Pārskats par Invaliditātes lietu nacionālās padomes darbību un funkciju
īstenošanu 2016.gadā.
Pārskats sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu
Nr.561 „Invaliditātes lietu nacionālās padomes nolikums" 17.5.apakšpunktu.
2016.gadā ir notikušas četras Invaliditātes lietu nacionālās padomes (turpmāk Padome) sēdes: 21.martā, 7.jūnijā, 12.jūlijā un 30.novembrī, kurās izskatīti aktuālākie
jautājumi personu ar invaliditāti efektīvākai tiesību aizsardzībai un īstenošanai. Trijās
Padomes sēdēs izskatīti jautājumi atbilstoši kādam no Konvencijas1 pantiem, t.sk.
apspriežot tādus jautājumus, kas attiecas uz iekļaujošu izglītību, nodarbinātību un
darba tiesisko attiecību aizsardzību, virzību uz neatkarīgu dzīvi, pakalpojumu un preču
pieejamību personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem un medicīniskās
rehabilitācijas pieejamību. Informācijas sniegšanai tika pieaicināti nozaru ministriju
speciālisti. Ārkārtas sēdē (7.jūnijā) Padomes locekļi tikās ar jaunu sievieti ar smagu
invaliditāti no Īrijas, kura ir viedokļa līdere. Joanne O’Riordan iepazīstināja ar savu
dzīves stāstu, kā arī ar personu ar invaliditāti iespējām un centieniem uzlabot savas
dzīves kvalitāti.
2016.gadā tika izskatīti 11 no 15 darba plānā sākotnēji iekļautajiem jautājumiem.
Atbilstoši aktualitātei viens jautājums tika iekļauts izskatīšanai papildus. Trīs jautājumi
– pieejamie atbalsta pasākumi personām ar invaliditāti apcietinājuma un ieslodzījuma
vietās, publisko iestāžu mājas lapu pieejamība personām ar invaliditāti un informācija
par pētījuma “Pētījums par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu
jomā” virzības procesu – tika pārcelti izskatīšanai 2017.gada pirmā ceturkšņa sēdē.
Savukārt jautājums par ceļa būvnormatīviem pieturvietu pieejamības nodrošināšanai,
izmantojot sabiedrisko transportu, netika skatīts, jo būvnormatīvu ieviešanai tika
pagarināts ieviešanas termiņš.
Ņemot vērā, ka Padome ir konsultatīva institūcija, trīs ceturtdaļas izskatīto
jautājumu tika pieņemti zināšanai.
Padomes sēdes ir atklātas. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Padomes locekļiem. Deviņi Padomes locekļi nodrošināja dalību visās sēdēs, no kuriem tikai Labklājības ministrs piedalījās visās sēdēs, pieci locekļi deleģēja
pārstāvi, savukārt trīs locekļi kādā no sēdēm piedalījās paši, bet kādai sēdei deleģēja
pārstāvi. Četri padomes locekļi nepiedalījās vienā sēdē, bet pārējās sēdēs piedalījās paši vai deleģēja pārstāvi. Biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” priekšsēdis un biedrības "Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs nepiedalījās trijās sēdēs, bet
vienai sēdei deleģēja iestādes pārstāvi. Turpretim Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs nepiedalījās nevienā sēdē.
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Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām
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Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētājs vai tā deleģēts pārstāvis pēdējos trīs
gadus (2013., 2014. un 2015.) nebija piedalījies nevienā sēdē. Turklāt Padomes locekļi
īpaši tika aicināti piedalīties 2015.gada 16.decembra Padomes sēdē, lai pārrunātu tālāko Padomes sastāvu un organizāciju gatavību būt pārstāvētām Padomē. Pēc Padomes
sēdes Latvijas Invalīdu biedrība tika uzrunāta atsevišķi sniegt savu redzējumu par tālāko dalību Padomes sastāvā, tomēr nekāda atgriezeniskā saite netika sniegta. Ņemot
vērā organizācijas zemo ieinteresētību dalībai Padomē ar 2016.gada 3.maija Ministru
kabineta noteikumiem Nr.270 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.561 „Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikums”” Latvijas Invalīdu
biedrības priekšsēdētājs tika svītrots no Padomes sastāva.
Ņemot vērā, ka personas ar invaliditāti ir nozīmīgs resurss darba tirgū, kuru vajadzības un intereses ir vienlīdzīgas ar citiem sabiedrības locekļiem un 2015.gada
16.decembra Padomes sēdē Padomes locekļiem nebija iebildumu, ka Padomē darbotos
arī Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors. Veicot grozījumus Ministru
kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.561 „Invalīdu lietu nacionālās padomes
nolikums” Padomes sastāvs tika papildināts ar biedrības „Latvijas Darba devēju konfederācija” ģenerāldirektoru.
Visās sēdēs tika nodrošināts nepieciešamais kvorums jautājumu izskatīšanai un
vajadzības gadījumā lēmuma pieņemšanai. Viszemākais apmeklējums (11 no 17) bija
II ceturkšņa sēdē, kad notika tikšanās ar Joanne O’Riordan. I un IV ceturkšņa sēdē
piedalījās 76% (nepiedalās četri) un vislabāk apmeklētā bija III ceturkšņa sēde, kad
piedalās 82% locekļu (nepiedalās trīs).
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Pārskats par Padomes locekļu dalību 2016.gada sēdēs
I ceturksnis
(21.03.2016)

