Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes
protokols
2013. gada 18. decembrī

Sēde notiek: Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides pieejamības centrā „VAR”,
Kr.Valdemāra ielā 38
Sēde sākas: plkst. 10.05
Piedalās:
Padomes locekļi vai to aizvietotāji:
I.Alliks

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Labklājības
ministra vietā;

S.Sproģe

Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētāja;

L.Neiders

Ekonomikas
ministrijas
Tautsaimniecības
struktūrpolitikas
departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītājs –
ekonomikas ministra vietā;

E.Vorslovs

Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents;

I.Balodis

Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” prezidents;

Ē.Miķītis

Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktors–
veselības ministra vietā;

A.Ilves

Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja Tiesiskās vienlīdzības nodaļas
juriskonsulte – tiesībsarga pilnvarojumā;

S.Skirmante

Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda” juristepētniece – Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem
„Zelda” direktora vietā;

E.Severs

Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta un jaunatnes departamenta
direktora vietnieks sporta jomā – Izglītības un zinātnes ministra vietā;

A.Ulmanis

Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerālsekretārs
Paralimpiskās komitejas prezidenta vietā

J.Krasnā

Latvijas asociācijas ”Rūpju bērns” pārstāve – Latvijas asociācijas
”Rūpju bērns” prieksēdētāja vietā”

-

Latvijas

Citi dalībnieki:
L.Kauliņa-Bandere

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta vecākā eksperte;

E.Celmiņa

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta direktore;
Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta vecākā referente;

K.Pūre
A.Kļaviņa
I.Holste

Biedrības „Latvijas bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija”
valdes priekšsēdētāja
Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta un jaunatnes departamenta
vecākā referente
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B.Bicēna

Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” pārstāve;

I.Misūna

Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktora p.i.

A.Dūdiņš

Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākais
eksperts;

E.Heidere

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecākā
eksperte;
Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktora
vietniece;
Labklājības ministrijas Starptautiskās sadarbības un ES politikas
departamenta vecākā eksperte;
biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes
priekšsēdētāja;
Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs

I.Zvīdriņa
D.Fromholde
I.Šķestere
M.Grāvis
Nepiedalās:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs;
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis;
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs;
Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētājs;
Sabiedrības integrācijas fonda direktors;
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs.

Darba kārtībā:
Nr.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Tēma
Informācija par iespējām diferencēt personu ar
invaliditāti iesaisti aktīvās darba tirgus politikas
pasākumos atkarībā no invaliditātes grupām un veida
Sociālās integrācijas valsts aģentūras nodrošinātie
sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi
Informācija par Apvienoto Nāciju Organizācijas
Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām"
īstenošanas progresu (sākotnējais Nacionālais ziņojums
ANO Ģenerālsekretāram)
ILNP dalībnieku priekšlikumi par ILNP 2014.gada
darba plānā iekļaujamajiem jautājumiem
ILNP dalībnieku priekšlikumi par 2014.gadā Bērnu
tiesību aizsardzības komisijas sēdēs izskatāmajiem
jautājumiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (īpaši
attiecībā uz bērniem ar invaliditāti)
Dažādi

Ziņotājs / iesaistītie

Labklājības ministrija

Biedrība „Latvijas bērnu un
jauniešu invalīdu sporta
federācija”

