Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes
protokols
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Sēde notiek: Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides pieejamības centrā „VAR”,
Kr.Valdemāra ielā 38
Sēde sākas: plkst. 11.30
Piedalās:
Padomes locekļi vai to aizvietotāji:
I.Balodis

Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” prezidents;

A.Bauere

Sabiedrības integrācijas fonda direktore;

E.Celmiņa

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta direktore- labklājības ministres vietā;

I.LeimaneVeldmeijere

Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “Zelda” direktore;

L.Neiders

Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās politikas
koordinācijas nodaļas vadītājs - ekonomikas ministra vietā;

A.Pavlins

Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents;

S.Pablaka

Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta, Veselības aprūpes
organizācijas nodaļas vadītāja- veselības ministres vietā;

Iveta Rezevska

Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas
vadītāja-tiesībsarga vietā;

S.Sproģe

Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētāja;

Citi dalībnieki:
B.Bicēna

Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” projektu vadītāja;

S.Baltiņa

SIA „Projektu un kvalitātes vadība” projektu eksperte

Š.Bērziņa

Tiesībsarga biroja Tiesiskās vienlīdzības nodaļas vadītāja

G.Grīntāls

Latvijas Neredzīgo biedrības projektu koordinators

L.KauliņaBandere

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta vecākā eksperte

Z.Lasmane

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas projektu vadītāja

M.Poršņova

Labklājības ministres padomniece nozares politikas jautājumos

R.Simsone

Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore

I.Šķestere
D. ŠmitaStone

biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja

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

A.Zīverts

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vadītājs

L.Žvirble

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

Nepiedalās :
Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente;
izglītības un zinātnes ministrs;
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs;
Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētājs;
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs;
Latvijas asociācijas “Rūpju bērns” priekšsēdētājs;
Darba kārtībā:
Nr.

Tēma

1.

Profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana
personām ar invaliditāti un personām ar prognozējamo invaliditāti.
Informācija par VDEĀVK īstenotā ESF līdzfinansētā projekta
„Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” gaitu un ieskats
jaunajos invaliditātes noteikšanas kritērijos (izmēģinājuma projekta
rezultāti)
Citi jautājumi

2.

3.

