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Sēdi vada
Labklājības ministrs
Padomes locekļi vai to aizvietotāji:
Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētāja
Tiesībsarga biroja Tiesiskās vienlīdzības nodaļas juriskonsulte – tiesībsarga
pilnvarojumā
Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents
Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” valdes locekle - Invalīdu un viņu
draugu apvienības „Apeirons” prezidenta vietā
Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes
nodaļas vadītāja – veselības ministra vietā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks - Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā
Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā referente –
izglītības un zinātnes ministra vietā
Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta
Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītājs– ekonomikas ministra vietā
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Elektronisko sakaru un pasta
departamenta galvenā speciāliste - SPRK priekšsēdētāja vietā
Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda” direktore
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
Sabiedrības integrācijas fonda Projektu nodaļas programmu koordinators Sabiedrības integrācijas fonda direktora vietā
Citi dalībnieki:
Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta direktore
Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta vecākā eksperte
Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta vecākā referente
Biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja
Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” pārstāve
Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos
Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļas vadītāja
Liepājas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs
Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes
organizācijas nodaļas vecākā referente
Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vadītājs
Nepiedalās:
Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētājs;
Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents;
Latvijas asociācijas „Rūpju bērns” priekšsēdētājs;
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs
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Protokolē
Labklājības ministrijas Sociālās
departamenta vecākā referente

iekļaušanas

un sociālā darba

politikas
- K.Pūre

Sēdi sāk plkst. 10.05
Darba kārtībā:
Nr.

Tēma

Ziņotājs / iesaistītie

1.

Informācija par pilnveidoto invaliditātes noteikšanas
sistēmu
Plānotās izmaiņas valsts sniegtajam atbalstam personām
ar redzes invaliditāti
Plāns „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par
personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas
pamatnostādņu 2014.-2020.gadam” ieviešanai 2015.2017.gadā
Par asistenta pakalpojuma pieejamību izglītības iestādēs
Dažādi

Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisija
Labklājības ministrija

2.
3.

4.
5.

Labklājības ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija

1.jautājums
Informācija par pilnveidoto invaliditātes noteikšanas sistēmu
Ziņotājs: A.Zīverts, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vadītājs
A.Zīverts sniedz prezentāciju par Latvijas invaliditātes noteikšanas sistēmas izmaiņu vīziju 2014.2020.gadā un tās trīs pārejas posmiem, t.i., 2014.-2016.gadā, 2017.-2019.gadā un no 2020.gada.
Vienlaikus norāda, ka vīzija ir tikai projekta priekšlikums, ka, ieviešot pilnveidoto invaliditātes
noteikšanas sistēmu, politikas veidotāji priekšlikumus vēl vērtēs un tie var mainīties.
Par apspriežamo jautājumu izsakās:
M.Ceirulis, S.Šimfa, A.Jaunsleinis, U.Augulis.
S.Šimfa uzsver, ka ir nepieciešams papildināt invaliditātes noteikšanas sistēmas izmaiņas, kas
nosaka, ka personām pensijas vecumā tiek novērtēta nepieciešamība ne tikai pēc sociālās palīdzības
un tās veidiem pašvaldībās, bet arī pēc sociālajiem pakalpojumiem un tās veidiem valsts līmenī (sk.
prezentācijas 8.slaidu).
Nolemj:
Prezentācijā sniegto informāciju un S.Šimfas pausto viedokli pieņemt informācijai.

2.jautājums
Plānotās izmaiņas valsts sniegtajam atbalstam personām ar redzes invaliditāti
Ziņotājs: D.Kurpniece, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta vecākā referente
D.Kurpniece sniedz prezentāciju par pabalstu personām ar I grupas redzes invaliditāti par asistenta
izmantošanu, informējot, ka kopš 2011.gada 1.janvāra pabalstu izmaksā no Eiropas Sociālā fonda
līdzekļiem Nodarbinātības valsts aģentūra, bet no 2015.gada 1.janvāra plānots izmaksāt no valsts
budžeta līdzekļiem, kuru administrēs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
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Par apspriežamo jautājumu izsakās:
U.Augulis, S.Sproģe, M.Grāvis, Ņ.Meņģele, A.Jaunsleinis, M.Ceirulis u.c.
Diskusijas laikā tika aktualizēts jautājums par asistenta pakalpojumu pašvaldībās. NVO norāda, ka
katra pašvaldība nosaka savu atskaites sistēmu par pakalpojuma saņemšanu. Tāpat NVO aicina
izvērtēt iespēju organizēt personu ar invaliditāti asistentu apmācības un aplikt asistenta
pakalpojumu ar pievienotās vērtības nodokli.
Nolemj:
1) Prezentācijā sniegto informāciju pieņemt informācijai.
2) Iekļaut ILNP 2015.gada 1.ceturkšna sēdē jautājumu par asistenta pakalpojumu
pašvaldībās (konstatētajiem trūkumiem un paredzētajiem uzlabojumiem).

