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Labklājības ministrijai 
 

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos nr. 102 
“Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa 
“Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto 
personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 
9.1.4.4. pasākuma “Dažādību veicināšana 
(diskriminācijas novēršana)” īstenošanas 
noteikumi’’ 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra 
noteikumos nr. 102 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto 
personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pasākuma “Dažādību 
veicināšana (diskriminācijas novēršana)” īstenošanas noteikumi”” 
(noteikumi), jo ir šādi iebildumi: 

1. Šobrīd saskaņošanas procesā ir Ministru kabineta noteikumu 
“Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu” 
projekts (VSS-476), tā 1. pielikumā ir minēti sociālo pakalpojumu 
veidi, kas tiks reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Kā 
viens no sociālo pakalpojumu veidiem ir minēts “sociālā 
rehabilitācija”, neizdalot sīkāku specializāciju. Nepieciešams 
precizēt un salāgot noteikumu 31. punkta pirmajā teikumā minēto 
pakalpojuma sniedzēja nosaukumu (sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma sniedzējs darbam ar krīzes situācijā nonākušām 
personām) ar pakalpojumu veidiem, kurus plānots reģistrēt sociālo 
pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 

2. Nepieciešams papildināt anotāciju, norādot, cik sociālajiem 
mentoriem un par kādu summu plānots iegādāties portatīvo 
datortehniku. 
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3. Noteikumi paredz, ka vienam sociālajam mentoram tiek piesaistītas 
vidēji 10 šo noteikumu minētās mērķa grupas personas mēnesī 
līdzšinējo 20 vietā. Tas ir ievērojams slodzes samazinājums, ņemot 
vērā, ka anotācijās minētās situācijas, kā bērna iekārtošana izglītības 
iestādē, ir vienreizēja un prasa intensīvu darbu līdz situācijas 
atrisinājumam, savukārt vecāku sapulces izglītības iestādē notiek 
maksimāli 2 reizes gadā. Attiecīgi palīdzība dzīvojamās platības 
nodrošināšanā sniedzama jau šobrīd. Līdz ar to nepieciešams 
pārskatīt noteikumos piedāvātās normas attiecībā uz klientu skaitu 
vienam sociālajam mentoram. 
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