Ziņotājs /
iesaistītie
SIVA
Sandra
Baltiņa

ILNP locekļi

E.Celmiņa atklāj sēdi informējot klātesošos, ka Labklājības ministre uz sēdi nevarēja
ierasties, jo bija nepieciešams apmeklēt ārkārtas sanāksmi Ministru. Sēdi vadīt tiek lūgts
I.Balodim.
1. Profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana personām ar
invaliditāti un personām ar prognozējamo invaliditāti.
R.Simsone sniedz informāciju par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, to saņēmējiem un
šo pakalpojumu veidiem Viņa norāda, ka Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (turpmākSIVA) 60-70% no valsts budžeta apmaksātu sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju
skaita ir personas ar funkcionālajiem traucējumiem. Laika periodā no 02.01.-31.08.2012.,
valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju ir saņēmuši 1512 klientu, no kuriem 797-personas ar
funkcionālajiem traucējumiem, 375-politiski represētās personas, 338-ČAES avārijas seku
likvidēšanas dalībnieki un 2- personas ar prognozējamo invaliditāti.
A.Pavlins jautā, cik cilvēkiem gadā SIVA sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus?
R.Simsone norāda, ka apmēram diviem tūkstošiem cilvēku gadā tiek sniegti sociālās
rehabilitācijas pakalpojumi, atbilstoši personas individuālajām vajadzībām.
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I.Balodis vaicā, vai ir iespējams personām ar smagu invaliditāti SIVĀ ir pieejams asistenta
pakalpojums?
R.Simsone sniedz atbildi, ka personām ar smagu invaliditāti SIVA ir pieejami aprūpētāji, kuri
palīdz pārvietoties. Savukārt asistenta pakalpojumu var saņemt gadījumā, ja to apmaksā
pašvaldība un ģimenes ārsts ar sociālo dienestu ir izvērtējuši, ka konkrētai personai
pakalpojums ir nepieciešams.
I.Balodis interesējas, vai asistenta pakalpojums nav sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
sastāvā, ko piedāvā SIVA.
R.Simsone norāda, ka nav, jo esošā likumdošana to neparedz. SIVA ir pieejams aprūpētāja
pakalpojums.
I.Balodis jautā, vai Ministru kabineta noteikumi saistībā ar asistenta pakalpojumu
izglītojamajiem būs attiecināmi arī uz SIVU?
E.Celmiņa atbild, sakot, ka asistenta pakalpojums izglītojamajiem būs pieejams arī SIVĀ, jo
tas būs pieejams vispārējās, pamata, vidējās un profesionālās izglītības iestādēs.
A.Pavlins vaicā, kā SIVA var nodrošināt pakalpojumu, kura izmaksas vienai personai ir 19
latu dienā un ietver arī dažādas procedūras, ēdināšanu un izmitināšanu?
R.Simsone skaidro, ka norādītā summa tika noteikta krīzes laikā, bet būtībā tā ir atkarīga no
personu skaita vienā istabā. Norāda, ka personām ar funkcionāliem traucējumiem sociālo
rehabilitāciju atkārtoti vajadzētu saņemt jau pēc gada, nevis ilgāka laika perioda, kā tas ir
šobrīd. Tas veicinātu efektīvāku sociālo rehabilitāciju.
I.Balodis lūdz skaidrot, kāpēc un kādām personām tiek atteikta sociālā rehabilitācija.
R.Simsone skaidro, ka, piemēram, ja personai pēc rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas
funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe bija novērtēta ar bartela indeksu 18, bet atkārtoti
persona vēršas SIVA ar bartela indeksu 6, tas rada pamatotas šaubas par bartela indeksa
objektivitāti. Tādu gadījumu nav daudz un viss ir atkarīgs no sociālā dienesta un ģimenes
ārsta izvērtējuma par rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību.
R.Simsone sniedz informāciju par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas
kritērijiem, pēc kuriem atlasa personas šī pakalpojuma saņemšanai, kā arī SIVA piedāvātajām
profesionālās rehabilitācijas programmām un atbalsta punktiem, lai personas ar invaliditāti
varētu saņemt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu tuvāk dzīvesvietai. Norāda, ka
profesionālo rehabilitāciju persona var uzsākt, ja ir atzinums no VDEĀK par profesionālās
pārkvalifikācijas nepieciešamību. Dažādi speciālisti (psihologs, ergoterapeits utt.) nosaka
profesionālo piemērotību izglītības programmai, atbilstoši personas vajadzībām. No valsts
budžeta līdzekļiem gadā apmēram 400 personām tiek apmaksāta profesionālā rehabilitācija.
Pašlaik SIVA pilnveido profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu datu bāzi, lai sociālais
dienests u.c.iesaistītās institūcijas varētu operatīvi atrast informāciju par konkrēto personu.
Nepieciešama personas attiecīgi motivēt, lai tās iesaistītos mācībās.
E.Celmiņa norāda, ka VDEĀVK par profesionālās pārkvalifikācijas nepieciešamību izsniedz
aptuveni 6000 atzinumus gadā, bet SIVA gadā sniedz profesionālās rehabilitācijas
pakalpojumus tikai aptuveni 400 personām gadā un vaicā pēc kādiem kritērijiem SIVA
izvēlas personas profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanai?
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R.Simsone atbild, ka ne visas personas vēlas sasņemt minēto pakalpojumu. Daudzas no
personām ir arī emigrējušas.
A.Pavlins papildina, sakot, ka ir personas, kuras izvēlas citas izglītības iestādes, nevis SIVA.
E.Celmiņa jautā, kuras ir tās grupas pēc invaliditātes funkcionālā traucējuma veida, kas
saņem profesionālo rehabilitāciju SIVA?
R.Simsone saka, ka ir personas ar dažādiem funkcionālajiem traucējumiem un tuvākajā laikā
plāno sākt apmācības arī neredzīgajiem cilvēkiem.
G.Grīntāls vaicā, vai ir statistikas dati par to, cik personas pēc SIVA pabeigšanas tiek
nodarbinātas?
R.Simsone saka, ka apmēram 70% no apmācītajām personām ir nodarbinātas.
A.Pavlins jautā, vai personas, kas beidz SIVA vairāk ir darba ņēmēji, vai pašnodarbinātas
personas?
R.Simsone atbild, ka SIVA absolventi ir gan pašnodarbinātas personas, gan darba ņēmēji, bet
ir arī personas, ka izvēlas turpināt izglītoties tālāk.
S.Sproģe vaicā, kādas izglītības programmas tiek piedāvātas neredzīgām, vājredzīgām
personām?
R.Simsone atbild, ka tiek izvērtēts individuāli, kāda programma konkrētai personai ir
piemērota un nepieciešama, bet atsevišķu izglītības programmu nav.
I.Leimane-Valdmeijere jautā, vai SIVA programmas ir pielāgotas personām ar intelektuālās
attīstības traucējumiem?
R.Simsone atbild, sakot, ka ir programmas, kuras var apgūt arī personas ar intelektuālās
attīstības traucējumiem, piemēram, pavāra palīga vai šuvēja profesijā.
A.Pavlins izsaka pateicību R.Simsonei par asistentu un surdotulku apmācību SIVA, kas ir
atbalsts personām ar dzirdes traucējumiem.
2. Informācija par VDEĀVK īstenotā ESF līdzfinansētā projekta „Darbspēju
vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” (turpmāk-izmēģinājuma projekts) gaitu un
ieskats jaunajos invaliditātes noteikšanas kritērijos (izmēģinājuma projekta
rezultāti)
S.Baltiņa sniedz prezentāciju par invaliditātes noteikšanas sistēmas ieviešanas izmēģinājuma
projektu, ietverot sistēmas darbības trūkumu identificēšanu un trūkumu novēršanas
uzraudzību. Tiek definēti projekta mērķi, sniegta informācija par metodiskajiem materiāliem,
klientu un iesaistīto speciālistu raksturojumu, kvantitatīvajām un kvalitatīvajām metodēm utt.
Tiek norādīts uz to, ka Latvijā nav izstrādāta vienota pieeja personu funkcionālo
ierobežojumu vērtēšanai.
S.Baltiņa uzskata, ka Veselības ministrijai nepieciešams uzlabot starptautisko funkcionālo
ierobežojumu klasifikatoru, jo katrai slimībai ir plaši funkcionalitāti ierobežojošie aspekti –
4

