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1.

Informācija par Vispasaules veselības aizsardzības organizācijas
Vispasaules ziņojumu par invaliditāti

Ziņotājs /
iesaistītie
Rīgas
Stradiņa

2.

universitāte
Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi ERAF un KF Labklājības
līdzfinansētos projektos:
ministrija
 Vides pieejamības ekspertu konsultācijas ERAF un KF
līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās un Labās prakses
apkopojums par vides un informācijas pieejamības
pasākumiem personām ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās
attīstības traucējumiem ERAF un KF saņēmējiem.
 Vadlīnijas par būvnormatīvu piemērošanu attiecībā uz vides
pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem
(personām ar redzes, dzirdes, garīga rakstura un kustību
traucējumiem).
 Fragmenti no mācību videomateriāla par vides pieejamības
nodrošināšanu.

I.Balodis informē klātesošos, ka Invalīdu lietu nacionālās padomes (ILNP) priekšsēdētāja
I.Viņķele veselības iemeslu dēļ nevar piedalīties un vadīt sēdi. Ņemot vērā, ka šie apstākļi
kļuva zināmi šodien, nebija iespējams atcelt ILNP sēdi. Pēc ministres lūguma sēdi uzdots
vadīt I.Balodim. Tiek pieņemts lēmums atklāt sēdi.
1. Informācija par Vispasaules veselības aizsardzības organizācijas Vispasaules
ziņojumu par invaliditāti
A.Vētra informēja, ka Pasaules veselības organizācijas un Pasaules Bankas ziņojums par
cilvēkiem ar invaliditāti ir pirmā reize, kad pasaules mērogā tik visaptveroši tiek skatīti dati
par personu ar invaliditāti stāvokli pasaulē.
Ziņojumā vairākas daļas veltītas jēdziena „disability” saprašanai. A.Vētra piezīmē, ka ka
Latvijā jēdziens „invalīds” nenozīmē to pašu, ko „disability” tiešais tulkojums. Šādā izpratnē
invaliditāte ir termins, kas apvieno dažādus traucējumus, aktivitāšu un iespēju piedalīties
sabiedriskajā dzīvē ierobežojumus. Tādejādi iespēja iegūt invaliditāti ir daļa no normālas
cilvēka dzīves - gandrīz ikvienam savā dzīvē ir lemts būt vairāk vai mazāk funkcionāli
ierobežotam (invalīdam) uz īsāku vai garāku laiku vai pastāvīgi. Līdz ar to invaliditāte pēc
būtības raksturo cilvēka mijiedarbību ar sabiedrību un vidi. No tā izriet invaliditāte kā
multifaktoriāls process,
Ziņojums satur daļas, kas veltītas atsevišķām tēmām: veselība, rehabilitācija, palīdzība un
atbalsts, vide, kas nodrošina izglītības un nodarbinātības iespējas. Tiek apskatīti šķērsļi, ar
kuriem ir jāsastopas invalīdiem. Tiek konstatēts, ka cilvēki ar invaliditāti kļūst par invalīdiem
tādēļ, ka sabiedrībā ir vai tiek radīta virkne dažādu šķēršļu (barjeru), kas apgrūtina cilvēku ar
ierobežotu funkcionēšanas kapacitāti pilnīgu līdzdalību sabiedrības procesos:
• Nepiemērota politika un standarti;
• Negatīva sabiedrības attieksme;
• Nepieciešamo pakalpojumu trūkums vai problēmas ar šo pakalpojumu sniegšanu;
• Nepietiekams finansējums;
• Pieejamības trūkums;
• Nepietiekoša cilvēku ar invaliditāti iesaiste problēmu apspriešanā un risinājumu
meklēšanā;
• Nepietiekoši pētījumi - joprojām trūkst datu un pierādījumu.
Ziņojuma noslēguma daļā tiek sniegtas deviņas konkrētas rekomendācijas politikai un praksei,
kas varētu ievērojami uzlabot invalīdu dzīvi:
 Cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana sabiedrības kopējā sistēmā,
politikā un pakalpojumu saņemšanā;
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 Speciālu programmu ieviešana cilvēkiem ar invaliditāti
 Nacionālo invaliditātes stratēģiju izstrāde un ieviešana;
 Cilvēku ar invaliditāti iesaistīšana sabiedrībā;
 Cilvēkresursu kapacitātes attīstīšana;
 Nodrošināt adekvātu finansējumu un tā pieauguma iespējamību;
 Veicināt sabiedrības izpratni par invaliditāti (disability);
 Nodrošināt ar invaliditāti saistīto datu vākšanu;
 Veicināt un atbalstīt pētniecību invaliditātes jautājumos.
Atbilstoši ziņojumam, 2011 gadā aktuālais cilvēku ar invaliditāti skaits pasaulē tiek lēsts
