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Ievads
Ministru kabinets 2005.gada 10.augustā ar rīkojumu Nr.544 (Ministru kabineta
2005.gada 9.augusta sēdes protokols Nr.45 34.§) apstiprināja politikas plānošanas dokumentu
„Par Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnēm 2005.2015.gadam”, kurā noteikta turpmākā rīcība četros galvenos darbības virzienos: invaliditātes
profilakses pasākumu kompleksa attīstība un īstenošana, invaliditātes noteikšanas sistēmas
pilnveide, invalīdu nodarbinātības veicināšana un invalīdu sociālās nodrošināšanas sistēmas
pilnveide. Šajās pamatnostādnēs noteikto rīcības virzienu, politikas mērķu un rezultātu
sasniegšanai, Ministru kabinets 2006.gada 19.jūlijā ar rīkojumu Nr.541 apstiprināja „Rīcības
plānu Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai
2005.–2015.gadam” (turpmāk tekstā – Rīcības plāns), deleģējot šī plāna izpildes kontroles
funkcijas Labklājības ministrijai (turpmāk-LM).
Lai nodrošinātu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas „Par personu ar
invaliditāti tiesībām” (turpmāk – Konvencija) ieviešanu, saskaņā ar Saeimas 2008.gada
29.maija sēdē nolemto tika izstrādāts un 2009.gada 12.oktobra Ministru kabineta sēdē
apstiprināts „Apvienoto Nāciju Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas
plāns 2010.-2012.gadam” (turpmāk - Konvencijas plāns), kurā ir definēti uzdevumi
Konvencijas mērķu sasniegšanai. Konvencijas plānā iekļauti pasākumi tādās jomās kā
vienlīdzība un diskriminācijas aizliegums, pieejamības nodrošināšana (t.sk. valsts, pašvaldību
iestādēm, izglītības iestādēm, ārstniecības iestādēm, informācijas pieejamība), patstāvīgs
dzīvesveids (alternatīvie pakalpojumi un atbilstoša sociālā aprūpe), izglītības jomā,
nodarbinātības jomā u.c.
Pamatojoties uz iepriekš minētā Ministru kabineta 2006.gada 19.jūlija rīkojuma
Nr.541 piekto punktu un Ministru kabineta 2009.gada 12.oktobra rīkojuma Nr.693
4.2.apakšpunktu, LM ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu „Par Rīcības plāna Invaliditātes un
tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005.–2015.gadam
izpildi” par laika periodu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim un
„Apvienoto Nāciju Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas plāna 2010.2012.gadam izpildi”” (turpmāk – Ziņojums). Ziņojums izstrādāts, balstoties uz LM apkopoto
atbildīgo nozaru ministriju sniegto informāciju par paveikto invaliditātes un tās izraisīto seku
mazināšanas jomā.
Neskatoties uz to, ka Rīcības plānā dažus no tajā noteiktajiem mērķiem ir plānots
īstenot līdz 2015.gadam, tomēr liela daļa pasākumu ir pabeigti, vai netiks uzsākti, jo
mainoties invaliditātes politikai un ekonomiskajai situācijai ir notikušas izmaiņas arī attiecībā
uz Rīcības plānā paredzētajiem pasākumiem. Pamatā tika ieviesti tie pasākumi, kas neprasa
papildus valsts budžeta finansējumu. Rīcības plāna punkti, kuros noteikto pasākumu izpildes
termiņš ir beidzies vai tos vispār nav plānots uzsākt, Ziņojumā nav iekļauti.
Rīcības plānā un Konvencijas plānā izvirzītie mērķi noteikti personu ar invaliditāti
vienlīdzīgu iespēju politikas pilnveidošanai un pasākumu veikšanai, lai uzlabotu viņu
labklājību visās dzīves jomās. Ņemot vērā to, ka minētajos politikas plānošanas dokumentos
pārklājas vairāki veicamie pasākumi noteikto mērķu sasniegšanai un abi šie dokumenti
attiecas uz invaliditātes politiku, tad vienā Ziņojumā ir analizēta abu plānu izpildes gaita.
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PAR RĪCĪBAS PLĀNA INVALIDITĀTES UN TĀS IZRAISĪTO
SEKU MAZINĀŠANAS POLITIKAS PAMATNOSTĀDŅU
ĪSTENOŠANAI 2005.-2015.GADAM IZPILDI
1. Invaliditātes profilakses pasākumu kompleksa attīstība un īstenošana
1.2. Pilnveidot ārstniecības procesa un rehabilitācijas kontroles mehānismu, lai
novērstu nepamatotu ilgtermiņa darbnespējas un invaliditātes risku (izpildes
termiņš - 2007.- 2015.gads)
Paredzētais finansēšanas avots – valsts pamatbudžets.
Prognozētie rezultāti - ieviests efektīvs ārstniecības procesa un rehabilitācijas kontroles
mehānisms; ilgtermiņā ekonomēti valsts budžeta līdzekļi, t.sk. sociālās apdrošināšanas
speciālajā budžetā.
Iesaistītās institūcijas – Veselības ministrija (turpmāk-VM), Veselības inspekcija, Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk –VSAA).
Pasākuma izpildes gaita – procesā.
Lai novērstu nepamatotu ilgtermiņa darbnespējas un invaliditātes risku, Ministru
kabineta (turpmāk-MK) 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes
organizēšanas un finansēšanas kārtība” ārstniecības procesa pilnveidošanai, ir iekļauta norma,
ka no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāta medicīniskā rehabilitācija un plānveida
operācijas pacientiem ar prognozējamu invaliditāti, atbilstoši Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk-Valsts komisija) apstiprinātajam personas ar
prognozējamu invaliditāti individuālajam rehabilitācijas plānam (turpmāk-IRP) ilgstoši
slimojošām personām darbspējīgā vecumā.
Veselības inspekcija, kā Medicīnas aprūpes un darbspēju ekspertīzes kvalitātes
kontroles inspekcijas funkciju pārņēmēja veic veselības aprūpes un darbspējas ekspertīzes
kvalitātes kontroli. Izskatot privātpersonu un juridisku personu iesniegumus un sūdzības
2012.gadā Veselības inspekcija ir izskatījusi 224 iesniegumus par darbnespējas jautājumiem,
kas ir par 84 iesniegumiem jeb 27% mazāk nekā 2011.gadā. Pārkāpumi tika konstatēti 58
gadījumos jeb 25,8% no izskatītajiem iesniegumiem par darbspējas ekspertīzi, no kuriem tikai
34 gadījumos jeb 15% no izskatītajiem iesniegumiem ekspertīzes rezultātā tika konstatēts, ka
darbnespēja noteikta nepamatoti un darbnespējas lapa ir anulējama. Pārējos gadījumos
darbnespēja tika noteikta pamatoti, bet tika konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām
darbnespējas lapu izsniegšanas procesā (Ārstniecības likumam, MK 2001.gada 3.aprīļa
noteikumiem Nr.152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība”, MK 2006.gada 4.aprīļa
noteikumiem Nr.265 „Medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedība kārtība”).
2012.gadā Veselības inspekcija nav konstatējusi ārstniecībā vai rehabilitācijā
pārkāpumus, kuri radījuši ilgtermiņa darbnespēju vai invaliditātes risku. Nav arī saņemti
invalīdu iesniegumi par ārstniecības vai rehabilitācijas kvalitātes pārkāpumiem.
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2. Invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide
Invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveidošana ir tieši saistīta ar Valsts komisijas
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 1.4.1.2.1. apakšaktivitātes projektu „Darbspēju vērtēšanas sistēmas
pilnveidošana”, kura ietvaros paredzēta jaunu, Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un
veselības klasifikācijas principiem atbilstošu, invaliditātes noteikšanas kritēriju izstrāde.
Valsts komisija projektu uzsāka īstenot 2010.gada janvārī, un plānotais projekta īstenošanas
termiņš ir pagarināts līdz 2013.gada 31.decembrim.
Ņemot vērā, ka projekta īstenošana tika uzsākta vēlāk, nekā sākotnēji paredzēts, ir
izveidojusies nobīde aktivitāšu īstenošanā.
Projekta mērķis: pilnveidot invaliditātes noteikšanas sistēmu, izveidojot uz darbspēju
funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību novērtēšanu balstītu invaliditātes
noteikšanas sistēmu, ērtāku klientiem un invaliditātes noteikšanas ekspertīzē iesaistītajiem
speciālistiem.
Pilnveidotās invaliditātes noteikšanas sistēmas ieviešana tiek plānota pakāpeniski,
īstenojot četrus tās ieviešanas etapus: 1) sistēmas izstrāde un aprobēšana – 2010.-2012.g.; 2)
diskusijas ar personu ar invaliditāti intereses pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām,
sabiedrības informēšana, izmaksu analīzes veikšana – 2013.g., 3) likumdošanas bāzes
pilnveidošana – 2013.g.; 4) pilnveidotās sistēmas pakāpeniska praktiskā ieviešana – sākot ar
2015. gadu (3-5 gadu laikā). Projekta kopējās izmaksas plānotas 1 507 535,12 LVL apmērā,
no kuriem 85% līdzfinansējumu nodrošina ESF

2.2. Izstrādāt, aprobēt un piemērot Latvijas vajadzībām Starptautiskā
funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijā (SFK) noteiktos principus
invaliditātes ekspertīzē (izpildes termiņš pēc plāna - 2008. - 2009.gads, atbilstoši
projektam -2013.gads)
Paredzētais finansēšanas avots – Eiropas Sociālais fonds (turpmāk – ESF). Plānotais
finansējums 80677,39 lati.
Prognozētie rezultāti - tiek piemēroti SFK noteiktie principi; SFK aprobēšana, veicot
praktisku pielietojumu 120 ekspertīžu gadījumos.
Iesaistītā institūcija – LM, Valsts komisija.
Pasākuma izpildes gaita – uzsākts 2010.gadā, procesā.
2012.gadā tika turpinātas 2010.gadā uzsāktās ESF projekta „Darbspēju vērtēšanas
sistēmas pilnveidošana” aktivitātes. Laika periodā no 2010.-2012.gadam, iepirkumu
procedūru rezultātā noslēgti kopumā 17 līgumi par dažādu projekta aktivitāšu īstenošanu.
Līgumu ietvaros pakalpojumu sniedzēji nodrošināja projekta publicitātes pasākumus,
pieredzes apmaiņas pasākumus, t.sk., ārvalstu pieredzes apmaiņas braucienus invaliditātes
noteikšanas jautājumos, invaliditātes ekspertīzē iesaistīto speciālistu supervīzijas, tulkošanas
pakalpojumus, veica pētījumu par citu valstu invaliditātes noteikšanas sistēmām, nodrošināja
ekspertu un konsultantu, kas izstrādā informatīvos materiālus, rokasgrāmatu, metodiku,
apmācības programmas, pakalpojumus un starptautiski atzītu ekspertu un ārstu ekspertu
konsultācijas un citu aktivitāšu ieviešanu.
2012.gadā tika pabeigts darbs pie pilnveidotās invaliditātes noteikšanas sistēmas
projekta, kas nodots aprobēšanai jaunās sistēmas ieviešanas izmēģinājumprojekta ietvaros.
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Izmēģinājumprojekta mērķis bija aprobēt pilnveidotās invaliditātes noteikšanas sistēmas
projektu, identificēt sistēmas darbības trūkumus, piesaistot sistēmā iesaistītos profesionāļus
un personas, kas pretendē uz invaliditātes statusa piešķiršanu, kā arī nodrošināt sistēmas
darbības trūkumu novēršanas uzraudzību. Kopumā izmēģinājumprojekta ietvaros veiktas 400
personu ar invaliditāti ekspertīzes, iesaistot šajā procesā vairāk nekā 150 dažādu jomu
speciālistus no visas valsts (ģimenes ārstus, psihiatrus, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas
ārstus, okulistus, sociālos darbiniekus, klīniskos psihologus) un Valsts komisijas ārstus
ekspertus, un amatpersonas.
Balstoties uz izmēģinājumprojekta rezultātā izstrādātajām rekomendācijām,
pilnveidots jaunās invaliditātes noteikšanas sistēmas projekts, kura dokumentācija nodota
apspriešanai personu ar invaliditāti intereses pārstāvošajām biedrībām. 2013.gada pirmajā
pusgadā plānots veikt pilnveidotās invaliditātes noteikšanas sistēmas izmaksu analīzi un
vismaz 1500 invaliditātes noteikšanas procesā iesaistīto speciālistu, galvenokārt Valsts
komisijas ārstu ekspertu, ģimenes ārstu un sociālo darbinieku apmācību par pilnveidotās
invaliditātes noteikšanas sistēmas pamatprincipiem.

2.3. Izstrādāt detalizētus kritērijus invaliditātes noteikšanai bērniem, personām
darbspējīgajā vecumā un pensijas vecuma personām, atbilstoši pamatnostādnēs
noteiktajiem principiem (izpildes termiņš pēc plāna - 2010.gads, atbilstoši
projektam - 2013.gads)
Paredzētais finansēšanas avots – ESF. Plānots finansējums 2.2.apakšpunktā minētās
summas ietvaros.
Prognozētie rezultāti – Noteikti jauni invaliditātes kritēriji - skaidri saprotami un starptautiski
atzīti. Objektīvi izvērtēta invaliditātes smaguma pakāpe. Valsts budžeta līdzekļu izdevumu
samazinājums 5% par atkārtoti piešķirtu invaliditāti.
Iesaistītās institūcijas – LM, Valsts komisija.
Pasākuma izpildes gaita – uzsākts 2010.gadā, procesā.
2012.gadā personām, atbilstoši Invaliditātes likumam, invaliditātes un darbspēju
zaudējuma noteikšanas kritērijus, termiņus un kārtību reglamentēja Invaliditātes likumam
pakārtotie MK 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1209 „Noteikumi par prognozējamas
invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un
kārtību”.
Saskaņā ar ESF projektā „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” plānoto,
2012.gadā tika izstrādāti veselības zaudējuma kritēriji, piemērojot SFK noteiktos principus.
Kritēriji aprobēti pilnveidotās invaliditātes noteikšanas sistēmas izmēģinājumprojekta
ietvaros, veicot 400 personu ar invaliditāti ekspertīzes, iesaistot šajā procesā vairāk kā 150
dažādu jomu speciālistus (ģimenes ārstus, psihiatrus, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas
ārstus, okulistus, sociālos darbiniekus, klīniskos psihologus) un Valsts komisijas ārstus
ekspertus, un amatpersonas. Izmēģinājumprojekta rezultātā kritēriji pilnveidoti un turpmāk
tiks izmantoti kā palīgmateriāls ģimenes ārstiem un psihiatriem dokumentu sagatavošanai
personas nosūtīšanai uz invaliditātes ekspertīzi un Valsts komisijas ārstiem ekspertiem, veicot
personu invaliditātes ekspertīzi.
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2.4. Izstrādāt darbspēju/intelektuālo spēju novērtēšanas modeli (metodiku)
(izpildes termiņš pēc plāna - 2009.gads, atbilstoši projektam - 2013.gads)
Paredzētais finansēšanas avots – ESF. Plānots finansējums 2.2.apakšpunktā minētās
summas ietvaros.
Prognozētie rezultāti – izstrādāti objektīvi kritēriji Valsts komisijas pakalpojumu
saņemšanai personām ar prognozējamu invaliditāti un invalīdiem.
Iesaistītā institūcija – LM, Valsts komisija.
Pasākuma izpildes gaita – uzsākts 2010.gadā, procesā.
Darbspēju/intelektuālo spēju novērtēšanas modelis (metodika) izstrādāts ESF projekta
„Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” ietvaros no 2010.gada līdz 2012.gadam un
iekļauts projekta ietvaros izstrādātajā rokasgrāmatā par darbspēju un funkcionālo
ierobežojumu izvērtēšanu un rehabilitāciju, kas ietver sevī gan darbspēju un funkcionālo
ierobežojumu izvērtēšanas aprakstu, gan metodikas ģimenes ārstiem un speciālistiem
personu nosūtīšanai uz invaliditātes ekspertīzi atbilstoši veicamajām funkcijām, gan
metodiku Valsts komisijas ārstiem ekspertiem un amatpersonām invaliditātes noteikšanai.
2012.gadā īstenota rokasgrāmatas un tajā iekļauto metodiku aprobēšana un pilnveide
saskaņā ar aprobēšanas rezultātiem, kā arī rokasgrāmata un metodikas nodotas personu ar
invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju apspriešanai. 2013.gadā plānota
rokasgrāmatas un metodiku papildus uzlabošana saskaņā ar pilnveidotās invaliditātes
noteikšanas sistēmas izmaksu analīzes rezultātiem, kā arī saskaņā ar personu ar invaliditāti
intereses pārstāvošo biedrību rekomendācijām.

2.5. Izstrādāt metodiku nepieciešamo pakalpojumu noteikšanai (izpildes termiņš
pēc plāna - 2009.gads – 2010.gads, atbilstoši projektam - 2013.gads)
Paredzētais finansēšanas avots – ESF. Plānots finansējums ir 199143,75 lati.
Prognozētie rezultāti – izstrādāta metodika, kura ļauj Valsts komisijai izvērtēt vajadzību pēc
pakalpojuma, kas veicina atbilstoša pakalpojuma piemērošanu, MK noteikumi, invaliditātes
ekspertīzes kārtība
Iesaistītā institūcija – LM, Valsts komisija.
Pasākuma izpildes gaita – uzsākts 2010.gadā, procesā.
Invaliditātes likums nosaka, ka, sākot ar 2011.gada 1.janvāri, Valsts komisija izvērtē
personai ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti nepieciešamo pasākumu
kopumu un sniedz attiecīgās personas ārstējošam ārstam vai deklarētās dzīvesvietas
pašvaldības sociālajam dienestam ieteikumus attiecībā uz IRP. Pakalpojuma nepieciešamību
un tā saņemšanas kārtību 2012.gadā Valsts komisijas ārsti eksperti izvērtēja un noteica,
balstoties uz fizisko vai psihisko funkcionēšanas ierobežojuma pakāpi, pamatojoties uz MK
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1209 „Noteikumi par prognozējamas invaliditātes,
invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību”.
Savukārt MK 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1207 „Noteikumi par personai ar
prognozējamu invaliditāti prioritāri sniedzamo invaliditātes riska mazināšanai paredzēto
pakalpojumu veidiem, apjomu, saņemšanas nosacījumiem un saņemšanas kārtību” un MK
2011.gada 4.janvāra noteikumi Nr.9 „Noteikumi par individuālo rehabilitācijas plānu personai
ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti” reglamentē pakalpojumu veidus,
saņemšanas un efektivitātes izvērtēšanas kārtību.
LMzino_230413; Informatīvais ziņojums „Par rīcības plāna invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas
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Sākot ar 2011.gada 1.janvāri bērniem, kuriem invaliditāte tiek noteikta pirmreizēji, ir
tiesības saņemt psihologa konsultācijas. Pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka izstrādātie
MK 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1208 „Noteikumi par psihologa pakalpojuma
apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē,
kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību”.
No 2010.gada līdz 2012.gadam ESF projekta „Darbspēju vērtēšanas sistēmas
pilnveidošana” ietvaros izstrādāta rokasgrāmata par darbspēju un funkcionālo ierobežojumu
izvērtēšanu un rehabilitāciju personām darbspējas vecumā, kas ietver sevī metodikas gan
ģimenes ārstiem un speciālistiem personu nosūtīšanai uz invaliditātes ekspertīzi, atbilstoši
veicamajām funkcijām, gan Valsts komisijas ārstiem ekspertiem un amatpersonām
invaliditātes noteikšanai. 2012.gadā īstenota rokasgrāmatas un tajā iekļauto metodiku
aprobēšana un pilnveide saskaņā ar aprobēšanas rezultātiem, kā arī rokasgrāmata un
metodikas nodotas personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju
apspriešanai. 2013.gadā plānota rokasgrāmatas un metodiku papildus uzlabošana saskaņā ar
pilnveidotās invaliditātes noteikšanas sistēmas izmaksu analīzes rezultātiem, kā arī saskaņā
ar personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju rekomendācijām.
Balstoties uz minēto, MK noteikumus, kas nosaka kritērijus un termiņus prognozējamas
invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanai dažādām personu grupām
plānots izstrādāt 2013.gadā.

2.6. Sagatavot nepieciešamās dokumentācijas paraugus, noteikt speciālistu loku
darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai un vajadzību pēc
pakalpojumiem noteikšanai (izpildes termiņš pēc plāna - 2010.gads, atbilstoši
projektam - 2013.gads)
Paredzētais finansēšanas avots – ESF. Plānots finansējums 2.5.apakšpunktā minētās
summas ietvaros.
Prognozētie rezultāti – izstrādāti testi, protokoli un cita dokumentācija, kas nepieciešama
Valsts komisijas darbā, ģimenes ārstiem, kā arī citām iesaistītām pusēm.
Iesaistītā institūcija – LM, Valsts komisija.
Pasākuma izpildes gaita – uzsākts 2010.gadā, procesā.
Dokumentācijas paraugi iekļauti, un iesaistītie speciālisti darbspēju un funkcionālo
traucējumu izvērtēšanai un vajadzību pēc pakalpojumiem noteikšanai noteikti ESF projekta
„Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” ietvaros izstrādātajā rokasgrāmatā par
darbspēju un funkcionālo ierobežojumu izvērtēšanu un rehabilitāciju, kas izstrādāta no 2010.
– 2012.gadam.
Rokasgrāmata ietver dokumentācijas paraugus, piemēram, personas iesniegums Valsts
komisijai, ģimenes ārsta vai psihiatra nosūtījumu uz Valsts komisiju invaliditātes vai
prognozējamās invaliditātes ekspertīzei, klienta pašnovērtējuma anketu, sociālā darbinieka
personas novērtējuma anketu, Valsts komisijas ekspertīzes akta un lēmuma formu u.c. un
šādus iesaistītos speciālistus: ģimenes ārsts, psihiatrs, sociālais darbinieks, arodslimību
speciālists, klīniskais psihologs, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, Valsts komisijas
ārsts eksperts un amatpersona.
Dokumentācijas paraugi un metodiskie norādījumi speciālistiem tiks pilnveidoti
2013.gadā saskaņā ar pilnveidotās invaliditātes noteikšanas sistēmas izmaksu analīzes
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rezultātiem, kā arī saskaņā ar personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko
organizāciju rekomendācijām.