vide, sociālie u.c.ierobežojumi, ne tikai fiziskie. Tāpat, nepieciešams izstrādāt vienotu
metodisko materiālu ārstiem klienta funkcionālajam novērtējumam.
A.Pavlins jautā, kas ir šī izmēģinājumprojekta īstenotāji?
S.Baltiņa atbild, sakot, ka SIA „Projektu un kvalitātes vadība”.
Z.Lasmane papildina sakot, ka VDEĀVK īstenoja 2010.gadā iepirkumu par projekta izstrādi,
kurā uzvarēja Pilsoniskā savienība, kas ir projekta autors. Pēc tam bija vēl viens konkurss par
projekta pilotēšanu, kurā uzvarēja S.Baltiņas pārstāvētais SIA „Projektu un kvalitātes vadība”.
Izmēģinājuma projekta izstrādes termiņš ir 1.novembris.
M.Poršņova vaicā VDEĀVK vadītājam, vai tiks ievēroti projekta īstenošanas termiņi?
A.Zīverts atbild, sakot, ka VDEĀVK ir izvērtējusi iespējamos riskus, ir sastādīts kalendārais
grafiks, kurā plānots iekļauties.
I.Balodis vaicā, kā šī novērtēšanas sistēma ietekmēs klientus?
S.Baltiņa atbild, ka liela daļa klientu bija pret klīniskā psihologa apmeklējumu un tas ir
izskaidrojams ar informācijas trūkumu par šī speciālista nozīmi. Pozitīvāka attieksme bija
saistībā ar fizikālās un rehabilitācijas speciālista, kā arī sociālā darbinieka apmeklējumu. Liela
daļa nevēlas piedalīties VDEĀVK komisijas sēdēs laika trūkuma dēļ vai arī uzskata, ka viņu
klātbūtne nemainīs VDEĀVK pieņemto lēmumu. Turpretī citi norādījuši, ka tieši viņu
klātbūtnē tiks pieņemts objektīvākais lēmums.
M.Poršņova vaicā, kā klienti vērtē ārstus-ekspertus?
S.Baltiņa atbild, ka nevar sniegt objektīvu vērtējumu, jo klientiem bija jāaizpilda trīs dažādas
aptaujas anketas. Tiek norādīts, ka ārsti-eksperti uzskata, ka ģimenes ārstiem trūkst zināšanu,
gan kuros gadījumos pacients jānosūta pie klīniskā psihologa, fiziskās un rehabilitācijas
medicīnas ārsta, gan par to, kā pareizi jāaizpilda forma Nr.088/u. Turklāt ne visiem ārstiem ir
datorizētas darba vietas un pietiekamas e-prasmes.
I.Balodis ierosina piesaistīt Veselības ministriju, lai tā sniegtu komentārus gan par e-veselību,
gan par ģimenes ārstu nozīmi šajā projektā. Tādējādi, ir jāprasa Veselības ministrijas
komentāri šajā jautājumā.
S.Pablaka uzsver, ka kopš pastāv IRP ir liela pretestība no ģimenes ārstu puses dokumentu
aizpildīšanā.
E.Celmiņa papildina, sakot, ka izmēģinājuma projekts jau 2013.gadā paredz ģimenes ārstu
apmācību.
Z.Lasmane saka, ka šī ziņojuma mērķis ir samazināt ģimenes ārsta funkcijas un uzsver, ka
saistībā ar projektu ir nepieciešams tikties ar Veselības ministriju.
E.Celmiņa norāda, ka ir izveidota darba grupa saistībā ar IRP izstrādi. No IRP attiecīgais
speciālists varētu secināt par to, kādas darbības vai manipulācijas iepriekš veiktas personai.
I.Balodis jautā, vai jaunā izvērtēšanas sistēma samazinās birokrātijas slogu?
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S.Baltiņa atbild, ka būs nepieciešams invaliditātes ekspertīze būs likietilpīgāka, bet
objektīvāka.
A.Zīverts papildina, ka VDEĀVK nebūs vairs tik liela saskarsme ar klientu kā līdz šim, jo
vairāk klienta novērtēšana notiks pēc dokumentiem. Izmēģinājuma projekta galvenais mērķis
ir izveidot novērtēšanas sistēmu, kura būtu saprotama klientam un objektīva.
I.Balodis ierosina klātesošajiem rīkot sanāksmi novembra beigās ar NVO, lai pārrunātu
jautājumus saistībā ar projektu.
3.

