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Sēdi vada
Labklājības ministrs
Padomes locekļi vai to aizvietotāji:
Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” prezidents
Veselības ministra pilnvarojumā, Veselības aprūpes departamenta direktors
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarojumā, ministra
padomnieks
Latvijas Paralimpiskās komitejas pilnvarotais pārstāvis
Tiesībsarga biroja Tiesiskās vienlīdzības nodaļas juriskonsulte – tiesībsarga
pilnvarojumā
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja pilnvarojumā – LBAS
konsultants darba aizsardzības jautājumos
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pilnvarojumā, Komunikāciju
nodaļas vadītāja
Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents
Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “Zelda” pilnvarojumā,
juriste-pētniece
Latvijas Pašvaldību savienības pilnvarojumā, Padomniece veselības un
sociālajos jautājumos
Citi dalībnieki:
Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta direktore
Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta vecākā referente
Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākais referents
Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece
pedagogu un pieaugušo izglītības jomā
Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļas vadītāja
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Publisko pakalpojumu
departamenta Elektronisko pakalpojumu nodaļas vadītājs
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļa
Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija “sadzirdi.lv”
Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” valdes locekle
Latvijas spina bifida un hidrocefālijas biedrība
Fonda “Nāc līdzās!” valdes priekšsēdētāja
Nepiedalās:
Ekonomikas ministrs;
Izglītības un zinātnes ministrs;
Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētājs;
Latvijas asociācijas „Rūpju bērns” priekšsēdētājs;
Sabiedrības integrācijas fonda direktors;
Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs
Protokolē
Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta vecākā referente
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Sēdi sāk plkst. 10.00
Darba kārtībā:
Nr.
1.

2.

3.

Tēma

Ziņotājs / iesaistītie

Pieejamais atbalsts vispārējās un speciālās,
kā arī profesionālajās izglītības iestādēs
izglītojamajiem ar invaliditāti un plānotās
aktivitātes iekļaujošas izglītības kontekstā
sistēmiska atbalsta izglītojamajam ar
invaliditāti nodrošināšanai
Publisko iestāžu mājas lapu pieejamība,
VARAM
turpmāk
plānotie
darbi,
pieejamības veicināšana, risinājumi
Asistenta pakalpojums pašvaldībā –
aktuālā
situācija
un
iespējamie
pilnveidojumi