2.8. Izstrādāt elektronisku sistēmu izvērtēšanas ieviešanā iesaistītajām
institūcijām (izpildes termiņš pēc plāna - 2010.gads, atbilstoši projektam 2013.gads)
Paredzētais finansēšanas avots - ERAF
Prognozētie rezultāti - Valsts komisijai iespējams dokumentāciju aizpildīt elektroniski.
Vienkāršots invaliditātes noteikšanas process.
Iesaistītā institūcija – LM, Valsts komisija.
Pasākuma izpildes gaita – projekts noslēdzās 2012.gada oktobrī.
2012. gadā turpinājās 2010. un 2011.gadā uzsāktie Invaliditātes informatīvās sistēmas
(turpmāk-IIS) pilnveidojumi, izmantojot ERAF apakšprogrammas 62.06.00 projekta „Arhīva
datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana” finansējumu un pamatbudžeta finansējumu
(apakšprogramma 05.62 „Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana”).
1) Līdz ERAF projekta "Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana" (ID
Nr.3DP/3.2.2.1.1./08/IPIA/IUMEPLS/008) beigām valsts portālā www.latvija.lv
ieviesti
visi seši Valsts komisijas e-pakalpojumi:
●„Iesniegums VDEĀVK par i nvaliditātes ekspertīzes veikšanu”,
● „Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai”,
● „Mani dati VDEĀVK” (e-pakalpojums dod invalīdiem iespēju aplūkot savus datus
IIS),
●„Ģimenes ārsta pacienta nosūtījums uz VDEĀVK”,
●„Ģimenes ārsta pacie ntu lietas VDEĀVK”,
●„Universālais pakalpojums personas invaliditātes statusa noteikšanai” (e pakalpojums ļauj līgumu noslēgušajām organizācijām tiešsaistes pieeju IIS, parādot vai ļaujot
pārbaudīt tiem ar līgumu noteiktos datus par invalīdiem).
E-pakalpojumi klientiem ir pieejami pilnā apjomā no 2012.gada oktobra pēc līgumu ar
visām iesaistītajām pusēm noslēgšanas un e-pakalpojumu iekļaušanas valsts elektronisko
pakalpojumu katalogā www.latvija.lv.
Projektu „Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana” tika plānots īstenot
no 10.2009. līdz 12.2011., taču sakarā ar to, ka aizkavējās starpresoru (Valsts komisijas,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk-PMLP), Valsts reģionālās attīstības
aģentūras (VRAA), Nacionālā veselības dienesta (NVD)) vienošanās par diviem ģimenes
ārstiem paredzētajiem e-pakalpojumiem: „Ģimenes ārsta pacienta nosūtījums uz VDEĀVK”
(EPNr.65) un „Ģimenes ārsta pacientu lietas VDEĀVK” (EP Nr.66), kas saistīta ar NVD
izveidi ar 01.11.2011., apvienojot Veselības norēķinu centru un Veselības ekonomikas centru,
projekta īstenošana aizkavējās, jo bija jāveic izmaiņas jau sagatavotajos un savstarpējai
saskaņošanai nodotajos starpresoru vienošanās projektos.
Turklāt, pēc NVD pārstāvju sniegtās informācijas, NVD ar VRAA bija jāpārslēdz
visas vienošanās par e-veselības platformu un e-pakalpojumu ekspluatāciju, tikai pēc tam
saskaņojot un noslēdzot Valsts komisijas e-pakalpojumu vienošanās.
Ņemot vērā ievērojami ilgstošāku, kā tika plānots sākotnēji, starpresoru vienošanos,
tikai 11.06.2012. starp Valsts komisiju, VRAA, PMLP un NVD tika parakstītas starpresoru
vienošanās.
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Lai nodrošinātu šo e-pakalpojumu ieviešanu valsts portālā www.latvija.lv, projekta
sadarbības iestādē- Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā- vairākkārt tika iesniegti projekta
grozījumi, paredzot projekta īstenošanas termiņu pagarināt līdz 26.10.2012.
E-pakalpojumu ieviešana pabeigta un projekts noslēdzies 10.2012. Pārējās projekta
aktivitātes tika pabeigtas iepriekš plānotajā laikā līdz 01.2012.
Piezīme: Projektam paredzētā finansējuma apguvi šī aizkavēšanās neiespaidoja, jo EP
Nr.65 un EP Nr.66 programmatūra tika izstrādāta un notestēta VRAA e-pakalpojumu
izstrādes vidē.
2) Projekta ietvaros IIS ievadīti dati par 21000 personu ar invaliditāti (personām
invaliditāte noteikta līdz 1997.gadam ieskaitot).
3) IIS izveidots jauns atzinuma veids par asistenta pakalpojumiem pašvaldībās,
atbilstoši Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumu Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē
asistenta pakalpojumu pašvaldībā” prasībām.
4) Lai nodrošinātu visaptverošus statistikas datus par personām ar invaliditāti valstī,
izveidota un ieviesta IIS iekļauto invaliditātes datu apstrādes un analīzes sistēma, kas izmanto
Datu bāzu vadības sistēmas Oracle Biznesa inteliģences rīkus. Šādi rīki ļauj lietotājam
draudzīgā veidā iegūt un vizualizēt dažādu diagrammu veidā sarežģītus kopsavilkumus par
invaliditāti Latvijā.

2.9. Nodrošināt iesaistīto speciālistu apmācību (izpildes termiņš pēc plāna 2011.gads, atbilstoši projektam - 2013.gads)
Paredzētais finansēšanas avots – ESF. Plānots finansējums ir 20402,25 lati.
Prognozētie rezultāti - nodrošināts kvalitatīvs invaliditātes ekspertīzes process. Apmācīts
medicīnas personāls jaunās sistēmas pielietošanā - 300 ārsti eksperti, 1000 ģimenes ārsti, 120
sociālie darbinieki.
Iesaistītā institūcija – LM, Valsts komisija.
Pasākuma izpildes gaita – darbs nav uzsākts.
Kvalitatīva invaliditātes ekspertīzes procesa nodrošināšanai, invaliditātes noteikšanā
iesaistīto 1500 speciālistu, no tiem, 100 ārstu ekspertu un 1400 invaliditātes noteikšanā
iesaistīto speciālistu (ģimenes ārstu, psihiatru, sociālo darbinieku, fizikālās un rehabilitācijas
un medicīnas ārstu u.c.) apmācības paredzētas 2013.gada 4.ceturksnī, saskaņā ar ES fonda
projektā „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” plānoto.

3.Invalīdu nodarbinātības veicināšana
3.2. Turpināt attīstīt subsidētās nodarbinātības pasākumus invalīdiem, kuriem
nepieciešams īslaicīgs atbalsts viņu atgriešanai darba tirgū (izpildes termiņš –
2006. – 2015.gads)
Paredzētais finansēšanas avots – valsts pamatbudžets un ESF
Prognozētais rezultāts – nodrošināts īslaicīgs atbalsts invalīdu atgriešanai darba tirgū.
Iesaistītās institūcijas – LM, Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) un darba
devēji.
Pasākuma izpildes gaita – procesā.
Lai nodrošinātu atbalstu personu ar invaliditāti atgriešanai darba tirgū, NVA
2008.gada maijā uzsāka aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākums noteiktām personu
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grupām” (turpmāk – PNPG) īstenošanu (ESF projekta un valsts piešķirtā finansējuma
ietvaros).
2012.gadā PNPG ietvaros izveidotas 390 (2011.gadā – 603) valsts līdzfinansētās darba
vietas. Kopumā 2012.gadā PNPG tika iesaistīti 492 (2011.gadā – 715) bezdarbnieki ar
invaliditāti (kas veido 62% no visiem šī pasākuma dalībniekiem un 4% no visiem
nodarbinātības pasākumus uzsākušajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, t.sk. Konkurētspējas
paaugstināšanas pasākumu (turpmāk – KPP) informatīvās dienas1).

Aktīvie nodarbinātības
pasākumi
Pasākums noteiktām personu
grupām
Projekts "Pasākumi noteiktām
personu grupām" (bez
admin.izd.)

2012.g.
Izlietotais finansējums
kopā, Ls

2011.g.
izlietotais
finansējums
kopā, Ls

2378558

2398471

2043343

2894098

2012.gadā vidējās izmaksas uz vienu iesaistīto bezdarbnieku ar invaliditāti veidoja
2 829 Ls.
2012.gadā, atbilstoši katra pasākumā iesaistāmā bezdarbnieka ar invaliditāti veselības
stāvokļa novērtējumam, tika pielāgotas 308 (2011.gadā – 510) darba vietas. Darba vietu
pielāgošanas izmaksas sedz NVA, bet nepieciešamo darbu veikšanu nodrošina darba devējs.
2012.gadā 15 bezdarbniekiem ar invaliditāti (2011.gadā – 9) tika sniegti asistentu
pakalpojumi un 9 bezdarbniekiem (2011.gadā – 14) surdotulku pakalpojumi.
PNPG ietvaros bezdarbnieki ar invaliditāti 2012.gadā tiek nodarbināti šādās profesijās
(NVA dati):

PNPG ietvaros, bezdarbnieki ar invaliditāti tiek nodarbināti šādos uzņēmumu veidos
(NVA dati):
1

viena persona var iesaistīties vairākos pasākumos.
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2012. gadā dalību NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos (t.sk. KPP
informatīvās dienas) uzsāka 13 810 (vienai personai var būt sniegti vairāki pakalpojumi)
bezdarbniekiem ar invaliditāti (2011.gadā – 13 051). Šajos pasākumos viņiem papildus tika
nodrošināti tādi pakalpojumi kā darba vietas pielāgošana, surdotulku un ergoterapeitu
pakalpojumi. Karjeras konsultācijas 2012.gadā saņēmušas 2 892 personas ar invaliditāti, no
tiem bezdarbnieki (darba meklētāji) – 2 812.
Bezdarbnieku ar invaliditāti sadalījums pa pasākumu veidiem redzams diagrammā
(NVA dati):

Informācija par bezdarbniekiem ar invaliditāti, kuri iekārtojušies darbā pēc dalības
pasākumos laika periodā no 2010-2012.gadam :
Pasākums

Konkurētspējas
paaugstināšanas pasākumi
informatīvām dienām)

1.grupas
invaliditāte

2.grupas
invaliditāte

3.grupas
invaliditāte

10

396

610

Bezdarbnieku ar
invaliditāti skaits
kopā

1016

(bez
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Algoti pagaidu sabiedriskie

0

30

48

78

Kompleksi
atbalsta
pasākumi
Neformālā apmācība
Profesionālā
apmācībā,
pārkvalifikācija un kvalifikācijas
paaugstināšana
Pasākums
noteiktām
personu grupām

7

82

145

234

5
6

206
83

361
152

572
241

39

235

345

619

0

1

2

3

0

6

3

9

darbi

Komercdarbības
pašnodarbinātības uzsākšana

vai

Apmācība pie darba devēja

Papildus informācija par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, kuros tiek sniegts
atbalsts personām ar invaliditāti:
1. Kompleksajos atbalsta pasākumos, kuru mērķis ir ar kompleksu (vairāku mērķa
grupu aptverošu un individuālām personas vajadzībām paredzētu) nodarbinātības atbalsta
pasākumu kopumu veicināt mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū,
mazinot sociālās atstumtības riskus un atbalstot mērķa grupu bezdarbnieku motivācijas un
konkurētspējas paaugstināšanu darba tirgū, 2012.gadā tika iesaistītas 1 152 (2011.gadā – 686)
personas ar invaliditāti (8% no visām nodarbinātības pasākumus uzsākušām personām ar
invaliditāti).
Komplekso atbalsta pasākuma ietvaros personām ar invaliditāti sniegtas:

2011.
2012.

Psihologa
individuālās
un grupu
konsultācijas

Psihoterapeita
individuālās
konsultācijas
un sesijas

Karjeras
plānošanas
individuālās
un grupu
konsultācijas

Ergoterapeita
pakalpojums

I grupas redzes
invalīdiem pabalsts
par asistenta
izmantošanu

139
288

103
227

339
625

22
14

1417
373

Pasākuma „Darba vieta jaunietim” (ilgst deviņus mēnešus) mērķis ir integrēt jaunietibezdarbnieku (vecumā no 18 līdz 24 gadiem) darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba
vietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību. Bezdarbnieks ar invaliditāti, strādājot pie
darba devēja un atrodoties viņa uzraudzībā, attīsta darba iemaņas un prasmes, iegūst darba
pieredzi. Katru mēnesi bezdarbniekam ar invaliditāti tiek maksāta darba alga, kas nevar būt
mazāka par valstī noteikto minimāloalgu – 200 lati mēnesī, par kuru darba devējs veic visas
valstī noteiktās nodokļu iemaksas. Darba vieta jaunietim netiek organizēta nekvalificētos un
mazkvalificētos darbos. 2012.gadā 10 personām ar invaliditāti (2011.gadā – 22 personām),
pamatojoties uz ergoterapeita atzinumu, pielāgotas darba vietas pasākuma „Darba vieta
jaunietim” ietvaros. Pasākuma „Darba vieta jaunietim” finanšu līdzekļus izmanto: darba
devēja dotācijai par bezdarbnieka ar invaliditāti algai (150 lati -pirmo sešu mēnešu laikā un
100lati mēnesī – pēdējo trīs mēnešu laikā proporcionāli nostrādātajam laikam), kur darba
devējam bezdarbnieka ar invaliditāti algai ir jānodrošina papildu finansējums, jo darba
samaksa nedrīkst būt zemāka par valstī noteiktās minimālās algas apmēru; darba devējs
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saņem dotāciju 50%apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas darba vadītāja
atalgojumam, ja pie darba devēja nodarbināti pieci jaunieši-bezdarbnieki, dotācija darba
vadītāja atalgojumam par vienu nodarbināto jaunieti ir viena piektā daļa no valstī noteiktās
minimālās darba algas apmēra; finanšu līdzekļi darba devējam par izdevumiem par veselības
pārbaužu veikšanu, kas paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm;
finanšu līdzekļi (līdz 500latiem) darba devējiem par darba vietas pielāgojumu veikšanu
bezdarbniekiem ar invaliditāti, kur šo pielāgojumu nepieciešamību apstiprinājis ergoterapeits.
Pasākuma „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” (ilgst no viena līdz sešiem
mēnešiem) mērķis ir veicināt jauniešu – bezdarbnieku (vecumā no 18 līdz 24 gadiem)
aktivitāti sabiedrības labā, sniedzot atbalstu biedrībām un nodibinājumiem, lai tie varētu
organizēt jauniešu- bezdarbnieku iesaisti brīvprātīgā darbā biedrības vai nodibinājuma
statūtos noteikto funkciju nodrošināšanai. Brīvprātīgo darbu organizē un īsteno NVA
sadarbībā ar biedrībām un nodibinājumiem. Pasākumu „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam
darbam” 2012.gadā uzsākuši 45 bezdarbnieki ar invaliditāti (2011.gadā – 65). Pasākuma
„Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” finanšu līdzekļus izmanto: bezdarbnieka ar
invaliditāti ikmēneša stipendijai (60 latu apmērā, ko izmaksā proporcionāli mēnesī
nostrādātajām dienām); ar iespējamo nelaimes gadījumu (kas var notikt pasākuma laikā ar
iesaistītajiem bezdarbniekiem) apdrošināšanu saistīto izdevumu segšanai.
2. Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana, neformālās
izglītības ieguve un apmācība pie darba devēja tam vajadzīgā speciālista sagatavošanai 2012.gadā 2 145 personas (2011.gadā – 2 568 personas) ar invaliditāti tika iesaistītas
pasākumā, kas veido 16% no visām nodarbinātības pasākumus uzsākušām personām ar
invaliditāti, t.sk. KPP informatīvās dienas.
Vidējās pasākuma izmaksas uz vienu iesaistāmo personu 2012.gadā:
- Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana - 841,29 Ls;
- Neformālās izglītības transportlīdzekļu/traktortehnikas vadītāju programmās – 461,91
Ls;
- Pārējās neformālās izglītības programmas – 326,92 Ls;
- Neformālā izglītības programma "Valsts valodas apguve" - 338,33 Ls
- Apmācība pie darba devēja tam vajadzīgā speciālista sagatavošanai - 1204,09 Ls.

Aktīvie nodarbinātības
pasākumi
Profesionālā apmācība,
pārkvalifikācija un kvalifikācijas
paaugstināšana
Neformālā izglītības programma
"Valsts valodas apguve"
Neformālās izglītības ieguve
(bez programmas „Valsts
valodas apguve)
Apmācība pie darba devēja
Projekts "Bezdarbnieku un darba
meklētāju apmācība Latvijā"
2.kārta, tai skaitā (bez.adm.izd.):

2012.g.
Izlietotais
kopā, Ls

2011.g.
finansējums Izlietotais
kopā, Ls

finansējums

360862

52148

1703595

1359082

200389

1188659

234611

562289

8500075

13702036
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Profesionālā
apmācība,
pārkvalifikācija un kvalifikācijas
paaugstināšana
Neformālās izglītības ieguve
Apmācība pie darba devēja
Pirmā
un
otrā
līmeņa
profesionālās
augstākās
izglītības programmu apguve

5044702

6749260

3323039
8571

5811934
676450

123763

459552

Neformālo apmācību uzsākušo bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa izglītības
programmām
2012.gadā (lielākais skaits)
2012.gads
Izglītības programmas
1.grupas
2.grupas
3.grupas
Datorzinības (bez priekšzināšanām)
Valsts valodas apguve vidējā līmenī
Valsts valodas apguve zemākā līmenī
Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
Datorzinības (ar priekšzināšanām)
Valsts valodas apguve augstākā
līmenī
Vācu valoda (bez priekšzināšanām)
Angļu valoda (ar priekšzināšanām)
(Elementary)
"C" kategorijas (ar 1.pal.) autovadītājs
ar iepriekš iegūtu "B" kategoriju
"C" kategorijas (ar 1.pal.)
traktortehnikas "Ekskavatori un pašg.
iekrāvēji" vadītājs (ar priekšzin.)

Kopā

invaliditāte

invaliditāte

invaliditāte

8
1
3
1
0

116
100
104
67
56

120
138
104
66
51

244
239
211
134
107

1
0

25
25

54
40

80
65

1

28

22

51

0

13

20

33

0

8

15

23

Neformālo apmācību uzsākušo bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa izglītības
programmām
2011.gadā (lielākais skaits)
2011.gads
Izglītības programmas
1.grupas
2.grupas
3.grupas
Datorzinības (bez priekšzināšanām)
Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
Datorzinības (bez priekšzināšanām)
Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
Datorzinības (ar priekšzināšanām)
Valsts valodas apguve vidējā līmenī
Valsts valodas apguve zemākā līmenī
Vācu valoda (bez priekšzināšanām)
Angļu valoda (ar priekšzināšanām)
(Elementary)
Valsts valodas sagatavošana zemākā
līmenī

Kopā

invaliditāte

invaliditāte

invaliditāte

8
3
4
0
1
1
2
1

218
106
92
67
66
42
25
29

217
108
106
63
43
44
46
36

443
217
202
130
110
87
73
66

1

34

29

64

0

27

30

57
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Profesionālo apmācību uzsākušo bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa izglītības
programmām
2012.gadā (lielākais skaits)
2012.gads
Izglītības programmas
1.grupas
2.grupas
3.grupas
Konditora palīgs
Klientu apkalpošanas operators
Apdares darbu strādnieks
Lietvedis
Tūrisma informācijas konsultants
Noliktavas pārzinis
Šuvējs
Pavāra palīgs
Mazumtirdzniecības
komercdarbinieks
Elektriķis

Kopā

invaliditāte

invaliditāte

invaliditāte

0
0
0
2
1
2
0
0

35
25
20
18
19
11
17
15

48
30
25
18
18
24
19
20

83
55
45
38
38
37
36
35

0
0

8
11

26
17

34
28

Profesionālo apmācību uzsākušo bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa izglītības
programmām
2011.gadā (lielākais skaits)
2011.gads

Konditors
Aprūpētājs
Informācijas ievadīšanas operators
Grāmatvedis
Auklis
Apdares darbu strādnieks
Klientu apkalpošanas operators
Elektriķis
Lokmetinātājs metināš. ar
mehan.iek.akt. gāzes vidē (MAG)
Noliktavas pārzinis

1.grupas
invaliditāte

2.grupas
invaliditāte

3.grupas
invaliditāte

2
2
3
0
0
0
0
0

45
40
33
29
15
12
8
7

50
43
30
31
18
16
13
14

97
85
66
60
33
28
21
21

0
0

2
11

18
9

20
20

Kopā

Pamatojoties uz NVA datiem, 2012.gadā apmācības pie darba devēja tam vajadzīgā
speciālista sagatavošanai uzsāka 1 bezdarbnieks ar invaliditāti (salīdzinājumam 2011.gadā tās
bija 28personas ar invaliditāti).
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3.4. Regulāri pārskatīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumu
invalīdiem (izpildes termiņš - 2006. - 2015.gads)
Prognozētie rezultāti – nodarbināto invalīdu skaita pieaugums; invalīdu tiesību
nodrošināšana; papildus nodokļa atvieglojuma apmēra palielināšana samazinās nodokļu slogu
invalīdiem un novērsīs šo personu reālo ienākumu samazināšanos inflācijas ietekmē.
Iesaistītās institūcijas – LM, Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA)
Pasākuma izpildes gaita – procesā.
2012.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļu papildu atvieglojums invalīdiem netika
pārskatīts un saglabāts 2011.gada līmenī.
Tādējādi saskaņā ar MK 1997.gada 8.aprīļa noteikumu Nr.138 „Noteikumi par
iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām
personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem” 2.punktu personai, kurai noteikta
invaliditāte, ir tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumu šādā apmērā:
1296 lati gadā – personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa;
1008 lati gadā – personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa.
Iespēja nodokļu papildu atvieglojumu pārskatīt paaugstināšanas virzienā var rasties
tikai tad, kad nostabilizēsies ekonomiskā situācija un vispārējais neapliekamais minimums
tuvināsies līmenim, atbilstoši kuram 2009.gadā tika noteikts esošais iedzīvotāju ienākuma
nodokļa papildu atvieglojums invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās
pretošanās kustības dalībniekiem).
Pēc VSAA datiem, 2012.gada decembrī valstī strādāja 33920 personas ar invaliditāti.
(salīdzinājumam 2011.gada decembrī strādāja 29792 personas ar invaliditāti).

