Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes
protokols
2013. gada 25.martā
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:
Š.Bērziņa

A.Bolis
I.LeimaneVeldmeijere

Tiesībsarga biroja Tiesiskās vienlīdzības nodaļas vadītāja – tiesībsarga
vietā;
Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” vides pieejamības eksperts„Apeirons” prezidenta vietā;
Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “Zelda” direktore;

L.Lejiņa

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības
departamenta direktore – izglītības un zinātnes ministra vietā;

A.Lilmanis

Latvijas Paralimpiskās komitejas pārstāvis- komitejas prezidentes vietā;

L.Neiders

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

S.Pablaka

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

A.Pavlins

Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents;

S.Sproģe

Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētāja;

S.Šimfa

Latvijas pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos
jautājumos-priekšsēdētāja vietā

I.Viņķele

Labklājības ministre

Citi dalībnieki:
V.Grigorjevs
L.Janševska

Latvijas Neredzīgo biedrības pārstāvis
SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” valdes locekle

A.Jēkabsone

Latvijas Neredzīgo biedrības pārstāve

M.Kabizeva

TV5 žurnāliste

L.KauliņaBandere

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta vecākā eksperte

U.Knislis

Tukuma Neredzīgo biedrības biedrs

J.Kozlovska

Salaspils bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Zelta atslēdziņa”
padomes locekle

A.Ķēniņš

NEPLP biroja vadītājs

I.Kurme

Labklājības ministra biroja vadītāja

S.Ķuzule

SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” Zīmju valodas tulku nodaļas vadītāja

K.Miļūna

LETA žurnāliste

I.Šķestere

biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja

R.Vēvere

Latvijas Neredzīgo biedrības pārstāve

D. ŠmitaStone

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

V.Zvjagincevs

Salaspils bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Zelta atslēdziņa”
Pārstāvis

L.Žvirble

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

Nepiedalās :
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
Sabiedrības integrācijas fonda direktore;
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs;
Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētājs;
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs;
Latvijas asociācijas “Rūpju bērns” priekšsēdētājs;
Darba kārtībā:
Nr.

Tēma

1.

Informācija par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra
pārskatīšanu personām ar invaliditāti (t.sk. personām ar invaliditāti
kopš bērnības)
Asistenta pakalpojuma pašvaldībā un surdotulka pakalpojuma
īstenošanas gaita
Masu mediju pieejamība personām ar invaliditāti

2.
3.

