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2015.gada 30.septembrī                                                                              60 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.00 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                    Guntis Mačtams      

                                  Andris Jaunsleinis 

               Ilva Cērpa 

               Sarmīte Bārzdaine 

                                   Olita Doniņa 

                                   Aigars Matisons 

                                   Māris Dadzis    

                                    Elita Kuģeniece 

                                   Vilnis Dzirnieks  

                                    

Nepiedalās deputāti:   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

                                   Andris Vārpiņš                 
                                   Artis Fetlers 

                                  Aivars Čaklis 

                                     

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumiem. 

1. Par nodomu protokola slēgšanu. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, 

O.Doniņa, A.Matisons, M.Dadzis, E.Kuģeniece, V.Dzirnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

Apstiprināt šādu 2015.gada 30.septembra domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par nodomu protokola slēgšanu. 
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1.§ 
PAR NODOMA PROTOKOLA SLĒGŠANU  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) ir saņēmusi Kurzemes plānošanas reģiona 

administrācijas (turpmāk - KPRA) 06.08.2015. vēstuli Nr. 2- 5.5/117/15 „Par iespēju iesaistīties 

Kurzemes plānošanas reģiona projektā „Kurzeme visiem””, kurā KPRA lūdz pašvaldību izvērtēt 

iespēju iesaistīties Kurzemes plānošanas reģiona projektā „Kurzeme visiem” un deinstitucionalizācijas 

īstenošanā Kurzemes reģionā. KPRA saskaņā ar 2015. gada 16.jūnija MK noteikumos Nr.313 

„Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2. „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” (turpmāk – MK noteikumi Nr.313) noteikto par 

pasākuma „Deinstitucionalizācija” īstenošanu ierobežotas iesniegumu atlases veidā un 15.07.2015. ar 

Labklājības ministra rīkojumu Nr.63 apstiprinātajā „Rīcības plānā deinstitucionalizācijas īstenošanai 

2015.- 2020.gadam” noteiktajiem termiņiem ir uzsākusi darbu pie Kurzemes plānošanas reģiona 

projekta „Kurzeme visiem” darbību plānošanas un gatavojas projekta iesnieguma aizpildīšanai un 

iesniegšanai. Atbilstoši MK noteikumu Nr.313 16.-19. punktiem, plānošanas reģioni ar katru 

sadarbības partneri slēdz nodomu protokolu un, iesniedzot projekta iesniegumu, pievieno noslēgto 

protokolu kopijas projekta iesniegumam. 2015.gada sākumā KPRA tikās ar reģionu pašvaldību 

pārstāvjiem un informēja par plānoto deinstitucionalizācijas (turpmāk - DI) pasākumu, gatavošanos tā 

īstenošanai un nepieciešamību noslēgt nodomu protokolus. Nodomu protokola projekts, kas izstrādāts 

balstoties uz MK noteikumiem, tika apspriests Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības 12 padomes 

sēdē 29.04.2015. Nodomu protokola tapšanas gaitā tika uzklausīti Labklājības ministrijas, pašvaldību 

un citu plānošanas reģionu ekspertu priekšlikumi, un šāda tipa nodomu protokoli tiek slēgti visos 

plānošanas reģionos.  

Projektā “Kurzeme visiem” Ventspils novada pašvaldība plāno līdzdarboties Eiropas Komisijas 

apstiprinātās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa pasākumā 

“Deinstitucionalizācija”, kura mērķis ir palielināt kvalitatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 

ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību. DI mērķgrupas Latvijā ir pilngadīgas personas 

ar garīga rakstura traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un jaunieši un bērni ar 

funkcionāliem traucējumiem.  Pašvaldība projekta apstiprināšanas gadījumā plāno slēgt sadarbības 

līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu, uzņemoties saistības ieviest un nodrošināt Ministru kabineta 

noteiktos sociālo pakalpojumu veidus. Projekta ietvaros plānots izstrādāt Kurzemes reģiona DI plānu, 

kurā būs rekomendācijas, kādi sociālie pakalpojumi un kādā apjomā ir nepieciešami katrā pašvaldībā. 

Katrā pašvaldībā tiks veikta iepriekšminēto mērķa grupu izvērtēšana, kā arī nodrošināti nepieciešamie 

sociālie pakalpojumi šiem cilvēkiem. Vienlaicīgi pašvaldības, kuras piedalīsies projekta realizācijā un 

tiks iekļautas reģionālajā DI plānā, varēs pretendēt uz EARF finansējumu sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras attīstīšanai. Piedaloties projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā, Ventspils novada 

pašvaldība varēs paplašināt iedzīvotājiem sniedzamo sociālo pakalpojumu piedāvājumu un turpināt 

sakārtot sociālo pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru. 

DI ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kura nespēj sevi aprūpēt, nepieciešamo 

atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. Tā 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. DI procesa vadīšanu reģiona līmenī nodrošinās 
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plānošanas reģioni, organizējot pašvaldību sadarbību sociālo pakalpojumu plānošanā un sniegšanā. 

Plānošanas reģioni kā finansējuma saņēmēji ir atbildīgi par sava reģiona pašvaldību DI klientu 

vajadzību apkopošanu, sabiedrībā balstītu pakalpojumu plānošanu un sniegšanu, projektu sagatavošanu 

un vadību, sadarbības ar pakalpojumu sniedzējiem veidošanu un DI rezultātu sasniegšanu. 

Ņem vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ventspils novada domes 12.09.2013. saistošajos 

noteikumos Nr. 19 ”Ventspils novada pašvaldības nolikums” 49.punktā noteikto sadarbības līgumu 

noslēgšanas kārtību,  likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 10 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, 

A.Matisons, M.Dadzis, E.Kuģeniece, V.Dzirnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

1. Konceptuāli atbalstīt nodoma protokola slēgšanu ar Kurzemes plānošanas reģiona administrāciju, 

reģ.Nr.90002183562, ar mērķi par sadarbību projekta „Kurzeme visiem” īstenošanā. 

2. Apstiprināt Nodomu protokolu (nodomu protokols pielikumā uz divām lapām). 

3. Uzdot Juridiskai nodaļai (G.Treigūte) sagatavot nodoma protokolu parakstīšanai. 

4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ventspils novada domes priekšsēdētājam Aivaram 

Muceniekam. 

6. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt ierakstītā pasta sūtījumā tā izrakstu Kurzemes plānošanas reģiona 

administrāciju, reģ.Nr.90002183562, adrese: Eksporta iela 12-212, Rīga, LV-1045, un nodot šā 

lēmuma izrakstu Juridiskai nodaļai (G.Treigūte). 

======================================================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Sēdi slēdz plkst. 13.10 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                                    

          

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 


