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2014.gada 16.decembrī

Sēdi vada
Labklājības ministrs
Padomes locekļi vai to aizvietotāji:
Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” prezidents
Veselības ministrs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarojumā - ministra
padomnieks
Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente
Tiesībsarga biroja Tiesiskās vienlīdzības nodaļas juriskonsulte – tiesībsarga
pilnvarojumā
Ekonomikas ministrijas pilnvarojumā – Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības
struktūrpolitikas departamenta ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītājs
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja pilnvarojumā – LBAS
konsultants darba aizsardzības jautājumos
Izglītības un zinātnes ministre
Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētāja
Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents
Citi dalībnieki:
Izglītības un zinātnes ministrijas Ministra biroja vadītāja
Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktores vietniece profesionālās rehabilitācijas
jomā
Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta
direktore
Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākais referents
Dalībnieks
Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā referente
Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktore
Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore
Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrības valdes loceklis
Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta direktores
vietniece
Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte
Fonds “Jūnijs”
Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece
profesionālās izglītības un starptautiskās sadarbības jomā
privātpersona, privāta asistente uzņēmējam ar invaliditāti
Nepiedalās:
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis;
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs;
Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētājs;
Latvijas asociācijas „Rūpju bērns” priekšsēdētājs;
Sabiedrības integrācijas fonda direktors;
Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda” direktors.
Protokolē
Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta
vecākā referente
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Sēdi sāk plkst. 9.30
Darba kārtībā:
Nr.
1.
2.

3.

Tēma
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar
funkcionālajiem traucējumiem
Deinstitucionalizācija - plānotie procesi pārejai no
aprūpes institūcijās uz sabiedrībā balstītajiem
pakalpojumiem
Konkurētspējīgas profesionālās izglītības pieejamība
personām ar invaliditāti

4.

Pieejamais atbalsts (motivācija, sociālā rehabilitācija)
personām ar redzes, dzirdes un funkcionālajiem
traucējumiem no Eiropas Savienības fondiem

5.

Latvijas prezidentūra ES Padomē,
nodarbinātības un sociālās politikas jomā

6.

Asistentu pakalpojumi pašvaldībās

prioritātes

Ziņotājs / iesaistītie
LM SIVA/ direktore I.Jurševska
LM/ Danute Jasjko

IzM/ Inta Šusta, Alla Imanta
LM/ Inga Ķirse
LM/ Elīna Celmiņa
LM/ Ineta Pikše, Einārs Grāveris

1.jautājums
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar funkcionālajiem traucējumiem
Ziņotājs: Ilona Jurševska, Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore
I.Jurševska sniedz prezentāciju par sociālo rehabilitāciju Latvijā. Pasākumu un pakalpojumu klāsta
izskaidrojumi, personu ar invaliditāti izmatotie pakalpojumu grafiskie attēlojumi un skaidrojumi.
Atsevišķi tiek pieminēts Zolitūdes traģēdijā cietušu personu loks. Prezentācijā tika uzskaitīti darbi,
kas paveikti, lai uzlabotu vides pieejamību un infrastruktūru. Minēti nākamo periodu (2015.-2016.)
darbi. Ieskatam minēta informācija par 1.līmeņa augstāko izglītību un vidusskolas darbību.
Prezentācijas ietvaros, tiek sniegta informācija par auto pielāgošanu no valsts līdzekļiem.
Par apspriežamo jautājumu izsakās:
M.Seile, G.Belēvičs, U.Augulis, M.Karnītis
M.Seile uzdod jautājumu par rindu veidošanos uz pakalpojuma saņemšanu iemesliem. I.Jurševska
sniedz atbildi, U.Augulis komentē radušos situāciju.
M.Karnītis uzdod jautājumu par mūsdienu tehnoloģiju piesaisti auto pielāgošanas procesam.
I.Jurševska un U.Augulis sniedz atbildi.
Uz G.Belēviča uzdoto jautājumu par maksas pakalpojumiem, I.Jurševska atbild apstiprinoši,
norādot, ka personu loks, kas izvēlas šādu ceļu, nav liels.
Nolemj:
Pieņemt sniegto informāciju zināšanai.

2.jautājums
Deinstitucionalizācija - plānotie procesi pārejai no aprūpes institūcijās uz sabiedrībā
balstītajiem pakalpojumiem
Ziņotājs: Danute Jasjko, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktore
D.Jasjko sniedz prezentāciju par deinstitucionalizācijas (DI) procesu Latvijā, par tā ieviešanu.
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Tiek norādītas mērķgrupas 2014.-2020.gada periodam. Norāda finansēšanas avotus un
atbalsta apmērus. Prezentācijas ietvaros tiek sniegta informācija par plānotājiem ESF projektiem,
kas saistīti ar DI.
Par apspriežamo jautājumu izsakās:
U.Augulis, G.Belēvičs, I.Šatkovska, D.Jasjko, M.Pužulis.
G.Belēvičs interesējas par iemesliem, kas palielinājis to iedzīvotāju skaitu, kuriem tiek noteikta
psih.veselības saslimšana vai tiek konstatēti būtiski uzvedības traucējumi. Atbildi sniedz U.Augulis
un D.Jasjko.
M.Pužulis vēlas konkretizēt to VSAC skaitu, ko plānots slēgt sakarā ar DI. D.Jasjko atbild.
Nolemj:
Organizēt atsevišķu tikšanos ar NVO pārstāvjiem par aktuālajiem jautājumiem DI sakarā.

