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Partneri   
 

Project Coordinator ISMA 

Information Systems Management Institute (ISMA) is a private higher educati-

on institution that was founded in 1994 on the former Riga Aviation University 

base. ISMA is well known both in Latvia and abroad and possesses the perma-

nent accreditation. ISMA offer the opportunity of education for Bachelor’s, 

Master’s and Doctor’s degree and Lifelong Learning programs in the sphere of 

business administration, entrepreneurship, information technologies and to-

urism management. Every year ISMA organizes international conferences on 

Open Learning and Distance Education, Information Technologies and Mana-

gement and conferences on Student Practice. ISMA take part and also was the 

coordinator in some EU projects where the basic theme was job opportunities 

for disadvantage people groups.  

www.isma.lv 

 

 

Verein Niedersaechsischer  

Bildungsinitiativen e.V 

 

The VNB is an officially acknowledged state-wide adult educational institution 

in Lower Saxony (Niedersachsen), and as well an umbrella organisation with a 

network of more than 200 adult educational member organisations and co-

operation partners. 

www.vnb.de 
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Latvian Umbrella Body For Disability 

Organisation SUSTENTO 

The Latvian Umbrella Body for Disability Organisations SUS-

TENTO was founded 2002. At the moment it has 23 national 

member organisations representing about 20 000 people with disabilities. 

www.sustento.lv 

 

 

  

Klaipeda State College 

Klaipeda State College is the third College in Lithuania 

and the largest modern state higher educational institution in the region. Col-

lege graduates are granted with Degree of professional Bachelor qualification 

and Diploma of Higher Education. 

www.kvk.lt 

 

 

STUDIO TAF s.a.s. 

Since 1998 Studio Taf has written, developed and managed transnational pro-

jects co funded by the European Union in the following fields: education and 

training of social/health workers, anti discrimination, gender issues, training 

for the voluntary sector, etc. 

www.studiotaf.it 
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Priekšvārds 
 

Dr.oec. Marga Živitere/ISMA 

 
Tālmācības kurss ar nosaukumu “Iespēja, nevis nespēja darba vidē” ir galvenais 

Leonardo da Vinči (LdV) inovāciju transfēra projekta (2009-2011) rezultāts ar 

tādu pašu nosaukumu
1
. Šis kurss ir balstīts uz iepriekšējā pilotprojekta “Iespē-

ja, nevis nespēja nodarbinātībā” (AnDE, 2003-2005) rezultātu - tālmācības kur-

su “Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība” (http://www.ande.isma.lv), kurš ir 

veiksmīgi īstenots četrās ES valstīs – Lielbritānijā, Grieķijā, Luksemburgā un 

Latvijā. 

Pašreizējās situācijas pētījumu secinājumi iepriekš iesaistītājās valstīs (pie-

ejams domēnā) parāda, ka ir ļoti nepieciešams uzlabot profesionālās darba 

devēju menedžmenta iemaņas un kompetences cilvēku ar invaliditāti rekrutē-

šanā, nodarbināšanā un vadībā, un tam bija pozitīvi rezultāti. Šis tad arī ir ie-

mesls, kāpēc LdV pilotprojekta AnDE tālmācības kurss “Iespēja, nevis nespēja 

nodarbinātībā” ir izvēlēts kā bāze adoptēšanai citās ES valstīs, piemēram, Vāci-

jā, Itālijā, Latvijā un Lietuvā. Šī jaunā projekta virzītājs un veicinātājs ir Infor-

mācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola (Latvija), kura arī bija AnDE projek-

ta koordinators un veicinātājs. Projekta partneri ir Verein Niedersaechsischer 

Bildungsinitiativen (Vācija), Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības 

organizācija SUSTENTO (Latvija), Klaipēdas Valsts Koledža (Lietuva) un STUDIO 

TAF s.a.s.(Itālija). 

Iemesls augstāk minētā kursa izvēlei kā bāzei kursam “Iespēja, nevis nespēja 

nodarbinātībā” ir tāds, ka cilvēku ar invaliditāti diskriminācija nodarbinātībā ir 

joprojām aktuāla. Eiropas statistika liecina, ka cilvēki ar invaliditāti veido vis-

maz 17% no ES darbspējīgajiem iedzīvotājiem; tikai 40% no viņiem ir nodarbi-

nāti, kamēr šis īpatsvars starp cilvēkiem bez veselības traucējumiem ir 64.2%. 

Tas neatbilst jaunajiem Eiropas nodarbinātības stratēģijas mērķiem bezdarba 

samazināšanā, cīņā pret sociālo izslēgšanu, ES invaliditātes rīcības plānam un 

                                                                 
1
 Šī publikācija tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Šajā dokumentā paustie 

viedokļi nekādi neatspoguļo Eiropas Savienības vai tās pārstāvju oficiālo viedokli. 

http://www.ande.isma.lv/
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Apvienoto Nāciju konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām praktiskajai 

īstenošanai. Šajā kontekstā viena no svarīgākajām barjerām ir darbadevēju 

aplamie uzskati par invaliditāti un spējīgumu, pieredzes trūkums, informācija 

un motivācija, pašreizējais modelis: "Kāpēc man jāalgo cilvēki ar invaliditāti, ja 

varu noalgot cilvēkus bez tās?"  

Ņemot šos argumentus par pamatu, projekta “Iespēja, nevis nespēja nodarbi-

nātībā” (AnDiW) mērķis ir attīstīt darba devēju, vadītāju, nodarbinātības insti-

tūciju pārstāvju, studentu u. c. interesentu kompetenci un iemaņas, nodroši-

not tos ar modernu un inovatīvu tālmācības izglītības kursu. 

Kurss “Iespēja, nevis nespēja nodarbinātībā” atsedz plašu problēmu spektru, 

kas saistītas ar likumdošanu šajā jomā, pievēršot uzmanību nepieciešamībai 

atrisināt esošās problēmas, darba vides radīšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzī-

bām, cilvēku un dažādu institūciju attieksmes izmainīšanu pret cilvēkiem ar 

invaliditāti, zināšanu uzlabošanu saistībā ar dažādām ilgstošām saslimšanām 

un invaliditāti. Šī kursa studijas dos iespēju uzlabot profesionālās menedžmen-

ta iemaņas un kompetenci, kas nepieciešamas cilvēku ar invaliditāti pieņem-

šanā darbā, nodarbināšanu un vadību darbavietā.  

Jaunais tālmācības izglītības kurss “Iespēja, nevis nespēja nodarbinātībā” atšķi-

ras no iepriekšējā “Iespēja, nevis nespēja nodarbinātībā” kursa, pielāgojot ie-

priekšējo kursu jaunajai Eiropas Stratēģijai cīņā pret šķēršļiem no barjerām 

brīvā Eiropā, dažādiem ģeogrāfiskajiem reģioniem un citām zemēm ar specifis-

ku likumdošanu un finansēānu, kultūru, tradīcijām utt.  

Tā rezultātā jaunais tālmācības izglītības kurss “Iespēja, nevis nespēja nodarbi-

nātībā” uzlabo iepriekšējā kursa saturu un metodoloģiju, dod ieguldījumu 

mērķauditorijas – atbilstošu institūciju un darbadevēju - zināšanu un kompe-

tenču uzlabošanai augstskolā, darbavietā u.c., kā rezultātā sekmē cilvēku ar 

invaliditāti nodarbinātības īpatsvara palielināšanu. 

 

Rīga, 2011.gada septembrī  
Rektore, profesore, akadēmiķe, 

Dr.oec.  Marga Živitere 
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Kopsavilikums 
 

Tālmācības kurss ar nosaukumu “Iespēja, nevis nespēja darba vidē” ir izstrā-

dāts un attīstīts tāda paša nosaukuma LLP projekta “Iespēja, nevis nespēja 

darbavietā” (projekta Nr. 2009-1-LV1-LEO05-00370) ietvaros ar Eiropas Savie-

nības finansiālo atbalstu.  

Kursa satura autori pārstāv piecas projekta partnerinstitūcijas: Informācijas 

sistēmu menedžmenta augstskola (Latvija), Verein Niedersaechsischer Bildun-

gsinitiativen (Vācija), Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organi-

zācija SUSTENTO (Latvija), Klaipēdas Valsts Koledža (Lietuva) un STUDIO TAF 

s.a.s.(Itālija). 

Šis kurss ir veidots ar nodomu palīdzēt esošajiem uzņēmējiem un menedže-

riem dažādos ekonomikas sektoros, kā arī profesionālo studiju programmu 

“Biznesa administrācija”, „Uzņēmējdarbības vadība”, “Cilvēku resursu me-

nedžments” studentiem,  kas tieši vai netieši piedalās personu ar invaliditāti 

pieņemšanas darbā atlasē un nodarbināšanā. Šis kurss var būt lietderīgs uz-

ņēmumu personālam, valsts un pašvaldību institūciju speciālistiem, masu me-

dijiem un tiem, kuri strādā sociālajā iekļaušanas jomā.  

Kursa mērķis ir uzlabot profesionālās menedžmenta iemaņas un nepiecieša-

mās zināšanas, lai efektīvi nodarbinātu un vadītu personas ar invaliditāti, tādē-

jādi veicinot šīs personu grupas nodarbinātību un iekļaušanu sabiedrībā. 

Kursa apguvei tiek ieteikta tālmācības metodoloģija un metodes. Tādējādi šo 

kursu ir iespējams apgūt individuāli atbilstoši katra studējošā individuālajām 

iespējām un interesēm, mācīties vietā, kur ir vislabākā mācīšanās vide un tam 

vispiemērotākais laiks. Tālmācības metode dod iespēju savienot mācības ar 

darbu. Taču kursa apguvei obligāti ir nepieciešams dators ar pieeju interne-

tam, elektroniskā pasta adrese. Studējošajiem kursa apguves laikā būs iespēja 

pašiem pārbaudīt iegūtās zināšanas, lai noteiktu, par kādiem jautājumiem ne-

pieciešama atkārtošana un padziļināta teorijas un prakses izpēte. 
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Kurss sastāv no pieciem moduļiem, kas veltīti būtiskām problēmām personu ar 

invaliditāti nodarbinātības atlasē un nodarbināšanā darbavietā: 

 Eiropas politika sociālās iekļaušanas un nodarbinātības veicināšanā 

personām ar invaliditāti, psiholoģiskie faktori personu ar invaliditāti 

rekrutēšanā (Tino Boubaris / VNB); 

 Psiholoģiskie faktori un invaliditāte (Dziuginta Valeckiene and Salome-

ja / KVK); 

  Piemērotu apstākļu attīstība darbavietā personām ar invaliditāti  (Ri-

ta Bencivenga / Studio Taf);  

 Personas ar invaliditāti uzņēmumu, valdības un sabiedrības attiecību 

sistēmā: vienlīdzība, dažādība un darba pasaule (Aija Laura Živitere / 

ISMA); 

 Labo prakšu identifikācija personu ar invaliditāti pieņemšanā darbā 

un nodarbinātībā (Tino Boubaris / VNB). 

Kurss ietver virkni praktisku piemēru, bibliogrāfiju, vārdnīcu un pašnovērtēju-

ma jautājumus. Tādēļ ir iespējams apgūt visu kursu vai atsevišķus moduļus, tos 

studējot daudz pamatīgāk. 

1. modulis. Eiropas politika sociālās iekļaušanas un nodarbinātības veicināša-

nā personām ar invaliditāti, psiholoģiskie faktori personu ar invaliditāti pie-

ņemšanā darbā. Moduļa mērķis ir prezentēt saturu, norādot nodarbinātības 

un sociālās iekļaušanas politikas īstenošanu Eiropas Savienībā, īpašu uzmanību 

pievēršot personām ar invaliditāti. Modulis balstās uz Eiropas Savienības ofici-

ālajām publikācijām un Leonardo Da Vinči projekta „Iespēja, nevis nespēja 

nodarbinātībā”  (AnDe) rezultātiem. Visi dokumenti, interneta un bibliogrāfis-

kie avoti ir publicēti līdz 2011. gada pavasarim un šī moduļa analīze attiecas 

līdz šim laika periodam.  

Šis modulis palīdzēs:  

 Saprast un novērtēt jaunākos uzlabojumus Nodarbinātības un Soci-

ālās iekļaušanas politikas jomā Eiropas Savienības mērogā attiecībā uz 

personām ar invaliditāti; 

 Attīstīt prasmes, lai strādātu ar dažāda veida politiskajām stratēģijām 

un informāciju kopumā;  
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 Veicināt debates starptautiskajā un nacionālajā mērogā par personu 

ar invaliditāti nodarbinātību un sociālo iekļaušanu.  

2. modulis. Psiholoģiskie faktori un invaliditāte. Šī moduļa mērķis ir atklāt 

galvenos šķēršļus, kas neļauj personām ar invaliditāti gūt panākumus mūsu 

sabiedrībā. Joprojām kā viens no galvenajiem šķēršļiem ir attieksmes radītie 

šķēršļi, stereotipiska domāšana un pieņēmumi par to, ko cilvēki var un nevar 

izdarīt. Pētījumā par psiholoģiskajiem faktoriem, kas raksturīgi attiecībām 

starp personu ar invaliditāti un viņa (potenciālo) darba devēju, atklājās ļoti 

plašs aspektu klāsts. Lai šos aspektus veiksmīgāk aplūkotu, tie ir iedalīt atšķirī-

gās sadaļās: 

 invaliditātes jēdziens; 

 vēsturiskais apskats par attieksmi pret personām ar invaliditāti; 

 faktori un stereotipi, kas darba devējus attur pieņemt darbā personas 

ar invaliditāti; 

 faktori, kas varētu mainīt potenciālo darba devēju un personāla at-

tieksmi pret personām ar invaliditāti. 

Šis modulis attīstīs šādas prasmes: 

 spēju analizēt reālas situācijas; 

 spēju izprast atšķirīgus cilvēkus; 

 spēju sasniegt mērķus un risināt dažādas problēmas.  

 

3. modulis. Piemērotu apstākļu attīstība darbavietā personām ar invaliditāti. 

Iekļaušanas process darbavietā ietver vairākus subjektus: 

 personu ar invaliditāti, kura meklē savu pirmo darbu vai atgriežas 

darba tirgū pēc nelaimes gadījuma vai slimības, kas ietekmējusi viņa 

spēju strādāt; 

 darba devēju, personas tiešos uzraugus un kolēģus, kuri viņu nodar-

binās uzņēmumā;  

 sabiedriskās (dažkārt privātās) struktūras, kas nodrošina “mērķtiecī-

gas nodarbinātības” pakalpojumus. 

Institūcijām, kuras sniedz pakalpojumus cilvēku ar invaliditāti vai hroniskām 

slimībām darbiekārtošanā un viņu potenciālajiem darba devējiem, nav nekāda 
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iemesla izplatīt informāciju par indivīda medicīnisko stāvokli un palīgierīcēm. 

Cilvēkiem, kurus intervēs darba devējs, būs tās prasmes un spējas, kas nepie-

ciešamas konkrētā darba veikšanai. Ja tiem nepieciešams atbalsts un palīgierī-

ces darba veikšanai, tad par to informēs paši kandidāti vai nodarbinātības die-

nesti, kas daīs darbadevējam zināmu, kādi palīglīdzekļi ir nepieciešami. Jebkā-

das izmaiņas, ko nepieciešams īstenot darbavietā, tiks veiktas, saskaņojot ar 

darba devēju, kuram tiks sniegta nodarbinātības dienestu praktiskā palīdzība.  

Retajos gadījumos, kur nepieciešama specifiska informācija, lai varētu mijie-

darboties ar indivīdu, nodarbinātības dienesti un pati persona jau iepriekš 

sniedz nepieciešamo informāciju. 

4. modulis. Personas ar invaliditāti uzņēmumu, valdības un sabiedrības attie-

cību sistēmā: vienlīdzība, dažādība un darba pasaule. Laikposmā pēc 

2007. gada, kad ES un visas ES dalībvalstis ir parakstījušas Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk — 

CRPD), lielāka daļa dalībvalstu ir parakstījušas arī konvencijas Papildu protoko-

lu, puse no dalībvalstīm ir ratificējušas konvenciju un gandrīz puse no tām ir 

ratificējušas arī Papildu protokolu.
2
  

Šajā nodaļā ir aplūkots, kā invaliditātes politikas izmaiņas dažādos līmeņos — 

pasaules līmenī (piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas ierosinātās izmai-

ņas) un vietējā, valstiskā un starpvalstu līmenī (Eiropas Savienībā) — ietekmē 

uzņēmumu, valdības un sabiedrības savstarpējās attiecības, pievēršot uzmanī-

bu cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai privātajā sektorā. Pirmkārt, tiek izpētī-

ti galvenie uzņēmumu, valdības un sabiedrības attiecību modeļi. Otrkārt, tiek 

apspriestas invaliditātes politikas nostādnes saistībā ar galvenajām labklājības 

valstu kategorijām, kā arī galvenajiem invaliditātes modeļiem. Treškārt, tiek 

izpētīti svarīgākie jautājumi saistībā ar invaliditātes aspektu integrēšanu vienlī-

dzības koncepcijā: no vienas puses, dažādības pārvaldīšanā izmantotās vienlī-

dzības un dažādības pieejas, un, no otras puses, vienlīdzības koncepcijas iz-

strāde juridiskā kontekstā. Ceturtkārt, tiek aplūkots personu ar invaliditāti stā-

voklis darba pasaules izmaiņu kontekstā.  

                                                                 
2
 ES Augsta līmeņa darba grupa invaliditātes jautājumos kopš 2008. gada izstrādā ikga-

dējos ziņojumus On Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities (“ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošana”). Šeit 
tiek izmantoti dati no Augsta līmeņa darba grupas invaliditātes jautājumos trešā ziņo-
juma projekta (2010. gada martā), 104. lpp. 
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5. modulis. Labo prakšu identifikācija personu ar invaliditāti pieņemšanā 

darbā un nodarbinātībā 

Labās prakses identifikācija un izplatīšana var būt daudzsološa pieeja nodarbi-

nātības situācijas uzlabošanai personām ar invaliditāti attiecībā uz pieņemša-

nas darbā procedūru un piekļuvi darba vietām.  Apmainoties, diskutējot un 

daloties labās prakses pieejās, darba devēji un personāldaļu vadītāji būs spējīgi 

īstenot jaunas stratēģijas, atlasot un nodarbinot personālu, kas vislabāk atbilst 

uzņēmuma prasībām attiecībā pret prasmju uzlabošanu un darba kvalitāti, kā 

arī dažādības pārvaldīšanā.  

Šī moduļa mērķis ir prezentēt labās prakses indentifikācijas un izplatīšanas 

ideju personu ar invaliditāti nodarbināšanā, kā arī to, kā jūs varat atklāt un 

atzīt par lietderīgām labās prakses jūsu valstī, reģionā uzņēmumā un/vai eko-

nomiskajā sektorā.  

Šis modulis palīdzēs:  

 apgūt terminoloģiju, definīcijas un labās prakses identifikācijas un iz-

platīšanas cēloņus; 

 atpazīt labās prakses piemērus;  

 apspriest un apmainīties pieredzē par to izmantojamību un apmaiņas 

iespējām.  

Visi rezultāti tiks adaptēti dalībvalstu labajās praksēs, izvietoti jaunā inovatīvā 

mācību vidē un būs pieejami vācu, itāļu, latviešu, lietuviešu un angļu valodās. 

Tā rezultātā tiek sagaidīts, ka tālmācības kurss “Iespēja, nevis nespēja darba-

vietā” veicinās mērķa darbadevēju un instruktoru zināšanu un kompetenču 

uzlabošanos, kā arī palielinās cilvēku ar dažādām nespējām nodarbinātības 

īpatsvaru. 
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dokli.   



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 
17 

  

1.1.Ievads 

Moduļa mērķis ir prezentēt saturu, norādot nodarbinātības un sociālās iekļau-

šanas politikas īstenošanu Eiropas Savienībā, īpašu uzmanību pievēršot perso-

nām ar invaliditāti. Modulis balstās uz Eiropas Savienības oficiālajām publikāci-

jām un Leonardo Da Vinči projekta „Iespēja, nevis nespēja nodarbinātībā”  

(AnDe)3 rezultātiem. Visi dokumenti, interneta un bibliogrāfiskie avoti ir publi-

cēti līdz 2011. gada pavasarim un šī moduļa analīze attiecas līdz šim laika peri-

odam. 

Modulis palīdz: 

 Saprast un novērtēt jaunākos uzlabojumus Nodarbinātības un Soci-

ālās iekļaušanas politikas jomā Eiropas Savienības mērogā attiecībā uz 

personām ar invaliditāti; 

 Attīstīt prasmes, lai strādātu ar dažāda veida politiskajām stratēģijām 

un informāciju kopumā;  

 Veicināt debates starptautiskajā un nacionālajā mērogā par personu 

ar invaliditāti nodarbinātību un sociālo iekļaušanu. 

 

1.2.Terminoloģija 

Pieejamība: vispārīgs termins, kurš raksturo pakāpi, cik daudz produkts, pakal-

pojums vai vide ir pieejama cik vien iespējams daudziem cilvēkiem. ANO Kon-

vencija par personu ar invaliditāti tiesībām uzsver, ka personām ar invaliditāti 

ir jābūt iespējai dzīvot neatkarīgi un pilnībā piedalīties visos dzīves aspektos. 

Rīcības plāns invaliditātes jomā (DAP): Eiropas Komisijas invaliditātes stratēģi-

jas mērķis kopš 2003. gada ir veicināt vienādas iespējas realitātē personām ar 

invaliditāti. ES rīcības plāns invaliditātes jomā (DAP) 2003 – 2010. gadam no-

drošina līdzekļus, lai to praktiski īstenotu. Plāns nodrošina to, ka invaliditātes 

jautājums tiek integrēts visās būtiskajās ES politikas jomās.  

Nodarbinātība: Nodarbinātības koncepts ietver visu dzīves ciklu, sākot ar 

priekšlaicīgu skolas pamešanas novēršanu, bezdarba novēršanu, pieaugošu 

                                                                 
3 Skatīt AnDe mājaslapu: http://ande.isma.lv 
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pieeju iekļaujošam darba tirgum, darbinieku kapacitātes uzlabošanu, lai tie 

paliktu aktīvi darba tirgū, un prasmju uzlabošanas veicināšanu.  

Nodarbinātības vadlīnijas: Katru gadu Eiropas nodarbinātības stratēģijas (ENS) 

ietvaros, Padome, sekojot Komisijas priekšlikumam, vienojas par nodarbinātī-

bas vadlīnijām. Šīs vadlīnijas ir jāiekļauj Nacionālajos nodarbinātības rīcības 

plānos. 

Dzimumu līdztiesība: tās mērķis ir veicināt vienādas iespējas un atbildību sie-

vietēm un vīriešiem. Šis pīlārs aizstāv divējādu pieeju dzimumu līdztiesībai, 

dzimumu nevienlīdzības problēmu risināšanu, darba un ģimenes dzīves saska-

ņošanu. 

ES 2020: Pašreizējā stratēģija desmit gadiem, kuru ierosināja Eiropas Komisija 

2010. gada martā, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi Eiropas Savienībā. Tās 

mērķis ir gudra, ilgtspējīga un integrējoša izaugsme ar labāku koordināciju 

starp nacionālo un ES politiku. 

Eiropas nodarbinātības stratēģija (ENS): Līguma par Eiropas Savienības darbī-

bu (TFEU) 145. pantā ir noteikts, ka dalībvalstis un Eiropas Kopiena darbojas 

kopā, lai izveidotu koordinētu stratēģiju nodarbinātības jomā un it īpaši lai 

veicinātu kvalificētu, apmācītu un elastīgu darbaspēku un darba tirgu, kas spē-

jīgs pielāgoties ekonomisko procesu izmaiņām.  

Nacionālais rīcības plāns nodarbinātības jomā: Rīcības plāns tiek sastādīts 

katru gadu katrā dalībvalstī. Visi nacionālie rīcības plāni tiek izvērtēti ar mērķi 

noteikt nākamā gada nodarbinātības vadlīnijas.   

Atklātā koordinācijas metode (OMC): brīvprātīgs process politiskajai sadarbī-

bai, kas balstās uz vienošanos par kopīgiem mērķiem un rādītājiem, kas parāda 

kā mērīt progresu šo mērķu sasniegšanai. Nacionālās valdības ietver kopīgos 

mērķus nacionālajos plānos, kas tiek iesniegti kā nacionālās stratēģiskās atskai-

tes. 

Sociālā atstumtība: process, kurā indivīds nabadzības, nepietiekamas izglītī-

bas, diskriminācijas vai citu iemeslu dēļ tiek pilnībā vai daļēji izstumts no sa-

biedrības un nevar piedalīties tās ekonomiskajos, sociālajos un kultūras dzīves 
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procesos. Sociāli atstumtām personām ir grūtības realizēt tās potenciālu, lai 

iegūtu pietiekamus ienākumus un saņemtu dažādas preces un pakalpojumus, 

kas ir būtiski ikdienas dzīvē.  

Sociālā iekļaušana: process, kas nodrošina, ka personas, kas ir uz nabadzības 

sliekšņa un ir sociāli atstumtas, iegūst iespējas un resursus, kas nepieciešami, 

lai pilnībā piedalītos sabiedrības ekonomiskajos, sociālajos un kultūras dzīves 

procesos, un lai nodrošinātu dzīves standartu un labklājību, kas tiek uzskatīts 

par pieņemamu sabiedrībā, kurā tās dzīvo, kā arī, lai nodrošinātu piedalīšanos 

lēmumu pieņemšanā un pieeju personas pamattiesībām.  

Lisabonas līgums: Līgums starp ES dalībvalstīm, kas groza divus iepriekšējos 

līgumus, kas veido Eiropas Savienības konstitucionālos pamatus. Lisabonas 

līgums tika parakstīts starp ES dalībvalstu locekļiem 2007. gada 13. decembrī, 

bet tas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, kad to ratificēja visas ES dalībval-

stis. Tas sastāv no Līguma par Eiropas Savienību (TEU, zināms kā Māstrihtas 

līgums) un Līguma par Eiropas Savienības darbību (TFEU).  

Līgums par Eiropas Savienības darbību (TFEU): ir viens no diviem galvenajiem 

līgumiem, kas veido ES un nosaka Eiropas Savienības organizācijas un funkci-

onālās detaļas. TFEU 145.-161. panti nosaka ES nodarbinātības politikas ietva-

ru.   

ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām: ir ANO starptautisks 

cilvēktiesību instruments, kas paredzēts, lai aizsargātu personu ar invaliditāti 

tiesības un cieņu.  

 

 

1.3. Apmācību modulis 

1.3.1.Nodarbinātības un sociālās iekļaušanas stratēģijas Eiropā –  
          politiskais ietvars  
 

Nodarbinātības sektorā Eiropas Savienība neuzliek par pienākumu tās dalībval-

stīm pieņemt noteiktus mērus un politiku, lai sasniegtu konkrētus mērķus. 
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Citiem vārdiem sakot, nepastāv kopīga Eiropas politika nodarbinātības jomā, 

kā tas ir citās jomās. Šo pieeju, kad nesaistošu tiesību normu mehānismi, tādi 

kā vadlīnijas un rādītāji, salīdzināšana un labas prakses apmaiņa, tiek izmanto-

ti, lai uzsvērtu atšķirības starp dalībvalstīm, kā arī lai palīdzētu noteikt progresu 

virzienā uz saskaņotu attīstību, sauc par atklāto koordinācijas metodi (OMC)4. 

Tā ir salīdzinoši jauna starpvaldību vadības metode Eiropas Savienībā, kas bal-

stās uz brīvprātīgu sadarbību starp dalībvalstīm, un to galvenokārt ieviesa poli-

tikas jomās, kur Eiropas Savienībai nav tiesību uz juridisku saistošu rīcību.  

Kā vienu no pirmajām aktivitātēm OMC ietvarā, Eiropas Savienība pieņēma 

konkrētu Eiropas nodarbinātības stratēģiju (ENS). Tā nosaka dalībvalstu un 

Kopienas kopīgu sadarbību, lai attīstītu koordinētu nodarbinātības stratēģiju, 

jo īpaši veicinot kvalificētu, apmācītu un elastīgu darbaspēku un darba tirgu, 

kas atbilst ekonomisko procesu izmaiņām. Katru gadu Eiropas nodarbinātības 

stratēģijas (ENS) kontekstā ES Padome vienojas par vairākām nodarbinātības 

vadlīnijām. Šīs vadlīnijas ir jāievēro arī Nacionālajos nodarbinātības rīcības plā-

nos, kas tiek sastādīti katru gadu katrā dalībvalstī. Visi Nacionālie nodarbinātī-

bas rīcības plāni tiek izvērtēti, lai noteiktu nākamā gada vadlīnijas. 

Kopš 2000. gada ES Padome izdod konkrētus ieteikumus dalībvalstīm, lai pa-

pildinātu Nodarbinātības vadlīnijas. Padome ņem vērā Eiropas nodarbinātības 

stratēģiju, lēmumus par nodarbinātību, ko iepriekš pieņemušas Padomes, vis-

aptverošas ekonomikas politikas vadlīnijas, nodarbinātības vadlīnijas un naci-

onālās politikas īstenošanu, kas iekļauj pēdējo gadu Padomes vadlīnijas un 

ieteikumus. Ņemot vērā atklāto koordinācijas metodi, Padomes ieteikumi res-

pektē dalībvalstu varu un atzīst visus sasniegumus, kurus dalībvalstis jau ir pa-

nākušas. Ieteikumi koncentrējas uz prioritārajiem jautājumiem un balstās uz 

rūpīgu un akurātu analīzi. Šo pieeju sekmē ES un nacionālajā līmenī vairākās 

jomās noteiktie izmērāmie mērķi, kā arī statistikas rādītāju progresīvā attīstī-

šana, kas nosaka veikto progresu un atskaites kritērijus. 

2000. gadā Lisabonā Eiropadome noteica ļoti ambiciozu stratēģisko mērķi 

Eiropas Savienībai, lai tā kļūtu par viskonkurētspējīgāko un dinamiko uz zinā-

                                                                 
4 David M. Trubek, Louise G. Trubek / Hard and Soft Law in the Construction of Social 
Europe: the Role of the Open Method of Co-ordination; Eiropas tiesību žurnāls [Europe-
an Law Journal], 11. sējums, Nr. 3, 2005. gada maijs, lpp. 343–364 
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šanām balstītu ekonomiku pasaulē, kas spējīga uz ilgtspējīgu ekonomikas iz-

augsmi ar vairāk un labākām darbavietām un lielāku sociālo kohēziju (saukta 

par Lisabonas stratēģija). Stratēģijas termiņa beigās Padome bija vienojusies 

par konkrētiem nodarbinātības mērķiem, kas bija jāsasniedz līdz 2010. gadam. 

Tomēr dažādu iemeslu dēļ stratēģijā noteiktie mērķi izrādījās neasasniedzami, 

ņemot vērā tekošo ekonomisko situāciju Eiropā. Tāpēc 2005. gada aprīlī Eiro-

pas Komisija  pieņēma „Integrētās vadlīnijas izaugsmei un nodarbinātībai 

(2005-2008)”. Lisabonas stratēģijas jauno sākumu, kā tas tiek atspoguļots šajās 

integrētajās vadlīnijās, raksturo mērķis savienot ekonomiskās izaugsmes politi-

ku ar Eiropas nodarbinātības stratēģiju. Šī ideja ietver domu sasniegt augstāku 

izaugsmes potenciālu un lielāku nodarbinātības līmeni, kas sniegs būtisku de-

vumu ilgtspējīgai attīstībai un sociālai kohēzijai Eiropas Savienībā. 

Attiecībā uz sociālo iekļaušanu, Eiropas Padome Lisabonā vienojās par nepie-

ciešamību veikt pasākumus, lai sekmētu izšķirošu ietekmi uz nabadzību izskau-

šanu līdz 2010. gadam. Pamatojoties uz OMC, Padome vienojās par to, ka da-

lībvalstu politika sociālās atstumtības izskaušanas jomā jābalsta uz kopīgiem 

mērķiem, Nacionālajiem rīcības plāniem sociālajai iekļaušanai un Komisijas 

prezentēto programmu, kas veicina koordināciju šajā laukā. Mērķis bija veici-

nāt labāku sociālo mērķu integrāciju jau esošajos procesos, lai sasniegtu Savie-

nības ambiciozo strateģisko mērķi, kas izklāstīts jau minētājā Lisabonas stratē-

ģijā. Tai it īpaši jāveicina, ka tiek nodrošināta pozitīva un dinamiska sadarbība 

starp ekonomikas, nodarbinātības un sociālajām politikām, lai mobilizētu visus 

iesaistītos dalībniekus šāda stratēģiskā mērķa sasniegšanai. Visas dalībvalstis 

apņemās pašas attīstīt to politikas prioritātes, lai cīnītos pret nabadzību un 

sociālo atstumtību četru kopīgi pieņemto mērķu ietvarā: 

 Atvieglot dalību nodarbinātības jomā un pieeju visiem resursiem, tie-

sībām, precēm un pakalpojumiem, 

 Novērst atstumtības riskus, 

 Palīdzēt visneaizsargātākajiem, 

 Mobilizēt visas saistītās institūcijas. 

 

Lai uzsvērtu šo apņemšanos, Padome vienojās par to, ka šie mērķi dalībvalstīm 

ir jāīsteno no 2001. gada divgadīgā Nacionālā rīcības plāna pret nabadzību un 

sociālo atstumtību ietvaros (NAPIncl). Rīcības plāna un salīdzinošo rādītāju 
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izveide sniedz ietvaru, lai veicinātu paraugprakses apmaiņu un dabisku apmā-

cības veidu Kopienas līmenī. Dalībvalstis arī uzsvēra divējādu pieeju dzimumu 

līdztiesībai visās darbībās, lai sasniegtu šos mērķus.  

 

Pašreizējais juridiskais ES politikas ietvars ir Lisabonas līgums5. Līgums sastāv 

no vairākām klauzulām, kas ir pozitīvas tieši invaliditātes jomā. Līgums sniedz 

konkrētas atsauksmes uz personas cieņas respektu, cilvēktiesību un vienlīdzī-

bas ievērošanu. Šīs vērtības ir jāievēro visās ES dalībvalstīs, jo Eiropas Savienī-

ba veido „sabiedrību, kurā dominē plurālisms, nediskriminācija, tolerance, 

taisnīgums, solidaritāte, sieviešu un vīriešu līdztiesība”. Ir svarīgi pieminēt, ka 

Lisabonas līguma 11. pants sniedz paplašinātu Eiropas demokrātijas modeli, 

stiprinot līdzdalības pieejas, t.i. pilsonisko dialogu, konsultāciju iespējas un ES 

pilsoņu iniciatīvu.  

 

ES samitā 2010. gada martā Eiropas Padome pieņēma Eiropas Komisijas priekš-

likumu par Eiropas 2020 ekonomisko stratēģiju. Eiropas 2020 stratēģijas gal-

venais mērķis ir apvienot ES ekonomiskos, sociālos un vides plānus strukturizē-

tākā un saskaņotākā veidā. 2020 stratēģijas mērķis ir uzlabot politiku sinerģiju 

un vienlaikus stiprināt Eiropas integrācijas procesu, sniedzot skaidrāku vīziju 

un vadības modeli6.  

 

Eiropa 2020 apakšvirsraksts „Eiropas stratēģija - gudra, ilgtspējīga un integrē-

joša izaugsme”. Priekšlikums turpina veicināt ES izaugsmi, kas balstīta uz zinā-

šanām un inovācijām, tiecoties uz augstu nodarbinātības līmeni, bet joprojām 

nodrošinot sociālo kohēziju un ilgtspējīgu perspektīvu (gan konkurences, gan 

vides izteiksmē). Stratēģija nosaka piecus izmērāmus mērķus, kas sasniedzami 

Eiropas Savienībā līdz 2020. gadam:  

                                                                 
5 Lisabonas līgums: Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības 
darbību konsolidētā versija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, C83,  53. sējums / 
2010.  gada marts 
6 EIROPA 2020: Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. Eiropas Komisi-
jas paziņojums: COM/2010/2020 final 
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 Jābūt nodarbinātiem vismaz 75 % iedzīvotāju vecuma grupā no 20 līdz 

64 gadiem; 

 Vismaz 3 % investīciju līmenis pētniecībā un attīstībā; 

 Noteikti mērķi klimata un enerģētikas jomā (samazināt siltumnīcas 

efektu izraisošo gāzu emisijas vismaz par 20 %, atjaunojamo enerģijas 

avotu izmantošanu galīgajā enerģijas patēriņā palielināt līdz 20 % un 

par 20 % palielināt energoefektivitāti); 

 Būtisks uzlabojums izglītības līmenī (jāsamazina to cilvēku skaits, kuri 

priekšlaicīgi pamet skolu un jāpalielina iedzīvotāju proporcija ar pa-

beigtu pēcvidusskolas vai līdzvērtīgu  izglītību); un 

 Jāveicina sociālā iekļaušana, tai skaitā nabadzības samazināšana. 

 

Papildus izmērāmajiem mērķiem 2020 stratēģija arī nosaka vairākus rīcības 

plānus un politiku, kas apvienoti zem trim virsrakstiem (gudra izaugsme, ilg-

tspējīga izaugsme, integrējoša izaugsme). Šīs tā sauktās ES pamatiniciatīvas, 

kuras ierosinājusi Komisija, ir sekojošas: 

 Gudra izaugsme: Digitālā programma Eiropai / Inovācijas Savienība / 

Jaunatne kustībā. 

 Ilgtspējīga izaugsme: Resursu ziņā efektīva Eiropa / Rūpniecības poli-

tika globalizācijas laikmetā. 

 Integrējoša izaugsme: Jaunu prasmju un darbavietu programma / 

Eiropas platforma cīņai pret nabadzību. 

Attiecībā uz personām ar invaliditāti, pamatiniciatīva integrējošai izaugsmei 

nosaka platformu turpmākai rīcībai un finansējumam ES līmenī, lai veicinātu 

labākas nodarbinātības iespējas. 

 1.3.2. ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām Eiropas Savienībā 

ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām ir starptautisks cilvēktiesī-

bu  instruments, kura mērķis ir aizsargāt personas ar invaliditāti tiesības un 

cieņu. Konvencijas dalībvalstis apņemas veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai 

visas personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi izmantot visas cilvēk-

tiesības un pamatbrīvības. Konvencija tika pieņemta ar ANO Ģenerālās asam-
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blejas rezolūciju 2006. gada 13. decembrī un tā stājās spēkā 2008. gada 3. mai-

jā. 

Līdz 2011. gada janvārim to ir parakstījušas 147 valstis un ratificējušas 98 val-

stis, un Eiropas Savienība to ratificēja kolektīvi 2010. gada 23. decembrī. 

Konvencija apstiprina invaliditātes sociālo modeli un nosaka, ka „pie perso-

nām ar invaliditāti pieder personas, kurām ir ilgstoši fiziski, garīgi, intelektuāli 

vai maņu traucējumi, kas mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var apgrūtināt to 

pilnvērtīgu un efektīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē vienlīdzīgi ar citiem”. Kon-

vencijas pieņemšana iezīmē ideoloģijas maiņu attieksmē, pārejot no labdarī-

bas uz tiesībām un no medicīniskā modeļa uz sociālo/cilvēktiesību modeli. 

Personas ar invaliditāti vairs netiks uzskatītas par upuriem vai pacientiem, bet 

gan kā personas ar tiesībām un iespēju pilnībā līdzdarboties sabiedriskajos 

procesos. 

Konvencija uzliek par pienākumu visām dalībvalstīm izskatīt pašreizējos tiesību 

aktus, politiku un programmas, lai tie tiktu saskaņoti ar Konvencijas noteiku-

miem. Tiek specifiski pieprasītas konkrētas darbības dažādās jomās, piemē-

ram, pieeja izglītībai, nodarbinātībai, transportam, infrastruktūrām un publis-

kajām ēkām, balsošanas tiesību piešķiršana un dalība politiskajos procesos, 

nodrošinot pilnīgu juridisko tiesību izmantošanu, lai veicinātu pāreju no sistē-

mas, kad personas ar invaliditāti tika nošķirtas no sabiedrības, uz sabiedrības 

grupu un brīvi pieejamiem pakalpojumiem mājās, veicinot neatkarīgu dzīves-

veidu. 

Tagad visām Eiropas Savienības institūcijām būs jāpiemēro Konvencijas vērtī-

bas visām politikas jomām, kas atrodas to kompetencē, sākot no transporta 

līdz nodarbinātībai, no informācijas un komunikāciju tehnoloģijām līdz sadar-

bībai attīstības jomā. Tas arī nozīmē to, ka ES institūcijām arī pašām jāpiemēro 

pieeja to ēkām, darbavietām un komunikācijas politikai. 

Progresu, kas noticis ES dalībvalstīs saistībā ar ANO Konvencijas ieviešanu, uz-

raudzīs ES Augsta līmeņa grupa invaliditātes jautājumos. Augsta līmeņa grupa 

invaliditātes jautājumos tika izveidota 1996. gadā ar Eiropadomes slēdzienu, 

lai pārbaudītu dalībvalstu politiku un valdību prioritātes attiecībā uz invaliditā-
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tes jomu.7 Grupu veido viens pārstāvis no katras ES dalībvalsts un tā ar sev 

pieejamo informāciju un pieredzi sniedz padomus un rekomendācijas Eiropas 

Komisijai attiecībā uz metodēm, kuras nepieciešamas, lai nākotnē varētu 

sniegt atskaites par situāciju visā ES attiecībā uz invaliditātes jautājumiem. 

Augsta līmeņa grupa invaliditātes jautājumos sniedz atskaites vienreiz gadā 

kopš 2008. gada par ratifikācijas progresu un kopš 2010. gada par Konvencijas 

ieviešanu. 

1.3.3. Eiropas politikas galvenās vadlīnijas personām ar invaliditāti  

Eiropas līmenī ar iepriekš aprakstīto juridisko un politisko ietvaru, institūcijas 

paredz palīdzēt dalībvalstīm, lai izveidotu sabiedrības, kas pieejamas visiem, 

stiprinot sadarbību, veicinot salīdzināmu datu savākšanu, apmaiņu un apstrādi, 

statistiku un paraugprakses apmaiņu sekojošās jomās: 

Vienādas tiesības 

Personām ar invaliditāti ir vienlīdzīgas tiesības uz cieņu, vienlīdzīgu attieksmi, 

neatkarīgu dzīvi un pilnīgu dalību sabiedriskajos procesos. ES ilgtermiņa stra-

tēģijas aktīvai iekļaušanai (Eiropas invaliditātes stratēģija) galvenais mērķis ir 

ļaut personām ar invaliditāti iegūt iepriekšminētās tiesības. Eiropas Komisija 

līdz 2010. gadam vēlējās sasniegt konkrētus uzlabojumus nodarbinātības ie-

spējās, brīvai pieejamībai un neatkarīgai dzīvei. Procesā tika plānots iesaistīt 

personas ar invaliditāti, pamatojoties uz tā saukto Eiropas principu „Nekas par 

personām ar invaliditāti bez personām ar invaliditāti”. ES arī veicina personu ar 

invaliditāti aktīvu iekļaušanu un pilnīgu dalību sabiedriskajos procesos, sekojot 

ES sociālajai un cilvēktiesību pieejai invaliditātes jautājumiem – šī pieeja ir arī 

ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām pamatā, kuru Eiropas 

Kopiena ir parakstījusi un ratificējusi 2010. gadā kā iepriekš aprakstīts. 

