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iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā 
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īstenošanas noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas 
riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 
9.1.4.1. pasākuma “Profesionālā rehabilitācija” īstenošanas noteikumi”, jo ir 
šādi iebildumi: 

1. Nepieciešams skaidrot, kāds būs sadarbības modelis ar NVA un 
pašvaldību sociālajiem dienestiem (Sākotnējais novērtējums, 10., 
13. lpp., MK noteikumu 24.3.1. punkts). 

2. Lūdzam noteikt, ka visas pašvaldību izmaksas, kas var rasties vai 
radīsies saistībā ar šo pasākumu, tiks segtas projekta ietvaros atbilstoši 
faktam. 

3. Nepieciešams skaidrot, kādā veidā tiks apzināta mērķa grupa un kādā 
veidā mērķa grupa saņems informāciju par profesionālās rehabilitācijas 
pakalpojumu (Sākotnējais novērtējums, 11. lpp., MK noteikumu 
24.1. punkts). 

4. Nepieciešams skaidrot, kā tiks nodrošināta projekta mērķa grupas 
dalībnieku, ja tās ir personas ar funkcionāliem traucējumiem un to 
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mobilitātei nepieciešams specializēts transports, nokļūšana uz 
pakalpojuma (SIVA vai tās filiāles) sniegšanas vietu (Sākotnējais 
novērtējums, 11. lpp., MK noteikumu 16.2.7.2. punkts) un atpakaļ. 

5. Nepieciešams skaidrot, kā tiks nodrošināta informācijas apmaiņa starp 
LABIS un pašvaldību sociālajos dienestos izmantojamām informācijas 
sistēmām SOPA, GVIS un LIETIS (Sākotnējais novērtējums, 22. lpp.). 
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