Citi jautājumi.

E.Celmiņa aicina uz ILNP sēdi, kura notiks šī gada beigās, sniegt priekšlikumus, kādi
jautājumi iekļaujami ILNP 2013.gada darba kārtībā un jautājumiem, kas atsevišķi būtu
apspriežami ar NVO.
Klātesošie tiek informēti par to, ka tuvākajā laikā Saeimā būs 3.lasījums, kas paredz
grozījumus rīcībspējas regulējumā. Tieslietu ministrija plāno rīkot konferenci, lai informētu
par jauno regulējumu.
ILNP decembra sēdes darba kārtībā ir plānots aplūkot jautājumus par tehniskajiem
palīglīdzekļiem un sniegt ziņojumu par ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām
sagatavošanas gaitu. Saskaņā ar likuma „ Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām”
2.punktu Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Labklājības ministrija. Konvencijas
33.panta 2.punktā minēto pārraudzību nodrošina Latvijas Republikas tiesībsargs.

Nolēma:
1. Šī gada novembrī rīkot sanāksmi ar NVO par ESF projekta „Darbspēju vērtēšanas
sistēmas pilnveidošana” īstenošanu;
2. Uzaicināt uz sanāksmi ar NVO pārstāvjus no Veselības ministrijas, lai runātu par tās
iesaisti iepriekš minētajā projektā un e-veselības projekta gaitu.
Pielikumā: 1) Izdales materiāls par profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
nodrošināšanu personām ar invaliditāti un personām ar prognozējamo
invaliditāti;
2) S.Baltiņas sniegtā prezentācija par VDEĀVK īstenotā ESF līdzfinansētā
projekta „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” gaitu un ieskats
jaunajos invaliditātes noteikšanas kritērijos (izmēģinājuma projekta rezultāti).

Sēdi slēdz: plkst. 13.30

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

I.Balodis

Protokolēja:
L.Žvirble, 67021680,
Liene.Zvirble@lm.gov.lv

L.Žvirble
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