2009. gada Invalīdu lietu nacionālās padomes (ILNP) lēmumu izpilde.
(pielikums ILNP pārskatam par 2009.gadu)
Datums:

18.02.2009.

11.06.2009.
Sēdē netika
nodrošināts
kvorums

Svarīgākie jautājumi:

ILNP nolēma:
1. ILNP sekretāram sagatavot vēstuli Latvijas
Darba Devēju konfederācijai ar ILNP
aicinājumu
darba
devējiem
izmantot
Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā
1. Valsts un pašvaldību budžeta aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi
samazinājuma ietekme uz cilvēku ar noteiktām personu grupām” ietvaros esošās
invaliditāti dzīves kvalitāti.
subsidētās darba vietas, kā arī lūgumu kritiskā
Ziņo: I.Kārkliņa(LM)
situācijā izvērtēt iespēju darba laika
L.Eglīte(VM)
saīsināšanai
vai
darba
samaksas
S.Šimfa(LPS)
samazināšanai, kas personām ar invaliditāti
būtu ievērojami labvēlīgāks risinājums nekā
darba vietas likvidēšana.

Īstenošanas gaita un rezultāti:
1. Nosūtīta vēstule Latvijas Darba
Devēju konfederācijai ar ILNP
aicinājumu darba devējiem izmantot
Nodarbinātības
valsts
aģentūras
organizētā
aktīvā
nodarbinātības
pasākuma
„Pasākumi
noteiktām
personu grupām” ietvaros esošās
subsidētās darba vietas, kā arī lūgumu
kritiskā situācijā izvērtēt iespēju darba
laika saīsināšanai vai darba samaksas
samazināšanai, kas personām ar
invaliditāti
būtu
ievērojami
labvēlīgāks risinājums nekā darba
vietas likvidēšana.
1. Par funkciju deleģēšanu sociālo 1.Pieņemts zināšanai Informācija par funkciju Latvijas Nedzirdīgo savienībai (LNS)
pakalpojumu sniegšanai personām deleģēšanu nevalstiskajām organizācijām tiek deleģētas funkcijas - cilvēku ar
ar
invaliditāti
nevalstiskajām sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar dzirdes
traucējumiem
sociālā
organizācijām.
invaliditāti.
rehabilitācijas
un
surdotehnikas
Ziņo: A.Dūdiņš(LM)
nodrošinājuma
jomā.
Latvijas
Neredzīgo biedrībai (LNB) tiek
deleģētas funkcijas - cilvēku ar redzes
traucējumiem sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu
sniegšanas
un
tiflotehnikas nodrošinājuma jomā.
Latvijas Bērnu fondam tiek deleģēta
valsts funkcija - nodrošināt vardarbībā
cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju.
V/A „Tehnisko palīglīdzekļu centrs”

(TPC) funkcijas tiek deleģētas
Nacionālajam Rehabilitācijas centram
„Vaivari”.
2. ES struktūrfondu atbalsts personu 2.Pieņemts zināšanai informācija par ES
ar
invaliditāti
nodarbinātības struktūrfondu atbalstu personu ar invaliditāti
veicināšanai.
nodarbinātības veicināšanai.

Pieņemts zināšanai.

Ziņo: V.Račinska(NVA)

3.
Jaunatnes
politikas 3. Pieņemts zināšanai Jaunatnes politikas
pamatnostādnes 2009.–2018.gadam. pamatnostādnes
2009.–2018.gadam
un Pieņemts zināšanai.
Plānotie pasākumi pamatnostādņu plānotie pasākumi pamatnostādņu īstenošanai.
īstenošanai.
Ziņo: E.Bajaruns(BĢLM)

4. Informatīvais ziņojums „Par
Rīcības plāna Invaliditātes un tās
izraisīto seku mazināšanas politikas
pamatnostādņu īstenošanai 2005.2015.gadam izpildi”.

4. Pieņemts zināšanai informatīvais ziņojums
„Par Rīcības plāna Invaliditātes un tās
izraisīto
seku
mazināšanas
politikas
pamatnostādņu īstenošanai 2005.-2015.gadam Pieņemts zināšanai.
izpildi”.

Ziņo: J.Strebkovs(LM)

5.
Informācija
par
ANO 5. Pieņemts zināšanai informācija par ANO
Konvencijas “Par personu ar Konvencijas “Par personu ar invaliditāti
invaliditāti tiesībām” sagatavošanas tiesībām” sagatavošanas ratifikācijai gaitu.
ratifikācijai gaitu.
Ziņo: L.Kauliņa-Bandere(LM)