1. Informācija par iespējām diferencēt personu ar invaliditāti iesaisti aktīvās darba
tirgus politikas pasākumos atkarībā no invaliditātes grupām un veida
E.Heidere sniedz prezentāciju par iespējām pilnveidot atbalstu personu ar invaliditāti
nodarbinātībai, norādot vispārējo informāciju par personām ar invaliditāti Latvijā 2013.gadā.
Tāpat sniedz informāciju par personu ar invaliditāti nodarbinātības un bezdarba rādītājiem,
personu grupām ar pastāvīgām problēmām iekļauties darba tirgū, kā arī personu ar invaliditāti
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iesaisti Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk - NVA) nodarbinātības un apmācību
pasākumos.
Vienlaikus informē par izaicinājumiem un risinājumiem 2014.-2020.gadam ES fondu
plānošanas periodā, norādot, ka nepieciešams detalizēti izpētīt personu ar invaliditāti situāciju
darba tirgū, nepieciešama individuāla pieeja personu ar dažāda smaguma invaliditāti un
funkcionālo traucējumu veidiem iesaistei darba tirgū u.c. Risinot minētās problēmas ir
nepieciešams pirms dalības NVA nodarbinātības pasākumos nodrošināt obligātu karjeras
konsultanta (speciāli apmācīts) apmeklējumu, NVA un VDEĀVK informācijas apmaiņu par
personām ar invaliditāti (ergoterapeita atzinumam darba vietas pielāgošanai); VDEĀVK vai
ārstējošā ārsta, vai ģimenes ārsta izziņu personas veselības stāvokļa novērtēšanai, lai izvēlētā
profesija nepasliktinātu personas veselības stāvokli); diferencēt finansiālo atbalstu darba
devējiem un darba vadītājiem, nosakot atšķirības ikmēneša darba algas dotācijai atbilstoši
personu ar invaliditāti smaguma pakāpei. Tāpat 2014.gada beigās ir nepieciešams nodrošināt
atbalstu personām ar garīga rakstura traucējumiem NVA aktīvā nodarbinātības pasākuma
«Pasākums noteiktām personu grupām» ietvaros - atbalstītais darbs (pilotprojekts).
Biedrība «Rīgas pilsētas «Rūpju bērns»» ir izteikusi priekšlikumu, ka nepieciešama
atbalsta persona darbā (iegūta 1. vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālā darba
vai sociālās rehabilitācijas jomā un jābūt speciāli apmācītai), kur apmācības varētu nodrošināt,
piemēram, biedrība «Rīgas pilsētas «Rūpju bērns»» vai biedrība «Saule», vai šo biedrību
pārstāvji varētu savas zināšanas nodot NVA speciālistiem, kas organizētu apmācības. Saistībā
ar minēto ir jānosaka atbalsta personas darbā profesionālās darbības pamatuzdevumi:
 sākumposmā (līdz vienam mēnesim, apjoms līdz 20 stundām nedēļā) – palīdzēt atrast
darba vietu, asistēt pārrunās ar darba devēju, atbilstoši darba devēja norādījumiem
apmācīt personu ar garīgas attīstības traucējumiem, ievadīt personu darbā, nodrošinot
nepieciešamo atbalstu un uzraudzību, nodrošināt darba kolēģiem nepieciešamo
informāciju un veicināt kolektīva izpratni par personām ar garīgas attīstības
traucējumiem;
 darba posmā (turpmākos divus mēnešus – apjoms līdz 10 stundām nedēļā; nākamos 9
mēnešus - apjoms līdz 4 stundām nedēļā – palīdzēt veikt monitoringu un regulāru
saziņu ar darbinieku un darba devēju; risināt problēmas, kas rodas starp darba devēju
un personu ar garīgas attīstības traucējumiem.
Pilotprojektā sākotnēji plānots iesaistīt 50 personas ar garīgas attīstības traucējumiem.
Pozitīva pilotprojekta rezultāta mērķa grupu varētu paplašināt.
Vienlaikus pie risinājumiem 2014.-2020.gadam ES fondu plānošanas periodā tika
norādīts:
 NVA nodarbinātības pasākumu ietvaros bezdarbniekiem ar kustību vai redzes
traucējumiem (I un II grupa) nodrošināt asistentu nokļūšanai uz un no darba
vietu/apmācībām vismaz 3 mēnešus no darba attiecību sākuma vai atkarībā no
pasākumu ilguma un ja nepieciešams visu NVA nodarbinātības pasākumu laikā;


paredzēts atbalsts sociālās uzņēmējdarbības attīstībai, lai sociāli mazaizsargātiem
cilvēkiem būtu daudzveidīgākas iespējas iesaistīties darba tirgū. Plānots, ka 2014.
gada sākumā tiks izstrādāta sociālās uzņēmējdarbības koncepcija, kas piedāvās
risinājumu alternatīvas turpmākai lēmumu pieņemšanai.