                                                                 
7 Jaunā Eiropas Kopienas invaliditātes stratēģija: Eiropas Komisijas paziņojums par Ie-
spēju vienlīdzību personām ar invaliditāti. COM(96) 406 final 
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Galvenā daļa no Eiropas invaliditātes stratēģijas (2004 – 2010) ir Rīcības plāns 

invaliditātes jomā (DAP)8. Pieejamība bija galvenais princips DAP 2008 – 2009. 

gadam. Mērķis bija stimulēt personu ar invaliditāti iekļaujošu dalību un sa-

sniegt pilnīgu pamattiesību izmantošanu. 

Neatkarīga dzīve 

Eiropas Savienības mērķis ir sniegt personām ar invaliditāti tieši tās pašas indi-

viduālās iespējas un kontroli pār ikdienas dzīvi kā cilvēkiem bez invaliditātes. 

Aprūpes un atbalsta pakalpojumi ir tādējādi jāpielāgo īpašajām vajadzībām, 

kas piemīt personām ar invaliditāti. Eiropas Komisija paredz veicināt pieejamus 

un kvalitatīvus sociālos pakalpojumus par saprātīgu cenu un tos atbalstīt caur 

konsolidētiem sociālajiem un iekļaušanas noteikumiem. Eiropas Komisija arī 

atbalsta pētījumus par kopienas sniegto pakalpojumu piegādi, kas nepiecieša-

mi personām ar invaliditāti, lai sasniegtu pareizos drošības, brīvības un neatka-

rīgas dzīves līmeņus kopienā. 

 

Izglītība 

Vienlīdzīga pieeja kvalitatīvai izglītībai un mūžizglītībai ļauj personām ar invali-

ditāti pilnībā piedalīties sabiedriskajos procesos un uzlabot savu dzīves kvalitā-

ti. Eiropas Komisija īpašu uzmanību pievērš bērnu ar invaliditāti iekļaušanu 

vispārizglītojošajās skolās. Eiropas Komisija ir uzsākusi vairākas izglītības inici-

atīvas personām ar invaliditāti, ieskaitot Eiropas speciālās izglītības attīstības 

aģentūras nodibināšanu, kā arī īpašas grupas izveidi invaliditātes jomā un mū-

žizglītībā. Kopienas programmas kā Mūžizglītības programma 9 sniedz iespēju 

iekļaut personu ar invaliditāti izglītību vispārējās izglītības sistēmā. Personas ar 

invaliditāti, kas vēlas piedalīties Mūžizglītības programmas mobilitātes aktivitā-

tēs, tiek atbalstītas ar papildus finansējumu, t.i. aprūpētājiem vai speciālām 

ceļošanas un uzturēšanās prasībām.  

                                                                 
8 Personu ar invaliditāti situācija Eiropas Savienībā: Eiropas rīcības plāns 2008 – 2009. 
gadam (Rīcības plāns invaliditātes jomā), Eiropas Komisijas paziņojums COM/2007/738 
final 
9 Lēmums, kas nosaka Mūžizglītības programmas izveidi, publicēts Eiropas Savienības 
Oficiālā Vēstnesī: L327/45, 2006. gada 24. novembrī 
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Nodarbinātība 

Personas ar invaliditāti veido 17% no visiem ES darbaspējīgiem iedzīvotājiem, 

bet to nodarbinātības līmenis ir salīdzinoši zems. Saskaņā ar Eiropas Komisijas 

datiem, personas ar invaliditāti ir gandrīz divreiz biežāk bez darba, salīdzinot ar 

personām bez invaliditātes.10 Viens no ES Lisabonas stratēģijas izaugsmei un 

nodarbinātībai konkrētiem mērķiem ir uzlabot šos salīdzinoši zemos personu 

ar invaliditāti darba rādītājus Eiropā. 

Dalībvalstis nosaka savu valstu nodarbinātības politiku, balstoties uz Eiropas 

nodarbinātības stratēģijas (ENS) vadlīnijām. Dalībvalstis sniedz gada atskaiti 

Eiropas Komisijai par nacionālajām nodarbinātības iniciatīvām, ieskaitot invali-

ditātes jautājumus. ES politika sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas 

jomās paredz palīdzēt dalībvalstīm, attīstot to nacionālo politiku sociālajai ie-

kļaušanai, veselības aprūpei un sociālajiem pakalpojumiem, lai palielinātu per-

sonu ar invaliditāti iespējas atrast atbilstošu un pastāvīgu darbavietu. 

 

1.3.4. Eiropas stratēģija invaliditātes jomā (2010-2020) 

2010. gada novembrī Eiropas Komisija pieņēma jaunu Eiropas stratēģiju inva-

liditātes jomā, lai veicinātu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu dalību sabiedris-

kajos procesos11. Stratēģijas mērķis ir izklāstīt, kā ES un nacionālās valdības var 

stiprināt personas ar invaliditāti, tām izmantojot savas tiesības. Konkrēti pasā-

kumi ietver pētījumu par savstarpēju nacionālo invalīdu karšu atzīšanu, stan-

dartizācijas veicināšanu, lai mērķtiecīgāk izmantotu publisko iepirkumu un 

valsts sociālās palīdzības likumus. 

 
Turpmāk minētas jaunās iniciatīvas galvenās aktivitātes: 

 Pieejamība: apsver iespējas, kā izmantot standartizāciju, publiskos iepir-

kumus vai valsts sociālās palīdzības likumus, lai visas preces un pakalpo-

jumi būtu pieejami personām ar invaliditāti, tādējādi veicinot ES tirgu at-

balsta ierīcēm („Eiropas tiesību akts par pieejamību”) 

                                                                 
10 Avots: Eiropas Komisijas mājaslapa, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=429 
11 Eiropas invaliditātes stratēģija 2010-2020: Atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu 

bez šķēršļiem. Eiropas Komisijas paziņojums COM/2010/636 final 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 
28 

  

 

 Līdzdalība: Personām ar invaliditāti un viņu ģimenēm ir jābūt iespējai 

baudīt visas ES pilsonības priekšrocības, atvieglojot Braila raksta izmanto-

šanu attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar ES pilsoņu balsošanas tiesību 

izmantošanu vai saziņu ar ES iestādēm, piemērojot interneta vietņu for-

mātu un veicinot autortiesību darbus; jāveic pētījums par iespēju savstar-

pēji atzīt invaliditātes kartes un saistītās tiesības uz atvieglojumiem. 

 

 Finansējums: ES programmas un fondi politikas jomās, kas skar personas 

ar invaliditāti, ir jāizmanto, lai veicinātu atbilstošus darba apstākļus profe-

sionālajiem un neformālajiem aprūpētājiem un attīstītu personiskās palī-

dzības pieejamības shēmas. 

 

 Lielāka sadarbība starp dalībvalstīm un pilsonisko sabiedrību: tiks veici-

nāts datu apmaiņas forums un politikas koordinācija, jo īpaši tiesību pār-

nesamība, piemēram tiesības uz personisko asistentu. 

 

 Izpratnes padziļināšana, t.i. Eiropas balva par pieejamības uzlabošanu 

personām ar invaliditāti. 

 

 Datu vākšana un uzraudzība, kā arī veiksmīgu atbalsta struktūru identifi-

kācija un veicināšana, ko ieviesušas dalībvalstis.  

Stratēģija ietver sarakstu ar konkrētiem pasākumiem un grafiku. Komisija plā-

no regulāri sniegt atskaiti par stratēģijas sasniegumiem un progresu, ievērojot 

saistības, kuras nosaka ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. 

 

1.3.5. Personu ar invaliditāti dalība ES līmenī: Eiropas Cilvēku   
           ar invaliditāti    forums 

Kā jau minēts iepriekš, nav iespējams izveidot Eiropas politiku par personām ar 

invaliditāti, neiekļaujot pašas personas ar invaliditāti politikas procesā. Tāpēc ir 

nepieciešama spēcīga personu ar invaliditāti pārstāvniecība gan nacionālajā, 

gan Eiropas līmenī, lai nodrošinātu to, ka atskaites par politikas iniciatīvām tiek 

iesniegtas, cik ātri vien tas ir iespējams, vai to, ka jaunas iniciatīvas sagatavotu 
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personas, kas vislabāk saprot šo situāciju.  Vislielākā no vairākām interešu gru-

pām personām ar invaliditāti ir Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forums (EDF). 

Tā ir neatkarīga Eiropas nevalstiska organizācija (NVO), kas pārstāv personu ar 

invaliditāti intereses Eiropas Savienībā. Tā darbojas kā interešu aizstāvības 

organizācija, jo EDF vada cilvēki ar invaliditāti vai viņu ģimenes, ja pašas perso-

nas nevar sevi pārstāvēt. EDF misija ir veicināt vienlīdzīgas tiesības personām 

ar invaliditāti un aizstāvēt cilvēktiesības, pārliecinoties, lai „neviens lēmums 

par personām ar invaliditāti netiek pieņemts bez personām ar invaliditāti”. 

EDF tika nodibināts 1996. gadā ar mērķi aizstāvēt jautājumus, kas kopīgi visām 

invaliditātes grupām, un kļūt par neatkarīgu personu ar invaliditāti balsi ES 

institūcijās un varas iestādēs. Forums nepārstāv īpašas intereses un nav Eiro-

pas Savienības institūcija vai aģentūra. 

EDF ir nozīmīga loma Eiropas Savienības lēmumu un politisko jautājumu pie-

ņemšanas procesos, piemēram, komentējot Eiropas Komisijas paziņojumus 

stratēģijas plānošanas procesā, t.i. Rīcības plāna invaliditātes jomā (DAP) īste-

nošanas laikā. Ar nacionālo dalīborganizāciju palīdzību, EDF ir lielas iespējas 

novērtēt un uzraudzīt politikas attīstību gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī12. 

Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forums veicina vairākas kampaņas Eiropas līmenī, 

lai sekmētu vienlīdzīgas tiesības un pieejamību personām ar invaliditāti, pie-

mēram, 2011. gada kampaņa „Kustības brīvība” *“Freedom of Movement”+, lai 

uzlabotu pieejamību visos posmos.  

 

1.4.Pašnovērtējuma jautājumi 

 

 Iepazīstieties ar terminoloģiju, kura tiek izmantota ES politikas līmenī un 

dažādajiem veidiem, kā piekļūt ES datu bāžu un mājaslapu informācijai. 

 

 Kas ir atklātā koordinācijas metode? Vai šī metode ir pietiekama, lai veici-

nātu nodarbinātību un sociālo iekļaušanu visā Eiropā?  

                                                                 
12 Dalīborganizāciju sarakstu, kas iekļautas ES politikas īstenošanai nacionālajā līmenī, 
var atrast Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma mājaslapā: www.edf-feph.org 
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 Kādi ir četri pamatmērķi no galvenajiem politiskajiem ietvariem, lai attīstī-

tu katras dalībvalsts politikas prioritātes cīņai pret nabadzību un sociālo 

atstumtību? Kur var atrast šo mērķu piemērus attiecīgajos nacionālajos 

tiesību aktos? 

 

 Sameklējiet dokumentus no jūsu valsts saskaņā ar tās saistībām, kas izriet 

no Eiropas politikas, lai veicinātu nodarbinātību un sociālo iekļaušanu. No-

sauciet mērķgrupas.  

 

 Aprakstiet galvenos ES politikas jautājumus, kas attiecas uz Eiropa 2020 

iniciatīvu, saistībā ar personām ar invaliditāti. 

 

 Attiecībā uz mērķiem, kas ir izklāstīti ES 2020 stratēģijā, izpētiet pašreizējo 

situāciju: 

 

- Kāds ir nodarbinātības rādītājs personām ar invaliditāti: a) visā Eiropā, 

b) jūsu valstī? 

- Vai, jūsuprāt, mērķis ar 75% nodarbinātības rādītāju ir reāls vecuma 

grupai 20 – 64 gadi Eiropā? Kāds, jūsuprāt, varētu būtu reālais mērķis 

grupai  personām ar invaliditāti? 

 

 Nosauciet konkrētus punktus pašreizējā Eiropas stratēģijā nodarbinātības 

jomā, kas tieši ietekmē personas ar invaliditāti un viņu iespēju tikt nodar-

binātiem. Nosauciet priekšlikumus nacionālajām aktivitātēm jūsu valstī, 

kuras tuvākajā laikā ir nepieciešamas, lai veicinātu nodarbinātības iespējas 

personām ar invaliditāti. 

 

 Salīdziniet galvenos uzsvarus ES stratēģijā invaliditātes jomā (2010-2020) 

ar nacionālo situāciju jūsu valstī. Aprakstiet kopīgos un atšķirīgos punktus 

attiecībā uz juridisko un politisko pozīciju.  

 

 Salīdziniet ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām ar nosacī-

jumiem, kas minēti pašreizējā Rīcības plānā invaliditātes jomā (DAP). Vai 

plāns ietver visus nepieciešamos jautājumus? 
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 Ko nozīmē termins pieejamība? Darbavietas aspektā, ko jūs uzskatiet par 

svarīgu personām ar invaliditāti? 

 

 Kādi ir Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma (EDF) mērķi? Kas pārstāv EDF 

jūsu valstī un kādi ir pašreizējie jautājumi attiecīgās dalībvalsts nacionālajā 

pārstāvniecībā? 

 

 Salīdziniet medicīnisko modeli ar sociālo/cilvēktiesību modeli. Kādas ir 

galvenās atšķirības? Kāpēc sociālā/cilvēktiesību modeļa izmantošana ir tik 

svarīga, jo īpaši no personu ar invaliditāti perspektīvas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Literatūras saraksts un interneta avoti 

 

2. ES tiesību aktu dokumentus galvenokārt var atrast kā elektroniskos doku-

mentus Eiropas Savienības un tās institūciju mājaslapās. Galvenais pieejas 

punkts ir Europa serveris: http://www.europa.eu  

 

3. EUR-LEX: Juridiskos dokumentus, piemēram, Eiropas Komisijas paziņojumi 

(COM) vai Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, var lejupielādēt no ES  

tiesību datubāzes: http://eur-lex.europa.eu 

 

4. ES Grāmatu veikals: to pārvalda Eiropas Savienības Publikāciju birojs, ES 

Grāmatu veikals sniedz pieeju Eiropas Savienības oficiālo publikāciju pilna-

jiem tekstiem: http://bookshop.europa.eu 
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5. ES tiesību aktu kopsavilkums: Eiropas Savienības tiesību aktu galvenie as-

pekti viegli saprotamā veidā. Meklēšana notiek pēc politikas jomas un do-

kumentus var atrast saistībā ar šo jomu (nav vēl pieejams visās ES oficiāla-

jās valodās): http://europa.eu/legislation_summaries/index_en.htm 

 

6. Jaunā Eiropas Kopienas invaliditātes stratēģija. Eiropas Komisijas paziņo-

jums par vienlīdzīgām iespējām personām ar invaliditāti. COM(96) 406 final 

 

7. Personu ar invaliditāti situācija Eiropas Savienībā: ES Rīcības plāns 2008-

2009. gadam (Rīcības plāns invaliditātes jomā). Eiropas Komisijas paziņo-

jums Eiropas Parlamentam, Eiropas Savienības Padomei, Eiropas Ekonomi-

kas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. COM/2007/738 final 

(Pielikumi: SEC/2007/1548) 

 

8. Eiropas invaliditātes stratēģija (2010-2020): Atjaunināta apņemšanās vei-

dot Eiropu bez šķēršļiem. Eiropas Komisijas paziņojums Eiropas Parlamen-

tam, Eiropas Savienības Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu ko-

mitejai un Reģionu komitejai. COM/2010/636 final  

 

9. Lisabonas līgums: Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Sa-

vienības darbību konsolidētā versija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, 

C83,  53. sējums / 2010.  gada marts, ISSN 1725-2423 (Pieejams visās ES 

oficiālajās valodās, ietver Eiropas Savienības Pamattiesību hartu) 

 

10.  EIROPA 2020: Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. 

Eiropas Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropas Savienības Pa-

domei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. 

COM/2010/2020 final 

 

11. Kopīgā apņemšanās nodarbinātībai. Eiropas Komisijas paziņojums Eiropas 

Parlamentam, Eiropas Savienības Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komitejai un Reģionu komitejai. COM/2009/0257 final 

 

12. Jaunu prasmju un darbavietu programma: Eiropas ieguldījums ceļā uz 

pilnīgu nodarbinātību. Eiropas Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, 
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Eiropas Savienības Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai 

un Reģionu komitejai.  COM/2010/0682 final 

 

13. The EU and social inclusion - Facing the challenges, Eric Marlier, Tony At-

kinson, Bea Cantillon, Brian Nolan. ISBN 978-184742419-8. Paperback, The 

Policy Press Bristol 2009 

 

14. Hard and Soft Law in the Construction of Social Europe: the Role of the 

Open Method of Co-ordination, David M. Trubek un Louise G. Trubek, 

Eiropas tiesību žurnāls [European Law Journal], 11. sējums, Nr. 3, 2005. ga-

da maijs, lpp. 343–364 

 

15. Kopīgā paziņojuma uzmetums par sociālo aizsardzību un sociālo iekļau-

šanu 2010. gadā. Eiropas Savienības Padome, Dokuments 6500/10 COR1. 

Avots: Eiropas Savienības Padomes reģistrs: 

http://register.consilium.europa.eu 

 

16. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti 

tiesībām. Oriģinālais dokuments ir pieejams vairākās valodās un viegli sa-

protamā versijā. Avots: http://www.un.org/disabilities 

 

17. Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forums: Pozīcijas dokuments par Stratēģiju 

invaliditātes jomā. Brisele, 2010. gada jūnijs/ Avots: http://www.edf-

feph.org (Library / Position papers) 

 

18. Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forums: Pozīcijas dokuments par invaliditā-

tes jomu kā daļu no Eiropa 2020. Brisele, 2010. gada maijs /Avots: 

http://www.edf-feph.org (Library / Position papers) 

 

19. The ABC of European Law, Prof. Klaus-Dieter Borchardt. Šī grāmata pare-

dzēta personām bez īpašām zināšanām juridiskajā jomā, kas vēlas saprast 

Eiropas tiesību nozīmi ikdienā. Pieejama par brīvu ES Grāmatu veikalā an-

gļu, vācu un franču valodā. ISBN 978-92-78-40525-0 / Brisele, 2010 
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2.1. Ievads 

Invaliditāte (angļu val. — disability) ir plašs termins, kuru izmanto, lai aprakstī-

tu ievainojuma sekas, invaliditātes iemeslus un to, kādā mērā tas ietekmē cil-

vēka spējas un dzīvesveidu, ievērojami apgrūtinot ikdienas dzīvi. Kopumā inva-

liditāti var raksturot kā psiholoģiski sociālu parādību, kas personas iespēju zu-

duma vai to pasliktināšanās dēļ rada sociālus un ģimeniskus ierobežojumus. 

Sabiedrības uzdevums ir kompensēt šos ierobežojumus un uzlabot personu ar 

invaliditāti dzīves kvalitāti. Personām ar invaliditāti, neskatoties uz savām at-

šķirībām, ir jābauda pilnvērtīga dzīve. 

Lietuvā un citās ES dalībvalstīs personas ar invaliditāti tiek raksturotas kā per-

sonas ar iedzimtu vai iegūtu fizisku vai garīgu nespēju, kas pilnībā vai daļēji 

ierobežo šo personu spējas rūpēties par savu personīgo un sabiedrisko dzīvi, 

izmantot savas tiesības un pildīt pienākumus. Tomēr neatkarīgi no invaliditātes 

iemesla, raksturojuma vai pakāpes personām ar invaliditāti ir tādas pašas tie-

sības kā jebkurai citai personai. Personas ar invaliditāti ir neatņemama sabied-

rības daļa, un viņu tiesības ir līdzvērtīgas veselu cilvēku tiesībām. 

Ir tikai daži invaliditātes veidi, kuru dēļ personai ir jāuzturas mājās un jāsaņem 

medicīniska aprūpe vai pastāvīga palīdzība no citiem. Tikai dažiem cilvēkiem ir 

nepārejoša invaliditāte bez atveseļošanās iespējas vai vismaz veselības stāvok-

ļa ievērojamas uzlabošanās iespējas. Un pat tādā gadījumā — maziem uzlabo-

jumiem var būt ļoti liela ietekme. 

Lai dzīvē ko sasniegtu, cilvēkiem jārīkojas efektīvi un jābūt kompetentiem. Arī 

personas ar invaliditāti vēlas gūt izaugsmes sajūtu, ja vien viņu kopiena sniedz 

tām izaugsmes iespējas un tiesības izdarīt savu izvēli. 

Saskaņā ar Ruškus un Mazeikis (2007), personu ar invaliditāti dzīvē darbam ir 

ļoti liela nozīme, jo tas ļauj viņiem justies labāk gan psiholoģiski, gan garīgi. 

Personu ar invaliditāti dalība darba tirgū vienmēr ir bijusi sociāla problēma. 

Nespēja profesionālā jomā izpildīt savas pašrealizācijas vajadzības attur per-

sonas ar invaliditāti no aktīvas dalības sabiedrības dzīvē. Lai gan tiesību akti 

sekmē un garantē darba iespējas un profesionālās izglītības iespējas personām 

ar invaliditāti, patiesībā šie tiesību akti bieži nav efektīvi, tāpēc sabiedrībā jo-

projām pastāv diskriminācija. Tā kā trūkst skaidras stratēģijas ar mērķi nodro-
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šināt personu ar invaliditāti aktivitāti, nodrošināt tām iespējas un trūkst veici-

nošu atbalsta sistēmu, personām ar invaliditāti zūd motivācija, un viņi kļūst 

par pasīviem bezdarbniekiem, kuru iekļaušana darba tirgū ir arvien sarežģītā-

ka.  

Dažas personas ar invaliditāti labprātāk strādā mājās, jo darbs mājās ir ērts un 

vieglāk pielāgojams īpašajiem apstākļiem, turklāt došanās uz darbu katru die-

nu var radīt stresu. Tomēr šajos gadījumos ir nepieciešama pietiekami liela 

pašiniciatīva, patstāvība un pašapziņa, lai varētu strādāt bez uzraudzības (Pa-

palia un Olds, 1998). Daži cilvēki, kuri  strādā mājās, jūtas izolēti vai viņiem ir 

grūti koncentrēties, piemēram, tad, ja tuvumā ir televizors, ledusskapis un 

mazi bērni. Darbinieki, kuri strādā mājās, var zaudēt arī papildu atvieglojumus, 

piemēram, veselības apdrošināšanu un tiesību aktos nodrošinātu aizsardzību, 

kas paredz taisnīgus darbaspēka standartus un darba apstākļus (Berthoud, 

2006). 

Darba devējiem jāņem vērā, ka arī personām ar invaliditāti ir savas ambīcijas 

un karjeras mērķi. Darba devējiem ar katru darba ņēmēju ir jāpārrunā, ko dar-

ba ņēmējs sagaida no karjeras, un jāizvērtē darba ņēmēja intereses, talanti un 

iemaņas saistībā ar konkrētā amata prasībām. 

Darbiniekam–personai ar invaliditāti arī pašam ir jāuzņemas atbildība par savu 

karjeras izaugsmi. Viņiem ir pastāvīgi jāmeklē turpmākas izglītības, apmācības 

un informētības iespējas, lai pārzinātu jaunumus attiecīgajā nozarē, jāsadarbo-

jas ar darba devēju un brīvprātīgi jāuzņemas jauni uzdevumi. 

Darba devēji, kuri pieņem darbā personas ar invaliditāti, bagātina darbavietu 

un uzlabo tās priekšrocības mūsdienu ekonomikas apstākļos. 

Galvenie šķēršļi, kas personām ar invaliditāti neļauj gūt panākumus mūsu sa-

biedrībā, joprojām ir attieksmes radītie šķēršļi, stereotipiskā domāšana un pie-

ņēmumi par to, ko šie cilvēki var un nevar izdarīt. 

Mūsu veiktajā pētījumā par psiholoģiskajiem faktoriem, kas raksturīgi attiecī-

bām starp personu ar invaliditāti un viņa (potenciālo) darba devēju, atklājās 

ļoti plašs aspektu klāsts. Lai šos aspektus pārskatāmāk izvērtētu, tie tika sadalī-

ti šādās tēmās: 
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 invaliditātes jēdziens; 

 vēsturiskā attieksme pret personām ar invaliditāti; 

 faktori un stereotipi, kas darba devējus attur pieņemt darbā personas ar 

invaliditāti; 

 faktori, kas varētu mainīt potenciālo darba devēju un personāla attieksmi 

pret personām ar invaliditāti. 

 Katra grupa plašāk aplūkota turpmāk šajā izdevumā.   

Jūs uzzināsit par šādiem tematiem: 

* terminoloģija; 

* invaliditātes vēsturiskie aspekti;  

* darba devēju uztvere; 

* uzņēmuma priekšrocības, pieņemot darbā personas invaliditāti.  

  

Jūs attīstīsit šādas prasmes: 

* spēju analizēt reālas dzīves situācijas; 

* spēju izprast atšķirīgus cilvēkus; 

* spēju sasniegt mērķus un risināt dažādas problēmas. 

 

2.2.Terminoloģija  

Attieksme: garīga nostāja pret kādu faktu vai stāvokli. 

Pieņēmums: fakts vai apgalvojums (izteikts kā ierosinājums, aksioma, postu-

lāts vai viedoklis), kas tiek pieņemts kā pats par sevi saprotams. 

Darba devējs: persona, kura uz savstarpējas vienošanās (līguma) un esošu darba 

attiecību pamata nodrošina darbu vismaz vienam darba ņēmējam (Kučinskas V., 

Kučinskienė R. “Socialinis darbas švietimo sistemoje”. Klaipēda: KU leidykla, 

2000). 

Nodarbināmība: fiziska un garīga spēja veikt konkrētu darba apjomu konkrētā 

laikā un ar konkrētu intensitāti. Nodarbināmību nosaka pēc darba veicēja fizis-
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kās attīstības pakāpes, veselības stāvokļa, vecuma, darba nogurdinājuma un 

vienmuļīguma pakāpes, nepieciešamā atpūtas ilguma utt. (Kučinskas V., 

Kučinskienė R. “Socialinis darbas švietimo sistemoje”. Klaipēda: KU leidykla, 

2000). 

Darba tirgus: viss darbaspēka (darba) piedāvājuma un pieprasījuma attiecību 

komplekss, kurā tiek apmierināti darba devēja un darba ņēmēja profesionālie 

mērķi un intereses. (Kučinskas V., Kučinskienė R. “Socialinis darbas švietimo 

sistemoje”. Klaipēda: KU leidykla, 2000). 

Nodarbinātība: sociālā nodrošinājuma veids, kas palīdz personām ar 

invaliditāti piedalīties noderīgās darba aktivitātēs, ņemot vērā personu ar 

invaliditāti garīgo un fizisko stāvokli un nodrošinot viņiem darba prasmes un 

motivāciju strādāt. (Žvikaitė D. “Neįgaliųjų socialinės integracijos klausimai”. 

Viļņa: Mokslo aidai, 2000). 

Integrācija (iekļaušana): (latīņu valodā šis vārds nozīmē atjaunošanu, atjauni-

nāšanu, vairāku detaļu savienošanu vienā veselumā) apzīmē personu ar invalidi-

tāti iekļaušanu sabiedrībā. Šī termina lietojums paredz, ka personas ar invalidi-

tāti ir izslēgti no sabiedrības un, pārvarot psiholoģiskus, materiālus, sociālus un 

cita veida šķēršļus, viņi kļūst par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, neskatoties 

uz to, ka personu ar invaliditāti personīgais, laulības un sociālais stāvoklis ir ne-

ierasts un personām ar invaliditāti ir nepieciešama komplicēta pieeja. (Žvikaitė 

D. “Neįgaliųjų socialinės integracijos klausimai”. Viļņa: Mokslo aidai, 2000). 

 

Kompetence: efektīvas rīcības pierādīšana un spēja veikt uzdevumus faktiskā 

vai simulētā darba situācijā. Tā ir personas spēja darboties saskaņā ar savu kvali-

fikāciju, zināšanām un prasmēm, kā arī pilnvarojums darīt kaut ko. (Kučinskas 

V., Kučinskienė R. “Socialinis darbas švietimo sistemoje”. Klaipēda: KU leidykla, 

2000). 

Kvalifikācija: viss specifisku zināšanu, spēju, prasmju un pieredzes iegūšanas 

komplekss, kas personai ļauj veikt noteikta veida un noteiktas sarežģītības dar-

bu (Kučinskas V., Kučinskienė R. “Socialinis darbas švietimo sistemoje”. Klaipēda: 

KU leidykla, 2000). 
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Invaliditāte: personas veselības stāvoklis, kuru atzinušas kompetentās iestādes 

un kurš kāda iedzimta vai iegūta fiziska vai garīga defekta dēļ pilnīgi vai daļēji 

neļauj šai personai rūpēties par savu personīgo un sabiedrisko dzīvi, izmantot 

savas tiesības un pildīt pienākumus. (Baranauskienė I., Elijošius E., Pauliukonis 

A. J. “Neįgaliųjų profesinio rengimo Lietuvoje mokslinė studija”. Šauļi: ŠU 

leidykla, 2004). 

Persona ar invaliditāti: persona, kurai saskaņā ar tiesību aktiem ir izdots atzi-

nums par invaliditāti, atzinums par nodarbināmību, kas zemāka par 55 %, vai 

atzinums par īpašām vajadzībām (1991) (Kučinskas V., Kučinskienė R. “Socialinis 

darbas švietimo sistemoje”. Klaipēda: KU leidykla, 2000). 

Stereotips: nemainīgam vai vispārējam modelim atbilstošs uzskats, jo īpaši 

standartizēts garīgais priekšstats, kurš piemīt kādas grupas locekļiem un at-

spoguļo pārlieku vienkāršotu viedokli, aizspriedumainu attieksmi vai nekritisku 

spriedumu. 

 

2.3. Apmācības modulis 

2.3.1. Vēsturiskās izmaiņas izpratnē par invaliditāti un mūsdienu sabiedrības   
attieksme pret personām ar invaliditāti  

Dažādos vēstures periodos uzskati par invaliditāti ir mainījušies. Tā ir tikusi 

aplūkota ar bailēm, cieņu vai naidu. Invaliditāte ir tikusi uzskatīta par nelaimi, 

grēku, postu vai slimību. Ne visās sabiedrībās ir tikušas aizsargātas personu ar 

invaliditāti tiesības. Antīkajā sabiedrībā cilvēkam bija jātiecas pēc ideāla prāta 

un ķermeņa. Tāpēc šajā sabiedrībā pastāvēja naidīga attieksme pret indivīdiem 

ar fiziskiem defektiem. Neiecietība pret invaliditāti liecināja par šīs sociālās 

grupas bailēm un nedrošību. Valdīja plašs uzskats, ka personas ar invaliditāti ir 

atšķirīgas un viņas var saniknot dievus. Invaliditāti uzskatīja par sliktu zīmi. 

Senajās Atēnās un Senajā Romā bērnus ar invaliditāti iemeta kalnu aizā vai 

pameta mežā, lai nomirtu. Gudrajo padome rūpīgi izmeklēja jaundzimušos un 

nolēma, vai bērni drīkstēs dzīvot vai arī viņi ir jāaiznes uz kādu neapdzīvotu 

vietu un jāpamet nomiršanai (Bakk un Grunewald, 1998) Antīkajā sabiedrībā 

bija atšķirīgas pieejas invaliditātei: no vienas puses, bija centieni dažādā veidā 
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kompensēt invaliditāti (piemēram, izmantojot mākslīgas ķermeņa daļas), bet, 

no otras puses, personas ar invaliditāti tika izstumtas no sabiedrības. 

Kā norāda Ruškus (1997), dažādos avotos ir atšķirīgi viedokļi par viduslaiku 

sabiedrības attieksmi pret invaliditāti. Viduslaikos invaliditāte tika uzskatīta par 

kauna zīmi. Cilvēki ar invaliditāti tika pazemoti, bet viņi bija neatņemama sa-

biedrības daļa. Personas ar invaliditāti piederēja nabadzīgo iedzīvotāju slānim. 

Tomēr nabadzība un invaliditāte netika uztvertas vienādi. Invaliditāti uzskatīja 

par ārpasaulīgu, antisociālu, velnišķīgu un biedējošu parādību. Invaliditāte tika 

saistīta ar sociāliem apstākļiem, un personas ar invaliditāti zināmā mērā tika 

integrētas darba tirgū. Personas ar invaliditāti (punduri, cilvēki ar kupriem vai 

cilvēki, kuri šķielē) bija āksti karaļa galmā, kur viņi izklaidēja valdnieku. 

Kā norāda Pivorienė (2001), laikposmā no 17. līdz 18. gadsimtam pastāvēja 

atšķirīgas pieejas invaliditātei. No vienas puses, bija vērojami centieni ieviest 

tiesību aktus, kas personām ar invaliditāti paredzēja konkrētas tiesības, sa-

biedrība rūpējās par cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem un tika izstrādātas 

mākslīgas ķermeņa daļas. No otras puses, dažas personas ar invaliditāti jopro-

jām tika uzskatītas par izstumtajiem, kurus ar visiem iespējamiem līdzekļiem 

izolēja no sabiedrības. 

19. gadsimta sākumā radās pirmās personu ar invaliditāti tiesību kustības, ku-

ras veicināja atsevišķu skolu izveidi cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti un 

strādāja ar personām ar invaliditāti cietumos un nabagmājās. Šajā laikā tika 

izgudrots braucamkrēsls un Braila jeb neredzīgo raksts. Rietumeiropas valstīs 

un ASV, kur notika aktīvas diskusijas un tika veiktas darbības personu ar invali-

ditāti dzīves kvalitātes paaugstināšanai, personu ar invaliditāti dzīves apstākļi 

ievērojami uzlabojās. 20. gadsimta beigās jautājums par personu ar invaliditāti 

tiesībām kļuva aktuāls visos kontinentos (Lukoševičienė, 1996).  

20. gadsimta sākumā tika pieņemta jauna pieeja attiecībā uz invaliditāti kā 

sabiedrības problēmu. Sociālajā ziņā galvenais personu ar invaliditāti integrāci-

jas faktors ir sabiedrības attieksme pret personām ar invaliditāti. Pētījumos 

tika pierādīts, ka personas ar invaliditāti cieš no divkāršas invaliditātes:  

 pirmā ir iedzimta vai iegūta invaliditāte; 
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 otro izraisa veselu cilvēku attieksme pret invaliditāti, un šai attieksmei ir 

negatīvāka ietekme nekā bioloģiskai invaliditātei.  

Pārāk bieži sabiedrības uzmanības centrā ir braucamkrēsls, nevis persona ar 

invaliditāti personība un tās iezīmes. Lai sabiedrībā attīstītu pozitīvu attieksmi 

pret personām ar invaliditāti, ir nepieciešama visaptveroša pieeja sabiedrības 

izglītošanai, kas nostiprinātu pozitīvo uzskatu, ka pilsoniskā sabiedrībā nav 

izstumto (Matilionis, Razbadauskas, Istomina, 2003).   

Pēdējo desmitgažu laikā ir mainījusies attieksme pret personām ar invaliditāti 

un invaliditāti kopumā. Ja kādreiz tika akcentēta personu ar invaliditāti 

pamatvajadzību apmierināšana, pievēršot uzmanību fiziskajam veselības 

stāvoklim un medicīniskai rehabilitācijai, tagad uzsvars tiek likts uz 

profesionālās apmācības nodrošināšanu izglītības sistēmas ietvaros. Ir sācies 

personu ar invaliditāti integrācijas process (Baranauskienė un Gudinavičius, 

2008). 

Jēdziens “integrācija” (latīņu valodā šis vārds nozīmē atjaunošanu, atjauninā-

šanu, vairāku detaļu savienošanu vienā veselumā) apzīmē personu ar invalidi-

tāti iekļaušanu sabiedrībā. Šī termina lietojums paredz, ka personas ar invalidi-

tāti ir izslēgtas no sabiedrības un, pārvarot psiholoģiskus, materiālus, sociālus 

un cita veida šķēršļus, tās kļūst par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, neska-

toties uz to, ka personu ar invaliditāti personīgais, laulības un sociālais stāvok-

lis ir neierasts un personām ar invaliditāti ir nepieciešama komplicēta pieeja 

(Žvikaitė, 2000). 

Kā norāda Ruškus (2002), cilvēkiem nevar iemācīt patiesu integrāciju vai uzstāt 

uz to. Kad vesels cilvēks sapratīs personas ar invaliditāti dzīves vērtību un to, 

ka komunikācija ar personām ar invaliditāti ir patīkama, notiks brīnums — in-

tegrācija kļūs par sabiedrības kopējo mērķi.  

Invaliditātes jēdziena attīstība un mūsdienu sabiedrības attieksme pret cilvē-

kiem ar invaliditāti ļauj secināt, ka jau kopš seniem laikiem attieksme pret per-

sonām ar invaliditāti ir bijusi negatīva. Dažos vēstures periodos cilvēkus ar in-

validitāti izstūma no sabiedrības, no tām baidījās, izvairījās un tās izolēja. Taču 

personu ar invaliditāti noraidīšana dažādos vēstures posmos ir bijusi atšķirīga. 

Kopš seniem laikiem ir pastāvējusi divu veidu attieksme pret invaliditāti: no 

vienas puses, sabiedrība personas ar invaliditāti uzskata par nevēlamām, bet, 
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no otras puses, sabiedrībā ir vērojamas rūpes un gādība par personām ar inva-

liditāti un centieni uzlabot viņu dzīves apstākļus. Visos vēstures periodos per-

sonu ar invaliditāti dzīves apstākļu uzlabošana ir bijusi saistīta ar noliegumu un 

apspiešanu.  

2.3.2. Invaliditātes jēdziens. Vispārējs invaliditātes raksturojums 

Lai rūpīgi izanalizētu personu ar invaliditāti nodarbinātības iespējas, ir pietie-

kami labi jāizprot invaliditātes problēma un invaliditātes veidi. Kā norāda Ruš-

kus (1997), vārds “disability” (no angļu valodas — invaliditāte, nespēja) atbilst 

vārdam “handicap” (no angļu valodas — traucējums, kavēklis). Šī jēdziena 

pirmsākumi datējami ar 18. gadsimta spēlēm, kuras bija balstītas uz priekšme-

tu nejaušu sadali spēlētājiem. Sākotnēji vārds “handicap” apzīmēja mehānis-

mu, kuru izmantoja, lai spēles dalībnieku pozīcijas padarītu sociāli vienlīdzī-

gas. Šī invaliditātes kategorija ietver gan invaliditātes jēdzienu, gan adaptā-

cijas veidošanu un attīstību, kā arī priekšstatu maiņu no tā, ka invaliditāte ir 

“likteņa noteikta, tāpēc neko nav iespējams mainīt”, uz to, ka invaliditāti “ir 

iespējams kontrolēt un vadīt”. 20. gadsimta otrajā pusē būtiski mainījās 

izpratne par invaliditāti. Kā norāda Vaičekauskaitė (2004), kopš tā laika 

invaliditāte tiek uzskatīta ne tikai par indivīda personīgo problēmu, bet arī 

par parādību, kura ir atkarīga no sabiedrības attīstības.  

Tāpēc gan akadēmiskajā, gan ikdienas valodā veiksmīgi tika ieviests 

termins “disability” (no angļu valodas — invaliditāte, nespēja), galvenokārt, lai 

aizstātu novecojošo terminu “invalidity” (no angļu valodas — invaliditāte, ne-

derīgums). Kā norāda Bagdonas et al. (2007), šis jēdziens ir ticis pilnībā aizstāts 

ar neitrālākiem vārdiem, piemēram, nodarbināmība, invaliditāte, īpašas vajadzī-

bas un līdzdalība. Vairs netiek lietoti vēl daži vārdi ar negatīvu blakus nozīmi, 

piemēram, anormāls, normai neatbilstošs, nespējīgs, garā vājš, plānprātīgs, idi-

ots vai debils. Saskaņā ar Lietuvas Republikas Likumu par sociālo integrāciju 

(1991) invaliditāte tiek definēta kā “personas veselības stāvoklis, kuru atzinušas 

kompetentās iestādes un kurš kāda iedzimta vai iegūta fiziska vai garīga defek-

ta dēļ pilnīgi vai daļēji neļauj šai personai rūpēties par savu personīgo un sa-

biedrisko dzīvi, izmantot savas tiesības un pildīt pienākumus”. Līdzīga invalidi-

tātes definīcija ir ietverta arī ES dokumentos.  
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Tā kā pastāv risks, ka šis termins varētu tikt lietots nepareizi, Pūras 

(1997) ierosina ierobežot invaliditātes jēdzienu, nosakot, ka invaliditāte ir 

pastāvīgs veselības stāvoklis, piemēram, kurlums ir dzirdes traucējumi, 

aklums ir redzes traucējumi, cerebrālā trieka ir kustību traucējumi, garīga 

atpalicība un cita veida garīgās attīstības pasliktināšanās ir garīgi vai apguves 

traucējumi, turpretim saslimšanas, piemēram, tādas garīgas slimības kā 

šizofrēnija vai epilepsija, nevajadzētu uzskatīt par invaliditāti. Tāpēc 

apzīmējumu “persona ar invaliditāti” vajadzētu attiecināt uz personām, kuras 

noteiktās dzīves jomās ir tikai daļēji rīcībspējīgas vai pilnīgi rīcības nespējīgas 

(Bagdonas et al., 2007).  

Personas, kuru invaliditāti ir atzinušas kompetentās iestādes, tiek 

iedalītas vairākās grupās. Iedalījuma kritēriji ietver funkcionālos 

traucējumus (piemēram, kustību spējas, redzes vai dzirdes pasliktināšanās, 

epilepsija utt.), kā arī garīgos traucējumus (piemēram, cerebrālā trieka, 

Dauna sindroms un šizofrēnija). Dažādos laikposmos uzskati par 

invaliditātes iemesliem ir bijuši atšķirīgi. Parasti tiek izšķirta primārā un 

sekundārā invaliditāte. Primāro invaliditāti izraisa slimība vai trauma, bet 

sekundārās invaliditātes iemesli ir nepiemērota medicīniskā aprūpe vai 

ārstēšana (Žvikaitė D., 2000). 

Ruškus (2002) iesaka izmantot turpmāk tekstā norādītās invaliditātes 

definīcijas.  

1. Invaliditāte kā garīga parādība. Invaliditāte nav fizisku traucējumu sekas, jo 

zināms, ka sabiedrībās ārpus Rietumu kultūras cilvēkiem ar anatomiskiem un 

fizioloģiskiem defektiem ir īpaša loma sabiedrībā. Daudzi uzskata, ka personas 

attīstības traucējumus izraisa vides izmaiņas, pārtikas vai ūdens nepietiekamī-

ba vai slikta kvalitāte, izbīlis vai nepareiza audzināšana no vecāku puses.  