LM sadarbībā ar darba grupu veikusi
Latvijas Republikas normatīvo aktu
atbilstības Konvencijai analīzi. LM
sadarbībā
ar
darba
grupas
dalībniekiem ir izstrādājusi plānu „Par
ANO Konvencijas par personu ar
invaliditāti tiesībām īstenošanas plāna
projektu 2010.-2012.gadam”, kā arī
likumprojektu
Konvencijas

ratifikācijai. Plāns 2009.gada 30.aprīlī
tika nosūtīts izskatīšanai Ministru
kabinetā. 2009.gada 7.maijā tika
izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē
likumprojekts „Par ANO Konvenciju
par personu ar invaliditāti tiesībām”.
Likumprojekts
paredz
ratificēt
Konvenciju un nosaka to, ka
Konvencijas ieviešanu Koordinēs LM,
taču
Konvencijas
īstenošanu
pārraudzīs LR Tiesībsarga birojs.
Saskaņā ar Saeimas 2008.gada
maija
lēmumu
likumprojekts
jāiesniedz izskatīšanā Saeimā līdz
2009.gada 1.decembrim.
12.08.2009.
Sēdē netika
nodrošināts
kvorums

Ziņojums par koncepcijas “Vienādas
1. Pieņemts zināšanai Ziņojums par
iespējas visiem” izpildes gaitu
koncepcijas
“Vienādas
iespējas
2008.gadā ievietots LM interneta
visiem” izpildes gaitu 2008.gadā.
mājas lapā sadaļā: cilvēkiem ar
invaliditāti, apakšsadaļā: Invalīdu lietu
nacionālā padome.
Likumprojekts „Par Konvenciju par
personu ar invaliditāti tiesībām”
12.augustā tika iesniegts izskatīšanai
Ministru
kabinetā.
Fakultatīvā
Protokolā dalībvalsts atzīst Personu ar
invaliditāti
tiesību
komitejas
2.1. Atbalstīt Konvencijas ratifikāciju un kompetenci saņemt un izskatīt
pievienot
ILNP
protokollēmumu iesniegumus no tās jurisdikcijā
likumprojekta
„Par
Konvencijas
par
2.
Informācija
par
ANO
Konvencijas “Par personu ar
invaliditāti tiesībām” ratifikācijas
sagatavošanas
gaitu
un
par
Fakultatīvā protokola parakstīšanas
un ratificēšanas jautājuma tālāku
1. Ziņojums par Koncepcijas 2. Pieņemts zināšanai informācija par ANO
“Vienādas iespējas visiem” izpildi Konvencijas “Par personu ar invaliditāti
tiesībām” ratifikācijas sagatavošanas gaitu un
2008.gadā.
par Fakultatīvā protokola parakstīšanas un
Ziņo: I.Vilcāne(LM)
ratificēšanas jautājuma tālāku virzību.

personu
ar
invaliditāti
tiesībām”
dokumentu paketei un atbalstīt Fakultatīvā
protokola virzību (lēmums saskaņots
elektroniski).

3. MK Noteikumi par pasažieru
kategorijām, kuras ir tiesīgas
izmantot
braukšanas
maksas
atvieglojumus
maršrutu
tīkla
maršrutos.
Ziņo: N.Freivalds(SAM)

3. LM, SAM kopīgi ar NVO organizēt
tikšanos, lai izdiskutētu jautājumus par
pasažieru kategoriju, kurām tiek piemērotas
atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā,
uzskaites
sistēmu un iespējamiem
risinājumiem.

esošiem indivīdiem vai indivīdu
grupām gadījumos, kad dalībvalsts
pārkāpj
Konvencijā
noteiktās
saistības. LM ir uzsākusi dokumentu
sagatavošanu konvencijas Fakultatīvā
protokola parakstīšanai.
28.08.09. organizēta sanāksme LM
Sociālās
iekļaušanas
politikas
departamentam un NVO.
Diskusijā NVO izvirza
priekšlikumus:

sekojošus

1.Nemainīt braukšanas atvieglojumu
sistēmu šobrīd, jo jaunas elektroniskas
uzskaites sistēmas ieviešana būs
dārgāka, nekā esošais atvieglojumu
apjoms.
2.Veikt personu ar invaliditāti, kuri
izmanto
sabiedrisko
transportu,
uzskaiti, izsniedzot dažādu krāsu
numurētas biļetes, kas ir lētāk nekā
veikt elektronisku uzskaiti izmantojot
elektroniskās norēķinu kartes.
3.Uzskaitei
jābūt
nodalītai
no
autopārvadātājiem, lai nebūtu iespēja
uzrādīt nepamatoti lielu braucēju
skaitu, kas neatbilst faktiskajam.
4.Tikties ar SAM pārstāvjiem, lai
diskutētu par šo jautājumu un

noskaidrotu patreizējās uzskaites
sistēmas atbilstību reālajiem personu
ar invaliditāti pārvadājumiem
1. Informācija par invaliditātes 1. Pieņemts zināšanai informācija
invaliditātes politikas aktualitātēm.
politikas aktualitātēm.
Ziņo: S.Baltiņa(LM)

10.12.2009.

par Plāns
„Par
Apvienoto
Nāciju
Organizācijas
Konvencijas
par
personu ar invaliditāti tiesībām” apstiprināts ar Ministru kabineta
2009.gada
12.oktobra
rīkojumu
Nr.693.
Ar
minēto
rīkojumu
Labklājības ministrijai uzdots līdz
2012.gada
31.oktobrim
iesniegt
Ministru kabinetā ANO Konvencijas
„Par personu ar invaliditāti tiesībām”
īstenošanas pamatnostādņu 2013.2019.gadam projektu. Likumprojekts
„Par Konvenciju par personu ar
invaliditāti tiesībām” – atbalstīts
Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra
sēdē
(protokols
Nr.67
52.§).
Likumprojekts „Par Konvencijas par
personu ar invaliditāti tiesībām
fakultatīvo protokolu” – atbalstīts
Ministru
kabineta
2009.gada
10.novembra sēdē (protokols Nr.79
22.§).

