Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes
protokols
2013. gada 14.jūnijā

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

Sēde sākas: plkst. 13.00

Piedalās:
Padomes locekļi vai to aizvietotāji:

A.Pavlins

Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents;

S.Šimfa

Latvijas pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos
jautājumos-priekšsēdētāja vietā;

S.Pablaka

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

I.Viņķele

Labklājības ministre;

S.Sproģe

Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētāja;

I.LeimaneVeldmeijere

Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “Zelda” direktore;

Š.Bērziņa

Tiesībsarga biroja Tiesiskās vienlīdzības nodaļas vadītāja – tiesībsarga
vietā;

E.Papule

Valsts sekretāra vietniece – Izglītības departamenta direktore – izglītības
ministra vietā;

I.Balodis

Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” prezidents;

V.Jurča

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas
departamenta Teritoriālās pārvaldes un finanšu politikas nodaļas vecākā
eksperte – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā.

I.Levāne

Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” personāla speciāliste

Citi dalībnieki:

A.Bolis

Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” vides pieejamības eksperts;

I.Šķestere

biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja;

O.Zubkovs

biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” pārstāvis;

D.Rituma

biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” pārstāve;

E.Harasimjuks Veselības inspekcijas vadītājs;
L.KauliņaBandere

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

I.Kurme

Labklājības ministra biroja vadītāja;

G.Grintāls

Latvijas Neredzīgo biedrības pārstāvis;

D.Gulbe

Finanšu ministrijas Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta
direktore

L.Jevčuka

Finanšu ministrijas Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta
Budžeta metodoloģijas nodaļas vadītāja

B.Bicēna

Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” pārstāve;

I.GorbaņaJaneviča

Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” pārstāve;

A.GorbaņsJanevičs

Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” pārstāvis;

K.Pūre

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta vecākā referente

D.Kurpniece

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta vecākā referente

Nepiedalās:
Ekonomikas ministrs
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs;
Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētājs;
Sabiedrības integrācijas fonda direktors;
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs;
Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents;

Darba kārtībā:
Nr.
1.

Tēma

Ziņotājs / iesaistītie

Informācija
par
priekšlikumiem
tiesiskajam Labklājības ministrija
regulējumam par atbalsta mehānismu personām ar
invaliditāti, lai pilnveidotu rīcībspējas institūtu

2.

Vides pieejamības cilvēkiem ar funkcionāliem Labklājības ministrija
traucējumiem problēmjautājumu risināšana
Veselības ministrija

3.

Informācija par problēmām ar kurām sastopas cilvēki Invalīdu un viņu draugu
ar dzirdes defektiem, kuri orientējas uz skaņu valodas apvienība "Apeirons"
izmantošanu.

4.

Valsts atbalsts NVO

5.

Dažādi

Finanšu ministrija

I.Viņķele atklāj sēdi un vaicā klātesošajiem, vai ir kādi papildinājumi pie darba kārtības? Tika
saņemti divi priekšlikumi, kurus nolēma izskatīt ILNP sēdes beigās kā “Dažādi jautājumi”.
1. Informācija par priekšlikumiem tiesiskajam regulējumam par atbalsta mehānismu
personām ar invaliditāti, lai pilnveidotu rīcībspējas institūtu.
L.Kauliņa-Bandere sniedz informāciju par priekšlikumiem tiesiskajam regulējumam par
atbalsta mehānismu personām ar invaliditāti, lai pilnveidotu rīcībspējas institūtu, norādot, ka
Labklājības ministrija izstrādā informatīvā ziņojuma projektu „Par priekšlikumiem
tiesiskajam regulējumam par atbalsta mehānismu personām ar invaliditāti”, kuru plānots
20.06.2013. izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē. Atbalsta personu pakalpojumu plānots
ieviest un nodrošināt, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus.
Norāda, ka biedrība „Zelda” meklē finanšu līdzekļus, lai izstrādātu atbalsta personu
mehānismu un veiktu pētījumu par minēto jautājumu.
2. Vides pieejamības cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem problēmjautājumu
risināšana.
D.Kurpniece sniedz prezentāciju par vides pieejamības nodrošināšanas pasākumiem
personām ar funkcionāliem traucējumiem, informējot par 2012.gadā apsekoto objektu vides
pieejamības novērtējumu: “0 punkti” ir ieguvuši 17% objekti, “1-2 punkti” - 3% objekti, “3
punkti”-52% objekti, “4 punkti”-20% objekti, “5 punkti”-8% objekti.
2014. – 2020.gada plānošanas periodā īpaša uzmanība tiks veltīta: ES fondu atbalstītās
publiskās infrastruktūras, transporta, IKT, citu sabiedrībai paredzēto objektu un pakalpojumu
pieejamības uzlabošanu personām ar invaliditāti.
I.Balodis vaicā, kāds ir juridiskais spēks Labklājības ministrijas konstatējumiem par vides
pieejamības nenodrošināšanu?
D.Kurpniece atbild, ka rekomendējošs (ieteikumu raksturums) raksturs.
I.Balodis saka, ka iestādēm, kuras nenodrošina vides pieejamību vajag noteikt sankcijas
(piemēram, sodu veidā), lai stimulētu attiecīgās iestādes vadību nodrošināt vides pieejamību.
Normatīvie akti par vides pieejamību netiek ievēroti, bet sankcijas par to nav noteiktas.
Labklājības ministrijai, apsekojot objektus un konstatējot tajos vides pieejamības
nenodrošināšanu, pēc noteikta laika vajadzētu atkārtoti apsekot tos, lai pārliecinātos, ka visas
neatbilstības ir novērstas.
I.Balodis saka, ka ir jāaizstāj termins “vides pieejamības uzlabošana” ar terminu “vides
pieejamības nodrošināšana”.