S.Sproģe vaicā, vai ir dati, cik tieši iesaistījās darba attiecībās personas ar invaliditāti un vai ir
bijis kāds pasākums, kas ir tieši vērsts uz personām ar invaliditāti, jo šie visi pasākumi
izskatās alternatīvas?
E.Heidere atbild, ka konkrētu datu par personu skaitu, kas iesaistījās darba tirgū pēc noteikto
NVA pasākumu pabeigšanas nav, bet ir dati par kopējo personu ar invaliditāti skaitu, t.i.,
1 547 personas jeb 54 %.
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I.Zvīdriņa piebilst, ka pašreiz mēs analizējam, kā kopumā bezdarbnieki iesaistās darba tirgū
pēc dažāda veida NVA pasākumiem. NVA apmācību pasākumiem šie rezultāti ir samērā labi.
Vienlaikus uzsver, ka prezentācijā tika minēts kā viens no izaicinājumiem - detalizēti izpētīt
personu ar invaliditāti situāciju darba tirgū.
Attiecībā uz specializētajiem pasākumiem informē, ka viens no pasākumiem, kas arī
atbilstoši Eiropas Savienības regulām ir mērķēts uz personām ar invaliditāti ir subsidētā
nodarbinātība, kura būtībā atšķirībā no citiem pasākumiem, kuros mēs pakāpeniski
samazinām šo darba algu subsīdiju, šī subsīdija paliek nemainīga. Jautājums, pie kura mēs
šobrīd strādājam ir, kādā veidā šo subsīdiju būtu labāk diferencēt, lai personas ar smagāku
invaliditāti arī tiktu pieņemtas darbā. Viens no risinājumiem ir, ka mēs diferencējam darba
algas subsīdiju, piešķirot to lielākā apmērā personām ar smagāko invaliditāti vai otrs variants,
ka mēs palielinām šo darba samaksu darba vadītājam, kas ievada darbā personu ar invaliditāti.
Vienlaikus informē, ka sadarbībā ar NVA tiek izstrādāta profilēšanas sistēma, kuras
ietvaros katram bezdarbniekam neatkarīgi no tā ir vai nav noteikta invaliditāte, NVA piemēro
visus pielāgojumus un atrod vispiemērotākos pasākumus, kas ļauj ātrāk iekļauties darba tirgū.
Tāpat uzsver, ka prezentācijā tika minēts pasākums personām ar garīga rakstura
traucējumiem, kas ir specializēts pasākums personām ar invaliditāti.
S.Sproģe interesējās par subsidētajām darba vietām personām ar invaliditāti, kuras bija
pieejamas līdz pagājušā gada jūnijam.
I.Zvīdriņa informē, ka subsidētās nodarbinātības nodrošināšanas process ir ļoti ilgstošs. Ja
uzņēmums piesakās veikt subsidēto nodarbinātību, mums ir jānoskaidro vai tas nav grūtībās
nonācis, kas jāvērtē pēc noteiktiem kritērijiem. Diemžēl minētais tests ir jāattiecina arī uz
NVO, jo Latvijā nav vienotas metodoloģijas un attiecīgi visu laiku notiek darbs pie šīs
metodoloģijas izstrādes. Mēs plānojam šo subsidēto nodarbinātību primāri vērst uz personu ar
invaliditāti nodarbināšanu un ceram, ka ar nākamo gadu šī lieta sakārtosies. Bet diemžēl arī
Eiropas Komisija vairākkārtīgi norādījusi, ka šī ES struktūrfondu naudai jābūt atbilstoši
izmantotai. Eiropas Komisija nevēlas, lai mēs jebkādā veidā atbalstītu pat personu ar
invaliditāti darba iekārtošanā uzņēmumos, kas nav ilgtspējīgi un kas iespējams šo subsīdiju
izmanto jebkādiem mērķiem..
I.Balodis vaicā, kas notiek ar 2013.gada sākumā Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas
doto uzdevumu Labklājības ministrijai un Finanšu ministrijai izstrādāt mehānismu darba
devēju motivēšanai pieņemt darbā personas ar invaliditāti? Tāpat lūdz sniegt konkrētu
informāciju par subsidētām darba vietām, norādot, kad tieši tās būs pieejamas un, cik daudz.
Vienlaikus norāda, ka viņa rīcībā ir informācija, ka liela daļa ēku, kur notiek apmācības, nav
pieejamas personām ar invaliditāti, jo viņi tajās netiek iekšā (nav nodrošināta vides
pieejamība). Tērējot valsts, pašvaldību un ES naudu ir vairāk jāpadomā par pieejamām darba
vietām, jo daudzi cilvēki atsakās no šim mācībām, jo netiek apmācību ēkās.
E.Heidere atbild, ka ir paredzētas 800 subsidētās darba vietas un tās būs pieejamas 2014.gada
I ceturksnī.
L.Kauliņa-Bandere piebilst par izpratnes veicināšanu, norādot, ka Apvienoto Nāciju
Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnēs
2014.-2020.gadam ir viena no aktivitātēm, viens no rīcības virzieniem - daba devēju
motivēšana.
I.Balodis interesējas, vai šī jautājuma ietvaros tika skatīts jautājums par grozījumiem Darba
likumā, kas aizsargā personas ar invaliditāti, lai viņus nediskriminētu, kur savukārt darba
devēji un Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK) uzstāj, ka tas ir viens no
punktiem, kas liedz pieņemt darbā personas ar invaliditāti