2. Invaliditāte kā laikā ierobežota parādība. Daudzās sabiedrībās ārpus Rie-

tumu kultūras laiks tiek uztverts kā cikliska, nevis lineāra vienība. Invaliditāte 

tiek uzskatīta par pārejošu stāvokli. Valstīs, kurās invaliditāti uzskata par dvē-

seles saslimšanu, tic, ka dvēsele vēlāk atjaunosies.  

3. Invaliditāte kā grupas parādība. Invaliditātes un pasliktinātu spēju skaidro-

šana ar nemateriāliem iemesliem norāda uz to, ka persona ar invaliditāti un, jo 

īpaši viņa ģimenes tiešo vidi, nav iespējams nodalīt no invaliditātes. Dažas ciltis 
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uzskata, ka gari iemiesojas tajās personās ar invaliditāti, kuru senči ir rīkojušies 

nepienācīgi. Tādējādi invaliditāte netiek uzskatīta par kādas personas problē-

mu, bet gan par ģimenes problēmu rezultātu.  

4. Invaliditātes pieņemšana. Dažas ciltis tic, ka invaliditāte ir dievišķa un cilvē-

ka prāts to nevar izskaidrot, tāpēc tā ir jāpieņem bez ierunām (Ruškus, 2002). 

Arī iespēju vienlīdzība kā sociālā dimensija ir atkarīga no invaliditātes koncepci-

jas. Bagdonas et al. (2007) izšķir medicīnisko, sociālo un māksliniecisko (kultū-

ras) invaliditātes modeli. 

• Medicīniskais (klīniskais) modelis — invaliditāte tiek interpretēta kā indivīda 

problēma, kas ir slimības, traumas vai citu veselības stāvokļa izmaiņu tiešas 

sekas. Agrāk tika uzskatīts, ka invaliditāte ir personīga problēma, tāpēc tai ne-

pieciešams medicīnisks risinājums, proti, personai ar invaliditāti ir jāsaņem 

medicīniska ārstēšana. Invaliditātes vadības mērķis ir ārstēt personu ar invali-

ditāti vai veicināt viņa pielāgošanos un uzvedības izmaiņas. Medicīniskā aprū-

pe ir nozīmīgs risinājums. 

• Sociālais modelis — invaliditāte tiek interpretēta kā sociāla problēma, kā 

cilvēka pilnvērtīga iekļaušanās sabiedrībā. Invaliditāte nav tikai kādas personas 

īpatnība, bet gan sarežģīta apstākļu kombinācija. Tāpēc šī problēma ir jārisina 

ar sociālu rīcību un sabiedrībai jāuzņemas kolektīva atbildība par vides mainī-

šanu, lai personas ar invaliditāti varētu pilnvērtīgi piedalīties visās dzīves jo-

mās. Vaicekauskaitė (2004) uzskata, ka sociālajā modelī saslimšana (slimība) 

un invaliditāte tiek nodalītas. Saslimšana (slimība) nav faktors, kas tieši nosaka 

personas invaliditāti, jo invaliditātes faktori ir atkarīgi no sociālās vides.  

• Mākslinieciskās (kultūras) pašizteiksmes modelis — norāda uz dzīves kvali-

tāti, nevis veselības stāvokli. Šis ir visretāk izmantotais modelis. 

Rezumējot šo modeļu īpatnības, var secināt, ka medicīniskais un sociālais mo-

delis ir divi galējie varianti. Pat ļoti labi pielāgotā vidē indivīds savu būtību ne-

var nodalīt no ķermeņa disfunkcijas. Personām ar invaliditāti biežāk nekā ci-

tiem cilvēkiem ir nepieciešami veselības aprūpes pakalpojumi, jo pasaulē, kura 

nemitīgi mainās, parādās arvien jaunas īpašas vajadzības, kā arī rodas situāci-
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jas, kad personai ir nepieciešams citu cilvēku atbalsts vai palīdzība (Michael, 

Graham un Marion, 2009).  

Saskaņā ar Žulys, Klimavicius un Kriščiūnas (1998), invaliditātes tipus var klasi-

ficēt atkarībā no invaliditātes iemesla. Pirmais invaliditātes tips ietver fizisku 

invaliditāti, piemēram, redzes un dzirdes traucējumus, kā arī nervu un muskuļu 

bojājumus. Garīgā invaliditāte ir, piemēram, garīgās attīstības traucējumu un 

garīgas saslimšanas sekas. Medicīniskās invaliditātes piemēri ir diabēts, alerģi-

jas utt. Sociālā invaliditāte ir sliktas izglītības sekas. Dažādās valstīs invaliditā-

tes iemesli ir atšķirīgi. Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) eksperti norāda, 

ka invaliditātes rašanos visās pasaules valstīs ietekmē karš un tā sekas: bads, 

epidēmijas, iedzīvotāju migrācija, nabadzība ģimenē, antisanitāri dzīves ap-

stākļi, kā arī cilvēku neizglītotība, elementāru medicīnisko zināšanu trūkums, 

nepietiekama medicīniskā aprūpe, nezināšana par invaliditātes jautājumiem, 

invaliditātes neizprašana un personu ar invaliditāti diskriminācija. Citas pro-

blēmas ir nepienācīga apmācība par pirmās medicīniskās un sanitārās palīdzī-

bas programmām, šķēršļi medicīniskās palīdzības sniegšanai, piemēram, resur-

si, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, fiziski un sociāli šķēršļi, kas cilvēkiem neļauj 

piekļūt daudzām iespējām, resursu izlietošana ļoti specializētas palīdzības 

sniegšanai, kas nav saistīta ar iedzīvotāju vairākuma vajadzībām, nepietiekami 

attīstīta sociālā atbalsta, veselības aprūpes, izglītības, profesionālās apmācības, 

tehniskās izglītības un nodarbinātības infrastruktūra. Viens no galvenajiem 

iemesliem ir tas, ka sociālo un ekonomisko pasākumu izstrāde, profilaktiski 

pasākumi invaliditātes novēršanai un speciālas zināšanas par invaliditāti nav 

noteiktas par prioritāti. Par svarīgiem iemesliem var uzskatīt arī nelaimes gadī-

jumus ražošanas, lauksaimniecības un transporta jomā, dabas katastrofas, 

stresu un citas psihosociālas problēmas, kas saistītas ar krasām sabiedriskās 

kārtības izmaiņām. Invaliditātes rašanos veicina nepamatota medikamentu 

lietošana, narkotiku lietošana, elektrokardiostimulatoru lietošana, katastrofās 

ievainoto personu nekvalificēta aprūpe, kā arī urbanizācija un tās sekas (Berry, 

2008).  

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) starptautisko slimību un veselības pro-

blēmu klasifikatorā tiek noteikti turpmāk tekstā uzskaitītie invaliditātes veidi.  
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Uzvedības un emocionāli traucējumi (F50–F59, F90–F98): uzvedības 

sindromi, kas saistīti ar psiholoģiskiem traucējumiem un somatiskiem 

faktoriem un kas parasti sākušies bērnībā un pusaudža vecumā (PVO: 

“International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems” (“Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu 

klasifikācija”)) (ICD–10). 

Garīga atpalicība (intelekta traucējumi) (F70–F79): aizkavētas vai nepilnīgas 

garīgās attīstības stāvoklis, kam raksturīga izziņas, valodas, motorikas un 

sociālo spēju pasliktināšanās (PVO: “International Statistical Classification 

of Diseases and Related Health Problems” (“Starptautiskā statistiskā slimību 

un veselības problēmu klasifikācija”)) (ICD–10). 

Psihiskās attīstības traucējumi (F80–F89): specifiski runas un valodas 

attīstības traucējumi, specifiski mācīšanās iemaņu attīstības traucējumi un 

jaukti traucējumi, kas ietekmē personas spēju pieņemt lēmumus un veikt 

savas funkcijas (PVO: “International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems” (“Starptautiskā statistiskā slimību un veselības 

problēmu klasifikācija”)) (ICD–10). 

Runas un valodas traucējumi: iedzimti un iegūti, daļēji un pilnīgi 

ekspresīvās valodas traucējumi, runas artikulācijas traucējumi, 

komunikācijas un cita veida traucējumi (PVO: “International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems” (“Starptautiskā 

statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija”)) (ICD–10). 

Dzirdes pasliktināšanās: daļēja vai pilnīga dzirdes pasliktināšanās, dzirdes 

zudums vai iedzimts konduktīvās vai sensorinerirālās dzirdes funkcijas 

zudums (PVO: “International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems” (“Starptautiskā statistiskā slimību un veselības 

problēmu klasifikācija”)) (ICD–10). 

 

Ruškus (1997) norāda, ka invaliditāte nepastāv ārpus sociālajām un kultūras struk-

tūrām un visi ar personām ar invaliditāti saistītie uzvedības modeļi ir balstīti uz 

sociālām vērtībām un struktūrām. Šāda izpratne par invaliditāti liecina par to, ka 

indivīda attiecības ar sabiedrību ir nepietiekami autonomas un iekļaujošas. Ja per-

sona sevi uztver kā personu ar invaliditāti, tas izpaužas kā vilšanās un šoks komuni-

kācijā ar citiem cilvēkiem. No vienas puses, šo šoku izraisa sabiedrības attieksme 

pret personām ar invaliditāti un personu ar invaliditāti spējām, bet, no otras puses, 
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to izraisa personas ar invaliditāti attieksme pašam pret sevi. Sociālo invaliditāti 

nosaka vairāki faktori, tostarp ģimenes (mīlestības), izglītības (socializēšanās) un 

sociokulturāli (attieksmes) faktori. 

Kā norāda Vaičekauskaitė (2004), personas ar invaliditāti joprojām tiek uzskatī-

tas par tikpat vājiem un ievainojamiem kā bērni un vecāka gadagājuma cilvēki. 

Tāpēc bieži tiek liegtas personu ar invaliditāti tiesības uz patstāvību, jo tiek 

uzskatīts, ka personas ar invaliditāti nespēs pieņemt pareizus lēmumus. Indivī-

da patstāvības jēdziens, kas uzsver kognitīvo spēju svarīgumu, garīgo darbību 

nozīmīgumu, kā arī nepieciešamību pēc pašpalīdzības un ikdienas sociālajām 

prasmēm nostiprina uzskatu, ka personas ar invaliditāti neatbilst šiem kritēri-

jiem, tāpēc tās nespēj būt patstāvīgas un viņu iespējas ir ierobežotas. Tiek ap-

šaubīts, vai personas ar smagu invaliditāti spēj būt pastāvīgas, jo īpaši savu 

ierobežoto spēju dēļ. 

 

Terminam “invaliditāte” ir daudz definīciju, un tās attiecas ne tikai uz personas 

fiziskā vai garīgā stāvokļa izmaiņām, bet arī uz sociālajiem aspektiem, kuri 

izpaužas kā izvairīšanās no personām ar invaliditāti, pārmērīga personu ar 

invaliditāti aizsargāšana vai neuzticība tām utt. Tiek identificēti divi galvenie 

invaliditātes tipi — klīniskā un sociālā invaliditāte, un papildus tiek identificēts 

kultūras noteiktais invaliditātes tips, kas palīdz labāk izprast invaliditātes būtību. 

Neviena no invaliditātes definīcijām vai kategorijām nav absolūti pareiza. 

Medicīniskās un akadēmiskās klasifikācijas ir pakļautas laika un telpas noteiktām 

izmaiņām. Psihosociālajā ziņā invaliditāte ir sabiedrības izraisīta problēma. Līdz ar 

to invaliditāte ir sociāli noteikta, tās koncepcija veidojas konkrētos kultūras, 

sabiedrības un politikas apstākļos un ir īslaicīga. Indivīdu un sabiedrības 

vairākuma mentalitātē iesakņojušies negatīvie sociālie priekšstati apgrūtina 

personu ar invaliditāti cīņu par savām tiesībām un centienus pilnvērtīgi piedalīties 

darba tirgū.  

 

2.3.3. Psiholoģiskie faktori un stereotipi, kas darba devējus attur pieņemt 
darbā personas ar invaliditāti 
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Dažās ES valstīs personas ar invaliditāti joprojām netiek pilnībā iekļautas sa-

biedrībā kā pilntiesīgi tās locekļi. Kā norāda Gudonis un Žilinskas (2001), at-

tieksme pret personām ar invaliditāti vienmēr ir bijusi atkarīga no valsts ekono-

miskās attīstības līmeņa, kas nosaka cilvēku labklājību, kā arī tradīcijas un citus 

morāles, reliģijas un filozofijas faktorus. Piekrītot iepriekš minētajām idejām, 

Kasnauskienė un Valeckienė (2010) norāda: „lai gan mūsdienu sabiedrības at-

tieksme pret invaliditāti mainās un personas ar invaliditāti cenšas atbrīvoties 

no sociālās stigmatizācijas jeb apzīmogošanas, tās joprojām zināmā mērā tiek 

izstumtas no sabiedrības”. Tieši personu ar invaliditāti sociālā stigmatizācija 

nosaka, ka personas ar invaliditāti ir uzskatāmas par bīstamām un nekompe-

tentām, un sabiedrība sankcionē centienus izolēt personas ar invaliditāti un 

pārkāpt viņu tiesības, kā arī sekmē diskrimināciju nodarbinātības un pakalpo-

jumu sniegšanas jomā, ierobežojot šo personu tiesības utt. Personām ar inva-

liditāti uzliktais zīmogs ir komplicēts sabiedrības veidojums. “Apzīmogotajai” 

personai tiek liegtas visas tiesības un privilēģijas, un viņa tiek izstumta no soci-

ālo attiecību tīkla (Ruškus, 1997). Šis “zīmogs” ietver arī visus sociālās stigmatizāci-

jas komponentus, kā arī “apzīmogotās” personas reakciju, sajūtas, nepilnvērtīgās 

iespējas un ierobežotās tiesības un citas apzīmogošanas sekas (Kasnauskienė, 

Valeckienė, 2010).  

Personu ar invaliditāti izolēšana negatīvi ietekmē arī attieksmi pret viņiem. 

Jo izolētākā vidē dzīvo šīs personas, jo mazāk sabiedrība par tām zina. Ne-

pietiekama informācija par cilvēkiem ar invaliditāti sekmē negatīvu stereo-

tipu un negatīvas attieksmes veidošanos. Sabiedrības attieksme ir stabila 

parādība, kas lēni mainās un ko ietekmē politisko, ekonomisko un kultūras 

faktoru kopums. Citi pētnieki apgalvo, ka sabiedrības noliegumu izraisa ne-

vis pati invaliditāte, bet gan personu ar invaliditāti sociālais stāvoklis. Ļoti 

bieži personas ar invaliditāti pašas sevi uzskata par izstumtajām, tās lūdz vai 

pieprasa atbalstu un pieņem “nederīgas” personas lomu (Ruškus, 1997).  

Kā norāda Vaičekauskaitė (2004), 20. gadsimta sākumā Rietumeiropā tika 

izveidota psihosociālā pieeja, kura atzīst, ka personām ar invaliditāti ir 

grūti iekļauties sabiedrībā, jo indivīdu un sabiedrības vairākuma mentalitātē ir 

iesakņojušies negatīvi sociālie priekšstati. Tādējādi attieksmē pret šīm personām ar 

parādās jauns, būtisks sociālās atstumšanas aspekts, kas ietver plašu faktoru klāstu 

un ierobežo kādas personas vai personu grupas piekļuvi tām iespējām, kas ir brīvi 
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pieejamas lielākajai daļai cilvēku, kuri vēlas aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē. Sociālā 

atstumšana ir parādība, kad konkrētām iedzīvotāju grupām tiek ierobežotas iespējas 

pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē, jo sabiedrības priekšstati nesakrīt ar 

sabiedrības locekļu mijiedarbības īpatnībām. Atstumtajām grupām arī tiek piešķirts 

zemāks sabiedriskais stāvoklis. Sociālās atstumšanas procesā tiek identificētas grupas, 

kuras nav veiksmīgi integrējušās sabiedrībā un kurām ir mazāk iespēju vai vispār nav 

iespēju piedalīties valsts politiskajā, sociālajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē. Acienė 

un Vaičekauskaitė (2008) izšķir vairākas sociālās atstumšanas iemeslu grupas:  

 juridiskie un politiskie iemesli, kuri saistīti ar politiskiem un juridiskiem 

šķēršļiem, kas kādai personai vai personu grupai neļauj izmantot savas 

cilvēktiesības un pilsoniskās tiesības; 

 sociālie un ekonomiskie iemesli, kuri tiek iedalīti grupās, atkarībā no dzīves 

apstākļu standarta, izglītības, nodarbinātības, dzīvesvietas, vecuma un 

dzimuma un kuri arī apgrūtina dalību sabiedrības attīstības procesos; 

 kultūras un psiholoģiskie iemesli, kuri ir saistīti ar dažādiem sociāliem un 

psiholoģiskiem stereotipiem, kas ietekmē cilvēku saskarsmi. 

Acienė un Vaičeauskaitė (2008) norāda, ka sociālo atstumšanu var novērst, at-

zīstot, ka personām ar invaliditāti ir sociāli nozīmīga loma sabiedrībā. Analizējot 

personu ar invaliditāti sociālo atstumšanu, Samsonienė (2006) norāda, ka solida-

ritātes paradigmas dēļ nav iespējams pilnībā izskaust sociālo atstumšanu. Tomēr 

“mēs varam to mēģināt un varam censties iekļaut atstumtos indivīdus”. Sociālās 

atstumšanas mazināšana ir saistīta ar sociālo tiesību aizsardzību. Starptautiskajā 

sadarbībā, īstenojot primāros projektus jauno metožu efektivitātes pārbaudīša-

nai, ir secināts, ka jāveicina ļoti būtiski mērķi. Vēl jāatzīmē, ka pastāv tieša saistī-

ba starp personu ar invaliditāti skaitu un informācijas trūkumu, nabadzību un 

zemiem veselības aprūpes standartiem. Tādējādi sabiedrības informētības 

uzlabošana un sabiedrības izglītošana varētu mazināt to cilvēku skaitu, kuriem 

ir īpašas vajadzības.  

Galvenie faktori un stereotipi, kas rada šķēršļus personu ar invaliditāti pieņemša-

nai darbā, ir šādi: 

1. personas ar invaliditāti veic darbu par pakāpi sliktāk nekā citi darbinieki; 

2. mūsu uzņēmumā nav personām ar invaliditāti piemērotu amatu; 

3. drošības apsvērumu dēļ mēs diemžēl nevaram pieņemt darbā personas ar 

invaliditāti; 
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4. mēs baidāmies, ka mums būs jāuzņemas nopietnas juridiskas saistības, kas 

tikpat kā neparedz iespēju atlaist darbiniekus, ja neesam apmierināti ar 

viņu sniegumu; 

5. ir pārāk smags administratīvais slogs; 

6. juridiskā situācija ir nepārskatāma; 

7. personām ar invaliditāti radīsies problēmas ar kolēģiem vai savu tiešo 

priekšnieku; 

8. personas ar invaliditāti nav pietiekami kvalificētas;  

9. darba devēji bieži baidās, ka personas ar invaliditāti nezinās, kā paveikt 

darbu;  

10.  vārdi “invaliditāte” un “darba nespēja” liecina, ka persona kaut ko nespēj 

izdarīt, un darba devēji var vēlēties pieņemt darbā personu, kura var visu 

paveikt konkrētā veidā.  

 

Augstāk minēto Faktoru detalizētāks izvērtējums. 

1. Personas ar invaliditāti veic darbu par pakāpi sliktāk nekā citi 

darbinieki. Šis arguments ir viens no populārākajiem stereotipiem. Taču 

invaliditāte ne vienmēr ietekmē darbinieka sniegumu. To var akcentēt ar 

konkrētu piemēru. Nav nekāda iemesla tam, lai braucamkrēslam piesaistīts 

darbinieks, kurš strādā zvanu centrā, uzrādītu sliktāku sniegumu nekā viņa 

kolēģis, kurš nav persona ar invaliditāti. Darba devējs no snieguma 

pasliktināšanās var izvairīties, personām ar invaliditāti piešķirot amatus, kuros 

invaliditātei nav izšķirīgas nozīmes. Invaliditātes radītās problēmas var 

kompensēt arī pielāgota darbavieta. Dažās valstīs valdība darba devējam 

piešķir finansiālu kompensāciju par personu ar invaliditāti pieņemšanu darbā, 

tādējādi kompensējot iespējamo darba snieguma līmeņa pasliktināšanos. 

      Barclays banka Lielbritānijā pētīja, cik bieži darbinieki pēdējo divu gadu 

laikā ir kavējuši darbu slimības dēļ, un no darbiniekiem, kuri 1993. gada no-

vembrī strādāja bankā, šim pētījumam pēc nejaušības principa izvēlējās 

200 darbiniekus ar invaliditāti un 200 darbiniekus, kuriem nav invaliditātes. 

Pētījumā tika konstatēts, ka 2 gadu periodā darbinieki ar invaliditāti darbu 

slimības dēļ kavēja vidēji astoņas dienas, bet darbiniekiem, kuriem nav invali-

ditātes, šis rādītājs bija vidēji desmit dienas. 
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2. Mūsu uzņēmumā nav personām ar invaliditāti piemērotu amatu. 

Cilvēkiem šķiet, ka personām ar invaliditāti ir piemēroti tikai daži konkrēti 

amati. Ir jāveic vērienīgi informētības uzlabošanas pasākumi, lai pierādītu, ka 

personām ar invaliditāti ir piemēroti gandrīz visi amati. Sliktākajā gadījumā 

persona invaliditātes dēļ nevar veikt atsevišķus uzdevumus. Ņemot vērā 

invaliditātes daudzveidīgumu, noteikti iespējams atrast personas ar 

invaliditāti, kuras bez ierobežojumiem var pildīt konkrētā amata pienākumus. 

Turklāt darbavietas ergonomiku bieži vien var pielāgot attiecīgā invaliditātes 

veida īpašajām prasībām. Tas ļauj personām ar invaliditāti strādāt pat tādās 

jomās, par kurām pirmajā brīdī šķiet, ka tās nav piemērotas šādām personām. 

Tipisks piemērs ir akli darbinieki, kuri apkalpo tālruņa līnijas. Tikai 4 % personu 

ar invaliditāti darbspējīgā vecumā ir nepieciešami papildu palīglīdzekļi vai 

veselības aprūpes procedūras darbavietā. 2001. gadā Ziemeļaustrijas 

uzņēmumos veiktā aptaujā tika noskaidrots, ka šajos uzņēmumos 45 % no 

visiem darbiniekiem–personām ar invaliditāti strādā ražošanas nodaļās un 

36 % strādā pārvaldes nodaļās. 

 

3. Drošības apsvērumu dēļ mēs diemžēl nevaram pieņemt darbā 

personas ar invaliditāti. Drošība ir būtisks jautājums. Drošības noteikumu 

neievērošana un drošības aprīkojuma nelietošana var izraisīt kaitējumu 

veselībai un nāvi. Taču, kāpēc gan lai darbinieki ar invaliditāti biežāk pārkāptu 

noteikumus un nelietotu drošības aprīkojumu? Noteikumu ievērošana vai 

neievērošana nav saistīta ar invaliditāti. Ja darbiniekam ir garīga invaliditāte, 

jāpārliecinās, vai darbinieks izprot un ievēro noteikumus un izmanto drošības 

aprīkojumu. Ja darbinieks to visu saprot, nav iemesla nepieņemt viņu darbā. 

Jāuzsver, ka, darbavietā veicot īpašus pielāgojumus, jāievēro drošības aspekti. 

Visu šo iemeslu dēļ darba devējs var būt pārliecināts, ka, pieņemot darbā 

personas ar invaliditāti, nepalielināsies drošības apdraudējums, ja vien 

darbavieta ir atbilstoši pielāgota un ir pārbaudīts, ka darbinieki izprot ar 

drošību saistītos jautājumus. 

 

4. Mēs baidāmies, ka mums būs jāuzņemas nopietnas juridiskas 

saistības, kas tikpat kā neparedz iespēju atlaist darbiniekus, ja neesam 

apmierināti ar viņu sniegumu. Darba devēji ir īpaši jutīgi pret jautājumiem, kas 

attiecas uz darba tiesībām un sociālajām tiesībām. Lai uzņēmums spētu 
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pastāvēt tirgus ekonomikas apstākļos, ir jāsaskaņo ekonomiskie ierobežojumi 

un nepieciešamība nodrošināt darbinieku sociālo aizsardzību. Rūpīgāk 

aplūkojot attiecīgos tiesību aktus, redzams, ka lielākajā daļā valstu likumi un 

noteikumi par invaliditāti ir vērsti uz personu ar invaliditāti sekmīgāku 

integrāciju darba tirgū. Proti, šie tiesību akti drīzāk paredz pasākumus, ar 

kuriem veicināt personu ar invaliditāti pieņemšanu darbā un atbalstīt šo 

darbinieku integrēšanu, nevis noteikumus, kas apgrūtina atlaišanu no darba. 

Tiesību aktos nav paredzēti atsevišķi noteikumi par darba attiecību 

pārtraukšanu ar darbiniekiem–personām ar invaliditāti un ar darbiniekiem, 

kuriem nav invaliditātes. 2001. gadā Ziemeļaustrijas uzņēmumos veiktajā 

aptaujā 85 % uzņēmumu, kuros strādā arī darbinieki ar invaliditāti, apgalvoja, 

ka personas ar invaliditāti ir ļoti labi integrējušās darba kolektīvā, un 13 % 

uzņēmumu apgalvoja, ka personas ar invaliditāti ir labi integrējušies. Tātad 

98 % uzņēmumu darbinieki ar invaliditāti bija integrējušies veiksmīgi. 

 

5. Ir pārāk smags administratīvais slogs. Darbavietas analīze, piemērotu 

pretendentu atlase, darbavietas pielāgošana, darbinieku apmācība, ziņojumu 

iesniegšana dažādās ministrijās... Personu ar invaliditāti nodarbināšana rada 

papildu administratīvos pienākumus. Arvien vairāk valstīs tiek izmantota 

paraugprakse - piedāvāt palīdzību potenciālajiem darba devējiem. Visā 

personu ar invaliditāti darbā pieņemšanas procesā un laikā, kamēr persona ar 

invaliditāti strādā uzņēmumā, darba devējs var saņemt atbalstu no kādas 

īpašas organizācijas. Tas ievērojami palīdz mazināt papildu administratīvo 

slogu. Turklāt darba devējam jāņem vērā arī potenciālā pievienotā vērtība, 

kādu darbinieki – personas ar invaliditāti sniedz uzņēmumam (sk. turpmāk). 

Nedrīkst piemirst arī par piedāvātajiem nodokļu un finansiālajiem 

atvieglojumiem.  

 

6.  Juridiskā situācija ir nepārskatāma. Kā tika uzsvērts iepriekšējā 

punktā, lielākajā daļā valstu darba devēji var saņemt palīdzību no 

organizācijām, kuras centralizēti risina ar personu ar invaliditāti nodarbināšanu 

saistītus jautājumus. Šīs organizācijas konsultē darba devējus un sniedz viņiem 

ieskatu turpmākajā situācijā.  
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7. Personām ar invaliditāti radīsies problēmas ar kolēģiem vai savu 

tiešo priekšnieku. Daudzi cilvēki nav pieraduši pie personas ar invaliditāti 

vajadzībām. Šie cilvēku pat nespēj iedomāties, kā ir strādāt ar kolēģi, kuram ir 

invaliditāte. Tāpēc ir samērā normāli, ja cilvēki baidās no tā, ka kāds personāla 

loceklis vai viņu kolēģis varētu būt persona ar invaliditāti. Patiesībā tā ir 

pretošanās pārmaiņām. Cilvēki apzinās esošo situāciju, bet pret situācijas 

izmaiņām viņi izturas ar aizdomām. Cilvēki, kuri strādā kopā ar personā ar 

invaliditāti, to parasti vērtē kā personīgi bagātinošu pieredzi. Viņi apgalvo, ka, 

no vienas puses, ir iemācījušies labāk novērtēt savu stāvokli un, no otras 

puses, ir iemācījušies augstāk vērtēt cilvēku personību, ne tikai ārējo izskatu. 

 

8. Personas ar invaliditāti nav pietiekami kvalificēti. Kvalifikācija ir 

atkarīga no izglītības un pieredzes. Personām ar invaliditāti var būt gan laba 

izglītība, gan pieredze. Mūsdienās fiziska invaliditāte netraucē gūt veiksmīgu 

akadēmisko izglītību un veidot karjeru. Cilvēki ar garīgo invaliditāti tiek 

apmācīti atbilstoši viņu spējām. Bieži  skolās ir izveidotas īpašas klases, un 

skolotāji palīdz viņiem iegūt izglītību un vērtīgas standarta teorētiskās un 

praktiskās zināšanas. Tādējādi arī personu ar invaliditāti vidū ir cilvēki ar 

nepieciešamo izglītību. 

      Personas ar invaliditāti, kurām nav iepriekšējas darba pieredzes, ir jā-

vērtē tāpat kā citas personas, kuras uzsāk savas gaitas darba tirgū. Jāuzsver, ka 

daļai personām ar invaliditāti jau ir plaša darba pieredze. No vienas puses, uz-

ņēmums var izvēlēties personu, kura pašlaik strādā citur un meklē jaunu dar-

bavietu. No otras puses, var izvēlēties personu, kurai ir bijusi profesionālā kar-

jera, pirms šī persona kļuva par personu ar invaliditāti nelaimes gadījuma vai 

slimības dēļ. Ar amatu, kuram pretendents ir pieteicies, ir saistīta arī kvalifikā-

cija. Darbā pieņemšanas jomā kvalifikācija nozīmē attiecīgajam amatam pie-

mērotākās personas atrašanu. Zinot, kādas spējas ir nepieciešamas attiecīgā 

amata pienākumu veikšanai, darba devējam ir iespēja atlasīt pretendentu, 

kurš, neskatoties uz invaliditāti, vislabāk atbilst šīm prasībām. 

9. Vai mēs to spēsim? „Nepietiekams kontakts ar personām ar 

invaliditāti ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc darba devēji nevēlas 

pieņemt darbā personas ar invaliditāti. Viņi bieži baidās par to, ka personas ar 

invaliditāti nezinās, kā paveikt darbu. Arī vārds “invaliditāte” un “darba 

nespēja” norāda, ka persona kaut ko nespēj izdarīt, un personām ar invaliditāti 
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var šķist, ka uzņēmumam ir nepieciešama persona, kas var visu paveikt 

konkrētā veidā.” (Caroline Casey, Aisling Foundation).  

 

10. Šis pēdējais faktors sniedz ļoti labu ieskatu vispārējā situācijā. Iemesli, 

kāpēc darba devēji nevēlas pieņemt darbā personas ar invaliditāti, ir saistīti ar 

to, ka darba devējiem nav nekādas pieredzes ar personām ar invaliditāti, tāpēc 

viņi baidās no nezināmā. Cilvēku sekmīgāka integrēšana darba tirgū ir atkarīga 

arī no viņu veiksmīgākas integrēšanas sociālajā un sabiedriskajā dzīvē. Jo 

vairāk cilvēki un potenciālie darba devēji saskaras ar personām ar invaliditāti, 

jo vairāk viņi vēlas strādāt kopā ar viņiem (avots: Cilvēku ar invaliditāti 

nodarbinātība. Tālmācības kurss. Rīga, 2005).  

 

Rezumējot psiholoģiskos faktorus un stereotipus, kas darba devējus attur pie-

ņemt darbā personas ar invaliditāti, var secināt, ka attieksme pret personām 

ar invaliditāti ļoti lēnām kļūst pozitīvāka, tomēr sabiedrība joprojām neatzīst 

atšķirīgus cilvēkus, mēģina viņus “apzīmogot” un pat izolēt no sabiedrības. 

Sabiedrība vēl nav gatava personas ar invaliditāti uzskatīt par pilntiesīgiem 

cilvēkiem. Sabiedrība bieži pauž žēlumu pret personām ar invaliditāti vai pār-

mērīgu vēlmi tās aizsargāt, bet neviena no šīm attieksmēm nav pareiza. Visus 

iepriekš minētos apstākļus pastiprina tas, ka trūkst informācijas par personām 

ar invaliditāti. Nespēja integrēties sabiedrībā veicina sociālo atstumšanu, un to 

ietekmē tādi faktori kā nespēja pilnībā realizēt savas iespējas, stereotipi, nepie-

tiekama izglītība utt. Atstumšanu ir iespējams mazināt, piemēram, stimulējot 

un atbalstot personu ar invaliditāti dalību darba tirgū. 

2.3.4. Personu ar invaliditāti psiholoģiskie faktori un sociālās vajadzības  

Sociālajiem un psiholoģiskajiem faktoriem var būt izšķirīga nozīme indivīda 

dzīvē. Materiālā vide un tās faktori būtiski ietekmē arī personības attīstību. 

Visus šos faktorus var iedalīt piecās grupās: 

1. dabiskā vide;  

2. cilvēka vide;  

3. kultūras vide;  

4. industriālā vide;  

5. indivīda pieredze.  
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Šie faktori aktivizējas, kad indivīds mijiedarbojas ar tiem. Mijiedarbība ir kom-

plicēts process, kas izpaužas, indivīdam integrējoties vidē vai izceļoties no tās: 

disimilējoties, integrējoties un atdaloties.   

Parasti tiek pieņemts, ka invaliditāte ir cēlonis konfliktiem dažādās dzīves jo-

mās. Šie konflikti ierobežo personas garīgās un sociālās funkcijas, tādējādi liekot 

zaudēt patstāvību, fizisko spēku, pārvietošanās un orientēšanās spēju, zaudēt 

draugus un izvēlēto amatu. Tas ietekmē arī personību, mazinot integritāti un 

pasliktinot rīcībspēju un dinamiku. Invaliditāte ierobežo indivīda spējas aktīvi 

veikt savas funkcijas attiecīgajā vidē, un indivīds zaudē patstāvību. Tas bieži 

rada nepilnvērtīguma sajūtu, depresiju, naidīgumu, bēdas un neadekvātu paš-

apziņu. Invaliditātes dēļ persona vairs nespēj piedalīties sabiedriskajā dzīvē tā-

pat kā cilvēki bez invaliditātes. Lai personām ar invaliditāti nodrošinātu līdzvēr-

tīgu dzīves kvalitāti un iespēju justies kā pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem, 

jāievēro turpmāk tekstā sniegtie ieteikumi. 

 Personai ar invaliditāti jādara tas, ko persona ar invaliditāti spēj izdarīt, 

proti, ir jānosaka savu spēju robežas, lai zinātu, kad ir nepieciešama 

palīdzība. 

 Personai ar invaliditāti jābūt iespējai paust savas negatīvās emocijas un 

ciešanas. Lielākā daļa cilvēku jūtas nedroši un baidās runāt ar šīm 

personām par sajūtām, kas saistītas ar invaliditāti. Vislabākais risinājums 

šādā situācijā ir līdzjūtīga uzklausīšana.  

 Jāpalīdz personām ar invaliditāti saskatīt pielāgošanās iespējas. Tas 

nozīmē, ka cilvēkam jājūt, ka viņš tiek pieņemts un var orientēties 

konkrētās situācijās, jājūt, ka tiek pieņemta viņa identitāte, viņam ir 

pieejamas iespējas un viņam nav jābūt vientuļam. 

 Jāpalīdz personām ar invaliditāti atjaunot stabilu pašapziņu.  

 Indivīda pašapziņas veidošana. Personas ar invaliditāti pašapziņu palīdz 

veidot iedrošināšana, uzslavēšana par centieniem un vienlīdzīga 

izturēšanās. 

 Palīdzība attīstīt sociālās kompetences: komunikācijas spēju, sociālās 

prasmes, indivīda pielāgošanos un rīcību konfliktsituācijās. Šīs ir vienas no 

svarīgākajām iemaņām, kas nepieciešamas, strādājot komandā un 

meklējot darbu.  
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 Patstāvības un atbildības attīstības veicināšana. Šīs īpašības ir 

nepieciešamas, gatavojoties darbam un turpmākajai karjerai. 

 Palīdzēšana darbiniekam izprast savu lomu. Indivīda attieksme un lomai 

piederīgie aspekti. Sociālajā psiholoģijā loma tiek definēta kā cilvēka 

uzvedības modeļu komplekss, kas raksturīgs konkrēta veida darbībām. 

Darbinieka lomas un priekšstatu attīstīšana, priekšstats par sevi, 

iepazīstināšana ar sevi, iespaida veidošana un lomai piederīgo vispārējo 

personības kultūras un uzvedības elementu apguve.  

      Vesterdal (1996) izšķir noteiktus cilvēku attiecību modeļus, balstoties uz 

izpratni par konkrētām vērtībām: cilvēciskumu, atvērtību, uzticību un ēti-

kas noteikumu ievērošanu. 

Kā norāda Ruškus (2002), galvenais sociālais faktors personu ar invaliditāti in-

tegrācijas procesā ir attieksme pret personām ar invaliditāti, kā arī integrāciju 

noteicošo sociālo struktūru kvalitātes un kvantitātes trūkums. Tiek uzskatīts, ka 

ir jāpalīdz personām ar invaliditāti gūt zināšanas un prasmes un attīstīt vispārē-

ju un praktisku kompetenci, lai personas ar invaliditāti varētu veiksmīgi integrē-

ties sabiedrībā. Tiek uzskatīts arī, ka katra indivīda sociālās prasmes raksturo ne 

tikai viņa apņemšanās un spēja piedalīties produktīvās un sabiedriskās aktivitā-

tes, bet tās ievērojami ietekmē arī materiālais un kultūras stāvoklis. Nozīmīga 

loma ir arī sociālās komunikācijas būtībai (Karvelis, 2001). 

Darbs ir viena no būtiskākajām sociālajām vajadzībām. Tas ir radošs process, 

kurā nepieciešamas specializētas un starpkultūru zināšanas. Darba laikā iegū-

tajām teorētiskajām zināšanām jārod praktisks pielietojums. Personām ar inva-

liditāti ir grūti to panākt, jo viņiem ir ierobežotas apguves spējas. Tāpēc ir ļoti 

svarīgi izveidot tādu sistēmu, kas rūpētos par personu ar invaliditāti sociālo 

pielāgošanās, kā arī sociālo vajadzību attīstīšanu un to izpildīšanu.   

Socioloģijas teorijā vadošais ir uzskats, ka katram sabiedrības loceklim ir jāsa-

ņem un citiem jāsniedz noteikta veida sociālais atbalsts. Sociālais atbalsts ir 

praktiska, finansiāla, informatīva un psiholoģiska palīdzība. Pārliecība par to, 

ka nepieciešamības gadījumā varēs saņemt palīdzību un atbalstu, ir vēl svarī-

gāka par praktisko atbalstu. Ja persona ar invaliditāti saskaras ar šķēršļiem, 

viņam jāzina, ka ir pieejams atbalsts un viņam problēmas nav jārisina vienam. 
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Ir svarīgi arī nodrošināt, lai persona ar invaliditāti nekļūtu pārāk atkarīga no 

sniegtā atbalsta.  

Kopš 1997. gada ES dalībvalstis, izstrādājot sociālo politiku, lai palīdzētu per-

sonām ar invaliditāti integrēties sabiedrībā, ievēro šādus principus: 

 personām ar invaliditāti garantēta pieeja kvalificētai arodapmācībai;  

 atšķirīgi kvalificētas arodapmācības veidi un to pieejamība; 

 virzība uz konkrētu mērķi — kopējs koordinēts darbs ES dalībvalstu līmenī, 

lai sagatavotu personas ar invaliditāti karjerai; 

 kompetenta karjeras vadība: sākot ar karjeras vadības centru izveidi katrā 

ES dalībvalstī līdz personām ar invaliditāti paredzētiem Eiropas karjeras 

vadības centriem; 

 karjeras vadības paplašināšana un palīdzība, izvēloties karjeru un meklējot 

darbu; 

 kvalifikācijas atzīšana visās Eiropas valstīs; 

 atbalsta un palīdzības sniegšana attiecībā uz arodapmācību ES dalībvalstīs 

(Baranauskienė, 2004). 

 Neskatoties uz iepriekš minētajiem pasākumiem, personām ar invaliditāti 

joprojām ir ierobežotas nodarbinātības iespējas. Lietuvā veiktā pētījumā ti-

ka noteikti vairāki iemesli, kāpēc personām ar invaliditāti neizdodas piekļūt 

“atvērtajam” darba tirgum:  

 sociāli nepieņemama uzvedība; 

 nepietiekama arodapmācība un kvalifikācija; 

 paaugstināta konkurence darba tirgū; 

 nepietiekama gatavība dzīvot patstāvīgi; 

 skaidras valdības politikas trūkums;  

 negatīvi priekšstati; 

 bailes no sociālās stigmatizācijas;  

 nepietiekams atbalsts nodarbinātības procesā; 

 zema potenciālo darba devēju un kolēģu motivācija; 

 nepietiekamas darba devēju zināšanas (Baranauskienė, Elijošius un 

Pauliukonis, 2004). 

1.tabulā norādīti dati par personām ar invaliditāti nodrošināto arodapmācību 

un personu ar invaliditāti pieņemšanu darbā.  
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1. tabula. Personu ar invaliditāti nodarbinātība  

 Kā norādīts 1. tabulā, laikposmā no 2001. līdz 2008. gadam personu ar invali-

ditāti skaits palielinājās par vairāk nekā 10 000 (no 4408 līdz 14 653 personām 

ar invaliditāti). Šajā laikposmā nodarbinātības rādītāji samazinājās. 2001. gadā 

gandrīz puse no personām ar invaliditāti bija nodarbinātas (tas ir, 2033 no 

4408 personām ar invaliditāti), bet 2008. gadā nodarbināta bija tikai nedaudz 

vairāk kā trešdaļa personu ar invaliditāti (tas ir, 38,68 % no kopējā personu ar 

invaliditāti skaita).  

Ruškus un Mažeikis (2007) uzskata, ka veselības traucējumi paši par sevi neno-

saka cilvēka darbspēju/nespēju; darbspējas esamība vai neesamība ir atkarīga 

no cilvēka attiecībām ar vidi, no nozīmes, sajūtām, vadmotīviem un uzskatiem, 

kas ir spēkā konkrētā situācijā. Tomēr personām ar invaliditāti nav viegli kon-

kurēt darba tirgū. Katra persona ar invaliditāti, mēģinot īstenot savas iespējas, 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Kopējais reģistrēto personu ar invaliditāti skaits 

Personas 
ar invaliditāti 

4408 4408 7897 9817 8817 10 828 12 122 14 653 

 
Personu ar in-
validitāti skaits 
salīdzinājumā 
ar iedzīvotāju 
kopējo skaitu 
(%) 
 

1,8 1,8 3,3 4,8 5,4 6,7 6,5 6,8 

Nodarbinātās personas ar invaliditāti 

Personas 
ar invaliditāti 

2033 2033 2046 2665 3206 3809 5798 5668 

 
Personu ar in-
validitāti skaits 
salīdzinājumā 
ar iedzīvotāju 
kopējo skaitu 

1,5 1,5 1,6 2,1 2,9 4,0 5,8 4,8 

Dati par Lietuvas darba tirgu  
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saskaras ar ļoti augstām prasībām. Vissvarīgākās no tām ir profesionālā kvalifi-

kācija, darba pieredze, personas ar invaliditāti vecums un pati invaliditāte. 

