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Ministru kabineta noteikumu projekta 
„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.338 „Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā””
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

I Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1.
Pamatojums
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.338 „Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā”” (turpmāk – MK noteikumu projekts) izstrādāts pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 30.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013.gada 29.maija rīkojumu Nr.212 „Par tiesību aktu grozījumu virzību saistībā ar euro ieviešanu Latvijā”.
2. 
Pašreizējā situācija un problēmas
Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.338 „Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā” (turpmāk – MK noteikumi), aizstājot tajos Ls ar euro. 
Vienlaikus MK noteikumu projektā tiek veikti tehniski grozījumi attiecībā uz aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem. Ar grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem", kuri stājās spēkā 2012.gada 1.janvārī, tika aizstāts aktīvās nodarbinātības pasākums „darba praktizēšana pašvaldībās ar 100 latu stipendiju” ar pasākumu „algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.
2014.gada 15.janvāris ir termiņš, līdz kuram respondenti Labklājības ministrijā iesniedz pārskatus par 2013.gada decembri un 2014.gada 15.februārī – par 2013.gadu. Tā kā minētajos pārskatos informācija par izlietotajiem finanšu līdzekļiem ir uzrādāma latos, tad attiecīgi ir izteikts MK noteikumu projekta 1.3.apakšpunkts.
3. 
Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi
Projekts šo jomu neskar.
4.
Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība
MK noteikumu projekta mērķis ir pielāgot MK noteikumus euro ieviešanai, paredzot aizstāt Ls ar euro.
Vienlaikus MK noteikumu projektā tiek veikti tehniski grozījumi attiecībā uz aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, nosaukumu „darba praktizēšana pašvaldībās ar 100 latu stipendiju” aizstājot ar „algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.
Pārskatos par 2013.gada decembri un par 2013.gadu, ko respondenti Labklājības ministrijā iesniegs attiecīgi līdz 2014.gada 15.janvārim un līdz 2014.gada 15.februārim, informācija par izlietotajiem finanšu līdzekļiem tiks uzrādīta latos.
Grozītās tiesību normas attiecībā uz euro valūtu nav personām nelabvēlīgākas par sākotnējām tiesību normām.
5.
Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
Projekts šo jomu neskar.
6.
Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība
Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē netika nodrošināta, jo projekts nemainīs pastāvošo tiesisko regulējumu pēc būtības.
7. 
Cita informācija
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Anotācijas II, III, IV, V, VI un VII sadaļa - projekts šīs jomas neskar
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