3.5. Turpināt atbalsta pasākumus personām ar smagiem garīga rakstura
traucējumiem (tai skaitā ar psihiskām saslimšanām), kuras atrodas ārstniecības
vai ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs (izpildes termiņš 2010.gads)
Paredzētais finansēšanas avots – valsts pamatbudžets.
Prognozētais rezultāts - Veicināta aktivizēšanas pasākumu veikšana atbilstoši personu
vajadzībām un funkcionālo traucējumu smagumam. Nodarbināto invalīdu ar smagiem
funkcionālajiem traucējumiem (tai skaitā ar psihiskām saslimšanām) skaita pieaugums.
Nodarbinātības terapijas pasākumos iesaistīto personu ar psihiskām saslimšanām skaita
pieaugums.
Iesaistītā institūcija – LM.
Pasākuma izpildes gaita – procesā.
2012.gadā tika turpināti pasākumi alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu attīstībai,
atbilstoši valsts budžeta programmās un 2009.gada 3.martā Ministru kabinetā apstiprinātajā
„Programma sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai 2009.2013.gadam personām ar garīga rakstura traucējumiem” paredzētajiem pasākumiem. Jāmin,
ka papildus līdzekļi jebkādu pasākumu attīstībai minētajai klientu grupai 2012. gadā netika
piešķirti.
2012.gadā turpināts uzturēt ERAF projekta ietvaros izveidotās 6 pusceļa mājas un 5
grupu mājas (katrā plānošanas reģionā pa vienai) Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un
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Rūjienas novadā, kā arī pašvaldību veidotās grupu mājas. Tādā veidā 2012.gadā tāpat kā
2011.gadā kopumā Latvijā darbojās 11 grupu mājas (dzīvokļi), saņemot valsts budžeta
finansējumu 145 523 latu apmērā. 2011.gadā valsts budžeta finansējums bija 90 629, 75 latu.
Vienlaikus 2012.gadā no valsts budžeta tika līdzfinansēti 2 dienas aprūpes centri
personām ar garīga rakstura traucējumiem ar kopējo gada budžeta summu 6288 lati (pavisam
Latvijā darbojās 28 dienas aprūpes centri personām ar garīga rakstura traucējumiem), bet
2011. gadā no valsts budžeta tika līdzfinansēti 7 dienas aprūpes centri personām ar garīga
rakstura traucējumiem ar kopējo gada budžeta summu 21,1 tūkstoši latu. Latvijā turpina
darboties 3 darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem (Daugavpilī, Rīgā un
Strenčos), kurās attīsta darba iemaņas, lai pēc tam tās pielietotu speciāli veidotajās subsidētās
darba vietās, vai brīvajā darba tirgū.

3.10. Attīstīt jaunas profesionālās rehabilitācijas programmas invalīdiem, jaunu,
darba tirgū pieprasītu profesiju apguvei, ieviest invalīdu vajadzībām atbilstošas
apmācību metodes (izpildes termiņš - 2006.-2011.gads)
Paredzētais finansēšanas avots – valsts pamatbudžets.
Prognozētais rezultāts – ieviestas jaunas profesionālās izglītības programmas, kas veicinās
invalīdu nodarbinātību.
Iesaistītās institūcijas – LM, SIVA
Pasākuma izpildes gaita – procesā.
Pēc VSAA datiem, 2012.gada decembrī valstī strādāja 33 920 personas ar invaliditāti
jeb 22,5% no personu ar invaliditāti kopējā skaita, (2011.gada decembrī valstī strādāja 29792
personas ar invaliditāti jeb 21,1% no to kopējā skaita). Personu ar invaliditāti nodarbinātības
līmenis ir ievērojami zemāks nekā valstī vidēji, tāpat ievērojamas atšķirības sastopamas arī
starp invaliditātes grupām – nodarbināti 1256 jeb 3,7% I grupas invalīdi, 12794 jeb 37,7% II
grupas invalīdi un 19870 jeb 58,6% III grupas invalīdi.
Lai veicinātu personu ar invaliditāti nodarbinātību, tiek veicināta profesionālā
izglītība. IZM padotības profesionālās izglītības iestādēs 2013.gada 1.janvārī mācījās 284
izglītojamais ar speciālām vajadzībām, no tiem 60 ar redzes traucējumiem, 73 ar dzirdes
traucējumiem, 41 ar kustību traucējumiem un 110 ar citām speciālām vajadzībām.
Alsviķu Profesionālās skolas izglītojamo lielākā daļa ir ar speciālām vajadzībām, jo šīs
skolas galvenais uzdevums ir sniegt personām ar invaliditāti profesionālās izglītības un
rehabilitācijas pakalpojumus. Tomēr arī citās profesionālās izglītības iestādēs (piemēram,
Cīravas Profesionālajā vidusskolā, Barkavas profesionālajā skolā u.c.) tiek uzņemti
izglītojamie ar speciālām vajadzībām, komplektējot profesionālās izglītības programmās
atsevišķas grupas tieši izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kā arī integrējot izglītojamos
ar speciālām vajadzībām pārējās izglītības iestādē realizētajās profesionālās izglītības
programmās.
Sākot ar 2011.gada 1.septembri personai, kura apgūst izglītības programmu
profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai augstākās izglītības iestādē,
kurai dzirdes traucējumus nevar kompensēt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem un kurai,
pamatojoties uz ārstējošā ārsta izziņu, pakalpojuma sniedzējs ir noteicis surdotulka
pakalpojuma nepieciešamību, ir tiesības saņemt surdotulka pakalpojumu izglītības
programmu apguvei.
Saskaņā ar LNS iesniegtajām atskaitēm surdotulku pakalpojums tiek sniegts:
1. Profesionālās pamatizglītības apguvē - Alsviķu Profesionālā skolā;
2. Profesionālās vidējās izglītības apguvē:
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- Rīgas Amatniecības vidusskolā;
- Barkavas profesionālā skola;
- Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā;
- Cīravas Profesionālā vidusskola;
- Rīgas Valsts tehnikums;
- Malnavas koledža;
- SIVA Jūrmalas profesionālā vidusskola;
- Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola
3. Augstākās izglītības programmas apguvē:
- VSDA "Attīstība" Rīgā;
- VSDA "Attīstība" Rēzeknē;
- VSDA "Attīstība" Smiltenē;
- VSDA "Attīstība" Daugavpilī;
- Rīgas Stradiņu universitātē;
- Latvijas Universitātē;
- Liepājas Universitātē.
Surdotulka pakalpojuma (izglītības programmas apgūšanai) ieviešanai budžeta
apropriācija valsts budžetā 2012.gadam nebija paredzēta. 2012.gadā Labklājības ministrija
surdotulka pakalpojuma nodrošināšanai piešķīra finansējumu 38080,80 latu apmērā.
2012.gadā surdotulka pakalpojumu nodrošināja 19 surdotulki t.sk.izglītības iestādēs14. Surdotulka pakalpojums izglītības iestādēs piešķirts 2012.gadā 45 klientiem, nodrošinot
7184,75 akadēmiskās stundas.
SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā tiek piedāvātas izglītības programmas
ēdināšanas pakalpojumu, elektrotehnikas un elektronikas, grāmatvedības, komerczinību,
datorsistēmu un datoru lietošanas jomās un sagatavošanas kursi pamatizglītības, arodizglītības
un profesionālās vidējās izglītības tālākizglītības programmās un profesionālās pilnveides
programmās.
2012.gadā SIVA Jūrmalas profesionālā vidusskolā un SIVA Koledžā tika piedāvātas
44 izglītības programmas.
SIVA Jūrmalas profesionālā vidusskola 2012.gadā piedāvāja 2 jaunas izglītības
programmas - veļas mazgātājs un gludinātājs un tirdzniecības zāles darbinieks (2011.gadā 6
jaunas programmas - programmējamās automātikas mehāniķis, mazumtirdzniecības
komercdarbinieks, datorsistēmu tehniķis, sekretariāta un biroja darbinieks, ēdināšanas
uzņēmumu darbinieks).
SIVA koledžā tiek piedāvātas studiju programmas - Cilvēku resursu vadība,
Mārketings un tirdzniecība, Grāmatvedība un nodokļi, Surdotulks, Informācijas tehnoloģijas,
Lietišķo sistēmu programmatūra, Viesnīcu servisa vadība.
2012.gada rādītāji
Profesionālā piemērotība:
Jūrmalas profesionālajā vidusskolā (JPV), t.sk.:
• 2012.g.septembrī mācības uzsākuši
• 2., 3. kursā mācās
• JPV 2012.gadā absolvējušas
JPV kursos 2011/2012.m.g. mācījušās
Koledžā, t.sk.
• 2012.g.septembrī mācības uzsākuši
• 2., 3. kursā mācās
• Koledžu 2012.gadā absolvējušas
Kopā:

Personas ar invaliditāti
260
194
51
85
58
124
224
87
109
28
802
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Lai pilnveidotu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu un dotu iespēju personām ar
invaliditāti to saņemt pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, SIVA EQUAL projekta „Invalīdu
nodarbinātības veicināšana” ietvaros, sadarbībā ar IZM izveidoja atbalsta punktus
profesionālās izglītības iestāžu telpās. Atbalsta punktos izveidotas mācību telpas, tās aprīkotas
ar nepieciešamo inventāru, tai skaitā ar datortehniku. Katrā atbalsta punktā ir viens aģentūras
darbinieks, kura pienākums ir piesaistīt invalīdus darbaspējas vecumā, sniegt konsultācijas par
sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, organizēt profesionālās piemērotības noteikšanu,
iesaistīt invalīdus profesionālās rehabilitācijas atbalsta punktos utt.
SIVA atbalsta punktos no Valsts komisijas saņemtajiem datiem 2008.-2012 gados
vidēji gadā tiek apzinātas 1200 personas ar invaliditāti, profesionālas piemērotības noteikšana
vidēji gadā tiek veikta 142 personai. Katru gadu vidēji 40 personas ar invaliditāti - SIVA
Koledžas studenti vai Jūrmalas profesionālās vidusskolas audzēkņi tiek iekārtoti prakses
vietās.

4. Invalīdu sociālās nodrošināšanas sistēmas pilnveide
4.1. Sociālās apdrošināšanas un sociālo pakalpojumu sistēmas reglamentējošo
tiesību aktu harmonizācija, ņemot vērā pamatnostādnēs noteikto pasākumu
īstenošanu (izpildes termiņš - 2006. - 2015.gads)
Prognozētais rezultāts - harmonizēti tiesību akti, lai nodrošinātu Pamatnostādnēs noteikto
pasākumu īstenošanu.
Iesaistītā institūcija – LM.
Pasākuma izpildes gaita – procesā.
2012.gadā, tāpat kā 2011.gadā pasākumi attiecībā uz Valsts sociālo pabalstu likumā
noteikto pabalstu invalīdiem apmēru paaugstināšanu vai jauno pabalstu invalīdiem ieviešanu
netika veikti. Esošajā ekonomiskā situācijā Valsts sociālo pabalstu likumā noteikto pabalstu
invalīdiem apmēru pārskatīšana nav tikusi ierosināta.
Saskaņā ar VSAA datiem 2012.gadā vidējais pabalsta saņēmēju skaits bija šāds:

valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu – 16 688 personas (2011.gadā – 16 238
personas). Pabalsta izmaksai tika izlietoti 13 347,7 tūkst. lati, kas par 4,7% jeb 603,9 tūkst.
latiem ir vairāk nekā 2011.gadā;

pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana – 11 004 personas (2011.gadā – 10
089 personas). Pabalsta izmaksai tika izlietoti 13 528,5 tūkst. lati, kas par 10,8% jeb 1 321,4
tūkst. latiem ir vairāk nekā 2011.gadā;

bērna invalīda kopšanas pabalstu – 1 727 personas (2011.gadā – 1 685 personas).
Pabalsta izmaksai tika izlietoti 3 157,3 tūkst. lati, kas par 2,4% jeb 72,6 tūkst. latiem ir vairāk
nekā 2011.gadā;

piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu – 6 977 persona (2011.gadā –
7 020 personas). Piemaksas izmaksai tika izlietoti 6 567,3 tūkst. lati, kas ir par 0,1% jeb 4,3
tūkst. latiem mazāk nekā 2011.gadā;

pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta
pārvietošanās – 16 049 (2011.gadā – 15 491 personas). Pabalstam tika izlietoti 1 875,2 tūkst.
lati, kas par 7,4% jeb 128,4 tūkst. latiem ir vairāk nekā 2011.gadā.
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4.2. Diferencēt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru invalīdiem kopš
bērnības, ņemot vērā invaliditātes smaguma pakāpi (izpildes termiņš - 2011. 2015.gads)
Paredzētais finansēšanas avots – valsts pamatbudžets. Plānotais nepieciešamais papildus
finansējums –3 757,1 tūkst latu 2011.gadā, 29 846,7 tūkst. latu kopā.
Prognozētais rezultāts – uzlabota invalīdiem kopš bērnības sociālā situācija.
veicināta invalīdu integrācija sabiedrībā, nosakot un īstenojot valsts atbalsta programmu
invalīdiem ar ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem.
Iesaistītā institūcija – LM, VK
Izpildes stadija – nav uzsākts.
Līdzekļu trūkuma dēļ MK 2011.gada 28.marta sēdē noteica, ka pasākumu, kuru
īstenošana ir saistīta ar papildu valsts budžeta līdzekļu nepieciešamību, īstenošana tiek
uzsākta ar 2015.gada 1.janvāri (protokols Nr.19, 2.§, 17.punkts). Tāpēc grozījumi MK
2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1605 „Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un
izmaksas kārtību” netika ierosināti. Pasākumi saistībā ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta
paaugstināšanu 2012.gadā netika veikti, un papildus finansējums nebija nepieciešams.

4.3. Noteikt atbalsta pasākumus invalīdiem ar ļoti smagiem funkcionāliem
traucējumiem asistenta pakalpojumu nodrošināšanai (izpildes termiņš - 2008. 2015.gads)
Paredzētais finansēšanas avots – valsts pamatbudžets. Plānotais nepieciešamais papildus
finansējums – Ls 2 561,3 tūkst. vidēji gadā.
Prognozētais rezultāts - veicināta invalīdu integrācija sabiedrībā, nosakot un īstenojot valsts
atbalsta programmu invalīdiem ar ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem.
Iesaistītā institūcija – LM.
Izpildes stadija – procesā.
Asistenta pakalpojuma ieviešana paredzēta 2010.gada 20.maijā pieņemtajā
Invaliditātes likumā. Saskaņā ar Invaliditātes likumā noteikto personām ar invaliditāti, kurām
ir smagi funkcionālie traucējumi ir pieejami šādi asistenta pakalpojumi invaliditātes seku
mazināšanai:


personām ar I grupas redzes invaliditāti, kuras nesaņem valsts pabalstu invalīdam,
kuram nepieciešama kopšana, — līdz 2014.gada 31.decembrim ir tiesības saņemt
pabalstu par asistenta izmantošanu 10 stundas nedēļā, pašām izvēloties konkrēto
asistentu. Šo pabalstu nav tiesību saņemt personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā – no
2011.gada 1.janvāra (ar 2013.gada 1.janvāri šīs personas var saņemt pašvaldībā pēc to
deklarētās dzīvesvietas no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 30
stundām nedēļā);



personai ar I vai II invaliditātes grupu un personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar
invaliditāti, pamatojoties uz Valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas
nepieciešamību, pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, profesionālās
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības
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iestādēs ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu
pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai - no 2012.gada 1.septembra;


personām ar I vai II invaliditātes grupu un personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar
invaliditāti, izņemot personas, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā,
stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā, pamatojoties uz Valsts komisijas
atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ir tiesības pašvaldībā pēc to
deklarētās dzīvesvietas saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu
līdz 40 stundām nedēļā – no 2013.gada 1.janvāra.

Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 2013.gadā ir paredzēts piešķirt 1 866 454 lati, bet
2014.gadā un turpmāk ikgadēji - 1 903 783 lati.

