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2015.gada 23.septembrī

Sēdi vada
Labklājības ministrs

Padomes locekļi vai to aizvietotāji:
I.Balodis
Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” valdes priekšsēdētājs
Dz. Mergupe- Izglītības ministrijas pilnvarojumā Izglītības departamenta vecākā referente
Kutraite
O.Briedis
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarojumā, ministra
padomnieks
A.Jaunsleinis Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
I.Rezevska
Tiesībsarga biroja pilnvarojumā, Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību
nodaļas vadītāja
E.Vorslovs
Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents
S.Sproģe
Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes priekšsēdētāja
V.Poriņa
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Elektronisko sakaru un pasta
departamenta galvenā speciāliste
I.NeimaneResursu centra cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem “Zelda” direktore
Veldmeijere
Citi dalībnieki:
E.Celmiņa
Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta direktore
A.Lukašenoka Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta vecākā referente
D.Kampenusa Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta vecākā referente
I.Šķestere
Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi
S.Skirmante
Resursu centra cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem “Zelda” pārstāve
I.Kenne
Biedrības Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem valdes priekšsēdētāja
K.Lasmane
Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte
E.Grāveris
Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākais referents
A.Ilves
Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas
juriskonsulte
A.Sarma
Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” pārstāvis
R.Vēvere
dalībniece
Nepiedalās:
Ekonomikas ministrs;
Veselības ministrs;
Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētājs;
Latvijas asociācijas „Rūpju bērns” priekšsēdētājs;
Sabiedrības integrācijas fonda direktors;
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs
Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents
Protokolē
Ž.Rācene
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.

4.

Tēma
Deinstitucionalizācijas
īstenošanas
process
(aktuālā situācija)
Asistenta pakalpojums pašvaldībā (aktuālā
situācija, grozījumi normatīvā regulējumā)
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par
personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas
pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas
plāns 2015.gadam – 2017.gadam
Par pētījuma “Par starptautisko praksi personām
ar invaliditāti atbalstu” uzraudzību (grozījumi
ILNP nolikumā)

Ziņotājs / iesaistītie
LM, K.Lasmane
LM, E.Grāveris
LM, E.Celmiņa

LM, E.Celmiņa

1.jautājums
Deinstitucionalizācijas īstenošanas process (aktuālā situācija)
Ziņotājs: Kristīne Lasmane, LM Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte
K.Lasmane sniedz prezentāciju par paveikto deinstitucionalizācijas īstenošanas procesā.
Prezentācijas laikā K.Lasmane skaidro īstenojamā procesa mērķi. Īsi sniedz informāciju par
personu skaitu, kas atrodas ilgstošas aprūpes institūcijās, tai skaitā par bērnu skaitu. Informē
par sasniedzamiem rādītājiem īstenošanas procesa noslēgumā. Informē par Latvijas
prezidentūras laikā notikušo starptautisko konferenci, kas norisinājās 15.jūnijā, par
deinstitucionalizāciju. Informē par iespēju iepazīties ar konferencē skatītajiem jautājumiem,
sniegtajām prezentācijām LM mājaslapā. Prezentācijā sniegta informācija par aktualitātēm DI
īstenošanas procesā, par šobrīd paveikto. Skaidro indikatīvās izmaksas sabiedrībā balstīto
pakalpojumu izmaksām ESF projektos. K.Lasmane prezentācijas laikā informē par mērķa
grupas individuālo vajadzību novērtēšanu un deinstitucionalizācijas plānošanu ESF projektos
un sociālo pakalpojumu sniegšanu ESF projektos. Skaidro pašvaldības lomu DI procesā galvenie sadarbības partneri.
Labklājības ministrs informē par plānoto LPS sēdi, kurā tiks skaidrots DI process, tā
nepieciešamība. Uzsver, ka īpaši jādomā par bērnu DI procesu.
Sanāksmes dalībnieki diskutē par sniegto informāciju.
I.Kenne jautā vai pakalpojumu indikatīvās izmaksās ir iekļautas darba devēja izmaksas.
K.Lasmane skaidro indikatīvo izmaksu veidošanas kārtību.
I.Šķestere uzsver, ka izmaksas, kas norādītas indikatīvi, neatbilst reālai situācijai, kas ir
lielākas.
K.Lasmane skaidro, ka metodikas saskaņošanai ar EK ir nepieciešams pierādīt pakalpojuma
vidējās izmaksas pēdējo divu gadu laikā.
LM ministrs U.Augulis uzsver DI procesa nozīmīgumu un tā realizāciju, Latvijai process
jāīsteno jebkurā gadījumā, šobrīd ESF projekti ir atbalsta instruments, taču ja tie netiks apgūti
naudas līdzekļi jāmeklē valsts budžetā.
I.Neimane-Veldmeijere uzdod jautājumu par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma grozījumu virzību, vai resursu centra “Zelda” priekšlikumi ir ņemti vērā.
U.Augulis informē par tikšanos ar Sociālo lietu komisijas vadītāju Barču, kura apliecinājusi,
ka Saeima neplāno likt šķēršļus likumprojekta apstiprināšanai.
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Dalībnieki diskutē par jautājumu.
S.Skirmante jautā, vai LM atstāj spēkā uzstādījumu slēgt trīs ilgstošas aprūpes centrus.
K.Lasmane informē, ka 700 personas no visiem aprūpes centriem tiks DI procesa ietvaros
iekļautas sabiedrībā. Taču pašvaldībām ir jāapzinās tie centri, kas tiks reorganizēti.
Dalībnieki diskutē par jautājumu.
Nolemj:
Pieņemt sniegto informāciju zināšanai.

