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Sēdi vada
Labklājības ministrs

- U.Augulis

Padomes locekļi vai to aizvietotāji:
Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētāja
Tiesībsarga biroja Tiesiskās vienlīdzības nodaļas juriskonsulte – tiesībsarga
pilnvarojumā
Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente
Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents
Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta
Būvniecības politikas nodaļas vadītājs – ekonomikas ministra vietā
Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” valdes locekle - Invalīdu un viņu
draugu apvienības „Apeirons” prezidenta vietā
Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktors– veselības ministra
vietā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks
Citi dalībnieki:
Labklājības ministra biroja vadītājs
Labklājības ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba
departamenta vecākā eksperte
Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta vecākā eksperte
biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja
Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” pārstāve
Latvijas Televīzijas Dokumentālo raidījumu daļas redaktore
Latvijas Televīzijas valdes loceklis
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis
Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļas vadītāja
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs
Latvijas Neredzīgo biedrības projektu vadītāja
Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas prezidents

- S.Sproģe
-A.Ilves
- D.Dadzīte
- E.Vorslovs
- R.Špade
- Ņ.Meņģele
- Ē.Miķītis
- O.Briedis

- R.Uzulnieks
- L.Užule
politikas - L.KauliņaBandere
- I.Vilcāne
- I.Šķestere
- B.Bicēna
- S.Plūme
- S.Ņesterovs
- G.Grūbe
- M.Reigase
- J.Dambis
- S.Smona
- V.Strazdiņš

Nepiedalās:
Izglītības uz zinātnes ministrs;
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis;
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs;
Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētājs;
Latvijas asociācijas „Rūpju bērns” priekšsēdētājs;
Sabiedrības integrācijas fonda direktors;
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs;
Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda” direktors.
Protokolē
Labklājības ministrijas Sociālās
departamenta vecākā referente

iekļaušanas

un sociālā darba

politikas
- K.Pūre
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Sēdi sāk plkst. 14.05
Darba kārtībā:
Nr.
1.
2.

3.

Tēma
Ziņotājs / iesaistītie
Iekļaujošas izglītības principa īstenošana izglītības
IzM, VISC
procesā
Plānotās izmaiņas sabiedriskajā televīzijā raidīto Nacionālās elektronisko plašsaziņas
raidījumu pieejamības veicināšanā, nodrošinot līdzekļu padome, LTV
pakāpenisku pāreju uz raidījumu subtitrēšanu un
dublēšanu
Informācija par Latvijas Paralimpiskās komitejas
D.Dadzīte
darbību un finansiālajām iespējām
IzM (atbildīgais sporta jautājumos)

4.

Vides pieejamības nodrošināšana kultūrvēsturiskajos
objektos

5.

Dažādi

Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija

1.jautājums
Iekļaujošas izglītības principa īstenošana izglītības procesā
Ziņotājs: M.Reigase, Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļas vadītāja
M.Reigase sniedz prezentāciju par iekļaujošas izglītības principa īstenošanu izglītības procesā,
informējot par Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam noteiktajiem mērķiem.
Norāda, ka, izstrādājot plānu minēto pamatnostādņu īstenošanai, plāna izstrādē tiks iesaistīta arī
Labklājības ministrija un NVO.
Par apspriežamo jautājumu izsakās:
B.Bicēna, A.Ilves, I.Šķestere, U.Augulis.
B.Bicēna aicina pārizdot grāmatu „Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem”,
kas ir veidota kā izglītojošu rakstu krājums (kā izprast bērnus ar funkcionālajiem traucējumiem,
noderīgi risinājumi, lai nodrošinātu izglītību, atbilstoši katra bērna spējām un vajadzībām u.c.).
A.Ilves interesējas par uzdevumu un pasākumu īstenošanas izpildes termiņu, kas ir saistīti
iekļaujošas izglītības principa īstenošanu izglītības procesā. Vienlaikus norāda, ka Tiesībsarga
birojs, veicot pārbaudes skolās ir konstatējis, ka lielākoties netiek nodrošināta vides pieejamība.
I.Šķestere uzsver, ka ir nepieciešams mazināt bērnu skaitu, kas apgūst mācības mājas apmācībā.
Tādējādi tiks veicināts iekļaujošas izglītības princips izglītības procesā. Norāda, ka negatīvi ir
vērtējams arī tas, ka bieži vien aprūpes iestādēs bērniem tiek noteikta mājas apmācība.
Nolemj:
Valsts izglītības satura centram (turpmāk - VISC) atsūtīt Labklājības ministrijai saiti par VISC
mājaslapā pieejamiem materiāliem, kas izstrādāti ESF projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem
traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” ietvaros. Labklājības ministrijai pārsūtīt minēto saiti ILNP
dalībniekiem.