4.4. Noteikt atbalsta pasākumu finansēšanu no valsts sociālās apdrošināšanas
budžeta personām ar draudošu (prognozējamu) invaliditāti ārstniecības un
rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai (izpildes termiņš - 2011. 2015.gads)
Paredzētais finansēšanas avots – valsts sociālās apdrošināšanās budžets.
Prognozētais rezultāts - nodrošināta savlaicīga un kvalitatīva medicīniskā rehabilitācija
personām ar draudošu (prognozējamu) invaliditāti.
Iesaistītās institūcijas – LM, VM.
Pasākuma izpildes gaita – procesā.
Savlaicīgas ārstniecības un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības
nodrošināšanai personām ar prognozējamo invaliditāti veselības aprūpes pakalpojumi tiek
nodrošināti ārpus plānveida veselības aprūpes pakalpojumu gaidīšanas rindām. MK
2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtība” tika iekļauta norma, ka ārstniecības iestādei personai ar prognozējamu
invaliditāti valsts apmaksātos plānveida veselības aprūpes pakalpojumus, kas ir iekļauti
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajā personas ar
prognozējamu invaliditāti individuālajā rehabilitācijas plānā, jāuzsāk noteiktos termiņos no
pacienta griešanās datuma ārstniecības iestādē: ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus
– 15 darbdienu laikā; plānveida ambulatorās un stacionārās medicīniskās rehabilitācijas
pakalpojumus – 15 darbdienu laikā; plānveida operācijas – piecu kalendāra mēnešu laikā.
Invaliditātes likuma 11.pants „Invaliditātes riska mazināšana” nosaka, ka personām ar
prognozējamu invaliditāti invaliditātes risku novērš vai mazina, īstenojot individuālajā
rehabilitācijas plānā (IRP) noteiktos pasākumus un nodrošinot tiesības prioritāri saņemt no
valsts budžeta apmaksātus ārstniecības, kā arī sociālās un profesionālās rehabilitācijas
pakalpojumus atbilstoši IRP. Invaliditātes likums paredz Ministru kabinetam deleģējumu
noteikt sniedzamo pakalpojumu veidus, apjomu, saņemšanas nosacījumus un kārtību.
2010.gada 28.decembrī pieņemti MK noteikumi Nr.1207 "Noteikumi par personai ar
prognozējamu invaliditāti prioritāri sniedzamo invaliditātes riska mazināšanai paredzēto
pakalpojumu veidiem, apjomu, saņemšanas nosacījumiem un saņemšanas kārtību”, kuros
noteikts, ka personai ar prognozējamu invaliditāti ir tiesības saņemt ārstniecības
pakalpojumus atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtību, – ambulatorās speciālistu konsultācijas, ambulatori veicamos
diagnostiskos izmeklējumus, ambulatorās medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus,
stacionārā plānveida medicīnisko palīdzību utt., kā arī, prioritāri var saņemt sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus – līdz 21 dienai ilgu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursu
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sociālās rehabilitācijas institūcijā un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu – profesionālās
piemērotības noteikšanu un profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides kursu
160-480 stundu apjomā.
Kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta
līdzekļiem nosaka 2009.gada 31.marta MK noteikumi Nr.279 „Noteikumi par kārtību, kādā
personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un
prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem” un tajos ir iekļautas normas par
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu personām ar prognozējamu invaliditāti.
Pēc SIVA sniegtās informācijas no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 1.septembrim
no valsts budžeta apmaksātu sociālo rehabilitāciju saņēmuši 1512 klienti (797 personas ar
funkcionāliem traucējumiem, 375 politiski represētās personas, 338 Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, 2 personas ar prognozējamu
invaliditāti un 766 personas ar jau esošu invaliditāti).
Savukārt kārtība kādā personas ar prognozējamu invaliditāti un personas ar invaliditāti
Sociālās integrācijas valsts aģentūrā var saņemt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus ir
noteikts MK 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.271 „Kārtība, kādā personas saņem
profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus”.
MK 2009. gada 15.decembra noteikumi Nr. 1474 „Tehnisko palīglīdzekļu
noteikumi”” ir noteikts, ka personas ar prognozējamu invaliditāti ir iekļautas to personu
grupā, kas tehniskos palīglīdzekļus saņem steidzamības kārtā.
Pēc Valsts komisijas datiem, prognozējamas invaliditātes ekspertīzes veikšanai
ģimenes/ ārstējošie ārsti 2012.gadā nosūtījuši 121 personu (2011.gadā -186 personas), no tām:
Prognozējama invaliditāte noteikta 3,5% personu no plānotā prognozējamo invalīdu skaita3000 (Valsts komisija, plānojot prognozējamo invalīdu ekspertīžu skaitu 2012.gadā, par
pamatu ņēma personu skaitu, kuras atzītas par pārejoši darbnespējīgām pēc 26 nedēļām:
2011.gadā-2864. Jāatzīmē, ka 2012.gadā par pārejoši darbnespējīgām pēc 26 nedēļām atzītas
3012 personas. Daļa no pārejoši darbnespējīgām personām pēc 26 nedēļām būtu jāuzskata par
invaliditātes riska gadījumiem.
Valsts komisija 2012.gadā IRP apstiprināja 99 personām – 81,8%; apstiprināti ar
iebildumiem – 6 personām – 5,0%; netika apstiprināti- 16personām – 13,2% (2011.gadā
atbilstoši: 116-62,3%, 20-10,8%, 50-26,9%).
Iespējams, mazais nosūtīto personu skaits izskaidrojams ar to, ka prognozējamās
invaliditātes ietvaros personai pieejamais valsts atbalsts un priekšrocības ir vienīgi
medicīnisko pakalpojumu saņemšana „ārpus rindas”, kas neapmierina lielāko daļu personu.
Bez tam, nosūtot slimnieku uz prognozējamas invaliditātes ekspertīzi ģimenes ārstam ir
jāsagatavo IRP, taču šo veicamo pienākumu (bez atlīdzības) ģimenes ārsti uzskata par
papildus slogu, kā viņi par to atkārtoti ir norādījuši Valsts komisijas darbiniekiem tikšanās
laikā semināros/sanāksmēs. Ģimenes ārsti ir arī norādījuši, ka IRP sastādīšanai būtu jābūt
rehabilitologu kompetencē, tomēr, tā kā par IRP sastādīšanu atsevišķa samaksa nav paredzēta,
ģimenes ārstam lūgt rehabilitologa iesaistīšanos IRP sastādīšanā konkrētai personai ir
iespējams tikai gadījumā, ja persona pati sedz šī pakalpojuma izmaksas.
Iespējams, arī pašas personas nav ieinteresētas iegūt prognozējamas invaliditātes
statusu, bet drīzāk turpināt darbnespējas lapu. Ja darbnespējas lapa tiek noslēgta, bet persona
tomēr nevar atgriezties darbā, tā pretendē uz invaliditāti.
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4.5. Regulāri pārskatīt pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem,
kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās (izpildes termiņš - 2007. - 2015.gads)
Paredzētais finansēšanas avots – valsts pamatbudžets.
Prognozētais rezultāts – veicināta invalīdu, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, dzīves
līmeņa pakāpeniska uzlabošanās un integrēšanās sabiedrības sociālekonomiskajā vidē.
Iesaistītā institūcija – LM.
Pasākuma izpildes gaita – procesā.
Saskaņā ar MK 2009.gada 22.decembra, noteikumiem Nr.1606 „Noteikumi par
pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta
pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību” pabalsta
apmēru pārskata Ministru kabinets pēc labklājības ministra ierosinājuma atbilstoši valsts
budžeta iespējām, kā arī izvērtējot ekonomisko situāciju valstī un ņemot vērā Centrālās
statistikas pārvaldes noteikto vidējo faktisko patēriņa cenu indeksu. Esošajā ekonomiskajā
situācijā pabalsta apmēra pārskatīšana nav tikusi ierosināta.
Sakarā ar pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, ieviešanu 2008.gadā
pieauga personu ar invaliditāti skaits, kas vērsās Valsts komisijā, lai saņemtu atzinumu par
īpašas kopšanas nepieciešamību. Vienlaicīgi lielai daļai no minētajām personām tika noteiktas
medicīniskās indikācijas speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta transporta
izdevumu kompensēšanai saņemšanai.
Kopš 2007.gada pabalsta apmērs nav mainīts, sakarā ar būtisku tā saņēmēju skaita
palielināšanos līdz 16 556 personām 2012.gada decembrī (2011.gadā-15 942 personas)
ievērojami palielinājušies pabalsta izmaksai izlietotie līdzekļi. Rezultātā budžeta izdevumi
pabalsta nodrošināšanai ievērojami pārsniedz plānotos. Ņemot vērā iepriekš minēto un valsts
ekonomisko stāvokli, pabalsta apmērs netika pārskatīts.

4.6. Regulāri pārskatīt piemaksas apmēru pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu
invalīdu un bērna invalīda kopšanas pabalstu (izpildes termiņš - 2007. 2015.gads)
Paredzētais finansēšanas avots – valsts pamatbudžets.
Prognozētais rezultāts – veicināta invalīdu kopš bērnības dzīves līmeņa pakāpeniska
uzlabošanās un aktīvāka integrēšana sabiedrībā.
Iesaistītā institūcija – LM.
Pasākuma izpildes gaita – procesā.
Ar 2009.gada 1.janvāri piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu
apmērs tika paaugstināts no 50 līdz 75 latiem mēnesī. 2010.-2012.gadā piemaksas apmērs
netika pārskatīts.
2012.gadā bērnu skaits, par kuriem tika maksāta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta
par bērnu invalīdu, vidēji mēnesī bija 7 300 bērni, kas ir par 0,4% jeb 28 bērniem mazāk nekā
2011.gadā. Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu izmaksai 2012.gadā
izlietoti valsts pamatbudžeta līdzekļi 6 567,3 tūkst. latu apmērā jeb par 0,1% vairāk nekā
2011.gadā (6 563,0 tūkst. latu), ko ietekmēja izmaksājamās piemaksas vidējā apmēra
palielināšanās.
Ar 2008.gada 1.janvāri bērna invalīda kopšanas pabalsta apmērs tika paaugstināts no
50,00 latiem līdz 150,00 latiem mēnesī. 2009.-2012.gadā pabalsta apmērs netika pārskatīts.
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Bērnu skaits, par kuriem maksāts bērna invalīda kopšanas pabalsts, 2012.gadā vidēji
mēnesī bija 1 750 bērni, kas, salīdzinot ar 2011.gadu, palielinājies par 38 bērniem jeb 2,2%.
Bērna invalīda kopšanas pabalsta izmaksai no valsts pamatbudžeta līdzekļiem 2012.gadā
izlietoti 3 157,3 tūkst. lati, kas ir par 2,4% jeb 72,6 tūkst. latu vairāk nekā 2011.gadā, ko
ietekmēja pabalsta saņēmēju skaita pieaugums.
Kopā piemaksām pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu un bērna invalīda
kopšanas pabalstiem 2012.gadā izlietoti 9 724,5 tūkst. latu, kas ir par 76,9 tūkst. latu jeb 0,8%
vairāk nekā 2011.gadā izlietotie līdzekļi (9 647,7 tūkst. latu).

4.7. Palielināt tehnisko palīglīdzekļu apjomu, veidus un uzlabot to kvalitāti
(izpildes termiņš - 2006. - 2015.gads)
Paredzētais finansēšanas avots – valsts pamatbudžets. Faktiskais kopējais finansējums
2012.gadā Ls 2 414 122.
Prognozētie rezultāti – iedzīvotāji saņem kvalitatīvus, valsts apmaksātus tehniskos
palīglīdzekļus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai - mājās vai filiālēs, nodrošināta ražotāju
kontrole un pārbaude vai saņemtais tehniskais palīglīdzeklis atbilst personas funkcionālo
traucējuma veidam un atskaites dokumentos norādītajam. Samazinās rindas tehnisko
palīglīdzekļu saņemšanai.
Iesaistītās institūcijas – LM, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Nacionālais
rehabilitācijas centrs „Vaivari””, Latvijas Nedzirdīgo savienība (turpmāk-LNS), Latvijas
Neredzīgo biedrība (turpmāk – LNB).
Pasākuma izpildes gaita – procesā.
Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk-SPSP)
grozījumiem, ar 2009.gada 1.septembri iedzīvotāju apgāde ar tehniskajiem palīglīdzekļiem
deleģēta nevalstiskajam sektoram. Ar 2009.gada 1.septembri uzdevums visu veidu tehnisko
palīglīdzekļu nodrošināšanā nodots valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Nacionālais
rehabilitācijas centrs „Vaivari”” (turpmāk - sabiedrība). No 2010.gada 1.janvārā personu
nodrošināšanu ar surdotehniku pārņēma LNS, bet personu nodrošināšanu ar tiflotehniku un
acu protēzēm - LNB.
2012.gadā tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanai no valsts budžeta piešķirti 2
414 122 lati (2011.gadā pakalpojuma finansējuma apjoms bija 2 699 541 lati).
2012.gadā iepirkti 13 116 palīglīdzekļi, izlietojot tiem 2 616459,71 (ieskaitot
administrēšanas izdevumus). 2012.gadā izsniegti 13 332 palīglīdzekļi (salīdzinoši 2011.gadā
izsniegti 8454 tehniskie palīglīdzekļi) tai skaitā, pārvietošanās palīglīdzekļi-1606, pašaprūpes
palīglīdzekļi-1624, protēzes-1117, ortozes-1266, ortopēdisko apavu pāri-1877, surdotehniskie
palīglīdzekļi (LNS)-3442, tiflotehnika un acu protēzes-2400.
Rindā pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem uz 2011.gada 1.janvāri atradās 9975 personas
(tai skaitā 1144 personas, kurām tehniskie palīglīdzekļi piešķirami steidzamības kārtā), uz
2012.gada 1.janvāri rindā gaidošo personu skaits bija pieaudzis līdz 10981 personām
(t.sk.1100 steidzamības kārtā). Savukārt uz 2013.gada 1.janvāri rindā gaidošo personu skaits
uz tehniskajiem palīglīdzekļiem bija 9884 personas.
Lai uzlabotu tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma pieejamību, tika izstrādāti un
2012.gada 13.martā akceptēti „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15.decembra
noteikumos Nr. 1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi””.
Minētie grozījumi paplašina noteikumu regulējumu tehnisko palīglīdzekļu iegādei,
izmantojot līdzmaksājumu, precizē tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu steidzamības kārtā,
(t.sk., paredzot iespēju personām ar prognozējamu invaliditāti saņemt tehniskos palīglīdzekļus
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steidzamā kārtā), pastiprina personas un tās mantinieku atbildību par patapinātu tehnisko
palīglīdzekli.
No valsts budžeta finansējamo tehnisko palīglīdzekļu saraksts papildināts ar ortozēm
Šeno (Cheneau) tipa korsetēm, pleca, elkoņa, plaukstas, potītes, ceļa, gūžas locītavu, potītes –
pēdas ortozes, iekaitot abdukcijas ortozēm, greizās pēdas abdukcijas ortozēm), kuras ir
nepieciešamas efektīvai locītavu problēmu novēršanai. Lai panāktu finanšu ekonomiju, dažus
tehniskos palīglīdzekļus personīgās aprūpes un aizsardzības grupā, kas šobrīd bērniem tiek
izsniegti īpašumā, paredzēts izsniegt patapinājumā (piemēram, tualetes un vannas krēslus), kā
arī šajā grupā gandrīz visiem tehniskajiem palīglīdzekļiem par gadu vai diviem pagarināts
laiks, pēc kura persona var tikt uzņemta rindā pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem.

PAR APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJAS
KONVENCIJAS PAR PERSONU AR INVALIDITĀTI
TIESĪBĀM ĪSTENOŠANAS PLĀNA 2010.-2012.GADAM
IZPILDI
1.sadaļa „Vienlīdzība un diskriminācijas aizliegums”

1.1. Izvērtēt nepieciešamību visus ar diskrimināciju saistītos jautājumus
regulēt vienā (t.s.”jumta”) likumā (izpildes termiņš 2010.gada IV cet.).
Rezultāts: Lēmums par Diskriminācijas novēršanas likuma izstrādes lietderību
Iesaistītās institūcijas – LM, Tiesībsargs
Konvencija dalībvalstīm uzliek par pienākumu nodrošināt un veicināt to, lai visas
personas ar invaliditāti varētu pilnībā īstenot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības bez
jebkāda veida diskriminācijas invaliditātes dēļ. Turklāt Konvencija uzliek par pienākumu
ieviest jaunu regulējumu, kas noteiktu atšķirīgas attieksmes aizliegumu pilnīgi visās dzīves
jomās.
Lai pildītu doto uzdevumu, ar LM 2010.gada 1.marta rīkojumu Nr.21 tika izveidota
darba grupa „Diskriminācijas novēršanas likuma izstrādes nepieciešamības izvērtēšanai”
(turpmāk-darba grupa), kurā iekļauti ministriju, kā arī, Tiesībsarga biroja, Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības, Latvijas Pašvaldību savienības un dažādu invalīdu intereses
pārstāvošo biedrību pārstāvji.
Darba grupa secināja, ka līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā, Latvijai pārņemot
Eiropas Savienības direktīvas, diskriminācijas aizliegums uz dzimuma pamata ir ietverts
vairākos nacionālajos normatīvajos aktos. Turpretī attiecībā uz diskriminācijas aizliegumu uz
invaliditātes pamata, konstatēja, ka ir jomas, kurās nav noteikts atšķirīgas attieksmes
aizliegums (piemēram, likums „Par tiesu varu”, Kriminālprocesa likums, Reklāmas likums
u.c.). Turklāt nav iespējams pilnībā identificēt visas jomas, kurās varētu būtu iespējama un
varētu tikt pieļauta diskriminācija pret personām ar invaliditāti. Arī spēkā esošais regulējums
attiecībā uz diskriminācijas novēršanu pret personām ar invaliditāti nav pietiekams un
nenovērš diskrimināciju dažādas dzīves jomās, piemēram, diskriminācija uz invaliditātes
pamata joprojām sastopama nodarbinātībā, izglītībā, veselības aprūpē, preču un pakalpojumu
pieejamībā.
Ņemot vērā, ka LM kompetence ir izstrādāt personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju
un dzimumu līdztiesības politiku, visaptveroša diskriminācijas novēršanas likumprojekta
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izstrādi kavētu tas, ka jautājumi, kas skar diskriminācijas novēršanu uz pārējiem pamatiem, ir
citu nozaru ministriju kompetences jautājumi. Tādējādi darba grupa nolēma neizstrādāt
Diskriminācijas novēršanas likumu.

1.2.Noteikt, ka atšķirīga attieksme pret patērētāju aizliegta arī personas
invaliditātes dēļ (izpildes termiņš 2010.g. IV cet.).
Rezultāts: Pieņemti grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā
Iesaistītās institūcijas – LM, EM
Tiesību normas, kas aizliedz atšķirīgu attieksmi pret patērēju personas invaliditātes dēļ
ir iestrādātas 2010.gada 28.oktobrī Saeimā pieņemtajā likumā „Grozījumi Patērētāju tiesību
aizsardzības likumā”, kurš stājās spēkā 2011.gada 1.janvārī.

2. sadaļa „Izpratnes veidošana”
2.1. Ieviest izglītojošas mācības pedagogiem visos izglītības līmeņos, tai skaitā
pirmsskolas izglītības iestādēs, par personām ar invaliditāti un šo personu
tiesībām (izpildes termiņš-katru gadu)
Rezultāts: Pedagogi apguvuši tālākizglītības kursus 36 vai 72 stundu apjomā un ieguvuši
sertifikātu par profesionālo pilnveidi
Iesaistītās institūcijas – IZM
IZM saskaņā ar MK 2007.gada 28.augusta noteikumiem Nr.570 „Vispārējā izglītības
pedagogu un interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides kārtība 2010.gadā ir
saskaņojusi 20 tālākizglītības programmas (aptuveni 400 pedagogiem ir izsniegti dokumenti
par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidi).
IZM saskaņā ar MK 2011.gada 7.jūnija noteikumiem Nr.431 „Pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveides kārtība”:
- 2011.gadā ir saskaņojusi 10 tālākizglītības programmas (aptuveni 400 pedagogiem izsniegti
dokumenti par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidi);
- 2012.gadā ir saskaņojusi 9 tālākizglītības programmas (aptuveni 360 pedagogiem izsniegti
dokumenti par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidi).
ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” ietvaros 44 pedagogiem izsniegti
dokumenti par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidi.
ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos” ietvaros 6485 pedagogi ieguva otrās kvalifikācijas izglītības sertifikātus (t.sk.
speciālajā izglītībā).

2.2. Nodrošināt metodisko atbalstu pakalpojumu sniedzējiem darbā ar personu
ar garīga rakstura traucējumiem (izpildes termiņš 2012. IV cet.)
Rezultāts: Izstrādātas vadlīnijas sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar personām ar garīga
rakstura traucējumiem
Iesaistītās institūcijas – LM
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Vadlīnijas sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar personām ar garīga rakstura
traucējumiem netika izstrādātas. Lai uzlabotu sociālo darbinieku pakalpojumu sniegšanu
personām ar garīga rakstura traucējumiem, 2012.gadā tika uzsāktas izstrādāt „Pamatnostādnes
sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam”, kuras ir iekļautas LM 2013.gada darba
plānā.