Ziņotājs /
iesaistītie
LM

LM
NEPLP

I.Viņķele atklāj sēdi un vaicā klātesošajiem, vai nav kādi papildinājumi pie darba kārtības.
1. Informācija par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra pārskatīšanu
personām ar invaliditāti (t.sk. personām ar invaliditāti kopš bērnības).
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D.Smita-Stone sniedz informāciju par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta (turpmākVSNP) piešķiršanas kritērijiem personām, kuras nav tiesīgas saņemt valsts pensiju, norādot,
ka uz 2012.gada novembri valsts sociālā nodrošinājuma saņēmēji bija 18 660, no kurām 94%
personas ar invaliditāti.Ar 2014.gada 1.janvāri VSNP, kurš ir 45 lati I, II grupas invalīdiem un
75 lati I un II grupas invalīdiem kopš bērnības personām ir plānots paaugstināt attiecīgi līdz
58,50 latiem personām ar I invaliditātes grupu, bet I grupas invalīdiem kopš bērnības līdz
97,50 latiem. Savukārt II grupas invalīdiem ir plānots palielināt VSNP līdz 54 latiem un
personām ar II invaliditātes grupu, kas invalīdi kopš bērnības līdz 90 latiem. Šim mērķim
2014.gadā būs nepieciešami papildus valsts pamatbudžetam 1,9 milj.latu.
Savukārt pabalstu invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana un šobrīd saņem īpašās
kopšanas pabalstu 100 latu apmērā, no 2014.gada 1.janvāra ir plānots noteikt 150 latus.
2012.gada decembrī īpašās kopšanas pabalstu saņēma 11 480 personas. Papildus
nepieciešamie līdzekļi valsts pamatbudžetam2014.gadā būs 7,5 milj.latu.
A.Pavlins vaicā, kāpēc VSNP nav plānots palielināt personām ar III invaliditātes grupu?
D.Šmita-Stone atbild, sakot, ka saskaņā ar Invaliditātes likumu personām ar III invaliditātes
grupu ir mēreni izteikta invaliditāte un tām ir vieglāk iekļauties darba tirgū nekā personām ar I
vai II invaliditātes grupu.
U.Knislis norāda, ka Izglītības un zinātnes ministrijai būtu jāsadarbojas, lai augstskolās būtu
paredzētas budžeta vietas vājredzīgiem vai neredzīgiem invalīdiem.
I.Viņķele saka, ka būtu jāaplūko jautājums par iekļaujošu visu līmeņu izglītību un norāda, ka
atbalsta VSNP paaugstināšanas projekta virzību uz VSS.
2. Asistenta pakalpojuma pašvaldībā un surdotulka pakalpojuma īstenošanas gaita.
I.Pikše sniedz prezentāciju par asistenta pakalpojumu pašvaldībā, norādot, ka 2013.gada
februārī asistenta pakalpojums tika nodrošināts 97 personām ar invaliditāti. Personām ar
invaliditāti 85% gadījumos asistenti ir radinieki un 65% gadījumos asistenti ir vecumā no 3160 gadiem un lielākā daļa 72% gadījumu tās ir sievietes. Visvairāk asistenta pakalpojums tiek
sniegts personām ar I invaliditātes grupu un bērniem invalīdiem. Asistenta pakalpojums
visbiežāk tiek izmantots regulāru veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai.
I.Pikše norāda, ka, neskatoties uz to, ka invalīdu intereses pārstāvošo biedrību biedri ir
izteikuši vēlmi asistenta pakalpojuma vietā saņemt ar to saistītu pabalstu, tomēr LM vēlas
attīstīt asistenta pakalpojumu kā tādu nevis izmaksājot pabalstu. Problēma ir tā, ka lielākajai
daļai personu, kas saņem asistenta pakalpojumu asistenti ir radinieki, lai gan ieviešot
pakalpojumu ideja bija iesaistīt asistenta pakalpojuma sniegšanā vairāk tos cilvēkus, kas nav
personu ar invaliditāti radinieki, lai atvieglotu radinieku dzīvi un tiem nevajadzētu palīdzēt
invalīdam pārvietoties ārpus mājokļa. Tomēr jāņem vērā tas, ka īpaši nelielajās pašvaldībās
bieži vien nav iespējams dabūt svešu cilvēku nevis radinieku par asistentu. Daudzas lielās
Latvijas pilsētas nav uzsākušas asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā, jo plāno to
īstenot izmantojot iepirkumu.
U.Knislis jautā, vai asistenta pakalpojumu var saņemt tikai noteiktās stundās, vai asistenta
pakalpojumu var saņemt persona ar invaliditāti, kura ir nodarbināta un norāda uz to, ka
nevajadzētu maksāt nodokli asistenta pakalpojuma sniedzējam no tā jau nelielā atalgojuma.
I Viņķele saka, ka viens asistents var sniegt pakalpojumu vismaz četriem cilvēkiem un LM
nevar atbalstīt asistenta pakalpojuma sniegšanu par to nemaksājot nodokļus. Jāatrod iespēja
