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Sniedzam ieskatu RC „ZELDA” 11. jūnijā organizētā semināra „Vai Latvijai ir vajadzīga ANO 

Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām?” ietvaros notikušajā paneļdiskusijā.  
 

Diskusijas dalībnieki: Alda Vanaga – Ārlietu ministrijas (ĀM) Valsts sekretāra vietniece; Inta Vanovska – 

Labklājības ministrijas (LM) sociālās iekļaušanas politikas departamenta Vienlīdzīgo iespēju politikas 

nodaļas vadītāja; Sanita Sčucka – Tiesībsarga biroja Sociālo un ekonomisko tiesību daļas vadītāja; Māris 

Grāvis – Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas “Sustento” pārstāvis; Ivars Balodis 

– Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” Valdes priekšsēdētājs; Ieva Leimane – Veldmeijere 

“Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “Zelda” direktore; Anna Lawson – Līdsas universitāte, 

Lielbritānija.  

 

Kādēļ šī ANO konvencija Latvijai ir vajadzīga? Ko tā dos cilvēkiem ar invaliditāti? 

 

SUSTENTO, Māris Grāvis:  

Konvencija beidzot reglamentē cilvēku ar invaliditāti tiesības uzsverot, ka viņiem ir tādas 

pašas tiesības kā citiem cilvēkiem. Ar šī dokumenta palīdzību mēs ceram iegūt instrumentu, 

ar ko strādāt un mudināt valsts un pašvaldību iestādes pildīt viņu saistības, ievērot vispārējās 

cilvēktiesības un radīt cilvēkiem ar invaliditāti pienācīgus dzīves apstākļus. Pārstāvot ne 

tikai SUSTENTO, bet arī biedrību „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns””, kas sniedz alternatīvos 

pakalpojumus, gribu uzsvērt, ka mūs interesē tieši Konvencijas 19. pants, kas nosaka, ka ir 

jābūt pietiekamam pakalpojumu klāstam, lai cilvēks ar invaliditāti spētu dzīvot sabiedrībā 

nevis ilgstošās aprūpes vai slēgta tipa iestādēs. Ja valsts Konvenciju ratificēs, mēs uzstāsim, 

lai Latvija pārietu no klientu interesēm neatbilstošiem pakalpojumiem uz daudz 

racionālākiem un piemērotākiem.  

 



APEIRONS, Ivars Balodis: 

Diskusija valsts pārvaldē par šo Konvenciju ārkārtīgi skaidri parāda valsts attieksmi pret 

cilvēkiem ar invaliditāti un to, ka valsts tiešām nekādā gadījumā nav gatava šobrīd 

uzņemties atbildību par vienu savu iedzīvotāju daļu. Konvencija nosaka skaidru ievirzi 

invalīdu politikai. Apvienība „Apeirons” ļoti iestājas par to, lai arī jaunajā likumdošanā, - 

vismaz Invaliditātes likumā, kas Latvijā pašreiz tiek pieņemts -, būtu iestrādātas jau jaunās, 

Konvencijā ietvertās normas.  

 

Diezgan liela loma ir invalīdu nevalstiskajām organizācijām vai invalīdus pārstāvošajām 

nevalstiskajām organizācijām, un te valstij atkal būtu jāatrod mehānisms, kādā veidā šīs 

organizācijas atbalstīt un panākt, lai maksimāli daudz cilvēku varētu paši noteikt un lemt, 

vai konkrētais pakalpojums mums ir derīgs, kādu ceļu izvēlēties, kādu politiku veidot. 

 

ZELDA, Ieva Leimane – Veldmeijere: 

Skatoties uz Konvenciju no mūsu organizācijas mērķa grupas viedokļa, ļoti būtisks ir 19. 

pants, kas faktiski ir revolūcija, jo pirmo reizi starptautiski tiek pausta ļoti stingra nostāja 

pret institucionālo aprūpi. Mēs cerējām, ka mūsu valsts pati spēs saprast, ka ir jābeidz 

investēt lielus līdzekļus institūcijās, mēs cerējām, ka pēc drausmīgās „Reģu” traģēdijas 

valdība nopietni pievērsīsies sabiedrībā balstītas aprūpes politikas veidošanai un ieguldīs 

līdzekļus alternatīvajos pakalpojumos. Taču šobrīd šķiet, ka iestājies tāds kā apmierinātības 

stāvoklis, un ir ļoti skumji redzēt signālus, ka joprojām tiek plānots investēt institūcijās 

apjomīgus līdzekļus.  