aptuveni 1 miljards, jeb ap 15% no kopējā iedzīvotāju skaita. Cilvēku ar invaliditāti īpatsvars
attīstītajos un mazattīstītajos reģionos ir atšķirīgs un saistāms ar valsts labklājības līmeni:
Kopā:
Sievietes:
Vīrieši:
Pasaulē
15,6%
19,2%
12%
Valstis ar augstiem ieņēmumiem
11,8%
14,4%
9,1%
Valstis ar zemiem ieņēmumiem
18%
22,1%
13,8%
Latvijā 2011.gada decembrī VSAA uzskaitē bija 148919 invalīdu vai apmēram 7,5% no
iedzīvotāju skaita. Tas nozīmē, ka apmēram tik pat vēl ir cilvēku ar funkcionāliem
traucējumiem, kuri neatbilst definīcijai „invalīds”.
A.Vētra vērš uzmanību, ka ziņojums atgādina par cilvēku ar invaliditāti tiesībām uz adekvātu
visaptverošu rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu, kuriem ir jābūt tik agrīniem, cik vien
iespējams, balstītiem uz multiprofesionālu individuālu novērtēšanu un multiprofesionālām
programmām t.sk. izmantojot palīgtehnoloģijas.
Savukārt Latvijā personām ar invaliditāti ir ierobežotas tiesības saņemt rehabilitācijas
pakalpojumus. Piemēram, lielākai daļai ir problemātiski samaksāt pacienta iemaksu 9,5
Ls/dienā par medicīnisko rehabilitāciju. Lūdz ILNP atbalstu rehabilitācijas pakalpojumu
nodrošināšanas jautājuma aktualizēšanai.
Nolemj:
1. Pirms otrās kārtējās ILNP sēdes sasaukt ārkārtas sēdi par medicīniskās rehabilitācijas
pakalpojumu pieejamību un sniegšanu personām ar invaliditāti, pieaicinot veselības
ministri.
2. Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem nosūtīt Labklājības ministrijai apkopošanai
jautājumus attiecībā uz veselības nozari un medicīnisko rehabilitāciju.
3. Labklājības ministrijai izvērtēt nepieciešamību un iespējas tulkot rekomendācijas latviešu
valodā.
2. Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētos projektos:
2.1. vides pieejamības ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu
īstenošanas vietās un Labās prakses apkopojums par vides un informācijas
pieejamības pasākumiem personām ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās
attīstības traucējumiem ERAF un KF saņēmējiem;
I.Vilcāne skaidro, ka ar vides un informācijas pieejamības nodrošināšanu personām ar
funkcionāliem traucējumiem ERAF un KF projektu kontekstā tiek saprasta vides un
informācijas pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar redzes, dzirdes, kustību un garīga
rakstura traucējumiem. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu iespēju principu ievērošanu ERAF un KF
aktivitātēs, projektā ir jāparedz specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai,
īpaši uzlabojot vides un informācijas pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Vienlaicīgi vides pieejamība ir skatāma ar vienlīdzīgu iespēju horizontālās prioritātes
dzimumu līdztiesības un aktīvas novecošanās aspektiem.
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Saskaņā ar 2011.gada 27.jūnija līgumu Nr. LM 13-3-07/21-2011-TP SIA „Projektu un
kvalitātes vadība” nodrošināja vides pieejamības ekspertu konsultācijas ERAF un KF projektu
īstenošanas vietās no 2011.gada 27.jūnija līdz 2011.gada 7.novembrim.
Pakalpojuma sniegšanas laikā tika apsekotas 210 projektu īstenošanas vietas, 28 % no kurām
tika novērtētas ar „5” ballēm, kas nozīmē, ka šajos objektos ir nodrošināta vides pieejamība
personām ar dažādiem funkcionālo traucējumu veidiem, savukārt 43% novērtēti ar „4 ballēm,
kas nozīmē, ka šajos objektos ir nodrošināta vides pieejamība vismaz trijiem no funkcionālo
traucējumu veidiem: personām ar kustību traucējumiem; personām ar redzes traucējumiem;
personām ar garīga rakstura traucējumiem; personām ar dzirdes traucējumiem, kas arī ļoti labs
rādītājs. No 210 objektiem 25 atradās būvniecības vai projektēšanas stadijā un konsultācija
tika sniegta par tehnisko projektu. 7% objektos vides pieejamība netika nodrošināta,
galvenokārt tādēļ, ka tas netika paredzēts projektā.
Infrastruktūras pielāgošanas vai uzlabošanas piemēri ietverti publikacijā „Vides pieejamības
labās prakses piemēri ES fondu līdzfinansētajos projektos”.

