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Par pamatnostādņu projektu 
„Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijas par personu ar 
invaliditāti tiesībām īstenošanas 
pamatnostādnes 
2014.-2020. gadam” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
pamatnostādņu projektu „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par 
personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 
2014.-2020. gadam”, jo LPS: 

1. Ierosina no 1. rīcības virziena mērķa Izvērtēt, cik efektīvi speciālās 
izglītības iestāžu tīkls pilda izglītojošo funkciju un nodrošina bērnu ar 
speciālām vajadzībām tiesības uz kvalitatīvu izglītību sasniegšanai 
iesaistītajām institūcijām svītrot pašvaldības un ierakstīt LPS. 

2. Ierosina 2. rīcības virziena mērķa 4. Palielināt iedzīvotāju ienākumu 
nodokļa atvieglojuma apmēru personām ar invaliditāti sasniegšanai 
iesaistītajās institūcijās iekļaut LPS. 

3. Ierosina no 3. rīcības virziena mērķa Ieviest jaunu invaliditātes 
noteikšanas sistēmu, atbilstošu SFK kritērijiem sasniegšanai 
iesaistītajām institūcijām svītrot pašvaldības un ierakstīt LPS. 

4. Ierosina 3. rīcības virziena mērķa Atbilstoši jaunās invaliditātes 
noteikšanas sistēmai, kas balstīta uz darbspēju, funkcionālo traucējumu 
un individuālo vajadzību novērtēšanu, izvērtēt valsts atbalstu personām 
ar invaliditāti (t.sk. pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai 
invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalsts asistenta 
izmantošanai personām ar I grupas redzes invaliditāti) sasniegšanai 
iesaistīto institūciju vidū iekļaut arī LPS. 

5. Ierosina no 3. rīcības virziena mērķa Pilnveidot Invaliditātes likumā 
noteiktos pakalpojumus invaliditātes izraisīto seku mazināšanai (t.sk. 
asistenta pakalpojumu pašvaldībā, asistenta pakalpojumu izglītības 
programmu apguvei, psihologa pakalpojumu bērniem, kuriem 

mailto:lps@lps.lv
http://www.lps.lv/


 
 

 

2 

pirmreizēji noteikta invaliditāte, un to likumiskajiem pārstāvjiem, 
mājokļa pielāgošanas pakalpojumu personām ar I invaliditātes grupu, 
personām ar II grupas redzes vai dzirdes invaliditāti un personām līdz 
18 gadu vecumam, kurām noteiktas medicīniskās indikācijas bērna 
invalīda īpašas kopšanas nepieciešamībai sasniegšanai iesaistītajām 
institūcijām svītrot pašvaldības un ierakstīt LPS. 

6. Ierosina no 3. rīcības virziena mērķa Pilnveidot prognozējamas 
invaliditātes noteikšanas sistēmu (t.sk., pārskatīt individuālā 
rehabilitācija plāna izstrādes sistēmu personām ar prognozējamu 
invaliditāti un personām ar invaliditāti) iesaistītajām institūcijām 
svītrot pašvaldības un ierakstīt LPS. 

7. Ierosina no 3. rīcības virziena mērķa Ieviest atbalstu bērniem ar 
invaliditāti līdz piecu gadu vecumam un viņu ģimenēm iesaistītajām 
institūcijām svītrot pašvaldības un ierakstīt LPS. 

8. Prasa, lai tiktu ievērots, ka visu šo plānoto rezultātu sasniegšanā : 
- izveidotas rehabilitācijas nodaļas pašvaldībā (sociālajos dienestos);  
- personu ar invaliditāti skaits, kuras saņem ienākumu nodokļa 

atvieglojumus; 
- veidot efektīvu, kvalitatīvu un ilgtspēju sociālo pakalpojumu sistēmu ar 

sabiedrībā balstītiem iekļaujošiem pakalpojumiem, atbilstoši personas 
ar invaliditāti vajadzībām  
iesaistot pašvaldības, ir jāparedz papildu finansējums pašvaldībām 
šo uzdevumu veikšanai vai šo pamatnostādņu realizācijas ietekmes 
uz pašvaldību budžetu kompensācijai, palielinoties izdevumiem. 
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