 

Otra mūsu cerība un lielā revolūcija starptautiskajās tiesībās ir 12. pants, kas skar rīcībspēju 

un aizgādnības jautājumus. Mēs ļoti ceram, ka pievienošanās šai Konvencijai liks Latvijai 

beidzot pārskatīt un pārvērtēt arhaisko Civillikuma regulējumu rīcībspēju jomā. Ceram, ka 

Konvencijas 12. pants liks sakārtot normatīvos aktus un praksi attiecībā uz rīcībspējas 

atjaunošanu, kā arī rosinās ieviest vismaz daļējo rīcībspēju.  

 

No Konvencijas jānošķir tās papildprotokols, kas ir atsevišķs dokuments, kura parakstīšana mums 

arī ir ļoti svarīga. Citas valstis paraksta Konvenciju, bet neparaksta protokolu vai arī tikai plāno to 

darīt. Ko šis dokuments nosaka, uz ko tas attiecas? 

 

Mūsu organizācija vienmēr ļoti stingri ir iestājusies par pievienošanos papildprotokolam un 

turpinās to darīt. Uzskatu, ka par papildprotokolu bija jādomā jau šajā brīdī, Ministru 

Kabinetā gatavojot Konvencijas parakstīšanas lēmumu. Es aicinu nebaidīties no 

individuālajām sūdzībām. Līdz šim tās ir palīdzējušas sakārtot likumdošanu un praksi. 

Piemēram varu minēt Ārstniecības likuma 68. panta grozījumus par hospitalizāciju pret 

pacienta gribu psihiatriskajā slimnīcā. Mēs 10 gadus centāmies pārliecināt valdību, ka ir 

jāievēro Eiropas Cilvēktiesību konvencijas normas. Tas izdevās tikai tad, kad mēs kopā ar 

bijušo Valsts cilvēktiesību biroju sagatavojām konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesai. 

Tikai tad, kad šī sūdzība nonāca Satversmes tiesā, Saeima steidzamā kārtā mēneša laikā 

spēja pieņemt tik ilgi gaidītos grozījumus.  

 

LM, Inta Vanovska: 

Uz Konvenciju kā instrumentu raugās ne tikai personas ar invaliditāti un viņu atbalstošās 

biedrības, bet arī mēs, jo ceram, ka tā mums palīdzēs īstenot to, ko mēs tiešām vēlamies, bet 

nevaram, jo atduramies pret budžeta ierobežojumiem. Invaliditātes politika mums ir, bet tā ir 

pārāk globāla, virspusēja. Mums ir uzdevums horizontāli izvērtēt visu ministriju iesniegtās 

likumprojektu anotācijas. Tur obligāti būtu jābūt ietvertam invaliditātes faktoram, teiksim, 

kā šis likumprojekts ietekmē personas ar invaliditāti. Invaliditātes jautājumi skar gandrīz 

visu nozaru ministrijas, un līdz ar to ir grūti vienā departamentā aptvert un zināt absolūti 



visu, kas notiek jebkurā ministrijā. Mums vajadzētu biežāk tikties kopā tieši tādā horizontālā 

līmenī iekļaujot visas ministrijas, vai arī kaut vai tikai  mūsu ministrijas ietvaros.  

 

Jautājums Ārlietu ministrijai - kur ir tas sprungulis šajā procesā, kāpēc mēs netiekam līdz 

Konvencijas parakstīšanai? Vai vājā vieta nav politiskā griba? 

 

ĀM, Alda Vanaga: 

Man grūti pateikt par politisko gribu, jo esmu ierēdnis. Mēs esam diezgan priecīgi par to, ka 

izvērtās šī diskusija, un tas ir arī ĀM nopelns. ĀM kopā ar Tieslietu ministriju teica: „Ja mēs 

uzņemamies starptautiskas saistības, mums ir jāapzinās, ka tās būs arī jāpilda”. Mums 

diemžēl ir ļoti daudz starptautisku gan divpusēju, gan daudzpusēju līgumu, kurus esam ar 

vieglu roku parakstījuši un ielikuši atvilktnē, līdz ratifikācijai tie nav nonākuši. Tādējādi ĀM 

pozīcija ir pilnīgi skaidra, proti, šī Konvencija Latvijai ir vajadzīga, tā ir ne tikai jāparaksta, 

bet arī pēc iespējas ātrāk jāratificē. Bet daudz svarīgāk ir veikt to normatīvo aktu 

grozījumus, kuri vēl ir nepieciešami. Tādēļ arī ĀM atļāvās sākotnēji teikt nē vieglai 