I.Viņķele pateicas par priekšlikumu.
Informācija par veselības aprūpes pakalpojuma pieejamību
S.Pablaka informē, ka esošais tiesiskais regulējums Latvijā nosaka, ka obligātajām prasībām
ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām ir jāatbilst Ministru kabineta 2009.gada
20.janvāra noteikumos Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un
to struktūrvienībām” (turpmāk- Noteikumi) noteiktajām normām. Noteikumos noteiktas
stingras prasības vides pieejamībai, neakcentējot pieejamības nodrošināšanu tieši veselības
aprūpes pakalpojumam. Esošās būvnormas attiecībā uz vides pieejamību ir daudz liberālākas
nekā tās noteiktas Noteikumos attiecībā uz ārstniecības iestādēm (Ministru kabineta
2008.gada 21.jūlijā noteikumos Nr.567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08
„Publiskas ēkas un būves” apstiprinātā Latvijas būvnormatīva LBN 208-08 „Publiskas ēkas
un būves” 4.sadaļa „Publisko ēku vides pieejamības prasības”). Daudzas ārstniecības iestādes
šīs prasības nevarēs nodrošināt no 2014.gada 1.janvāra, kā to Noteikumi paredz.
Veselības ministrija ir apzinājusi un apkopojusi informāciju par ārstniecības iestāžu
gatavību nodrošināt Noteikumu 4.punktā noteikto normu izpildi un ir secinājusi, ka šo normu
izpildi daudzām ārstniecības iestādēm nav tehniski un materiāli iespējams nodrošināt:
 tikai 10-22% zobārstu kabinetu ir aprīkoti ar liftu vai slīpo uzbrauktuvi – pārsvarā
iestādēs, kuras ir plaša profila ārstniecības iestādes (poliklīnikas, veselības centri), kur
zobārstu kabinets ir tikai viena struktūrvienība lielākā iestādē;
 tikai 25 ārstniecības iestādes atbilst Noteikumu 4.punktā noteiktajām prasībām.
 pārējās iestādes Noteikumu 4.punktā noteiktās normas neizpilda vai izpilda daļēji.
VADDA norādīja, ka 11 ārstniecības iestādes un to struktūrvienības nenodrošina
vides pieejamību personām ar ierobežotām funkcionālajām spējām, un no 2014.gada 1.janvāra
Noteikumu 4.punktā uzskaitītās normas nav gatavas nodrošināt.
Latvijas Ģimenes ārstu asociācija, veicot ģimenes ārstu aptauju, secināja, ka 34%
ģimenes ārstu nav gatavi nodrošināt savās praksēs liftus vai slīdošās slīpnes, jo tas tehniski
nav iespējams.
Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija apstiprināja, ka lielākā daļa primārās
veselības aprūpes ārstniecības iestādes nespēj Noteikumu prasības izpildīt tehnisku un
finansiālu apsvērumu dēļ.
Veselības ministrija, pamatojoties uz profesionālo asociāciju sniegto informāciju, lai
novērstu spēkā esošo normatīvo aktu atšķirību, ir izstrādājusi grozījumus Noteikumos.
Ņemot vērā, ka ārstniecības iestādes galvenais uzdevums ir sniegt personai
nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus, Noteikumu grozījumos tiek paredzēta iespēja
personām ar ierobežotām funkcionālām spējām iekļūt ārstniecības iestādē un iespēju saņemt
tās sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus, tiek paredzēts, ka ārstniecības iestādē ir
pieejama vismaz viena tualetes telpa personām ar ierobežotām funkcionālām spējām un, ka
ārstniecības iestādes vadītājs nosaka kārtību, kādā personām ar ierobežotām funkcionālajām
spējām tiek nodrošināta iespēja saņemt nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus.
Tādejādi tiek nodrošināts vides pieejamības normu izpildes samērīgums esošajos
normatīvajos aktos un tiek ievērots veselības aprūpes pakalpojuma pieejamības princips.
A.Bolis vaicā, kā var būt, ka P.Stradiņa slimnīcas 5-stāvu ēkā personām ar īpašām vajadzībām
būs pieejama tualete tikai 1.stāvā?
I.Balodis piebilst, ka kopš Noteikumu pieņemšanas Ministru kabinetā ir pagājuši 4 gadi, bet
Veselības ministrija tikai tagad ir konstatējusi, ka ārstniecības iestādes nevarēs nodrošināt
vides pieejamību no 2014.gada 1.janvāra.