II ceturksnis
(07.06.2016)

III ceturksnis
(12.07.2016)

IV ceturksnis
(30.11.2016)

L
P
P
P

L
P
P
P

L
P
P
P

L
P
P
P

P

P

P

P

–

–

P

–

7.Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs

–

–

–

–

8.Tiesībsargs

P

Padomes sastāvs*:
1.Labklājības ministrs
2.Izglītības un zinātnes ministrs
3.Ekonomikas ministrs
4.Veselības ministrs
5.Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs
6.Biedrības „Latvijas Pašvaldību
savienība” priekšsēdis

9.Latvijas Invalīdu biedrības
priekšsēdētājs2
10.Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo
savienība” prezidents
11.Biedrības „Latvijas Neredzīgo
biedrība” centrālās valdes priekšsēdētājs
12. Biedrības „Rīgas pilsētas
“Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs
13.Nodibinājuma „Invalīdu un
viņu draugu apvienība “Apeirons”” valdes priekšsēdētājs
14.Sabiedrības integrācijas fonda
sekretariāta direktors
15.Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienības priekšsēdētājs
16.Biedrības „Latvijas Paralimpiskā komiteja” prezidents
17.Biedrības „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem
"Zelda"” direktors
18.Biedrības „Latvijas Darba devēju konfederācija” ģenerāldirektors3
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Svītrots

Svītrots

Svītrots

–

ar 03.05.2016. MK
noteikumiem
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ar 03.05.2016. MK
noteikumiem
Nr.270
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Iekļauts
ar 03.05.2016. MK noteikumiem Nr.270

*L – Padomes sastāvā, P - deleģētais pārstāvis, – - nepiedalās
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Ar 2016.gada 3.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.270 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija
noteikumos Nr.561 „Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikums”” Latvijas Invalīdu biedrība tika svītrota no
Padomes sastāva;
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Dalībnieks iekļauts sastāvā ar 2016.gada 3.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.270 „Grozījumi Ministru
kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.561 „Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikums””
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Atbilstoši Padomes 2016.gada darba plānam sēdēs tika izskatīti sekojoši jautājumi:

I c e t u r k š ņ a s ē d e 2 1 . ma r t ā

I z s ka t ī t a i s j a u t ā j u ms
1. Grozījumi 2004. gada 29. jūnija MK noteikumos
Nr.561 Invalīdu lietu nacionālās padomes
nolikums – ziņotājs Labklājības ministrija;
2. Nepieciešamie risinājumi pielāgotā sporta
atbalstam – ziņotājs Izglītības un zinātnes
ministrija un Latvijas Paralimpiskā komiteja;

3. Veselības pārbaudes transportlīdzekļu vadītājiem
ar invaliditāti, t.sk., pirmstermiņa veselības
pārbaudes – ziņotājs Veselības ministrija un
Satiksmes ministrija;

N o l e mt s

Izpilde

Sniegtā informācija pieņemta zināšanai.
2.1. Nacionālās sporta padomes sēdē
aprīlī Labklājības ministrija ziņos
savu viedokli par grozījumiem
Sporta likumā;

2.1.
Prezentācija
par
Labklājības
ministrijas kompetenci sporta jomā ir
sagatavota, bet Nacionālās sporta padomes
sēde diskusijas par Labklājības ministrijas
kompetenci sporta jomā nav notikušas
(jautājums dažādu iemeslu dēļ nav ticis
iekļauts darba kārtībā).

2.2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar
Latvijas Paralimpisko komiteju veikt
aptauju sporta federācijām par to, cik
personu ar invaliditāti ir viņu biedri,
kā arī aptauju par personu ar
invaliditāti iesaisti sporta aktivitātēs.

2.2. Personas ar invaliditāti var nenorādīt
sporta federācijām informāciju par savu
invaliditāti vai invaliditātes veidu, tādējādi
iegūtā informācija neatspoguļotu patieso
situāciju. Pamatojoties uz iepriekš minēto
tika pieņemts lēmums šādu aptauju
neveikt..

Sniegtā informācija pieņemta zināšanai.
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II
ceturkšņa
sēde 12.jūlijā

Ārkārtas sēde 7.jūnijā

I z s ka t ī t a i s j a u t ā j u ms

N o l e mt s

Izpilde

4. Informācija par pētījuma “Pētījums par
starptautisko praksi personu ar invaliditāti
Sniegtā informācija pieņemta zināšanai.
atbalsta sistēmu jomā” virzības procesu –
ziņotājs Labklājības ministrija.
Padomes locekļiem bija iespēja tikties ar jaunu
sievieti no Īrijas Joanne O’Riordan, kura, neskatoties
uz smagu invaliditāti, dzīvē uzstādījusi un sasniegusi
augstus mērķus. Joanne O’Riordan viesojās Rīgā
Dienas Mediju projekta “Iedvesmas Diena”
pasākuma ietvaros. Invalīdu un viņu draugu
apvienība "Apeirons" šīs vizītes ietvaros rīkoja Sniegtā informācija pieņemta zināšanai.
pasākumu "CILVĒKS BEZ ROBEŽĀM - Joanne
O’Riordan". Padomes locekļiem bija iespēja
iepazīties ar jaunās sievietes dzīves stāstu, līdz šim
paveikto un nākotnes plāniem, par personu ar
invaliditāti iespējām un centieniem uzlabot savas
dzīves kvalitāti.
5. Sabiedrības integrācijas fonda realizētie un Sniegto informāciju pieņemt zināšanai. Sabiedrības integrācijas fonds nav lūdzis
plānotie projekti/pētījumi invaliditātes jomā – Padome pēc Sabiedrības integrācijas Padomi sagatavot atbalsta vēstuli Ministru
fonda aicinājuma sagatavos atbalsta kabinetam.
ziņotājs Sabiedrības integrācijas fonds
vēstuli
Ministru
kabinetam
par
līdzfinansējuma pieprasījumu projekta
„Dažādības harta Latvijā” īstenošanai,
uzsverot
personu
ar
invaliditāti
nodarbinātības jautājumu prioritāti.
6. Labklājības ministrijas īstenotie ESF projekti
Sniegto informāciju pieņemt zināšanai.
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I z s ka t ī t a i s j a u t ā j u ms