Konvencijas parakstīšanai un aicināja kolēģus pievērst nopietnu uzmanību šai Konvencijai 

un tiem darbiem, kas būs veicami, kad tā tiks parakstīta. Šobrīd Saeima ir uzdevusi Ministru 

kabinetam līdz 1. septembrim Konvenciju parakstīt.  

 

Ja tas tiek izdarīts līdz 1. septembrim, kad jūs prognozējat iespējamo ratifikāciju? 

 

Viens ir virzīt birokrātiskām procedūrām Konvencijas parakstīšanu, bet tikpat svarīgi ir iegūt 

no pārējām ministrijām un iesaistītājām institūcijām konkrētus norādījumus normatīvu 

pārveidošanai. Es saprotu, ka LM tiešām ir izdarījusi lielu darbu, jo pēdējā MK sēdē jau 

izskanēja vesela rinda ministriju viedokļu par aprēķiniem. Tie gan ir ļoti virspusēji, bet 

vismaz ir pamats, ar ko sākt strādāt, līdz ar to ministrijas jau ir iesaistītas šajā darbā. Tagad 

obligāti jāiesaista nevalstiskās organizācijas un jāvirzās uz ratifikāciju. LM jāgatavo 

ratifikācijas likums, kuram ceļā jau uz MK un Saeimu ir jābūt anotācijai ar precīzu 

finansiālu aprēķinu: tur nepietiks nosaukt 1 miljardu, tur jābūt precīzākiem skaitļiem. Un 

nākamā gada laikā Saeimai tas ir jāratificē. 

 

LM, Inta Vanovska: 

Saeima noteikusi, ka ratifikācija paredzēta 2009. gada 1. decembrī. Bet, ja izdosies ātrāk, 

mēs katrā ziņā negribētu vilcināties. Kas attiecas uz tiem aprēķiniem - no 17 ministrijām 

tikai 3 mums iesniedza aprēķinus, tā ka, protams, aprēķini būs jāveic no jauna. Būs darba 

grupa ar pārstāvjiem no visām ministrijām, mums būs jāizanalizē katrs Konvencijas pants 

atsevišķi, jāapspriež atsevišķi absolūti viss, kas ir un kas būs perspektīvi nepieciešams, un 

tās summas būs pilnīgi citādākas. 

 

Jautājums NVO: vai jūs ticat, ka līdz 1. septembrim Konvenciju parakstīs un pēc gada notiks arī 

ratifikācija? 

 

SUSTENTO, Māris Grāvis: 

Tas, ka parakstīs, varbūt ir ticamāk. Man nav skaidrs par to aprēķinu nozīmīgumu 

ratifikācijai. Var jau sarēķināt jebkādu summu - 1 miljards, 2 miljardi - bet mums taču šādas 

summas nav! Tas nozīmē, ka jau šobrīd mēs apzināmies to, ka tas nav pāris gadu laikā 

īstenojams uzdevums, tas ir ilgstošs process - kaut vai pāreja no ilgstošās aprūpes uz 

alternatīviem pakalpojumiem. Vai tiek izsvērtas dažādas alternatīvas, kaut vai šie finanšu 

ieguldījumi infrastruktūrās, vai tie tiek saskaņoti ar citiem plānošanas dokumentiem? Vai 

tiek izmantots šobrīd būtiskās privātās partnerības likums, ar kura palīdzību, iespējams, šo 

procesu var īstenot, neieguldot papildus līdzekļus? Domāju, ka summu nevarēs nosaukt 

precīzi, jo tā tiks aprēķināta uz 2009. gadu. Tas nozīmē, ka 2010. gadā tā atkal būs 



jāpārrēķina. Līdz ar to jājautā, vai svarīgāk ir aprēķināt to summu vai vienkārši saplānot 

veicamos darbus?  