I.Viņķele ierosina sasaukt ārkārtas ILNP sēdi par paredzētajiem grozījumiem Noteikumos,
norādot, ka izglītības, veselības aprūpes iestādēm vides pieejamības prasības nav
samazināmas un tās nepieciešams noteikt pat lielākas nekā citās ēkās un būvēs.
E.Harasimjuks saka, ka projekts nav pilnīgs un minētais jautājums jau tika apspriests ar
“Apeirons” un pašvaldību pārstāvjiem un ir secināms, ka nepieciešams veikt plašākas
diskusijas šajā jautājumā. Izsludinot projektu Valsts sekretāru sanāksmē, tiks nodrošināta
iespēja iesniegt priekšlikumus projekta precizēšanai.
S.Pablaka informē, ka projektu plānots izsludināt š.g. 20.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē un
līdz š.g. 1.augustam apstiprināt Ministru kabinetā.
I.Balodis ierosina rīkot ārkārtas ILNP sēdi minētajā jautājumā.
E.Papule vaicā, vai šis projekts skar arī izglītības iestādes?
S.Pablaka atbild, ka nē.
S.Sproģe norāda, ka cilvēkiem ar redzes invaliditāti pielāgojumi pieejamai videi dažkārt
nemaz neprasa ievērojamas finanšu izmaksas, ka daudzus pielāgojumus var veikt ar maziem
izdevumiem. Ierosina, lai iestādēs kabinetu numuru ciparu izmērs būti pietiekami liels, lai
personas ar redzes traucējumiem tos varētu saskatīt, kā arī kāpņu pirmie un pēdējie pakāpieni
tiktu atzīmēti.
4. Informācija par problēmām ar kurām sastopas cilvēki ar dzirdes defektiem, kuri
orientējas uz skaņu valodas izmantošanu.
B.Bicēna sniedz prezentāciju par problēmām cilvēkiem ar nopietniem dzirdes defektiem, kuri
orientējas uz surdotehnikas izmantošanu, norādot, ka šo cilvēku intereses tikpat kā netiek
apzinātas un aizstāvētas. Latvijā nav pieejama nekāda informācija, cik Latvijā ir cilvēku ar 4.,
3., 2. un 1. dzirdes zuduma pakāpi. Piemēram, cilvēki, kuriem ir 3. un 4. dzirdes zuduma
pakāpe, un kuri nav mācījušies speciālajās skolās, Latvijā atrodas ļoti grūtā situācijā. Viņu
intereses praktiski neviens neaizstāv. VDEVĀK bieži atsaka piešķirt invaliditāti. Formāli to
var piešķirt, sākot ar III un augstāku pakāpi (ja dzirdi nevar uzlabot ar dzirdes aparātu).
Secinājumi un priekšlikumi:
 jānoskaidro, cik īsti Latvijā ir cilvēku ar 5., 4., 3., 2. un 1. dzirdes zuduma pakāpi, kā
arī tie, kuru dzirdes zuduma pakāpe nav noteikta;
 jāprecizē Ministru kabineta noteikumu Nr.1209 “Noteikumi par prognozējamas
invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem
un kārtību” 3.pielikums “Kritēriji invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanai
(procentos)” (turpmāk – 3.pielikums). Vai tiešām cilvēki ar 4. dzirdes zuduma pakāpi
zaudējuši tikai 20-30 % darbaspēju, un ar 3. pakāpi - tikai 10-20 %.(Piedāvāju šādu
variantu 5. pakāpe – 50%, 4. pakāpe – 40-50%, 3. pakāpe 30-40% 1.-2. pakāpe – 1030%)
 jāizstrādā rehabilitācijas programmas tiem cilvēkiem ar 3.-5. dzirdes zuduma pakāpi,
kuri orientējas uz skaņu valodu;
 valsts apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu sarakstā jāietver FM sistēmas, un iespējams,
vēl citi palīglīdzekļi;
 jāatver Dzirdes centrs pieaugušajiem cilvēkiem;
 jāpētī ārzemju pieredze, kā mūsdienās tiek rehabilitēti cilvēki, kuri orientējas uz
skaņu valodu.