Spēkā esošajiem tiesību aktiem un ierobežojumiem nevajadzētu apgrūtināt 

personu ar invaliditāti nodarbinātību. Valdības institūcijām un darba devējiem 

ir jāveicina personu ar invaliditāti nodarbinātība valsts sektorā. Valdībai jāat-

balsta personu ar invaliditāti nodarbinātība, izmantojot dažādus līdzekļus, tos-

tarp kvotas, projektus, tiesību saglabāšanu un potenciālas darba vietas, aizde-

vumus un subsīdijas maziem uzņēmumiem un kooperatīviem, līgumu slēgša-

nas tiesības un ražošanas atvieglojumus, kā arī nodokļu samazināšanu. Valdī-

bai arī jāsekmē konkrētu instrumentu, aprīkojuma un tehnisko līdzekļu ražoša-

na un nodrošināšana, lai personas ar invaliditāti varētu veikt savu darbu 

(Žvikaitė D., 2000). 

Rezumējot iepriekš sniegto informāciju, jānorāda, ka darbam ir liela nozīme 

gan veselu cilvēku, gan personu ar invaliditāti dzīvē. Tāpēc interesanta un liet-

derīga nodarbošanās rada daudz prieka un pašpārliecības, un vissvarīgāk ir 

tas, ka tā sniedz dzīvei jēgu. Personu ar invaliditāti iesaistīšana darba tirgū ir 

komplicēts process, kurā nepieciešama daudzu institūciju un speciālistu sadar-

bība. Darba biržai un nodarbinātības centriem ir īpaši nozīmīga loma, sagata-

vojot personas ar invaliditāti nodarbinātībai. Liela nozīme ir arī valdības, darba 

biržas un dažādu sociālo un privāto organizāciju rīcībai, kā arī pašu personu ar 

invaliditāti iniciatīvai. Ir izstrādātas specializētas programmas, kursi un projekti 

personu ar invaliditāti apmācīšanai un darba prasmju uzlabošanai. 

2.3.5. Psiholoģiskie faktori, kas varētu mainīt potenciālo darba devēju un 
personāla attieksmi pret personām ar invaliditāti 

Tiesiskais regulējums. Lai radītu humānu attieksmi pret personām ar invalidi-

tāti, visas valstis izdod tiesību aktus personu ar invaliditāti un viņu radinieku 

tiesību regulēšanai un vienlīdzīgu iespēju dalībai sabiedrības dzīvē nodrošinā-

šanai. Personu ar invaliditāti tiesības un pienākumus, kā arī integrācijas un 

socializēšanās principus Rietumvalstis un starptautiskās organizācijas ir notei-

kušas šādos juridiskajos dokumentos: Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā 

(1948), Deklarācijā par sociālo progresu un attīstību (1969), Garīgi atpalikušo 

cilvēku tiesību deklarācijā (1971), Personu ar invaliditāti tiesību deklarācijā 
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(1975), Konvencijā par personu ar invaliditāti profesionālo rehabilitāciju un 

nodarbinātību (1983) un Principos garīgi slimu personu aizsardzībai un garīgās 

veselības aprūpes uzlabošanai (1991). 

Pamatojoties uz starptautiskajiem tiesību aktiem un dokumentiem, kas minēti 

Eiropas Sociālajā hartā (1961), ANO Ģenerālā asambleja pieņēma “vispārējus 

noteikumus par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu personām ar invaliditāti”, 

kas regulē, kā tiek īstenotas vienlīdzīgas cilvēktiesības un iespēju vienlīdzība un 

tiek nodrošināta attīstība un līdzdalība sabiedrības dzīvē (Vaicekauskaite, 

2004).  

Baranauskiene (2004) uzskata, ka, lai nodrošinātu, ka visi cilvēki ir brīvi, var 

vienlīdzīgi īstenot savas tiesības un tiek cienīti, ir jāpanāk, lai visās kopienās 

valdītu iecietība pret sabiedrības dažādību, un jācenšas nodrošināt personām 

ar invaliditāti labākas iespējas izmantot visas spēkā esošās cilvēktiesības. Visi 

šie principi ir noteikti dažādās starptautiskās konvencijās. 1983. gada 

3. decembrī tika pieņemta vispasaules darbības programma attiecībā uz per-

sonām ar invaliditāti. 1993. gada 20. decembrī tika pieņemti vispārējie notei-

kumi. Abu šo dokumentu mērķis ir sekmēt efektīvas invaliditātes un rehabilitā-

cijas metodes un panākt personu ar invaliditāti pilnvērtīgu līdzdalību sabiedrī-

bas dzīvē, kā arī nodrošināt personām ar invaliditāti vienlīdzīgas tiesības sa-

biedrībā (Karvelis, 2001). Tas nozīmē, ka ir jānodrošina līdzvērtīgi apstākļi gan 

personām ar invaliditāti, gan veseliem cilvēkiem, lai panāktu tiesību vienlīdzību 

un uzlabotu dzīves kvalitāti. Šīs koncepcijas ir vienādi piemērojamas visām 

nācijām neatkarīgi no to attīstības pakāpes (Voroneckas, 1997). Iespēju vienā-

došana nozīmē vienotu sabiedrisko sistēmu, kura ir pieejama visiem, tostarp 

personām ar invaliditāti (“Iespēju vienlīdzība cilvēkiem ar invaliditāti: Apvieno-

to Nāciju Organizācijas vispārējie noteikumi”, 1996). 

Vienlīdzības princips sekmē to, ka sabiedrības dzīves plānošanā tiek taisnīgi 

ņemtas vērā gan veselu cilvēku, gan personu ar invaliditāti vajadzības. Attiecīgi 

tiek plānots līdzekļu sadalījums, lai visiem cilvēkiem nodrošinātu vienlīdzīgas 

iespējas. 

Eiropas Savienība izveidoja tiesisko regulējumu attiecībā uz personām ar inva-

liditāti. Puras (1997) apgalvo, ka tādi dokumenti kā Cilvēktiesību un pamatbrī-
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vību aizsardzības konvencija (1953), Eiropas Konvencija pret spīdzināšanu un 

citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apspiešanas un sodī-

šanas veidiem (1987) ievērojami uzlaboja iedzīvotāju attieksmi pret personām 

ar invaliditāti. Tomēr personu ar invaliditāti nodarbinātībai visnozīmīgākais 

dokuments ir Eiropas Savienības Padomes Direktīva 2000/78/EK. Tās mērķis ir 

novērst diskrimināciju dažādās jomās, tostarp invaliditātes jomā un nodarbinā-

tībā. Ar šo direktīvu tiek ieviests vienlīdzīgas attieksmes princips. Tā nodarbi-

nātības jomā nepieļauj diskrimināciju, kas tiek īstenota darba vidē un praktis-

kās apmācības vidē. Šī direktīva būtiski ietekmē tiesības uz nepieciešamajiem 

pasākumiem, lai personām ar invaliditāti sniegtu dažādas darba un izglītības 

iespējas. Ļoti bieži darba devēji nesniedz personām ar invaliditāti nekādas 

priekšrocības, un šis aspekts tiek uzsvērts kā viens no šķēršļiem, pret kuru jācī-

nās darba tirgū. Darba devējiem ir jāveic atbilstīgi pasākumi, lai personas ar 

invaliditāti varētu strādāt, veidot karjeru vai iegūt izglītību. Līdz ar to darba 

devējiem ir neapstrīdams pienākums nodrošināt pienācīgu darba vidi perso-

nām ar invaliditāti, citādi darba devēju rīcību var uzskatīt par diskriminējošu. 

Jānodrošina, lai personām ar invaliditāti būtu, piemēram, šādi īpaši apstākļi: 

jānodrošina aprīkojums, jāizveido īpaša darba kārtība, jāpielāgo darba uzde-

vumi, apmācība, nepieciešamās pamatzināšanas, jāmaina pārbaužu vai novēr-

tēšanas procedūras, jānodrošina mutiskās tulkošanas pakalpojumi utt. Direktī-

vā ir paredzēti attiecīgie nepieciešamie ierobežojumi, lai darba devējam nera-

dītu nesamērīgu vai pārāk lielu apgrūtinājumu saistībā ar prasībām nodrošināt 

piemērotus apstākļus cilvēkiem ar invaliditāti (“Mentally retarded persons and 

their caregivers to find employment”, 2005).  

Iepriekšējā sadaļā tika aplūkoti psiholoģiskie faktori, kas darba devējus attur 

pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti. Šajā daļā tiek sīkāk izskatīti tie faktori, 

kas darba devējus varētu iedrošināt pieņemt darbā personas ar invaliditāti. 

Faktori ir uzskaitīti šajā sarakstā. 

1. Modernam uzņēmumam raksturīgas iezīmes: 

 atvērtība pret pasaules tendencēm; 

 sociāls domāšanas veids; 

 atsaucīga attieksme pret vidi; 

 dažādu kultūru līdzāspastāvēšana. 
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2. Pieņemot darbā personas ar invaliditāti, uzņēmums gūst šādas 

priekšrocības: 

 sociāli politiskā pieprasījuma izpildīšana;  

 sava tēla uzlabošana; 

 motivētāki un organizācijai uzticīgāki darbinieki; 

 apmācības pasākumi; 

 valsts finansiālais atbalsts. 

3. Atjaunojot darbā kādu no darbiniekiem, kurš ir kļuvis par personu ar 

invaliditāti, visam personālam tiek radīta pārliecība, ka uzņēmumam rūp tā 

darbinieki. 

4. Skaitliskie rādītāji un fakti liecina, ka personas ar invaliditāti parasti darbu 

veic tikpat labi kā citi darbinieki. 

5. Starp personām ar invaliditāti ir daudz kvalificētu darbinieku, kuras vēlas 

strādāt uzņēmumā. 

6. Strādājot kopā ar personām ar invaliditāti, tiek bagātināta katra darbinieka 

personība. Darbinieki iemācās tādas jaunas īpašības kā pacietību un cieņu. 

Tas pozitīvi ietekmē iekšējo gaisotni uzņēmumā. 

7. Darba devējam jāsniedz personām ar invaliditāti iespēja pierādīt, ka viņi to 

spēj. 

8. Darbinieka motivācijai, vēlmei attīstīties un uzlabot savu potenciālu ir liela 

nozīme. Šis pozitīvais personīgais ieguldījums uzņēmumā ir svarīgs un nav 

saistīts ar personas fiziskiem vai garīgiem trūkumiem. 

9. Pieredze liecina, ka darbinieki ar invaliditāti uzskata sevi par tikpat 

piederīgiem uzņēmumam kā citi un viņi palielina uzņēmuma ienesīgumu.  

10. 85 % uzņēmumu saka, ka tajos darbinieki–personas ar invaliditāti ir pilnībā 

integrējušies, un 13 % uzņēmumu apgalvo, ka ir guvuši panākumus 

integrācijas galvenajos aspektos  

11. Pusē uzņēmumu personām ar invaliditāti ir bijuši labi darbības rādītāji, bet 

trešdaļā uzņēmumu — ļoti labi.  

 Ja darba devēji zina visus šos faktorus, tas var palīdzēt palielināt personām 

ar invaliditāti pieejamo darbavietu skaitu. Turpmāk norādīti daži komentāri 

par šiem faktoriem.  

1. Modernam uzņēmumam raksturīgas iezīmes. 
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Mūsdienās uzņēmums vairs nevar orientēties tikai uz naudas pelnīšanu, ne-

pievēršot uzmanību savam tēlam. Klienti ir kļuvuši jutīgāki pret uzņēmuma 

reputāciju. Atcerieties, ar kādām grūtībā uzņēmums Nike saskārās, kad radās 

aizdomas, ka tā Āzijas ražotnēs tiek izmantots bērnu darbaspēks! Turklāt tiek 

sagaidīts, lai uzņēmumi uzņemtos arvien vairāk sociālo pienākumu. No otras 

puses, cilvēki ar invaliditāti veido lielu potenciālo pircēju grupu, kuras pirkt-

spēju nedrīkst ignorēt. Pieņemot darbā personas ar invaliditāti, tiek uzlabots 

uzņēmuma tēls saistībā ar turpmāk tekstā minētajiem faktoriem. 

 Atvērtība pret pasaules tendencēm. 

Atvērtība pret pasaules tendencēm ir viena no uzņēmuma tēla iezī-

mēm, kas arvien biežāk parādās publiskajā vidē. Parasti uzņēmums iz-

rāda, ka tajā strādā cilvēki ar dažādu etnisko izcelsmi, un šo atvērtību 

var izcelt, uzņēmuma tēlā iekļaujot arī cilvēkus ar invaliditāti. Ir 

skaidrs, ka uzņēmumam, kurš plāno veidot šādu tēlu, tas ir praktiski 

jāpamato arī ar ticamu nodarbinātības struktūru.  

 Sociāls domāšanas veids.  

Sociālo un kultūras projektu atbalstīšana uzlabo uzņēmuma tēlu un 

veicina darbinieku motivāciju. Darbinieki ir lojālāki pret tādu darba 

devēju, kurš izrāda savu sociālo attieksmi. Arī darbinieki pieņems šā-

du attieksmi un jutīsies drošāk, strādājot uzņēmumā. Darbinieku ar 

invaliditāti nodarbināšana ir lielisks veids, kā uzņēmumam izrādīt sa-

vas sociālās saistības. 

 

 Atsaucīga attieksme pret vidi. 

Laikā, kad pastiprinās globalizācijas tendences un ētiskās diskusijas, 

uzņēmumam vairāk kā jebkad ir jāpierāda sava integrācija sabiedrībā. 

To var efektīvi pierādīt, pieņemot darbā tādus cilvēkus, kuri nav tik 

sekmīgi integrējošies vietējā darba tirgū. Ja uzņēmumam rūp vieta, 

kurā tas darbojas, un uzņēmums to ciena, tas sniedz skaidras norādes 

vietējai videi. Vietējie klienti ievēro šīs norādes un kļūst uzticīgāki uz-

ņēmumam un tā piedāvātajiem produktiem. 

 Dažādu kultūru līdzāspastāvēšana. 

Mēs dzīvojam sabiedrībā, kas kļūst arvien multikulturālāka. Nākotnē 

būtisks jautājums būs piemērotu pakalpojumu un produktu izstrāde 
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klientiem no dažādām kultūrām. To var efektīvi izdarīt, pieņemot dar-

bā šo kultūru pārstāvjus un viņus iesaistot produktu izstrādes un pār-

došanas procesā. Attiecīgi uzņēmumam, kurš vēlas iekarot nozīmīgu 

tirgus daļu,  ko veido cilvēki ir invaliditāti, produktu izstrādes un pār-

došanas procesā ir jāiekļauj personas ar invaliditāti. Tās palīdzēs iz-

prast klientu vajadzības un izstrādāt piemērotus pakalpojumus un 

produktus. Darbinieki ar invaliditāti arī palīdzēs klasiskos pārdošanas 

kanālus pielāgot šīs klientu grupas īpašajām prasībām. Ir vērts sniegt 

ieguldījumu šajā pieejā, jo tirgus izpēte liecina, ka personām ar invali-

ditāti ir liela pirktspēja, bet viņi bieži vien nevar atrast sev piemērotus 

produktus un pakalpojumus vai pielāgotu piekļuvi šiem produktiem 

un pakalpojumiem.  

Daži fakti no Lielbritānijas pieredzes. 

Personas ar invaliditāti, viņu draugi un ģimenes locekļi veido būtisku tirgus 

daļu: 1 no 4 cilvēkiem ir persona ar invaliditāti vai arī kādas personas ar inva-

liditāti tuvinieks. 

Mazāk nekā 10 % pakalpojumu sniedzēju apgalvoja, ka izmaksas, kas nepiecie-

šamas, lai veiktu klientiem ar invaliditāti vajadzīgos pielāgojumus, neatsver 

uzņēmuma ieguvums. 

 Personas ar invaliditāti parasti ir lojālākas nekā citi darbinieki, un tām ir 

tendence ilgāk strādāt pie viena darba devēja. 

 Salīdzinot ar darbiniekiem, kuriem nav invaliditātes, personas ar invaliditāti 

retāk kavē darbu slimības dēļ un citu iemeslu dēļ. 

 Personu ar invaliditāti darba ražīguma rādītāji ir tādi paši kā citiem 

darbiniekiem. 

 1 no 4 klientiem ir persona ar invaliditāti vai kāds tās tuvinieks. Personu ar 

invaliditāti sniegtā vērtība Lielbritānijas tirgum ir aptuveni £ 40 miljardi 

gadā. Organizācijas, kurās strādā persona ar invaliditāti, spēj labāk 

paredzēt un izpildīt klientu-invalīdu vajadzības. Darbinieki–personas ar 

invaliditāti sniedz informāciju un padomus par potenciālajiem klientiem, un 

to var izmantot mārketinga stratēģiju izstrādē. 
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 Darbiniekiem ar invaliditāti ir tādi paši mērķi un ambīcijas kā jebkuram 

citam darbiniekam. Viņi vēlas strādāt darbu, kas ir stimulējošs un kurā var 

gūt panākumus, un vēlas attīstīt karjeru un saņemt paaugstinājumu darbā. 

 Personu ar invaliditāti darba drošības rādītāji ir augstāki par vidējiem. 

 Personām ar invaliditāti bieži vien ir labākas problēmu risināšanas 

prasmes, jo viņi biežāk saskaras ar grūtībām arī ikdienas dzīvē. 

2. Pieņemot darbā personas ar invaliditāti, uzņēmums gūst vairākas priekš-

rocības. 

Nekas uzņēmumam nav ļaunāks par stagnāciju. Stagnācijas dēļ uzņēmumu 

apsteidz konkurenti, tam ir mazāka tirgus daļa un ir apdraudēta tā nākotne. 

Viens veids, kā uzņēmuma darbības padarīt dinamiskākas, ir pieņemt darbā 

personas ar invaliditāti, jo pašreizējā struktūra ir jāpielāgo jaunai situācijai, 

rodot jaunas attīstības iespējas. 

a. Motivētāki un organizācijai uzticīgāki darbinieki. 

Personu ar invaliditāti pieņemšana darbā pozitīvi ietekmē personāla motivāci-

ju. No vienas puses, darbinieki ievēro uzņēmuma apņemšanos nodrošināt vi-

ņiem darbu arī tad, ja ar viņiem gadītos kādas ilgstošas saslimšanas vai nelai-

mes, un, no otras puses, darbinieki kļūst apmierinātāki ar savu pašreizējo situ-

āciju. Šo apmierinātību rada tas, ka, strādājot kopā ar personām ar invaliditāti, 

darbinieki apzinās savu priviliģēto stāvokli, jo viņiem nav invaliditātes, un tas 

liek arī augstāk novērtēt dzīves nemateriālās vērtības un kvalitatīvos aspektus, 

kas samazina materiālo patēriņa vērtību nozīmi. 

Pieredze liecina, ka personas ar invaliditāti apzinās, cik grūti viņu situācijā ir 

atrast darbu, tāpēc tās parasti ir motivētākas un lielākā mērā nododas darbam. 

Tas pozitīvi ietekmē arī citu darbinieku motivāciju. 

b. Apmācības pasākumi. 

Lielākajā daļā valstu valsts iestādes nodrošina apmācību un finansē to, lai dar-

binieki ar invaliditāti varētu labāk pielāgoties savam jaunajam amatam. Apmā-

cība veicina darbinieka prasmju attīstību un efektivitāti darbā. 
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c. Valsts finansiālais atbalsts. 

 

Kad darba devējs pieņem darbā personas ar invaliditāti, valsts iestādes piešķir 

finansiālu atbalstu. Ņemot vērā personu ar invaliditāti augsto motivāciju un 

apņēmību, valsts iestādes palīdz pielāgot darbavietu darbinieka vajadzībām, 

un sasniegtā efektivitāte liecina, ka darbinieki ar invaliditāti ir vismaz tikpat 

produktīvi kā jebkurš cits darbinieks. 

3. Atjaunojot darbā kādu no darbiniekiem, kurš ir kļuvis par personu ar inva-

liditāti, visam personālam tiek norādīts, ka uzņēmumam rūp tā darbinieki. 

Jebkuram darbiniekam ir risks iekļūt nelaimes gadījumā vai saslimt ar kādu 

slimību, kas izraisa invaliditāti. Ja tā notiek ar kādu no uzņēmuma darbinie-

kiem, darba devējs var izvēlēties nepagarināt darba līgumu, kad šis darbinieks 

ir gatavs atsākt darbu. Bet darba devējs var arī saglabāt šī darbinieka amatu 

vai atrast viņam piemērotāku amatu, ja darbinieks vairs nespēj pildīt savus 

iepriekšējos darba pienākumus. Lai kāds būtu darba devēja lēmums, tas ie-

tekmēs pārējos darbiniekus. Ja darba devējs izlemj pārtraukt darba attiecības 

ar darbinieku, kurš kļuvis par personu ar invaliditāti, citi darbinieki secinās, ka 

darba devējs ir izveidojis vienkāršas darba attiecības un neuzņemas sociālo 

atbildību. Ja darbiniekiem radīsies iespēja pāriet uz konkurentu uzņēmumu, 

viņi izvērtēs tikai sava lēmuma finansiālos aspektus. Ja darba devējs izlems 

atjaunot darbā darbinieku ar invaliditāti, citi darbinieki redzēs, ka darba devējs 

par viņiem rūpējas un ir gatavs palīdzēt grūtā situācijā. Tas radīs lojālas attie-

cības starp darbiniekiem un uzņēmumu, kurš uzņemas vairāk saistību un ne-

pieļauj lielu darbaspēka rotāciju. Proti, darba devējs spēs efektīvāk veikt ilg-

termiņa plānošanu, ja personāls būs motivēts. 

Austrijā veikta aptauja liecina, ka 46 % uzņēmumu izjūt atbildību par darba 

attiecīgu atjaunošanu ar darbiniekiem, kuri kļuvuši par personām ar invaliditā-

ti, un 24 % uzņēmumu apgalvo, ka to iekšējā filozofija nosaka, ka ir jāpieņem 

darbā cilvēki ar invaliditāti.   

4. Skaitliskie rādītāji un fakti liecina, ka personas ar invaliditāti parasti darbu 

veic tikpat labi kā citi darbinieki.  
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Personas ar invaliditāti var būt apņēmīgākas un produktīvākas nekā daudzi citi 

darbinieki.  

Dr. Anton Merki (uzņēmuma Voestalpine Personalberatung und systeme 

GmbH izpilddirektors) saka: 

“Mūsu uzņēmums darbojas pakalpojumu jomā, un mūsu prioritāte ir veicināt 

cilvēciskumu. Mēs piešķiram cilvēkiem darbu atbilstoši viņu prasmēm. Mēs arī 

cenšamies personām ar invaliditāti nodrošināt vienlīdzīgas iespējas. B. kundze 

ir lielisks piemērs tam, ka cilvēki ar invaliditāti spēj paveikt tikpat daudz, cik 

viņu kolēģi, ja jūs dodat personām ar invaliditāti šādu iespēju.”  

5. Starp personām ar invaliditāti ir daudz kvalificētu personu, kuras vēlas 

strādāt uzņēmumā.  

Tas, ka cilvēks ir persona ar invaliditāti, nenozīmē, ka viņš nespēj neko darīt. 

Personas ar invaliditāti tikai nespēj izpildīt dažus konkrētus uzdevumus. Citiem 

vārdiem sakot, personām ar invaliditāti ir daudz prasmju, spēju un kvalifikāciju, 

ko uzņēmums var izmantot. Darba devēji gūst labumu, mainot savus uzskatus 

par darbā pieņemšanas procesu. Tā vietā, lai pievērstu uzmanību tam, ka per-

sonai ir invaliditāte un tāpēc viņa spēj strādāt tikai zvanu pieņemšanas centrā 

vai par apmeklētāju sagaidītāju, ir jāpievērš uzmanība personas prasmēm un 

kvalifikācijai, kas nepieciešamas konkrētajai vakancei. Tad darba devējs varēs 

pārliecināties, vai personas ar invaliditāti prasmes un kvalifikācija atbilst šī 

amata prasībām. 

Darba devēji tad sapratīs, ka arī personas ar invaliditāti ir prasmīga un kvalifi-

cēta darbaspēka daļa. 

Attiecībā uz kvalifikāciju jāņem vērā, ka, neskatoties uz invaliditātes veidu, 

persona ar invaliditāti spēj apgūt daudzām darbavietām un amatiem nepiecie-

šamo kvalifikāciju. Tā var būt kvalifikācija gan intelektuālā jomā, gan ražošanas 

jomā. 

Cilvēkiem ar invaliditāti ir dažādi talanti, kas bieži netiek pienācīgi novērtēti. 

Pieņemot darbā kvalificētus darbiniekus ar invaliditāti, darba devēji atklāj, ka 
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šiem darbiniekiem ir neizmantotas prasmes, spējas un talanti. Darba devēji var 

iegūt darbiniekus: 

 kuri ir kvalificēti; 

 kuriem ir augsti darba ētikas standarti; 

 kuri ir uzticami; 

 kuri varētu ilgstoši strādāt uzņēmumā; 

 kuri veicina ekonomisko attīstību; 

 kuri ir pašpietiekami; 

 kuri izjūt atbildību par savu darbu; 

 kuru darba ražīguma standarti ir tādi paši kā visiem pārējiem 

darbiniekiem.  

 

6. Strādāšana kopā ar personām ar invaliditāti bagātina katra darbinieka 

personību.  

Citi darbinieki attīsta  sevī tādas īpašības kā pacietību un cieņu. Tas pozitīvi 

ietekmē iekšējo gaisotni uzņēmumā. 

Mag. Raimund Wachter (Vorarlberg Milch reg. GmbH. izpilddirektors) saka: 

“Mūsu pieredze liecina, ka, integrējot darbiniekus ar invaliditāti un sadarbojo-

ties ar viņiem, tiek bagātinātas visu darbinieku personības. Ikdienas saskarsmē 

tiek attīstītas tādas īpašības kā pacietība un cieņa. Tas pozitīvi ietekmē visu 

uzņēmuma darba procesu.”  

7. Darba devējam jāsniedz personām ar invaliditāti iespēja pierādīt, ka viņi to 

spēj. 

 Labākais veids, kā darba devējam pārvarēt bailes pieņemt darbā cilvēkus ar 

invaliditāti, ir ļaut viņiem pierādīt, ko viņi spēj paveikt. Pieredze liecina, ka dar-

ba devēji, pie kuriem strādā cilvēki ar invaliditāti, vairumā gadījumu vēlas tur-

pināt darba attiecības ar viņiem un izskata personu ar invaliditāti darba pietei-

kumus, kad uzņēmumā ir kāda jauna vakance. Daudzi darba devēji apgalvo, ka 

personu ar invaliditāti pieņemšana darbā ir veiksmīgs lēmums. 
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Mag. Gerhard Hirczi (Siemens AG Osterreich personāla daļas vadītājs) sniedz 

vēl vienu piemēru: 

“Pirms septiņiem gadiem mēs uzsākām projektu “Ausbildung von Lehrlingen 

mit besonderen Bedürfnissen” (“Mācekļu ar īpašām vajadzībām apmācīšana”), 

un mēs visi, arī mūsu partneri, uzsākām līdz šim nezināmu ceļu. Tagad mēs 

zinām, ka tas bija tā vērts un šis ceļš bija pareizs. Mani īpaši aizkustināja tas, ka 

daži no mūsu mācekļiem iemācījās kurlmēmo valodu, lai varētu sazināties ar 

kurlajiem kolēģiem.”  

8. Darbinieka motivācijai, vēlmei attīstīties un uzlabot savu potenciālu ir liela 

nozīme. Šis pozitīvais personīgais ieguldījums uzņēmumā ir svarīgs un nav sais-

tīts ar personas fiziskiem vai garīgiem trūkumiem. To uzsver arī Dr. Walter Ha-

nus (IVM Technical Consultants Wien GmbH izpilddirektors):“Atšķirības starp 

veseliem cilvēkiem un personām ar invaliditāti mums neko nenozīmē. Mums ir 

svarīga mūsu darbinieku motivācija, vēlme attīstīties, maksimāli pilnveidot 

savu potenciālu un sniegt pozitīvu ieguldījumu uzņēmumā. Mēs esam kopā ar 

saviem darbiniekiem un atbalstām viņu karjeru, jo motivēti darbinieki ir panā-

kumu atslēga.”  

9. Pieredze liecina, ka darbinieki ar invaliditāti uzskata sevi par tikpat piede-

rīgiem uzņēmumam kā citi un viņi sniedz uzņēmumam lielāku ieguldījumu. 

Dr. Johann Thanner, KAGes Steiermarkische Krankenanstaltengesellschaft 

GmbH. izpilddirektors, saka: 

 “Darbiniekiem ar invaliditāti raksturīga liela personīgā līdzdalība un solidari-

tāte ar uzņēmumu. Viņi ievērojami sekmē uzņēmuma panākumus, un mēs no-

teikti vēlamies izmantot šo iespēju. Pamatattieksmi, kas nosaka, ka darbinieki 

ir ne tikai jāpārvalda, bet ir arī jāpalīdz viņiem attīstīties, noteikti var izmantot 

arī attiecībā uz darbiniekiem ar invaliditāti.” 

10. 85 % uzņēmumu saka, ka tajos darbinieki–personas ar invaliditāti ir pilnī-

bā integrējušies, un 13 % uzņēmumu apgalvo, ka ir guvuši panākumus integ-

rācijas galvenajos aspektos.  
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Darba devējiem ir reāla iespēja veiksmīgi integrēt darbiniekus ar invaliditāti. 

Liela nozīme ir darbavietas sagatavošanai, vajadzību analīzei, amata pienāku-

mu aprakstam un kolēģiem. Ir valsts iestādes, kuras var palīdzēt šajā jautāju-

mā. 

11. Pusē uzņēmumu personām ar invaliditāti ir bijuši labi darbības rādītāji, 

bet trešdaļā uzņēmumu — ļoti labi. 

2.3.5.1. Lielbritānijas uzņēmējdarbības pieredze saistībā ar personu ar invalidi-
tāti nodarbinātību 

Katrs darba devējs meklē amatam piemērotāko cilvēku. Ignorējot pretenden-

tus ar invaliditāti, darba devējs riskē zaudēt bagātīgu pieredzes un talantu avo-

tu. Daudzām personām ar invaliditāti ir teicamas iemaņas, bet reizēm nav pie-

tiekama kvalifikācija, kas to pierāda. Darba devējiem nav jākoncentrējas tikai 

uz kvalifikāciju, bet gan jāsaskata patiesās prasmes, kas piemīt klientiem ar 

atšķirīgām spējām. 

 Personas ar invaliditāti tiek izmantotas problēmu risināšanā un stratēģiju 

izstrādē, lai pārvaldītu dažādas situācijas. Tādējādi šīs personas var kļūt 

par pielāgoties spējīgiem darbiniekiem, kuri spēj radoši un inovatīvi aplūkot 

dažādus jautājumus. Personas ar invaliditāti parasti ir atvērtas jaunām 

idejām un darba metodēm. 

 Nodarbinot personas ar invaliditāti, darba devēji var pierādīt savu 

pozitīvo attieksmi pret invaliditāti. Daudzi darbinieki ar atšķirīgām spējām 

darbavietā, kur izdarīti vien daži pielāgojumi, spēj strādāt tikpat labi kā 

pilnīgi veseli darbinieki. 

 Pieņemot darbā personas ar invaliditāti, uzņēmums saviem klientiem, 

investoriem un pašreizējiem darbiniekiem var sniegt pozitīvu vēstījumu 

par savu tēlu, vērtībām un ētiku. 
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 Pieņemot darbā personas ar invaliditāti, uzņēmums var gūt priekšrocības 

salīdzinājumā ar konkurentiem. Personas ar invaliditāti pieder noslēgtai 

kopienai, un šīs kopienas klientu loks pievērsīsies organizācijai, kura izprot 

viņu vajadzības vai nodarbina šīs kopienas locekļus. Strādājot ar 

darbiniekiem, kuriem ir atšķirīgas spējas, darba devējs labāk sapratīs, kādas 

vajadzības piemīt klientiem ar invaliditāti, un varēs sniegt darbiniekiem 

pārliecību par pareizu izturēšanos pret personām ar invaliditāti. 

 Vidēji personām ar invaliditāti ir krietni mazāk izredžu iekļūt negadījumos 

darbavietā nekā viņu kolēģiem, kuriem nav invaliditātes. Tas ir tāpēc, ka 

personas ar invaliditāti ir pieradušas būt piesardzīgas un visu pārbaudīt, jo 

zina, ka nevar vienmēr paļauties uz visām savām izjūtām vai mobilitāti, kas 

brīdinātu par briesmām. 

2.3.5.2. Uzņēmuma priekšrocības, nodarbinot personas ar invaliditāti, kā ap-
rakstījis Lielbritānijas Darba un pensiju departaments 

Pieņemot darbā personas ar invaliditāti, uzņēmums gūst daudz apstip-

rinātu priekšrocību. Pētījumos par palielinātu produktivitāti noskaidroti 

turpmāk uzskaitītie fakti.  

 Darbiniekiem ar invaliditāti ir tādi paši, ja ne labāki apmeklētības, 

precizitātes un produktivitātes rādītāji kā veseliem darbiniekiem. 

 Uzkrātās prasmes. Paturot darbiniekus, kuri kļuvuši par personām ar 

invaliditāti, uzņēmums saglabā viņu uzkrātās prasmes, pieredzi un 

uzticību. 

 Pastiprināti darbinieku morāles principi. Darbinieku morāles principi 

un uzticība organizācijai palielinās, kad viņi redz, ka organizācija 

pieņem darbā personas ar invaliditāti. 

 Palielināta klientu lojalitāte. Klienti labvēlīgi reaģē uz organizācijām, 

kurās ir pozitīva attieksme pret invaliditāti un kuras atspoguļo 

sabiedrības daudzveidīgumu. 

 Uzlabots sabiedriskais tēls. Uzskatāmi pierādot, ka darba devējs 

atbalsta iespēju vienlīdzību, tiek uzlabots uzņēmuma tēls un sekmēta 

tā darbība. 
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Bieži uzdoti jautājumi 

Vai personas ar invaliditāti spēj izpildīt savus darba pienākumus? 

Pētījumi liecina, ka cilvēki ar invaliditāti ir produktīvi, uzticami un vērtīgi darbi-

nieki. 

Vai uzņēmumā radīsies kādas veselības aizsardzības un drošības problēmas? 

Daži vienkārši darbavietas pielāgojumi un izmaiņas var uzlabot personu ar in-

validitāti darbu, un daudzi uzņēmumi ir secinājuši, ka personām ar invaliditāti 

veiktie pielāgojumi sniedz priekšrocības visam personālam un ārējiem klien-

tiem. 

Kāda ir situācija attiecībā uz darbā neierašanos? 

Starptautisko darba devēju pieredze liecina, ka personām ar invaliditāti ir tei-

cami darba apmeklētības rādītāji. 

Vai personu ar invaliditāti nodarbināšana nav dārga? 

Pastāv vairākas programmas, kuras palīdz darba devējiem samazināt izmaksas, 

kas saistītas ar personu ar invaliditāti nodarbināšanu, darbavietas pielāgošanu 

vai specializēta aprīkojuma nodrošināšanu. 

Vai palielināsies uzņēmuma apdrošināšanas saistības? 

Apdrošinātāji ir gatavi piedāvāt apdrošināšanas polisi darbiniekiem–personām 

ar invaliditāti, neprasot par to papildu samaksu. 

Kāda būs esošo darbinieku attieksme, ja darbā tiks pieņemta persona 

ar invaliditāti? 

Iespējams iegūt finansējumu, lai organizētu apmācību un veicinātu darbinieku 

informētību par invaliditātes jautājumiem.  

2.3.6.Personu ar invaliditāti nodarbinātības iespējas: Lietuvā veikts pētījums  

Pētījuma metodoloģija: zinātniskās literatūras analīze un mutiskas intervijas.  

Pētījuma ietvaros tika intervētas septiņas personas ar invaliditāti. Visas šīs 

personas tika izvēlētas pēc nejaušības principa  
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Atlases kritēriji: 1. Personai ir 30–55 % invaliditāte.  

                            2. Šī persona ir reģistrējusies darba biržā. 

Pētījuma metodes. Datu savākšana pētījumam. Dati tika savākti, izmantojot 

daļēji standartizētu intervēšanas metodi, kas balstīta uz Girdzijauskienė (2006) 

izstrādātajām kvalitatīvas intervijas vadlīnijām. Intervijas laikā tika konsekventi 

uzdoti visi jautājumi. Pētnieks vadīja interviju, un viņam bija sagatavota anketa 

jautājumu apspriešanai. Intervijas struktūra bija elastīga, un pētnieks ar 

intervējamo personu pārrunāja intervijas nosacījumus. Intervijās tika iekļauti 

vispārīgi jautājumi, kurus neizmantoja datu analīzei. 

Datu analīzes metodes. Dati tika analizēti, izmantojot kvalitatīvu satura analīzi, 

kas balstīta uz šādām darbībām (Doowne — Wamboldt, 1992): 1) teksta sadaļu 

izvēlēšanās, 2) kategoriju izveide un to definēšana, 3) kategoriju definīcijas un 

noteikumu izstrāde, 4) identifikācijas uzticamība, 5) derīguma noteikšana un 6) 

pārbaudes noteikumu noteikšana. Pētījuma dati tika iedalīti segmentos 

jēgpilnai tematu meklēšanai. Pēc segmentēšanas dati tika sagrupēti un iedalīti 

apakškategorijās, kategorijās un tēmās. 

Intervijas laikā gūtās atbildes tika ierakstītas diktofonā. Intervijās tika atklātas 

visas attiecīgā jautājuma priekšrocības un trūkumi. Tika konstatēti daži būtiski 

ieguvumi. Pētījums nodrošināja pilnīgu dalībnieku anonimitāti un paustās 

informācijas konfidencialitāti. Interviju slepenības dēļ bija iespējams novērot 

dalībnieku reakciju un mīmiku. Savāktā informācija ir uzskatāma par derīgu, jo 

intervija tika ierakstīta diktofonā. Daži no ierakstīšanas trūkumiem ir 

saspīlējums, spriedze un nemiers. Diktofona radītie trokšņi intervijas sākumā 

lika intervētajām personām justies neērti.  

Pētījuma rezultāti  

Pēc aptaujas datu analizēšanas tika noteikti šādi temati: personu ar invaliditāti 

novērtējums par savām nodarbinātības iespējām; grūtības, ar kādām personas 

ar invaliditāti saskaras, meklējot darbu darba biržā. 

Temats: personu ar invaliditāti novērtējums par savām nodarbinātības 

iespējām.  

Kategorijas.  

Nav pilnīgi nekādu nodarbinātības iespēju. Apakškategorijas: nelabvēlīga 
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ekonomiskā situācija, piemērotu darbavietu trūkums, zema personu ar 

invaliditāti pašapziņa. 

Sliktas nodarbinātības iespējas. Apakškategorijas: nodarbinātība nav 

nepieciešama. 

Cerība/vēlme tikt nodarbinātam. Apakškategorijas: pašnodarbinātības 

iespējas dzīvesvietā, nodarbinātības iespējas pēc darba prasmju atjaunošanas, 

individuāli darba meklējumi (sk. 2. tabulu). 

2. tabula. Prognozes par personu ar invaliditāti nodarbinātības iespējām 

Nav pilnīgi nekādu nodarbinātības iespēju 

Nelabvēlīga eko- 
nomiskā situācija  
  

“...pašreizējā situācijā nav pilnīgi nekādu izredžu at-
rast darbu... <...> ...tūkstošiem cilvēku ir bez darba, un 
tas nozīme, ka mūsu, personu ar invaliditāti, izredzes 
ir vēl mazākas...” 
“...mūsdienās nevienam nerūp tādi cilvēki kā mēs...” 
“... man nav nekādu cerību atrast darbu. Ir tik daudz 
bezdarbnieku. Es vismaz saņemu sociālo pabalstu.”  

Piemērotu darbavie-
tu trūkums  

“...ir pārāk maz piemērotu darbavietu, un invaliditāte 
apgrūtina manus centienus atrast darbu.” 

 
Zema personu ar 
invaliditāti pašapziņa 

“…kur gan man kā personai ar invaliditāti atrast dar-
bu, ja bezdarba līmenis ir tik augsts...” 

Sliktas nodarbinātības iespējas   

Nodarbinātība  
nav nepieciešama 

“...man nevajag darbu. Bezdarbnieka pabalsts ir pie-
tiekams, lai apmierinātu manas minimālās prasības…” 
“...man nevajag darbu. Man vajag tikai sociālo pabal-
stu un to, lai tiktu segti izdevumi par apkuri un ūdens 
patēriņu...” 

Cerība/vēlme tikt nodarbinātam 

Pašnodarbinātības 
iespējas dzīves vietā  

“...es spēju izpildīt vienkāršus fiziskus uzdevumus.”  
“...es varētu strādāt mājās saskaņā ar darba licenci.” 
“...es varētu strādāt ar datoru...” 

Nodarbinātības Ie-
spējas uz pēc darba 
prasmju atjaunoša-
nas 

“... darbs man ir ļoti svarīgs. Tomēr esmu zaudējis sa-
vas darba iemaņas, tāpēc vēlētos tās atjaunot arod-
apmācības kursos...” 

Individuāli darba “....es varētu aprūpēt bērnus vai vecāka gadagājuma 
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meklējumi cilvēkus…” 
“...es varētu pārdot augļus vai kā citādi strādāt tir-
gū...” 

 

Darbs ir viena no būtiskākajām sociālajām vajadzībām. Taču tirgus pārmaiņas, 

privatizācija un attīstība, kā arī citi iekšēji un ārēji faktori ir izraisījuši nodarbi-

nātības līmeņa pazemināšanos un bezdarba pieaugumu. Personas ar invaliditā-

ti īpaši smagi cieš no bezdarba. Kā norādīts Tautkutė (2004) pētījumā, viena no 

galvenajām ar personu ar invaliditāti bezdarbu saistītajām problēmām ir ne-

pietiekama vai neesoša profesionālā kvalifikācija. Citi faktori ir, piemēram, 

darba pieredze, vecums, nodarbošanās, nepietiekama motivācija un personas 

potenciāla neadekvāta novērtēšana.  

Faktorus, kas apgrūtina integrāciju darba tirgū, pastiprina apmācības trūkums, 

nepietiekama integrācija darba tirgū, invaliditātes pakāpe un personīgas no-

darbinātības problēmas. Pašiniciatīvu un vēlmi gūt panākumus mazina arī tas, 

ka personas ar invaliditāti izvēlas saņemt bezdarbnieku pabalstus, dažādas 

kompensācijas un piemaksas. To atspoguļo arī kvalitatīvā aptauja, kurā res-

pondenti nespējā atrast darbu vaino slikto ekonomisko situāciju un pašapziņas 

trūkumu, kā arī nepietiekamas prasmes. Tāpēc lielākā daļa personu ar invalidi-

tāti savas nodarbinātības iespējas novērtē kā sliktas. Tomēr daži savas izredzes 

nodarbinātībā vērtē pozitīvi.  

Temats: problēmas, ar kurām personas ar invaliditāti saskaras, meklējot darbu 

Kategorijas.  

Personīgas problēmas. Apakškategorijas: psiholoģiskas problēmas, nepietie-

kama motivācija.  

Ar izglītību saistītas problēmas. Apakškategorijas: nepietiekamas zināšanas, 

nepietiekama kvalifikācija.  