 

ĀM, Alda Vanaga: 

Es uzskatu tomēr, ka naudai ir jāiet līdzi. Neko nedos veicamos darbu saraksts, neparedzot 

tiem līdzekļus. Ja nemaldos, no šī gada valdība sāk 3 gadu plānošanu, tas nozīmē, ka 

budžeta līdzekļi tiek plānoti 3 gadu periodam, līdz ar to var ieskicēt plānojamos darbus.  

 

LM, Inta Vanovska: 

Saskaņā ar Saeimas uzdevumu mums jābūt rīcības plānam vairākiem gadiem. Turklāt, lai 

mēs iesniegtu Saeimā likumprojektu, diemžēl ir vajadzīga anotācija ar aprēķiniem.  

 

APEIRONS, Ivars Balodis: 

Es šaubos, vai daudzi zina, kādā veidā pašvaldībām un valsts iestādēm tika prasīti tie 

aprēķini. Piemēram, par vides pieejamību: Ekonomikas ministrijai tika aizsūtīta vēstule ar 

jautājumu: cik daudz uzbrauktuves Latvijā ir vajadzīgas un cik tas izmaksā. Kas tad to var 

aprēķināt? Kas tādu uzdevumu vispār var uzdot? Drīzāk varētu jautāt, kādi kontroles 

mehānismi ir vajadzīgi, lai turpmāk neļautu celt ēkas bez uzbrauktuvēm. Bet nav iespējams 

aprēķināt, cik daudz uzbrauktuves vai lifti ir vajadzīgi, lai visas sabiedriskās ēkas pielāgotu 

invalīdu vajadzībām. Tas taču ir absurdi. Pašvaldības bez apstājas zvanīja uz „Apeironu” un 

visi prasa tikai vienu jautājumu – cik maksā uzbrauktuves, cik mums būtu vajadzīgas uz 

pirmo, otro stāvu, mums ir tāda un tāda ēka, un vai šī ēka arī mums ir jāpielāgo, mums ir 

MK uzdevis, mums tas viss ir jāaprēķina.  

 

Vai Lielbritānija pirms konvencijas parakstīšanas veica kādus aprēķinus? Kāds bija šis ceļš uz 

parakstīšanu Lielbritānijā? 

 

Anna Lawson: 

Daudzas izmaksas jau bija iekļautas saistībās, kas ir mūsu esošajos politikas dokumentos un 

likumos, kas skar invaliditātes jautājumus. Ceļš uz parakstīšanu bija saistīts ar izpratnes 

veidošanu. Jums jāveic ilgtermiņa nevis īstermiņa aprēķini. Ir grūti aprēķināt uzbrauktuvju 

skaitu. Lielbritānijā pievienošanos Konvencijai uztver kā investīciju tautsaimniecībā. 

 

SUSTENTO, Māris Grāvis: 

Es gribēju piebilst par šī brīža aprēķinu bezjēdzību. Pastāv vairākas iespējas pārejai uz 

alternatīvās aprūpes veidiem. Alternatīva A: mēs sarēķinām, cik grupu mājokļi mums ir 

vajadzīgi. Būvnieki aprēķina summu, cik tas maksātu, piemēram, 300 miljonus latu. Bet 

alternatīva B ir sakārtot likumdošanu, nosakot, ka privātais partneris var uzbūvēt. 

Pakalpojuma uzturēšanai ir jānosaka, ka tā pati nauda, ko valsts dod ilgstošai aprūpei, pāriet 

alternatīvajiem pakalpojumiem. Tāpat ir ar uzbrauktuvēm: var jau paziņot, ka tagad mēs tās  

visas uzbūvēsim, bet var arī izvirzīt noteikumu, ka jaunas ēkas nevarēs nodot bez 

uzbrauktuvēm, līdz ar to tas atkal ir privātais kapitāls. Mēs varam izrēķināt kaut ko, bet cik 

tie aprēķini būs lietderīgi un cik viņi atbildīs īstenībai, ir pavisam cits jautājums. Un līdz ar 

to arguments, ka aprēķinu neesamība ir šķērslis šī dokumenta ratificēšanai, man neliekas 

pārāk nopietns. 

 

Jautājums Tiesībsarga biroja pārstāvei - Vai jūs esat izteikuši savu slēdzienu par to, ka kavēšanās 

parakstīt ANO Konvenciju šobrīd pārkāpj mūsu cilvēku ar invaliditāti tiesības? 

