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2020.gada 19.martā                                 Nr.143/4
(prot. Nr.4, 68.§)

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 15.marta lēmumā Nr.80 
"Par Kurzemes plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plāna 
2017.-2020.gadam saskaņošanu"

Pamatojoties  uz  likuma  "Par  pašvaldībām"  15.panta  pirmās  daļas  7.punktu,
ievērojot  Ministru  kabineta  2015.gada  16.jūnija  noteikumus  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"  un
2016.gada  20.decembra  noteikumus  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",  Sociālo pakalpojumu attīstības padomes apstiprināto
"Kurzemes  plānošanas  reģiona  deinstitucionalizācijas  plāns  2017.-2020.gadam",
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.1. "Rīcību
plāns  2015.-2020.gadam"  Rīcību  Nr.1.2.3.(2)  "Veikt  regulāru  izpēti  un  analīzi  par
sociāli  mazaizsargātajām  pilsētas  iedzīvotāju  grupām,  aktualizējot  sociālā  atbalsta
sistēmu"  un  Rīcību Nr.1.2.3.(5)  "Pilnveidot  esošos  un  veicināt  alternatīvus  sociālās
aprūpes  un  rehabilitācijas  pakalpojumus,  īpaši  ārpusģimenes  aprūpē  esošajiem
bērniem un jauniešiem", ar Labklājības ministrijas 2015.gada 15.jūlija rīkojumu Nr.63
apstiprināto  Rīcības  plānu  deinstitucionalizācijas  īstenošanai  2015.-2020.gadam,
2016.gada 27.aprīlī  parakstīto  Sadarbības līgumu par  sadarbību projekta  "Kurzeme
visiem"  īstenošanā  ar  Kurzemes  plānošanas  reģionu,  Liepājas  pilsētas  domes
pastāvīgās  Pilsētas  attīstības  komitejas  2017.gada  2.novembra  lēmumu Nr.15 "Par
sociālo pakalpojumu infrastruktūras risinājumiem deinstitucionalizācijas procesam" un
Liepājas  pilsētas  domes  2018.gada  15.marta  lēmuma  Nr.80  "Par  Kurzemes
plānošanas  reģiona  deinstitucionalizācijas  plāna  2017.-2020.gadam  saskaņošanu"
3.punktu, LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

N O L E M J :

Izdarīt  Liepājas  pilsētas  domes  2018.gada  15.marta  lēmumā  Nr.80  "Par
Kurzemes  plānošanas  reģiona  deinstitucionalizācijas  plāna  2017.-2020.gadam
saskaņošanu" grozījumu un aizstāt 2.4.apakšpunktā skaitli "16" ar skaitli "8".

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS                       Jānis VILNĪTIS
Nosūtāms: Domes  priekšsēdētāja  vietniekam  pilsētas  attīstības  un  sadarbības

jautājumos,  Attīstības  pārvaldei,  Juridiskajai  daļai,  Finanšu  pārvaldei,
Liepājas pilsētas Domes Sociālajam dienestam, Kurzemes plānošanas
reģionam