Ar ārējiem apstākļiem saistītas problēmas. Apakškategorijas: darba biržas 

konsultantu nepietiekama vai neadekvāta palīdzība, informācijas trūkums (sk. 

3. tabulu). 

3. tabula. Problēmas, ar kurām personas ar invaliditāti saskaras, meklējot 

darbu 

Personīgas problēmas 
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Psiholoģiskas pro-
blēmas 

“...mana invaliditāte ir skaidri redzama, un es jūtos otr-
šķirīgs, īpaši tad, kad citi uz mani skatās...” 
“...es jūtos nedroši, es nespēju socializēties, jo pārāk 
daudz laika pavadu vienatnē... Es labāk jūtos viens, nekā 
esot kolektīvā...” 
“...katru dienu, dodoties uz darbu, es vainoju sevi un ci-
tus… taču man jāatzīst, ka es jau atkal tieku atstumts...” 

Motivācijas trūkums “...es neko nevēlos mainīt. Jau tik daudzus gadus manā 
dzīvē viss ir bijis nemainīgs...<..>...man pietiek ar sociālo 
pabalstu...” 

Ar izglītību saistītas problēmas 

Nepietiekamas  
zināšanas  

“...es 20 gadus esmu strādājis vienā darba vietā. Es spēju 
vienīgi stāvēt pie ražošanas konveijera...” 
“...man nav izglītības... <...> Es nezinu, kāds darbs man 
padotos....” 
“...esmu pabeidzis tikai 10 klases, man nav profesijas...” 
“...es vēlētos sākt strādāt, bet man nav ne jausmas, kas ir 
CV un motivācijas vēstule...” 

Nepietiekamas 
prasmes 

“...mūsdienās pat apkopējam ir jāzina angļu valoda... 
...es biju gatavs sākt strādāt par apkopēju, bet tad uzzi-
nāju, ka pat apkopējam ir jāapmeklē praktisko iemaņu 
semināri un ir nepieciešams darba sertifikāts...” 
“...mans pašreizējais sertifikāts vairs nav derīgs, un es ar 
to vairs neko nevaru darīt, bet es vēlētos iemācīties ko 
jaunu, lai strādātu saskaņā ar darba licenci...” 

Ar ārējiem apstākļiem saistītas problēmas 

Darba biržas konsul-
tantu sniegta nepie-
tiekama vai neadek-
vāta palīdzība 

“...darba biržas konsultanti man norādīja, ko darīt, bet 
vispār viņu padomi bija samērā bezjēdzīgi...” 
“...mani šokēja konsultantu formālā attieksme pret ma-
nām nodarbinātības iespējām... <...>...viņi mani uztvēra 
kā jauniņo darba meklējumos....” 
“...es ar darba biržu saskāros vienīgi reģistrēšanās lai-
kā...” 

Informācijas trūkums “...es nezinu, kuras sociālās iestādes rūpējas par personu 
ar invaliditāti nodarbinātību…” 
“...es zinu vienīgi darba biržu...” 

 

Intervijas laikā iegūto datu analīze atklāja, ka personām ar invaliditāti ir grūti 

atrast darbu. Personas ar invaliditāti ir atšķirīgas, viņas jūtas nedroši un ir no-

raizējušās, jo baidās kļūdīties. Vaiekauskaitė (2004) norāda, ka tas nav tikai 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 
78 

  

invaliditātes dēļ. Citu cilvēku reakcija pret personām ar invaliditāti ir atšķirīga. 

Arī tās apmērs atšķiras (lielākoties cilvēki izjūt žēlumu pret personām ar invali-

ditāti). Sabiedrība ne vienmēr spēj atpazīt pilsoņus un cilvēkus ar invaliditāti. 

Sabiedrības attieksme pret personām ar invaliditāti kļūst pozitīvāka, bet tas 

notiek ļoti lēni. Tomēr situācija joprojām ir sarežģīta, jo personām ar invaliditā-

ti ne vienmēr ir iespēja informēt citus cilvēkus par savu invaliditāti, un tas pa-

sliktina situāciju un personu ar invaliditāti motivāciju strādāt. 

Lietuvā ir izveidota tiesiskā sistēma, kas nodrošina personu ar invaliditāti in-

tegrāciju darba tirgū, taču tai trūkst reālu īstenošanas mehānismu. Cilvēki ar 

invaliditāti ietilpst sabiedrības grupā, kura saskaras ar īpašām problēmām un 

kurai ir īpašas vajadzības. Saskaņā ar Juknevičienė (2003), lielākā daļa personu 

ar invaliditāti jau ilgstoši ir bez darba, un viņi ir zaudējuši profesionālo kvalifi-

kāciju, kā arī cerības integrēties sabiedrībā un darba tirgū. 

Pētījuma rezultāti liecina, ka ar iemaņām vien nepietiek, lai varētu konkurēt 

darba tirgū. Tāpēc ir nepieciešams atjaunināt prasmes un jāizmanto jaunas 

apmācības programmas. Baranauskienė un Ruškus (2004) norāda, ka darba 

tirgū ir maz personu ar invaliditāti. Nevar vainot tikai ārējos apstākļus, jo liela 

ietekme ir arī pašai invaliditātei un iekšējiem (psiholoģiskiem) iemesliem: iek-

šējas motivācijas trūkumam, iegūtai bezpalīdzības un nederīguma sajūtai, at-

karībai no citiem cilvēkiem, bailēm izrādīt savu fizisko nespēju vai vajājumu un 

nepietiekamai vēlmei cīnīties ar grūtībām. Pētījuma rezultāti liecina, ka šīs 

psiholoģiskās problēmas rada sarežģījumus nodarbinātības jomā.  

Temats: personām ar invaliditāti nepieciešamā palīdzība no nodarbinātības 

dienesta. 

Kategorijas.  

Dzīves un darba prasmes. Apakškategorijas: apmācības vadība, zināšanu at-

svaidzināšanas kursi, ikdienas prasmju apmācība.  

Izmaiņas tiesību aktos. Apakškategorijas: sabiedrības izglītošana, sadarbība ar 

darba devējiem (sk. 4. tabulu).  

 

4. tabula. Personām ar invaliditāti nepieciešamā darba biržas palīdzība  
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Ikdienas un darba prasmju apmācība 

Apmācības vadība “...*viņš/viņa+ redz, ka man nav profesijas… 
*viņš/viņa+ tiešām varētu man sniegt kādu pado-
mu, es noteikti neatteiktos no tā...” 
“...es ieguvu savu profesiju pirms daudziem ga-
diem… tagad tā īsti nav noderīga… es vēlētos iemā-
cīties ko jaunu...” 
“...jauni izaicinājumi man nerada problēmas, un 
jauna profesija arī būtu izaicinājums… vismaz es tā 
ceru....” 

Zināšanu atsvaidzinā-
šanas kursi 

“...viss tik strauji mainās... es vēlētos atjaunināt 
savas zināšanas, bet visos semināros ir jāmaksā 
dalības maksa, un nešķiet, ka situācija varētu uzla-
boties...” 
“...es vēlētos, lai darba birža apmaksātu šos semi-
nārus...” 

Ikdienas prasmju ap-
mācība 

“...man ir socializēšanās problēmas, tāpēc šāda 
apmācība man būtu ļoti noderīga...” 
“...kad pamanu, kā cilvēki uz mani skatās, mana 
pašapziņa krītas...<...>...es tikpat kā nekontaktējos 
ar cilvēkiem, esmu noslēdzies pats savā pasaulē...” 
“...mūsdienās ir svarīgi spēt strādāt ar datoru, bet 
es to nemāku...” 

Izmaiņas tiesību aktos 

Sabiedrības izglītošana “...cilvēki ir nežēlīgi, darba biržas ierēdņi neuzskata 
mūs par potenciālu darbaspēka daļu; mēs varam 
strādāt tikpat labi vai pat labāk kā citi...” 
“...sabiedrībai jābūt informētākai par invaliditātes 
jautājumiem...” 

Sadarbība ar darba 
devējiem 

“...es vēlētos, kaut darba biržas ierēdņi tikšanās 
laikā neizturētos tik oficiāli un reāli piedāvātu dar-
bu “mums”...”  
“...kas gan vēl par mums rūpēsies, ja ne darba bir-
ža...<...>...viņiem noteikti ir pieejami kursi, mēs visi 
esam cilvēki, un mūs visus var skart slimības....” 
“...darba biržas ierēdņiem vajadzētu lielākā mērā 
darboties kā starpniekiem un uztvert mūs vienlīdzī-
gi...” 

 

Pētījumā tika konstatēts, ka cilvēki, kas meklē darbu, vēlas, lai darba biržas 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 
80 

  

ierēdņi darītu ko vairāk, nevis tikai reģistrētu viņus darba biržā. Personām ar 

invaliditāti ir nepieciešama apmācība ikdienas prasmju attīstīšanai. Lietuves 

Republikas Likums par bezdarbnieku atbalstīšanu nosaka, ka personām ar 

invaliditāti darba tirgū ir jāsaņem papildu atbalsts. Pašvaldības darba biržas 

katru gadu izdod kvotas attiecībā uz I pakāpes un II pakāpes invalīdu 

nodarbināšanu. Ir svarīgi nodrošināt, lai personām ar invaliditāti būtu prioritāra 

piekļuve visiem darba biržas pakalpojumiem, bezdarbnieku pabalstiem, darba 

tirgus apmācībai, palīdzībai uzņēmējdarbības uzsākšanā un veicināšanā 

(Lietuvas Republikas Likums par bezdarbnieku atbalstīšanu, 2005). Tādējādi 

likums nosaka personu ar invaliditāti rīcību (organizēta darba tirgus apmācība, 

bezdarbnieku pabalsti) vai piemaksas un sociālo nodrošinājumu, kas tiem 

pienākas (nav jāmaksā nodokļi par privātīpašumu un tiek piešķirtas subsīdijas). 

Tomēr šie noteikumi nav pietiekami efektīvi: pašlaik ir sarežģīta ekonomiskā 

situācija, kad samazinās pieprasījums pēc darbaspēka, krītas personu ar 

invaliditāti nodarbinātības radītāji un pasliktinās viņu integrācija darba tirgū.  

Aptauja liecina, ka valsts izglītība ir viens no veidiem, kā varētu uzlabot darba 

tirgus dalībnieku situāciju. Pētījumā tika konstatēts, ka personas ar invaliditāti 

saskaras ar divkāršām grūtībām: pirmās ir iedzimtas vai dzīves laikā  iegūtas 

grūtības, bet otrās rada citu cilvēku vienaldzība pret personu ar invaliditāti 

stāvokli. Šī attieksme ir postoša, tā pastiprina bioloģisko nespēju un papildus 

rada psiholoģiskus faktorus. Lai sabiedrībā veicinātu uzticību un izpratni, ir 

svarīgi iemācīt cilvēkiem saprast, ka personas ar invaliditāti ir vienlīdzīgi 

sabiedrības locekļi, kuriem ir tādas pašas tiesības un vēlmes (Matilionis, 

Razbadauskas un Istomina, 2003). 

 

2.4. Pašpārbaudes uzdevumi 
 Aprakstiet, kā dažādos vēstures periodos ir mainījusies attieksme pret 

personām ar invaliditāti. 

 Nosakiet, kādi pozitīvie un negatīvie aspekti piemīt dažādiem invaliditātes 

tipiem, tostarp fiziskai invaliditātei, apguves traucējumiem un garīgai 

invaliditātei.  

 Izvērtējiet dažādus klasifikācijas veidus un nosakiet to 

priekšrocības un trūkumus.  
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 Nosakiet, kā atšķiras medicīniskā un sociālā attieksme pret cilvēkiem ar 

invaliditāti. 

 Ierakstiet tabulā to, kādi stereotipi, jūsuprāt, attur jūsu 

valsts darba devējus pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti. 

 

Stereotips Es piekrītu Es nepiekrītu 

1) Personas ar invalidi-
tāti veic darbu par pa-
kāpi sliktāk nekā citi 
darbinieki 

Es daļēji piekrītu, jo šis 
stereotips ir spēkā kon-
krētās jomās vai eko-
nomikā vispār  

 

2) Mūsu uzņēmumā 
nav personām ar inva-
liditāti piemērotu ama-
tu 

  

3) Drošības apsvērumu 
dēļ mēs diemžēl neva-
ram pieņemt darbā 
personas ar invaliditāti 

  

4) Mēs baidāmies, ka 
mums būs jāuzņemas 
nopietnas juridiskas sais-
tības, kas tikpat kā nepa-
redz iespēju atlaist dar-
biniekus, ja neesam ap-
mierināti ar viņu snie-
gumu 

  

5) Ir pārāk dārgi adminis-
tratīvie pienākumi 

  

6) Juridiskā situācija ir 
nepārskatāma 
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7) Personām ar invalidi-
tāti radīsies problēmas 
ar kolēģiem vai savu tie-
šo priekšnieku 

  

8) Personas ar invaliditā-
ti nav pietiekami kvalifi-
cētas 

  

9) Uzņēmumi bieži bai-
dās par to, ka personas 
ar invaliditāti nezinās, kā 
paveikt darbu. Vārdi 
“invaliditāte” un “darba 
nespēja” liecina, ka per-
sona kaut ko nespēj iz-
darīt, un personām ar 
invaliditāti var šķist, ka 
uzņēmumam ir nepiecie-
šama persona, kas var 
visu paveikt konkrētā 
veidā.     

  

 

 Vai stereotipus var mainīt? Ja – jā, tad - kā? 

 Salīdziniet savus viedokļus, apspriežoties ar citiem 

studentiem/ieinteresētām personām. 

 Izvēlieties vismaz 5–6 atslēgas vārdus, lai raksturotu organizācijas, 

kuras ir gatavas pieņemt darbā personas ar invaliditāti. 

 Izveidojiet ideju projektu savā pārrunu grupā (savstarpējās 

apspriešanās laikā). Kāda varētu būt darba devēja argumentācija, lai 

nepieņemtu darbā personas ar invaliditāti? 

 Uzskaitiet argumentus, kas varētu mainīt darba devēja uzskatus šajā 

jautājumā. 

 Sagatavojiet vismaz 3  priekšlikumus par to, “kā uzņēmuma mārketinga 

koncepcijā iekļaut personu ar invaliditāti nodarbināšanas aspektus”. 
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 Sagatavojiet sava uzņēmuma SVID analīzi attiecībā uz personu ar 

invaliditāti nodarbināšanu. 

 

Stiprās puses 

 

Vājās puses 

Iespējas 

 

Draudi 
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Piemērotu apstākļu attīstība darbavietā 

personām ar invaliditāti. 
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Materiāls izdots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Viedokļi, kas sniegti 

šajā dokumentā, neatspoguļo Eiropas Savienības vai tās pārstāvju oficiālo vie-

dokli.   

3.1.Ievads 

 

Iekļaušanas process darbavietā ietver vairākus subjektus: 

- personu ar invaliditāti, kas meklē savu pirmo darbu vai atgriežas darba tirgū 

pēc nelaimes gadījuma vai slimības, kas ietekmējusi viņa spēju strādāt;   

- darba devēju, personas tiešos uzraugus un kolēģus, kas viņu nodarbinās uz-

ņēmumā;  
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- sabiedriskās (dažkārt privātās) struktūras, kas nodrošina “mērķtiecīgas no-

darbinātības” pakalpojumus. 

 

Atšķirībā no pagātnes Itālijā cilvēkiem netiek vairs piešķirts jebkurš pieejamais 

darbs bez īpašiem kritērijiem. Visa kulturālā pieeja un nodarbinātības metodo-

loģija ir pilnīgi mainījusies mūsdienās. 

Ko mēs ar to domājām, kad runājam par piemērotu darba apstākļu attīstību 

darbavietā personām ar invaliditāti?  

Atbilde ir kompleksa. Pirmkārt, izteiciens “persona ar invaliditāti” sedz tik pla-

šu situāciju virkni, ka nevar būt viena darbavieta, kas piemērota ikvienam. Ta-

ču tas nevar kalpot par iemeslu bažām, jo pašreizējā pieeja ir veidota tā, lai 

katrai personai tiktu atrasts piemērotākais darbs.  

Katram darbam ir nepieciešamas konkrētas iemaņas (svešvalodas, specifiskas 

noliktavu vadības programmatūras, darba ar kases aparātu utt. zināšanas) un 

fiziskas/sensoras spējas (roku veiklība vai spēja celt smagumus, spēja dzirdēt 

audio signālus vai spēja redzēt vizuālus signālus, spēja darboties ar datora kla-

viatūru utt.), vai arī kognitīvās un attiecību spējas (izlemjot, kādu procedūru 

izmantot tiekot galā ar darbu, kurā strādnieki bieži nokļūst stresa situācijās ).  

Tiklīdz darba devējs ir precizējis, kādas iemaņas un spējas ir nepieciešamas 

konkrēta darba veikšanā, personai(ām), kuras izvirzītas intervijām, būs jau ne-

pieciešamās prasmes. Tas viss pateicoties priekšatlases procesam, ko izstrādā-

juši Nodarbinātības Centru konsultanti. 

 

Kas attiecas uz spējām, personai tādas var būt bez palīgierīcēm vai palīdzības, 

ja konkrētā nespēja netraucē nepieciešamo uzdevumu veikšanā. Citos gadīju-

mos palīgierīces un atbalsta ierīces var būt nepieciešamas. Tas tiks nodrošināts 

ar ASL (Vietējais veselības aprūpes dienests Itālijā) palīdzību, un attiecīgā per-

sona zinās, kā tās izmantot. 

Gadījumā, ja ir nepieciešams pielāgot darbavietu (mainīt mēbeles, labierīcības 

utt.), tas tiks apspriests ar pakalpojuma sniedzējiem, kas arī norādīs darba de-

vējam, kādi likumi piemērojami un kāda veida granti ir pieejami izmaksu seg-

šanai. 

Pagātnē tika uzskatīts par lietderīgu uzturēt sarakstu ar palīgierīcēm vai ietei-

kumumiem, saskaroties ar personām ar dažādu veidu invaliditātēm. Tagad 

valda pilnīgi pretējs uzskats, ka tie tikai pastiprina stereotipus, jo ir iespējami 
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daudzi iespējamie scenāriji. Informācija par problēmu un grūtību veidiem tikai 

kalpo kā tā imidža pastiprinātājs, kas norāda uz to, ka cilvēkiem ar invaliditāti 

vai hroniskām kaitēm ir trūkumi un nespējas. Šis imidžs vairs neatbilst tam 

kontekstam, ar kuru mums ir darīšana, jo mūsdienās mēs vairāk pievēršamies 

indivīda spējām nekā viņa limitācijām. 

Turpmāk tekstā ir izklāstīts, kā šī perspektīvas maiņa ir notikusi, kā arī mūsdie-

nās lietotie līdzekļi darba meklētāja un viņa/viņas potenciālā darba klasificēša-

nai. 

 
3.2. Modelis piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvarošanai 

 

Kad mēs runājām par darbā iekļaušanas pakalpojumiem, runa ir par modeli, 

kas līdzsvaro piedāvājumu un pieprasījumu.  Piedāvājums un pieprasījums var 

nonākt līdzsvarā tikai tad, ja abus vieno kopīgas un saderīgas īpašības.  

To cilvēku uzdevums, kas strādā nodarbinātības iekļaušanas sektorā un kuri it 

īpaši iesaistīti mērķtiecīgajā nodarbinātībā, ir nodrošināt, lai šo īpašību līdz-

svars tiktu sagatavots tik efektīvi, cik vien iespējams. 

Mūsdienās mūsu mērķis ir strādāt kopā ar uzņēmumiem un darba devējiem, 

vienmēr tiecoties rast sociāli atbildīgu pieeju personām ar invaliditāti. Darba 

devēji tādējādi ir iesaistīti šajā procesā, un viņu sadarbība ir būtiska. 

Nodarbinātības pakalpojumi drīzāk saniedz savus mērķus, kad to pieeja tiek 

personalizēta. Personas ar invaliditāti tagad ir iekļautas nodarbinātības dienes-

tu redzeslokā līdzās cilvēkiem ar ierobežotām kvalifikācijām un gados vecā-

kiem bezdarbniekiem - šīs ir tikai dažas no grupām, kurām tie palīdz. Šīm gru-

pām kopējs ir tas, ka tās meklē darbu. Tas nozīmē, ka dienests pats par sevi 

nestigmatizē nespēju kā tādu. 

Darba devējiem nav vairs vieniem pašiem jātiek galā, sakaroties ar personām 

ar invaliditāti. Pastāv atbildīgo organizāciju tīkls, kas tiem palīdz - medicīniskās 

valdes, speciālizēti nodarbinātības pakalpojumi, rehabilitācijas pakalpojumi. 

Katram no šiem partneriem ir konkrētas kompetences, kas palīdz konkrētai 

personai atrast atbilstošu darbu. 

Viņu kompetences tiek atbalstītas ar plašu līdzekļu klāstu un koncesijām, kas 

ļauj vieglāk saskaņot personas ar invaliditāti prasmes ar konkrētā darba aprak-

stu.  



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 
90 

  

Šim procesam ir vairāki aspekti: 

- savietojamības novērtēšana starp dažādiem nespēju veidiem un brīvajām 

vakancēm; citiem vārdiem sakot, mērķtiecīgajiem nodarbinātības dienestiem 

un veselības valdēm ir jābūt gataviem nodrošināt darba ņēmēja profilu, kurš 

atbilstu konkrētajām darba devēja izteiktajām prasībām; 

- patstāvīgs attiecību monitorings starp darba ņēmēju ar invaliditāti un viņa 

darba vidi; 

 - sākotnējā un turpmākā apmācība;  

- informācijas pārvaldīšana vietējā un nacionālajā līmenī, izmantojot apmaiņas 

protokolus starp visām iesaistītajām pusēm. 

Šis process, protams, sniedzas tālāk par administratīvajiem aspektiem. Lai pa-

kalpojums darbotos pareizi, tad papildus administratīvajiem aspektiem tam 

nepieciešami cilvēkresursi un finanšu resursi, kompetences un kultūrālās pie-

ejas darboties spējīgas politikas izveidošanai, kas atbilstošai vakancei atrod 

atbilstošu personu. 

Lai atvieglotu šo atrašanu, ir būtiski nodrošināt precīzu pārskatu par darba 

ņēmēju ar invaliditāti īpašībām un iesaistītajiem uzņēmumiem. 

Pēdējo gadu laikā SFK klasifikācija izmantota kā līdzeklis darba ņēmēju īpašību 

apkopošanai. 

 

3.3. SFK klasifikācija 

 

Pasaules Veselības organizācija 2001. gada maijā publicēja Starptautiskās fun-

kcionēšanas, nespējas un veselības klasifikāciju (SFK), kas ratificēta 191 valstī 

kā jaunais nespējas un veselības klasificēšanas standarts.  

SFK ir līdzeklis iedzīvotāju veselības un invaliditāšu aprakstam un klasificēšanai. 

Tas nav līdzeklis tā paša novērtēšanai vai izmērīšanai. 

Ko tieši nozīmē indivīda vai nācijas veselības uzlabošana?  Vairāk nekā priekš-

laicīgu nāves gadījumu skaita samazināšana, ko izraisa slimības vai nelaimes 

gadījumi. Veselībai arī ir sakars ar funkcionēšanu: mūsu spēju dzīvot pilnvērtī-

gu dzīvi kā sabiedrības loceklim.  

Pasaules Veselības organizācija (PVO) sāk ar premisu, ka mēs visi varam piere-

dzēt veselības pavājināšanos kādā mūsu dzīves posmā, kas var novest pie ne-
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“Es atrodos šeit un jūs nevarat zināt, vai man ir kāda 

nespēja. Kur mums būtu jānovelk robeža? Ja es būtu 

uzaicinājis sev līdzi personu ar redzes defektiem, viņa 

būtu palūgusi Braila dokumentus vai speciālu telefonu. 

Ja es būtu uzaicinājis personu ar dzirdes defektiem, viņai 

varbūt būtu nepieciešamas citas lietas - piemēram, 

zīmju valodas tulks. Un tā tālāk atkarībā no konkrētās 

nespējas. Ja apvienojam visus šos cilvēkus, viņu 

vajadzības ir viņiem kopīgas. Ja mēs apvienojam cilvēkus 

ar un bez īpašajām vajadzībām, kur ir robeža?” 

Bedirham Ustun, Grupas vadītājs, Klasifikācijas mērīšana 

un veselības informācijas sistēmas, PVO.  

SFK un Nodrabinātības politikas seminārs, Roma, No-

darbinātības un sociālās politikas ministrija,  

2005.g. 15.jūlijā 

spējas nelabvēlīgos apstākļos. 

Tā rezultātā invaliditāte nav nekas objektīvi neiespējams. Bez tam, neņemot 

vērā iespējamās pārmaiņas, 

kas saistītas ar indivīda 

mainīgajiem apstākļiem, 

ikviens var palikt par “ma-

zāk nespējīgu”, saņemot 

virkni dažāda veida palīdzī-

bu, kas veicina sociālo un 

profesionālo integrāciju. 

SFK klasifikācijas mērķis ir 

aprakstīt indivīdu veselību 

saistībā ar viņu dzīves kon-

tekstu  (sociālo, ģimenes, ar 

darbu saistīto), lai saprastu 

grūtības, kādas invaliditāte 

var izraisīt sociālajā un kul-

tūras vidē. 

Indivīda sociālo, ģimenes 

un ar darbu saistīto kontekstu analīze uzsver ne tikai to, kā cilvēki sadzīvo ar 

savu nespēju, bet arī to, kas ir paveicams, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti. 

 

Nespējas koncepts, kas izvirzīts SFK, ievieš tālākus inovatīvus konceptus: 

1. universālisms; 

2. integrēta pieeja; 

3. funkcionēšanas un nespējas daudzdimensionāls modelis. 

 

1. SFK īpašības nozīmē, ka tā ir piemērojama universāli, jo invaliditāte netiek 

uzskatīta par minoritātes problēmu sabiedrībā, bet gan kaut kas, ar ko ikvie-

nam no mums var nākties saskarties dzīves laikā. Izmantojot SFK, PVO  ierosina 

universālu veidu nespēju klasificēšanai, kas var tikt piemērota ikvienam.  

2. Integrēta pieeja klasificēšanai ietver detalizētu visu indivīda kontekstu analī-

zi – sociālo, ģimenes un ar darbu saistīto, un  novieto tos vienā līmenī, nešķiro-

jot iespējamos cēloņus.  

3. Nespējas jēdziens ir ievietojums daudzdimensionālā nepārtrauktībā. Katrs 
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no mums var nokļūt nelabvēlīgā vidē, un tas var izraisīt nespējas. SFK izmanto-

jams kā līdzeklis mūsu veselības klasificēšanai šajos apstākļos, ņemot vērā ne-

spējas sociālos aspektus. Ja persona saskaras ar grūtībām darbavietā, nav sva-

rīgi, vai to cēlonis ir fizisks, mentāls vai sensors. Svarīgi ir tas, lai mēs rīkotos 

sociālajā kontekstā,  izveidojot pakalpojumu tīklus, kas samazina nespēju. 

Tas, ka SFK izmanto unversālu un daudzdimensionālu pieeju, nozīmē, ka to var 

izmantot dažādās disciplīnās un sektoros. 

Ir svarīgi būt spējīgam atsaukties uz vienu klasifikāciju. Mēs varam uzlabot cil-

vēku veselību, ja mēs varam aprakstīt to, lietojot kopīgus faktorus, tad nover-

tēt tos un izmērīt izmaiņas, kas veiktas caur dažādām darbībām. SFK ir parei-

zais līdzeklis to darīt šobrīd.  

SFK galvenā inovācija ir tā, ka tā ņem vērā arī vides faktorus.  

Ir svarīgi uzsvērt, ka “fiziskā trūkuma” termins (arī “ar fizisko trūkumu”) ir pa-

zudis no jaunās klasifikācijas. Tā lietošana tiek ierobežota. PVO veiktie pētījumi 

dažādās valstīs ir parādījuši, ka šim terminam ir negatīva pieskaņa daudzās 

valodās. SFK jaunā pieeja ir saskatīt nespēju kā dzīves kondīciju, kas ietekmē 

ne tikai indivīdus un viņu ģimenes. Plašākā nozīmē tā ietekmē visu kopienu un 

pirmām kārtām un visvairāk institūcijas, un tas uzstāda prasību integrēt sadar-

bību starp visiem sektoriem. 

Nespēja nav vienas vai vairāku (minoritāšu) grupu problēma kopienā, bet drī-

zāk kondīcija, kuru ikviens var piedzīvot kādā no savas dzīves posmiem. SFK ir 

tāpēc klasifikācija, kas: 

- attiecas uz IKVIENU, jo katram var būt medicīniska kondīcija, kas nelabvēlīgā 

vidē izraisa nespēju; 

- NEKLASIFICĒ cilvēkus, bet gan ar viņiem saistītos veslības stāvokļus. 

Līdz ar to mums ir darīšana ar bio-psiho-sociālu veselības (un nespējas) modeli, 

kam ir sakars ar dažādām sabiedriskās politikas sadaļām: it īpaši labklājību, 

veselību, izglītību un nodarbinātību. 

Kāpēc SFK modelis tiek uzskatīts par potenciālu panākumu? 

Tāpēc ka tas nodrošina bāzi cilvēku veikuma un spēju novērtēšanai attiecībā 

pret viņu dzīvi un attiecību (un tāpēc ar nodarbinātību saistīto) kontekstu. 

Ar jauno klasifikāciju uzmanība tiek pievērsta tam, ko cilvēks var tiešām izdarīt. 

Vecais modelis, kas balstīts uz to, ko persona nevar izdarīt, ir atmests.  
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3.4. SFK struktūra 

 

Informācija, kas apkopota, izmantojot SFK, apraksta situācijas, kas saistītas ar 

cilvēka funkcionēšanu un tās ierobežojumiem. Klasifikācija iedala šo informāci-

ju divās cieši saistītās daļās.  

 

Daļa 
 

Ietver Komponenti Apraksts 

1. daļa Funkcionē-
šana un nespē-
ja 

 Ķermeņa funkci-
jas 

 

Kategorijas: 

 Mentālās funkcijas 

 Sensorās funkcijas un sāpes 

 Balss un runas funkcijas 

 Kardiovaskulārās, hematolo-
ģiskās, imunoloģiskās un elpo-
šanas sistēmas funkcijas 

 Gremošanas, metaboliskās un 
endokrīnās sistēmas funkcijas  

 Uroģenitārās un reproduktīvās 
funkcijas  

 Neiro-muskulo-skeletārā un ar 
kustību saistītās funkcijas  

 Ādas un saistīto struktūru fun-
kcijas  
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  Ķermeņa 
 struktūras 

Kategorijas: 

 Nervu sistēmas struktūras 

 Acs, ausu un saistītās struktūras  

 Struktūras, kas iesaistītas balss 
un runas procesos 

 Kardiovaskulārās, imunoloģiskās 
un elpošanas sistēmas struk-
tūras  

 Gremošanas, metaboliskās un 
endokrīnās sistēmas struktūras  

 Uroģenitārās un reproduktīvās 
sistēmas struktūras 

 Struktūras, kas saistītas ar kustī-
bu 

 Ādas un saistītas struktūras 

  Aktivitātes un 
līdzdalība 

Kategorijas: 

 Mācīšanās un zināšanu pielieto-
šana  

 Vispārēji uzdevumi un prasības 

 Komunikācija 

 Mobilitāte 

 Sevis aprūpe 

 Mājas dzīve 

 Savstarpējā mijiedarbība  un at-
tiecības 

 Galvenās dzīves jomas 

 Sabiedriskā, sociālā un pilsoniskā 
dzīve  

2. daļa Kontekstuālie 
faktori 

Vides faktori  Produkti un tehnoloģijas 

 Dabiska vide un cilvēka radītās 
pārmaiņas vidē 

 Atbalsts un attiecības 

 Attieksme 

 Pakalpojumi, sistēmas un politi-
kas 
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  Personīgie faktori 
pašlaik nav klasi-
ficēti SFK, bet lie-
totāji var tos ie-
kļaut savos klasi-
fikācijas pielieto-
jumos 

 Personīgie faktori ietver dzimu-
mu, vecumu, problēmu risināša-
nas veidus, sociālo izcelšanos, iz-
glītību, profesiju, iepriekšējo un 
šī brīža pieredzi, vispārējo uzve-
dības  modeli, raksturu un citus 
faktorus, kas ietekmē to, kā indi-
vīds pieredz nespēju. 

 
Pirmā daļa attiecas uz indivīdu un līdz ar  to uz ķermeņa struktūru funkcijām, 

aktivitātēm un līdzdalību. Šie komponenti var būt izmantojami divos veidos: 

pirmkārt, tos var izmantot, lai aprakstītu problēmas (traucējumus, aktivitātes 

ierobežojumus, kas iedalīti zem nespējas termina); otrkārt, tos var izmanot, lai 

aprakstītu “neitrālus” veselības aspektus un saistītos stāvokļus (t.i., kas tiek 

definēts kā “funkcionēšana”). 

Aktivitātes un līdzdalības komponents sedz indivīda spēju veikt specifisku akti-

vitāti viņa/viņas vidē. 

Katram komponentam ir piešķirts burtciparu kods un apzīmējumi, kas norāda 

ķermeņa funkciju un struktūru traucējumu pakāpi vai nopietnību un indivīda 

spēju veikt konkrētas darbības. Taču šis tehniskais aspekts neattiecas uz nā-

kotnes darba devēju un viņš/viņa nesaņems informāciju kodu vai apzīmējumu 

veidā. 

Šos komponentus ietekmē kontekstuālie faktori, kas iedalās vides un personī-

gajos faktoros. Vides konteksts ietver fizisko un sociālo vidi un dominējošās 

attieksmes pret to, kā cilvēki dzīvo savu dzīvi. Šiem faktoriem var būt pozitīva 

vai negatīva ietekme uz indivīda spēju būt par sabiedrības locekli, uz viņa spēju 

veikt darbības, viņa funkcionēšanu un ķermeņa struktūrām. 

Personīgie kontekstuālie faktori (dzimums, rase, socioekonomiskie faktori, 

vecums, dzīvesveids, izglītība utt.) netiek klasificēti zem SFK sakarā ar plašām 

kultūras un sociālām atšķirībām. 

 

Analizējot dažādos definējošos komponentus, SFK klasifikācija uzsver to, cik 

svarīgi pieiet nespējai, ņemot vērā daudzos aspektus, kas to padara par uni-

versālu cilvēcisku pieredzi – pieredzi, kura var piemeklēt ikvienu dzīves laikā. 

Nespēja nav tikai prāta vai fizisks deficīts, zaudējums vai nepietiekamība. Tas ir 

stāvoklis, kas pārsniedz limitācijas un kas pārvar prāta un esošās barjeras. Ne-
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spēja ir universāls stāvoklis, un tāpēc tas neattiecas tikai uz personu, kurai jā-

izmanto braucamkrēsls, vai kādu, kas nespēj dzirdēt vai redzēt. SFK uzsver vi-

des ietekmes uz indivīda dzīvi novērtēšanas svarīgumu. Sabiedrība, mūsu ģi-

mene un mūsu darba vide var ietekmēt mūsu veselību, samazināt mūsu spēju 

veikt nepieciešamos uzdevumus un novest mūs grūtā pozīcijā. 

 

3.5. SFK pielietošana iekļaušanai darbavietā 

 

Tas ir tikai loģiski, ka potenciālajam darba devējam būs vēlme atrast cilvēkus, 

kas var veikt izvirzītos uzdevumus, un viņš būs ar mieru veikt nelielas izmaiņas 

darba vidē vai procedūrās, ja attiecīgā persona (kura saprot savas vajadzības) 

tādas skaidri pieprasa, un/vai organizācijas, kas atbildīgas par potenciālo darba 

devēju un darbinieku savešanu.  

SFK apmācību projekti, kas pašlaik tiek īstenoti Itālijā, ir domāti visām tām  

organizācijām un struktūrām, kas veicina personu ar invaliditāti iekļaušanu: 

 reģionālie un provinciālie konsultanti, kas atbildīgi par nodarbinātību, 

sociālo, veselības un izglītības politiku; 

 integrālo medicīnas komisijas pārstāvji (likuma pants 104/92); 

 tehnisko komiteju pārstāvji
 13 

(likuma pants 68/99); 

 Valsts Nodarbinātības dienesta menedžeri un darbinieki; 

 nodarbinātības iekļaušanas dienesta menedžeri un darbinieki; 

 arodbiedrību pārstāvji; 

 INPS (Nacionālais sociālā nodrošinājuma institūts Itālijā), INAIL (Naci-

onālais darba traumu  apdrošināšanas institūts Itālijā) un citi iesaistī-

tie profesionāļi. 

Šīs apmācības rezultātā indivīdu darbā izvietošanas process tiek atvieglots, 

izmantojot  sekojošos informācijas ierakstus: 

 katras personas ieraksts par sociālo, profesionālo un funkcionālo pro-

filu (indivīda un  prasmju ieraksts); 

 ieraksts, kas analizē katra uzņēmuma īpašības un vakances; 

 ieraksts ar komentāriem par jaunā darbinieka darba situāciju. 

                                                                 
13

 Tehniskās komitejas, kas sastāv no sabiedriskā, medicīniskā un juridiskā sektora strādniekiem 

un ekspertiem, kuriem palīdz arodbiedrību pārstāvju un cilvēku ar invaliditāti asociāciju komiteja. 
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Atšķirībā no pagātnes, kad uzsvars tika likts uz indivīda “motora-

jām/sensorajām/kognitīvajām” īpašībām un darbavietu, tagad ir iespējams 

nodrošināt uzticamu īpašu iezīmju aprakstu, kas dod iepēju katrai personai 

atrast piemērotāko darbu. Bez personas īpašībām svarīgi pievērst uzmanību 

tās gaidām un, protams, spējām. 

Ir svarīgi atzīmēt, ka tikai daļa no ierakstu datiem tiks izmantota, lai palīdzētu 

līdzsvarot  piedāvājumu un pieprasījumu. Lielākā daļa datu tiek izmantoti, lai 

indivīdiem atrastu piemērotākos darbus un nodrošinātu atbalsta mehānismus; 

tie netiek nodoti darba devējam. 

Attiecībā uz uzņēmuma datiem (piemēram, kas saistīti ar pieejamību), kā mēs 

varam nodrošināt adekvātu atbildi uz šķietami vienkāršu jautājumu: “Vai uz-

ņēmuma telpas ir pieejamas”? 

 SKF pieeja ietver virkni informācijas apkopošanu, tai skaitā: 

 vai un kā uz ēku var nokļūt ar sabiedrisko transportu vai mašīnu; 

 vai ir autostāvvieta un kāda tā ir; 

 ieeja ēkās; 

 veids, kādā pārvietoties starp stāviem (trepes, lifti utt.); 

 mēbeļu un aprīkojuma izkārtojums telpās; 

 labierīcību pieejamība; 

 avārijas situāciju maršruti un izejas. 

Piekļuve šai informācijai ļauj mums novērtēt potenciālās grūtības, ar kurām 

indivīds var saskarties darbā, pamatojoties uz viņa/viņas fiziskajām īpašībām 

(tās gandrīz nekad nemainās dzīves laikā un attiecas uz ikvienu). Ir acīmredza-

mi, ka jo vairāk pieejamas telpas, jo vieglāk kādam iekļauties. Braucamkrēsla 

lietotājam nevajadzētu saskarties ne ar kādiem ar darbu saistītiem ierobežo-

jumiem, ja viņa darba vide ir pilnībā pieejama. Bet tai pašai personai var būt 

neiespējami pat iekļūt nepieejamā darbavietā, pat ja tai ir tādas pašas spējas 

un potenciāls veikt savu darbu. 

 

3.6. Savādāks viedoklis 
 

Mūsdienās klasifikācija sniedzas tālāk par slimību un traucējumu, ietverot at-

tiecību un motivējošus aspektus, kā arī atbalsta līdzekļus vai šķēršļus, kas sais-

tīti ar indivīda sagatavotību un darba vietu. 

Ja invaliditātes klasifikācijas attiecas uz personas vispārējo spēju strādāt saistī-
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bā tikai ar fiziska rakstura traucējumiem, tad klasifikācija mērķtiecīgai nodarbi-

nātībai ņem vērā citus faktorus.  

Medicīniskais modelis apvienojas ar sociālo modeli, kas mums stāsta, ka ne-

spēja ir saisīta ar vides faktoriem, kas traucē vai kavē personu ar invaliditāti 

iekļaušanu. Tie ir šķēršli un barjeras, kas jānovērš. 

Jaunais modelis nav lineārs un progresīvs. Tas ņem vērā dinamiskās attiecības 

starp funkcionēšanas aspektiem un nespēju. Tā rezultātā pārmaiņu veikšana 

vienā komponentā var pārveidot vienu vai vairākus citus komponentus. 

PVO kontrolsaraksts dod mums iespēju radīt personas funkciju profilu, tā lai 

mēs varētu redzēt, kur ir problēmas:  

- vidē saistībā ar šķēršļiem vai atbalsta ierīču trūkuma dēļ;  

- ar indivīdu, kura spējas var būt ierobežotas; 

-  vai ar dažādu faktoru kombināciju (šis ir visbiežāk sastopamais gadījums). 

Kontrolsaraksts nodrošina trīs datu līmeņus: personas lietas vēsturi, tās pašrei-

zējo situāciju un medicinīskās kondīcijas ietekmi uz līdzdalību. 

Šis pārbaudes saraksts ir adaptēts Itālijā, lai nodrošinātu konkrētu informāciju 

par cilvēku nākotnes iekļaušanu nodarbinātībā. 

Apkopojot personu informāciju, ir jāuzsver, ka nav jāaprobežojas tikai ar ķeksī-

šu ievilkšanu standarta kontrolsarakstā. Tā vietā jāveic intervijas, tiešā novēro-

šana, sertifikācija, kontakti un apspriedes ar strādniekiem/apmācību personā-

lu. Tālāk katra dienesta  strādnieki apstrādā datus, lietojot vienu un to pašu 

sistēmu. 

 

Tiklīdz dati ir apkopoti, seko nākamais posms: jānolemj, kāda apmācība perso-

nai būtu nepieciešama no nākotnes nodarbinātības perspektīvas. Nedaudzos 

gadījumos persona  tiek tieši savesta ar uzņēmumu. 

Kāds, kuram ir bijusi sirdslēkme un vairs nevar strādāt darbu, kuru iepriekš bija 

veicis (piemēram, noliktavas strādnieks), jo nav spējīgs celt lietas, netiek pilnī-

bā izslēgts no atgriešanās darbā. Viņa praktiskā pieredze var atvieglot iemācī-

šanos saistībā ar programmaturas izmantošanu ienākošajām un izejošajām 

precēm. Tiklīdz viņi ir pabeiguši apmācību kursu, viņi būs gatavi sevi piedāvāt, 

gadījumā ja uzņēmums meklēs datoroperatoru noliktavas vadībai. 

