Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes
protokols
2013. gada 19. septembrī

Sēde notiek: Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides pieejamības centrā „VAR”,
Kr.Valdemāra ielā 38

Sēde sākas: plkst. 11.05

Piedalās:
Padomes locekļi vai to aizvietotāji:
I.Viņķele

Labklājības ministre;

S.Sproģe

Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētāja;

V.Poriņa

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Elektronisko sakaru
un pasta departamenta Universālā pakalpojuma nodaļas vadītāja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja vietā;

L.Neiders

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

E.Vorslovs

Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents

J.Ilgavižs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās
politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas
vecākais referents – vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministra vietā;

I.Balodis

Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” prezidents;

B.Kleina

Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktora
vietniece – veselības ministra vietā;

D.Upmacis

Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja Tiesiskās vienlīdzības nodaļas
jurista palīgs – tiesībsarga vietā;

A.Ilves

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

V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

Citi dalībnieki:
A.Sarma

biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” pārstāvis;

I.Pikše

Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā
eksperte;

L.Kauliņa-Bandere

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

K.Pūre

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta vecākā referente;
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I.Kurme

Labklājības ministra biroja vadītāja;

A.Falka

Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļas vecākā
referente

M.Andersons

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vadītāja
vietnieks

Z.Lasmane

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas pārstāve

A.Kirņičanska

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas pārstāve

E.Papule

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Izglītības
departamenta direktore;

M.Grāvis

Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs

U.Reingolds

Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” pārstāvis

Nepiedalās:
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis;
Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētājs;
Latvijas asociācijas „Rūpju bērns” priekšsēdētājs;
Sabiedrības integrācijas fonda direktors;
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs;
Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents;
Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda” direktors.

Darba kārtībā:
Nr.

Tēma

Ziņotājs / iesaistītie

1.

Pilnveidotās invaliditātes noteikšanas sistēmas izmaksu Veselības un darbspēju
izvērtējuma rezultāti un normatīvo aktu izmaiņu ekspertīzes ārstu valsts
process
komisija

2.

Tehnisko palīglīdzekļu
attīstības perspektīvas

3.

Par rīcības plāna „Invaliditātes un tās izraisīto seku
mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai
2005.-2015.gadam” un par „Apvienoto Nāciju
Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti
tiesībām īstenošanas plānu 2010.-2012.gadam”
īstenošanas gaitu

nodrošināšanas

sistēmas

4.

Par Invalīdu lietu nacionālās padomes pārstāvja
deleģēšanu dalībai Bērnu tiesību aizsardzības komisijas
sastāvā

5.