2.
Vides
pieejamības 2. LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļai
nodrošināšanas problemātika ES sagatavot vēstuli ekonomikas, reģionālās
fondu līdzfinansētajos projektos.
attīstības un pašvaldību lietu un finanšu
ministriem
par
vides
pieejamības
Ziņo: Z.Lasmane(LM)
problemātiku cilvēkiem ar invaliditāti ES
fondu projektos.

Nosūtīta
vēstule
ekonomikas,
reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu un finanšu ministriem par vides
pieejamības problemātiku cilvēkiem ar
invaliditāti ES fondu projektos.

3.ILNP darba plāns 2010.gadam.
Ziņo: M.Dzelzskalns(LM)

4. Citi jautājumi: Grozījumi
Ārstniecības likumā.
LNB pārstāvis norādīja, ka
VM
tiek
gatavoti
grozījumi
Ārstniecības likumā, kas liegs
iespēju neredzīgai personai strādāt
par masieri.

2.1. Uz nākamo ILNP sēdi janvāra mēnesī
lūgt ekonomikas ministriju piedalīties ar
ziņojumu par situāciju ar vides pieejamību
būvniecībā un iespējamiem pasākumiem tās
uzlabošanai.

Nosūtīts lūgums EM uz nākamo ILNP
sēdi sagatavot informāciju par
vispārīgu problēmu raksturojumu
vides
pieejamības
prasību
nodrošināšanai būvniecības jomā un
nepieciešamiem pasākumiem ANO
Konvencijas
„Par
personu
ar
invaliditāti tiesībām”
9. panta
Pieejamība īstenošanai.

3. ILNP locekļi ierosina nākamā gada sēžu
darba kārtības saistīt ar ANO Konvencijas
“Par personu ar invaliditāti tiesībām”
paragrāfu izvērtēšanu, iepriekš sagatavojot
šos jautājumus pirms sēdes.
3.1. Rakstiski sūtīt ILNP sekretāram
priekšlikumus 2010.gada ILNP darba plānam
līdz 18. decembrim un apstiprināt ILNP darba
plānu janvāra sēdē.

2010.gada ILNP darba plāna projekts
sagatavots
saistībā
ar
ANO
Konvenciju
“Par
personu
ar
invaliditāti tiesībām” un paredzēts
apstiprināt nākamajā ILNP sēdē.

4. Veselības ministrijas pārstāvim sagatavot Procesā.
informāciju par plānotajām izmaiņām
Ārstniecības likumā saistībā ar redzes invalīdu
nodarbinātību par masieriem un informēt par
to ILNP locekļus.

5. Labklājības ministrs lūdz atbalstu
virzīt valdībā Ministru kabineta
rīkojuma projektu par naudas balvu
piešķiršanu
par
izciliem
sasniegumiem
sportā
Latvijas
Invalīdu
sporta
federācijas
sportistam Aigaram Apinim par
izcīnīto 1.vietu diska mešanā un
lodes grūšanā Pasaules čempionātā
vieglatlētikā
invalīdiem
amputantiem un ratiņniekiem 3000
latu apmērā, kā arī naudas balvas
750 latu apmērā piešķiršanu
sportista fizioterapeitei un trenerim.

5. Atbalstīt virzīt valdībā Ministru kabineta
rīkojuma projektu par naudas balvu
piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
Latvijas Invalīdu sporta federācijas sportistam
Aigaram Apinim par izcīnīto 1.vietu diska
mešanā un lodes grūšanā Pasaules čempionātā
vieglatlētikā.

Lietotie saīsinājumi:
ILNP-Invalīdu lietu nacionālā padome
ANO-Apvienoto nāciju organizācija
ES-Eiropas savienība
LM-labklājības ministrija
VM-veselības ministrija
LPS-Latvijas pašvaldību savienība
NVA-nodarbinātības valsts aģentūra
BĢLM-bērnu un ģimenes lietu ministrija
SAM-satiksmes ministrija
TPC-tehnisko palīglīdzekļu centrs
LNB-Latvijas neredzīgo biedrība
LNS-Latvijas nedzirdīgo savienība
NVO-nevalstiskas organizācijas
Sagatavoja:

ILNP sekretārs M.Dzelzskalns

Ministru kabineta rīkojuma projektu
par naudas balvu piešķiršanu par
izciliem sasniegumiem sportā Latvijas
Invalīdu sporta federācijas sportistam
Aigaram Apinim par izcīnīto 1.vietu
diska mešanā un lodes grūšanā
Pasaules čempionātā vieglatlētikā.
atbalstīts valdībā.