2.3.Informēt sabiedrību par personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un
tiesībām, t.sk. par personu ar garīga rakstura traucējumiem specifiskajām
vajadzībām (izpildes termiņš-pastāvīgi, 2012. IV cet.)
Rezultāts: Īstenoti informatīvi pasākumi:
- organizēti semināri un sagatavota informācija elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos;
- sagatavoti metodiskie materiāli par personu ar garīga rakstura traucējumiem specifiskajām
vajadzībām
Iesaistītās institūcijas – LM
Sabiedrībā vēl arvien ir vērojami aizspriedumi, neiecietīga attieksme un
norobežošanās no cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Ikdienā vairums sabiedrības
locekļu nesastopas ar cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, līdz ar to nav ne praktiskas
pieredzes, ne teorētisku zināšanu par saskarsmi ar šādiem cilvēkiem. Sabiedrības neizglītotība
no vienas puses un vēlme izvairīties no negatīvas pieredzes no otras puses rada saskarsmes
problēmas, kas savukārt ir pamats cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem izstumšanai,
diskriminācijai un sociālai izolācijai, kas apgrūtina cilvēkiem ar garīgās attīstības
traucējumiem iekļaušanos dažādās dzīves jomās
LM regulāri informē sabiedrību par visu personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām
un tiesībām, neizdalot atsevišķi informācijas sniegšanu personām ar garīga rakstura
traucējumiem. Par aktualitātēm saistībā ar atbalsta pasākumiem un personu ar invaliditāti
tiesībām, LM regulāri sniedz informāciju gan elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, gan
aktualizējot informāciju savā mājas lapā www.lm.gov.lv, kā arī tiekoties ar personas ar
invaliditāti intereses pārstāvošajām biedrībām. LM mājas lapā ir ievietota informācija
atbilstoši 2007.gada 6.marta MK noteikumiem nr. 171 „Kārtība kādā iestādes ievieto
informāciju internetā”, kuros norādīts, ka mājas lapā jābūt sadaļai „viegli lasīt”, kurā viegli
uztveramā valodā iekļauj īsu aprakstošu informāciju par iestādi un citu informāciju, ko iestāde
uzskata par nepieciešamu. Vājredzīgām personām ar invaliditāti ir pieejama informācija ar
palielinātajiem burtiem. Tāpat personas ar invaliditāti par pieejamo atbalstu un citiem
jautājumiem informāciju var uzzināt LM mājas lapas sadaļā „Personām ar invaliditāti”, uzdot
savu jautājumu sadaļā „Jūsu jautājums”, vai sociālajos tīklos.
Metodiskos materiālus saistībā ar personu ar garīga rakstura traucējumiem
specifiskajām vajadzībām LM nav izstrādājusi, tomēr invalīdus ar garīga rakstura
traucējumiem pārstāvošā biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem
„Zelda””, kas aktīvi sadarbojas ar LM personu ar invaliditāti jautājumos, ir izstrādājusi
bukletus „Psihiski saslimuša cilvēka tuviniekiem”, „Informācija darba devējiem: cilvēku ar
garīga rakstura traucējumiem nodarbināšanai”, „Palīgmateriāls pacientam ar psihiskiem
traucējumiem” u.c. informatīvos materiālus attiecībā uz minēto mērķgrupu. Tāpat kopš
2008.gada katru gadu informāciju par aktualitātēm saistībā ar personu ar garīga rakstura
traucējumiem specifiskajām vajadzībām biedrība sniedz apkārtrakstos.
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3. sadaļa „Pieejamība”
3.1.Nodrošināt fizisku piekļuvi:
3.1.1. valsts un pašvaldību pārvaldes iestādēm un citām publiskām ēkām un
būvēm
Rezultāts: Veikti pasākumi infrastruktūras un transporta pieejamības pakāpeniskai
sakārtošanai (izpildes termiņš-katru gadu)
Iesaistītās institūcijas – Nozaru ministrijas, pašvaldības
Pēdējā desmitgadē ir veiktas ievērojamas izmaiņas būvniecību reglamentējošajos
normatīvajos aktos, iekļaujot tajos vides pieejamības prasības, kā arī ir veikti ES fondu
ieguldījumi infrastruktūras attīstībā un sabiedrības informēšanā par vides pieejamības
jautājumiem. Tomēr ir jāatzīst, ka vides pieejamības prasības joprojām netiek ievērotas vai
tiek ievērotas formāli. Situācija ir labāka tajās jomās, kur vides pieejamības prasības tiek
noteiktas ES līmeņa reglamentējošajos dokumentos – tas ir starptautiskais sabiedriskais
transports, pasažieru aviopārvadājumi, telekomunikāciju un interneta informācijas telpa.
Nav nodrošināta pieejamība objektos, kuri ir projektēti un būvēti līdz Latvijas
būvnormatīvu izmaiņu stāšanās spēkā 2008.-2009.g publiskajā ārtelpā, vēsturiskās apbūves
teritorijās un objektos, pilsētas sabiedriskā transporta līdzekļos, ēkās un būves, kas nodotas
ekspluatācijā līdz būvniecību reglamentējošo normatīvu izmaiņām.
2012. gada 28. augustā tika pieņemti MK noteikumi Nr.599 „Sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”, paredzot, ka:
1) pārvadātājam sabiedriskā transportlīdzekļa salonā jānodrošina, lai pasažierim
informācija par attiecīgām sabiedriskā transportlīdzekļa pieturvietām maršrutā būtu pieejama
gan audiāli, gan vizuāli – minētā prasība reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos jāievieš
no 2015. gada 1. janvāra, reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos no 2015. gada 1. janvāra
līdz 2021. gada 1. janvārim, vai arī pērkot jaunus transportlīdzekļus;
2) sabiedriskajam transportam jābūt pielāgotam tā, lai personām ar funkcionāliem
traucējumiem atvieglotu iekļūšanu sabiedriskajā transportlīdzeklī un nodrošinātu šo personu
pārvadāšanu – reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos pilnā apmērā līdz 2022. gada
1. janvārim, daļēji līdz 2016. gada 1. janvārim (ar intensitāti vismaz vienu reizi dienā),
reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos pilnā apmērā sabiedriskie transportlīdzekļi jāpielāgo
līdz 2021. gada 1. janvārim, daļēji līdz 2016. gada 1. janvārim (vismaz 10%) un pilsētas
nozīmes maršrutos pilnā apmērā sabiedriskie transportlīdzekļi jāpielāgo līdz 2016. gada
1. janvārim.
Sabiedriskajam transportlīdzeklim jābūt pielāgotam normatīvajos aktos par
transportlīdzekļu izgatavošanu noteiktajām tehniskajām prasībām, lai personām ar
funkcionāliem traucējumiem atvieglotu iekļūšanu sabiedriskajā transportlīdzeklī un
nodrošinātu šo personu pārvadāšanu. Ja prasības nav ievērotas, pārvadātājam ir pienākums
nodrošināt minētās personas ar attiecīgi aprīkotu transportlīdzekli, kuru šīs personas var
pasūtīt 72 stundas pirms brauciena, piezvanot uz pārvadātāja norādīto tālruņa numuru.
Informācijai par tālruņa numuru jābūt pieejamai visās pieturvietās un autoostās.
Attiecībā uz sabiedriskā transporta infrastruktūras objektu pielāgošanu, lai nodrošinātu
personām ar funkcionāliem traucējumiem iespēju neierobežoti izmantot peronus, pieturvietas
un citas būves (stacijas, autoostas), informējam, ka 2012. gadā 3% dzelzceļa staciju ir
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pielāgotas pasažieriem ar kustību traucējumiem, bet 6% dzelzceļa staciju pasažieriem ar
kustību traucējumiem ir nodrošināti pacēlāji, lai pasažieri varētu iekāpt vilcienā.
AS „Pasažieru vilciens” kopā ar VAS „Latvijas dzelzceļš” un SIA „LDZ CARGO”,
sadarbojoties ar organizācijām, kas pārstāv personas ar invaliditāti, izstrādājusi un VAS
„Latvijas dzelzceļš” kā infrastruktūras pārvaldītājs apstiprinājusi Personu ar ierobežotām
pārvietošanās spējām piekļuves noteikumus dzelzceļa infrastruktūrai un ritošajam sastāvam
Latvijā, apstiprinājusi arī pārvadātāju un infrastruktūras pārvaldītāja darbības regulējošu
kārtību, kādā tiek sniegti pakalpojumi personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām,
izmantojot mobilos pacēlājus.
Lai personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām atvieglotu iespēju nokļūt vilcienā,
VAS „Latvijas dzelzceļš” iegādājies mobilos pacēlājus, un kopš 2011. gada 24. maija tiek
nodrošināta personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām iecelšana un izcelšana no vilciena
vagona uz peronu, izmantojot mobilos pacēlājus. Sadarbībā ar invalīdu un viņu draugu
apvienību „Apeirons” ir veikta personāla apmācība personu ar ierobežotām pārvietošanās
spējām apkalpošanai. Šobrīd šis pakalpojums pieejams deviņās stacijās: Rīga, Krustpils,
Rēzekne, Daugavpils, Jelgava, Saulkrasti, Sigulda, Dubulti un Vaivari. Astoņās dzelzceļa
stacijās veikta gājēju pāreju, uzbrauktuvju un nobrauktuvju izbūve.
Lai nodrošinātu pasažieru ar kustību traucējumiem pārvietošanu, AS „Pasažieru
vilciens” ir aprīkojusi astoņus dīzeļvilcienu un vienpadsmit elektrovilcienu vagonus ar
speciāliem invalīdu ratiņu stiprinājumiem. Vilcienos ar speciāliem simboliem ir atzīmētas
vietas, kas vilcienu salonos paredzētas pasažieriem ar īpašām vajadzībām.
Personu ar kustību traucējumiem pārvadāšanai pielāgoto autobusu skaits gadu no gada
palielinās: 2010. gadā reģionālajos starppilsētu nozīmes un reģionālajos vietējās nozīmes
pasažieru pārvadājumos 22% no kopējā autobusu skaita pasažieru pārvadājumos bija pielāgoti
invalīdu pārvadāšanai, bet 2012. gadā – 25,4% no kopējā autobusu skaita. No 35 valstī
esošajām autoostām, 95% autoostu nodrošina pasažieriem ar kustību traucējumiem piekļuvi
un apkalpošanu (uzbrauktuves, paplašinātas durvis).
Apkopojot statistiskos datus par stacijās un pieturas punktos veikto pakalpojumu
personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām skaitu, kas 2011. gadā bija 52, bet 2012. gadā
sasniedza 191 reizi, var secināt, ka pieprasījums pēc pakalpojuma strauji palielinās.
Augstākais sabiedriskā transporta pieejamības rādītājs personām ar invaliditāti ir
Rīgas pilsētā, jo 61% no kopējā autobusu skaita, kas pielāgoti pasažieru ar kustību
traucējumiem pārvadāšanai, ir pārvadātāja SIA „Rīgas satiksme” īpašumā. Sabiedriskā
transporta pakalpojumu pieejamība ir ierobežota pasažieru pārvadājumos ar autobusiem, kuru
ietilpība ir līdz 16 sēdvietām, jo tikai 9% no kopējā šo autobusu skaita ir piemēroti pasažieru
ar kustību traucējumiem pārvadāšanai.
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1107/2006 (2006. gada
5. jūlijs) par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar
gaisa transportu VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” (turpmāk – lidosta „Rīga”) nodrošina
Regulas 1107/2006 izpildi, kas atbilst arī Konvencijas plānam.
Īstenojot tā izpildi, lidostā „Rīga”:
1) ir uzstādīta kāpņu lifta platforma uz „A” izlidošanas sektoriem;
2) iegādāti divi speciāli aprīkoti mikroautobusi;
3) iegādāta speciāla tehnika – pasažieru pacēlāji/transportieri, kas nodrošina viena
līmeņa iekāpšanu/izkāpšanu gaisa kuģos;
4) uzstādīti 6 evakuācijas krēsli lidostas terminālā ārkārtas situāciju gadījumiem, kas
nodrošinās pasažieriem ar kustību traucējumiem iespēju pārvietoties pa kāpnēm;
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5) uzlabojot lidostas „Rīga” infrastruktūru, ir uzstādītas nepieciešamā platuma durvis
un likvidēti sliekšņi, kas atvieglo invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās
spējām pārvietošanos pa termināli.
Latvijā esošo ēku (gan dzīvojamo, gan publisko) fonds neatbilst personu ar invaliditāti
pieejamības nodrošināšanas prasībām (t.sk. nepietiekoši durvju platumi, lifta durvju platumi
un kabīņu izmēri, lifta pieturvietu izvietojums starpstāvos, pandusu neesamība līmeņa
starpības vietās). Šos trūkumus tikai daļā ēku iespējams novērst un tam nepieciešami
ievērojami līdzekļi.
EM kopā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons” (turpmāk-„Apeirons”)
kopš 2004.gada organizē vides pieejamības konkursu „Zelta kruķis” par humānāko ēku ar
labāko vides pieejamību cilvēkiem ar kustību un mobilitātes traucējumiem, kurā izvērtē gada
laikā celtās un renovētās ēkas.
2011.gadā „Apeirons” kopā ar Tiesībsarga biroju sākusi kampaņu, kuras ietvaros
aicinās aizdomāties par vides un pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti un
piedāvās risinājumus problēmu novēršanai. Kampaņas nosaukums ir "Alternatīvie risinājumi
darbībā" - ar to organizatori vērš uzmanību uz neskaidro terminu "alternatīvie risinājumi"
dažādās ar vides pieejamību saistītās likumdošanas iniciatīvās.
Salīdzinot valsts un pašvaldību ēku atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām vides
pieejamības prasībām, jāsecina, ka tikai nedaudz valsts pārvaldes iestādes ir pievērsušas
pastiprinātu uzmanību vides pieejamībai. Vairums ministriju ēku ir izpildījušas vides
pieejamības pamatprasības, un tās ir aprīkotas ar pacēlājiem.
Kultūras ministrijas (turpmāk-KM) ēka ir Rīgas pilsētas vietējās nozīmes arhitektūras
piemineklis un nodrošināt ēku ar speciālām ierīcēm saskaņā ar būvnormatīviem, kas nosaka
prasības publiskajām ēkām un būvēm, lai personas ar kustību traucējumiem iekļūtu KM ēkā,
varēs tikai pēc ministrijas ēkas pilnīgas renovācijas.
Aizsardzības ministrija ir nodrošinājusi tikai dažu tās objektu pieejamību personām ar
invaliditāti, piemēram, 2011.gadā veicot Nacionālo bruņoto spēku peldbaseina rekonstrukcija,
kuru var izmantot personas ar kustību traucējumiem un 2012.gadā pēc renovācijas arī
Nacionālo bruņoto spēku sporta zāle ir kļuvusi pieejama arī cilvēkiem ar invaliditāti.
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk-VID), atbilstoši tā lietošanā esošo ēku
konstrukcijai, to tehniskajam stāvoklim un klientu zāļu izvietojumam pilnībā vai daļēji ir
nodrošinājis VID klientiem ar invaliditāti iespējas fiziski nokļūt klientu apkalpošanas centros
pie speciālistiem un saņemt nepieciešamos pakalpojumus. Gandrīz visi VID klientu
apkalpošanas centri ir piemēroti klientiem ar īpašajām vajadzībām Fiziskas piekļuves iespējas
personām ar invaliditāti, t.i., klientiem ar kustību traucējumiem (ratiņkrēslā), pilnībā ir
nodrošinātas 20 VID klientu apkalpošanas centros visā Latvijas teritorijā (ir uzbrauktuve vai
sliedes nokļūšanai ēkā, klientu zāle izvietota pirmajā stāvā vai ir atbilstošs lifts, nav
pakāpienu, sliekšņu vai citu šķēršļu, ierīkota speciāla zvanu poga VID darbinieka izsaukšanai
palīdzības sniegšanai, atsevišķa telpa klientu apkalpošanai u.tml.), bet daļēji – 10 VID klientu
apkalpošanas centros visā Latvijas teritorijā.
Nacionālā veselības dienesta Centrālajā birojā personām ar kustību traucējumiem (tajā
skaitā, personām ratiņkrēslos) ir nodrošināts atbilstoša platuma lifts un durvju ailes.
LM ēka ir aprīkota ar invalīdu pacēlāju, bet no visām tās pārraudzības iestādēm
personām ar invaliditāti vislabāk, atbilstoši universālā dizaina pamatprincipiem ir pielāgota
SIVA ēka, kurā notiek personu ar invaliditāti profesionālā un sociālā rehabilitācija un Valsts
komisijas Rīgas apvienotās nodaļas ēka, kurā tiek veikta personu invaliditātes ekspertīze.
Savukārt no visiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klientu apkalpošanas punktiem
tikai četros nav nodrošināta piekļuve invalīdiem ar kustību traucējumiem.
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Diemžēl nepietiekamā finansējuma dēļ, nav iespējams nodrošināt visu valsts
pārvaldes, pašvaldību un citu publisko ēku telpu pielāgojumu atbilstību personu ar invaliditāti
vajadzībām.

3.1.2.Nodrošināt fizisku piekļuvi izglītības iestādēm
Rezultāts: Veikti pasākumi pieejama mācību iestāžu transporta nodrošināšanai bērniem ar
funkcionālajiem traucējumiem (izpildes termiņš-2010.g.IV cet.)
Iesaistītās institūcijas: RAPLM (tagad VARAM), pašvaldības
Latvijas - Šveices sadarbības programmas projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana,
lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros no 110
iegādātajiem autobusiem skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai 17 autobusos tika uzstādīts
aprīkojums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākuma
„Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana skolēnu nogādāšanai skolās no apdzīvotajām vietām,
kur skolas ir slēgtas (reorganizētas) izglītības reformas rezultātā” ietvaros no iegādātajiem 99
skolēnu autobusiem 44 autobusos tika uzstādīts aprīkojums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Šajos skolēnu autobusos ir paredzēta iespēja iekļūt autobusā ar ratiņkrēslu un
nodrošināta vieta vienam vai diviem ratiņkrēsliem, vai paredzēta iespēja izvietot ratiņkrēslu
pacēlāju, vai iegādāti ratiņkrēslu pacēlāji un ratiņkrēslu drošības sistēmas.
Rezultāts: Veikti pasākumi vispārējās izglītības, speciālās izglītības, profesionālās izglītības
un augstākās izglītības iestāžu pieejamības pakāpeniskai nodrošināšanai (izpildes termiņš2012.g.IV cet.)
Iesaistītās institūcijas: IZM
Līdz
2011.gada
beigām
tika
pilnībā
īstenota
ERAF
līdzfinansētā
3.1.3.3.2.apakšaktivitāte „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana
izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem”, kuras ietvaros 36 vispārējās izglītības
iestādes jeb 9,94% no kopējā vispārējās vidējās izglītības iestāžu skaita ir pielāgotas
skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem. Infrastruktūras uzlabojumi galvenokārt saistīti ar
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem pielāgotu liftu un sanitāro mezglu ierīkošanu,
gaiteņu un kabinetu durvju pielāgošanu, uzbrauktuves pie ēkas ierīkošanu, klašu telpu
pārplānošanu, grīdas segumu nomaiņu, gājēju celiņu izbūvi, tādējādi atrisinot daudzas šo
jauniešu un viņu vecāku ikdienas problēmas saistībā ar piekļuvi un atrašanos skolā.
ERAF finansētās 3.1.3.2.aktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla
optimizācijai” ietvaros divās vispārējās izglītības iestādēs īstenotas specifiskas aktivitātes
vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai ēkās, iekštelpās un āra objektos, kā piemēram, izveidotas
uzbrauktuves un ierīkoti pielāgoti sanitārie mezgli.
Līdz 2012.gada beigām ERAF finansētās 3.1.3.3.1.apakšaktivitātes „Speciālās
izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” ietvaros 50 speciālās izglītības
iestādēs uzlabota infrastruktūra un mācību vide izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kas
ir 87% no kopējā (6 899) izglītojamo skaita ar speciālām vajadzībām 2011./2012.mācību
gadā. Infrastruktūras uzlabojumi galvenokārt saistīti ar cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem pielāgotu liftu un sanitāro mezglu ierīkošanu, gaiteņu un kabinetu durvju
pielāgošanu, uzbrauktuves pie ēkas ierīkošanu, klašu telpu pārplānošanu, grīdas segumu
nomaiņu, gājēju celiņu izbūvi, kā arī nodrošināta īpaši pielāgota datortehnika un palīgierīces
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personām ar funkcionāliem traucējumiem (personām ar kustību, redzes, dzirdes un garīga
rakstura traucējumiem).
Sākotnēji ERAF līdzfinansētās 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija
un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ietvaros bija
plānota vismaz 10 profesionālās izglītības iestāžu pielāgošana personām ar funkcionāliem
traucējumiem. Ņemot vērā to, ka aktivitātes īstenošanas laikā ir mainījušās būvnormatīvu
prasības, kā arī to, ka šajā aktivitātē paredzēts īstenot otro projektu atlases kārtu, kopumā šis
rādītājs tiks pārsniegts un lielākā daļa profesionālās izglītības iestāžu šo projektu ietvaros tiks
pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem. Šobrīd turpinās ERAF
3.1.1.1.aktivitātes pirmās atlases kārtas projektu īstenošana, kurus plānots pabeigt līdz
2013.gada beigām, no tiem līdz 2012.gada beigām pabeigti 4 projekti. ERAF
3.1.1.1.aktivitātes otrās projektu atlases kārtas ietvaros paredzēta 11 profesionālās izglītības
iestāžu infrastruktūras pilnīga modernizēšana prioritārajās izglītības tematiskajās jomās vai
programmu grupās.
ERAF finansētās 3.1.3.2.aktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla
optimizācijai” ietvaros 3 profesionālās izglītības iestādēs īstenotas specifiskas aktivitātes
vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai ēkās, iekštelpās un āra objektos, piemēram, izveidotas
uzbrauktuves un ierīkoti pielāgoti sanitārie mezgli.
Turpinās ERAF līdzfinansētās 3.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Augstākās izglītības iestāžu
telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā
nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem
traucējumiem” īstenošana, kopējais projektu skaits 31, no kuriem līdz 2012.gada beigām
pabeigti 14. Pabeigto projektu ietvaros 12 augstākās izglītības iestādēs īstenotas specifiskas
aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai ēkās, iekštelpās un āra objektos un informāciju
un tehnoloģiju jomā, kā piemēram, izveidotas uzbrauktuves, pielāgotas ēkas durvis, ierīkoti
lifti, pielāgotas darba vietas, pielāgoti vai ierīkoti sanitārie mezgli, nodrošināta īpaši pielāgota
datortehnika un palīgierīces personām ar funkcionāliem traucējumiem (personām ar kustību,
redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem).

3.1.3.Nodrošināt fizisku piekļuvi ārstniecības iestādēm
Rezultāts: Veikti pasākumi ārstniecības iestāžu pieejamības pakāpeniskai sakārtošanai
(izpildes termiņš-2012.g.IV cet.)
Iesaistītās institūcijas: VM, pašvaldības
Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu „Noteikumi par obligātajām
prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 3.punktā noteikta prasība, ka
ārstniecības iestādes vadītājs nodrošina vides pieejamību personām ar ierobežotām
funkcionālām spējām, kuras izpildi ārstniecības iestāžu uzraudzības un kontroles ietvaros
pārbauda Veselības inspekcija.
2012.gadā Veselības inspekcija pārbaudīja vides pieejamības prasību izpildi 395
ārstniecības iestādēs, neatbilstības konstatētas 141 ārstniecības iestādē (36% no
pārbaudītajām), tai skaitā 5 stacionārās ārstniecības iestādēs (31%), 42 ārstu praksēs (25%),
49 zobārstniecības iestādēs (46%), 1 ambulatorās rehabilitācijas iestādē (25%), 9 veselības
centros (56%) un 35 cita veida ārstniecības iestādēs (42%). Neatbilstības vides pieejamības
nodrošināšanā galvenokārt saistītas ar apgrūtinātu vai nenodrošinātu iespēju personām ar
kustību traucējumiem iekļūt ārstniecības iestādē.
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3.2. Izstrādāt metodiskos norādījumus vides pieejamības prasību
nodrošināšanai personām ar funkcionālajiem traucējumiem (redzes, dzirdes,
kustību un garīga rakstura traucējumi)
Rezultāts: Izstrādātas vadlīnijas būvniecības jomā speciālistiem, kas skaidro būvnormatīvos
noteiktās vides pieejamības prasības (izpildes termiņš-2011.g. IV cet.)
Iesaistītās institūcijas: EM, LM
2011.gadā LM nodrošināja Priekšlikumu izmaiņām būvniecību reglamentējošajos
normatīvajos aktos (Priekšlikumi) un Vadlīniju par būvnormatīvu piemērošanu attiecībā uz
vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (Vadlīnijas) izstrādi. Vadlīniju
izstrāde lielā mērā tika balstīta uz LM īstenoto vides pieejamības konsultāciju ERAF un
ESF līdzfinansēto projektu īstenotājiem un apsekojumiem projektu īstenošanas vietās
rezultātiem, kā arī jaunāko praksi ES vides pieejamības jomā. Savukārt Priekšlikumi paredz
virkni ieteikumu par izmaiņām Latvijas būvniecību reglamentējošos noteikumos, lai
nodrošinātu iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem izmantot publisko
infrastruktūru vienlīdzīgi ar citiem cilvēkiem un piedalīties sabiedrības dzīvē. Izstrādātās
Vadlīnijas un Priekšlikumi tika izskatīti Invalīdu lietu nacionālās padomes Vides
pieejamības darba grupā, kur tika nolemts izplatīt šos materiālus ministriju, plānošanas
reģionu un pašvaldību interneta vietnēs un tas varētu kalpot kā viens no nozīmīgākajiem
vides pieejamības metodiskajiem materiāliem būvniecības, transporta, informācijas,
izglītības, nodarbinātības, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības, kultūras, kultūrvides,
pilsētvides un lauku teritorijas infrastruktūras pieejamības jomās, kurās izpaužas cilvēka
dzīve
un
tās
kvalitāte.
Vadlīnijas
ir
pieejamas
interneta
vietnē:
http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/pazinojums4/ .