2.2.

Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām
ar funkcionālajiem traucējumiem (personām ar redzes, dzirdes, garīga rakstura
un kustību traucējumiem).

I.Vilcāne informē, ka ES fondu tehniskā palīdzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/08/14/004
ietvaros Liepājas Neredzīgo biedrība izstrādāja Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai
attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionālajiem traucējumiem. Izstrādes gaitā
veikta Būvniecības likuma un tam pakārtoto Ministru kabineta noteikumu analīze. Izstrādātas
vides pieejamības vadlīnijas atbilstoši universālā dizaina principiem.
I.Vilcāne informē, ka vides pieejamības vadlīnijas tiks nodotas izskatīšana zem ILNP
izveidotajai vides pieejamības darba grupai. Tuvākajā laikā plānots atjaunot darba grupas
darbu un sagatavot apkopojumu par darba grupas darbu 2010.gadā, pārskatīt un pievienot
vadlīniju saturu darba grupas ziņojumam. Izsaka priekšlikumu sagatavot informatīvo
ziņojumu par vides pieejamības jautājumiem iesniegšanai Ministru kabinetā, norādot uz
nepieciešamajām turpmākajām rīcībām.
2.3.

Fragmenti no mācību videomateriāla par vides pieejamības nodrošināšanu.

Sēdes dalībniekiem tika izsniegts videomateriāls.

Atbildot uz jautājumiem, I.Vilcāne informē, ka apsekojumos piedalījās 10 ergoterapeiti un
viens sertificēts būvnieks. Par katru projekta apsekojumu projekta īstenošanas vietā vides
pieejamības eksperts sastādīja konsultēšanas aktu, kurā ir ietverta informācija par projekta
nosaukumu, projekta identifikācijas numuru, īstenotāju, īstenošanas vietu, par notikušās
konsultācijas datumu, patērēto laiku, vietu, konstatējumiem, izteiktajiem priekšlikumiem,
aizrādījumiem, secinājumiem u.c. slēdzieniem. Katrā projekta īstenošanas vietā tika veikta
objekta fotografēšana.
Būtiski pārkāpumi netika konstatēti. Rekomendācijas attiecas uz uzlabojumiem. Piemēram,
šobrīd nodrošināta pieejamība vienam vai diviem funkcionālo traucējumu veidiem, bet
uzlabojumu rezultātā – diviem vai trim. I.Vilcāne pasvītroja, ka tika sniegtas konsultācijas un
rekomendācijas. Labklājības ministrijai un tās aktivitātes ietvaros piesaistītajiem ekspertiem
(apsekotājiem) nebija mandāta piemērot sankcijas.
Par rezultātiem interesējās atsevišķas pašvaldības un reģionālās plānošanas attīstības
padomes.
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R.Špade paskaidro, ka būvnormatīvos ir ieliktas minimālās prasības. Nav iespējams panākt,
lai, piemēram, 12 stāvu mājā visos stāvos būtu nodrošinātas universālā dizaina prasības.
Noslēguma ziņojums, labās prakses piemēri un vides pieejamības vadlīnijas pieejamas
Labklājības ministrijas mājas lapas sadaļā spiežot uz logo „ES struktūrfondi”, sadaļā
Vienlīdzīgas iespējas -> Publikācijas materiāli:
 Noslēguma ziņojums par konsultāciju sniegšanu par vides un informācijas
pieejamības nodrošināšanas pasākumiem personām ar kustību, redzes, dzirdes un
garīga rakstura traucējumiem
http://sf.lm.gov.lv/f/files/tiesibu_akti/NOSLEGUMA_ZINOJUMS_GALA_1411
2011-1.doc


VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANAS PASĀKUMI ES
LĪDZFINANSĒTAJOS PROJEKTOS
http://sf.lm.gov.lv/f/files/vienlidzigas_iespejas/LABA_PRAKSE_2011.ppt



VADLĪNIJAS BŪVNORMATĪVU PIEMĒROŠANAI ATTIECĪBĀ UZ VIDES
PIEEJAMĪBU PERSONĀM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM
http://sf.lm.gov.lv/f/files/vienlidzigas_iespejas/VADLINIJAS.pdf



Mācību videomateriāls par ERAF un KF līdzfinansēto projektu labās prakses
piemēriem
http://www.youtube.com/user/LabklajibasMinistrij

FONDU

Nolemj:
Informāciju pieņemt zināšanai.
Atjaunot vides pieejamības darba grupas darbu un atbalstīt informatīvā ziņojuma
sagatavošanu iesniegšanai Ministru kabinetā.

3.Dažādi.


A.Pavlins interesējās par iespējamajām izmaiņām attiecībā uz Invaliditātes
likuma atsevišķu pantu spēkā stāšanos.
E.Celmiņa paskaidro, ka likumprojekts „Grozījumi Invaliditātes likumā” Saeimā tika
noraidīts, tādējādi ir spēkā likumā noteiktie pakalpojumu ieviešanas termini.
Ir panākta neformāla vienošanās ar izglītības ministru, ka tiesības vispārējās pamatizglītības,
profesionālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības
iestādēs saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam
un pašaprūpes veikšanai tiks nodrošinātas Invaliditātes likumā paredzētajā laikā – no
2012.gada 1.septembra IZM piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
Attiecībā uz pārējiem pakalpojumiem E.Celmiņa informē, ka Labklājības ministrija pēc
Finanšu ministrijas pieprasījuma ir sagatavojusi valsts pamatbudžeta bāzes izdevumu 2013. 2015.gadam papildu pieprasījumu, kurā noradīta arī papildus līdzekļu nepieciešamība
Invaliditātes likumā noteiktajiem pakalpojumiem, lai nodrošinātu asistentu un surdotulku
pakalpojumus pašvaldībā. Turpmāka informācija šobrīd nav pieejama.
Atbildot E.Zariņam uz jautājumu, kas par personām ar I grupas redzes invaliditāti, kurām
tiesības saņemt pabalstu par asistenta izmantošanu noteiktas līdz 2012.gada 31.decembrim,
E.Celmiņa informēja, ka atšķirībā no citam grupām, neieviešot pakalpojumu, redzes
invalīdiem tiktu pasliktināta līdzšinējā situācija, kamēr citiem nebūtu pieejams pakalpojums,
kas vēl nekad nav bijis pieejams, tādēļ Labklājības ministrija uzskata šo grupu par prioritāru..
A.Pavlins izsaka priekšlikumu arī surdotulka vispārējai saskarsmei pakalpojuma sniegšanu
deleģēt Latvijas Nedzirdīgo savienībai, uz ko S.Šimfa atbild pozitīvi, ka šāda iespēja noteikti
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būtu izvērtējama, un Latvijas Pašvaldību savienība neiebilstu, ja LNS uzņemtos nodrošināt
surdotulka pakalpojumus pašvaldībās.
 I.Balodis interesējas par jaunās invaliditātes noteikšanas sistēmas izstrādes gaitu.
E.Celmiņa informē, ka sākotnēji bija plānots pabeigt sistēmas izstrādi šogad. Tomēr
2011.gadā nebija iespējams uzsākt plānoto izmēģinājumprojektu un aprobēt jauno
invaliditātes noteikšanas sistēmu, kas balstīta uz funkcionēšanas un rehabilitācijas pasākumu
efektivitātes novērtēšanu (veikt praktisku pielietojumu 120 ekspertīžu gadījumos), jo
iepirkumā noraidītais pretendents tika iesniedzis Iepirkuma uzraudzības birojā (turpmāk IUB) lēmuma pārsūdzību. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisijai nebija tiesību slēgt līgumu ar uzvarējušo pretendentu līdz
brīdim, kamēr IUB pieņem lēmumu. Tāpēc LM plāno pagarināt projekta ieviešanas periodu
un līdz ar to jaunās invaliditātes noteikšanas sistēmas ieviešanu.
Jaunā sistēma paredz, ka darbspēju zaudējuma noteikšanas novērtējumā tiks ņemti vērā
profesionālie kritēriji (spēja strādāt līdzšinējā profesijā) un ņemts vērā arī personas
pašnovērtējums un ārstu personas novērtējums, kā arī tiks vērtētas personas spējas veikt
ikdienas mājas aktivitātes.
ILNP 2012.gada plāns paredz, ka 2.ceturkšņa sēdē Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisija sniegs informāciju par ESF līdzfinansētā projekta „Darbspēju vērtēšanas
sistēmas pilnveidošana” gaitu un ieskatu jaunajos invaliditātes noteikšanas kritērijos.