2.jautājums
Asistenta pakalpojums pašvaldībā (aktuālā situācija, grozījumi normatīvā regulējumā)
Ziņotājs: Einārs Grāveris, Labklājības ministrija, Sociālo pakalpojumu departamenta vecākais
referents
E.Grāveris informē par MK noteikumu grozījumu šī brīža stadiju, par panāktajiem
saskaņojumiem ar iesaistītajām institūcijām, organizācijām. Informē par notikušajām tikšanās
reizēm, lai skaidrotu izstrādāto grozījumu būtību.
Dalībnieki diskutē par jautājumu.
E.Celmiņa sniedz informāciju par sarunām ar augstskolu pārstāvjiem par iespēju ieviest
asistentu augstākajās mācību iestādēs.
U.Augulis uzsver, ka jautājums vairākkārtīgi apspriests un diskutēts.
Nolemj:
Pieņemt sniegto informāciju zināšanai.
3.jautājums
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām
īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas plāns 2015.gadam –
2017.gadam
Ziņotājs: Elīna Celmiņa, Labklājības ministrija, Sociālās iekļaušanas un sociālā darba
politikas departamenta direktore
E.Celmiņa sniedz prezentāciju par izstrādāto ANO Konvencijas par personu ar
invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas plānu 2015.2017.gadam. Īsi sniedz informāciju par iekļautajiem pasākumiem. Par šī brīža situāciju
procesa virzībā. Izsaka pateicību par izteiktajiem viedokļiem sabiedriskās apspriešanas laikā.
Nolemj:
Pieņemt sniegto informāciju zināšanai.
4.jautājums
Par pētījuma “Par starptautisko praksi personām ar invaliditāti atbalstu” uzraudzību
(grozījumi ILNP nolikumā)
Ziņotājs: Elīna Celmiņa, Labklājības ministrija, Sociālās iekļaušanas un sociālā darba
politikas departamenta direktore
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E.Celmiņa sniedz prezentāciju un informāciju par ESF projektu ietvaros veicamo
pētījumu “Par starptautisko praksi personām ar invaliditāti atbalstu”. E.Celmiņa informē par
pētījuma mērķi un būtību, plānoto tālāku izmantošanu. Lai veiktu pētījumu, nepieciešama tā
uzraudzība. Uzraudzība jāveic ILNP. Lai nostiprinātu noteiktās funkcijas – pētījuma
uzraudzība, ir jāveic grozījumi regulējošā normatīvā aktā. Grozījumi paredz papildināt
Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumus Nr.561 “Invalīdu lietu nacionālās padomes
nolikums”. Grozījumu projekts prezentēts sēdes laikā.
E.Celmiņa atgādina, ka, lai veiktu grozījumus ILNP nolikumā nepieciešams balsojums.
U.Augulis aicina ILNP dalībniekus izteikt savu viedokli ar balsojumu par minētā projekta
uzraudzību ( sēdē piedalās 10 no 17 ILNP locekļiem, tādēļ balsojums ir derīgs)
Nolemj:
Padomes locekļi piekrīt veikt pētījuma “par starptautisko praksi personām ar
invaliditāti atbalstu” uzraudzības funkcijas.

Pielikumā:
1) LM prezentācija par Deinstitucionalizācijas procesu uz 17 lapām;
2) LM prezentācija par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas
pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas plānu 2015.-2017.gadam uz 5 lapām;
3) LM priekšlikums par ILNP nolikuma papildināšanu.
Sēdi slēdz: plkst. 11.40

Invalīdu lietu nacionālās padomes priekšsēdētājs,
labklājības ministrs

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

U.Augulis