 

Tiesībsarga birojs, Sanita Ščucka: 

Jā, Tiesībsargs uzskata, ka valstij ir jāpievienojas gan Konvencijai, gan Fakultatīvajam 

protokolam. Tiesībsargs ir nosūtījis vēstuli Saeimai, MK un LM, kurā izteicis argumentus un 



paudis savu nostāju šajā jautājumā. Tāpat Tiesībsarga biroja pārstāvji ir arī piedalījušies 

SUSTENTO organizētajā pasākumā 30. maijā, un Tiesībsarga birojs ir paudis savu nostāju 

arī plašsaziņas līdzekļos. 

 

Interesanti, ka pagājušajā vasarā Tiesībsargs Romāns Apsītis izteicies, ka atbalsta Konvencijas 

parakstīšanu, taču iesaka pagaidām nogaidīt ar Papildprotokola parakstīšanu, jo pirms tam esot 

jānoskaidro, vai valsts spēj to pildīt. Vai tas nav dīvains izteikums no Tiesībsarga puses, kuram būtu 

jārūpējas par cilvēktiesību ievērošanu? Vai šīs rūpes var pakārtot nosacījumiem? Un ja valsts spēs 

to atļauties, tad mēs ievērosim šīs cilvēktiesības, ja ne – neievērosim?  

 

Es domāju, ka Tiesībsargs šajā gadījumā būs izteicis bažas, līdzīgi kā to šodien minēja 

kolēģe no ĀM. Tomēr tas nenozīmē, ka valstij nebūtu jāpievienojas šiem dokumentiem. 

Tiesībsargs uzskata, ka valstij pašlaik ir jāparaksta un jāratificē kā viens, tā otrs dokuments. 

 

Jautājums nevalstiskajām organizācijām. Jūs sacījāt, ka ANO konvencija būs instruments, kā 

panākt, lai valsts pilda un ievēro cilvēku ar invaliditāti tiesības. Kā jūs paši šo instrumentu lietosiet 

– vai esat gatavi rīkot protestus, vērsties tiesā?   

 

APEIRONS, Ivars Balodis: 

Konvencija ir starptautisks instruments. Arī šis protokols un iespējas sūdzēt vai pārsūdzēt 

man liekas ļoti svarīgs. Tā ir vesela instrumentu kopa, un valstij vajadzētu darīt visu, lai 

cilvēkiem šos instrumentus (sūdzības) nenāktos izmantot. Skaidrs, ka visur uzbrauktuves 

nebūs rītdien vai pēc gada, bet pamazām mēs uz to varam virzīties. Ir jābūt skaidrai 

politikai, rīcības plānam un attieksmei. Bet ja tā attieksme ir tāda kā pašreiz, tad droši vien 

tiešām ir jācīnās – jātaisa protesta gājieni.  

 

SUSTENTO, Māris Grāvis: 

Mēs esam vispār tāda mierīga tauta, nevērsta uz ārpusi. Katrā ziņā nav jau tā, ka būsim 

sagatavojuši sūdzības uz to dienu, kad valsts Konvenciju ratificēs. Šis dokuments varētu 

mums palīdzēt strādāt ar valsts un pašvaldību aparātu kā instruments, lai skaidrotu lietas 

būtību. Individuālās sūdzības varētu izmantot galējās krīzes gadījumā.  

 

ZELDA, Ieva Leimane – Veldmeijere: 

Mūsu organizācija laikam ir radījusi iespaidu, ka mums ļoti patīk tiesas. Un jāsaka, ka patīk 

- tāpēc, ka esam sasnieguši labu rezultātu. Mūsu absolūtā prioritāte šim un nākamajiem 

gadiem ir sakārtot rīcībspēju jautājumus. Bet tas nenozīmē, ka, tiklīdz Konvencija būs 

spēkā, tā mēs tūlīt skriesim un tiesāsimies. Es ceru uz konstruktīvu sadarbību ar ministrijām. 

Mēs esam atvērti un gatavi piedalīties darba grupās un vienmēr diskutēt par jautājumiem. 

