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Izziņa iebildumiem par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 

20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta 

mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai 

dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas 

plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" 

(turpmāk – MK noteikumu Nr. 871 projekts, 29.01.2018. redakcija) 

 

# Lpp. Esošā punkta redakcija Iebildums, pamatojums 

1 2 3 4 

1.  1. lpp. 11. (..) Izmaksas, kas saistītas ar sagatavošanos projekta darbību 

īstenošanai, tai skaitā līgumsaistību uzņemšanai, ja ieguldījumi 

finansējuma saņēmēja pakalpojumu infrastruktūrā nodrošina šo 

noteikumu 39. punktā minētā nosacījuma izpildi un šo noteikumu 

26.1. apakšpunktā minētās projekta īstenošanas pamatojošās 

dokumentācijas izstrādi, ir attiecināmas no 2017. gada 1. janvāra. 

Ventspils pilsēta 

Lūdzam papildināt MK noteikumu Nr.871 projekta 11.punktu ar 

atsauci uz 42.punktu, paredzot iespēju iegādāties nekustamo īpašumu 

pirms deinstitucionalizācijas plāna (turpmāk – DI plāns) 

apstiprināšanas Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 

izveidotajā Sociālo pakalpojumu attīstības padomē.  

Ventspils pilsētas pašvaldības gadījumā tas būtu nepieciešams 

plānotā dienas aprūpes centra izveidei DI plānā noteiktajā 

pašvaldībai daļēji piederošā ēkā, kurā vienu dzīvokli plānots 

atsavināt no privātpersonas, un  nodrošinātu kvalitatīvāku projekta 

iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanu. 

Aicinām izteikt 11.punktu šādā redakcijā: 

“11. (..) Izmaksas, kas saistītas ar sagatavošanos projekta darbību 

īstenošanai, tai skaitā līgumsaistību uzņemšanai, ja ieguldījumi 

finansējuma saņēmēja pakalpojumu infrastruktūrā nodrošina šo 

noteikumu 39. un 42. punktā minētā nosacījuma izpildi un šo 

noteikumu 26.1. apakšpunktā minētās projekta īstenošanas 

pamatojošās dokumentācijas izstrādi, ir attiecināmas no 2017. gada 

1. janvāra.” 

2.  2. lpp. 4. Pasākuma ietvaros sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji: 

4.1. līdz 2018. gada 31. decembrim – finanšu rādītājs – sertificēti 

izdevumi ne mazāk kā 6 342 454 euro apmērā; 

Ventspils pilsēta 

Ņemot vērā plānoto 9.3.1.1. pasākuma īstenošanas laika grafiku  

(termiņš projektu iesniegumu atlases organizēšanai pirmajā un otrajā 

atlases kārtā ir noteikts 2019.gada 30.jūnijs) lūdzam pārskatīt 

4.1.apakšpunktā sasniedzamā finanšu rādītāja apmēru. 

3.   48. Šo noteikumu 26.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību 

īsteno finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, un 

tās ietvaros veic telpu aprīkošanai nepieciešamā materiāltehniskā 

Nepieciešams precizēt punkta redakciju, paredzot iespēju, ka 

pašvaldība veic materiāltehniskā nodrošinājuma iegādi, nepiesaistot 

pakalpojuma sniedzēju.  
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# Lpp. Esošā punkta redakcija Iebildums, pamatojums 

1 2 3 4 

nodrošinājuma iegādi, tai skaitā mēbeļu, datoru, 

datorprogrammatūras, tehnisko palīglīdzekļu un citu nepieciešamo 

ierīču un materiālu iegādi plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas 

plānos noteikto pakalpojumu nodrošināšanai. 

4.   Anotācijas 2.punkts "Attiecināmo un neattiecināmo izmaksu 

nosacījumu precizējumi" 

Liepājas pilsēta 

Sociālais dienests ir izvērtējis plānotos grozījumus Ministru kabineta 

2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.871 un principā atbalsta 

plānotos grozījums, bet vēlas sniegt komentāru noteikumu projekta 

anotācijas 2. punktam "Attiecināmo un neattiecināmo izmaksu 

nosacījumu precizējumi". 

Liepājas pašvaldība, sekojot līdz DI procesam, jau 2016.gadā 

apzināja iespējas kā attīstīt infrastruktūru DI projekta ietvaros. 

Sākotnējā Liepājas pašvaldības ideja bija par Daudzfunkcionāla 

centra izveidi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. 2016.gada 

nogalē, tiekoties ar Labklājības ministriju, šāda ideja tika noraidīta, 

jo pēc LM skaidrojuma tas bija pret deinstitucionalizācijas 

noteikumiem - nekoncentrēt pakalpojumus vienā vietā. 

Šī iemesla dēļ Liepājas pašvaldība plānoja citas iespējas kā 

nodrošināt sociālos pakalpojumus projekta ietvaros. Ņemot vērā, ka 

Liepājas pašvaldība pieturējās pie LM dotajiem skaidrojumiem un 

plānoja pakalpojumus katru savā adresē/vieta tos nekoncentrējot, 

pakalpojumu izveidošanas izmaksas visticamāk ir augstākas nekā tās 

būtu ja Liepājas pašvaldības ideja par daudzfunkcionālu centru 

sākumā netiktu noraidīta. 

 