Mēs nesavietojam strādnieka profilu ar uzņēmuma prasībām līdz brīdim, kad 

mēs esam pārliecinājušies, kā strādnieka potenciāls un spējas pārvēršas viņa 

darba kapacitātē.  
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Papildus izpratnei, kā persona darbojas ikdienas dzīvē, dažos gadījumos mums 

arī jāpārliecinās, kādas atbalstierīcas nepieciešamas, tā lai tā varētu adaptēties 

konkrētajam darbam, vai arī kādi (jebkura veida) šķēršli jāmaina, tā lai vide 

pielāgotos viņa vajadzībām. 

3.7. Medicīniska kondīcija vai potenciāls? 

Mēs ceram, ka iepriekšējās nodaļas ļaus jums vieglāk izprast, kāpēc modulis, 

ko uzrakstījām sešus gadus atpakaļ kā daļu no ANDE projekta – šīs rokasgrā-

matas pamata,  ir būtiski pārveidots.  

Modulis aprakstīja dažāda veida kondīciju īpašības (autisms, celebrālā trieka 

utt.) un ierosināja, kā “tikt galā” 

ar personām ar invaliditāti. 

2011. gadā mēs vairs nevaram 

pieiet lietām šādā veidā. Nodarbi-

nātības dienesti un, vēl svarīgāk, 

darba devēji nekad nesaņem in-

formāciju par indivīda stāvokli. 

Pat tad, ja nodarbinātības dienesti 

ir informēti par personas stāvokli, 

jo viņiem ir pieeja medicīniska-

jiem dokumentiem, viņi nedrīkst 

izpaust šo informāciju potenciālajiem darba devējiem. Tikai indivīds var izlemt, 

vai runāt par viņa/viņas stāvokli darbavietā gadījumā, ja viņš/viņa domā, ka tas 

varētu būt noderīgi. 

Darba devējiem nav nekāda iemesla radīt “medicīnas” kultūru attiecībā uz per-

sonu ar invaliditāti simptomiem un anatomiskām, fizioloģiskām un  pataloģis-

kām īpašībām.  

Bez tam medicīniska kondīcija pati par sevi priekšlaicīgi nenosaka, kādi pakal-

pojumi varētu būt nepieciešami personai, kādā līmeņa palīdzība viņai varētu 

būt nepieciešama, uz kādiem invaliditātes sociālajiem labumiem vai pensijām 

tā varētu pretendēt un, kas ir vissvarīgāk no šī dokumenta viedokļa – vi-

ņa/viņas darba kapacitāti un kāda līmeņa sociālo integrāciju viņš/viņa ir spējīga 

sasniegt.  

Kad darbā izvietošana ir balstīta uz persona ar zināmām īpašībām savešanu ar 

darbu, kuram nepieciešamas šīs īpašības, nav absolūti nekādas nepieciešamī-

Tās nodaļas pieeja, šķiet, ir balstīta uz 

medicīnisku perspektīvu. Konsultantiem ir 

jāzina, kā mainīt vidi (fizisko un ne tikai), lai 

garantētu labāku personu ar invaliditāti 

iekļaušanu. Zināšanas par nespējām nav 

lietderīgas. 

M. Massolo. Darba konsultants.  

Komentāri par nodaļu tika rakstīti iepriekšējā 

kursā 2005.g. 
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bas koncentrēties uz negatīvajiem aspektiem. Ko persona nav spējīga izdarīt 

neradīs problēmas specifiskajā darba vidē, lai gan tas var radīt problēmas citos 

kontekstos. 

Darba devējam tiks sniegta informācija par to, ko indivīds var izdarīt, un, ja šīs 

īpašības ir savietojamas ar piedāvāto, nebūs nekādas nepieciešamības tālākai 

informācijai. Tomēr citos gadījumos ir svarīgi paziņot indivīda ierobežojumus 

(piemēram, “viņš/viņa nevar strādāt naktsmaiņu”), ja darba veids nozīmē, ka 

darbiniekam būs jāveic kaut kas, ko vinš/viņa nevar darīt, pat ne dažreiz. 

Ja persona izmanto atbalstierīces vai tai nepieciešama darba vide vai aprīko-

jums, kas jāpielāgo, atbildīgais par veicamo izmaiņu pakāpi un būtību atkal nav 

darba devējs. Jaunais darbinieks neieradīsies darbā pa tiešo no intervijas. Zi-

nāmu laiku viņš/viņa būs bijis daļa no multidisciplināra konteksta, un būs jau 

veikts pilns novērtējums nepieciešamajām palīgierīču veidam un atbalstam.  

Nodaļa, kuru sarakstījām 

pirms sešiem gadiem, sākās 

ar terminu sarakstu – akls; 

cerebrālā trieka (CT); komu-

nikācijas traucējumi; kurls; 

disleksija; dzirdes traucējumi 

– kam sekoja katra termina 

definīcija. Ikviens, kas ir ticis 

līdz šai vietai, sapratīs, ka 

šāda veida saraksts nerada 

pilnīgu priekšstatu par situ-

ācijām, ar kurām var nākties 

saskarties darba devējam, it 

īpaši tāpēc, ka darba devējs nekādi nezin, vai viņa darbiniekam ir multiplā skle-

roze vai bijusi sirdslēkme vai muguras skriemeļu bruka. Pat nodarbinātības 

dienesta strādniekiem ne vienmēr ir šāda informācija. ANDIW projekta ietva-

ros intervēta dienesta darbiniece informēja, ka, saskaroties ar jauniem gadī-

jumiem, viņa sameklē informāciju internetā, tad sazinās ar saviem kolēģiem 

Tehniskajā Komitejā, lai dziļāk iepazītos ar individuālu gadījumu, tādējādi izvai-

roties no riskantām vispārināšanām. 
14

 

                                                                 
14

 Tāpat kā daudzās citās valstīs Itālijā ir spēkā privātās dzīves aizsardzības likumi, kas 
aizsargā “jūtīgu” privāto informāciju, t.sk. to, kas saistīta ar personas medicīnisko 

Terminoloģijas sarakstam sākumā nav skaidras jēgas. 

Tas nav pilnīgs. Vai ir nepieciešams pilns saraksts ar  

visām iespējamajām nespējām, traucējumiem utt.? 

Nē, tā kā mēs strādajam no SFK perspektības, un 

diagnozei nav nekādas jēgas priekš mums. Es neredzu 

iemeslu šim vārdu sarakstam (kurš piedevām sniedz 

ļoti, ļoti vispārīgas īpašības, kas var būt maldinošas). 

Bez tam cilvēki ir vai nav spējīgi veikt darbības 

saistībā ar darbu, kas tiem veicams. Es pats nevarētu 

strādāt par celtnieku; un kas par to? 

M. Massolo, Darba konsultants, komentējot nodaļu, 

kas rakstīta 2005. 
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Tāpēc, tiklīdz nākotnes darba devējs ir nodrošinājis piedāvātā darba aprakstu 

un sīkāku informāciju par prasmēm un spējām, kas nepieciešamas tā veikšanai, 

viņš/viņa zina, ka, ja personu 

izvirza sabiedriskie dienesti, 

viņam/viņai būs nepiecieša-

mās prasmes un spējas. Ja 

nepieciešamas palīgierīces, 

tad personai tādas jau būs. 

Līdzīgi kāds, kurš ir tuvredzīgs, 

nēsās savas brilles darba in-

tervijā, zinot, ka tad, kad vaja-

dzēs kaut ko lasīt, vinš/viņa 

var tās noņemt, un uzliks tās 

atpakaļ, lai skatītos tālumā. 

Protams, ja tā pati persona strādātu vietā, kur nevar nēsāt brilles tehniski ie-

meslu dēļ, būt jāizmanto kontaktlēcas. Un, ja viņi nevarētu nēsāt lēcas alerģi-

jas dēļ, viņi diemžēl nevarētu strādāt šo darbu. 

Nebūs nekādās vajadzības diskutēt par to, ko persona nevar izdarīt, jo jebkura 

veida nespēja neradīs problēmas darbā, kurš tai izvēlēts. Nenodarbinātam 

administratīvajam asistentam visdrīzāk pietrūks fiziskā spēka, lai strādātu par 

celtnieku. Nevienam nenienāktu prātā pajautāt viņam/viņai, vai viņam/viņai ir 

šī fiziskā spēja intervijas laikā, ne arī viņš/viņa tiktu diskriminēts, ja viņš/viņa 

nezinātu, kā uzbūvēt sienu un nebūtu pietiekami spēcīgs, lai to izdarītu. 

Kādam, kurš uz konveijera pako kastes, droši vien nav padziļinātas matemātis-

kās prasmes. Nevienam neienāktu prātā jautāt par to viņam/viņai intervijas 

laikā, ne arī viņš/viņa tiktu diskriminēti, ja nezinātu, kā risināt sarežģītus vienā-

dojumus. 

Ja persona izmanto elektrisko braucamkrēslu, kam nepieciešama telpa manev-

riem, un nepieciešami īpaši lifti vai īpaši pielāgotas tualetes, viņš/viņa netiks 

izvirzīts darbam uzņēmumā, kurā nav šādu iekārtu un kurš dažādu iemeslu dēļ 

nav spējīgs ātri likvidēt esošos šķēršļus. Tā būtu milzīga kļūda un izraisītu vilša-

nos kandidātam, kurš pilnīgi noteikti tiktu noraidīts. Vēl sliktāk – šī pieredze 

                                                                                                                                              
stāvokli. Itālijas darba tirgus ir tādējādi balstīts uz šo aizliegumu. Tas pastiprina to 
teoriju/metodoloģiju, kas uzsver, ka cilvēkus nekad nedrīkst jaukt ar medicīnisku 
stāvokli. 

Ja konsultants satiek personu ar kondīciju, kuru  

vinš(-a) nepārzin, vinš(-a) var meklēt informāciju 

internetā, grāmatās un pat kontaktēties ar mūsu 

mediķu un juridisko doktoru valdi, ar kuriem mums ir 

periodiskas apspriedes, lai labāk saprastu, kādas 

problēmas personai varētu būt kā šīs kondīcijas 

sekas. 

L. Prato, Iekļaušanas dienesta pārvaldes priekšnieks  

Dženovas province 
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tikai pastiprinātu domu uzņēmuma vadībā, ka ir grūti nodarbināt cilvēkus ar 

nespējām. Šis pats uzņēmums un tas pats darbs būtu ideāli tādi, kādi tie ir, 

kādam, kuram ir nespēja, kas nav motora, vai ir ar motoro kustību saistīta ne-

spēja, kurai nepieciešamas mazāk apjomīgas palīgierīcas. 

Veiksmīgam nodarbinātības dienestam nav jārada grūtības un nesaprašanās. 

Tas saprot, ka varētu atgriezties pie šī paša uzņēmuma kaut kad vēlāk, izvirzot 

citus cilvēkus ar nespējām. Līdz ar to tas cenšas veidot attiecības, kas balstītas 

uz savstarpējo uzticību. Tā mērķis nav pierādīt, ka darba devēji ir “slikti” vai 

“neadekvāti”, ne  arī tas meklē veidus, kā “tos sodīt”. Tā galvenais mērķis ir 

vienkārši nodarbināt tik daudz cilvēku ar nespējām, cik vien iespējams. 

Ja tam izdodas paralēli veidot mazāk diskriminējošu kultūru, tad tas ir noteikti 

ļoti pozitīvs rezultāts. 

Tādēļ, lai arī pakalpojumu sniedzējiem jābūt vispārīgām zināšanām par dažā-

dām kondīcijām, kas var izraisīt nespēju, darba devējam un darbinieka kolē-

ģiem tās nav nepieciešamas. Viņiem informācija tiks sniegta nepieciešamības 

gadījumā, lai palīdzētu veiksmīgi sadarboties ar darbinieku. Bieži vien vienīgā 

informācija, kas viņiem nepieciešama, ir saistīta ar darbībām, kuras persona 

nevar veikt gadījumā, ja tai šad un tad būtu nepieciešams tās veikt saistībā ar 

darba pienākumiem. 

Diemžēl katru dienu daudz darba jāveic, lai pārvarētu aizspriedumus, kas ie-

sakņojušies gadu laikā. Šie stereotipi attēlo cilvēkus ar nespējām kā atkarīgus 

indivīdus, kas neko nevar izdarīt kuriem nepieciešama palīdzība, aprūpe un 

uzmanība. Šis priekšstats neatspoguļo vidējā darba meklētāja situāciju. 

Šis novērojums noved mūs pie kāda cita aspekta, kuru ir svarīgi apsvērt. Vai 

cilvēki ar nespējām meklē darbu? Kādi apstākļi vai negadījumi izraisīja viņu 

nespēju vai nespējas? Ja viņiem nespēja vai nespējas bijušas kopš dzimšanas, 

kādas tās ir? 

Gadiem ritot, uzmanība pilnīgi pamatoti ir novirzījusies uz cilvēku ar nespējām 

tiesībām strādāt. Zināmā veidā un tādu iemeslu dēļ, kuros šeit neiedziļināsi-

mies, sabiedrības acīs ir nostiprināta virkne priekšstatu: cilvēks ar redzes trau-

cējumiem strādā kā telefoncentrāles operators; persona ar Dauna sindromu 

strādā aizsargātā laboratorijā; braucamkrēsla lietotājs, kas apstājas pie tre-

pēm. 

Lielās diskusijas starp iesaistītajiem un asociācijām, kas pārstāv cilvēkus ar ne-

spējām, kuras ir palīdzējušas īstenot radikālās pārmaiņas, kas minētas šaja 
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nodaļā, nav sasniegušas vispārējās sabiedrības uzmanību. Cilvēku uztverē lie-

lāka nozīme ir bijusi skaļiem avīžrakstu virsrakstiem un, protams, tai negatīva-

jai pieredzei, kuru izraisījusi pirmās sarakstā esošās personas nosūtīšana uz 

tādu darba interviju, kuru tā ir pilnīgi nespējīga darīt (prasmju un fizisko spēju 

trūkuma dēļ). 

Jāatceras arī, ka nespējas definīcija no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju pus-

es tika formulēta laikā, kad vairākums darbu prasīja būtisku fizisku piepūli un 

100% cilvēku fiziskās funkcijas. Mūsdienas pieejami daudz vairāk darbu, kuri 

neprasa fizisku piepūli. Tas pilnīgi noteikti ir paplašinājis iespējas atrast piemē-

rotu nodarbinātību cilvēkiem, kuri nav spējīgi veikt fizisku darbu vai kuri var 

tikai ierobežoti izmantot zināmas ķermeņa daļas.  

Tajā pat laikā pieejams vairāk palīgierīču, kas kompensē trūkstošās funkcijas 

un spējas. Augsto tehnoloģiju ierīces, kas pieejams cilvēkiem, kuriem ir daļēji 

vai pilnībā zaudējuši redzi, ir labs iemesls. Zvanu veikšana, izmantojot datoru, 

un interneta pārlūku, mūsdienās vairs nav problēmas. 

Kādas garantijas ir darba devējam saistībā ar viņa jauno darbinieku?  

 

2011.gadā mums pilnīgi noteikti darīšana ir ar multidimensionālu nespējas 

konceptu, kuru nav viegli kategorizēt. Vienkāršās kategorijas (teorētiski) tika 

kādreiz noteiktas, izmantojot terminus, kas tiek uzskatīti par pilnīgi nepiemē-

rotiem mūsdienās. Par laimi tādi termini kā akls, paralizēts, kropls un garīgi 

atpalicis ir pilnībā izskausti mūsdienās. PVO uzstāda, ka nespēja ir “sekas vai 

rezultāts sarežģītām attiecībām starp kāda indivīda veselību un personīgajiem 

un vides faktoriem, kas veido attiecīgā indivīda dzīves apstākļus”. Kāda būs 

nespējīgā persona, kas ieradīsies uz interviju? 

Piemēram, Itālijā mēs noteikti zinām, ka cilvēki, kas tiesīgi nokļūt sociālās aiz-

sardzības sarakstos, ir tādi, kuriem ir “fiziski, garīgi vai sensori traucējumi, ar 

vairāk kā 45% samazinājumu viņu darba kapacitātē, ko nosaka atbilstošās ko-

misijas; indivīdi, kuri ir atzīti par nederīgiem darbā, kuru nespēja pārsniedz 

33%, ko nosaka INAIL komisijas; nespējīgi pakalpojumu darbinieki un tādi, kam 

ir redzes traucējumi, un kurlmēmie”. (Fakts, ka terminoloģija, kas lietota šajos 

likumos, atpaliek no jaunajām versijām, kuras veicina PVO ļauj mums saprast 

modeļus, kas, lai arī novecojuši, noteikti ir tuvāki tiem, kas nav šī sektora eks-

perti). 
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Itālijas Likums N°. 68/99 saka, ka indivīda nespēja jānovērtē, pirms viņš var 

izmantot kādu no nodarbinātības pakalpojumiem. Jau eksistējošs invaliditātes 

sertifikāts var tikt izmantots kā nespējas pierādījums, novērtējot nodarbinātī-

bas pakalpojumus cilvēkiem, kuru ar darbu saistītā nespēja pārsniedz 33 pro-

centus, nespējīgi pakalpojumu darbinieki un civiliedzīvotāji, kas kļuvuši nespē-

jīgi kara laikā. Pretstatā civilinvalīdiem, neredzīgajiem un kurlmēmajiem nepie-

ciešams iziet papildus savu nespēju novērtēšanu. 

Šīs varētu šķist virspusējas atšķirības, taču jātšķir nespēja kā tāda un personas 

spēja strādāt. 

 

Jaunākās un visplašāk pieņemtās starptautiskās nespējas definīcijas saka, ka 

nespēja pastāv, “ja personas funkcionēšanas pakāpe ir ierobežota attiecībā 

pret to dimensiju summu, kurām sakars ar viņu ķermeņa funkcijām un struktū-

rām, spēju veikt darbības un līdzdalības pakāpi dzīves situācijās”. Nespējas 

novērtēšana atšķiras no civilās un  profesionālās invaliditātes novērtēšanas ar 

to, ka tiek apsvērta tikai un vienīgi strādāšanas kapacitāte.  

Bez tam personas nespējas pakāpe nav tieši saistīta pakāpe, ar kādu ierobežo-

tas tās ķermeņa funkcijas un struktūras. Ja mēs, piemēram, aplūkojam divus 

cilvēkus ar vienādu funkcionālo nespēju, tikai vienam varētu būt būtiski iero-

bežotas spējas un/vai ierobežojumi saistībā ar sociālo iekļaušanu. Tas var radīt 

dažādas nespējas kondīcijas un dažādus iespējamās personas iekļaušanas no-

darbinātībā novērtējumus un atbalsta, kas tai būtu nepieciešams. 

Pat Itālijas nacionālā statistikas institūta (ISTAT) datu analīze nepalīdz mums ar 

tālāku informāciju saistībā ar cilvēku nespēju cēloņiem. ISTAT dokumenti at-

saucas uz “cilvēkiem ar redzes, dzirdes vai ar runu saistītām nespējām”, “cilvē-

kiem ar motorām grūtībām” un “cilvēkiem ar funkcionālām nespējām”. 

Tas kalpo kā papildus netiešs apstiprinājums faktam, ka nav pareizi izplatīt 

informāciju par cilvēku kondīcijām vai simptomiem. 

Netieši ir iespējams identificēt galvenās nespēju kategorijas, aplūkojot jomas, 

kurās  specializējas daži nodarbinātības centri. Tas mums, piemēram, parāda, 

lielākajai daļai cilvēku, kuri izmanto šos pakalpojumus, ir deģeneratīvas kondī-

cijas un nespējas, kas saistītas ar vēzi. Otra galvenā grupa sastāv no tiem, kas 

cietuši no atkārtotiem deformācijas savainojumiem, kas saistīti ar fiziski smagu 

darbu, un, piemēram, savainojuši savas locītavas. Tā rezultātā viņi vairs nespēj 

veikt šāda veida darbu. 
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Citas būtiskas grupas sastāv no cilvēkiem ar garīgām problēmām vai ar AIDS 

saistītām kondīcijām. 

Pirmkārt un galvenokārt, ir redzams, ka lielākajai daļai cilvēku, kurus pieņem 

nodarbinātības dienesti, nav uzreiz pamanāmas nespējas. Lielākā daļa šo cilvē-

ku iet uz darba interviju, apsēžas un sāk runāt ar intervētāju. Intervētāja rīcībā 

būs tikai tā informācija, kas saistīta ar īpašībām (prasmēm un spējām), kas pa-

dara šo personu piemērotu attiecīgajam darbam.  

 

3.8. Secinājumi  

Apkopojot, kas attiecas uz jaunajiem pakalpojumiem, kas pieejami cilvēkiem ar 

nespējām vai hroniskām slimībām un viņu potenciālajiem darba devējiem, nav 

nekāda iemesla izplatīt informāciju par indivīda medicīniskajām kondīcijām un 

palīgierīcēm. Cilvēkiem, kurus intervēs darba devējs, būs tās prasmes un spē-

jas, kas nepieciešamas konkrētā darba veikšanai. Ja tiem nepieciešams atbalsts 

un palīgierīces darba veikšanai, tie ir paši kandidāti vai nodarbinātības dienesti, 

kas dara darbadevējam zināmu, kādus palīglīdzekļus tie izmanto. Jebkādas 

izmaiņas, kas nepieciešamas darbavietā, tiks veiktas, to saskaņojot ar darba 

devēju, kuram tiks sniegta visa praktiskā palīdzība no nodarbinātības dienes-

tiem, kas nepieciešama, lai tās īstenotu.  

Retajos gadījumos, kur nepieciešama specifiska informācija, lai varētu mijie-

darboties ar indivīdu, tie atkal ir nodarbinātības dienesti un pati persona, kas 

to jau iepriekš sniedz potenciālajam darba devējam un, kur nepieciešams - tās 

kolēģiem. 

 

 

3.9. Pašnovērtējuma jautājumi 
 

 Atrodiet jūsu valsts dokumentus, kas apraksta galvenās problēmas, kas 

saistītas ar cilvēku ar nespējām nodarbināšanu. 

 Aprakstiet, kādi ir pašreizējie paņēmieni jūsu valstī, kas tiek izmantoti to 

cilvēku ar nespējām palīdzībai, kuri meklē darbu. 

 Izveidojiet sarakstu ar kompetencēm, kas nepieciešamas vismaz trīs dažā-
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du darba aktivitāšu veikšanai.   

 Ko nozīmē pieejamība? Saistībā ar darbavietas problēmām, vai ir pietieka-

mi analizēt darbavietu, vai svarīgi ir arī citi apstākļi?  

 Iepazīstieties ar SFK. 

 Kādi ir SFK mērķi? Vai tas ir novērtēšanas līdzeklis? Kam piemīt kompeten-

ce to lietot pareizā veidā?  

 Vai SFK lieto un izmanto jūsu valstī? Ja nē, kādas citas klasifikācijas tiek 

izmantotas?  

 Iedomājieties, kā jūs izskaidrotu potenciālajam darba devējam faktu, ka 

nav būtiski zināt personas ar nespēju diagnozi.  
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Materiāls izdots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Viedokļi, kas sniegti 

šajā dokumentā, neatspoguļo Eiropas Savienības vai tās pārstāvju oficiālo 

viedokli.   
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4.1. Ievads 

 

Amsterdamas līgums, kurš stājās spēkā 1999. gadā, kā norāda Anne 

Waldschmidt, invaliditātes politiku Eiropas Savienībā (turpmāk — ES) iezīmē 

“būtiskas izmaiņas gan sociālajā, gan invaliditātes politikā” un nosaka, ka “kopš 

tā brīža invaliditāte tiek uzskatīta par pilsonisko tiesību jautājumu, un tiesības 

uz diskriminācijas aizliegumu tiek atzītas par sociālo tiesību neatņemamu daļu” 

(Waldschmidt, 2009, 17. lpp.). Šajā sakarībā var rasties jautājums: “kāda ir at-

šķirība starp pilsoņu tiesībām un citām tiesībām, tostarp sociālajām tiesībām? 

Un ko darba devējiem nozīmē invaliditāte kā sociālo tiesību jautājums?” Tas ir 

īpaši aktuāli tagad, kad visas ES dalībvalstis ir parakstījušas Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk — 

CRPD). Lielāka daļa dalībvalstu ir parakstījušas arī konvencijas Papildu protoko-

lu. Puse no dalībvalstīm ir ratificējušas konvenciju un gandrīz puse no tām ir 

ratificējušas arī Papildu protokolu.
15

  

Šajā nodaļā ir aplūkots, kā invaliditātes politikas izmaiņas dažādos līmeņos — 

pasaules līmenī (piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas ierosinātās izmai-

ņas) un vietējā, valstiskā un pārvalstiskā līmenī (Eiropas Savienībā) — ietekmē 

uzņēmumu, valdības un sabiedrības savstarpējās attiecības, pievēršot uzmanī-

bu cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai privātajā sektorā. Pirmkārt, tiek pētīti 

galvenie uzņēmumu, valdības un sabiedrības attiecību modeļi. Otrkārt, tiek 

apspriestas invaliditātes politikas nostādnes saistībā ar galvenajām labklājības 

valstu kategorijām, kā arī galvenajiem invaliditātes modeļiem. Treškārt, tiek 

pētīti svarīgākie jautājumi saistībā ar invaliditātes aspektu integrēšanu vienlī-

dzības koncepcijā: no vienas puses, dažādības pārvaldīšanā izmantotās vienlī-

dzības un dažādības pieejas, un, no otras puses, vienlīdzības koncepcijas iz-

strāde juridiskā kontekstā. Ceturtkārt, tiek aplūkots personu ar invaliditāti stā-

voklis darba pasaules izmaiņu kontekstā.  

                                                                 
15

 ES Augsta līmeņa darba grupa invaliditātes jautājumos kopš 2008. gada izstrādā ikga-
dējos ziņojumus On Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities (“ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošana”). Šeit 
tiek izmantoti dati no Augsta līmeņa darba grupas invaliditātes jautājumos trešā ziņo-
juma projekta (2010. gada martā), 104. lpp. 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 
113 

  

4.2. Uzņēmumi, valdība un sabiedrība16 

  
Uzņēmumi darbojas vidē, kur notiek ekonomisku, politisku un sociālu aktivitā-

šu mijiedarbība. Steiner un Steiner  uzsver, ka ir svarīgi saprast, ka “uzņēmums 

darbojas ne tikai tirgū, bet arī sabiedrībā” ((Steiner un Steiner, 2009, 7. lpp.). 

Lai gan “uzņēmumu, valdības un sabiedrības mijiedarbība ir bezgalīga un to var 

brīvi interpretēt” (8. lpp.), iespējams izšķirt četrus vienkāršus mentālos mode-

ļus. “Atkarībā no izmantotā modeļa (jeb prizmas) atšķiras cilvēku viedoklis par 

uzņēmuma ietekmes sfēru sabiedrībā, tā vadības lēmumu pieņemšanas kritēri-

jiem, korporatīvās atbildības pakāpi, vadošo darbinieku ētiskajiem pienāku-

miem un nepieciešamību pēc regulējuma” (Turpat). Parasti šie modeļi tiek 

uzskatīti par alternatīviem, un dažiem no tiem galvenokārt ir vēsturiska nozī-

me, tomēr tos ir vērts iegaumēt divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, šie modeļi var būt 

gan aprakstoši, gan norādoši, piemēram, tos var izmantot, lai izskaidrotu, kā 

darbojas uzņēmumu, valdības un sabiedrības attiecības (aprakstošā būtība), un 

tos var uztvert arī kā ideālus nosacījumus tam, kā šīm attiecībām būtu jāfun-

kcionē (norādošā būtība) (Turpat, 8. lpp.). Otrkārt, neskatoties uz to, ka divus 

modeļus — tirgus kapitālisma modeli un dominējošā stāvokļa modeli — Rie-

tumu demokrātijas valstīs var uzskatīt par vēsturiskiem, tie iegūst jaunu nozī-

mi, kad sabiedrībā notiek būtiskas pārmaiņas, piemēram, pāreja no komunis-

ma uz tirgus ekonomiku centrālajā un austrumu Eiropā. Šīs nesen notikušās 

pārmaiņas liecina, ka visus četrus modeļus, no vienas puses, var aplūkot vien-

laikus un, no otras puses, tos var aplūkot gan kā aprakstošus, gan norādošus 

modeļus.  

4.2.1. Tirgus kapitālisma modelis 

Tirgus kapitālisma modelī, kas shematiski veidots 4.1. zīm., “tiek atspoguļots 

uzņēmums, kas darbojas tirgus vidē un galvenokārt reaģē uz ietekmīgiem eko-

nomiskajiem spēkiem. Tas principā tiek nošķirts no sociālo un politisko spēku 

                                                                 
16

 Šajā darbā autore strikti ievēro idejas, kas paustas John F. Steiner un George A. Stei-
ner mācību grāmatas “The Study of Business, Government, and Society” (“Pētījums par 
uzņēmumiem, valdību un sabiedrību”) pirmajā nodaļā (2009), 4.–19. lpp.  
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tiešas ietekmes. Tirgus funkcionē kā amortizators starp uzņēmumiem un ār-

pustirgus spēkiem” (Turpat, 8. lpp).  

4.1. zīm. Tirgus kapitālisma modelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avots: Steiner, John F., un George A. Steiner. “Business, Government, and Society: A 
Managerial Perspective”, 12. izd. McGraw-Hill/Irwin, 2009, 8. lpp. 

[Zīmējuma tekstu tulkojums:   

Sociopolitical Environment — Sociāli politiskā vide 
Market Environment — Tirgus vide 
BUSINESS — UZŅĒMUMS+ 
 

Šis modelis, tāpat kā jebkurš cits modelis, ir balstīts uz dažiem pieņēmumiem. 

Viens no tiem nosaka, ka “ tirgus spēki ir labvēlīgi, un, ja tiks ļauts, tie noteiks 

ekonomisko resursu sadalījumu atbilstoši sabiedrības vajadzībām” (Turpat, 

10. lpp.), līdz ar to būtu jāierobežo valdības veiktie regulēšanas pasākumi. Otrs 

pieņēmums nosaka, ka “savtīgā tirgus konkurence tiek pārvērsta par plašu 
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sociālo labumu” (Turpat), proti, “tirgus disciplinē privātu ekonomisko darbību, 

lai veicinātu sabiedrības labklājību” (Turpat). Tāpēc “adekvāts uzņēmuma 

veiktspējas rādītājs ir peļņa un vadības ētiskais pienākums ir veicināt akcionāru 

intereses” (Turpat). Pieņēmumi, uz kuriem balstīts tirgus kapitālisma modelis, 

ne tikai tieši ietekmē liberālo labklājības valsts režīmu un sociālo un invaliditā-

tes politiku, bet arī liberalizācijas pasākumus postkomunistiskos labklājības 

valstu režīmos, kas ir apspriesti turpmāk šajā nodaļā. 

4.2.2. Dominējošā stāvokļa modelis 

Dominējošā stāvokļa modelī, kas shematiski attēlots 4.2. zīm., sabiedrība tiek 

attēlota kā hierarhiska piramīdas veida struktūra. Steiner un Steiner uzskata, 

ka šis modelis “galvenokārt atspoguļo uzņēmējdarbības kritiķu perspektīvu” 

(Turpat, 11. lpp.), kurā vērojama marksisma ietekme, tāpēc grāmatas autori 

cilvēkus apraksta ar terminu “tautas masas”.  

4.2. zīm. Dominējošā stāvokļa modelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avots: Steiner, John F., un George A. Steiner. “Business, Government, and Society: A 
Managerial Perspective”, 12. izd. McGraw-Hill/Irwin, 2009, 11. lpp. 
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*Zīmējuma teksta  tulkojums: 
Environmental Forces — Vides spēki 
Business – Government — Uzņēmumi–valdība 
Masses — Tautas masas] 
 

Diemžēl ar šo modeli var atspoguļot tikai attīstības fāzē esošu uzņēmumu vadī-

tāju perspektīvu un valdības ierēdņu perspektīvu sabiedrībā, kurā notiek pār-

eja no komunisma un postkomunismu. Lai gan politiskā kontekstā šajās sa-

biedrībās dominē tirgus kapitālisma modelis, faktiski abi šie modeļi daudzējādā 

ziņā pārklājas, un tas būtiski ietekmē personas un struktūras, kas neietilpst 

komunistisko/postkomunistisko uzņēmumu un valdības attiecību sociālajā 

tīklā. Arvien jauni korupcijas gadījumi, jo īpaši liela mēroga korupcija vai valsts 

nozagšana (sk. 4.1. piemēru), kā arī zema līmeņa pārvaldes korupcija liecina, 

ka šis modelis joprojām ir spēkā un var negatīvi ietekmēt invaliditātes politikas 

īstenošanu konkrētās ES dalībvalstīs.  

 

4.1. piemērs. Valsts nozagšana — pastāvīga problēma Latvijā 

Pasaules Bankas 1998. gada ziņojuma fragments. “Ekonomiskā vara Latvijā ir 

koncentrējusies nedaudzu konglomerātu rokās. Uzņēmējdarbības un politis-

kās intereses ir sajaukušās sarežģītā un nepārskatāmā struktūrā, un uzņē-

mumi arvien aktīvāk iesaistās politisko partiju darbībā. Ekonomiskās varas 

pārmērīga koncentrēšanās, ko daļēji izraisa nepienācīga konkurences likumu 

īstenošana, mazina ekonomisko efektivitāti un rada Latvijai risku kļūt uzņē-

mīgai pret augsta līmeņa korupciju” (Anderson J., “Corruption in Latvia” (“Ko-

rupcija Latvijā”), 22. lpp.) 

Saskaņā ar ANO Attīstības programmas (UNDP) 2000. gada pārskatu par tau-

tas attīstību Latvijā politisko lēmumu pieņemšanai ir raksturīgi neformāli, 

ārpus oficiālajām struktūrām notiekoši procesi, kuros liela slēptā ietekme ir 

privātpersonām ar ieinteresētību likumdošanas rezultātos. 

2001. gadā notikušā intervijā organizācijas Transparency International Latvi-

jas nodaļas vadītāja Inese Voika atzina, ka “lēmumu pieņemšanas process 
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nav pietiekami pārskatāms, jo daudzus lēmumus patiesībā pieņem nevis ofi-

ciālajās varas struktūrās, bet gan politiski un ekonomiski ieinteresēto grupu 

“privātos darījumos”, un tas rada korupcijas attīstības iespējas”. (Ieva Rau-

biško, “Letting in the sunshine”, 2001) 

Arī pēdējā pārskatā, kurā tika analizēta Latvijas gatavība dalībai ES, vārds 

“korupcija” tika izmantots 42 reizes 62 lapās, tika novērtēts, ka attiecībā uz 

korupciju Latvija tikai “daļēji atbilst iestāšanās saistībām un prasībām”, un 

tika akcentēta augsta līmeņa korupcija. (Visaptverošais pārraudzības ziņo-

jums par Latvijas gatavību iestāties ES), 2003) 

Apmēram pēc 10 gadiem Pasaules Bankas pētījumā — 2007. gada novembrī 

izdotajā Ekonomikas ziņu vākšanas vienības (Economist Intelligence Unit) 

izstrādātajā valsts pārskatā — tika sniegtas norādes par tāda paša veida ko-

rupciju: “Pašreizējās krīzes *KNAB vadītāja atlaišanas mēģinājuma+ pamatā ir 

augsta līmeņa korupcija Latvijas politikā, kas jau ilgstoši ir uzņēmīga pret 

“valsts nozagšanu” — konkrētu uzņēmējdarbības interešu pārmērīgu ietekmi 

uz likumdošanas procesu. *Visas pašreizējās valdības koalīciju veidojošās par-

tijas+ lielā mērā pārstāv konkrētu ietekmīgu sponsoru intereses.” 

2010. gadā Bertelsmann Transformation Index pārskatā tika norādīts, ka 

“*n+eformālās ekonomiskās un uzņēmējdarbības intereses, kas ir finansiāli 

cieši saistītas ar politiskajām partijām, rada krietni lielāku ietekmi nekā for-

mālās intereses”. 

 

Atsauces 

1. Anderson, James, “Corruption in Latvia. Survey evidence”, Pasaules Ban-

kas ziņojums, 1998. 

2. Bertelsmann Stiftung, “BTI 2010 — Latvia Country Report”. Gītersloha: 

Bertelsmann Stiftung, 2009. 
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mr_lv_final_en.pdf 

6. Economist Intelligence Unit, “Latvia Country Reports”, no 2003. gada ok-

tobra līdz 2010. gada februārim. 

7. Pinto-Duschinsky, Michael, “Aspects of state capture and political finan-

cing”, 2006. 
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Avots: Rusu, Alexandru. “Civil Society Against Corruption – Latvia Country Report”, 
2010. gada septembris, 4.–5. lpp. 

4.2.3. Kompensējošo spēku modelis 

Kompensējošo spēku modelī, kas norādīts 4.3. zīm., uzņēmumu, valdības un 

sabiedrības attiecības tiek atspoguļotas “kā sabiedrības galveno elementu mij-

iedarbības plūsma” (Steiner un Steiner, 2009, 14. lpp.).  

 

 

 

 

 

 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 
119 

  

4.3. zīm. Kompensējošo spēku modelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avots: Steiner, John F., un George A. Steiner. “Business, Government, and Society: A 
Managerial Perspective”, 12. izd. McGraw-Hill/Irwin, 2009, 14. lpp. 

*Zīmējuma teksta  tulkojums: 
Environmental catalysts — Aktivizējošie vides faktori 
Economic conditions — Ekonomikas apstākļi 
Markets — Tirgi 
Geopolitics — Ģeopolitika 
Ideologies — Ideoloģijas 
Technology — Tehnoloģijas 
Nature — Daba 
Culture change — Kultūras izmaiņas 
The Public — Sabiedrība 
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Values — Vērtības 
Opinions — Viedokļi 
Demands — Pieprasījums 
Supports —Piedāvājums 
Nongovernmental organizations — Nevalstiskās organizācijas 
Corporations — Korporācijas 
Market operations — Tirgus operācijas 
Influence efforts — Centieni panākt ietekmi 
Lobbying — Lobēšana 
Leadership — Līderība 
Government — Valdība 
Statutes — Tiesību akti 
Regulations — Noteikumi 
Political leadership — Politisko partiju vadība 
Partisan behaviour — Partizānu rīcība+ 
 

Salīdzinot kompensējošo spēku modeli un (pamata) tirgus kapitālisma modeli, 

redzams, ka kompensējošo spēku modelī “uzņēmumus tieši ietekmē ārpustir-

gus spēki” (Turpat, 15. lpp.).  

Steiner un Steiner raksta, ka šim modelim piemīt turpmāk uzskaitītās pazīmes.  

1. Uzņēmums ir lielā mērā integrēts atvērtā sabiedrībā, un uz 

uzņēmumu iedarbojas vairāki — gan ekonomiski, gan ar ekonomiku 

nesaistīti — spēki. Uzņēmums nav izolēts no sociālās vides un ne 

vienmēr atrodas dominējošā pozīcijā. 

2. Uzņēmējdarbība ir galvenais sabiedrības izmaiņu iniciators, un šīs 

izmaiņas uzņēmumi ierosina, mijiedarbojoties ar valdību, veicot 

ražošanas un pārdošanas darbības un izmantojot jaunas tehnoloģijas. 

3. Tas, vai uzņēmums saņems plašu sabiedrības atbalstu, ir atkarīgs no 

tā spējas pielāgoties dažādiem sociāliem, politiskiem un 

ekonomiskiem spēkiem. 

4. Uzņēmumu, valdības un sabiedrības attiecības pastāvīgi attīstās, 

mainoties galvenajiem uzskatiem, institūcijām un sabiedrībā 

notiekošiem procesiem. (Turpat). 
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Salīdzinot ar ieinteresēto personu modeli, kas attēloss 4.4. zīm., šķiet, ka kom-

pensējošo spēku modelis reālistiskāk atspoguļo attiecības starp uzņēmumiem, 

valdību un sabiedrību, jo “ieinteresēto personu modelis ir ētiska vadības teori-

ja *vai ir balstīts uz to+, par kuras mērķi ir uzskatāma katras ieinteresētās per-

sonas labklājība” (16. lpp.).  

4.2.4.1. Ieinteresēto personu modelis 

4.4. zīm. norādītā ieinteresēto personu modeļa centrā ir korporācija, kurai 

dažādas ieinteresētās personas — primārās un sekundārās — nodrošina saikni 

ar valdību, politiskajām partijām, plašsaziņas līdzekļiem, klientiem, konkuren-

tiem, nākamajām paaudzēm utt.  

Saskaņā ar Steiner un Steiner skaidrojumu “primārās ieinteresētās personas” ir 

“neliels dalībnieku skaits, kuru attiecībām ir tieša, pastāvīga un spēcīga ietek-

me gan uz uzņēmumu, gan dalībniekiem. Tie ir akcionāri (īpašnieki), klienti, 

darbinieki, kopienas un valdības, un atkarībā no uzņēmuma veida tās var būt 

arī citas personas, piemēram, piegādātāji vai kreditori” (Turpat, 15. lpp.). “Se-

kundārās ieinteresētās personas ir iespējami plašs dalībnieku loks, kura sav-

starpējās attiecības ir mazāk hierarhiskas, tās sniedz mazāku labumu, apgrūti-

nājumu vai ietekmēšanas iespējas” (Turpat). Sekundārās ieinteresētās perso-

nas ir, piemēram, aktīvistu grupas, tirdzniecības asociācijas un skolas. 

Kamēr kritiķi uzsver, ka ieinteresēto personu modelis ir pārāk sarežģīts un ne-

skaidrs, lai to varētu izmantot kā modeli, jo “nav skaidrs, kurš vai kas ir leģitī-

ma ieinteresētā persona, kādas ir katras ieinteresētās personas tiesības vai kā 

vadītājiem vajadzētu panākt līdzsvaru starp dažādu ieinteresēto personu atšķi-

rīgajām prasībām” (Turpat, 17. lpp.), šī modeļa atbalstītāji tā aizstāvībai izman-

to divus turpmāk minētos argumentus.  

  “Pirmkārt, korporācija, kurai ir ieinteresētās personas, darbojas 

sekmīgāk. Korporācija spēj efektīvāk izmantot labklājības vairošanas 

funkciju, ja to atbalsta ieinteresēto personu pārstāvētais tīkls” 

(Turpat).  

 “Otrkārt, tā ir ētiska vadības metode, jo ieinteresētajām personām ir 

morālas tiesības, kas izriet no ietekmīgu korporāciju attieksmes pret 
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tām. Neskatoties uz akadēmiskajā vidē notiekošajām debatēm, 

faktiski daudzas lielās korporācijas ir pieņēmušas metodes un 

procesus, lai analizētu ieinteresēto personu vajadzības un sadarbotos 

ar ieinteresētajām personām” (turpat). 

4.4. zīm. Ieinteresēto personu modelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avots: Steiner, John F., un George A. Steiner. “Business, Government, and Society: A 
Managerial Perspective”, 12. izd. McGraw-Hill/Irwin, 2009, 16. lpp. 

