Izstrādes stadijā
1.
2.

Dokumenta veids
Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumi
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr.
468 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu
bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.2. pasākuma “Ilgstošo
bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi” īstenošanas noteikumi"
(turpmāk – MK noteikumu projekts).
3. Politikas joma un nozare Nodarbinātība un sociālā politika.
vai teritorija
4. Dokumenta mērķgrupas Bezdarbnieki:
- kuri bijuši bez darba 12 mēnešus;
- kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus un kuri vismaz vienu reizi
ir atteikušies no piemērota darba piedāvājuma vai atteikušies
iesaistīties atbilstoši bezdarbnieka individuālajā darba meklēšanas
plānā piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem;
- kuriem atbilstoši narkologa atzinumam ir alkohola, narkotisko vai
psihotropo vielu atkarība vai kuriem ir iespējama alkohola, narkotisko
vai psihotropo vielu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums.
5. Dokumenta mērķis un
MK noteikumu projekts tiek izstrādāts, lai nodrošinātu:
sākotnēji identificētās
- no 2020. gada Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA)
problēmas būtība
atbalsta pasākumu optimizēšanu nelabvēlīgākā situācijā esošiem
bezdarbniekiem, apvienojot 9.1.1.1. un 9.1.1.2. pasākuma projektus
(t.sk. finansējumu);
- papildu aktivitāšu īstenošanu projektā “Profesionāla sociālā darba
attīstība pašvaldībās” 9.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma
ietvaros, attiecīgi pārdalot finansējumu, kas nav nepieciešams
apvienotā NVA projekta uzraudzības rādītāju sasniegšanai.
6. Dokumenta izstrādes
Izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2019. gada augustā.
laiks un plānotā virzība
7. Dokumenti
Ministru kabineta noteikumi.
8. Sabiedrības pārstāvju
1) rakstiski sniedzot viedokli par Ministru kabineta noteikumu
iespējas līdzdarboties
projektu tā izstrādes stadijā – nosūtot elektroniski uz e–pasta adresi:
atbildiga.iestade@lm.gov.lv;
2) sagatavojot atzinumu par Ministru kabineta noteikumu projektu;
3) klātienē.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Savu viedokli sabiedrības locekļi ir aicināti izteikt līdz 2019. gada 5.
augustam, rakstot uz e-pasta adresi: atbildiga.iestade@lm.gov.lv.
Aicinām
sabiedrības
pārstāvjus
pieteikties,
norādot
kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi)
un vēlamo līdzdalības veidu.
10. Cita informācija
Nav.
11. Atbildīgā amatpersona
Inga Krīgere
Tālr. 67021561
E-pasta adrese: Inga.Krigere@lm.gov.lv