3.jautājums
Plāns „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām
īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam” ieviešanai 2015.-2017.gadā
Ziņotājs: L.Kauliņa-Bandere, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta vecākā eksperte
L.Kauliņa-Bandere informē, ka šobrīd ir saņemti un tiek apkopoti citu ministriju priekšlikumi
pamatnostādņu plāna ieviešanai 2015.-2017.gadā, kā arī informē par Labklājības ministrijas
iecerēm minētajā laika posmā: ieviest asistenta pakalpojumu bērniem no 0-5 gadu vecumam ar ļoti
smagu invaliditāti līdz 50 h/nedēļā (pirmie līgumi varētu būt noslēgti 2015.gadā); ieviest sociālo
pakalpojumu „Atelpas brīdis” - atbalsts vecākiem, kuri audzina bērnu ar ļoti smagu invaliditāti līdz
18 gadu vecumam (līdz 30 dienām/gadā); ieviest atbalsta personas pakalpojumu cilvēkiem ar garīga
rakstura traucējumiem (pamatojošo dokumentu izstrādi paredzēts uzsākt 2015.gada vasarā).
Par apspriežamo jautājumu izsakās:
M.Grāvis, I.Leimane-Veldmeijere, M.Ceirulis, I.Šķestere u.c.
M.Grāvis uzsver, ka, lai pārņemtu labo praksi, ieviešot atbalsta personas pakalpojumu cilvēkiem ar
garīga rakstura traucējumiem, ir nepieciešams konsultēties ar Rīgas pašvaldību, kurā jau tiek
nodrošināts šāds pakalpojums.
I.Leimane-Veldmeijere piebilst, ka biedrība resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem
„Zelda” projekta ietvaros paredz ieviest atbalsta personas pakalpojumu cilvēkiem ar garīga rakstura
traucējumiem. Līdz ar to 2014.gada novembra beigās ir paredzēts izveidot darba grupu, kura
izstrādās gan metodikas, gan priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, savukārt 2015.gada
februārī ir paredzēts uzsākt pilotprojektu.
M.Ceirulis interesējas par pieejamo atbalstu (motivācija, sociālā rehabilitācija) personām ar redzes,
dzirdes un funkcionālajiem traucējumiem no Eiropas Savienības fondiem.
Nolemj:
Iekļaut nākamajā ILNP sēdē jautājumu par pieejamo atbalstu (motivācija, sociālā rehabilitācija)
personām ar redzes, dzirdes un funkcionālajiem traucējumiem no Eiropas Savienības fondiem.

4.jautājums
Par asistenta pakalpojuma pieejamību izglītības iestādēs
Ziņotājs: Dz. Mergupe-Kutraite, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā
referente un M.Reigase, Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļas vadītāja
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Dz.Mergupe-Kutraite informē par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē asistenta pakalpojuma
izglītības iestādēs (turpmāk – pakalpojums) sniegšanu un par pakalpojuma īstenošanas gaitu.
Vienlaikus norāda, ka kopš pakalpojuma ieviešanas tā saņēmēju skaits ir pieaudzis.
M.Reigase informē, ka pamatojoties uz vecāku, pedagogu un attiecīgo speciālistu viedokli,
pakalpojuma saņēmēju loks būtu jāpaplašina, nosakot, ka to var saņemt arī bērni ar autismu un
bērni ar noteiktām psihiskām saslimšanām.
E.Celmiņa norāda, ka nepiekrīt pakalpojuma saņēmēju loka paplašināšanai, jo pirms šī pakalpojuma
ieviešanas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.710 „Noteikumi par
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši
izglītojamo speciālajām vajadzībām” zināmā mērā attiecīgais atbalsts bērniem ar speciālajām
vajadzībām jau bija jānodrošina. Vienlaikus piebilst, ka, paplašinot pakalpojuma saņēmēju loku, uz
vienu mērķi tiktu divreiz novirzīti publiskie līdzekļi, kas nav pieļaujams.
Par apspriežamo jautājumu izsakās:
U.Augulis, E.Celmiņa, L.Kauliņa-Bandere, B.Bicēna.
Nolemj:
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.

5.jautājums
Dažādi
Ziņotājs: U.Augulis, Invalīdu lietu nacionālās padomes priekšsēdētājs, labklājības ministrs
U.Augulis informē, par ILNP 2014.gada 4.cetukšņa sēdē izskatāmiem jautājumiem, norādot, ka
papildus tajā tiks iekļauts jautājums par Latvijas prezidentūru ES Padomē.
Nolemj:
Sniegto informāciju pieņemt informācijai.
Pielikumā:
1) Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas prezentācija „Vīzijas izmaiņas
kopš 2011.gada un pamatojums izmaiņām, sagaidāmie ieguvumi” uz 10 lp.;
2) Labklājības ministrijas prezentācija “Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I
grupas redzes invaliditāti” uz 9 lp.

Sēdi slēdz: plkst. 11.25
Invalīdu lietu nacionālās padomes priekšsēdētājs,
Labklājības ministrs

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

U.Augulis