Dažādi

Labklājības ministrija

I.Viņķele atklāj sēdi un vaicā klātesošajiem, vai ir kādi papildinājumi pie darba kārtības?
Netika saņemts neviens priekšlikums. I.Viņķele ierosina mainīt sēdes darba kārtības
jautājumu secību un sākt ar 2. jautājumu.
1. Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanas sistēmas attīstības perspektīvas.
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I.Pikše sniedz prezentāciju par tehnisko palīglīdzekļu (turpmāk – TP) pieejamību, informējot
par TP pakalpojuma sniedzējiem, TP nodrošinājumu laika posmā no 2009.-2012.gadam
(izsniegto TP skaitu un finansējumu), personu skaitu rindā pēc TP sadalījumā pa TP grupām,
gaidīšanas laiku rindā (mēnešos), TP nodrošināšanu 2010.-2012.gadā. Tāpat sniedz
informāciju par 2013.gadā veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumos Nr. 1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” un grozījumiem Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumos Nr. 1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un
Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina
tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”. Kā arī informē par plāniem
2014.gadā, proti, par pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam
paredzētajiem pasākumiem un papildus finansējuma TP rindu mazināšanai apgūšanu.
2. Pilnveidotās invaliditātes noteikšanas sistēmas izmaksu izvērtējuma rezultāti un
normatīvo aktu izmaiņu process
Z.Lasmane ar A.Kirņičansku sniedz prezentāciju par pilnveidotās invaliditātes noteikšanas
sistēmas izmaksu izvērtējuma rezultātiem un normatīvo aktu izmaiņu procesu, informējot par:
 pašizmaksas vadības virsmērķi (racionāla, saimnieciska valsts budžeta līdzekļu
izlietošana un pakalpojumu sniegšanas budžeta prognozējamība);
 ieguvumiem (procesu pašizmaksas aprēķina modelis ļauj: apzināt, cik šodien izmaksā
viena invaliditātes ekspertīze: dārgi/lēti, kā citām valstīm?; precīzi izsekot resursu
cenu ietekmi uz procesa izmaksām; salīdzināt klientu apkalpošanas izmaksas, attīstot
elektroniskos kanālus; prognozēt invaliditātes noteikšanas budžetu, veicot sistēmas
izmaiņas, jebkurā reformas posmā);
 projekta pieeju (procesu definēšana; procesu izmaksu modeļa uzbūve; procesu
pašizmaksas aprēķins; priekšlikumu izstrāde procesu pilnveidošanai un pašizmaksas
optimizēšanai).
Pilnveidotā sistēma satur vispārējās darbspējas novērtēšanas kritērijus un soļus, taču
neietver profesionālo darbspēju vērtēšanu. Esošā un pilnveidotā sistēma nepietiekami veicina
personu ar invaliditāti iesaisti darba tirgū. Ieteicams iekļaut profesionālo darbspēju vērtēšanu,
nosakot darbspējas vecumā esošās personas invaliditāti.
Ieteikumi valsts atbalsta groza pilnveidošanai:
 atstāt valsts atbalsta grozā tikai tos labumus, kuri kompensē invaliditātes radītās tiešās
sekas vai veicina iesaistīties darba tirgū;
 ierosināt izmaiņas sociālajā sistēmā:
1. katrai personai var būt vairāki sociālie statusi atbilstoši personas/ģimenes
ienākumu līmenim, bērnu skaitam ģimenē, ierobežojumi iesaistīšanai darba
tirgū u.c.;
2. vērtējot invaliditāti (darbspēju), atsevišķi vērtēt citu sociālo statusu
piešķiršanu.
 papildināt valsts atbalsta grozu ar atbalsta veidiem, kuri veicinātu personu ar
invaliditāti iesaisti darba tirgū:
1. uzņēmējdarbība,
2. pārkvalifikācija,
3. nodarbinātība,
4. veselības aprūpe,
5. sociālie pakalpojumi.
Galvenie ieguvumi personām ar invaliditāti:
 pilnveidotie invaliditātes noteikšanas kritēriji ļaus objektīvāk un individualizētāk
novērtēt klientu veselības un funkcionālo stāvokli;
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 klients piedalās invaliditātes ekspertīzē, pats novērtējot savu veselības stāvokli un
funkcionālās spējas, aizpildot pašnovērtējuma anketu;
 palielinās ģimenes/ārstējošā ārsta atbildība, nosūtot savu pacientu uz invaliditātes
ekspertīzi, sniedzot pilnīgāku un pamatotāku informāciju Nosūtījumā uz Veselības