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I.Alliks saka, ka par šo konkrēto jautājumu Darba likuma grozījumu izstrādes gaitā tiešām
bija LDDK pārstāvju viedokļi, ka iespējams ir jāvērtē, vai nepieciešami grozījumi konkrētajā
tiesību normā. Ir notikušas konsultācijas, kā rezultātā secināts, ka lielākā daļa personu ar
invaliditāti invalīdu pārstāvošo organizāciju tomēr uzskata, ka šis pants nav grozāms, jo tas
aizsargā personu ar invaliditāti intereses un tiesības. Protams, bija arī viedokļi, ka tas ir viens
no šķēršļiem, kas varbūt attur darba devēju pieņemt darbā personas ar invaliditāti, jo viņš pēc
tam nevarēs to atbrīvot no darba, ja tas būs nepieciešams. Izstrādājot arī atbilstoši
Konvencijas ieviešanas rīcības plānu Labklājības ministrija pie šī jautājuma atgriezīsies .
E.Vorslovs interesējas par prezentācijā iekļautajiem statistikas datiem, norādot, ka
prezentācijā tika minēts, ka nodarbinātās personas ar invaliditāti no visām personām ar
invaliditāti darba spējas vecumā ir 38%, tad sanāk, ka 60% nestrādā? Tai pašā laikā NVA
uzskaitē kā bezdarbnieki ar invaliditāti no visām personām ar invaliditāti darba spējas vecumā
ir 10%, tad sanāk, ka 50% nestrādā vai neizmanto NVA pakalpojumus? Vai ir zināms iemesls,
kāpēc viņi neizmanto NVA pakalpojumus?
I.Alliks atbild, ka bezdarbniekam ar invaliditāti ir tiesības reģistrēties NVA, bet tas nav
pienākums. Tas varbūt izskaidro to, kāpēc tik mazs skaits no personām ar invaliditāti reģistrēti
kā NVA klienti.
S.Sproģe sniedz piemēru no Latvijas Neredzīgo biedrības pieredzes, norādot, ka personai ar
redzes invaliditāti, reģistrējoties NVA, karjeras konsultants piedāvāja aizpildīt testu, kura
rezultātā tai vēlamā profesija sanāca šoferis. Līdz ar to uzskata, ka NVA personām ar
invaliditāti neko nevar piedāvāt, jo NVA pasākumi ir orientēti kopumā uz bezdarbniekiem,
nevis profilēti uz konkrētām mērķgrupām.
I.Zvīdriņa atbild, ka mums nav specializētie karjeras konsultanti, kas strādā ar personām ar
invaliditāti un tas jau tika identificēts prezentācijā kā problēma.
D.Fromholde piebilst, ja cilvēks ir automātiski ir izmantojis kādu no veidlapām un rezultāts
tāds varētu būt. Protams, nākamais posms ir kvalificēts speciālistu darbs, kas izlasa testa
rezultātus.
S.Sproģe saka, ka negrib kritizēt NVA par šo gadījumu, jo tas noteikti ir noderīgs daudziem
cilvēkiem. Vienlaikus uzsver, ka personām ar invaliditāti iespējams vajadzīgs nevis
specializētais pasākums, bet kāds cits pasākums, piemēram, iesaistīšana konkrētajā darba
vietā un tad rezultāts būs daudz labāks.
I.Alliks šo priekšlikumu ņemsim vērā un turpmākajās diskusijās atgriezīsimies pie tā.
M.Grāvis saka, ka arī personas ar garīga rakstura saslimšanām sastopas ar līdzīga rakstura
problēmām NVA, norādot piemēru no biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” pieredzes.
Cilvēks ar lielu motivāciju ir izdomājis, ka grib būt frizieris un tā vietā, lai NVA novirzītu
viņu uz kādām apmācībām NVA saka, ka viņš nevar būt frizieris, jo viņi ir izvērtējuši, ka viņš
ir ar garīga rakstura traucējumiem un līdz ar to nevar strādāt.
I.Šķestere prezentācijā pie izaicinājumiem bija viens punkts, ka ir nepieciešamas diskusijas
par personu ar smagu garīgu invaliditāti specializētajām darbnīcām nākamajā plānošanas
periodā. Man liekas, ka par šo ir tik daudz diskutēts, ka papildus diskusijas nav
nepieciešamas.
Vienlaikus norāda, ka pilotprojekts «Pasākums noteiktām personu grupām» (atbalsts
personām ar garīga rakstura traucējumiem) ir ļoti laba un svarīga iniciatīva. Taču ir jādomā
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par to, ka atbalsta stundas būtu iespējams diferencēt, pagarināt un, ka nevarētu būt līdz 12
mēnešiem, jo ļoti iespējams, ka daudziem cilvēkiem vajadzētu trīs, piecus gadus vai arī
vienmēr atbalsta personu un tikai tad viņš varētu iekļauties darba tirgū. Līdz ar to šis
pilotprojekts būtu jāveido tā, lai viņš būtu elastīgāks un piemērots katra cilvēka individuālām
vajadzībām.
J.Krasnā norāda, ka atbalsta darba programmas ir pie mums no 2000.gada. Principā ir tā, ka
20 stundas ir pieejamas sākumā, pirmajā mēnesī, un tiem, kas jau ir piedalījušies šajā
programmā vai ir darba pieredze, viņiem ir pieejams mazāk. Jaunajiem klientiem,
nepieciešams lielāks atbalsts (apmēram gadu).

