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(prot.Nr.9., 2.p.)

2. Par piedalīšanos Zemgales plānošanas reģiona projektā saskaņā ar ‘’Darbības
programmas ’’Izaugsme un nodarbinātība’’ 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa ‘’Palielināt
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā un
ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem’’
9.2.2.1 pasākumu ‘’Deinstitucionalizācija’’ īstenošanas noteikumi’’.
Deinstitucionalizācija ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kas nespēj
sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē.
Deinstitucionalizācija ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu
mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanas iespējām. Līdz
ar to personām ar invaliditāti ir jānodrošina iespēja vadīt un izvēlēties savu dzīvesveidu un
dzīvesvietu, piekļuve pakalpojumiem, ko izmanto pārējā sabiedrība, un individuāls atbalsts, ja
tāds ir nepieciešams, bet bērniem – iespēja izaugt ģimenē.
Pamatojoties uz 16.06.2015. (prot. Nr.29 25. §) MK MK noteikumiem Nr. 313 «DP
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija”» (16.06.2015.),
DI rīcības plāns, MK noteikumi Nr. 784 Kārtība, kādā Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas
dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā,
Rundāles novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 3.stratēģiskajam mērķim:
izveidot sociāli drošu vidi ar kvalitatīviem kultūras, sporta, atpūtas, sociālajiem un
veselības aprūpes pakalpojumiem (U.3.7.1. Sociālo pakalpojumu piedāvājuma
pilnveidošana; U.3.7.2. Esošo sociālās palīdzības un pakalpojumu saglabāšana un
kvalitātes uzlabošana; U.3.9.1. Sociāli drošas vides izveidošana), saskaņā ar ANO
Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 19.pantu, ANO Konvenciju par bērnu
tiesībām, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta otra un ceturtā
daļa:
Rundāles novada dome nolemj:
1. piedalīties Zemgales plānošanas reģiona projektā saskaņā ar ‘’Darbības
programmas ’’Izaugsme un nodarbinātība’’ 9.2.2. specifiskā atbalsta
mērķa ‘’Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo

pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem’’ 9.2.2.1
pasākumu ‘’Deinstitucionalizācija’’ īstenošanas noteikumi’’
2. noslēgt nodomu protokola projektu ar Zemgales plānošanas reģionu par
projekta īstenošanas procesu;
3. nozīmēt atbildīgo personu savstarpējai komunikācijai un dalībai
sanāksmēs Rundāles novada Sociālā dienesta vadītāju Kristīni Brūveli
(tālrunis
63962148,
mob.tālrunis
26674834,
e-pasts:
kristine.bruvele@rundale.lv)
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