I.LeimaneVeldmeijere lūdz informēt par jaunumiem, kas skar rīcībspēju un
atbalsta personu jautājumus.
E.Celmiņa darīja zināmu, ka Tieslietu ministrija ir sagatavojusi Informatīvo ziņojumu, kurā ir
norādīti normatīvie akti, kurus nepieciešams grozīt papildus jau Saeimā iesniegtajiem
grozījumiem Civillikumā un Civilprocesa likumā. Informatīvajā ziņojumā arī noradīts uz
atbalsta sistēmas trūkumu personām ar garīgās attīstības traucējumiem. LM piekritusi līdz
gada beigām sagatavot informatīvo ziņojumu par iespējamo tiesisko regulējumu atbalsta
personu ieviešanai, diskusijām un darbam tiks izmantots TM jau izveidotā darba grupa.
RC ZELDA komentārs pēc sēdes:
Šeit ir domāti atbalsta mehānismi, kas būtu kā alternatīva rīcībspējas ierobežošanai – t.i.
jomās, kur personai ir grūtības pieņemt pašai lēmumus, tiek nozīmēta atbalsta persona, bet
rīcībspēja netiek šajās jomās ierobežota. Atbalsta persona būs vajadzīga ne tikai cilvēkiem ar
garīgās attīstības traucējumiem, bet arī cilvēkiem ar psihiskām saslimšanām, tāpēc korekti
būtu lietot terminu – personas ar garīga rakstura traucējumiem. Pašā TM ziņojumā tiek lietots
vēl vispārīgāks termins – personas ar invaliditāti.
Nolemj:
Rīkot atsevišķu tikšanos ar NVO, kas veltīta jaunā rīcībspējas institūta izskaidrošanai personu
ar invaliditāti organizācijām.