2. Sociālās integrācijas valsts aģentūras nodrošinātie sociālās un profesionālās
rehabilitācijas pakalpojumi
I.Misūna sniedz prezentāciju par SIVA rezultatīvajiem rādītājiem, informējot par SIVA
galvenām funkcijām, profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmējiem un pasākumu
kopumu, kas nodrošina jaunas profesijas apgūšanu, profesionālo zināšanu un prasmju
atjaunošanu vai attīstīšanu. Kā arī sniedz informāciju par SIVA izglītības programmām,
statistiku par profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem u.c.
Vienlaikus uzsver, ka viena no pieprasītākajām SIVA piedāvātajām profesijām ir veļas
mazgātājs un gludinātājs, kuras audzēkņi ~ 75% tiek nodarbināti. Tāpat norāda, ka ar sociālo
dienestu un Veselības un darbspēju ekspertīzes valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK)
palīdzību tiek atlasīti un individuāli uzrunāti potenciālie SIVA klienti.
A.Dūdiņš informē, ka SIVA ir ļoti daudz funkciju, jo tā ir reģistrēta gan izglītības iestāžu
reģistrā, gan ārstniecības iestāžu reģistrā, gan sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā,
administrē pakalpojumus u.c. Līdz ar to 2012.gada nogalē, apstiprinot Ministru kabineta
SIVA nolikumu, tika pieņemts blakus lēmums, lai tiktu skaidrībā, kāda varētu būt SIVA
tālākā nākotne. Saistībā ar minēto aicināsim šajā procesā iesaistīties NVO, lai iezīmētu kādā
virzienā būtu vēlama SIVA attīstība. Šobrīd Labklājības ministrijas vīzija ir, ka SIVA ir jābūt
„vienas pieturas aģentūrai” attiecībā uz personām ar invaliditāti. Vienlaicīgi ir jādomā, ko
darīt ar pārējām SIVA funkcijām, kuras tā veic. Mēs esam saņēmuši signālus no Veselības
ministrijas par tehnisko palīglīdzekļu funkciju, kuru šobrīd likums ir deleģējis NRC „Vaivari”
un tā tendence no NRC „Vaivari” puses ir deleģēt šo funkciju kādam citam. Tie ir i
izvērtējami jautājumi.
B.Bicēna interesējās, vai SIVA ir iespējams izmantot tādus tehniskos palīglīdzekļus, kā
induktīvās cilpas un FM sistēmas, kas ir paredzētas personām ar dzirdes traucējumiem.
I.Misūna atbild, ka nē, bet nepieciešamības gadījumā tiks meklēti risinājumi.
I.Šķestere interesējās par profesionālo rehabilitāciju nākamajam plānošanas periodam
saskaņā ar pamatnostādnēm Sociālo pakalpojumu attīstībai, kurās norādīts, ka 700 cilvēku no
valsts sociālās aprūpes centriem atgriezīsies sabiedrībā. Vai SIVA saskata savu lomu šo
cilvēku profesionālas piemērotības noteikšanā, profesionālajā rehabilitācijā, lai viņi varētu
atgriezties sabiedrībā un iekļauties darba tirgū.
A.Dūdiņš atbild, ka šādu iespēju var plānot. Jebkurai personai ir invaliditāti ir noteikt iziet
profesionālo piemērotību. Nākotnē SIVA klients varētu būt ar smagiem funkcionālajiem
traucējumiem, tāpat ir domāts par atbalstu personām ar garīga rakstura traucējumiem
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M.Grāvis vaicā, kas notiek ar personām ar garīga rakstura traucējumiem, kas mēģina iestāties
SIVA, bet savu funkcionālo vai attīstības traucējumu dēļ, nevar nokārtot iestājeksāmenu
(profesionālā piemērotība) un vai tiek domāts par atvieglotām mācību programmām tieši
priekš personām ar smagākiem traucējumiem?
I.Misūna atbild, ka jau šobrīd ir 3 mācību programmas šādiem cilvēkiem, kurās mācās
personas ar 3 klašu un vēl zemāku izglītību.