mazināt birokrātiskos šķēršļus, lai personas ar invaliditāti varētu pēc iespējas ātrāk saņemt šo
pakalpojumu. Tāpat labklājības ministre norāda, ka atzīst, ka asistenta pakalpoja ieviešanā ir
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pieļautas vairākas kļūdas un Lm kopā ar invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons”
apkopo praktiskās problēmas un apkopo priekšlikumus problēmu novēršanai. Asistenta
pakalpojumu bija plānots ieviests 2015.gadā, tomēr LM vēlējās, lai personām ar invaliditāti
šis atbalsta pakalpojums tiktu sniegts ātrāk.
I.Šķestere komentē, sakot, ka asistenta pakalpojumu personas ar invaliditāti ir ļoti gaidījušas
un vēlas to izmantot, bet prieku par to aizēno apgrūtinošs administratīvais slogs. Asistenta
pakalpojums principā ir pavadoņa pakalpojums un caur šo pakalpojumu sievietes ir iekļāvušās
darba tirgū.
I.Viņķele uzver, ka personai ir jābūt iespējai izvēlēties, vai to aprūpē radinieks, vai radinieks
vēlas iekļauties darba tirgū un ļaut asistenta pakalpojumu sniegt svešam cilvēkam. Ja
radinieks izvēlas nestrādāt, bet rūpēties par personu ar invaliditāti, tad ir jārēķinās ar mazākām
sociālajām garantijām.
L.Janševska sniedz klātesošajiem prezentāciju par SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” pārskatu
par surdotulka pakalpojuma nodrošināšanu 2013.gadā. Prezentācijā tiek sniegts ieskats par
SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” mērķi un galvenajiem darbības virzieniem, par to, ka
surdotulka pakalpojumu 2012.gadā nodrošināja 19 tulki, bet 2013.gadā-33 tulki. Surdotulka
pakalpojums 2012.gadā piešķirts 45 klientiem, bet 2013.gadā-64 klientiem. Surdotulka
pakalpojumi tiek nodrošināti sadzīves problēmu risināšanai, dažādu pakalpojumu saņemšanai,
pasākumu apmeklēšanai utt. 2012.gadā surdotulka pakalpojums saskarsmes nodrošināšanai ir
piešķirts 1459 klientiem (3048 stundas), bet 2013.gadā plānots to piešķirt 937 klientiem (4500
stundas). Ja 2012.gadā surdotulka pakalpojums izmaksāja 20 lati stundā, tad 2013.gadā tikai
5,16 lati stundā.
3.Masu mediju pieejamība personām ar invaliditāti.
A.Ķēniņš informē, ka nepieciešams palielināt Latvijas Televīzijā (LTV) subtitrēto raidījumu
skaitu, lai tā būtu pieejama personām ar invaliditāti. Norāda, ka nepieciešams veikt
grozījumus normatīvajos aktos, lai leģitimizētu subtitru izmantošanu un palielināt
finansējumu raidījumu subtitrēšanai.
I.Viņķele ierosina normatīvo aktu paketi saistībā ar invalīdu pieejamību masu medijiem,
konkrēti televīzijas pieejamību ar subtitriem nosūtīt LM sekretariātam, kas izplatīs tālāk ILNP
locekļiem, lait tie sniegtu par to savas idejas un komentārus.
A.Pavlins piebilst, ka izstrādājot grozījumus normatīvajos aktos, kas skar personas ar
invaliditāti ir jākonsultējas ar attiecīgās mērķgrupas pārstāvjiem. Norāda, ka aktīvi sadarbojas
ar LTV, bet finansējuma apjoms subtitrēto raidījumu ieviešanai vairākus gadus ir nemainīgs.
A.Ķēniņš norāda, ka tā ir NEPLP inicatīva un plāno iesniegt normatīvo aktu grozījumus
Saeimas Cilvēktiesību komisijā.

Nolēma:
1. Atbalstīt informatīvā ziņojuma projekta virzību VSS par valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsta palielināšanu personām ar I un II grupas invaliditāti un īpašās kopšanas pabalsta
paaugstināšanu no 2014.gada 1.janvāra;
2. NEPL iesniegt LM normatīvo aktu grozījumus saistībā ar LTV pieejamību personām ar
invaliditāti, lai ILNP locekļi varētu sniegt savus komentārus un priekšlikumus.
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Pielikumā: 1) D.Šmitas-Stones prezentācija „Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra
palielināšana personām ar invaliditāti un pabalsta apmēra palielināšana
invalīdam, kuram nepieciešama kopšana”;
2) I.Pikšes sniegtā prezentācija „Asistenta pakalpojums pašvaldībā”;
3) L.Jaševskas prezentācija par SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” pārskatu par
surdotulka pakalpojuma nodrošināšanu 2013.gadā.

Sēdi slēdz: plkst. 12.55

Invalīdu lietu nacionālās padomes
priekšsēdētāja

I.Viņķele

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

L.Žvirble
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