3.jautājums
Konkurētspējīgas profesionālās izglītības pieejamība personām ar invaliditāti
Ziņotājs: Inta Šusta, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece
profesionālās izglītības un starptautiskās sadarbības jomā
I.Šusta sniedz prezentāciju par profesionālās izglītības pieejamību mērķgrupām Latvijā.
Par apspriežamo jautājumu izsakās:
U.Augulis, M.Karnītis
Nolemj:
Uzdot Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par profesionālo un vispārējo izglītību personām
ar invaliditāti iekļaut pārskatā, kas tiks gatavots saskaņā ar iepriekšējā ILNP sēdē 24.09.2014. doto
uzdevumu – Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot izvērstu pārskatu par pieejamo atbalstu
izglītības iestādēs (vispārējās un speciālās izglītības iestādēs) izglītojamajiem ar invaliditāti, kā arī
par plānotajām aktivitātēm iekļaujošas izglītības kontekstā sistēmiska atbalsta izglītojamajam ar
invaliditāti nodrošināšanai. Iekļaut šo jautājumu izskatīšanai ILNP 2015.gada 1.ceturkšņa sēdē.

4.jautājums
Pieejamais atbalsts (motivācija, sociālā rehabilitācija) personām ar redzes, dzirdes un
funkcionālajiem traucējumiem no Eiropas Savienības fondiem
Ziņotājs: Inga Ķirse, Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta
direktores vietniece
I.Ķirse sniedz mutisku informāciju par apspriežamā jautājuma mērķgrupas pieejamo atbalstu
veidiem.
Nolemj:
Sniegto informāciju pieņemt informācijai.
5.jautājumus
Latvijas prezidentūra ES Padomē, prioritātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā
Ziņotājs: Elīna Celmiņa, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta direktore
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E.Celmiņa sniedz prezentāciju par Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm nodarbinātības un
sociālās politikas jomā, plānotajiem pasākumiem saistībā ar invaliditāti un to norises datumiem un
organizatoriem. Uzsver Latvijas prezidentūras svarīgākos uzdevumus, kuros ir iekļauti jautājumi
par personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu un integrēšanu sabiedrībā.
Nolemj:
Prezentācijā sniegto informāciju pieņemt informācijai.
6.jautājums
Asistentu pakalpojumi pašvaldībās
Ziņotājs: Iveta Pikše, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte

I.Pikše sniedz prezentāciju par asistentu pakalpojumiem pašvaldībās, šī brīža pakalpojuma
pieejamību, pieprasījuma pieaugumu, nepieciešamo finansējumu un ar to saistītiem jautājumiem.
Iezīmē risinājuma variantus saistībā ar iespējamiem grozījumiem MK noteikumos nr 942 „Kārtība,
kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā.”
Par apspriežamo jautājumu izsakās:
U.Augulis, I.Šatkovska, D.Jasjko, M.Karnītis, I.Pikše
Dalībnieki diskutē par apspriežamo jautājumu. Par apspriežamo jautājumu savu viedokli pauž
A.Gulbe.
Nolemj:
Organizēt turpmākas atkārtotas tikšanās ar iesaistītajām pusēm, lai risinātu jautājumu par
pašvaldībās pieejamo asistentu pakalpojumu
Sēdes noslēgumā Labklājības ministrs U.Augulis uzrunā sēdes dalībniekus, aicinot tos, sniegt savus
priekšlikumus par jautājumiem, kas iekļaujami ILNP 2015.gada darba plānā, informēt E.Celmiņu.

Pielikumā:
1) SIVA prezentācija par tās darbību uz 15 lp.;
2) Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojuma departamenta prezentācija par
deinstitucionalizāciju un ar to saistītiem jautājumiem uz 18 lp.;
3) Izglītības un zinātnes ministrijas prezentācija par profesionālās izglītības pieejamību
personām ar invaliditāti uz 28 lp.;
4) Izglītības un zinātnes ministrijas prezentācija par Alsviķu arodskolu uz 5 lp.;
5) Labklājības ministrijas prezentācija par Latvijas prezidentūru ES Padomē uz 7 lp,;
6) Labklājības ministrijas prezentācija par asistentu pakalpojumiem pašvaldībās uz 11 lp.
Sēdi slēdz: plkst. 11.30
Invalīdu lietu nacionālās padomes priekšsēdētājs,
labklājības ministrs

Ž.Rācene, 67021680
Zanete.Racene@lm.gov.lv

U.Augulis