3.3. Apmācīt speciālistus būvniecības jomā par nepieciešamību nodrošināt
ēkas un būves pieejamību (izpildes termiņš-2012.g.I cet.)
Rezultāts: Īstenoti semināri arhitektiem, būvuzraugiem u.c. būvniecības speciālistiem un
studentiem par vides pieejamības labo praksi personām ar redzes, dzirdes, kustību un
intelektuālās attīstības traucējumiem un semināra dalībniekiem piešķirti sertifikāti
Iesaistītās institūcijas: LM
2012. gadā LM īstenoja semināru ciklu arhitektiem, būvuzraugiem u.c. būvniecības
procesā iesaistītajiem speciālistiem un studentiem par vides pieejamības labo praksi
personām ar redzes, dzirdes, kustību un intelektuālās attīstības traucējumiem. 2012.gadā
Labklājības ministrija nodrošināja 6 informatīvos seminārus – Rīgā, Valmierā, Gulbenē,
Jelgavā, Jēkabpilī un Cēsīs - 2012.gadā kopā informēta 101 persona.

3.4. Uzlabot informācijas pieejamību:
3.4.1.veikt pētījumu par valsts pārvaldes iestāžu mājas lapas pieejamību un
izstrādāt priekšlikumus informācijas pieejamības instrumentu pilnveidošanai
(izpildes termiņš-2010 IV cet.)
Rezultāts: Personām ar invaliditāti nodrošināta iespēja saņemt informāciju viņiem pieejamos
formātos
LMzino_230413; Informatīvais ziņojums „Par rīcības plāna invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas
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Iesaistītās institūcijas: RAPLM (tagad VARAM)
Izstrādājot iestādes mājas lapu, izstrādātājiem būtu jāņem vērā starptautiskie standarti
par tīmekļa vietnes pieejamību. Valsts Kanceleja sadarbībā ar SIA „PricewaterhouseCoopers”
funkciju audita „Valsts tiešā un centrālo valsts iestāžu tīmekļu vietņu un valsts informācijas
sistēmu optimizācijas iespēju izvērtējums” ietvaros pašlaik izvērtē 115 valsts tiešās pārvaldes
un centrālo valsts iestāžu tīmekļu vietnes, lai noteiktu 2007.gada 6.marta MK noteikumu Nr.
171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” to atbilstību un piemērošanu, t.sk.,
pieejamību. Iepriekš minētajos noteikumos ir noteiktas vispārīgās un tehniskās prasības, kuras
ir jāievēro, savukārt iestādes ziņā paliek – ar kādiem tehniskiem līdzekļiem to panāk.
Pašlaik ir Eiropas Padome un Parlaments dalībvalstīm ir iesnieguši direktīvas
priekšlikumi, kas paredz, ka līdz 2014.gada 30.jūnijam Eiropas Savienības dalībvalstīs ir
jāstājas spēkā normatīvie akti par mājas lapas pieejamību un jānodrošina tā ieviešana visās
iestādes mājas lapā atbilstoši starptautiskajiem standartiem. Līdz ar to, ja tiks atbalstīti šīs
direktīvas priekšlikumi, tiks analizēta iestāžu mājas lapas pieejamība.

3.4.2.nodrošināt iespēju personām ar invaliditāti saņemt pieejamu informāciju
valsts pārvaldes iestādēs (katru gadu)
Iesaistītās institūcijas: Nozaru ministrijas
Valsts pārvaldes iestādēs personām ar invaliditāti ir iespēja saņemt informāciju
galvenokārt elektroniskā veidā valsts pārvaldes iestāžu mājas lapās, zvanot pa tālruni vai
personīgi ierodoties valsts pārvaldes iestādē. Personas ar invaliditāti valsts pārvaldes iestāžu
mājas lapās var saņemt/atrast informāciju mainīt (palielināt) teksta rakstzīmju izmēru (NVD,
ZM, LM, FM, VID utt.). Pēdējā laikā redzams, ka valsts pārvaldes iestādes mājas lapas saturu
cenšas strukturēt saturu tā, lai tās būtu pārskatāms. Valsts pārvaldes iestādes, lai padarītu
pieejamākas savas mājas lapas personām ar invaliditāti dažkārt ir konsultējušās ar invalīdu
intereses pārstāvošajām biedrībām (piemēram, FM, LM).
Ir tādas valsts pārvaldes iestādes, kuras ir atzinušas, ka nav spējušas ierobežoto
finanšu līdzekļu dēļ nodrošināt informācijas pieejamību personām ar invaliditāti pieejamos
formātos.
Nedzirdīgam vai vājdzirdīgam cilvēkam, kuri ierodas valsts pārvaldes iestāžu klientu
apkalpošanas centros personīgi, pakalpojuma sniegšanu nodrošina pie nosacījuma, ka persona
prot lasīt un rakstīt, kā arī gadījumos, kad nedzirdīgs cilvēks ierodas ar savu tulku, lai saņemtu
nepieciešamo informāciju. Ja nedzirdīgs cilvēks ierodas viens pats, komunikācija notiek
rakstiskā formā. Jau šobrīd lielā mērā komunikācija notiek elektroniski (e-pasts, elektroniskā
deklarēšanas sistēma), ko nedzirdīgs cilvēks pats spēj veikt. Bieži vien nedzirdīgs cilvēks uz
konsultāciju ierodas kopā ar pavadoni (tulku), kurš uzņemas komunikācijas lomu.
Personām ar redzes traucējumiem nepieciešamās informācijas saņemšanu viņiem
piemērotā veidā nodrošina Latvijas Neredzīgo bibliotēka (LNerB) Rīgā un tās reģionālās
filiāles. 2012.gadā bibliotēkā reģistrēti 2056 lasītāji, kuriem izsniegti 265, 3 tūkstoši grāmatu
un citu izdevumu. LNerB sniedz specializētus pakalpojumus neredzīgiem, vājredzīgiem un
visiem, kas nespēj lasīt parasti iespieddruku, izmantojot tradicionālos bibliotēku
pakalpojumus un specializēto datortehniku, nodrošinot nepieciešamās informācijas
pieejamību Braila rakstā, audiogrāmatās un elektroniski. Saistībā ar informācijas sniegšanu
iestādē personām ar invaliditāti KM pēc individuāla pieprasījuma piedāvā iespēju saņemt
informāciju.
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3.4.3.Palielināt titrēto raidījumu skaitu sabiedriskajā televīzijā (katru gadu)
Rezultāts: Personām ar invaliditāti nodrošināta iespēja saņemt informāciju viņiem pieejamos
formātos
Iesaistītās institūcijas: NRTP (tagad NEPLP)
2010. gadā kopā LTV 1. programmā ir pārraidītas 150 stundas ar subtitriem un
surdotulkojumu (t.i., par 53 stundām vairāk nekā 2009. gadā). Ar surdotulkojumu uzsāktas
pārraidīt novadu ziņas darbdienās; pirmo reizi ar surdotulkojumu pārraidīta Saeimas svinīgā
sēde 4. maijā. Pirmo reizi ar subtitriem pārraidīta Valsts prezidenta V. Zatlera uzruna pirms
10. Saeimas vēlēšanām.
2011. gadā kopā LTV 1. programmā ir pārraidītas 205 stundas ar subtitriem un
surdotulkojumu (t.i., par 55 stundām vairāk nekā 2010. gadā).
No 2012. gada februāra LTV ievērojami paplašināja raidījumu un filmu pārraidīšanu
ar subtitriem un surdotulkojumu. Šim projektam tiek lietota papildus piešķirtā valsts budžeta
mērķdotācija LVL 60 000,00 apmērā.
Raidījumu un filmu izvēle, ko LTV pārraida ar subtitriem un surdotulkojumu, notika
ciešā sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo savienību un, ņemot vērā cilvēku ar dzirdes
traucējumiem ieteikumiem. Projekta realizācija norisinājās vairākos posmos, ik pēc pāris
mēnešiem paplašinot subtitrēto raidījumu loku un atrodot pareizāko tehnisko risinājumu, jo
LTV tā ir jauna pieredze. Ikviena jauna raidījumu cikla vai filmu slejas izvēle subtitrēšanai
tika saskaņota ar LNS, ikmēneša žurnāls „Kopsolī” (LNS izdevums) apkopoja nedzirdīgo
skatītāju viedokļus par raidījumu demonstrējumiem ar subtitriem un surdotulkojumu.
2010. gadā ar subtitriem un surdotulkojumu pārraidītas 150 stundas, 2011.gadā 205
stundas, bet 2012. gadā kopā LTV1 un LTV7 programmās kopā ir pārraidītas 1079 stundas ar
subtitriem un surdotulkojumu (t.i., par 874 stundām vairāk nekā 2011. gadā).

3.4.4. Nodrošināt iespēju personām ar invaliditāti saņemt pieejamu informāciju
saistībā ar vēlēšanām (vēlēšanu gadā)
Iesaistītās institūcijas: Centrālā vēlēšanu komisija
Kopš 2001.gada pašvaldību vēlēšanām Centrālā vēlēšanu komisija gatavo materiālus
vieglajā valodā par vēlēšanu kārtību. Materiāli vieglajā valodā par vēlēšanu kārtību ievietoti
komisijas mājaslapā http://web.cvk.lv/nub/public/29838.html.
No 2002.gada kārtējo Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksti un priekšvēlēšanu
programmas ieskaņotas audioformātā.
2009.ggada Eiroparlamentā vēlēšanās un 2010.gada Saeimas vēlēšanās kandidātu
saraksti un priekšvēlēšanu programmas tulkoti latviešu nedzirdīgo zīmju valodā;
Informatīvie klipi par vēlēšanu kārtību tiek nodrošināti ar titriem vai svarīgākā informācija
tajos atainota arī rakstveidā. Visās vēlēšanās un tautas nobalsošanās apkopota un publicēta
informācija, kuri vēlēšanu iecirkņi pieejami vēlētājiem ar kustību traucējumiem.
2013.gadā pašvaldību vēlēšanās iecerēts turpināt vēlēšanu informācijas izplatīšanu,
piemēram, apkopot un publicēt vēlēšanu iecirkņu sarakstu, kuri pieejami vēlētājiem ar kustību
traucējumiem, ievietot informāciju par pašvaldību vēlēšanu kārtību komisijas mājaslapā,
informatīvos klipus par pašvaldību vēlēšanu kārtību papildināt ar svarīgāko informāciju
rakstveidā.
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4. sadaļa „Vienlīdzīga tiesībspējas atzīšana, tiesas pieejamība”
4.1.Izvērtēt nepieciešamību aktualizēt Civillikuma ģimenes tiesību daļu izpildes
termiņš-2010.IV cet.)
Rezultāts: Lēmums par grozījumu Civillikumā izstrādes lietderību
Iesaistītās institūcijas: TM, LM, Tiesībsargs
Konvencijas plānā ietvertais pasākums izvērtēt nepieciešamību aktualizēt Civillikuma
ģimenes tiesību daļu ir izpildīts. Rīcībspējas tiesiskā regulējuma pārskatīšana Civillikumā
papildus minētajai konvencijai ir saistīta arī ar 2010.gada 27.decembra Latvijas Republikas
Satversmes tiesas spriedumu Nr.2010-38-01 „Par Civillikuma 358.panta un 364.panta
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam”. Līdz ar to Tieslietu ministrija
2011.gada 15.novembrī Saeimā iesniedza likumprojektus „Grozījumi Civillikumā” (Saeimas
reģ. Nr.65/Lp11, apvienots ar Nr.53/Lp11), „Grozījumi Civilprocesa likumā” (Saeimas reģ.
Nr.66/Lp11) un „Grozījumi Bāriņtiesu likumā” (Saeimas reģ. Nr.67/Lp11). Likumprojekti
Saeimā pieņemti 2012.gada 29.novembrī un tie stājās spēkā 2013.gada 1.janvārī.

5. sadaļa „Patstāvīgs dzīvesveids un iekļaušana sabiedrībā”
5.1. Ieviest valsts apmaksātus atbalsta pasākumus
Rezultāts: Pieņemti MK noteikumi, par asistenta un surdotulka pakalpojumu saņemšanas
kārtību (izpildes termiņš-2010.g.III cet.);
Pieņemti MK noteikumi par kārtību, kādā piešķir valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām
asistenta un surdotulka pakalpojumiem (izpildes termiņš-2010.g.IV cet.);
Pieņemti MK noteikumi par psihologa pakalpojumu nodrošināšanu bērnu ar invaliditāti
ģimenēm (izpildes termiņš-2010.g.IV cet.);
Pieņemti grozījumi Sporta likumā par atbalsta pasākumiem sportistiem ar invaliditāti (izpildes
termiņš-2011.g.II cet.)
Iesaistītās institūcijas: LM, pašvaldības, IZM
2012.gada 18.decembrī tika pieņemti MK noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un
finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”, kas nosaka kārtību, kādā personai ar I vai II
invaliditātes grupu un personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti piešķir asistenta
pakalpojumu pašvaldībā.
2012.gada 9.oktobrī pieņēma MK noteikumus 695 „Kārtība, kādā piešķir un finansē
asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”, kas nosaka kārtību, kādā izglītojamām personām ar
invaliditāti izglītības iestādē piešķir no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu
pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai (turpmāk – asistenta pakalpojums), prasības
asistentam, kā arī asistenta pakalpojumam nepieciešamā valsts budžeta finansējuma
aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību.
2009.gada 15.decembra MK noteikumu Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo
biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un
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nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku” III1 nodaļā ir noteikta
kārtība, kādā persona ar invaliditāti var saņemt surdotulka pakalpojumu.
Atsevišķi MK noteikumi par kārtību, kādā piešķir valsts budžeta mērķdotāciju
pašvaldībām asistenta un surdotulka pakalpojumiem netika izstrādāti, jo šo pakalpojumu
finansēšanas kārtība tika iekļauta iepriekš minētajos ministru kabineta noteikumos.
Plānots, ka grozījumi Sporta likumā saistībā ar atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti tiks
sagatavoti kopā ar citiem aktuāliem grozījumiem. Atbalsts sportistiem ar invaliditāti tiek
sniegts esošā tiesiskā regulējuma ietvaros, t.i., normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piešķirtos
valsts budžeta līdzekļus (dotācijas) biedrības "Latvijas Paralimpiskā komiteja" un citu sporta
ar invaliditāti jomā Sporta likumā noteiktā kārtībā atzīto sporta organizāciju programmu un
pasākumu īstenošanai.

5.2. Noteikt kārtību komandas darba metožu piemērošanai pašvaldību
sociālajiem darbiniekiem, strādājot ar individuālu sociālo gadījumu (izpildes
termiņš 2010.g.Iv cet.)
Rezultāts: Pieņemti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un attiecīgi
MK noteikumi
Iesaistītās institūcijas: LM
2011.gada nogalē tika izstrādāts grozījumu projekts SPSP likumā, kas paredzētu citu
institūciju pienākumu nekavējoties informēt sociālo dienestu, ja tā rīcībā nonākusi
informācija, ka personai nepieciešams atbalsts sociālo problēmu risināšanā. Tika paredzēts
papildināt SPSP likumu ar sociālā darba prakses pamatprincipiem, t.sk., reglamentējot sociālā
gadījuma vadības procesu, kurā neatņemama sastāvdaļa ir starpprofesionāļu komandas
veidošana. SPSP likuma grozījumu projekts ar šīm normām netika virzīts tālāk.
Pasākumi, kas saistīti ar grozījumu tiesību aktos izstrādi un atbilstošu metodiskā
atbalsta pasākumu organizēšanu jautājumos par sociālā gadījuma vadību, tajā skaitā par
starpprofesionāļu sadarbību, ir iekļauti politikas plānošanas dokumenta „Pamatnostādnes
profesionāla sociālā darba attīstībai 2014.-2020.gadam” projektā.

5.3. Noteikt pašvaldībām rekomendējošo alternatīvās sociālās aprūpes
pakalpojumu apjomu un saturu (izpildes termiņš 2012.IV cet.)
Rezultāts: Sagatavotas vadlīnijas pašvaldībām
Iesaistītās institūcijas: LM, pašvaldības
LM, iekļaujoties VARAM aktivitātēs par pakalpojumu, klāsta („groza”) definēšanu
katram apdzīvojuma līmenim, lai iedzīvotāji skaidri zinātu, kādi pakalpojumi viņam tiks
nodrošināti, ir izstrādājusi, shēmu, kādi sociālie pakalpojumi ir jānodrošina obligāti noteiktā
apdzīvojuma līmenī. Minētā shēma ir iestrādāta Reģionālās politikas pamatnostādnēs līdz
2020.gadam. Laika posmā līdz 2020.gadam sociālo pakalpojumu jomā īpaši svarīgi ir panākt,
ka pašvaldībās obligāti nodrošina pakalpojumu minimumu, bez kuriem iedzīvotāju dzīvība un
veselība, kā arī sociālā funkcionēšana ir apdraudēta. Pirmkārt tie ir aprūpes mājās
pakalpojumi (tai skaitā, drošības pogas, ēdiens mājās, mobilā brigāde), pašvaldības sociālā
dienesta sociālā darba speciālistu veiktais sociālais darbs, kā arī atbalsta pasākumu
nodrošināšana un konsultatīvā palīdzība. Minētajā shēmā ir iekļauti arī tie ir sociālie
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pakalpojumi, kurus šobrīd apmaksā no valsts budžeta sociāli vislielākajam riskam
pakļautajām personu grupām īpašās situācijās un kuriem pakalpojuma saņemšana nedrīkstētu
būt atkarīga no pašvaldības finansiālajām vai administratīvajām iespējām - sociālās
rehabilitācijas pakalpojumi no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, cilvēku
tirdzniecības upuriem, neredzīgām un nedzirdīgām personām, atkarīgām personām, īslaicīgs
sociālās rehabilitācijas kurss personām ar funkcionāliem traucējumiem, politiski represētām
personām ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas rezultātā
cietušajām personām līdz 18 gadu vecumam, tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana, kā
asistenta un psihologa konsultācijas bērniem, kuriem pirmreizēji noteikta invaliditāte, un viņu
vecākiem.
Tad, kad ir nodrošināts pakalpojumu minimums, tiek attīstīti citi pakalpojumi, kuru
mērķis ir nepasliktināt klienta dzīves apstākļus un veicināt reintegrāciju sabiedrībā, kuri tiks
attīstīti atbilstoši pieprasījumam un pašvaldību iespējām tos nodrošināt.

5.4. Papildināt valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām, paredzot papildus
finansējumu daļējam atalgojumam sociālajiem darbiniekiem, kas strādā ar
personām ar garīga rakstura traucējumiem (izpildes termiņš- 2011.g. IV cet.)
Rezultāts: Pieņemti grozījumi MK noteikumos par valsts mērķdotāciju apmēru un
nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai
Iesaistītās institūcijas: LM
Pašvaldību sociālie darbinieki nepiekrita tam, ka saistībā ar valsts budžeta
mērķdotāciju papildināšanu pašvaldībām, paredzētu papildus finansējumu daļējam
atalgojumam tikai tiem sociālajiem darbiniekiem, kas strādā ar konkrētu mērķgrupu,
t.i.personām ar garīga rakstura traucējumiem. Tādējādi papildu finansējums daļējam
atalgojumiem sociālajiem darbiniekiem, kas strādā ar konkrēto mērķgrupu netika noteikts.
2009.gada 26.maijā tika pieņemti MK noteikumi Nr.484 „Noteikumi par valsts
mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai”, kas
nosaka valsts nodrošinātā atbalsta veidu profesionāla sociālā darba ieviešanai un attīstībai
pašvaldībās, atbalsta apmēru un nosacījumus tā saņemšanai.