IzM, VISC Speciālās izglītības
nodaļa

VARAM, G.Ozols

LM, E.Grāveris

1.jautājums
Pieejamais atbalsts vispārējās un speciālās, kā arī profesionālajās izglītības iestādēs
izglītojamajiem ar invaliditāti un plānotās aktivitātes iekļaujošas izglītības kontekstā
sistēmiska atbalsta izglītojamajam ar invaliditāti nodrošināšanai
Ziņotājs: Mudīte Reigase, IzM Valsts izglītības satura centrs, Speciālās izglītības nodaļas
vadītāja
U.Augulis, I.Balodis, M.Reigase, S.Freiberga
M.Reigase sniedz prezentāciju par speciālās izglītības stāvokli Latvijā. Min saistošos
normatīvos aktus. Izmantojot grafiskos attēlus, uzskaita speciālās izglītības mērķgrupas (kopā
9), īsi raksturo katru no tām. Atzīmē LM lūgumu sniegt pārskatu par izglītības iestādēm, kas
skar personas ar invaliditāti. Uzsver iekļaujošas izglītības finansiālās izmaksas – nav lētas.
Skaidro termina “atbalsta pasākumi” definīciju, proti, tie ir pasākumi, kas izstrādāti VISC, ko
skolas var izmantot savā darba praksē, lai neradītu atšķirīgu attieksmi. Mutiski sniedz
informāciju par iespēju iepazīties ar atbalsta pakalpojumiem VISC mājas lapā. –
http://visc.gov.lv/.
Sapulces dalībnieks uzdod jautājumu par rehabilitaloga iekļaušanu speciālo izglītības iestāžu
darbinieku sarakstos, M.Reigase sniedz atbildi, ka darbinieku pienākumus nosaka saskaņā ar
normatīviem aktiem, bet atsevišķas štata vienības - rehabilitalogs nav. Papildus sapulces
dalībnieks uzdod jautājumu par atbalsta personām augstskolā, M.Reigase atbild, ka šo kārtību
nosaka katras augstskolas satversme, tas būtu, katra augstskola lēmumu pieņem pati.
I.Balodis uzdod jautājumu par izglītojamajiem un iekļaujošas izglītības atbalsta iestāžu
problēmām un kā tās tiek risinātas, kā arī, kur var vērsties bērnu ar invaliditāti vecāki, lai
saņemtu atbalstu dažādu jautājumu risināšanā. M.Reigase un B.Bašķere sniedz atbildi, kurā
norāda par šī brīža situāciju, proti, ESF ietvaros tika izveidoti 8 šāda tipa atbalsta centri, kuru
funkcijās ietilpa atbalstīt un konsultēt izglītības iestādes, izglītojamos, vecākus un citas
personas, kuras izrādījušas interesi izglītības attīstīšanā un nodrošināšanā bērniem ar īpašām
vajadzībām. Pēc projekta netika īstenots plāns, kas paredzēja 8-10 šādu iestāžu darbību.
Šobrīd strādā 6 centri pašvaldības ietvaros, sniedz konsultācijas un informāciju. Papildus ir
iespējams saņemt konsultācijas 7 speciālajās skolās – attīstības centros.
S.Freiberga uzdod jautājumu par skolotāju palīgu pieejamību 2013./2014. māc. gadā, kāda
tendence vērojama salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, kā arī vai ir palielinātas logopēdu
kontaktstundas. M.Reigase un B.Bašķere sniedz atbildes, kurās norāda, ka statistikā netiek
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apkopoti skolotāju palīgi kā atsevišķa kategorija. Turpmākajos gados ir paredzēts realizēt ESF
projektu, kurā paredzēts šādu palīgu vietu ieviest sākumskolās.
Par logopēdu kontaktstundām B.Bašķere sniedz informāciju, ka tāpat kā iepriekšējos gados
tās saglabājas - 36 stundu nedēļa, IzM šobrīd strādā pie atalgojuma palielināšanas un amatu
apraksta, ko plānots ieviest no 2015./2016. mācību gadu.
S.Skirmante uzdod jautājumu par statistikas datiem attiecībā par atbalsta pasākumiem 6.12.klašu audzēkņiem. M.Reigase atbild par statistikas trūkumu šai jautājumā.
B.Bicēna informē par asistīvo tehnoloģiju pieejamību cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem
izglītības procesa ietvaros.
Nolemj:
Pieņemt sniegto informāciju zināšanai. Aktuālos jautājumus par iekļaujošo izglītību iesūtīt
LM kontaktpersonai elektroniski un apkopotā veidā iesniegt IzM atbilžu sniegšanai. Pēc
atbilžu saņemšanas no IzM, tās publicēt LM mājas lapā.
2.jautājums
Publisko iestāžu mājas lapu pieejamība, VARAM turpmāk plānotie darbi, pieejamības
veicināšana, risinājumi
Ziņotājs: Gatis Ozols, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Publisko
pakalpojumu departaments, Elektronisko pakalpojumu nodaļas vadītājs
U.Augulis, I.Balodis, E.Celmiņa, S.Freiberga.
G.Ozols sniedz īsu informatīvu prezentāciju par Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu mājas