un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju;
 personām, kuras pretendēs uz prognozējamo invaliditāti, individuālie rehabilitācijas
plāni tiks sagatavoti mērķtiecīgāk un pamatotāk, ģimenes/ārstējošajam ārstam
sadarbojoties ar fizikālās medicīnas un rehabilitācijas (FMR) ārstu;
 precīzāk definēta sociālā darbinieka loma, sniedzot papildus informāciju par
klientiem ar smagiem funkcionālajiem ierobežojumiem.
 iespēja saņemt klīniskā psihologa novērtējumu gadījumos, kad tas ir svarīgi
invaliditātes ekspertīzē;
 uzlabota ekspertīzes akta veidlapa, palielinot tajā atspoguļojamās būtiskās
informācijas apjomu strukturēta protokola veidā, tādējādi veicinot precīzāku un
pilnīgāku klientu veselības un funkcionālā stāvokļa novērtējumu un pamatotāku
secinājumu izdarīšanu;
 lielāka iespēja invaliditātes ekspertīzes veikšanai bez personas klātbūtnes.
Z.Lasmane saistībā ar pilnveidotās invaliditātes noteikšanas sistēmas ieviešanu, informē par
attiecīgajiem grozījumiem normatīvajos aktos (sk. vairāk „Pilnveidotās invaliditātes
noteikšanas sistēmas izmaksu izvērtējums un izmaksu optimizēšanas metodikas izstrāde”
prezentācijā).
I.Balodis aicina attiecīgas ILNP sēdes prezentācijas un citus materiālus sūtīt ILNP
pārstāvjiem pirms sēdes. Vienlaikus vaicā, vai pilnveidotā invaliditātes noteikšanas sistēma
balstās arī uz personas sociālā stāvokļa vērtēšanu?
I.Viņķele norādīja, ka šādam apgalvojumam nav pamata saka, lai I.Balodis konkretizē, kas ir
šādu apgalvojumu izteicis. Norāda, ka arī turpmāk personas ar invaliditāti tiks informētas par
projekta progresu.
I.Balodis atbild, ka nevar norādīt, kur šādu informāciju ir dzirdējis.
U.Reingolds interesējās, kā var būt, ka personai ar I invaliditātes grupu pienākas asistenta
pakalpojums, bet pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir
apgrūtināta pārvietošanās – nepienākas.
L.Kauliņa-Bandere atbild, ka šādā gadījumā persona var apstrīdēt attiecīgo Veselības un
darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (turpmāk - VDEĀVK) administratīvo aktu VDEĀVK
vadītājam.
M.Andersons piebilst, ka jāņem vērā kritēriji, pamatojoties uz kuriem tiek izsniegts VDEĀK
atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei
un pabalsta saņemšanai, un iespējams, jāvērtē vai nav nepieciešams veikt grozījumus
normatīvajos aktos.
M.Grāvis saka, ka nav pieejama informācija ikvienam saprotamā valodā par valsts atbalstu
personām ar invaliditāti.
Z.Lasmane atbild, ka 2014.gadā ir plānota informatīvā kampaņa, kur varētu šo jautājumu
iekļaut.
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3. Par rīcības plāna „Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas
pamatnostādņu īstenošanai 2005.-2015.gadam” un par „Apvienoto Nāciju
Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas plānu
2010.-2012.gadam” īstenošanas gaitu
L.Kauliņa-Bandere informē, ka 2013.gada 23.aprī Ministru kabinetā tika iesniegts
informatīvais ziņojums „Par rīcības plāna invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas
politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005.-2015.gadam” un „Par Apvienoto Nāciju
Organizācijas Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas plāna 2010.2012.gadam” izpildi”. Ziņojumā norādīti veiktie pasākumi ANO Konvencijas „Par personu ar
invaliditāti tiesībām” īstenošanā un rīcības plāna īstenošanā. Kā galvenie pasākumi jānorāda:
Civillikuma grozījumi, ieviešot ierobežotas rīcībspējas institūtu, atbalsta pasākumi
invaliditātes izraisīto seku mazināšanai (asistenta pakalpojums, surdotulka pakalpojums,
psihologa pakalpojums u.c.), kā arī grozījumi normatīvajos aktos, nosakot atšķirīgas
attieksmes aizliegumu uz invaliditātes pamata un pasākumi vides pieejamības veicināšanā u.c.
Vienlaikus informē, ka informācija par minētajiem politikas plānošanas dokumentiem
ir pieejama Labklājības ministrijas mājas lapā.
