Izstrādes stadijā
1.
2.

Dokumenta veids
Dokumenta nosaukums

Plāns
Pamatnostādņu „Apvienoto
Nāciju
Organizācijas Konvencijas par personu
ar invaliditāti tiesībām īstenošanas
pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”
īstenošanas plāns 2018.-2020.gadam

3.

Politikas joma un nozare vai
teritorija
Mērķa grupa
Dokumenta mērķis un sākotnēji
identificētas problēmas būtība

Nodarbinātības un sociālā politika

4.
5.

Personas ar invaliditāti
2013. gada 22. novembrī ar Ministru
kabineta rīkojumu Nr. 564 tika
apstiprinātas
„Apvienoto
Nāciju
Organizācijas Konvencijas par personu
ar invaliditāti tiesībām īstenošanas
pamatnostādnes
2014.-2020.gadam”
(turpmāk–Pamatnostādnes).
Pamatojoties uz Pamatnostādnēs noteikto
– izvirzīto uzdevumu īstenošanai tiek
izstrādāti
īstermiņa
plānošanas
dokumenti – Pamatnostādņu īstenošanas
plāni (turpmāk – Plāns), kas paredz
pasākumu izstrādāšanu un īstenošanu trīs
posmos: 2014. gadam (izpilde pabeigta,
izstrādāts Informatīvais ziņojums par
Plāna izpildi), 2015.-2017. gadam
(izpilde
pabeigta,
tiek
gatavots
Informatīvais ziņojums par Plāna izpildi)
un 2018.-2020. gadam (tiek gatavots).
Plānā iekļauti konkrēti pasākumi, kas
sakārtoti atbilstoši Pamatnostādnēs
noteiktajiem rīcības virzieniem. Veidojot
Plānu
atbilstošo
Pamatnostādņu
noteiktajiem rīcību virzieniem un
izvirzītajiem uzdevumiem, tika iekļautas
arī ANO Personu ar invaliditāti tiesību
komitejas sniegtās rekomendācijas, kuras
pilnībā vai daļēji ir īstenojamas šajā
plānošanas
periodā.
Labklājības
ministrija gan 2017. gadā, gan 2018.gadā
uzrunāja un tikās gan ar citu nozaru
ministriju pārstāvjiem, gan nevalstisko
organizāciju pārstāvjiem un nozaru
ekspertiem, lai veidotu pasākumu
kopumu, kas aizvien vairāk esošo
invaliditātes sistēmu virzītu tuvāk
cilvēktiesībās balstītai pieejai, sniedzot
iespēju personām ar invaliditāti brīvi un

6.
7.
8.

Dokumenta izstrādes laiks un
plānotā virzība
Dokumenti
Sabiedrības pārstāvju iespējas
līdzdarboties

9.

Pieteikšanās līdzdarbībai

10.
11.

Cita informācija
Atbildīgā amatpersona

bez šķēršļiem realizēt sava tiesības un būt
aktīviem sabiedrības locekļiem.
Dokumentu plānots izsludināt VSS līdz
2.augustam.
Plāns
Sabiedrībai ir tiesības līdzdarboties,
izmantojot
internetu
un
sakaru
pakalpojumus
Savu viedokli sabiedrības locekļi ir
aicināti izteikt līdz 06.07.2018., adresējot
Labklājības
ministrijas
Sociālās
iekļaušanas politikas departamentam
Skolas ielā 28, vai arī rakstot uz e-pasta
adresi Aiga.Lukasenoka@lm.gov.lv
Sociālās
iekļaušanas
politikas
departamenta vecākā referente
Aiga Lukašenoka, 67021691
Aiga.Lukasenoka@lm.gov.lv

