Augsta līmeņa tikšanās par invaliditātes jautājumiem
“No iekļaujošas izglītības uz iekļaujošu nodarbinātību
cilvēkiem ar invaliditāti”
2015.gada 11. un 12.maijs, Rīga

----------------------------------------------U.Augulis, labklājības ministrs
11.maijs, plkst. 13.30 (KONFERENCES ATKLĀŠANAS UZRUNA)

Paldies, Jansona kungs!
Augsti godātie konferences dalībnieki!
Man ir patiess gods šodien atklāt konferenci par iekļaujošu izglītību un
nodarbinātību cilvēkiem ar invaliditāti1.
Konference ir daļa no Latvijas prezidentūras rīkotās Augsta līmeņa tikšanās
par invaliditātes jautājumiem, kas sagatavota ar Eiropas Komisijas atbalstu.
Šodien - īsi pirms konferences - mēs tikāmies ar valstu valdību
pārstāvjiem, lai diskutētu par sasniegumiem un izaicinājumiem ANO
Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanā.
Konferences paneļdiskusijās un darba sesijās diskusijas turpināsies plašākā
lokā, sīkāk aplūkojot valstu praksi un sniedzot ierosinājumus turpmākai
rīcībai.
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politikas jomā mūsu prioritāte ir iekļaujoša un ilgtspējīga līdzdalība
darba tirgū. Šīs Augsta līmeņa tikšanās temats atbilst visām iepriekš
minētajām tēmām. Taču šī tikšanās ir tikai viens no vairākiem pasākumiem,
kuros Latvijas prezidentūra ir veltījusi īpašu uzmanību cilvēku ar
invaliditāti vajadzībām.
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invaliditātes jautājumi ir plaši akcentēti, turklāt ne tikai sociālās
politikas jomā. Ļaujiet minēt dažus piemērus. Prezidentūras sākumā
Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests rīkoja semināru par
cilvēku ar invaliditāti vajadzībām katastrofu novēršanas ciklā. Semināra
rezultāti jau ir iekļauti šā gada 12.martā notikušās Tieslietu un iekšlietu
ministru Padomes secinājumos2.
Tāpat cilvēku ar invaliditāti tiesības, vajadzības un iespējas ir akcentētas arī
Latvijas prezidentūras parlamentārās dimensijas ietvaros un konkrēti
dalībvalstu parlamentu nodarbinātības un sociālo lietu komisiju konferencē,
kas notika Rīgā šā gada februārī.
Papildus tam, lai veicinātu diskusiju un atbilstošāko risinājumu meklēšanu
attiecībā uz augstas kvalitātes sociālajiem pakalpojumiem un cilvēku ar
invaliditāti iekļaušanu, jūnijā Latvijas prezidentūra organizēs ekspertu
konferenci par deinstitucionalizāciju un sociālās aprūpes politikas
attīstību Eiropā.
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uzlabošanā ir iesaistīti gan dalībvalstu parlamentārieši, gan dažādu
politikas nozaru speciālisti, kas ikdienā nestrādā ar sociālās politikas
jautājumiem.
Manuprāt, katrs no šiem pasākumiem, kurus mēs esam rīkojuši un vēl
rīkosim Prezidentūras ietvaros, sniedz svarīgu pienesumu, lai Eiropa
tuvotos ANO Konvencijas pilnīgai ieviešanai dzīvē.
Tieši šādos pasākumos, kur vienkopus pulcējas politikas veidotāji un
pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, kā arī starptautisku atzinību guvuši
eksperti no starptautiskajām organizācijām, akadēmiskās vides un privātā
sektora, veidojas „kritiskā masa3”, kas sekmē tālāko virzību un inovatīvu
pieeju.
Ne katrs ir izlasījis daudzos pieejamos pētījumus, ne katram ir specifiskās
prasmes, ne katram ir bijusi iespēja iepazīties ar citu valstu pieredzi, bet šeit
mēs par to varam uzzināt klātienē un pēc tam arī izmantot praksē.
Pievēršoties konkrēti Latvijai, jāpiemin, ka mēs ratificējām ANO
Konvenciju 2008.gadā. Pēc tam valdība ir pieņēmusi vairākus politikas
plānošanas dokumentus, nosakot prioritārās jomas un pasākumus, kas
veicami, lai pildītu Konvencijas saistības.
Pagājušajā gadā, iesniedzot pirmo ziņojumu par Konvencijas ieviešanu,
mēs varējām ziņot ANO Cilvēku ar invaliditāti komitejai par virkni
paveikto pasākumu. Tomēr Latvijā vēl ir daudz darāmā, lai nodrošinātu
cilvēkiem ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas, tai skaitā - iegūt izglītību un
iekļauties darba tirgū, lai nodrošinātu ekonomiski patstāvīgu nākotni.
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Esmu pārliecināts, ka ar līdzīgiem izaicinājumiem sastopas arī citas valstis.
Tāpēc arī šajā konferencē vēlamies pievērst uzmanību cilvēku ar
invaliditāti iekļaušanai izglītībā un nodarbinātībā.
Visbeidzot es vēlos uzsvērt, ka Konvencija ir nākotnes iespēju līgums.
Šodienas jaunajai paaudzei – bērniem - ir jābūt vislielākajiem ieguvējiem
no Konvencijā pieteiktās pieejas maiņas. Tā uzsver tiesības, iespējas un
līdzdalību, nevis nevarību un līdz ar to pasivitāti. Lai šodienas bērni
nākotnē spētu būt patstāvīgi un piedalītos visos sabiedriskajos procesos,
viņiem ir nepieciešama atbilstoša izglītība un prasmes, lai kļūtu par darba
ņēmējiem vai darba devējiem.
Es jau tagad vēlos pateikties visiem konferences dalībniekiem, viesiem un
ziņotājiem par rasto iespēju dalīties savā pieredzē un bagātināt diskusijas.
Esmu pārliecināts, ka tas palīdzēs valstīm rast pareizākos risinājumus
cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanai, jo īpaši domājot par
bērnu ar invaliditāti nākotnes iespējām.
Novēlu zināšanām un labiem iespaidiem bagātas diskusijas, kā arī
iedvesmu produktīviem uzlabojumiem invaliditātes politikas jomā
dalībvalstīs un Eiropas Savienībā kopumā!
Un izmantojot iespēju, aicinu atrast brīdi starp diskusijām, lai aplūkotu
izstādi, kuru šajā pašā stāvā esam organizējuši no darbiem, kurus darinājuši
cilvēki ar invaliditāti.
Paldies!
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