 
*Zīmējuma teksta tulkojums: 
Corporation — Korporācija 
Stockholders — Akcionāri 
Media — Plašsaziņas līdzekļi 
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Competitors — Konkurenti 
Suppliers — Piegādātāji 
Customers — Klienti 
Trade Associations — Tirdzniecības apvienības 
Political Interest Groups — Politiskās interešu grupas 
Employees — Darbinieki 
Creditors — Kreditori 
Unions — Biedrības 
Political Parties — Politiskās partijas 
Communities — Kopienas 
Religious Groups — Reliģiskās grupas 
Earth’s Bioshpere — Zemes biosfēra 
Governments — Valdības 
Future Generations — Nākamās paaudzes 
The Poor — Nabadzīgie iedzīvotāji 
Educational Institutions — Izglītības iestādes 
Primary Stakeholders — Primārās ieinteresētās personas 
Secondary Stakeholders — Sekundārās ieinteresētās personas+ 
 

4.2.4.2. Paplašināts ieinteresēto personu modelis 

Yves Fassin (2009), apspriežot ieinteresēto personu jēdziena neskaidro būtību, 

piedāvā šādu klasifikācijas metodi.  

 Reālās ieinteresētās personas jeb īstās ieinteresētās personas (angļu 

val. attiecīgi “real “stakeholders” jeb “stakeholders proper”), kas 

“butībā ir ieinteresētās personas klasiskā sašaurinātā izpratnē — 

personas, kuras sniedz konkrētu ieguldījumu: uzticīgas ieinteresētās 

personas, kurām ir reāla pozitīva (vai vismaz prognozējama) un lojāla 

interese par uzņēmumu” (121. lpp.). 

 Ieinteresētās personas–novērotāji (angļu val. — “stakewatchers”) — 

“ieinteresētās personas, piemēram, sabiedriskās domas ietekmēšanas 

grupas, kuras nesniedz faktisku ieguldījumu uzņēmumā, bet gan 

aizsargā reālo ieinteresēto personu intereses, parasti kā pilnvarotie 

vai starpnieki” (Turpat). 
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 Interešu uzraudzītāji (angļu val. — “stakekeepers”), šis termins 

veidots analoģijā ar vārdu “vārtsargs” (angļu val. — “gatekeeper”) — 

“personas, kuras ir vēl lielākā mērā attālinātas no aktīvajām, reālajām 

ieinteresētajām personām: neatkarīgas uzraudzības iestādes vai 

regulētāji, kas nesniedz nekādu ieguldījumu uzņēmumā, bet gan 

ietekmē un kontrolē to. Šī ieinteresēto personu kategorija nosaka 

noteikumus un ierobežojumus, taču uzņēmumam ir tikai neliela tieša 

ietekme uz šīm personām” (Turpat). 

Fassin uzsver, ka “starp dažādām ieinteresēto personu grupām pastāv trīsvir-

zienu attiecības” (122. lpp.), un paplašinātajā ieinteresēto personu modelī tiek 

izšķirti arī dažādi vides līmeņi, lai pārskatāmāk attēlotu “uzņēmuma robežas un 

trīs uzņēmuma darbības līmeņus — uzņēmuma līmeni, uzņēmējdarbības vidi 

un sociāli politisko jomu” (126. lpp.).  

 

 

Uzdevumi  

4.1. Izvērtējiet situāciju uzņēmumā, kurā jūs strādājat. 

Izmantojot apspriestos modeļus, aprakstiet, kāds ir šī 

uzņēmuma stāvoklis uzņēmumu, valdības un sabiedrības 

attiecību kontekstā!  

4.2. Apdomājiet šo apgalvojumu: mūsu uzņēmums/korporācija 

izpilda juridiskās prasības tādā apmērā, kā noteikts tiesību 

aktos. Kā jūs raksturotu pamata pieņēmumus, uz kuriem šis 

apgalvojums ir balstīts?  

4.3. Pārdomājiet jautājumu: kāpēc uzņēmumam būtu 

jānodarbina personas ar invaliditāti? Aprakstiet dažas 

situācijas, kurās visas puses būtu ieguvējas. 
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4.3. Labklājības valsts un invaliditātes modeļi 

4.3.1. Invaliditātes politika un labklājības valsts 

Lai kurš uzņēmumu, valdības un sabiedrības attiecību modelis katram šķistu 

piemērotāks, ir skaidrs, ka uzņēmumi darbojas dinamiskā vidē, kuru veido vai-

rākas specifiskas vides, piemēram, juridiskā, valdības, kultūras, dabas, tehno-

loģiskā un ekonomiskā vide, kuras ietekmē uzņēmumu.
17

 Valdības uzdevums ir 

ne tikai veicināt un ierobežot uzņēmumu darbību, bet arī nodrošināt, “ka sa-

biedrība nenovērsīsies no tiem, kam veicas mazāk” (Hemerijck, 2002, 

173. lpp.), proti, valdībai jāuzņemas arī sociālās labklājības nodrošināšanas 

funkcija. Gøsta Esping-Andersen (1990; 2002) izšķir šādus trīs labklājības mo-

deļus jeb režīmus: liberālais modelis (tiek izmantots ASV un Apvienotajā Kara-

listē), kur priekšroka tiek dota individuālismam un tirgiem “un labklājības val-

stij ir neliela un sekundāra loma” (2002, 1. lpp.); korporatīvisma jeb konserva-

tīvais modelis (tiek izmantots kontinentālajā Eiropā), kur sociālā apdrošināšana 

ir “cieši sasaistīta ar korporatīvisma uzskatiem un bieži vien arī ar sociālajām 

katoļu subsidiaritātes tradīcijām” (galvenokārt tiek izmantots Dienvideiropā) 

(2002, 2. lpp); sociāldemokrātiskais jeb skandināvu modelis, kur priekšroka 

tiek dota “sociāldemokrātijai, univerālismam, egalitārismam un vispārējai soci-

ālajai pilsonībai” (Turpat). Daži autori apgalvo, ka ES pirmajās 15 dalībvalstīs 

bija pat četri labklājības režīmi — Dienvideiropā tie bija savādāki nekā pārējā 

kontinentālās Eiropas daļā. Starp modeļiem jeb režīmiem ir dažādas atšķirības, 

bet tiem visiem ir “trīs kopīgas iezīmes” (Hemerijck, 2002, 173. lpp.). Pirmkārt, 

“kopīga apņemšanās panākt sociālo taisnīgumu” (Turpat). Otrkārt, “atzīšana, 

ka sociālais taisnīgums var veicināt ekonomisko efektivitāti un progresu” (Tur-

pat). Treškārt, vismaz ES labklājības valstīs politiskā elite piekrīt, “ka ekono-

miskā konkurētspēja nav pretrunā ar sociālo kohēziju” (Turpat, 174. lpp.). Es-

ping-Andersen izšķir trīs labklājības pīlārus: tirgu, mājsaimniecības un valdību. 

Viņš uzsver, ka viena no jebkuras sociālās politikas pamatproblēmām ir, “kā 

sadalīt labklājības veidošanas pienākumus”, proti, kā sadalīt “pienākumus 

starp tirgu, mājsaimniecībām un valdību” (2002, 11. lpp.). Kirton un Green 

(2010, 257. lpp.) ES pirmo 15 dalībvalstu labklājības sistēmas iedala turpmāk 

minētajās kategorijās. 

                                                                 
17

 Steiner un Steiner uzņēmējdarbības vidi apspriež mācību grāmatas “The Dynamic 
Environment” (“Dinamiskā vide”) otrajā nodaļā.  
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1. Skandināvu/sociāldekomkrātu sistēma. Labklājības valstī, kas balstīta 

uz universāliem uzskatiem par indivīdu pilsonību, jābūt spēcīgām 

darba tirgus politikām. Tiek akcentētas darbinieku individuālās 

tiesības, tāpēc valstij jārūpejas par ģimenes uzturēšanas izdevumiem, 

lai darbinieks varētu maksimāli izmantot savas spējas darba tirgū (ir 

spēkā Dānijā, Somijā, Zviedrijā). 

2. Konservatīvā/institucionālā sistēma. Tradicionālais korporatīvisma 

modelis ir balstīts uz tādu sociālo politiku, kurā valsts nodrošina 

ģimenes tikai tad, ja tās nespēj pašas sevi nodrošināt.  Valsts 

uzņemas finanšu kompensācijas funkcijas tad, kad ģimene pati nespēj 

segt savus izdevumus (ir spēkā Vācijā, Austrijā, Francijā, Itālijā). 

3. Anglosakšu/liberālā sistēma. Balstīta uz pārliecību, ka tirgus spēj pats 

sevi regulēt. Personas, kuras nevar iekļūt darba tirgū, var saņemt 

valsts atbalstu atkarībā no to ienākumu līmeņa (ir spēkā Apvienotajā 

Karalistē). 

4. Latīņu joslas sistēma. Rudimentāra valsts labklājības atbalsta sistēma 

nestrādājošo iedzīvotāju atbalstīšanai, kura ne vienmēr nodrošina 

tiesības uz labklājību. Šo sistēmu veicina katoļu baznīcas labklājības 

tradīcijas (ir spēkā Spānijā, Portugālē, Grieķijā, Itālijā). 

Anne Waldschmidt (2009) ir izvērtējusi, “cik spēcīgas dažādos labklājības 

(valsts) modeļos varētu būt invaliditātes politikas trīs galvenās dimensijas, pro-

ti, sociālā aizsardzība, integrācija darba tirgū un vienlīdzīgas tiesības” (18.–

19. lpp.), Eiropas Savienības invaliditātes politikas izpēti, balstot uz Esping-

Andersen ierosināto labklājības valstu klasifikāciju trijos tipos. Pētījuma rezul-

tāti (sk. 4.1. tabulā) norāda, ka liberālajā labklājības režīmā, kurš orientējas uz 

tirgu, “sociālā aizsardzība tiek izmantota iztikas minimuma nodrošināšanai. 

Tomēr darba tirgus integrācijas shēmas, visticamāk, tiek reti izmantotas, jo tiek 

uzskatīts, ka tās traucē brīvā tirgus spēkiem. Tā vietā saskaņā ar liberālā labklā-

jības modeļa loģisko pamatu varētu būt spēcīgi pārstāvēta pretdiskriminācijas 

politika, jo tās mērķis ir visiem indivīdiem nodrošināt brīvu un vienlīdzīgu pie-

kļuvi tirgum, lai viņi varētu sevi nodrošināt” (20. lpp.).  
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4.1. tabula. Invaliditātes politika dažādos labklājības režīmos 

Labklājības režīms  Liberālais Konservatīvais Sociāldemokrātiskais 

Sociālā aizsardzība X XX XXX 

Integrācija darba 

tirgū 

XX XXX X 

Pilsoņu tiesības XXX X XX 

Avots: Anne Waldschmidt. “Disability Policy of the European Union: The Supra-

national Level”, laikrakstā “ALTER - European Journal of Disability Research / 

Revue Européenne de Recherche sur le Handicap”, 3. izd., Nr. 1, 2009, 20. lpp.  

Konservatīvajos-korporatīvisma labklājības režīmos “visbiežāk tiek spēcīgi 

uzsvērta integrācija darba tirgū, jo konservatīvajā sociālajā politikā uz sociālo 

apdrošināšanu balstītās shēmas ir lielā mērā atkarīgas no indivīda dalības dar-

ba tirgū. Šī modeļa paternālās orientācijas dēļ paredzams, ka arī personām ar 

invaliditāti tiks nodrošināta piekļuve pamata sociālajai aizsardzībai. Turpretim 

pilsoņu tiesības ir tikai otršķirīga vērtība, jo šī pieeja ir pretrunā ar konservatī-

vajam modelim raksturīgo orientāciju uz stāvokli sabiedrībā” (Turpat).  

Sociāldemokrātiskajā labklājības režīmā “parasti liela nozīme ir pamata soci-

ālās aprūpes sistēmām, bet darba tirgus integrācijas pasākumi ir vājāki. Var 

secināt arī to, ka pilsoņu tiesības un pretdiskriminācijas politikas ir vidēji nozī-

mīgas: no vienas puses, tās atbilst šī labklājības režīma virzībai uz sociālo soli-

daritāti, bet, no otras puses, universālistiskā pieeja var veicināt uzskatu, ka 

pilsoņu tiesības nav vajadzīgas, ja ir tik augsts sociālo tiesību līmenis. Īsāk sa-

kot, pastāv pieņēmums, ka šajā labklājības modelī sociālā solidaritāte ir nozī-

mīgāka par indivīda pilsoniskajām tiesībām.” (Turpat). 

Waldschmidt principā uzskata, ka sociālās tiesības būtiski atšķiras no pilsoņu 

tiesībām. Vai šis uzskats ir pamatots? 4.2. piemērā izskaidrots, kā radusies cil-

vēktiesību klasifikācija divās galvenajās kategorijās: pilsoņu un politiskajās 

tiesībās, no vienas puses, un ekonomiskajās, sociālajās un kultūras tiesībās, 
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no otras puses. Izskaidrota arī valsts loma šo tiesību īstenošanā: “bezmaksas” 

pilsoņu un politiskās tiesības un maksas ekonomiskās, sociālās un kultūras tie-

sības. Ida Elisabeth Koch (2009) uzsver ne tikai to, ka “CRPD līdztekus pilsoņu 

un politiskajām tiesībām ir noteiktas arī sociāli ekonomiskās tiesības”, tādējādi 

atkārtoti apstiprinot “visu cilvēktiesību un pamatbrīvību nedalāmību, savstar-

pēju atkarību un savstarpējo saistību” (67. lpp.)
18

, bet arī to, ka “visas tiesības 

rada izmaksas”, pat “pienākumi neiesaistīties nosaka, ka valsts ierēdņiem tiek 

sniegtas nepieciešamās norādes un nodrošināta izglītība par attiecīgo pienā-

kumu juridiskajiem aspektiem, un jebkāda cilvēktiesību ievērošanas pārvaldība 

un uzraudzība ietekmē valsts ekonomiskās intereses” (70. lpp.).     

4.2. piemērs. Cilvēktiesības un invaliditāte: sociālo tiesību un pilsoņu tiesī-

bu salīdzinājums 

Viens no galvenajiem jautājumiem, kas 21. gadsimtā tiek apspriests saistībā 

ar cilvēktiesību juridiskajiem aspektiem, ir ekonomisko, sociālo un kultūras 

tiesību robežas un šo tiesību iztiesājamības līmenis. Rietumvalstu tiesību zi-

nātnieki cilvēktiesības tradicionāli klasificē divās kategorijās: pilsoņu un poli-

tiskajās tiesībās, no vienas puses, un ekonomiskajās, sociālajās un kultūras 

tiesībās, no otras puses. Šis dalījums izriet no Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Ģenerālās asamblejas lēmuma, pamatojoties uz Vispārējo cilvēktiesību dek-

larāciju (turpmāk — UDHR), izveidot divus atsevišķus paktus: Starptautisko 

paktu par pilsoņu un politiskajām tiesībām (turpmāk — ICCPR) un Starptau-

tisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām (turpmāk — 

ICESCR), kurus ANO Ģenerālā asambleja pieņēma 1966. gada 16. decembrī.   

Kad Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību komisija sāka izstrādāt 

jaunu konvenciju par UDHR noteiktajām tiesībām, nebija panākta vienoša-

nās, vai šīs tiesības ietvert vienā vai divās konvencijās. Tāpēc Cilvēktiesību 

komisija lūdza Ģenerālās asamblejas viedokli šajā jautājumā, un Ģenerālā 

asambleja nolēma, ka ir jāizstrādā viena konvencija, kurā ietvertas visas cil-

vēktiesību kategorijas. Šāds Ģenerālās asamblejas lēmums tajā laikā tika uz-

                                                                 
18

 Koch atsaucas uz CRPD preambulas c) apsvērumu, kas formulēts šādi: “apstiprinot 
visu cilvēktiesību un pamatbrīvību vispārību, nedalāmību, savstarpējo atkarību un sav-
starpējo saistību un nepieciešamību garantēt personām ar invaliditāti šo tiesību un 
brīvību pilnīgu izmantošanu bez diskriminācijas”. 
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skatīts par pretrunīgu, un 1952. gada februārī izdotajā jaunajā rezolūcijā Ģe-

nerālā asambleja mainīja savu iepriekšējo lēmumu un nolēma UDHR noteik-

tās cilvēktiesības iedalīt divās atsevišķās konvencijās — ICCPR un ICESCR. 

Šādu lēmumu Ģenerālā asambleja pieņēma, jo ideoloģiskā un politiskā pieeja 

cilvēktiesībām, kā arī valsts loma šo tiesību īstenošanā katrā dalībvalstī atšķī-

rās. Tika uzskatīts, ka pilsoņu un politiskās tiesības ir “absolūtas” un “tiešas”, 

kā arī “piekritīgas tiesai” un “bezmaksas”, savukārt ekonomiskās, sociālās un 

kultūras tiesības ir jāievieš pakāpeniski, tās ir lielākā mērā politizētas un rada 

vairāk izmaksu. Šie divi tiesību kopumi tiek aprakstīti arī kā pozitīvās un nega-

tīvās tiesības. Pozitīvās tiesības (ICCPR) ietver tikai valstu negatīvās saistības 

neietekmēt pilsoņu brīvību un neuzliek nekādu pienākumu rīkoties, tāpēc šīs 

tiesības valstij nerada nekādas vai rada nelielas finansiālas izmaksas. Turpre-

tim negatīvās tiesības (ICESCR) ir tāda veida tiesības, kurām ir pozitīva nozī-

me un kuras liek dalībvalstīm veikt dažus pasākumus un ieguldīt finanšu lī-

dzekļus. Šis iedalījums sākumā tika apstrīdēts un kritizēts, bet argumentus 

par šādu klasifikāciju pakāpeniski ir aizstājušas jaunas idejas par cilvēktiesī-

bām juridiskā kontekstā. Protams, juristiem un citiem ekspertiem joprojām ir 

domstarpības par to, vai ir būtiska atšķirība starp šīm divām tiesību kategori-

jām, proti, pilsoņu un politiskajām tiesībām, no vienas puses, un ekonomiska-

jām, sociālajām un kultūras tiesībām, no otras puses. Viens no šīs diskusijas 

aspektiem ir personu ar invaliditāti tiesību klasificēšana cilvēktiesību katego-

rijā. Neatkarīgi no tā, vai starp šiem diviem tiesību kopumiem ir atšķirības, 

parasti personu ar invaliditāti tiesības tiek aplūkotas un izskatītas kā sociālās 

politikas vai labklājības jautājums. 

Kamēr nebija pieņemta jaunā Konvencija par personu ar invaliditāti tiesī-

bām
*
, šīs cilvēku grupas tiesības parasti tika regulētas vienīgi ar starptautiska 

līmeņa tā sauktajām “ieteikuma tiesībām”. Šādu situāciju varētu būt izraisījis, 

piemēram, tas, ka parasti uzmanība tiek pievērsta steidzamākajām vajadzī-

bām, teiksim, personu ar invaliditāti tiesībām uz pamata veselības aprūpi un 

izglītību, kā arī minimālajam dzīves līmenim, tas ir, tiesībām, kuras parasti 

tiek klasificētas kā sociālās tiesības. Situācija mainījās tikai tad, kad tika pie-

tiekami uzsvērta personu ar invaliditāti prasība pēc vienlīdzīgas dalības sa-

biedrībā un tika atkārtoti izvērtēts invaliditātes jēdziens. Protams, ir arī kriet-
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ni sarežģītāki iemesli, bet šis ir viens no skaidrojumiem. 

Pēdējo divdesmit laikā invaliditātes jomā ir notikušas interesantas paradig-

matiskas izmaiņas. Tās noteica sociālās politikas pieeja, kura šai nodaļā ap-

rakstīta pirms pieejas cilvēktiesībām. Notikumu attīstība cita starpā ietvēra 

personu ar invaliditāti aplūkošanu kā tiesību subjektus, nevis objektus. Pēdē-

jo gadu laikā arvien vairāk tiek uzsvērtas tiesības uz vienlīdzību un nediskri-

mināciju, kā arī personu ar invaliditāti tiesības uz līdzdalību sabiedrības dzīvē 

līdzvērtīgi citiem pilsoņiem. Prasības pēc vienlīdzības un nediskriminācijas ir 

pamatotas ar cilvēktiesību vērtībām, kas noteiktas Vispārējā cilvēktiesību 

deklarācijā un Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām. Šīs vērtības ir, 

piemēram, visu cilvēktiesību un pamatbrīvību vispārība, nedalāmība, sav-

starpējā atkarība un savstarpējā saistība, tostarp patstāvība un cieņa pret 

visiem cilvēkiem. 

*
 Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām un tās Fakultatīvo protokolu 

pieņēma 2006. gada 13. decembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas galvenajā 

mītnē Ņujorkā un atvēra parakstīšanai 2007. gada 30. martā. 

Avots: Brynhildur G. Flуvenz. “The Implementation of the UN Convention and the Deve-
lopment of Economic and Social Rights as Human Rights”. Oddnỳ Mjöll Arnardуttir un 
Gerard Quinn redakcijā, “The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: 
European and Scandinavian Perspectives”. Leidene un Bostona: Martinus Nijhoff Pub-
lishers, 2009, 257.–259. lpp. 

4.4. uzdevums Aplūkojiet 4.2. piemēru. Atbildiet uz turpmāk uzdota-

jiem jautājumiem. 

1. Kā radies cilvēktiesību dalījums divos tiesību kopumos? Kādi ir 

galvenie uzskati, ar kuriem pamato cilvēktiesību iedalīšanu divos 

tiesību kopumos? Kāda ir valsts loma šo tiesību īstenošanā?  

2. Kā personu ar invaliditāti tiesību klasificēšana cilvēktiesību 

kategorijās iederas debatēs par cilvēktiesību iedalīšanu vienā vai 

divos tiesību kopumos? Ja personu ar invaliditāti tiesības tiek 

uzskatītas par sociālajām tiesībām, kā šāda klasifikācija ietekmē 

a) personas ar invaliditāti, b) valdības (dalībvalstis), c) uzņēmumus? 

Ja personu ar invaliditāti tiesības tiek uzskatītas par pilsoņu 
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tiesībām, kā šāda klasifikācija ietekmē a) personas ar invaliditāti, 

b) valdības (dalībvalstis), c) uzņēmumus? Vai, jūsuprāt, invaliditātes 

tiesības ietilpst sociālajās tiesībās, pilsoņu tiesībās vai abos šajos 

tiesību veidos?  

3. Apspriediet rezultātus, kas norādīti 4.1. tabulā “Invaliditātes politika 

dažādos labklājības režīmos”, a) saskaņā ar klasifikāciju, kas nosaka, 

ka personu ar invaliditāti tiesības ietilpst divos cilvēktiesību 

kopumos — sociālajās tiesībās un pilsoņu tiesībās; b) saskaņā ar 

klasifikāciju, kas nosaka, ka personu ar invaliditāti tiesības ietilpst 

vienā cilvēktiesību kopumā. Izveidojiet tabulas, lai ilustrētu katru no 

šiem gadījumiem. Formulējiet galvenos pieņēmumus par katru 

tabulu. 

Lisa Waddington (2009) uzsver — “lai gan konvencijā nav ietverta invaliditātes 

definīcija” (132. lpp.)
19

, tajā tiek atzīts, ka “invaliditātes jēdziens pastāvīgi attīs-

tās un ka invaliditāte rodas, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem saskaro-

ties ar attieksmes un apkārtējās vides šķēršļiem, kas ierobežo vienlīdzīgas ie-

spējas pilnvērtīgi un efektīvi līdzdarboties sabiedrības dzīvē” (CRPD preambu-

las e) apsvērums), tāpēc konvencija “noteikti ir balstīta uz sociālo invaliditātes 

modeli, un to apstiprina norāde uz to, kura indivīdu grupa tiek aizsargāta” 

(Waddington, 2009, 132. lpp.): “Pie personām ar invaliditāti pieder personas, 

kurām ir ilgstoši fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi, kas mijiedarbī-

bā ar dažādiem šķēršļiem var apgrūtināt to pilnvērtīgu un efektīvu līdzdalību 

sabiedrības dzīvē vienlīdzīgi ar citiem” (CRPD 1. pants). 

Bet kas ir invaliditātes sociālais modelis, respektīvi, invaliditātes sociālie mode-

ļi? Kā šie modeļi ir saistīti ar konkrētām labklājības valstīm vai kā tie funkcionē 

šajās valstīs? Kādas ir alternatīvas šim invaliditātes modelim vai modeļiem? 

4.3.2. Invaliditātes modeļi 

Lai izprastu būtisko atšķirību starp divām galvenajām pieejām jeb invaliditātes 

modeļiem, tās ir savstarpēji jāsalīdzina, izmantojot individuālo jeb medicīnisko 

                                                                 
19

 Zemteksta piezīmē Waddington paskaidro, ka nolēma neietvert definīciju, jo “nevie-
nā definīcijā noteikti netiek aplūkoti pilnīgi visi cilvēki” (Waddington, 2009, 132. lpp.). 
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modeli un sociāli kontekstuālo modeli (sk. 4.2. tabulu). Rannveig Traustadóttir 

(2009) norāda: “Lai gan šī ir vienkāršota metode un neatspoguļo invaliditātes 

sarežģītību, tā ļauj saprast atšķirības starp šīm divām pieejām un uzsver jauno 

sociālo izpratni par invaliditāti.” (8. lpp.) 

4.2. tabula. Divas galvenās pieejas izpratnei par invaliditāti  

Individuālais jeb medicīniskais 

modelis 

        Sociāli kontekstuālais modelis 

 Koncentrējas uz funkci-
onālajiem traucējumiem 
un indivīdu 

 Koncentrējas uz sociālo kon-
tekstu un vidi 

 Uzsver klīnisko un medicī-
nisko diagnozi 

 Uzsver attiecības starp indivīdu 
un sabiedrību 

 Uzsver indivīda trūkumus  Uzsver sociālos šķēršļus 

 Uzskata, ka problēma 
piemīt indivīdam un tā ir 
jānovērš vai jāārstē 

 Uzskata, ka problēmu rada dis-
krimi-nācija, atstumšana un 
aizspriedumi 

 Risinājums ir medicīniski, 
psiho-loģiski un rehabilitā-
cijas pakalpojumi 

 Risinājums ir diskriminācijas un 
segregācijas izbeigšana un 
šķēršļu novēršana 

Avots: Rannveig Traustadуttir. “Disability Studies, The Social Model And Legal Deve-
lopments”. Oddnỳ Mjöll Arnardуttir un Gerard Quinn redakcijā, “The UN Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities: European and Scandinavian Perspectives”. Lei-
dene un Bostona: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 8. lpp. 

Tom Shakespeare (2006) argumentē, ka “Lielbritānijas sociālais modelis ietilpst 

sociāli kontekstuālo invaliditātes pieeju saimē” un ka “visas šīs pieejas noliedz 

individuālu izpratni par invaliditāti un dažādā mērā nosaka personu ar invalidi-

tāti vietu plašākā kontekstā” (8. lpp). Viņš norāda, ka “*k+atra no šīm pieejām 

atšķirīgā pakāpē ietver pamata politiskās saistības uzlabot dzīves kvalitāti per-

sonām ar invaliditāti, veicinot sociālo iekļaušanu un novēršot šķēršļus, ar ku-

riem saskaras personas ar invaliditāti” (ibid.). Shakespeare izšķir trīs dažādus 

kontekstuālos invaliditātes modeļus: Lielbritānijas sociālo invaliditātes modeli, 

(Ziemeļamerikas) minoritāšu grupu modeli un Ziemeļvalstu savstarpējās at-

tieksmes modeli.  
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4.3.2.1. (Lielbritānijas) sociālais invaliditātes modelis 

Rannveig Traustadóttir (2009, 9. lpp.) uzsver, ka “sociālajā modelī var izmantot 

terminu “cilvēki ar invaliditāti”, jo cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem 

invaliditāte rodas sabiedrības dēļ, nevis ķermeņa disfunkciju dēļ. Frāze “cilvēki 

ar invaliditāti” nav pieņemama, jo tā paredz, ka “invaliditāte” ir individuāli trū-

kumi” (Shakespeare, 2006, 32. lpp., pievienots slīpinājums). Lielbritānijas soci-

ālais modelis radās 20. gadsimta 70. gados, tas tika attīstīts nākamajās desmit-

gadēs un tam bija un joprojām ir būtiska loma izpratnē par invaliditāti, bet, kā 

norāda Shakespeare, tas sākotnējā, nemainītā veidā mūsdienās varētu tikt 

uzskatīts par novecojušu.
20

    

4.3.2.2. (Ziemeļamerikas) minoritāšu grupas modelis  

Shakespeare raksta, ka minoritāšu grupu modelis radās ASV 20. gadsimta 

60. gados, kad tika aktīvi apspriesti invaliditātes jautājumi, kā dēļ “sāka veido-

ties neatkarīgi pastāvošas pieejas” (24. lpp.). Minoritāšu grupu modelis ir bal-

stīts uz pamatdomu, ka “pret personām ar invaliditāti vērstie aizspriedumi un 

diskriminācija ir jāapkaro ar likumiem pilsoņu tiesību jomā, un tas nodrošinās 

šo personu tiesības” (Traustadóttir, 2009, 14. lpp.). Traustadóttir atzīst, ka 

“Ziemeļamerikas teorētiķu darbos ir aplūkoti arī būtiski sociālie, kultūras un 

politiskie invaliditātes aspekti” (Turpat). Atšķirībā no Lielbritānijas modeļa šī 

pieeja “skaidri nenošķir bioloģisko invaliditāti (funkcionālos traucējumus) un 

sociālo invaliditāti”, un tajā bieži tiek izmantota frāze “personas ar invaliditā-

ti”” (Turpat).   

4.3.2.3. Ziemeļvalstu savstarpējās attieksmes modelis un interaktīva pieeja 
invaliditātei 

Iepazīstinot ar Ziemeļvalstu savstarpējās attieksmes modeli, Traustadóttir no-

rāda, ka izpratne par invaliditāti “ir cieši saistīta ar pamatidejām par pilsonību 

un vienlīdzību, kas jau ilgstoši ir Ziemeļvalstu labklājības valsts pamatprincipi 

un vērtības” (12. lpp.). “Ziemeļvalstu uzskatos par invaliditāti tiek uzsvērta 

sarežģītā un īpaši pozicionētā mijiedarbība starp individuāliem faktoriem un 

                                                                 
20

 Sk. 3. nodaļu “Critiquing the Social Model” Tom Shakespeare darbā “Disability Rights 
and Wrongs”. 
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vidi” (Turpat). Šī autore tāpat kā Jan Tøssebro norāda uz trim galvenajām šī 

modeļa iezīmēm (13. lpp.). 

Pirmkārt, invaliditāte ir nesaderība starp personu un vidi jeb “slikta atbilstība” 

starp indivīda spējām un plašāku sabiedrisko vidi. Tā rodas ne tikai tāpēc, ka 

personas spējas nav tipiskā apjomā, bet arī tāpēc, ka vide nav pilnībā pielāgota 

cilvēku dažādībai. Attiecīgi tiek noteikts, ka indivīds ir persona ar invaliditāti, 

tad, ja ierobežojumu, slimības vai funkcionālo traucējumu dēļ indivīdam ikdie-

nas dzīvē nākas saskarties ar būtiskiem šķēršļiem. Līdz ar to invaliditāte ir at-

tiecības starp indivīdiem un plašāku sabiedrību. 

Otrkārt, invaliditāti nosaka situācija vai konteksts. Tas, vai konkrētie funkcionā-

lie traucējumi rada invaliditāti vai ne, ir atkarīgs situācijas vai konteksta. Pie-

mēram, kurlums netiktu uzskatīts par invaliditāti, ja visi prastu runāt zīmju 

valodā, un aklums neizpaužas kā invaliditāte, kad neredzīgā persona runā pa 

tālruni. 

Treškārt, invaliditāte ir relatīva. Tøssebro kā piemēru izmanto intelektuālo in-

validitāti. 20. gadsimtā stāvoklis, pie kura personai tika noteikta šāda diagnoze, 

Eiropā atšķīrās no 50 līdz 85 IQ punktiem. Atkarībā no definīcijas par personām 

ar intelektuāliem traucējumiem tika noteikti no 0,5 % līdz 15 % no attiecīgās 

valsts iedzīvotājiem. Tøssebro argumentē, ka tas arī ilustrē invaliditātes definī-

ciju veidojošos elementus, tostarp divdalījuma klasifikācijas patvaļīgumu, kas ir 

būtisks aspekts sociāli balstītai izpratnei par invaliditāti. 

Traustadóttir uzskata, ka Ziemeļvalstu savstarpējās attieksmes modelis ir te-

orētiski nepietiekami attīstīts un praktiski to “ir sarežģīti izmantot (..) attiecībā 

uz labklājības nodrošināšanu, speciālo izglītību un citiem pakalpojumiem, kuri 

joprojām ir balstīti uz medicīniskām diagnozēm un psiholoģiskām pārbaudēm, 

kas nosaka, vai persona ir piemērota šādu pakalpojumu saņemšanai” (13.–

14. lpp.), bet Shakespeare vērš uzmanību uz to, ka invaliditāte ir sarežģīts te-

mats un ka Ziemeļvalstu savstarpējās attieksmes pieeja, kurā “invaliditāte tiek 

aplūkota vairākos analītiskajos līmeņos” (Gustavsson, kuru citē Shakespeare, 

2006, 58. lpp.), vai kāda cita savstarpējās attieksmes vai interaktīvā pieeja va-

rētu būt piemērotāka šīs sarežģītības atspoguļošanai. Viņš raksta, ka viņa iz-

pratne par invaliditāti ir līdzīga Ziemeļvalstu savstarpējās attieksmes pieejai vai 
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van den Ven et al. izstrādātajai pieejai, kurā panākts “līdzsvars starp medicīnis-

kajiem un sociālajiem aspektiem” un tiek izšķirtas trīs grupas ar faktoriem, 

kuru savstarpējā mijiedarbība “nosaka vai rada invaliditāti” (Shakespeare, 

2006, 59. lpp.). Faktoru grupas ir šādas: “individuālie faktori, kas ietver perso-

nības iezīmes un prasmes, kā arī funkcionālos traucējumus; sociālie faktori, kas 

attiecas uz pieejamību, attieksmi utt.; atbalsta sistēmā ietilpstošie faktori, kas 

ietver sociālo atbalstu, profesionālu aprūpi un palīdzības ierīces” (Turpat). 

Atkārtoti aplūkojot CRPD preambulas e) apsvērumu, kurš nosaka, ka “invalidi-

tātes jēdziens pastāvīgi attīstās un ka invaliditāte rodas, cilvēkiem ar funkci-

onāliem traucējumiem saskaroties ar attieksmes un apkārtējās vides šķēršļiem, 

kas ierobežo vienlīdzīgas iespējas pilnvērtīgi un efektīvi līdzdarboties sabiedrī-

bas dzīvē”, kā arī Lisa Waddington apgalvojumu, ka konvencija “noteikti ir bal-

stīta uz sociālo invaliditātes modeli” (132. lpp.), var piekrist, ka kopumā kon-

vencija ir balstīta uz sociāli kontekstuālo invaliditātes modeli, nevis individuālo 

jeb medicīnisko modeli, konvencijā funkcionālie traucējumi tiek nodalīti no 

invaliditātes kā Lielbritānijas sociālajā modelī, tiek izmantotas frāzes “personas 

ar invaliditāti” un “personas ar funkcionāliem traucējumiem” kā minoritāšu 

grupu modelī, un konvencijā tiek norādīts, ka “invaliditāte rodas, cilvēkiem ar 

funkcionāliem traucējumiem saskaroties ar attieksmes un apkārtējās vides 

šķēršļiem”, kā interaktīvajā pieejā.  

 

4.5. uzdevums       

Rannveig Traustadóttir, rakstot par Ziemeļvalstu savstarpējās attieksmes 

modeli invaliditātes jomā, norāda, ka izpratne par invaliditāti “ir cieši 

saistīta ar pamatidejām par pilsonību un vienlīdzību, kas jau ilgstoši ir 

Ziemeļvalstu labklājības valsts pamatprincipi un vērtības” (12. lpp.). Vai 

jūs piekrītat, ka arī citi sociāli kontekstuālie modeļi ir cieši saistīti ar attie-

cīgajiem labklājības režīmiem? Izvēlieties vienu no modeļiem un detalizē-

ti norādiet šī modeļa pamatidejas un veidus, kā šis modelis ir saistīts ar 

attiecīgo labklājības režīmu. 
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4.3.3. Postkomunisma labklājības režīms un invaliditātes aspekti 

Schubert, Hegelich un Bazant (2009) norāda, ka “*l+īdz ar ES paplašināšanos 

pētījumos par labklājību bija jāatrisina tas, ka ES iestājās dažas valstis, kuras 

netika aplūkotas iepriekšējos pētījumos” (14. lpp.). Autori apšauba to, cik uzti-

cama ir vienkāršākā šīs problēmas risināšanas metode, proti, esošajiem labklā-

jības režīmiem vienkārši pievienot vēl vienu grupu, piemēram, saskaņā ar Pa-

lier ieteikumu, ka “Eiropas sociālo modeli var iedalīt piecos tipos jeb režīmos: 

Lielbritānijas, Ziemeļvalstu, kontinentālajā, Vidusjūras reģiona un austrumu.” 

Kā norādījuši daudzi pētnieki, Maltu un Kipru var iekļaut Vidusjūras reģiona 

tipā. Austrumu režīmu tipa izveidi var pamatot ar to, ka postpadomju valstīm 

varētu būt līdzīgs attīstības virziens. Tomēr pēdējo gadu pētījumos gan empī-

riski, gan analītiski ir pierādīts, ka starp jaunajā režīmu tipā ietilpstošajām val-

stīm ir milzīgas atšķirības” (Turpat).   

Austrumu labklājības režīmā jeb abos postkomunistiskajos labklājības režī-

mos — postpadomju režīmā (Baltijas valstīs) un centrālās Austrumeiropas re-

žīmā — būtiskas atšķirības pastāv pat katrā no šiem apakšiedalījumiem (Schu-

bert, Hegelich un Bazant atsaucas uz Brusis (1999) pētījumu par labklājības 

pasākumiem Polijā, Slovākijā, Čehijas Republikā un Ungārijā, kā arī uz Aidukai-

te (2004) pētījumu par labklājības pasākumiem Baltijas valstīs — Latvijā, Lietu-

vā un Igaunijā). Schubert, Hegelich un Bazant (2009) atgādina, ka “pat pirms ES 

paplašināšanās režīmu tipoloģija tika kritizēta par atšķirībām režīmu tipu ietva-

ros. Konservatīvajos labklājības režīmos parasti ir plašs atšķirīgu labklājības 

pasākumu klāsts” (15. lpp.). Tāpēc autori uzsver: “*j+a tagad tiek pievienots vēl 

viens neskaidrs tips *vai tipi+, pastāv risks, ka atšķirības tipa ietvaros būs lielā-

kas par atšķirībām starp atsevišķām valstīm no dažādiem reģioniem. Empīriski 

tas būtu pretrunā labklājības valstu loģikas principiem” (Turpat). 

 

4.3. piemērs. Labklājības pasākumi Baltijas valstīs  

Baltijas valstīs — Igaunijā, Latvijā un Lietuvā — ir vērojamas gan liberālo, gan 

konservatīvo labklājības pasākumu iezīmes, bet to apmērs atšķiras. Intere-

santi, ka politikas rezultāti atbilst liberālajam labklājības tipam, bet politikas 
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veidošanas konteksts ir līdzīgs kontinentālajam–konservatīvajam modelim.  

Labklājības mērķa budžetu Baltijas valstīs pārvalda ar trīspusīgiem sociālās 

apdrošināšanas fondiem, kas ir tipiska konservatīvi korporatīvā labklājības 

režīma iezīme. Daži Oto fon Bismkarka ierosinātie pasākumi pirmoreiz tika 

izmantoti nevis demokrātijas atjaunošanas laikā, bet jau padomju laikā. Tā-

pēc darba labklājība, kas saskaņā ar Bismarka teoriju ir klasiskas labklājības 

valsts centrā, bija padomju sociālās politikas pamats. 

Šī virziena saistība ar komunisma laikmetu bija viens no iemesliem, kāpēc 

Baltijas valstu labējie politiķi uzskatīja, ka Bismarka modelis ir pārāk solidārs, 

un pievērsās liberālai labklājības politikai. Savukārt kreisās politiskās partijas, 

kuras uzskatīja, ka Ziemeļvalstu sociāldemokrātiskais modelis ir pārāk kreisi 

orientēts, deva priekšroku kontinentālās Eiropas Sozialstaat (no vācu val. — 

sociāla valsts) principiem.  

Virzienu saistību un virzienu noviržu kombinācija ir viens no iemesliem, kā-

pēc ir tik sarežģīti definēt Baltijas valstīs izmantoto labklājības modeli. Aidu-

kaite (2009) (2009) to definē kā īpatnēju postkomunisma labklājības režīmu, 

kam raksturīga neoliberālisma un Bismarka ierosinātā labklājības režīma pa-

zīmju kombinācija. Cerami un Vanhuysse (2009), kā arī Aspalter et al. (2009) 

uzsver, ka mūsdienu postkomunistiskajos labklājības režīmos vienlaikus pa-

stāv vairāki vēsturiskie slāņi. Daži no tiem ir radušies jau pirms komunistiskā 

režīma, kad Centrāleiropas valstīs un Krievijā bija liela Vācijas un Austroungā-

rijas Impērijas ietekme. Līdz ar to konservatīvā un korporatīvisma labklājības 

režīma pasākumi var attiekties gan uz komunistisko režīmu, gan laiku pirms 

tā (Cerami, 2008, Orenstein, 2008, Cerami un Vanuysse, 2009). 

Atsauces 
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Transformations in Central and Eastern Europe” (96.–111. lpp.). Basing-

stoka: Palgrave Macmillan. 
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Pathways: Theorizing Social Policy Transformations in Central and Eas-

tern Europe”. Basingstoka: Palgrave Macmillan. 

5. Orenstein, M. (2008). “Poverty, Inequality, and Democracy, Journal of 
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Avots: Anu Toots un Janika Bachmann. “Contemporary Welfare Regimes in Baltic Sta-
tes: Adapting Post-Communist Conditions to Post-Modern Challenges.” Laikraksts “Stu-
dies of Transition States and Societies”, 2. izd., Nr. 2, 2010, 31.–44. lpp. 

Toots un Bachmann (2010) norāda, ka būtiska problēma ir pieticīgais dzīves 

līmenis: “Piecus gadus pēc pievienošanās ES dzīves līmenis Baltijas valstīs jo-

projām ir aptuveni divreiz zemāks par vidējiem rādītājiem ES pirmajās 15 da-

lībvalstīs, un šajā jomā nav vērojams būtisks progress. Tomēr, veicot uz tirgu 

orientētas reformas, nav būtiski palielinājušās ienākumu atšķirības. Igaunijā 

kopš 2004. gada pastāvīgi samazinās to iedzīvotāju daļa, kuriem draud naba-

dzība, un 2009. gadā tā bija 17,6 %; situācija Latvijā un Lietuvā nav tik sekmīga. 

Šajās valstīs nabadzības tendence ir bijusi svārstīga, un pašlaik Lietuvā šis rādī-

tājs ir 21,4 % un Latvijā tas ir 25,9 %” (40. lpp.). Aidukaite (2004) uzsver: “lai 

gan *Baltijas valstīs+ ir spēkā visas lielākās programmas, kuru mērķis ir aizsar-

gāt pilsoņus no sociālā riska, no tām tiek gūts samērā maz labuma, jo pilso-

ņiem ir galvenokārt jāpaļaujas uz tirgus vai ģimenes atbalstu, nevis valsts at-

balstu. Tā rezultātā ir palielinājušās ienākumu atšķirības un nabadzības rādītāji 

Baltijas valstīs” (42. lpp.). Viņa arī akcentē to, ka “Baltijas valstīs ir veiktas soci-

ālās politikas reformas, tomēr joprojām skaidri redzams, ka ir paturētas dau-

dzas struktūras no padomju laikiem, un dažas no tām nav tik vienkārši likvidēt. 

