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    I Z R A K S T S 
Stopiņu novada domes sēdes 

P R O T O K O L S  Nr. 26 

Stopiņu novadā, Ulbroka 

 

2018.gada 30.maijā                           
Sēde sākta: 15.00 

Sēdē piedalās Stopiņu novada domes deputāti: V.Paulāne, A.Vaičulens, I.Vīksne, A.Senkāns, 
D.Brigmane, J.Leimans, A.Grunde, S.Masļakovs, N.Balabka, V.Jakovļevs, G.Kampe, R.Ziedonis, 

S.Galajevs.  

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās:  L.Sturme, L.Šefere. 
Sēdi vada: Stopiņu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V.Paulāne. 

Sēdi protokolē un protokolu sagatavo: domes sekretāre J.Vestfāle, audio ierakstu nodrošina J.Vestfāle. 
Uzaicinātās personas- D.Leitāne- Juridiskās daļas vadītāja, 

Diāna Poriete- Stopiņu novada domes juriste. 
L.Čakše- Attīstības un plānošanas speciāliste. 

 

 

6. Dažādi 

Ziņo-V.Paulāne 

6.1. Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas plāna 2017.-2020. Gadam 

2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu 

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" 9.2.2.1.pasākuma 

"Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi” 36.1 punktu un 2016.gada 23.februāra noslēgto Rīgas 

plānošanas reģiona un Stopiņu novada domes sadarbības līgumu Nr.6.11.36/16 par ES struktūrfonda 

projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” 

īstenošanu. 

Notiek diskusijas domes sēdē. 

[..] 

Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 13, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Saskaņot Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 

2.redakcijas Stratēģiskajā daļā iekļauto infrastruktūras attīstības risinājumu, tā īstenošanai 
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nepieciešamo finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo 

uzraudzības rādītāju vērtības (pielikumā). 

2. Īstenot Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 

2.redakcijas Stratēģiskajā daļā iekļautos sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras attīstības risinājumus. 

3. Sadarboties ar citām pašvaldībām un īstenot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

nodrošināšanu Eiropas Sociālā fonda projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie 

pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (Nr.9.2.2.1/15/I/002) mērķa grupām. 

 
Sēdi vadīja                                                    /personiskais paraksts/    V,Paulāne 
Protokolēja    /personiskais paraksts/    J.Vestfāle 
 
 
IZRAKSTS PAREIZS:  

Stopiņu novada Domes 
Sekretāre  
2018. gada 31.maijā 
Ulbroka, Stopiņu novads 

J.Vestfāle 

/Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu/ 