5.5. Nodrošināt iespēju personām, kurām invaliditāte turpinās vai iestājusies jau
pensijas vecumā (ja tā saistīta ar vecuma izraisītām pārmaiņām organismā),
saņemt atvieglojumus un atbalsta pakalpojumus līdzvērtīgi personām, kurām
invaliditāte piešķirta pirms pensijas vecuma sasniegšanas (izpildes termiņš2012.g.I cet.)
Rezultāts: Pieņemti MK noteikumi
Iesaistītās institūcijas: LM
2011.gada 1.janvārī stājās spēkā Invaliditātes likums, kura 6.panta otrās daļas 2.punktā
ir noteikts, ka līdz 2014.gada 31.decembrim personām pēc valsts vecuma pensijas piešķiršanai
nepieciešamā vecuma sasniegšanas, pirmreizēji veicot invaliditātes ekspertīzi, izvērtē fizisko
vai garīgo spēju ierobežojumu un, ja tas nav saistīts ar objektīvām vecuma izraisītām
pārmaiņām organismā un atbilst invaliditātes noteikšanas kritērijiem, nosaka I, II vai III
grupas invaliditāti. Savukārt likuma 6.panta ceturtā daļa nosaka, ka personām pēc valsts
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vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanas, atkārtoti veicot invaliditātes
ekspertīzi, saglabā personas ar invaliditāti statusu arī tad, ja funkcionēšanas ierobežojumi,
atbilstoši kuriem noteikta invaliditāte, ir saistīti ar objektīvām vecuma izraisītām pārmaiņām
organismā, kuras konstatētas pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Tādējādi personām, kurām
invaliditāte turpinās vai iestājusies jau pensijas vecumā (ja tā saistīta ar vecuma izraisītām
izmaiņām organismā) ir iespēja saņemt atvieglojumus un atbalsta pakalpojumus līdzvērtīgi
personām, kurām invaliditāte piešķirta pirms pensijas vecuma sasniegšanas.

5.6. Sekmēt grupu māju (dzīvokļu) pakalpojumu pieejamību personām ar garīga
rakstura traucējumiem (pastāvīgi)
Rezultāts: Līdzfinansētas 8 pašvaldības veidotās grupu mājas (dzīvokļi)
Iesaistītās institūcijas: LM, pašvaldības
Skat. Ziņojuma par Rīcības plānu 3.5.apakšpunktu.

5.7.Veikt izglītības un sociālās aprūpes iestāžu ugunsdrošības uzraudzību (katru
gadu)
Rezultāts: Katru gadu veiktas ugunsdrošības pārbaudes par ugunsdrošību prasību ievērošanu
izglītības un sociālajās aprūpes iestādēs
Iesaistītās institūcijas: IeM
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 2010.gadā veica ugunsdrošības pārbaudi
1821 izglītības iestādes, 2011.gadā-1843 un 2012.gadā-1795. 2010.gadā pārbaudītas 166
sociālās aprūpes iestādes, 2011.gadā-190 un 2012.gadā-182.

6. sadaļa „Izglītība”
6.1.Veicināt bērnu ar invaliditāti integrāciju pirmskolas, vispārizglītojošajās un
profesionālajās izglītības iestādēs (izpildes termiņš-2011.g.I.cet.)
Rezultāts: Nodrošināta speciālās izglītības atbalsta sistēmas darbības koordinēšana
Iesaistītās institūcijas: IZM, LM
No 2011.gada 23.augusta bija spēkā MK noteikumi Nr.658 „Surdotulka pakalpojuma
sniegšanas kārtība izglītības programmas apguvei” (turpmāk-MK noteikumi Nr.658), kuri ar
2013.gada 1.janvāri integrēti 2009.gada 15.decembra MK Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas
Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”), kas
nosaka kārtību, kādā LNS pildot valsts deleģēto uzdevumu, piešķir personām ar dzirdes
invaliditāti no valsts budžeta apmaksātu surdotulka pakalpojumu profesionālās
pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības programmas apguvei,
kā arī minētā uzdevuma izpildes nosacījumus un kārtību.
No 2012.gada 9.oktobra ir spēkā MK noteikumi Nr.695 „Kārtība, kādā piešķir un
finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”, kas nosaka kārtību, kādā izglītojamām
personām ar invaliditāti izglītības iestādē piešķir no valsts budžeta apmaksātu asistenta
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pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai, prasības asistentam, kā arī
asistenta pakalpojumam nepieciešamā valsts budžeta finansējuma aprēķināšanas un
piešķiršanas kārtību.
No 2012.gada 16.oktobra ir spēkā MK noteikumi Nr.709 „Noteikumi par Valsts
pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīniskajām komisijām”.
Šie noteikumi paredz:
- reglamentēt valsts komisijas un pašvaldību komisiju kompetenci, profesionālās prasības
komisijas sastāvu un kritērijus atzinumu sniegšanai par piemērotas izglītības programmas
ieteikšanu izglītojamajam atbilstoši viņa veselības stāvoklim, spējām un attīstības
līmenim;
- paplašināt valsts komisijas un pašvaldību komisiju kompetenci, paredzot tām jaunu
uzdevumu noteikt izglītojamiem ar speciālām vajadzībām nepieciešamos atbalsta
pasākumus;
- noteikt profesionālās prasības valsts un pašvaldību komisiju locekļiem, kuras līdz šim
nebija reglamentētas, kā arī noteikt kritērijus valsts komisijas un pašvaldības komisijas
atzinuma sagatavošanai, akcentējot pedagoģiski psiholoģisko pieeju izglītojamā
izvērtēšanā un izglītojamā speciālo vajadzību noteikšanā. Pedagoģiski psiholoģiskā
pieeja, pretēji līdzšinējam medicīniskajam modelim, kurā diagnozes esamība nosaka
nepieciešamību pēc speciālās izglītības programmas īstenošanas, paredz izglītojamā
traucējuma vai saslimšanas ietekmes uz izglītības procesu izvērtēšanu, tādējādi mazinot
izglītojamo ar speciālām vajadzībām sociālās atstumtības risku.
No 2012.gada 16.oktobra ir spēkā MK noteikumi Nr.710 „Noteikumi par vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo
speciālām vajadzībām”. Tie ir izstrādāti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 53.panta
pirmo daļu, kas nosaka prasības, kādas izvirzāmas vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestādēm, lai nodrošinātu izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu
minētajās izglītības iestādēs.
2011.gadā tika uzsākta ESF līdzfinansētās 1.2.2.4.1.apakšaktivitātes „Iekļaujošas
izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide,
nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”
īstenošana, kuru plānots pabeigt līdz 2013.gada beigām. Apakšaktivātes ietvaros Latvijas
pilsētās ir izveidoti iekļaujošās izglītības atbalsta centri – Balvos, Daugavpilī, Jelgavā,
Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rīgā un Valmierā, kas nodrošina izglītības atbalsta sistēmas
funkciju īstenošanu savā teritorijā projekta ietvaros noteiktajā reģionā, ietverot divus
aspektus – individuālo atbalstu (ietver izglītojamo spēju un attīstības līmeņa diagnosticēšanu,
atbalsta pasākumu izvēli, individuālo izglītības plānu mērķu izstrādi, speciālistu konsultācijas
individuālam izglītojamam par attīstības traucējuma kompensācijas stratēģijām u.c.)
izglītojamam ar speciālajām vajadzībām un institucionālo atbalstu (izglītības iestādēm,
aprūpes centriem, pašvaldību iestādēm, kas ietver palīdzības pasākumus kā strādāt ar
konkrētiem izglītojamiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi un rodas problēmas izglītības
procesā). Katrā centrā ir izveidotas amatu vienības, ar atbilstoši kvalificētiem speciālistiem –
centra vadītājs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs un sekretārs.
Turpinās darbs pie interaktīvo mācību materiālu, kā arī metodisko un profesionālās
pilnveides materiālu izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem un to atbalsta personālam
izstrādes. Laboratorijas sākušas darbu pie studiju kursa speciālajā pedagoģijā izstrādes.
Liepājas Universitātes Speciālās izglītības laboratorija ir izstrādājusi vienu no profesionālās
pilnveides programmām, ko apguvuši 101 pedagogs, kā arī kopā uzsākta pārējo pedagogu
profesionālo pilnveides programmu izstrāde. Ar 2012.gada decembri tiek nodrošināti mācību
kursi psihologiem, kuros varēs apgūt gan attiecīgo testu (izņemot DIEBELS) lietošanu, gan to
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interpretāciju klīnisko grupu greizumā. Šim nolūkam tiek arī gatavoti mācību materiāli
Moodle e-vidē. Mācību kursu dalībnieki saņems gan testu vadīšanas, gan interpretācijas
rokasgrāmatas, kā arī pārējos izdales materiālus.
Tiek nodrošināta izglītības iestāžu pedagogu un atbalsta personāla kompetences
paaugstināšana, lai uzlabotu izglītības iespējas izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem.
Vienlaikus tiek realizēta atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju, kuru skaits pārsniedz plānoto,
kapacitātes stiprināšana.
Aktīvi visā Latvijā tiek organizēti informatīvi izglītojoši pasākumi (semināri,
konferences, diskusiju forumi) pedagogiem, vecākiem, izglītojamiem, u.c. atbalsta sistēmā
iesaistītajām personām.
Kopš 2010.gada uzsākta ESF finansētās 1.2.2.4.2.apakšaktivitātes „Atbalsta pasākumu
īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem
traucējumiem integrācijai izglītībā” īstenošana, kuras mērķis ir nodrošināt mācību atbalstu
jauniešiem ar mācīšanās problēmām un veicināt piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu
piedāvājumu jauniešiem obligātajā izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm, jauniešiem
sociālās korekcijas izglītības iestādēs un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem.
Apakšaktivitātes ietvaros ESF atbalstu mācībām saņēmuši 17 662 sociālās atstumtības riska
grupu izglītojamie. 2011./2012.mācību gadā vispārizglītojošajās skolās mācās 3 567
izglītojamie ar speciālām vajadzībām, kas ir 51,7% no kopējā izglītojamo ar speciālām
vajadzībām skaita. Salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu iekļauto un integrēto skolēnu
skaits ir palielinājies par 23,4%, kas skaidrojams ar to, ka palielinājusies izglītības iestāžu
pieejamība bērniem ar speciālām vajadzībām, tai skaitā ar kustību traucējumiem.
Kopumā šīs aktivitātes ietvaros bērni tiek iesaistīti dažādos integrējošos izglītojoša
rakstura pasākumos – bērniem tiek organizētas vasaras nometnes, ārpusskolas interešu
izglītības pulciņi, pagarinātās dienas grupas u.c. Tāpat izglītības iestādēs tiek piesaistīts
atbalsta personāls – logopēdi, psihologi, pedagoga palīgi u.c.

7. sadaļa „Veselība un rehabilitācija”
7.1.Ieviest individuālos rehabilitācijas plānus personām ar prognozējamu
invaliditāti un personām ar invaliditāti (izpildes termiņš-2011.g.IV cet.)
Rezultāts: Pieņemti MK noteikumi par individuālo rehabilitācijas plānu
Iesaistītās institūcijas: LM, VM, pašvaldības
2011.gada 4.janvārī pieņemti MK noteikumi Nr.9 „ Noteikumi par individuālo
rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti”, kas
nosaka :
● individuālajā rehabilitācijas plānā personai ar prognozējamu invaliditāti un
personai ar invaliditāti iekļaujamo pasākumu veidus un termiņus;
● individuālā rehabilitācijas plāna veidlapas paraugu;
● kārtību, kādā ārstējošais ārsts izstrādā un īsteno individuālo rehabilitācijas plānu
personai ar prognozējamu invaliditāti;
● kārtību, kādā pašvaldības sociālais dienests izstrādā un īsteno individuālo
rehabilitācijas plānu personai ar invaliditāti.
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7.2.Izveidot jaunu, uz Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības
klasifikācijā noteiktajiem principiem balstītu invaliditātes noteikšanas sistēmu
(izpildes termiņš - 2011.g.IV cet.)
Rezultāts: Pieņemti MK noteikumi, kas nosaka kritērijus un termiņus prognozējamas
invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanai dažādām personu grupām
Iesaistītās institūcijas: LM
2012.gadā personām, atbilstoši Invaliditātes likumam, invaliditātes un darbspēju
zaudējuma noteikšanas kritērijus, termiņus un kārtību reglamentēja Invaliditātes likumam
pakārtotie MK 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1209 „Noteikumi par prognozējamas
invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un
kārtību”.
Pamatojoties uz Ziņojuma 2.2.apakšpunktā minēto, MK noteikumus, kas nosaka
kritērijus un termiņus prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma
noteikšanai dažādām personu grupām, plānots izstrādāt 2013.gadā.

7.3. Paplašināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar redzes un
dzirdes invaliditāti (izpildes termiņš - 2012.g.IV cet.)
Rezultāts: Sociālās rehabilitācijas programmu ietvaros ieviesti divi jauni pakalpojumi
personām ar redzes invaliditāti un četri - personām ar dzirdes invaliditāti.
Iesaistītās institūcijas: LM
Personas ar redzes invaliditāti var saņemt Ziņojuma 4.3.apakšpunktā minētos asistentu
pakalpojumus un personas ar dzirdes invaliditāti, kuras apgūst izglītības programmu
profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai augstākās izglītības iestādē,
kurām dzirdes traucējumus nevar kompensēt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem un kurām,
pamatojoties uz ārstējošā ārsta izziņu, pakalpojuma sniedzējs ir noteicis surdotulka
pakalpojuma nepieciešamību, no 2011.gada 1.septembra ir tiesības saņemt no valsts budžeta
apmaksātu surdotulka pakalpojumu izglītības programmu apguvei. Izglītības programmas
apguvei noteiktā surdotulka pakalpojuma apjoms vienai personai nevar pārsniegt 480
akadēmiskās stundas mācību gada laikā.
No 2013.gada 1.janvāra surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai ar citām
fiziskajām un juridiskajām personām ir tiesības saņemt personai, kurai dzirdes traucējumus
nevar kompensēt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem un kurai, pamatojoties uz ārstējošā ārsta
izziņu, pakalpojuma sniedzējs ir noteicis surdotulka pakalpojuma nepieciešamību. No valsts
budžeta apmaksātu surdotulka pakalpojumu ir tiesības saņemt līdz 120 stundām gadā.

7.4.Uzlabot profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespējas
(izpildes termiņš - 2012.g.IV cet.)
Rezultāts: Pilnveidota Sociālās integrācijas valsts aģentūras infrastruktūra:
- renovētas profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas telpas, pielāgojot tās
personām ar funkcionāliem traucējumiem;
- pielāgotas 42 dzīvojamās telpas personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslos.
Iesaistītās institūcijas: LM
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2012.gada III ceturksnī īstenots ERAF projekts ”Infrastruktūras uzlabošana, IKT
un
aprīkojuma
modernizēšana
Jūrmalas
profesionālajā
vidusskolā”,
Nr.2010/0174/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/025
laika periodā no 01.10.2010. līdz
30.09.2012. ar mērķi uzlabot Jūrmalas profesionālās vidusskolas infrastruktūru Latvijā
prioritāro profesionālās izglītības programmu īstenošanai, lai attīstītu profesionālās izglītības
apguvi un nodrošinātu iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju personām ar funkcionāliem
traucējumiem nacionālā mērogā. Projekta ietvaros Slokas ielā 61, Jūrmalā izveidota praktisko
nodarbību telpa (veļas mazgātuve) un 2 elektronikas mācību telpas. Slokas ielā 68, Jūrmalā
veikta ēkas siltināšana, logu un grīdas segumu, ventilācijas sistēmas nomaiņa, 6 sanitāro
mezglu renovācija, , modernizēti 2 mācību kabineti (informātikas, matemātikas) un
bibliotēka, veikta mācību virtuves un ēdnīcas paplašināšana un pielāgošana personām ar
funkcionāliem traucējumiem un teritorijas labiekārtošana, uzlabojot vides pieejamību
cilvēkiem, kas pārvietojas ratiņkrēslos.
2010.gada III ceturksnī laikā no 23.02.2009. līdz 30.09.2010. īstenots ERAF
projekts ”Sociālās integrācijas valsts aģentūras infrastruktūras pilnveidošana
profesionālās
rehabilitācijas
pakalpojumu
sniegšanai”,
Nr.3DP/3.1.4.1.2./08/IPIA/CFLA/001/001 ar mērķi izveidot infrastruktūru profesionālās
rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar invaliditāti un
prognozējamu invaliditāti darbspējas vecumā. Dubultu prospektā 71, Jūrmalā rekonstruētas
un pielāgotas pakalpojumu sniegšanas telpas, uzstādītas jaunas ierīces un aprīkojums –
zemūdens masāžas un medicīniskās vannas, cirkulārās un šarko dušas, sāls istaba, tvaika pirts
ar ārstniecisko baseinu, fizioterapijas zāle un slinga terapija, trenažieri, fizikālā terapija u.c.
Rekonstruētas 60 dzīvojamās telpas, t.sk. 22 telpas pielāgotas cilvēkiem, kas pārvietojas
ratiņkrēslos, kā arī ēkā nodrošināta vides pieejamība un veikta teritorijas labiekārtošana.
Slokas ielā 68, Jūrmalā, izbūvējot iekštelpās jaunu pāreju uz B korpusa 2.stāvu, būtiski
uzlabota vides pieejamība mācību telpām un paplašināts dzīvojamo telpu skaits, kas
piemērotas personām ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. cilvēkiem ratiņkrēslos. Realizējot
projektu, dzīvojamo istabiņu, kas pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem, skaits
palielinājies no 20 uz 27, nodrošinot 35 gultasvietas.
Laika periodā no 01.05.2010. līdz 31.12.2010. īstenots ERAF projekts ”SIVA
koledžas
studiju
programmu
kvalitātes
uzlabošana”,
Nr.2010/0074/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/022 ar mērķi veikt telpu un iekārtu
modernizēšanu studiju programmu kvalitātes uzlabošanai un vides pielāgošanai personām ar
funkcionāliem traucējumiem. Slokas ielā 61, Jūrmalā veikts divu SIVA mācību telpu
remonts, nomainīts grīdas segums, uzlabojot pārvietošanos personām ar funkcionāliem
traucējumiem t.sk. cilvēkiem riteņkrēslos.

8. sadaļa „Darbs un nodarbinātība”
8.1.Uzlabot personu ar invaliditāti nodarbinātības iespējas (izpildes termiņškatru gadu)
Rezultāts: Īstenoti aktīvās nodarbinātības pasākumi „Pasākumi noteiktām personu grupām”.
Iesaistītās institūcijas: LM
Skat.Ziņojuma par Rīcības plānu 3.2.apakšpunktu.
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8.2. Izvērtēt papildus pasākumu ieviešanas nepieciešamību personu ar
invaliditāti nodarbinātības veicināšanai (izpildes termiņš-2011.g.IV cet.)
Rezultāts: Lēmums par grozījumu esošajos normatīvajos aktos vai jaunu normatīvo aktu
izstrādes nepieciešamību
Iesaistītās institūcijas: LM, EM
Šobrīd jebkurai personai, kura ir ieguvusi bezdarbnieka statusu vai darba meklētāja
statusu, tostarp arī personām ar invaliditāti ir vienlīdzīgas tiesības piedalīties NVA
organizētajās apmācībās vai nodarbinātības pasākumos. Lai veicinātu apmācību un
nodarbinātības pasākumu pieejamību personām ar invaliditāti, kā arī šo personu iekļaušanos
darba tirgū, 2011.gada 25.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo
nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un
finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” ir veikti vairāki grozījumi,
paredzot finansējumu mācību un prakses vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti pielāgošanai
atbilstoši ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā 500 latu vienai mācību vai prakses vietai,
paredzot iespēju finanšu līdzekļus izdevumu segšanai par surdotulku, asistentu, ergoterapeitu
un citu speciālistu pakalpojumiem. Ja darba devējs, kas noslēdzis līgumu par pasākuma
īstenošanu, ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām
ar invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents vai pavadonis
personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa
audzinātājs personām ar invaliditāti, speciālais pedagogs –, NVA sedz valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas, ko tā līdzfinansē par pasākumos
iesaistītajiem bezdarbniekiem.
Īpaši personām ar invaliditāti paredzēts pasākums ir „Pasākums noteiktām personu
grupām”. Komplekso atbalsta pasākumu ietvaros personas ar invaliditāti ir viena no
prioritārajām mērķa grupām, tostarp pasākumā „Darba vieta jaunietim” un pasākumā
„Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”, kur salīdzinājumā ar citām šajos pasākumos
iesaistītajām personām, tieši personām ar invaliditāti tiek sniegts papildu finanšu atbalsts,
tāpat arī pasākumā „Apmācība pie darba devēja” personām ar invaliditāti ir noteikts papildus
atbalsts. Lai nodrošinātu iespēju saņemt atbalstu mūžizglītības apmācības pasākumos
nodarbinātām personām vecuma grupā no 25 līdz 44 gadiem ieskaitot, personas ar invaliditāti
ir noteiktas kā vienas no prioritāri iesaistāmajām šajos pasākumos, jo personas ar invaliditāti
bezdarba riskam ir pakļautas visvairāk.

8.3.Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvajā nodarbinātības pasākuma
"Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana un
neformālās izglītības ieguve" ietvaros iekļaut apmācību programmas, kuras ir
pieejamas arī personām ar invaliditāti (izpildes termiņš-katru gadu)
Rezultāts: Iepirkumu tehniskajā specifikācijā noteiktas prasības izglītības iestādēm
nodrošināt apmācības iespējas personām ar invaliditāti
Iesaistītās institūcijas: LM
NVA tehniskajā specifikācijā noteiktas prasības izglītības iestādēm nodrošināt
apmācības iespējas personām ar invaliditāti. Iepirkuma līguma izpildes laikā nepieciešamības
gadījumā uzņem personas ar invaliditāti apmācību īstenošanas vietās un nodrošina tām
atbilstošu apmācību procesu (tai skaitā nodrošina iespēju veikt NVA finansētos individuālos
LMzino_230413; Informatīvais ziņojums „Par rīcības plāna invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas
pamatnostādņu īstenošanai 2005.-2015.gadam” un „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas „Par personu ar
invaliditāti tiesībām īstenošanas plāna 2010.-2012.gadam”” izpildi

46
pielāgojumus). Ja apmācībā tiek iesaistīts izglītojamais ar dzirdes invaliditāti, pretendents
nodrošina iespēju NVA finansētam surdotulkam apmācības vietā sniegt surdotulka
pakalpojumus.
Informācija par personu ar invaliditāti iesaisti apmācībā 2010.-2012.g.