lapu pieejamību. Viens no uzdevumiem valsts iestāžu mājas lapu veidošanā ir – pieejama
visiem – gan vizuāli, gan audiāli, gan vienkāršais raksts. Pēc standarta ieviešanas valsts mājas
lapas būs pēc vienota standarta.
No prezentācijā sniegtās informācijas izriet, ka šobrīd pieejami 300 dažādi e-pakalpojumi.
Nav noteikti standarti normatīvajos aktos par mājas lapu izskatu un tajās attēloto informāciju.
Ar prezentācijas palīdzību informē par ERAF projektu vienotas platformas izveidē un tā
nosacījumiem. Uzsver, ka paralēli LR, arī ES tiek strādāts pie direktīvas, ir pieņemts standarts
EN301549. Saistībā ar to pirmie rezultāti plānoti 2016.gadā. Ilustratīvi informē par VARAM
veiktajām aptaujām valsts un pašvaldības iestādēs. Atsevišķi netika vērtēta pieejamība.
Plānots procesa gaitā jautājumu risināt.
E.Celmiņa interesējas par pieņemtā standarta ieviešanu Latvijā vēl pirms direktīvas
apstiprināšanas, G.Ozols sniedz atbildi, kurā norāda, ka šāda iespēja pastāv, bet jānosaka
pārejas periods iestādēm, lai veiktu nepieciešamos pielāgojumus.
S.Freiberga uzdod jautājumu par izstrādes kritērijiem, un, kā tika noteiktas iestādes
projektam, G.Ozols sniedz atbildi, kurā paskaidro, ka, pirmkārt, attiecībā uz projektā
iesaistītajām iestādēm – tām pašām bija jāpiesakās un, otrkārt, par kritērijiem – pie to
izstrādes tiks ielikta atsauce uz standartiem.
U.Augulis aicina VARAM šai projekta ietvaros uzrunāt arī pašvaldības, lai gan valsts, gan
pašvaldību iestādēs šie standarti būtu vienoti.
Nolemj:
Organizēt atsevišķu tikšanos VARAM un pašvaldību pārstāvjiem par pašvaldību mājas lapu
pielāgojumiem. I.Balodis izsaka priekšlikumu par platformas izmantošanas kvalitātes
novērtēšanu izstrādes procesā – testē NVO. E.Celmiņa lūdz VARAM sazināties atsevišķi ar
LM jautājuma risināšanā.
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3.jautājums
Asistenta pakalpojums pašvaldībā – aktuālā situācija un iespējamie pilnveidojumi
Ziņotājs: Einārs Grāveris, Labklājības ministrija, Sociālo pakalpojumu departamenta vecākais
referents
U.Augulis, E.Celmiņa, S.Skirmante, S.Freiberga
E.Grāveris sniedz mutisku informāciju par aktuālo informāciju. Informē par darbu pie MK
noteikumu uzlabojumiem un plānotajiem grozījumiem. Grozījumi paredz pakalpojuma mērķis
- uz cilvēka vajadzībām orientēts asistenta pakalpojums.
S.Freiberga jautā par asistenta pakalpojumu pašvaldībā tarifa likmes paaugstināšanu, situāciju
skaidro U.Augulis, uzsverot, ka šobrīd valsts budžeta iespējas ir ierobežotas un vērtēt
finansējuma palielināšanu tarifa likmes paaugstināšanai aicinās budžeta izskatīšanas laikā
S.Skirmante uzdod jautājumu par asistenta pakalpojuma pieejamību tikai LR teritorijā, nav
iespējas izmantot ES teritorijā, U.Augulis skaidro situāciju, norādot, ka diskusiju laikā tika
pienemts lēmums par šāda veida risinājumu, lai pārredzams būtu finanšu līdzekļu izlietojums.
I.Rudzīte uzdod jautājumu par profesionālā asistenta pakalpojuma sniegšanas risināšanu,
E.Grāveris atbild, paskaidrojot, ka šobrīd netiek plānotas izmaiņas. U.Augulis papildina
atbildi par pakalpojuma finansēšanu.
Nolemj:
LM rīkot kopējā sanāksme – seminārs ar NVO un LPS.
Sēdes noslēgumā Labklājības ministrs U.Augulis informē sēdes dalībniekus par Labklājības
ministrijas rīkoto Latvijas Prezidentūras ES Padomē ietvaros rīkoto Augsta līmeņa pasākumu
par invaliditāti šī gada 11.-12.maijā, E.Celmiņa precizē, ka ielūgumi ir izsūtīti, Latvijas
delegātiem atvēlētas 25 vietas, galvenajām organizācijām katrai pa vienai vietai.
Pielikumā:
1) IzM prezentācija par vispārējās un speciālās izglītības iestādēs pieejamo atbalstu
izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kā arī par plānotajām aktivitātēm sistēmiska
atbalsta nodrošināšanai izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības
kontekstā uz 23 lp.;
2) VARAM prezentācija par iestāžu mājas lapu pieejamību uz 14 lp.;
Sēdi slēdz: plkst. 11.30
Invalīdu lietu nacionālās padomes priekšsēdētājs,
labklājības ministrs
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