INVALĪDU LIETU NACIONĀLĀS PADOMES SĒDES
PROTOKOLS
Rīgā

Nr. 1

Sēdi vada
Labklājības ministrs
Padomes locekļi vai to aizvietotāji:
Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētāja
Tiesībsarga biroja Tiesiskās vienlīdzības nodaļas vadītāja – tiesībsarga
pilnvarojumā
Tiesībsarga biroja Tiesiskās vienlīdzības nodaļas juriskonsulte – tiesībsarga
pilnvarojumā
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Elektronisko sakaru un pasta
departamenta galvenā speciāliste - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas priekšsēdētāja vietā
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” prezidents
Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktors– veselības
ministra vietā
Latvijas asociācijas ”Rūpju bērns” priekšsēdētāja
Citi dalībnieki:
Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta vecākā eksperte
Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta direktore
Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta vecākā eksperte
Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojuma departamenta direktore
Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojuma departamenta vecākais eksperts
Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojuma departamenta vecākā eksperte
Labklājības ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
VSIA NRC „Vaivari” valdes priekšsēdētāja
VSIA NRC „Vaivari” valdes loceklis
VSIA NRC „Vaivari” Tehnisko palīglīdzekļu centra vadītāja vietniece
biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja
Nacionālā veselības dienesta direktora vietnieks veselības aprūpes
administrēšanas jautājumos
Nodibinājuma „Fonds ”Jūnijs”” valdes priekšsēdētāja
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vadītājs
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vadītāja vietnieks
Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” pārstāve
Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” pārstāve
Nepiedalās:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs;

2014.gada 12.martā

- U.Augulis

- S.Sproģe
-Š.Bērziņa
-A.Ilves
- V.Poriņa
- D.Dadzīte
- E.Vorslovs
- R.Špade
- I.Balodis
- Ē.Miķītis
- I.Rulle

- L.KauliņaBandere
- E.Celmiņa
- I.Vilcāne
- D.Jasjko
- A.Dūdiņš
- I.Pikše
- L.Užule
- A.Nulle
- A.Bērziņš
- L.Nelsone
- I.Šķestere
- A.Doveiks
- I.Šatkovska
- A.Zīverts
- M.Andersons
- B.Bicēna
- E.Krēsliņa
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Izglītības uz zinātnes ministrs;
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis;
Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētājs;
Sabiedrības integrācijas fonda direktors;
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs;
Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda” direktors.
Protokolē
Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta vecākā referente
- K.Pūre
Sēdi sāk plkst. 10.00
Darba kārtībā:
Nr.
1.
2.
3.

4.
5.

Tēma
Veselības aprūpes pakalpojumu, t.sk. medicīniskās
rehabilitācijas, pieejamība personām ar invaliditāti
Izmaiņas būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos
Plāns „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par
personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu
2014.-2020.gadam” ieviešanai 2014.gadā
Tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanas kārtība
Dažādi:
1) Ministru kabineta 1997.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.138
„Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu
atvieglojumiem personām ar invaliditāti, politiski
represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem”;
2) u.c.

Ziņotājs / iesaistītie
VM
EM
LM
LM, „Vaivari”
LM

1.jautājums
Veselības aprūpes pakalpojumu, t.sk. medicīniskās rehabilitācijas, pieejamība personām ar
invaliditāti
Ziņotājs: VM Veselības aprūpes departamenta direktors Ē.Miķītis
Ē.Miķītis ziņo par veselības aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību personām ar
invaliditāti.
Par apspriežamo jautājumu izsakās:
D.Dadzīte, I.Šatkovska, A.Nulle, A.Zīverts, Ē.Miķītis u.c.
NVO pārstāvji uzsver, ka personām ar invaliditāti ir nepieciešams nodrošināt no valsts budžeta
apmaksātu medicīnisko rehabilitāciju, atjaunojot pirmskrīzes iespējas.
Nolemj:
Labklājības ministrijai sagatavot vēstuli veselības ministram un ministru prezidentam jautājumā par
medicīniskās rehabilitācijas nodrošināšanu personām ar invaliditāti un par agrīnas medicīniskās
rehabilitācijas nodrošināšanu personām, kurām var iestāties invaliditāte. Sagatavoto vēstuli saskaņot
ar ILNP locekļiem.
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2.jautājums
Izmaiņas būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos
Ziņotājs: EM Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta
Būvniecības politikas nodaļas vadītājs R.Špade
R.Špade sniedz prezentāciju par izmaiņām būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos.
Par apspriežamo jautājumu izsakās:
U.Augulis, I.Vilcāne, R.Špade, I.Balodis, D.Dadzīte, I.Šatkovska u.c.
Nolemj:
1. Labklājības ministrijai sagatavot vēstuli Ekonomikas ministrijai jautājumā par kontroles
pastiprināšanu objektu būvniecības procesā, un pēc to nodošanas ekspluatācijā, īpašu
uzmanību pievēršot vides pieejamības prasību ievērošanai. Labklājības ministrijai nākamajā
ILNP sēdē informēt par procesu šajā jautājumā.
2. Uzaicināt uz nākamo ILNP sēdi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
pārstāvi.