4. Par Invalīdu lietu nacionālās padomes pārstāvja deleģēšanu dalībai Bērnu tiesību
aizsardzības komisijas sastāvā
L.Kauliņa-Bandere informē, ka Bērnu tiesību aizsardzības komisija (turpmāk — BTAK) ir
koleģiāla konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt, lai Latvijā tiek ieviesta
Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gada 20.novembra Konvencija par bērna tiesībām
(turpmāk – Konvencija) un izpildītas Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērna tiesību komitejas
rekomendācijas Latvijas valdībai, kas saistītas ar šo Konvenciju. BTAK sēdes notiek pēc
nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā.
Vaicājot par iespējamā pārstāvja deleģēšanu no ILNP, netika saņemts neviens priekšlikums.
I.Viņķele ierosina elektroniski nosūtīt BTAK nolikuma projektu ILNP pārstāvjiem ar lūgumu
deleģēt pārstāvi divu nedēļu laikā.
Dažādi jautājumi:
1. Informācija par ECOLINES autobusiem, kuri ir piemēroti pasažieriem ar
invaliditāti.
I.Viņķele informē, ka pēc ILNP sēdes attiecīgie materiāli tiks nosūtīti elektroniski ILNP
pārstāvjiem.
2. Par Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta
2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības
iestādēm un to struktūrvienībām”” tālāko virzību (saskaņā ar ILNP 14.06.2013. sēdē
nolemto).
L.Kauliņa-Bandere informē, ka Labklājības ministrija 01.07.2013., sniedzot Veselības
ministrijai atzinumu par minēto Ministru kabineta noteikumu projektu, ir izteikusi iebildumus.
Vienlaikus informē, ka pirms ILNP sēdes Labklājības ministrija sazinājās ar Veselības
ministriju un noskaidroja, ka šis noteikumu projekts ir saskaņošanas statusā.
B.Kleina piebilst, ka sakarā ar izteiktajiem iebildumiem ir paredzēta starpinstitūciju
sanāksme.
3. Par pasākumiem, kas ir vēsti uz auto pielāgošanas pakalpojuma efektivizāciju
(saskaņā ar ILNP 14.06.2013. sēdē nolemto).
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I.Pikše informē, ka Labklājības ministrijai sadarbībā ar citām ministrijām līdz š.g. 1.oktobrim
ir uzdots pārvērtēt Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – SIVA) funkcijas un
uzdevumus. Tādējādi tiek paredzēta SIVA reorganizācija. Līdz ar to, šobrīd nav lietderīgi
pārskatīt tikai vienu SIVA funkciju par auto pielāgošanu.
4. Par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.942 „Kārtība,
kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”.
I.Balodis saka, ka ir nepieciešams uzlabot minētos noteikumus attiecībā uz atskaitēm.
I.Pikše atbild, ka Labklājības ministrija gatavo grozījumus šajos noteikumos. Plānots, ka
septembra beigās minētais projekts tiks nosūtīts apspriešanai pašvaldību sociālajiem
dienestiem un NVO.
Nolēma:
1. VDEĀVK projekta „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” informatīvās
kampaņas ietvaros nodrošināt informācijas pieejamību (sabiedrībai saprotamā valodā)
personām ar invaliditāti par viņu tiesībām uz valsts sociālajām garantijām.
2. Labklājības ministrijai elektroniski nosūtīt ILNP padomes sastāvam aicinājumu (ar
termiņu sniegt atbildi 2 nedēļu laikā) deleģēt pārstāvi dalībai Bērnu tiesību
aizsardzības komisijā. Vienlaikus nosūtot minētās komisijas nolikuma projektu.
3. Labklājības ministrijai elektroniski nosūtīt ILNP padomes sastāvam informāciju par
ECOLINES autobusiem, kuri apkalpo reģionālos starppilsētu maršrutus ir piemēroti
pasažieriem ar īpašām vajadzībām.

Pielikumā: 1) I.Pikšes prezentācija „Tehnisko palīglīdzekļu pieejamība”;
2) A.Kirņičanskas prezentācija „Pilnveidotās invaliditātes noteikšanas sistēmas
izmaksu izvērtējums un izmaksu optimizēšanas metodikas izstrāde”.
Sēdi slēdz: plkst. 12.15
Protokolēja LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā referente
K.Pūre.

Invalīdu lietu nacionālās padomes
priekšsēdētāja

LM Sociālās iekļaušanas un
sociālā darba politikas departamenta
vecākā referente

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

I.Viņķele

K.Pūre