3. Informācija par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas „Par personu ar
invaliditāti tiesībām" īstenošanas progresu (sākotnējais Nacionālais ziņojums ANO
Ģenerālsekretāram)
L.Kauliņa-Bandere pateicas NVO par sadarbību ziņojuma tapšanā, norādot, ka
ziņojuma projektā iespēju robežās tika iekļauti visi NVO izteiktie priekšlikumi. Vienlaikus
sniedz prezentāciju, informējot par ziņojuma projektā izstrādē iesaistītajiem – nozaru
ministrijas, pašvaldības un NVO. Uzsver, ka informāciju par Konvencijas ietvaros
īstenotajiem pasākumiem ir snieguši 70% no visām pašvaldībām un attiecīgo pašvaldību
„labās prakses piemēri” tiks publicēti Labklājības ministrijas mājas lapā.
B.Bicēna norāda, ka Latvijā praktiski neviens nepārstāv vājdzirdīgos un tie netiek
atbalstīti ne valsts, ne pašvaldību līmenī. Līdz ar to ir nepieciešams organizēt sanāksmi, lai
pārrunātu visus problēmjautājumus.
L.Kauliņa-Bandere atbalsta atsevišķas NVO sanāksmes organizēšanu šajā jautājumā.

4. ILNP dalībnieku priekšlikumi par ILNP 2014.gada darba plānā iekļaujamajiem
jautājumiem
L.Kauliņa-Bandere informē, ka šobrīd ir saņemts viens priekšlikums no Latvijas
Neredzīgo biedrības par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumiem.
Tā kā priekšlikumi no citiem ILNP dalībniekiem netika saņemti, aicina sūtīt
priekšlikums
ILNP
2014.gada
darba
plānam
Labklājības
ministrijai
(Liene.Bandere@lm.gov.lv) līdz 2014.gada 20.janvārim.
E.Celmiņa informē, ka rītdien Valsts sekretāru sanāksmē tiks izsludināts Valsts
kancelejas sagatavotais koncepcijas projekts "Valsts tiešās pārvaldes un centrālo valsts iestāžu
tīmekļa vietņu attīstības koncepcija".
Vaicājot ILNP dalībniekus par to, vai ir interese izzināt par šo koncepcijas projektu
vairāk, pieaicinot tās sagatavotājus uz ILNP sēdi vai atsevišķu NVO sanāksmi, tika saņemta
pozitīva atbilde.