3.jautājums
Plāns „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām
īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam” ieviešanai 2014.gadā
Ziņotājs: LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā eksperte
L.Kauliņa-Bandere
L.Kauliņa-Bandere ziņo par Plāna darbības virzieniem un tajā iekļautajiem pasākumiem. Vienlaikus
informē, ka Plāns ir izsludināts 2014.gada 6.marta Valsts sekretāru sanāksmē.
Par apspriežamo jautājumu izsakās:
U.Augulis, L.Kauliņa-Bandere.
Nolemj:
ILNP locekļi atzinumu par Plānu sniedz līdz 21.03.2014.

4.jautājums
Tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanas kārtība
Ziņotājs: VSIA NRC „Vaivari” valdes priekšsēdētāja A.Nulle
A.Nulle sniedz prezentāciju par tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanas kārtību.
Par apspriežamo jautājumu izsakās:
A.Dūdiņš, A.Nulle, D.Dadzīte, L.Nelsone, U.Augulis, I.Šatkovska u.c.
Nolemj:
1. Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamentam organizēt sanāksmi ar NVO
par nepieciešamajiem uzlabojumiem tehnisko palīglīdzekļu aprites jautājumos. VSIA NRC
„Vaivari” pieaicināt NVO pārstāvjus tehnisko palīglīdzekļu iepirkumu procedūrās kā
ekspertus.
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2. VSIA NRC „Vaivari” nodrošināt MK noteikumu Nr. 1474 ''Tehnisko palīglīdzekļu
noteikumi'' 3.7. apakšpunktā noteiktā uzdevuma izpildi, konsultatīvās padomes izveidošanas
procesā un darbā iesaistot arī Labklājības ministriju.
5.jautājums
Dažādi jautājumi
5.1. Ministru kabineta 1997.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.138 „Noteikumi par iedzīvotāju
ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem personām ar invaliditāti, politiski represētajām
personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”
Ziņotājs: Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta direktore E.Celmiņa
Labklājības ministrija informē par Finanšu ministrijas ieceri veikt grozījumus MK noteikumos
Nr.138 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem personām ar
invaliditāti, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”, kuros
citas starpā noteikts arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumu apmērs personām ar
invaliditāti. Ņemot vērā, ka atvieglojumu apmērs nav ticis pārskatīts kopš 2009.gada, aicina ILNP
dalībniekus izteikties par priekšlikumu iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumu saistībā ar
iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumu apmēra paaugstināšanu.
Par apspriežamo jautājumu izsakās:
S.Sproģe, L.Kauliņa-Bandere, E.Celmiņa u.c.
Nolemj:
ILNP dalībnieki atbalsta priekšlikumu. Labklājības ministrija sagatavos vēstuli Finanšu ministrijai
ar aicinājumu izskatīt iespēju paaugstināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumu
apmēru personām ar invaliditāti.
5.2. Par Paraolimpiskajām spēlēm
Ziņotājs: Labklājības ministrs U.Augulis
Ar mērķi panākt vienotu viedokli jautājumā par Latvijas sportistu dalību Ziemas un Vasaras
Paraolimpiskajās spēlēs, labklājības ministrs aicina izskatīt šo jautājumu nākamajā ILNP sēdē.
Nolemj:
1. Latvijas Paralimpiskajai komitejai sagatavot informāciju par esošo situāciju
paraolimpiskajās spēlēs.
2. Uzaicināt uz ILNP sēdi Izglītības un zinātnes ministrijas atbildīgo pārstāvi sporta
jautājumos.
Pielikumā:
1) Ekonomikas ministrijas prezentācija „Jaunais būvniecības regulējums” uz 20 lp.;
2) VSIA NRC „Vaivari” prezentācija „Par tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanas kārtību” uz 23
lp.
Sēdi slēdz: plkst. 11.45
Invalīdu lietu nacionālās padomes priekšsēdētājs,
Labklājības ministrs
K.Pūre, 67021680
Kristina.Pure@lm.gov.lv

U.Augulis

