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SĒDES  PROTOKOLA  PIELIKUMS   
 

2018.gada 1.jūnijs                                                                               protokols Nr.13. 

LĒMUMS Nr.9. 

Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas plāna 2017.-2020. gadam  

2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu 

 

Izskatot Rīgas plānošanas reģiona 2018.gada 14.maija Nr. 11.14.15./144 vēstuli (Ķekavas 

novada pašvaldībā reģistrēta 2018.gada 15.maijā ar kārtas Nr. 1-6.1/18/2447) par Rīgas plānošanas 

reģiona deinstitucionālizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas 

saskaņošanu projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām 

ar invaliditāti un bērniem” ietvaros, 
 

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; 

- Rīgas plānošanas reģiona un Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 14.martā noslēgto 

sadarbības līgumu Nr.21-22/16/26 par ES struktūrfonda projekta „Deinstitucionalizācija un 

sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu; 

- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Sociālo lietu un veselības komitejas 2018.gada 

23.maija sēdes atzinumu un Finanšu komitejas 2018.gada 24.maija sēdes atzinumu, 

 

Atklāti balsojot 

ar 14 balsīm "Par" (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Keisters, Līcis, Medne, Pozņaks, 

Priede, Šaicāns, Variks, Vītols, Žilko), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Ķekavas novada dome NOLEMJ:  
 

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

2.redakcijas Stratēģiskajā daļā iekļauto infrastruktūras attīstības risinājumu, tā īstenošanai 

nepieciešamo finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības 

rādītāju vērtības. 

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. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Sēdes vadītāja:      (PARAKSTS*)           V.Baire 

 
*ŠIS  DOKUMENTS  IR  ELEKTRONISKI  PARAKSTĪTS  AR  DROŠU  

ELEKTRONISKO  PARAKSTU  UN  SATUR  LAIKA  ZĪMOGU. 
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