Izstrādes stadijā
1.
2.

Dokumenta veids
Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumi
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos
Nr. 313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai
aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai
videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un
bērniem” pasākuma 9.2.2.1. “Deinstitucionalizācija” īstenošanas
noteikumi” (turpmāk – MK noteikumu projekts)
3. Politikas joma un nozare Nodarbinātība un sociālā politika.
vai teritorija
4. Dokumenta mērķgrupas 1) Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem
valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūciju pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz
dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura
traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes
institūcijā, un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditātes
grupa (I vai II grupa);
2) Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta
invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs un viņu likumiskie pārstāvji vai
audžuvecāki.
5. Dokumenta mērķis un
MK noteikumu projekts paredz precizēt MK noteikumos Nr. 3131
sākotnēji identificētās
atsevišķas tiesiskā regulējuma normas:
problēmas būtība
1) precizēt kompensācijas nosacījumus par īslaicīgās sociālās
aprūpes pakalpojuma jeb “atelpas brīža” pakalpojumu nodrošināšanu
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem paredzot, ka
turpmāk minētais pakalpojums pašvaldībām tiks kompensēts saskaņā
ar faktiskajām izmaksām;
2) redakcionāli precizēt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kuri
sasniedz pilngadību, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas
nosacījumus.
6. Dokumenta izstrādes
Dokumentu plānots izsludināt valsts sekretāru sanāksmē 2018. gada
laiks un plānotā virzība
jūnijā.
7. Dokumenti
Grozījumi Ministru kabineta noteikumos.
8. Sabiedrības pārstāvju
1) rakstiski sniedzot viedokli par MK noteikumu projektu tā izstrādes
iespējas līdzdarboties
stadijā – nosūtot elektroniski uz e-pastu: atbildiga.iestade@lm.gov.lv;
2) klātienē.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Savu viedokli sabiedrības locekļi ir aicināti izteikt līdz 2018. gada
20.jūnijam, rakstot uz e-pastu: 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
Ilga Vjakse
Tālr. 67021641, e-pasts: Ilga.Vjakse@lm.gov.lv
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