2.jautājums
Plānotās izmaiņas sabiedriskajā televīzijā raidīto raidījumu pieejamības veicināšanā,
nodrošinot pakāpenisku pāreju uz raidījumu subtitrēšanu un dublēšanu
Ziņotāji: G.Grūbe, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis; S.Plūme, LTV
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Dokumentālo raidījumu daļas redaktore; S.Ņesterovs, LTV valdes loceklis
S.Plūme sniedz prezentāciju Latvijas Televīzijas raidījumu pieejamības veicināšanu.
Par apspriežamo jautājumu izsakās:
U.Augulis, G.Grūbe, S.Plūme S.Ņesterovs, S.Sproģe, D.Dadzīte.
D.Dadzīte aicina LTV atjaunot raidīt informatīvos raidījumus, kas ir tieši paredzēti personām ar
invaliditāti (piemēram, kā Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” izveidotais raidījums
„Trīs ceturtdaļas”). Vienlaikus aicina LTV pārraidīt Paraolimpiskās spēles, kas notiks Riodežaneiro,
Brazīlijā, 2016.gadā.
G.Grūbe atbild, ka LTV raidījumi tiek veidoti pēc raidorganizācijas BBC principa, t.i., lai visās
LTV programmās un ziņās tiek iekļauta informācija par jautājumiem, kas ir aktuāli dažādai
auditorijai, t.sk. personām ar invaliditāti. Vienlaikus norāda, ka jautājums par Paraolimpisko spēļu
translāciju LTV 2016.gadā ir atvērts, ņemot vērā to, ka šis jautājums tiks vērtēts 2015.gadā (LTV
budžeta 2016.gadam ietvaros).
Nolemj:
Organizēt atsevišķu tikšanos Latvijas Paralimpiskajai komitejai ar Latvijas Televīzijas
pārstāvjiem par aktuālajiem jautājumiem.

3.jautājums
Informācija par Latvijas Paralimpiskās komitejas darbību un finansiālajām iespējām
Ziņotājs: D.Dadzīte, Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente
D.Dadzīte sniedz prezentāciju par Latvijas Paralimpiskās komitejas darbību.
Par apspriežamo jautājumu izsakās:
U.Augulis, V.Strazdiņš, E.Vorslovs
Nolemj:
Organizēt atsevišķu sanāksmi ar Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas
Sporta federācijas padomi un Latvijas Paralimpisko komiteju.

4.jautājums
Vides pieejamības nodrošināšana kultūrvēsturiskajos objektos
Ziņotājs: J.Dambis, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs
J.Dambis sniedz prezentāciju par kultūras mantojuma saglabāšanu un pieejamību. Norāda, ka
pieejamības nodrošināšana valsts kultūrvēsturiskajos objektos ir izpratnes jautājums.
Par apspriežamo jautājumu izsakās:
V.Strazdiņš, B.Bicēna.
V.Strazdiņš norāda, ka personām ar dzirdes traucējumiem ir apgrūtinoši iekļūt ēkās, kuras aprīkotas
ar domofoniem.
B.Bicēna norāda, ka Dzegužkalnā netiek nodrošināta vides pieejamība (nav apzīmējumi un norādes
ar bultām par maršrutiem personām ar invaliditāti).
Nolemj:
Prezentācijā sniegto informāciju pieņemt informācijai.
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Pielikumā:
1) Latvijas Paralimpiskās komitejas prezentācija par tās darbību uz 13 lp.;
2) Latvijas Televīzijas prezentācija „LTV raidījumu pieejamības veicināšana” uz 9 lp.;
3) Valsts izglītības satura centra prezentācija par iekļaujošo izglītību uz 10 lp.;
4) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas prezentācija „Kultūras mantojuma
saglabāšana un pieejamība” uz 30 lp.
Sēdi slēdz: plkst. 16.00
Invalīdu lietu nacionālās padomes priekšsēdētājs,
Labklājības ministrs

K.Pūre, 67021680
Kristina.Pure@lm.gov.lv

U.Augulis