I. Leimane-Veldmeijere informē, ka Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisārs
T.Hammarbergs šī gada martā publicējis tematisko ziņojumu par personu ar
invaliditāti tiesībām dzīvot patstāvīgi un būt iekļautām sabiedrībā. Ziņojuma
gatavošanā piedalījās arī RC ZELDA. Ziņojums skaidro gan ANO Konvencijas 19.
panta saturu, gan arī sniedz vadlīnijas un detalizētus indikatorus 19. panta ieviešanas
progresa izvērtēšanā. Pagaidām ziņojums pieejams tikai angļu valodā https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1917847. Tuvāko mēnešu RC ZELDA plāno
veikt ziņojuma tulkojumu latviešu valodā.

 A.Pavlins lūdz LM sniegt informāciju par nākamo struktūrfondu periodu
Nolemj:
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Rīkot atsevišķu tikšanos ar NVO, pieaicinot Finanšu ministrijas pārstāvjus.


A.Pavlins interesējas par NVA mūžizglītības programmu pieejamību personām
ar dzirdes traucējumiem, nav paredzēti surdotulka pakalpojumi
E.Celmiņa paskaidro, ka minētajās programmās ir paredzēti asistenti un ergoterapeiti, bet nav
paredzēti surdotulku pakalpojumi. Līdzīgas problēmas ir arī personām ar garīgā rakstura
traucējumiem, kurām ir grūtības apgūt valsts valodas zināšanas vispārējā grupā. Darba
departaments analizē, kā atrisināt šo situāciju.
 Diskusijā par tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu.
E.Zariņš izsaka neapmierinātību, ka LM sagatavotie grozījumi MK noteikumos par personu
apgādi ar tehniskajiem palīglīdzekļiem nav tikuši saskaņoti ar LNB.
Nolemj:
Aicināt Labklājības ministriju vairāk iesaistīt NVO ministrijas sagatavoto normatīvo aktu
priekšlikumu sagatavošanā.
LM komentārs pēc sēdes:
2012.gada 13.marta Noteikumu nr.171 „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" projekta izstrādē un apspriešanā
piedalījās pārstāvji no Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas
„SUSTENTO”, Invalīdu un viņu draugu apvienības „APEIRONS”, Latvijas Neredzīgo
biedrības, Latvijas Nedzirdīgo savienības, Invalīdu apvienības „Jūnijs”, Liepājas NVO
sadarbības tīkla pārstāvjiem OPAB „Dzīvības koks”, u.c. Tika diskutēts par projektā
paredzamajiem pasākumiem invaliditātes risku novēršanai un invaliditātes seku mazināšanai.
No Invalīdu tiesību aizsardzības centra tika saņemti rakstiski priekšlikumi. Latvijas
asociācijas cilvēkiem ar kustību traucējumiem „PONTES”, Latvijas Sieviešu invalīdu
asociācijas „Aspazija”, Latvijas Invalīdu biedrības, Latvijas Diabēta asociācijas tika aicinātas
priekšlikumu sniegšanai, bet diskusijā neiesaistījās.
Tikšanās laikā 02.06.2011. nevalstisko organizāciju pārstāvji izteica atbalstu noteikumu
projekta tālākai virzībai un sniedza priekšlikumus projekta redakcijai. Noteikumu projekts
minētajām nevalstiskajām organizācijām elektroniski tika vairāk kārt (9.05.2011.,
17.06.2011., 29.08.2011.) nosūtīts priekšlikumu sniegšanai. Minētie noteikumi stājās spēkā
š.g. 16.martā..


D.Dadzīte izteica priekšlikumu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijās ieviest bezmaksas bezvadu internetu.
S.Šimfa vērsa uzmanību uz nepietiekamo institūciju finansējumu.
Nolemj:
Jautājumu izskatīt kādā no nākamajām NVO sanāksmēm Labklājības ministrijā pieaicinot
LPS un RD Labklājības ministrijas pārstāvjus.
Sēdi slēdz: plkst. 14.30

Invalīdu lietu nacionālās padomes
priekšsēdētājas vietā, Invalīdu un viņu draugu
apvienības “Apeirons” prezidents

I.Balodis

Protokolēja:
J.Strebkovs,
67021674, Jevgenijs.Strebkovs@lm.gov.lv

J.Strebkovs

7