Attiecībā uz rīcībspēju jautājumiem, mēs šobrīd veicam pētījumu par labās prakses 

piemēriem citās valstīs un uz rudeni mēģināsim rosināt diskusiju ministriju starpā par 

nepieciešamību ieviest Latvijā daļējo rīcībspēju. Protesti ir galējais līdzeklis, ja nekas cits 

nestrādā. ZELDA arī noteikti strādās pie psihiatrijas pakalpojumu lietotāju organizāciju 

kapacitātes celšanas, lai viņi paši būtu spējīgi iet un pārstāvēt savu viedokli. 

 

Jautājums Annai Lawson.  Ko liecina Lielbritānijas un citu valstu pieredze – vai pēc Konvencijas 

parakstīšanas un ratificēšanas pieaug sūdzību skaits? 

 

Anna Lawson: 

 Lielbritānija Konvenciju vēl nav ratificējusi, tāpēc es nevaru runāt par mūsu pieredzi.  

Savukārt tajās Eiropas Savienības valstīs, kurās Konvencija ratificēta, tā stājās spēkā tikai šī 

gada 3. maijā. Es tiešām nedomāju, ka tāpēc šajās valstīs būtiski palielinājies sūdzību skaits. 

Ir cerīgi šodien dzirdēt gan valdības, gan NVO pārstāvju rūpes par saistībām, ko paredz 



Konvencija un vēlmi strādāt kopā. Jo visa Konvencijas jēga ir partnerībā, lai valdību, 

cilvēku ar invaliditāti un viņus pārstāvošo organizāciju partnerībā sasniegtu ļoti konkrētas 

pārmaiņas. Tāpat Konvencija paredz partnerību starp dalībvalstīm – informācijas, pieredzes 

un zināšanu apmaiņu. Tas mums – ES dalībvalstīm ir īpaši svarīgi, jo šī ir pirmā 

cilvēktiesību Konvencija, ko ES ir parakstījusi. ES ļoti nopietni domā par ratifikāciju un jau 

šobrīd investē līdzekļus pētījumos, lai noteiktu kādas metodoloģijas palīdzēs novērtēt kā 

Konvencija tiek īstenota. Konvencija nekādā gadījumā nav domāta kā drauds valdībām, tās 

mērķis ir sniegt mehānismus caur kuriem valdības var gūt nozīmīgu palīdzību cilvēkiem ar 

invaliditāti.  

 

Es aicinu diskusijas dalībniekus rezumēt šīsdienas diskusijas sajūtas, viedokļus un katram no savām 

pozīcijām teikt, kas, jūsuprāt, tagad ir nākamais solis, lai pasteidzinātu Konvencijas ne tikai 

parakstīšanu, bet to dienu, kad Konvencija stāsies spēkā arī Latvijā, kad tā kļūs mums saistoša. 

  

Tiesībsarga birojs, Sanita Ščucka: 

Es domāju, ka ir jāturpina iesāktais darbs. Varbūt pat ir labi, ka šis process ar Konvenciju ir 

bijis tik sāpīgs, jo tas ir aktualizējis daudzas lietas, daudzas problēmas. Tā ir laba augsne 

turpmākam darbam un sadarbībai, lai valsts ne tikai parakstītu un ratificētu, bet arī reāli 

nodrošinātu to, kas ir ietverts Konvencijā. 

 

ĀM, Alda Vanaga: 

Man arī liekas, ka šī diskusiju pieredze ir pozitīva, jo tagad par to, ka Latvija gatavojas 

pievienoties šai Konvencijai ir uzzinājis daudz vairāk cilvēku, nekā, ja viss būtu ritējis gludi. 

Un, iespējams, tas ir licis aizdomāties tiem, kas varbūt nav ikdienā saistīti ar šīm lietām, par 

kurām mēs šodien diskutējam. Gribētos novēlēt, lai pēc pāris gadiem Latvijai nepārmestu, 

ka tā ir vienīgā valsts, kur Konvencija vēl nav ratificēta vai nav ieviesta dzīvē. 

 

LM, Inta Vanovska: 

LM ir apstiprinājusi, ka tā nodrošinās Saeimas doto uzdevumu MK izpildi. Šobrīd mums ir 

skaidrs rīcības plāns, mēs esam viennozīmīgi par Konvencijas protokola ratificēšanu. Mums 

nevienu brīdi nav bijušas šaubas, ka kaut kur atliksim to protokolu, mums nav bail no 

sūdzībām, mums tāpat nāk sūdzības katru dienu no dažādiem invalīdiem. Sūdzības ir ļoti 

laba lieta, jo rosina valdību domāt par to iemesliem. Katrā ziņā Konvencija netiks nolikta 

stūrī, kaut vai tāpēc vien, ka mums regulāri jāatskaitās starptautiskā mērogā.  