Apmācības
veids

2010
Apmācībā
iesaistītās
personas
ar
invaliditāti

No tiem
apmācībā
iesaistīti

Profesionālā
apm.

296

Augstākās
izglītības
ieguve
Neformālā
apm.
Kopā

2011
e-

Apmācībā
iesaistītās
personas
ar
invaliditāti

No tiem
apmācībā
iesaistīti

0

645

19

0

2008

2323

2012
e-

Apmācībā
iesaistītās
personas ar
invaliditāti

No tiem eapmācībā
iesaistīti

15

766

10

0

0

0

0

0

1901

0

1381

0

0

2546

15

2147

10

9. sadaļa „Statistika un datu vākšana”
9.1.Paplašināt Centrālās statistikas pārvaldes nodrošinātos datus (izpildes
termiņš - 2011.g.IV cet.):
9.1.1.Sākot ar 2010.gadu paplašināt mājsaimniecību apsekojumus ar pamatrādītāju
„personas aktivitātes statuss”.
Rezultāts: Mājsaimniecību apsekojumu datu analīzē iespējams iegūt kopsavilkuma
informāciju par personām, kuras kā savu aktivitātes statusu norādījušas „invalīds vai ilgstoša
darbnespējīga persona”.
Iesaistītās institūcijas: EM
No 2009.gada, apvienojot Darbaspēka izlases apsekojuma pamatanketas jautājuma par
personas aktivitātes statusu pārskata nedēļā divas atbildes „Invalīds” un „Ilgstoši
darbnespējīga persona”, ir izveidota viena atbilde „Invalīds vai ilgstoši darbnespējīga
persona”. Turklāt ir arī atbilde „Strādājošs invalīds”. Lielākā daļa no invalīdiem, kuri bija
nodarbināti, uzskatīja sevi par strādājošiem invalīdiem.
Saskaņā ar Darbaspēka izlases apsekojuma rezultātiem, 2011.gada 2.ceturksnī bija
56,3 tūkst. invalīdu (ieskaitot arī strādājošos invalīdus) vai ilgstoši darbnespējīgu personu 15–
64 gadu vecumā, no kurām 9,1 tūkst. personu bija nodarbinātas. Gandrīz 2/3 minēto
nodarbināto personu strādāja pilnu darba laiku, bet vairāk nekā 4/5 – bija darba ņēmēji.
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9.1.2.Darbaspēka apsekojumam 2011.gadā pievienot moduli-personu ar invaliditāti
iesaistīšanās darba tirgū (izpildes termiņš-2012.g.IV cet.)
Rezultāts: Pieejama statistika par personu ar invaliditāti iesaistīšanos darba tirgū
Iesaistītās institūcijas: EM
2011.gada IV ceturksnī Darbaspēka izlases apsekojumam tika pievienots
modulis „Personu ar ilgstošām veselības problēmām vai darbspējas ierobežojumiem
nodarbinātība”, kura mērķis bija nodrošināt informāciju par nodarbinātību personām ar
ilgstošām veselības problēmām vai darbspējas ierobežojumiem, t.sk. personām ar invaliditāti,
kā arī noskaidrot, ar kādiem ierobežojumiem personas saskaras darba dzīvē savu ilgstošo
slimību un veselības stāvokļa problēmu dēļ.
Dati par personām ar invaliditāti tika iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu, līdz
ar to detalizētu informāciju par personu ar invaliditāti iesaistīšanos darba tirgū nav iespējams
sagatavot, jo tā neatbilst droši publicējamas informācijas kritērijiem.
Moduļa rezultāti parādīja, ka katram ceturtajam strādājošam invalīdam vai ilgstoši
darbnespējīgai personai viena no nopietnākām ilgstošās veselības stāvokļa problēmām vai
slimībām bija muguras vai sprandas problēmas, ieskaitot artrītu un reimatismu. Līdz ar to arī
katram trešajam strādājošam invalīdam vai ilgstoši darbnespējīgai personai bija pastāvīgas vai
ilgstošas grūtības sniegties vai stiepties, kas ietekmēja personas dzīves kvalitāti kopumā.
Katrs trešais strādājošais invalīds vai ilgstoši darbnespējīga persona norādīja, ka ilgstošas
veselības stāvokļa problēmas vai slimības, kā arī darbspējas ierobežojumi ietekmē stundu
skaitu nedēļā, ko persona var strādāt.
2011.gada 2.ceturksņa moduļa „Personu ar ilgstošām veselības problēmām vai
darbspējas ierobežojumiem nodarbinātība” galvenie rezultāti tiks publicēti datu krājumā
„Darbaspēka apsekojuma galvenie rādītāji Latvijā 2012.gadā”, ko plānots izdot 2013.gada
jūnijā.

9.2. Pilnveidot VDEĀVK Invaliditātes informatīvo sistēmu, lai nodrošinātu
precīzu un aktuālu datu uzglabāšanu par visām personām ar invaliditāti valstī
sadalījumā pēc dzimuma, vecuma, reģionālā griezumā, pēc diagnozēm,
pakalpojumu nepieciešamības u.c. griezumos (izpildes termiņš- 2012.g.IV cet.)
Rezultāts: Digitalizēti arhīvu dati par personām ar invaliditāti. Pieejami visaptveroši
statistikas dati par personām ar invaliditāti valstī
Iesaistītās institūcijas: LM
ERAF projekta „Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana” ietvaros :
● IIS ievadīti dati par 21 000 personu ar invaliditāti (personām invaliditāte noteikta
līdz 1997.gadam ieskaitot).
● Lai nodrošinātu visaptverošus statistikas datus par personām ar invaliditāti valstī,
izveidota un ieviesta IIS iekļauto invaliditātes datu apstrādes un analīzes sistēma, kas izmanto
Datu bāzu vadības sistēmas Oracle Biznesa inteliģences rīkus. Šādi rīki ļauj lietotājam
draudzīgā veidā iegūt un vizualizēt dažādu diagrammu veidā sarežģītus kopsavilkumus par
invaliditāti valstī (pēc dzimuma, vecuma, reģioniem/ novadiem, pēc diagnozēm,
pakalpojumu nepieciešamības u.c. griezumos).
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Secinājumi:

Rīcības plānā un Konvencijas plāna izpildes laikā ir izdevies īstenot šādus
pasākumus:
1) ieviests efektīvs ārstniecības procesa un rehabilitācijas kontroles mehānisms
ilgtermiņā ekonomējot valsts budžeta līdzekļus. Veselības inspekcija katru gadu
veic veselības aprūpes un darbspēju ekspertīzes kvalitātes kontroli, izskatot fizisku
un jurisdisku personu iesniegumus, sūdzības;
2) pieņemts lēmums par to, ka nav nepieciešams izstrādāt Diskriminācijas novēršanas
likumu;
3) pieņemti grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kurā noteikts atšķirīgas
attieksmes aizliegums personas invaliditātes dēļ;
4) laika periodā no 2010.-2012.gadam pedagogi ir apguvuši tālākizglītības kursus un
ieguvuši sertifikātu par profesionālo pilnveidi (t.sk.speciālajā izglītībā);
5) veikti pasākumi pieejama mācību iestāžu transporta nodrošināšanai bērniem ar
funkcionālajiem traucējumiem dažādu ERAF projektu ietvaros;
6) 2011.gada IV ceturksnī, atbilstoši Konvencijas plānam, tika izstrādātas vadlīnijas
būvniecības jomā speciālistiem, kas skaidro būvnormatīvos noteiktās vides
pieejamības prasības;
7) 2012.gada I ceturksnī īstenoti semināri (6 kopā) arhitektiem, būvuzraugiem
u.c.būvniecības speciālistiem un studentiem par vides pieejamības labo praksi
personām ar redzes, dzirdes, kustību un intelektuālās attīstības traucējumiem;
8) izstrādāti testi, protokoli un cita dokumentācija, kas nepieciešama Valsts komisijas
darbā, ģimenes ārstiem u.c..iesaistītajām pusēm. Laika periodā no 2010.2012.gadam izstrādāta rokasgrāmata par darbspēju un funkcionālo ierobežojumu
izvērtēšanu un rehabilitāciju;
9) izstrādāta metodika, normatīvie akti, kas ļauj Valsts komisijai izvērtēt vajadzību
pēc rehabilitācijas pakalpojuma, kas veicina atbilstoša pakalpojuma piemērošanu;
10) Konvencijas plānā ietvertais pasākums izvērtēt nepieciešamību aktualizēt
Civillikuma ģimenes tiesību daļu ir izpildīts, izdarot grozījumus Civillikumā, kas
stājās spēkā 2013.gada 1.janvārī;
11) personām, kurām invaliditāte turpinās vai iestājusies jau pensijas vecumā (ja tā
saistīta ar vecuma izraisītām pārmaiņām organismā) ir nodrošināta iespēja saņemt
atvieglojumus un atbalsta pakalpojumus līdzvērtīgi personām, kurām invaliditāte
piešķirta pirms pensijas vecuma sasniegšanas;
12) sekmēta grupu māju (dzīvokļu) pakalpojumu pieejamību personām ar garīga
rakstura traucējumiem (pastāvīgi). 2012.gadā Latvijā darbojās 11 grupu mājas
(dzīvokļi);
13) ieviesti individuālās rehabilitācijas plāni personām ar invaliditāti un prognozējamu
invaliditāti;
14) laika periodā no 2010.-2012.gadam tika pilnveidota Sociālās integrācijas valsts
aģentūras infrastruktūra, lai uzlabotu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu
saņemšanas iespējas;
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15) lai NVA īstenotajā nodarbinātības pasākumu „Profesionālā apmācība,
pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana un neformālās izglītības ieguve”
iekļautu apmācību programmas, kuras pieejamas arī personām ar invaliditāti,
NVA tehniskajā specifikācijā noteiktas prasības izglītības iestādēm nodrošināt
apmācības iespējas personām ar invaliditāti. Iepirkuma līguma izpildes laikā
nepieciešamības gadījumā uzņem personas ar invaliditāti apmācību īstenošanas
vietās un nodrošina tām atbilstošu apmācību procesu;
16) no 2011.gada IV ceturkšņa Centrālās statistikas pārvaldes datos par
mājsaimniecību apsekojumu ir īstenota iespēja iegūt kopsavilkuma informāciju par
personām, kuras kā savu aktivitātes statusu norādījušas „invalīds vai ilgstoši
darbnespējīga persona”. No 2009.gada, apvienojot Darbaspēka izlases apsekojuma
pamatanketas jautājuma par personas aktivitātes statusu pārskata nedēļā divas
atbildes „Invalīds” un „Ilgstoši darbnespējīga persona”, ir izveidota viena atbilde
„Invalīds vai ilgstoši darbnespējīga persona”. Turklāt ir arī atbilde „Strādājošs
invalīds”;
17) digitalizēti arhīva dati par personām ar invaliditāti ERAF projekta „Arhīva datu
digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana”.

Daļēji tika īstenoti šādi pasākumi, kuru ieviešana joprojām turpinās:
1)

2)

3)
4)
5)
6)

turpinās 2010.gadā uzsāktās ESF projekta „Darbspēju vērtēšanas sistēmas
pilnveidošana” aktivitātes. Pilnveidotās invaliditātes sistēmas ieviešana tiek
plānota īstenot pakāpeniski paredzot jaunu, Starptautiskās funkcionēšanas,
nespējas un veselības klasifikācijas principiem atbilstošu, invaliditātes
noteikšanas kritēriju izstrāde. Projekta īstenošanas termiņš ir 2013.gada
31.decembris. Invaliditātes sistēmas projekts nodots aprobēšanai jaunās sistēmas
ieviešanas izmēģinājumprojekta ietvaros. Izmēģinājumprojekta ietvaros veiktas
400 personu ar invaliditāti ekspertīzes, iesaistot procesā vairāk nekā 150 dažādu
jomu speciālistus. Daļēji ir vienkāršots invaliditātes noteikšanas process un
Valsts komisijai dokumentāciju iespējams aizpildīt elektroniski;
nodrošināts atbalsts personu ar invaliditāti atgriešanai darba tirgū. NVA turpina
īstenot aktīvās nodarbinātības pasākumu „Pasākums noteiktām personu grupām”,
„Kompleksos atbalsta pasākumus” u.c.;
veikti pasākumi ārstniecības iestāžu pieejamības pakāpeniskais nodrošināšanai
personām ar invaliditāti;
personu ar invaliditāti, kurām ir smagi funkcionālie traucējumi integrācijai
sabiedrībā nodrošināts asistenta pakalpojums izglītības iestādēs, pašvaldībā u.c.;
noteiktas jaunas atbalsta formas un pasākumi invalīdu nodarbinātības
veicināšanai;
Valsts komisija turpina pilnveidot invaliditātes noteikšanas sistēmu un no
2010.līdz 2012.gadam ir īstenots tās pirmais īstenošanas etaps – sistēmas izstrāde
un aprobēšana. 2013.gadā plānots īstenot vēl divus etapus - diskusijas ar personu
ar invaliditāti intereses pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām, sabiedrības
informēšana, izmaksu analīzes veikšana un likumdošanas bāzes pilnveidošana,
bet līdz 2015.gadam notiks tās praktiska ieviešana;
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7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)

15)

16)

17)

Ar 2009.gada 1.janvāri piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu
apmērs tika paaugstināts no 50 līdz 75 latiem mēnesī. 2010.-2012.gadā
piemaksas apmērs netika pārskatīts;
lai uzlabotu tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma pieejamību un palielinātu to
apjomu, tika izstrādāti un 2012.gada 13.martā akceptēti „Grozījumi Ministru
kabineta 2009. gada 15.decembra MK noteikumos Nr. 1474 „Tehnisko
palīglīdzekļu noteikumi””. Minētie grozījumi paplašina noteikumu regulējumu
tehnisko palīglīdzekļu iegādei, izmantojot līdzmaksājumu, precizē tehnisko
palīglīdzekļu saņemšanu steidzamības kārtā, (t.sk., paredzot iespēju personām ar
prognozējamu invaliditāti saņemt tehniskos palīglīdzekļus steidzamā kārtā),
pastiprina personas un tās mantinieku atbildību par patapinātu tehnisko
palīglīdzekli;
organizēti semināri un sagatavota informācija elektroniskajos plašsaziņas
līdzekļos, bet LM nav sagatavojusi metodiskos materiālus par personu ar garīga
rakstura traucējumiem specifiskajām vajadzībām;
veikti pasākumi vispārējās izglītības, speciālās izglītības, profesionālās izglītības
un augstākās izglītības iestāžu pieejamības pakāpeniskai nodrošināšanai;
no 2010.-2012.gadam veikti pasākumi infrastruktūras un transporta pieejamības
pakāpeniskai sakārtošanai personām ar invaliditāti;
nodrošināta iespēja personām ar invaliditāti saņemt informāciju tām pieejamos
formātos valsts pārvaldes iestāžu mājas lapās un saistībā ar vēlēšanām;
katru gadu no 2010.-2012.gadam palielināts titrēto raidījumu skaits sabiedriskajā
televīzijā;
ieviestas jaunas profesionālās izglītības programmas, kas veicinās invalīdu
nodarbinātību. Profesionālās izglītības iestādēs uz 2013.gada 1.janvāri mācījās
284 izglītojamie ar speciālajām vajadzībām;
tiesību aktu harmonizācija, lai nodrošinātu Pamatnostādnēs noteikto pasākumu
īstenošanu (Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”, '’Par maternitātes un
slimības apdrošināšanu” un Valsts sociālo pabalstu likumā) tika uzsākta
2005.gada 27.oktobrī, kad Saeima pieņēma likumu „Grozījumi Valsts sociālo
pabalstu likumā”, kas paredzēja bērna invalīda kopšanas pabalsta ieviešanu un
turpinājās līdz 2008.gadam, kad tika ieviests jauns valsts sociālās apdrošināšanas
pabalsts – vecāku pabalsts un pamatnostādnēs neparedzētais pabalsts invalīdam,
kuram ir nepieciešama kopšana. Sākot ar 2009.gada 1.janvāri, valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta apmērs invalīdiem kopš bērnības paaugstināts no 50 līdz
75 latiem. 2012.gadā pasākumi attiecībā uz Valsts sociālo pabalstu likumā
noteikto pabalstu invalīdiem apmēru paaugstināšanu netika veikti;
ieviesti valsts apmaksāti atbalsta pasākumi invalīdiem un saistībā ar tiem
pieņemti attiecīgi MK noteikumi, par asistenta un surdotulka pakalpojumu
saņemšanas kārtību, surdotulka pakalpojumiem un psihologa pakalpojuma
nodrošināšanu bērniem invalīdiem. Netika pieņemti atsevišķi MK noteikumi par
kārtību, kādā piešķir valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām asistenta un
surdotulka pakalpojumiem un nav izdarīti grozījumi Sporta likumā par atbalsta
pasākumiem sportistiem ar invaliditāti;
netika sagatavotas vadlīnijas pašvaldībām, lai noteiktu rekomendējošu
alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu apjomu un saturu, bet shēmas veidā
tas ir iestrādāts Reģionālās politikas pamatnostādnēs līdz 2020.gadam;
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18) Konvencijas plānā tika plānots pieņemt grozījumus par valsts mērķdotāciju
apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai, paredzot
papildus finansējumu daļējam atalgojumam sociālajiem darbiniekiem, kas strādā
ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. 2009.gada 26.maijā tika pieņemti
MK noteikumi Nr.484 „Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru un
nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai”, bet netika izdalīti
atsevišķi sociālie darbinieki, kas strādā ar personām, kurām ir garīga rakstura
traucējumi;
19) turpinās speciālās izglītības atbalsta sistēmas darbības koordinēšana, veicinot
bērnu ar invaliditāti integrāciju pirmsskolas, vispārizglītojošajās un
profesionālajās izglītības iestādēs;
20) darbaspēka apsekojumam 2011.gadā pievienots modulis-personu ar invaliditāti
iesaistīšana darba tirgū, bet 2011.gada 2.ceturksņa moduļa „Personu ar ilgstošām
veselības problēmām vai darbspējas ierobežojumiem nodarbinātība” galvenie
rezultāti tiks publicēti datu krājumā „Darbaspēka apsekojuma galvenie rādītāji
Latvijā 2012.gadā”, ko plānots izdot 2013.gada jūnijā.

Rīcības plāna un Konvencijas plāna ietvaros netika īstenoti šādi pasākumi:
1) netika ieviesta valsts atbalsta programma specializēto darbnīcu izveidošanai un
funkcionēšanai, lai panāktu nodarbināto invalīdu ar smagiem funkcionālajiem
traucējumiem skaita pieaugumu, jo LM secināja, ka ekonomiski izdevīgāk tas tiek
sasniegts risinot katra konkrēta pasākuma noteiktām personu grupām ietvaros;
2) 2012.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojums invalīdiem netika
pārskatīts un saglabāts 2011.gada līmenī. Personai, kurai noteikta I vai II
invaliditātes grupa ir tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumu 1296 lati gadā un
personai ar III invaliditātes grupu-1008 lati gadā;
3) pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta
pārvietošanās 2012.gadā netika pārskatīts, jo ņemot vērā esošo ekonomisko
situāciju pabalsta apmēra pārskatīšana netika ierosināta;
4) kvalitatīva invaliditātes ekspertīzes procesa nodrošināšanai, invaliditātes
noteikšanā iesaistīto 1500 speciālistu, no tiem, 100 ārstu ekspertu un 1400
invaliditātes noteikšanā iesaistīto speciālistu (ģimenes ārstu, psihiatru, sociālo
darbinieku, fizikālās un rehabilitācijas un medicīnas ārstu u.c.) apmācības
paredzētas 2013.gada 4.ceturksnī, saskaņā ar ES fonda projektā „Darbspēju
vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” plānoto;
5) nav izstrādātas vadlīnijas sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar personām ar
garīga rakstura traucējumiem;
6) netika noteikta kārtība komandas darba metožu piemērošanai pašvaldību
sociālajiem darbiniekiem, strādājot ar individuālu sociālo gadījumu un iestrādāta
normatīvajā aktā. 2011.gada nogalē tika izstrādāts grozījumu projekts Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (SPSP), kas paredzētu citu institūciju
pienākumu nekavējoties informēt sociālo dienestu, ja tā rīcībā nonākusi
informācija, ka personai nepieciešams atbalsts sociālo problēmu risināšanā. SPSP
likuma grozījumu projekts ar šīm normām netika virzīts tālāk.
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7) lai ekonomētu valsts budžeta līdzekļus, Valsts komisijas reorganizācija par valsts
aģentūru „Invaliditātes ekspertīzes pārvalde” tika pārtraukta. Atbilstoši
Invaliditātes likumam, prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi veic
un prognozējamu invaliditāti vai invaliditāti nosaka tiešās valsts pārvaldes iestādē
„Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija”.

Labklājības ministre
Vīza: Valsts sekretāra p.i.

I.Viņķele
I.Alliks

23.04.2013, 10:05
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L.Žvirble
67021680,
Liene.Zvirble@lm.gov.lv
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