N o l e mt s

invaliditātes jomā (projektu ieviešanas progress) Nevalstiskajām organizācijām nosūtīt
informāciju
par
deistucionalizācijas
– ziņotājs Labklājības ministrija;
projektiem informācijas izplatīšanai.
7. Personu ar invaliditāti darba tiesiskā aizsardzība,
Nākamajās Padomes sēdēs sniegt
grozījumi Darba likumā – ziņotājs Labklājības starpziņojumu par sarunu progresu un
ministrija;
panāktajām vienošanām ar nevalstisko
sektoru un citiem sadarbības partneriem
par grozījumiem Darba likumā.

Izpilde
Informācija
par
deistucionalizācijas
projektiem izsūtīta e-pastu veidā.
2017.gada 28.jūnija Padomes sēdē
Labklājības ministrijas pārstāvis ziņoja
par jautājuma virzību: izsludinātais Darba
likuma grozījumu projekts ir nesaskaņots
un novirzīts izskatīšanai Nacionālā
Trīspusējās sadarbības padomē.

III
ceturkšņ
a sēde

8. Informācija par pētījuma “Pētījums par
starptautisko praksi personu ar invaliditāti
atbalsta sistēmu jomā” virzības procesu –
Sniegtā informācija pieņemta zināšanai.
pētnieku prezentācija par progresu – ziņotājs
Labklājības ministrija un pētnieku apvienība
Agile&Co;
9. Informācija
par
Priekšlikums
Eiropas
Parlamenta un Padomes direktīvai par
dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu
tuvināšanu
attiecībā
uz
produktu
un Sniegtā informācija pieņemta zināšanai.
pakalpojumu pieejamības prasībām (Eiropas
Pieejamības akts) un tā izskatīšanas virzība –
ziņotājs Labklājības ministrija.
10. Informācija par pētījuma “Pētījums par
Akceptēt pirmā nodevuma izpildi.
starptautisko praksi personu ar invaliditāti
atbalsta sistēmu jomā” virzības procesu – Otro nodevumu pieņemt zināšanai.
ziņotājs pētnieku apvienība Agile&Co;
Izpildītājam
izteiktos
komentārus Izpildītājs Izteiktos komentārus iestrādāja
nodevumā.
iestrādāt nodevumā.
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I z s ka t ī t a i s j a u t ā j u ms

N o l e mt s
LM informēt ILNP par gala rezultātu.

11. Medicīniskās
rehabilitācijas
pieejamība Veselības ministrijai sagatavot un kādā
personām ar invaliditāti – ziņotājs Veselības no nākamā gada sēdēm prezentēt
izvērtējumu par sniegtajiem medicīniskās
ministrija;
rehabilitācijas pakalpojumiem un to
izmaksām stacionārā (Valsts SIA
"Nacionālais
Rehabilitācijas
centrs
"Vaivari"", SIA rehabilitācijas centrs
„Līgatne” un kūrorta rehabilitācijas
centrā „Jaunķemeri”).
12. Esošie un plānotie pasākumi kvalitatīvas
izglītības nodrošināšanā personām ar invaliditāti Sniegtā informācija pieņemta zināšanai.
– ziņotājs Izglītības un zinātnes ministrija.

Labklājības ministrs,
Padomes priekšsēdētājs

Izpilde
2017.gada 28.februāra sēdē pētnieku
apvienība Agile&Co informēja par
pētījuma rezultātu.
Veselības
ministrija
un
VSIA
„Nacionālais
rehabilitācijas
centrs
„Vaivari”” informāciju par stacionārā
sniegto medicīnisko rehabilitāciju sniedza
2017.gada 19.aprīļa sēdē.

J.Reirs

Sagatavotājs:
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta
vecākā referente
Padomes sekretāre,
R.Veidliņa, 67782951
Ruta.Veidlina@lm.gov.lv
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