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Par plāna projektu „Pamatnostādņu 
„Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas 
par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas 
pamatnostādnes 2014.–2020. gadam” 
īstenošanas plāns 2014. gadam” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo plāna 
projektu „Pamatnostādņu „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par 
personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.–
2020. gadam” īstenošanas plāns 2014. gadam”, jo ir šādi iebildumi: 

1. Plāna punktā 2.1.1.1. Koncepcijas izstrāde par sociālās 
uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā iesaistīto institūciju skaitā 
jāiekļauj Latvijas Pašvaldību savienība un Plānošanas reģionu attīstības 
padomes. 

2. Plāna punktā 3.1.2.1. izvērtēt un noteikt mērķtiecīgāku pabalsta 
piešķiršanu un izmaksu invalīdiem, kuriem nepieciešama īpaša 
kopšana, ja pabalsta saņēmējs ievietots ilgstošas aprūpes institūcijā, 
sadaļā Iesaistītās institūcijas jāsvītro vārdi Pašvaldības, Ilgstošas 
aprūpes institūcijas un jāieraksta LPS, LPSAIA (Latvijas Pašvaldību 
sociālās aprūpes institūciju apvienība). 

3. Plāna punktā 3.1.3.1. efektivizēt psihologa pakalpojumu personai līdz 
18 gadiem, kurai invaliditāte noteikta pirmreizēji, sadaļā Iesaistītās 
institūcijas jāsvītro vārds Pašvaldības un jāieraksta LPSDVA (Latvijas 
Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība). 

4. Plāna punktā 3.1.3.2. noteikt pabalsta grupas redzes invalīdam par 
asistenta pakalpojuma izmantošanu finansēšanu un saņemšanas 
kārtību no 2015. gada 1. janvāra, sadaļā Iesaistītās institūcijas jāsvītro 
vārds Pašvaldības un jāieraksta LPS, LPSDVA (Latvijas Pašvaldību 
sociālo dienestu vadītāju apvienība). 

5. Plāna punktā 4.1.2.2. izveidot un īstenot interaktīvu izglītojošu 
pasākumu kopumu vispārējās vidējās izglītības iestādēs par fizisko 
aktivitāšu un pozitīvas domāšanas ietekmi uz izglītojamo veselību un 
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pašsajūtu. pasākumu ietvaros paredzēts īstenot vismaz 20 izglītojošus 
pasākumus 20 vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kuros kopskaitā 
piedalās vismaz 3000 1.–12. klases izglītojamo, sadaļā Iesaistītās 
institūcijas jāieraksta NVPT, veselību veicinošo skolu tīkls. 

6. Plāna punktā 4.1.2.3. īstenojot pasākumus mācību priekšmetu 
programmu paraugu pilnveidošanai, atjaunot veselību veicinošo skolu 
kustību Latvijā, kā arī organizēt seminārus skolotājiem un skolēniem 
par jaunajām psihoaktīvajām vielām, sadaļā Iesaistītās institūcijas 
jāieraksta Plānošanas reģionu Attīstības padomes, NVPT. 

7. Plāna punktā 4.1.2.4. Organizēt apmācību ciklu fizisko aktivitāšu grupu 
vadītājiem pašvaldībās, lai sniegtu teorētiskas un praktiskas zināšanas, 
kā arī metodisko atbalstu fizisko aktivitāšu neformālo grupu vadītājiem 
pašvaldībās, kā arī motivētu tos pašvaldību vietējās sabiedrības 
iesaistīšanai fiziskajās aktivitātēs. Kopskaitā paredzēts apmācīt vismaz 
30 pašvaldību fizisko aktivitāšu grupu vadītājus, kas vēlāk fizisko 
aktivitāšu grupās varēs iesaistīt dažāda vecuma grupu iedzīvotājus 
30 Latvijas pašvaldībās, sadaļā Iesaistītās institūcijas jāieraksta NVPT. 
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