 

ZELDA, Ieva Leimane-Veldmeijere: 

Ir svarīgi, lai mēs – cilvēkus ar invaliditāti atbalstošās organizācijas, nevis katra par sevi, 

bet, kopīgi sadarbojoties, turpinātu dialogu ar valdību un Saeimu. Tāpat ļoti svarīgi, lai visi 

normatīvie akti, kas šobrīd top vai tiek pieņemti, tiktu pieņemti Konvencijas garā. 

Piemēram, vai veidojot Invaliditātes likumu, kāds ir vērtējis, cik lielā mērā tas atbilst 

Konvencijai? Negribētos, lai mēs tagad ar milzīgām grūtībām un savstarpējām cīņām 

pieņemtu kaut kādus likumus, kas drīz vien būs jāpārstrādā, jo neatbildīs Konvencijai. 

 

Jautājums Annai Lawson: Kāds ir Jūsu ieteikums Latvijai valsts līmenī, nevalstiskajām 

organizācijām, lai panāktu veiklāku ratifikāciju? 

 

Anna Lawson: 

Es domāju, ka jūsu valdība Konvenciju parakstīs un ratificēs. Plānojot veselības aprūpes un 

izglītības budžetus, svarīgi tajos iekļaut arī invaliditātes jautājumus. Arī slimnīcas 

nevajadzētu būvēt, ja tās nav pieejamas invalīdiem. Es novēlu NVO panākumus un ar visiem 

iespējamiem līdzekļiem turpināt virzīt uz priekšu Konvenciju. Arī Lielbritānijā pastāv 

fragmentācija valdībā un reizēm ir grūti atrast pareizo kontaktpersonu par invaliditātes 



jautājumiem. Mēs esam radījuši jaunu struktūrvienību, kas tieši atbild par invaliditātes 

jautājumiem un kā ekspertus nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, kas konsultē mūsu politikas 

veidotājus. 

 

APEIRONS, Ivars Balodis: 

Mēs labprāt pievienotos dažādām LM darba grupām, lai piedāvātu savu pieredzi. Mēs esam 

gatavi realizēt dažādus projektus, ko esam uzsākuši un iecerējuši nākotnē, lai veicinātu 

cilvēku izpratni, viņu aktivitāti, lai viņi paši līdzdarbotos savu pakalpojumu organizēšanā un 

savas dzīves noteikšanā. Protams, ka gan „Apeirons”, gan arī daudzas nevalstiskās 

organizācijas ir gatavas realizēt kaut kādas aktivitātes un funkcijas.  

 

SUSTENTO, Māris Grāvis: 

Mēs uzmanīsim, atgādināsim, ja aicinās – iesaistīsimies. Mēs jau neesam nekāda barjera vai 

dadzis, kam ļoti patīk kost ministrijai. Taču mūsu darbs ir atgādināt par nepilnībām sistēmā, 

un to mēs arī darām. Mēs esam tuvāk sabiedrībai, informācija pie mums uzkrājas un mēs to 

spējam paust. Mēs varētu lielu daļu no Konvencijas, sadarbojoties ar citām NVO, realizēt 

dzīvē bez lieliem ieguldījumiem. Esam to darījuši 18 gadus un turpināsim, tikai gribētu, ka 

tas modelis pamainītos: nevis, ka mēs paši izdomājam, īstenojam un tad mēģinām panākt 

atzīšanu no valsts, bet, ka valsts pasaka, ko tā grib, un mēs darbojamies saskaņā ar valsts 

interesēm. Katrā ziņā mēs esam ļoti ieinteresēti sadarboties un īstenot daļu no Konvencijas 

punktiem. 

 

ANO Konvencijas parakstīšana un ratifikācija – tas nav tikai darbs vienas sabiedrības grupas labā, 

bet gan visas sabiedrības labā; tās ir investīcijas mūsu visu labklājībā un nākotnē. Paldies 

diskusijas dalībniekiem un klausītājiem. 