5. ILNP dalībnieku priekšlikumi par 2014.gadā Bērnu tiesību aizsardzības komisijas
sēdēs izskatāmajiem jautājumiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (īpaši attiecībā uz
bērniem ar invaliditāti)
A.Kļaviņa informē, ka Bērnu tiesību aizsardzības komisija (turpmāk – BTAK) kopš
2009.gada bija pārtraukusi darbību un šogad oktobrī bija sanākusi uz pirmo sēdi, kurā tika
diskutēts par 2011.gada ziņojumu par bērnu stāvokli Latvijā. Šobrīd aktuālākais ir šī ziņojuma
iespējamo problēmu risinājumi. Tāpat norāda, ka izglītības jomā ir vairāki neskarti lauciņi
attiecībā uz bērniem ar invaliditāti.
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Vienlaikus aicina ar viņu sazināties elektroniski (e-pasta adrese: aija@asports.lv),
nosūtot savus priekšlikumus par aktuālajām problēmām bērnu ar invaliditāti tiesību
aizsardzības jomā.

Dažādi jautājumi:
E.Celmiņa aicina ILNP dalībniekus ieskatīties 19.12.2013. Valsts sekretāru sanāksmē
izsludināto projektu lapā, kurā ir vairāki Ministru kabineta noteikumu projekti būvniecības
jomā un nepieciešamības gadījumā sniegt par tiem atzinumu.
Nolēma:
1) pieņemt zināšanai prezentācijās sniegto informāciju.
2) organizēt NVO sanāksmi par problēmjautājumiem, kas rodas personām ar dzirdes
traucējumiem (vājdzirdīgiem).
3) ILNP dalībniekiem elektroniski nosūtīt priekšlikumus ILNP 2014.gada darba plānam
Labklājības ministrijai (Liene.Bandere@lm.gov.lv) līdz 2014.gada 20.janvārim.
4) pieņemt zināšanai, ka priekšlikumi par aktuālajām problēmām bērnu ar invaliditāti
tiesību aizsardzības jomā ir nosūtāmi elektroniski A.Kļaviņai uz e-pasta adresi:
aija@asports.lv
5) uzaicināt uz ILNP sēdi koncepcijas projekta "Valsts tiešās pārvaldes un centrālo valsts
iestāžu tīmekļa vietņu attīstības koncepcija" sagatavotājus (Valsts kanceleju).

Pielikumā:
1) Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta prezentācija „Iespējas
pilnveidot atbalstu personu ar invaliditāti nodarbinātībai” uz 13 lp.;
2) I.Misūnas prezentācija „Sociālās integrācijas valsts aģentūras rezultatīvie rādītāji” uz
14 lp.;
3) Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta
prezentācija „Latvijas Republikas sākotnējais ziņojums par ANO Konvencijas par
personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu Latvijas Republikā laikposmā no 2010.gada
31.marta līdz 2013.gada 31.decembrim” uz 12 lp.
Sēdi slēdz: plkst. 11.50
Protokolēja LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā referente
K.Pūre.

Invalīdu lietu nacionālās padomes
priekšsēdētāja vietāLabklājības ministrijas valsts
sekretāra vietnieks

I.Alliks

LM Sociālās iekļaušanas un
sociālā darba politikas departamenta
vecākā referente

K.Pūre

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