I.Viņķele vaicā, kāds ir pamatojums, ka visām personām ar 3. un 4. dzirdes zuduma pakāpi
vajadzētu noteikt invaliditāti? Vai tā ir starptautiskā prakse? Un vai priekšlikumi izvirzīti,
ņemot vērā citu valstu pieredzi?
B.Bicēna atbild, ka tas ir subjektīvs viedoklis.
A.Pavlins atbalsta B.Bicēnas priekšlikumu iekļaut valsts apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu
sarakstā FM sistēmas u.c. palīglīdzekļus. Vienlaikus piebilst, ka saistībā ar minēto,
Labklājības ministrijā jau ir iesniegts attiecīgs priekšlikums.
D.Rituma saka, ka nav pēctecības attiecībā uz Latvijas Bērnu dzirdes centra pakalpojumiem,
jo pēc 18 gadu sasniegšanas arī būtu nepieciešams turpināt uzsākto ārstniecību un
rehabilitāciju. Īpašas problēmas ir multiplās invaliditātes gadījumā.
B.Bicēna un D.Rituma diskutē, ka skolotāju attieksme pret jaunajām tehnoloģijām un to
ieviešanu bieži vien ir negatīva. Kā arī nereti gadās, ka skolotāji uzskata, ka bērniem ar
īpašām vajadzībām ir jāmācās speciālajās skolās.
E.Papule saka, lai konkrēti nosauc skolotāju vai skolu, kurā tas notiek. Kā arī ir iespēja
sūdzēties Izglītības kvalitātes valsts dienestā, nosūtot sūdzību uz e-pastu: ikvd@ikvd.gov.lv
5. Valsts atbalsts NVO
D.Gulbe informēja, ka Finanšu ministrijā ir izveidota darba grupa ar mērķi sakārtot
normatīvo aktu projektu bāzi, lai precizētu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas, izlietojuma,
uzskaites, kontroles un pārskatu sniegšanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskām
organizācijām un kapitālsabiedrībām. Šī darba grupa pastāv jau 1,5 gadu un tajā piedalās gan
valsts, gan NVO pārstāvji. Š.g. 19.aprīlī ir notikusi pēdējā darba grupas sēde. Finanšu
ministrija ar darba grupas atbalstu ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu
„Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts
pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” (turpmāknoteikumu projekts). Noteikumu projektu paredzēts uzsaukt Valsts sekretāru sanāksmē pēc 1,5
mēneša, kā arī nodot to publiskai apspriešanai.
A.Pavlins interesējās, kas ir mainījies kopš pēdējās darba grupas sēdes un kas šobrīd notiek ar
noteikumu projektu? Vai KNAB un Tieslietu ministrija ir mainījuši savu viedokli?
D.Gulbe atbild, ka Finanšu ministrija ir apkpojusi visus saņemtos priekšlikumus un daļēji
saskaņojusi tos ar Tieslietu ministriju. Kā arī informē, ka KNAB un Tieslietu ministrija nav
mainījuši viedokli, jo uzskata, ka valsts budžeta finansējums var tikt piešķirts tikai deleģētu
valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai (saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu).
I.Balodis ierosina, lai Labklājības ministrija atrod finanšu resursus NVO atbalstam, jo,
piemēram, Aizsardzības ministrijai tiek piešķirts samērā liels valsts finansējums.
I.Viņķele saka, ka jāvērtē attiecīgajai ministrijai piešķirtā valsts finansējuma summas saturs,
nevis apmērs. Piemēram, no Aizsardzības ministrijai piešķirtā valsts finansējuma noteikta
naudas summa aiziet jaunsardzei u.c. Līdz ar to atbalstam NVO arī nekas daudz nepaliek.
Dažādi jautājumi:

1. Par SAC “Kauguri” slēgšanu
2. I.Viņķele informēja, ka atbilstoši higiēnas prasībām SAC uz vienu personu ir paredzēti 6
m2, bet šo prasību SAC “Kauguri” nav iespējams nodrošināt. Līdz ar to tika nolemts veikt
SAC “Kauguri” reorganizāciju. Vienlaikus ministre norādīja, ka maksimāli tiks ņemta
vērā katra klienta vēlme. Tāpat ministre informēja, ka šobrīd SAC “Kauguri” netiek
uzņemti jauni klienti.
3. Par auto pielāgošanu personām ar invaliditāti
I.Gorbaņa-Janeviča informē, ka, lai personas ar invaliditāti saņemtu Sociālās integrācijas
valsts aģentūras pakalpojumu - transportlīdzekļa pārbūvi (rokas vadības uzstādīšanu), ir
nepieciešams atdot savu automašīnu uz vienu nedēļu ne mazāk, jo SIVA rokas vadības
uzstādīšana tiek ogranizēta nedēļas laikā). Minētais pakalpojums tiek segts no valsts budžeta
līdzekļiem un tas izmaksā 400-500 Ls. Bet ir informācija par citu ES dalībvalstu pieredzi, ka
šāja automašīnas aprīkošana tiek veikta laika periodā no divām līdz četrām stundām. Meistari
atbrauc pie cilvēka uz mājām un uzstāda šo rokas vadību. Ir informācija, ka vispieprasītākās
un vislabākās rokas vadības ES “AlfredBekker” maksā apmēram Ls 200. Norāda, ja šāds
pakalpojums tiktu veikts personas ar invaliditāti izvēlētā vietā, tad to būtu iespējams veikt 2-4
stundu laikā un tā izmaksas no valsts budžeta līdzekļiem būtu apmēram Ls 200 (rokas
vadības) un plus Ls 100 par pakalpojumu (rokas vadības uzstādīšanu).
A.Bolis piebilst, ka 1 nedēļa ir optimistiskais variants, jo cilvēki gaida savu rindu pat mēnesi.
Tāpat pauž neizpratni, kāpēc valsts dod naudu tur kur nevajag? Rokas vadības uzstādīšana ir
salīdzinoši vienkārša un ātri izdarāma procedūraun tam nav nepieciešams tik liels
finansējums.
I.Gorbaņa-Janeviča izsaka priekšlikumu noteikt, ka rokas vadības uzstādīšana tiek
nodrošināta vienas dienas laikā un tā tiek veikta personas ar invaliditāti mājās.
I.Balodis interesējās par subsidētajām darba vietām invalīdiem.
I.Viņkele atbild, ka prognozējams, ka tās būs pieejamas no š.ģ.augusta.Aicina sēdes
dalībniekus iesniegt priekšlikumus/ierosinājumus divu nedēļu laikā pēc sēdes.

Nolēma:
- tuvākajā laikā sasaukt ILNP sēdi par Noteikumu projektu attiecībā uz vides
pieejamības prasībām ārstniecības iestādēm.
- apzināt auto pielāgošanas problēmas un veikt pasākumus, lai nodrošinātu minētā
pakalpojuma efektivizāciju.
Pieņemts zināšanai:
-

lai nodrošinātu vides pieejamības prasības, nepieciešams attiecīgas sankcijas. vides
Normatīvie akti par vides pieejamību netiek ievēroti, bet sankcijas par to nav
noteiktas. Labklājības ministrijai, apsekojot objektus un konstatējot tajos vides
pieejamības nenodrošināšanu, pēc noteikta laika ir atkārtoti tie jāspseko, lai
pārliecinātos, ka visas neatbilstības ir novērstas.

Pielikumā: 1) D.Kurpnieces prezentācija „Vides pieejamības cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem problēmjautājumu risināšana”;

2) B.Bicēnas prezentācija „Problēmas cilvēkiem ar nopietniem dzirdes defektiem,
kuri orientējas uz surdotehnikas izmantošanu”.
Sēdi slēdz: plkst.14.40
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 eksperte

L.Kaulina-Bandere, 67021608,
Liene.Bandere@lm.gov.lv
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