Tā notiek, neskatoties uz to, ka sociālo nodrošinājumu apgrūtināja gan relatīvi 

zems resursu līmenis, kas bija īpaši ierobežots pirmajos neatkarības gados *un 
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ekonomiskās krīzes laikā joprojām ir ierobežots+, gan liberālā tirgus vērtību 

ievērošana šajās valstīs” (Turpat). Tomēr padomju struktūru saglabāšanos var 

saistīt ar diviem laikposmiem — ar komunistisko periodu un laiku pirms tā.  

 

4.4. piemērs. Invaliditātes aspekti Latvijā 

Invaliditātes politiku Baltijas valstīs, jo īpaši Latvijā, veido dažādi vēsturiskie 

slāņi. Pirmkārt, Latvija ir viena no nedaudzajām Eiropas Savienības dalībval-

stīm, kur publiskā un oficiālā kontekstā joprojām bieži tiek lietoti termini “inva-

līdi” (angļu val. — “invalids”) un “invaliditāte” (angļu val. — “invalidity”). Latvi-

jas Invalīdu lietu nacionālā padomes nosaukumu angļu valodā tulko kā “Nati-

onal Council of Disability Affairs”, lai gan tiešais tulkojums angļu valodā būtu 

“National Council for/of Invalids’ Affairs”; organizācijas “Apeirons — invalīdu 

un viņu draugu apvienība” nosaukumu angļu valodā tulko kā “Union of People 

with Disabilities and Their Friends”, lai gan tiešais tulkojums angļu valodā būtu 

“Apeirons — Union of Invalids and Their Friends”; Latvijas Invalīdu biedrības 

nosaukumu angļu valodā tulko kā “Latvian Organisation of Disabled People”, 

lai gan tiešais tulkojums angļu valodā būtu “Latvian Society or Organisation of 

Invalids” utt. Ir tikai daži izņēmumi, kad tiek lietots termins “cilvēki ar īpašām 

vajadzībām”, piemēram, nosaukumā “Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām 

sadarbības organizācija SUSTENTO”, kuru angļu valodā tulko kā “Latvian Um-

brella Body for Disability Organisations SUSTENTO”.
1
 Tiek uzskatīts, ka termini 

“invalīdi” un “invaliditāte” ir saglabājušies no padomju laikiem,
2
 tomēr ten-

dence cilvēkus apzīmēt kā invalīdus mazinās, un tā vietā tiek izmantotas cieņ-

pilnākas uzrunas formas, piemēram, “cilvēki ar invaliditāti” vai “personas ar 

invaliditāti”. Līdz ar to “Convention on the Rights of Persons with Disabilities” 

nosaukums latviešu valodā tiek tulkots kā “Konvencija par personu ar invalidi-

tāti tiesībām”
3
, taču konvencijas preambulas daļas e) apsvērumā termins 

“disability” (angļu val. — invaliditāte, nespēja) tiek tulkots kā “invaliditāte” un 

termins “impairment” — kā “nespēja”, kas var radīt interesantus secinājumus, 

jo īpaši tad, ja šo tulkojumu aplūko kontekstā ar jauno Invaliditātes likumu, 

kurš stājās spēkā 2011. gada 1. janvārī un kura 5. pants 1. punktā noteikts: 

“Invaliditāte ir ilgstošs vai nepārejošs ļoti smagas, smagas vai mērenas pakāpes 
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funkcionēšanas ierobežojums, kas ietekmē personas garīgās vai fiziskās spējas, 

darbspējas, pašaprūpi un iekļaušanos sabiedrībā.”
4
 Lai kāds būtu šādas termi-

noloģijas izvēles pamatojums, terminoloģija ir nozīmīga, jo ir jāizprot, par ko ir 

runa, bet var vispārīgi apgalvot, ka pēc pirmajiem samērā grūtajiem pārejas 

gadiem 20. gadsimta 90. gadu sākumā personu ar invaliditāti stāvoklis Latvijā 

konkrētās jomās sāka uzlaboties atšķirīgā tempā, jo īpaši pēc tam, kad Ministru 

kabinets 1998. gadā pieņēma koncepciju “Vienādas iespējas visiem”. Šīs kon-

cepcijas septītais uzdevums bija nodrošināt invaliditātes aspekta iekļaušanu 

visos politikas veidošanas posmos, un tas tika iedalīts trijos apakšuzdevumos: 

1) izveidot pieejamu un vienotu informācijas sistēmu (datu bāzi) par personām 

ar invaliditāti; 2) veicināt zinātniski pētniecisko darbu fundamentālo un pielie-

tojamo pētījumu jomā saistībā ar invaliditātes aspektiem; 3) iesaistīt personu 

ar invaliditāti intereses pārstāvošās sabiedriskās organizācijas visos lēmumu 

pieņemšanas etapos. Pirmā un trešā apakšuzdevumam izpilde tika iesākta un 

joprojām tiek turpināta, bet otrais apakšuzdevums, kas paredzēja arī jaunas 

zinātniski pētnieciskas institūcijas izveidi, tika atlikts.
5
 Sarah Phillips analizē, ka 

Latvijas invaliditātes politikas jaunākās attīstības tendences norāda uz intere-

santu postpadomju funkcionālā invaliditātes modeļa un medicīniskā invaliditā-

tes modeļa kombināciju, jo īpaši pēc Invaliditātes likuma pieņemšanas, kas 

strikti nosaka, kas ir un kas nav persona ar invaliditāti un kurā invaliditātes 

kategorijā (grupā) ietilpst katra persona ar invaliditāti. Paredzams, ka plānotā 

“Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija” (Internati-

onal Classification of Functioning, Disability and Health jeb ICF) (darbs pie tās 

sākts 2010. gadā) būs precīzāks un zinātniski pamatotāks instruments invalidi-

tātes (nespējas) noteikšanai. Dažādu invaliditātes (nespējas) noteikšanas sis-

tēmu izpētei tika izvēlētas piecas valstis — Vācija, Nīderlande, ASV, Baltkrievija 

un Krievija.
6
 

Lai gan tiek norādīts, ka viens no galvenajiem šķēršļiem, kas apgrūtina CRPD 

īstenošanu, ir “nepietiekami finanšu resursi pašreizējās ekonomiskās situācijas 

dēļ”,
7
 reālo situāciju precīzāk atspoguļo pāreja uz šaurāku izpratni par invalidi-

tāti, kas formulēta Rīcības plānā par invaliditātes un tās izraisīto seku mazinā-

šanas politikas pamatnostādņu 2005.–2015. gadam īstenošanu.  

Sk. tulkojumu angļu valodā Augsta līmeņa grupas ziņojumos par ANO Konven-
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cijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu (Report on Implementation 

of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities) (2008, 43. lpp.; 

2009, 117.–18. lpp. par apvienību “Apeirons”; 125. lpp. par Invalīdu lietu naci-

onālo padomi; 2010, 55. lpp. par Invalīdu lietu nacionālo padomi). Izņēmums ir 

2009. gada ziņojums, kurā jaunā invaliditātes noteikšanas sistēma (angļu val. 

— “disability determination system”) iekavās tika nosaukta par “The Invalidity 

informative system” (“invaliditātes informatīvā sistēma”) (126. lpp.).  

2
 Īsu ieskatu par galvenajiem aspektiem saistībā ar invaliditāti un personu ar 

invaliditāti stāvokli PSRS sk. Phillips.   

3 
Sal. konvencijas nosaukuma tulkojumu krievu valodā Konvencija o pravah 

invalidov (“Konvencija par invalīdu tiesībām”) (sk. Apvienoto Nāciju 

Organizācijas tīmekļa vietnes versiju krievu valodā 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml) vai 

ukraiņu valodā — Konvencija pro prava invalidiv (“Konvencija par invalīdu 

tiesībām”) (sk. Verkhovna Rada (Ukrainas parlamenta) oficiālo tīmekļa vietni 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_g71). Konvencijas 

tekstam nav oficiāla tulkojuma baltkrievu valodā, jo Baltkrievija nav 

parakstījusi Konvenciju. Saskaņā ar Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes 

datiem 2010. gadā 59,4 % no Latvijas iedzīvotājiem pēc tautības bija latvieši, 

27,6 % bija krievi, 3,6 % bija baltkrievi, 2,5 % bija ukraiņi un 6,9 % iedzīvotāju 

bija cita tautība; sk. http://www.csb.gov.lv/dati/latvijas-iedzivotaji-

teritorialais-izvietojums-28319.html. 

4 
Invaliditātes likums *2010+, “Latvijas Vēstnesis”, 91 (4283), ar grozījumiem 

*2010+ “Latvijas Vēstnesis”, 205 (4397).  

5 
LR Labklājības ministrija. Ziņojums par koncepcijas “Vienādas iespējas visiem” 

īstenošanas gaitu 2009.gadā. *Rīga+, 2010. Izgūts 2011. gada aprīlī no tīmekļa 

vietnes www.lm.gov.lv/upload/sabiedribas_lidzdaliba/viv_2009.doc, 94.–

96. lpp.
 

6 
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija. 2009. gada 

publiskais pārskats. Rīga, 2010. Izgūts 2010. gada aprīlī no tīmekļa vietnes 
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http://www.vdeavk.gov.lv/downloads/file/Parskats2009.pdf., 14. lpp. 

7 
Latvijas Republikas Labklājības ministrija.

 
OHCHR informācijas pieprasījums 

par to, kā tiek īstenota ANO Cilvēktiesību padomes Rezolūcija Nr. 13/11 

“Human Rights of Persons with Disabilities: national implementation and 

monitoring and introducing as the theme for 2011 the role of international 

cooperation in support of national efforts for the realization of the rights of 

persons with disabilities” (“Personu ar invaliditāti cilvēktiesības: īstenošana un 

uzraudzība valsts līmenī un šī jautājuma noteikšana par 2011. gada 

starptautiskās sadarbībaas tēmu, lai atbalstītu valstu centienu īstenot personu 

ar invaliditāti tiesības”). Reply of Latvia (“Latvijas atbilde”), 2010. gada 

30. septembrī. Izgūts 2011. gada aprīlī no tīmekļa vietnes 

www2.ohchr.org/english/issues/disability/docs/study/Latvia.doc. 

 

4.6. uzdevums  

Izpētiet, kādus pasākumus Baltijas valstis (Igaunija, Latvija un Lietuva) veic, 

lai īstenotu ANO Konvenciju. Kādas ir šo pasākumu kopīgās iezīmes un at-

šķirības? Izvēlieties pasākumus, kurus veikusi viena no Baltijas valstīm, un 

salīdziniet tos 1) ar pasākumiem, kurus veikusi kāda no ES pirmajām 

15 dalībvalstīm (piemēram, Somija), un 2) ar pasākumiem, kurus veikusi 

kāda no postkomunistajām valstīm. 

 4.7. uzdevums 

Latvijas Republikas Labklājības ministrijas dokumentā Reply of Latvia (“Lat-

vijas atbilde”) (sk. 4.4. piemēru) kā galvenais faktors, kas apgrūtina CRPD 

īstenošanu, tiek minēti “nepietiekami finanšu resursi pašreizējās ekono-

miskās situācijas dēļ”. Vai to, ka ir “nepietiekami finanšu resursi”, vismaz 

daļēji varētu skaidrot arī ar citiem iemesliem, piemēram, korupciju, liela 

mēroga korupciju vai valsts nozagšanu (sk. 4.1. piemēru), resursu neliet-

pratīgu izlietošanu, neizpratni par darbnespējas jautājumiem, nepietieka-

mu ieinteresētību ar invaliditāti saistītās problēmās utt.? 
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Latvijas Republikas Labklājības ministrijas dokumentā Reply of Latvia (“Latvijas 

atbilde”) norādīts, ka “*a+rī privātā sektora iesaistīšana un mudināšana piedalī-

ties UNCRPD īstenošanā ir problemātiska” (3. lpp.). Vai starp uzņēmējdarbības 

jomu un sociālā taisnīguma jomu pastāv kādas atšķirības, kas apgrūtinātu kon-

vencijas īstenošanu? Ko uzņēmējdarbības jomā nozīmē jēdziens “vienlīdzīgas 

iespējas”? Vai tas joprojām ir aktuāls?  

 

4.4. Invaliditātes aspektu integrēšana  

4.4.1. Sociālā taisnīguma un uzņēmējdarbības jomas salīdzinājums 

Kirton un Green (2010) īpaši norāda, ka vienlīdzības jomā ir notikušas izmaiņas: 

20. gadsimta 70. un 80. gados izmantotās liberālās un radikālās pieejas 

20. gadsimta 90. gados tika aizstātas ar dažādības pieejām, un 21. gadsimta 

pirmajā desmitgadē tās savukārt tika aizstātas ar pieeju integrāciju (“Theori-

zing Policy Approaches to Equality and Diversity”, 5. nodaļa, 117.–140. lpp.). 

Tomēr autori “uzskata, ka ir svarīgi izprast, kā mūsdienu DM *dažādības pār-

valdības+ politikā un praksē tiek izmantotas tradicionālās koncepcijas par vien-

līdzīgiem dzīves apstākļiem, pat ja ir mainījies šo koncepciju apzīmējums un 

retorika” (117. lpp.). Autori norāda, ka ir jāizšķir dažādi vienlīdzības tipi un to 

saistība ar konkrētām pieejām, principi, uz kuriem tie ir balstīti, kā arī izmanto-

tās stratēģijas un metodes (4.3. tabula).   

4.3. tabula. Vienlīdzības un dažādības pieeju salīdzinājums 

Pieeja Princips Stratēģija Metode Vienlīdzības tips 

Liberālā Taisnīga 
iespēju 
vienlīdzība 

Vienādi 
apstākļi 

Politikas nostādņu 
formulēšana, vienlī-
dzīgas darbā pie-
ņemšanas un atlases 
procedūras 

Iespēju vienlī-
dzība 

 Pozitīva 
rīcība 

Palīdzība 
nelabvēlīgā 
stāvoklī 
esošām 
iedzīvotāju 
grupām 

Uzraudzība, sagata-
vošanas apmācība, 
apmācība darba vie-
tā, īpaši kursi, vienlī-
dzības uzlabošana 
vadības līmenī 

Iespēju vienlī-
dzība 
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 Spēcīga 
pozitīvā 
rīcība 

Pozitīvu 
priekšrocī-
bu snieg-
šana kon-
krētām 
grupām 

Ģimenēm labvēlīga 
politika, personām 
ar invaliditāti nodro-
šināti uzlaboti pie-
kļuves apstākļi, uz-
mākšanās noteikša-
na par disciplināru 
pārkāpumu 

Centieni panākt 
ienākumu vien-
līdzību 

Radikālā Pozitīva 
diskrimi-
nācija vai 
apstipri-
noša rīcība 
(radikālāki 
pozitīvās 
rīcības 
veidi) 

Proporci-
onāli vien-
līdzīga pār-
stāvība 

Priviliģēta atlases 
procedūra, kvotas 

Ienākumu vien-
līdzība 

Dažādī-
ba 

Indivīda 
potenciāla 
palielinā-
šana 

Darbinie-ku 
dažādī-bas 
izmantoša-
na vērtības 
palielinā-
šanai 

Vīzijas formulēšana, 
organizācijas revīzija, 
ar uzņēmējdarbību 
saistīti mērķi, komu-
nikācija un atbildī-
gums, kultūras mai-
ņa 

Vienlīdzība ir 
peļņas un orga-
nizācijas mērķu 
saskaņošana 

Avots: Gill Kirton un Anne-Marie Green. “The Dynamics of Managing Diversity: A Critical 
Approach”, 3. izd. Oksforda: Elsevier, 2010, 120. lpp. Balstīts uz D. Miller, “Equality Ma-
nagement: Towards a Materialist Approach. Gender, Work and Organisation”, 3. izd., 
Nr. 4, (1996), 205.–206. lpp.  

Liberālo pieeju vienlīdzībai “izsaka “vienādības” filozofija — ideja, ka darbavie-

tā visiem jābūt nodrošinātiem vienlīdzīgiem piekļuves apstākļiem un visi cilvēki 

ir jāvērtē kā indivīdi neatkarīgi no viņu piederības kādai sociālajai grupai” 

(118. lpp.). “Liberālās vienlīdzības pieejas centrā ir uzskati par brīvo tirgu, tā-

pēc liberālajā pieejā vienlīdzības politika ir orientēta uz (..) pozitīvu rīcību, *kas+ 

ietver īstenošanas pasākumus, lai novērstu šķēršļus brīva darba tirgus darbībai 

un meritokrātiskai konkurencei” (119. lpp.). Pozitīva rīcība stratēģiskā līmenī 

nozīmē palīdzības sniegšanu nelabvēlīgā stāvoklī esošām sabiedrības grupām, 

un metožu līmenī tā varētu ietvert nelabvēlīgā stāvoklī esošo sabiedrības gru-

pu, piemēram, personu ar invaliditāti, uzraudzību, sagatavošanas apmācību 
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nodrošināšanu šīm grupām, kā arī “apmācību vienlīdzības jautājumos, lai par 

darbā pieņemšanu atbildīgajām personām iemācītu izmantot objektīvas darbā 

pieņemšanas un atlases procedūras un metodes” (Turpat) utt. Spēcīgas pozitī-

vās rīcības gadījumā stratēģija paredz “sniegt pozitīvas priekšrocības konkrē-

tām grupām”, un izmantotās metodes ietver uzlabotu piekļuves apstākļu 

sniegšanu personām ar invaliditāti. Šis liberālās pieejas veids, kas balstīts uz 

spēcīgas pozitīvās rīcības principu, veicina arī ienākumu vienlīdzību.  

Atšķirībā no liberālās pieejas “radikālajā pieejā tiek uzsvērta nepieciešamība 

pēc tiešas iejaukšanās, lai veicinātu ne tikai iespēju vienlīdzību, bet arī ienāku-

mu vienlīdzību. Tas nozīmē, ka mērķis ir ne tikai nodrošināt taisnīgas procedū-

ras (kā liberālajā pieejā), bet arī panākt taisnīgu atalgojuma sadalījumu” (Tur-

pat). Radikālās pieejas centrā ir “nevis indivīdi, bet gan grupas, un tiek atzīts — 

lai gan diskriminācija skar indivīdus, tomēr sistemātisku diskrimināciju var kon-

statēt tieši grupu līmenī” (Turpat). Radikālā pieeja ir balstīta uz pozitīvas dis-

kriminācijas vai apstiprinošas rīcības principu, un stratēģija paredz, ka ir jāpa-

nāk taisnīgs darbavietu sadalījums personām no nelabvēlīgā stāvoklī esošām 

iedzīvotāju grupām. Viena no galvenajām radikālajā pieejā izmantotajām me-

todēm ir kvotu noteikšana, lai nodrošinātu ienākumu vienlīdzību.  

4.5. piemērs. Nodarbinātības kvotas personām ar invaliditāti 

Daudzu ES dalībvalstu pieredze ar obligāto kvotu izmantošanu liecina, ka 

kvotas ir svarīga metode, kā valstis var darba tirgū integrēt personas ar inva-

liditāti. 

Šajā jomā trūkst vienprātības vai konverģences, un pēdējo gadu laikā Eiropas 

valstīs ir notikusi gan virzība uz invaliditātes kvotu sistēmām, gan attālināša-

nās no tām (piemēram, Kiprā tika ieviesta jauna kvotu sistēmā, un Apvieno-

tajā Karalistē tika atcelta iepriekš neieviesta kvotu sistēma). Kvotu sistēmas ir 

ļoti dažādas, un tām ir atšķirīga vēsturiskā izcelsme. Tomēr ir svarīgi saprast, 

ka, no vienas puses, iejaukšanās var nodrošināt darbavietas, bet, no otras 

puses, kvotas par pieņemšanu darbā personām ar invaliditāti var radīt ne-

vienlīdzīgas attieksmes risku. Pastāv arī zināma spriedze starp kvotu sistēmu 

saglabāšanu un pāreju uz tiesībās pamatotām nodarbinātības politikām 
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(piemēram, politikām, kuras noteiktas ES Nodarbinātības direktīvā). 

Lielākajā daļā Eiropas valstu ir spēkā kāda veida nodarbinātības kvotas attie-

cībā uz personām ar invaliditāti. Tās ir spēkā šādās valstīs: Austrijā, Beļģijā, 

Bulgārijā, Čehijas Republikā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Īrijā, Kiprā, Lietuvā, 

Luksemburgā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Spāni-

jā, Vācijā un Ungārijā. Nekāda kvotu sistēma nav spēkā Apvienotajā Karalistē, 

Dānijā, Igaunijā, Islandē, Latvijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Somijā un Zviedrijā. 

Waddington (1996) Eiropas valstu kvotu sistēmas iedalīja turpmāk minētajos 

trijos pamatmodeļos, un Gundersen (2008) apstiprina, ka šis iedalījums jo-

projām ir derīgs. 

 Juridisks ieteikums, kas neparedz sankcijas. Darba devējiem nav 

pienākuma nodrošināt, lai noteikta daļa no to nodarbinātajiem būtu 

personas ar invaliditāti, bet ir ieteicams to darīt. 

 Juridisks pienākums, kas neparedz efektīvas sankcijas. Šāda kvotu 

sistēma tika pieņemta, piemēram, Apvienotajā Karalistē pēc Otrā 

pasaules kara. Šī kvotu sistēma noteica, ka privātiem darba 

devējiem ar 20 vai vairāk darbiniekiem ir jānodrošina, lai vismaz 3 % 

no to darbaspēka būtu reģistrētas personas ar invaliditāti, un 

Rezervēto darbavietu shēma noteica, ka divi amati — elektriskā 

pasažieru lifta uzrauga amats un automašīnu novietnes uzrauga 

amats — ir jārezervē personām ar invaliditāti. Ja darba devējs 

pilnībā nesasniedza kvotā noteiktos rādītājus, tas netika uzskatīts 

par pārkāpumu, bet par pārkāpumu tika uzskatīta nereģistrētu 

personu pieņemšana darbā, ja nebija izpildīta kvota, vai tad, ja 

darba devējs tā rīkojās bez izņēmuma atļaujas un rādītāji tāpēc 

kļuva zemāki par kvotā noteiktajiem. Kvotu atcēla 1996. gadā.  

 Juridisks pienākums, kas paredz sankcijas (nodevu maksāšanas 

sistēma). Kā norāda Waddington, nodevu maksāšanas sistēma ir 

“kvotas veids, kas radīja lielāko interesi valstīs, kuras 20. gadsimta 

astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados meklēja risinājumu, kā 

ieviest vai pārveidot kvotu sistēmu. Šī metode ietver kvotas 
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noteikšanu un pieprasīšanu, lai visi darba devēji, uz kuriem attiecas 

šī kvota un kuri neizpilda ar to noteiktos pienākumus, maksātu 

sodanaudu vai nodevas, un iekasētos līdzekļus parasti izmantoja, lai 

veicinātu personu ar invaliditāti nodarbinātību.” 

Šajā struktūrā kvotu sistēmu juridiska esamība spēkā negarantē, ka tās tiks 

pilnībā izpildītas, kā iecerēts, un katrā valstī ir atšķirīgi definēts, uz kuriem 

darbiniekiem ar invaliditāti attiecas kvotā paredzētās darbavietas. Efektivitā-

te ir atkarīga no īstenošanas mehānismiem un juridiskā lēmuma izpildes me-

hānismiem. Piemēram, tika aprēķināts, ka Austrijā 2002. gadā tikai 30 % no 

visiem uzņēmumiem izpildīja 4 % kvotu.   

Spānijā 2008. gadā “prasības izpildīja tikai 14 % no uzņēmumiem, kuros strā-

dā vairāk par 50 darbiniekiem” (Nacionālais pārskats par Spāniju). Pat valsts 

sektorā radās grūtības ar īstenošanas pienākumu izpildi. Piemēram, Īrijā nā-

cās atkārtoti noteikt šo pienākumu, un nolīgumā starp valdību un sociālajiem 

partneriem tika ietvertas “jaunas saistības, lai nodrošinātu, ka valsts sektorā 

tiek izpildīta kvota par personu ar invaliditāti nodarbināšanu” (Nacionālais 

pārskats par Īriju). Arī to uzņēmumu lielums, uz kuriem attiecas nodarbinātī-

bas kvotas, kā arī nodarbināmo personu skaits katrā valstī atšķiras. Individu-

ālu uzņēmumu līmenī pastāv iespēja mainīties ar kvotās noteiktajām darba-

vietām. Piemēram, Čehijas Republikā uzņēmums var samazināt minimālo 

personu ar invaliditāti skaitu, kuras jāpieņem darbā, vai samazināt nomaksā-

jamo nodevu apjomu, ja uzņēmums iepērk produktus no tādiem uzņēmu-

miem, kuros vairāk nekā 50 % darbinieku ir personas ar invaliditāti. 

Vairākās valstīs (piemēram, Polijā, Austrijā, Vācijā un Francijā) finanšu līdzek-

ļus, kas iekasēti no darba devējiem, kuri neievēro kvotas, iegulda valsts fon-

dos, lai uzlabotu personu ar invaliditāti nodarbinātību (piemēram, Polijā tos 

iegulda Nacionālajā rehabilitācijas fondā). Tomēr pierādījumi liecina, ka da-

žās valstīs nav praktisku īstenošanas pasākumu vai netiek piemērotas finan-

siālās sankcijas (dati, piemēram, no Nacionālā pārskata par Beļģiju). 

Pastāv bažas par to, ka kvotās noteiktās darbavietas bieži tiek aizpildītas iek-

šējās, nevis ārējās darbā pieņemšanas procedūrās un ka darba devēji, izpil-

dot ar kvotu noteiktos pienākumus, parasti orientējas uz tām personām ar 
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invaliditāti, kuras ir visvairāk pietuvinātas darba tirgum. Viens arguments 

kvotu aizstāvībai ir tas, ka kvotas var uzlabot darba pieejamību. 

Respektīvi, sankcijām varētu būt svarīga nozīme, nosakot, vai kvotu sistēmas 

vispār darbosies, kā iecerēts (Gundersen, 2008). 

Saistībā ar kvotām pastāv arī tā sauktās “nokrejošanas” risks
*
, proti, risks, ka 

vispirms darba piedāvājumus saņems tās personas, kuras ir lielākā mērā pie-

tuvinātas darba tirgum, tādējādi darba devējiem atvieglojot pienākumu izpil-

di. Nav zināms, kāds ir ar to saistītais sabiedrības labklājības zuduma apmērs, 

bet tas akcentē šajā jomā pastāvošās neskaidrības. 

Komentārs 

Apspriežot principus, kas ir pamatā Eiropas valstīs spēkā esošajām kvotu sis-

tēmām, Waddington (1996) raksta, ka šīs sistēmas ir balstītas uz uzskata, ka 

bez juridiskās iejaukšanās pat nevarētu panākt, ka personas ar invaliditāti 

veido noteiktu darbaspēka daļu. 

“Kvotas ir balstītas uz diviem saistītiem pieņēmumiem: i) darba devēji 

nepieņems darbā daudz personu ar invaliditāti, ja vien viņiem nenāksies 

to darīt, un ii) lielākā daļa personu ar invaliditāti nespēj vienlīdzīgi kon-

kurēt par darbavietām ar personām, kurām nav invaliditātes, un pār-

spēt viņas. Īsāk sakot, kvotas ir balstītas uz pieņēmumu, ka darbinieki ar 

invaliditāti ir mazāk vērtīgi un nav tik produktīvi un ka gadījumā, ja šie 

darbinieki ir jāintegrē atvērtā darba tirgū, darba devējam ir jābūt pienā-

kumam pieņemt viņus darbā un reizēm pat jāsaņem finansiāla kompen-

sācija par to. Daudzi darba devēji izmanto tiesību aktos paredzētās ie-

spējas un piekrīt šiem pieņēmumiem. Par to liecina fakts, ka daudzi 

darba devēji pretojas idejai par kvotu sistēmām un to noteiktajiem pie-

nākumiem un bieži vien, ja vien ir tāda iespēja, “atpērkas” no šiem pie-

nākumiem, izvēloties nodarbināt galvenokārt darbiniekus bez invaliditā-

tes. Eiropas kvotu sistēmu vēsture liecina, ka nodarbinātības sistēmas, 

kuras balstīta uz ideju par aizsargātu darbinieku grupu mazvērtīgumu, 

negūst pastāvīgus un būtiskus panākumus, jo darba devēji centīsies iz-
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vairīties no pienākuma nodarbināt šādus darbiniekus (71. lpp.).” 

Eiropas Komisijas (EK 2000) pētījumā, kurā tika aplūkotas politikas personu 

ar invaliditāti nodarbinātībai, kas ir spēkā astoņpadsmit rūpnieciski attīstīta-

jās valstīs, netika atrasti piemēri, kad būtu sasniegts kvotu sistēmu mērķis. 

Atzīstot argumentus, ka kvotu sistēmas nodrošina līdzekļus no iekasētajām 

nodevām vai sodanaudas un tos var izmantot, lai attīstītu citus nodarbinātī-

bas veicināšanas pasākumus, un ka reizēm darba devēji nevar atrast pietie-

kami daudz personu ar invaliditāti, lai sasniegtu kvotā norādīto līmeni, pētī-

jumā tika pausti šādi secinājumi: “(..)ir skaidrs, ka lielākajā daļā valstu ir ten-

dence attālināties no kvotām — vai nu tās vispār atceļot (kā Apvienotajā Ka-

ralistē), vai nu aizstājot ar citiem pasākumiem (aktīvi atbalstot indivīdu no-

darbinātību un/vai pieņemot stingrākus prediskriminācijas likumus), lai no-

drošinātu augstāku profilu un lielāku efektivitāti” (207. lpp.). 

* Tas nozīmē, ka vispirms tiks atbalstītas personas, kuras ir visvieglāk nodar-

bināt. Tas ir raksturīgi ne tikai kvotu sistēmai, bet arī citiem darba tirgus in-

tegrācijas aspektiem. Šī ir vispārēja problēma, kas saistīta ar īpašu ekonomis-

ku stimulu izmantošanu, lai integrētu cilvēkus darba tirgū, un ir jāpievērš ļoti 

liela vērība sistēmu un politiku īstenošanas veidam. Tomēr kā pretargumentu 

var izmanto apgalvojumu, ka, integrējot personas, kuras ir vieglāk integrēt, 

iespējams nobruģēt ceļu citiem un veiksmīgu integrāciju var izmantot kā labu 

piemēru. 

Atsauces 

1. EK (Eiropas Komisija). 2000. “Benchmarking employment policies for pe-

ople with disabilities” (Brisele). 

2. Gundersen, T. 2008. “Kvoteordninger i europeiske land for personer med 

nedsatt funksjosevne”. Protokols Nr. 8/08. Oslo, Nova. 

3. Waddington, L. 1996. “Reassessing the employment of people with disa-

bilities in Europe: From quotas to anti-discrimination laws”, laikrakstā 

“Comparative Labour Law Journal”, 18. izd., Nr. 62, 62.–101. lpp. 

 
1. avots: Bent Greve. “The Labour Market Situation of Disabled People in European 
Countries and Implementation of Employment Policies: A Summary of Evidence from 
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Country Reports and Research Studies”. “Academic Network of European Disability 
Experts (ANED)”, 2009. gada aprīlis, 13.–15. lpp.  
 
2. avots (par Waddington; komentārs): Arthur O’Reilly. “The Right to Decent Work of 
Persons with Disabilities”. Ženēva: International Labour Office, 2007, 91.–92. lpp.; 95.–
96. lpp. 

 

 

4.8. uzdevums 

Kādas obligātās nodarbinātības kvotas attiecībā uz personām ar invalidi-

tāti ir spēkā jūsu valstī? Kā jūs novērtētu ar kvotu noteikto pienākumu 

efektivitāti? Ja jūs valstī nav spēkā kvotu sistēmas, nosauciet dažus pozi-

tīvus un dažus negatīvus aspektus, kā šāda politika ietekmē personas ar 

invaliditāti.  

 

Noslēdzot diskusiju par liberālo un radikālo pieeju, Kirton un Green (2010) no-

rāda, ka abas šīs pieejas ir tikušas kritizētas par to, ka tās ir “pārāk vienkāršotas 

un nepietiekami novērtē organizāciju sarežģītību. Patiesībā darba ņēmēju inte-

reses ir neviendabīgas, proti, ir grūti izveidot vienlīdzības politiku, kura atbilstu 

visu cilvēku vajadzībām un kuru visi uzskatītu par taisnīgu” (124. lpp). Tāpēc 

“dažādības vai “atšķirīguma” koncepcijās ir paredzētas iespējamas atkāpes no 

tradicionālajām pieejām” (Turpat). 

Kā tika apspriests šīs nodaļas sākumā, uzņēmumus un to organizatoriskās pie-

ejas ietekmē plašāki sociālie, ekonomiskie un politiskie procesi, kas norisinās 

ne tikai konkrētajā valstī, bet arī pasaules līmenī. Tāpēc 20. gadsimta 90. gados 

galvenā tendence bija orientācija uz dažādības pārvaldību vai dažādības pie-

ejām. Kirton un Green (2010, 127. lpp.) citē Kandola un Fullerton (1998) rakstī-

to par dažādības pieeju galvenajiem principiem un mērķiem: 

“Dažādības vadības pamatkoncepcijā tiek atzīsts, ka darbaspēku veido 

dažādi cilvēki. Dažādību veido redzamas un neredzamas atšķirības, kas ie-

tver tādus faktorus kā dzimums, vecums, izcelsme, rase, invaliditāte un 

darba stils. Tā *dažādības vadība+ ir balstīta uz priekšnoteikumu, ka, ievē-
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rojot šīs atšķirības, tiks radīta produktīva vide, kurā visi cilvēki jutīsies no-

vērtēti, tiks pilnībā izmantoti viņu talanti un izpildīti organizācijas mērķi.” 

Dažādības pieejai ir četras pamata dimensijas. Pirmkārt, “dažādības pieejas 

centrā ir priekšnoteikums, ka atšķirības ir jāvērtē pozitīvi, jāizkopj un jāatlīdzi-

na” (Kirton un Green, 2010, 127. lpp.). Otrkārt, “atšķirības jāaplūko kā indivi-

duāli pamatotas iezīmes” (Turpat). Treškārt, “dažādības pieejas nolūks ir sa-

sniegt organizācijas mērķus. Līdz ar to šī pieeja ir balstīta uz uzņēmējdarbību, 

nevis plašākiem priekšstatiem par sociālo taisnīgumu” (Turpat). Ceturtkārt, 

“dažādības pieeja ietver ne tikai centienus panākt atšķirīga “tipa” darbinieku 

skaitlisko pārstāvību, bet arī mēģinājumu mainīt organizāciju kultūru” 

(128. lpp.). Atsaucoties uz Rees (1998), Kirton un Green akcentē ceturto minē-

to dimensiju, jo var uzskatīt, ka tā “lielākā mērā veicina vienlīdzības aspektu 

integrēšanu (tas ir, vienlīdzības jautājumu iekļaušanu visās stratēģijas un poli-

tikas daļās, nevis vienkārši īpašu vienlīdzības politiku izstrādāšanu)” (Turpat). 

Rezumējot informāciju par dažādības pieejām saistībā ar vienlīdzības koncepci-

ju, kā norādīts 4.3. tabulā, var apgalvot, ka dažādības pieejas pamatprincips ir 

balstīts uz indivīda potenciāla maksimālu palielināšanu; šīs pieejas stratēģija ir 

balstīta uz darbinieku dažādības izmantošanu, lai gūtu pievienotu vērtību, un 

viena no galvenajām metodēm ir tādu izmaiņu ieviešana organizācijas kultūrā, 

kas panāktu, ka vienlīdzība ir peļņas un organizācijas mērķu saskaņošanas re-

zultāts.  

Tomēr Kirton un Green norāda, ka “pārāk daudzos gadījumos var apstrīdēt, vai 

dažādības principu ievērošana ir izdevīga. Ja organizācijas plāno ieviest dažādī-

bas politiku tikai tad, ja tā dod labumu uzņēmējdarbībai, protams, varēs atrast 

daudzus apsvērumus, kāpēc klienti, piegādātāji vai darba devēji dotu priekšro-

ku vienveidīgam darbaspēkam” (131. lpp.). Un viņi uzdod jautājumus: “Kas 

notiks ekonomiskās lejupslīdes laikā? Kas notiks, ja nevarēs pierādīt peļņu no 

ieguldījumiem? Kas notiek, ja uzņēmuma un tā tirgus būtība vienkārši paredz, 

ka darbinieku dažādība nerada pievienoto vērtību?” (Turpat) 

 

4.6. piemērs. Invaliditāte un dažādība — vai pārāk lielas atšķirības? 
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 (2000) sniedz skaidrus piemērus no uzņēmējdarbības vides, lai raksturotu ar 

dažādību saistītās grūtības attiecībā uz darbiniekiem ar invaliditāti. Iespējams, 

invaliditāte visuzskatamāk parāda dažādības pieejas trūkumus. Paradoksāli, 

bet invaliditāte ir arī visuzskatāmākais piemērs tam, kā visizteiktāk izpaužas 

individuālas atšķirības, jo funkcionālie traucējumi vienmēr ir individuāli. Tomēr 

invaliditātes kontekstā dažādības politikas ir grūti pamatot tikai ar uzņēmēj-

darbības aspektiem, jo individualitātes pakāpe nenovēršami rada izmaksu pie-

augumu, nosakot un ieviešot politikas pasākumus. Tāpēc jāsecina, ka dažādī-

bas politikai vismaz zināmā mērā ir jāorientējas uz grupām. Woodhams un Da-

nieli veiktā analīzē ir sniegusi būtisku ieguldījumu, nosakot dažādības retorikā 

valdošās pretrunas. Pretrunas rada tas, ka dažādības atzīšanā lielāka prioritāte 

ir uzņēmējdarbības aspektiem, bet, ja koncepcija tiek formulēta vienīgi attiecī-

bā uz individuālām atšķirībām, kas tiek noteiktas un aplūkotas individuāli, šādu 

koncepciju ir ļoti grūti realizēt uzņēmējdarbības vidē. 

Atsauces 

Woodhams, C., Danieli, A., 2000. “Disability and diversity – a difference too 

far?” “Personnel Review” 29, 402.–416. lpp. 

Avots: Gill Kirton un Anne-Marie Green. “The Dynamics of Managing Diversity: A Critical 
Approach”, 3. izd. Oksforda: Elsevier, 2010, 134. lpp. 

Vienlīdzības politikām, kuras balstītas uz ideju par “vienādību”, bieži ir mērķis 

darbiniekus no nelabvēlīgā stāvoklī esošām iedzīvotāju grupām padarīt atbil-

stīgus dominējošajām normām, jo tiek uzskatīts, ka orientēšanās uz “atšķirī-

bām” varētu tikai vairot šo grupu nelabvēlīgo stāvokli” (Kirton un Green, 2010, 

135. lpp.). Kirton un Green uzsver, ka “ne vienlīdzības, ne dažādības pieeja 

praktiski nav pietiekami pielāgojama” (Turpat), tāpēc ir svarīgi censties integ-

rēt tādas pieejas, kas balstītas uz ideju par lielāku vienlīdzību, respektīvi, “no-

drošināt, lai jaunāku dažādības pieeju pamatā būtu tradicionālā vienlīdzības 

paradigma. Atzīstot, ka grupu locekļiem ir individuālas atšķirības un cilvēku 

vajadzības ir atšķirīgas un tās laika gaitā mainās, tiek gūti “papildpunkti”, vei-

cot pamata darbu vienlīdzības jomā” (136. lpp.). 
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4.4.2. Vienlīdzība, dažādība un tiesību akti 

Juridiskajā kontekstā var izsekot, kā universālās “vienādības” koncepcija ir kļu-

vusi par specifisku “atšķirību” koncepciju un pēc tam attīstījusies par multidi-

mensionālā neizdevīguma koncepciju, lai gan, stingri ņemt, to var aplūkot kā 

vienlīdzības koncepcijas paplašināšanos — “no formālas vienlīdzības koncepci-

jas līdz multidimensionāli neizdevīgai vienlīdzībai” (Arnardóttir, 2009, 41. lpp.), 

kur “vienlīdzība un nediskriminācija ietver vienu un to pašu ideju, un tās var 

vienkārši aplūkot kā viena principa pozitīvo un negatīvo formulējumu” 

(Arnardóttir, 2009, 43. lpp.). No vienas puses, kā uzsvēra Konvencijas apsprie-

šanas ad hoc komitejas priekšsēdētājs vēstnieks Don MacKay, “teorētiski nebi-

ja vajadzības pēc jaunas konvencijas, jo spēkā esošie cilvēktiesību instrumenti 

uz personām ar invaliditāti attiecās tieši tāpat kā uz jebkuru citu cilvēku” (ci-

tēts Arnardóttir, 2009, 46. lpp.). No otras puses, Don MacKay piebilda, ka 

“*r+eālā situācija diemžēl neatbilst teorijai. (..) Tas nebūt nenozīmē, ka dalīb-

valstis būtu tīši izvairījušās no saviem pienākumiem. Tomēr daudzi citu instru-

mentu darbības jomā ietilpstošie pienākumi bija noteikti pārāk plaši un vispār-

īgi, tāpēc, tos praktiski īstenojot attiecībā uz konkrētām grupām, var rasties 

daudz pelēko zonu” (Turpat).  

Teorētisko vienlīdzības modeli, kas tiek izmantots mūsdienās, sākot no 

20. gadsimta 90. gadu vidus līdz šim brīdim, var raksturot kā “kontekstuālu 

pieeju, kura orientējas uz asimetriskām varas, privilēģiju un neizdevīguma 

struktūrām, kas darbojas sabiedrībā” (Arnardóttir, 54. lpp.) (sk. 4.7. piemēru). 

Šī modeļa mērķis ir panākt rezultātu vai ienākumu vienlīdzību saskaņā ar Kir-

ton un Green rakstīto par dažādības vadību. Arnardóttir uzsver, ka šī kontek-

stuālā pieeja “tika izstrādāta, reaģējot uz neefektīvām pieejām, kas vienlīdzī-

bas jautājumus aplūko, izmantojot salīdzinošos vienādības vai atšķirības jē-

dzienus” (Turpat).  

 

4.7. piemērs. Multidimensionāli neizdevīga vienlīdzība 

No 20. gadsimta 90. gadu vidus līdz mūsdienām 
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Vienlīdzības principa teorētiskās attīstības pašreizējam laikposmam ir rakstu-

rīga pretdiskriminācijas aizsardzības nostiprināšana, labāka izpratne par 

kompleksi strukturētiem sociālajiem faktoriem, kas maina vidi, kura saskaņā 

ar tiesību aktiem iepriekš tika uzskatīta par neitrālu, kā arī labāka izpratne 

par to, cik multidimensionāla ir indivīda un grupas identitāte, kura šo indivī-

du vai grupu padara uzņēmīgu pret diskrimināciju. Tāpēc pašreizējo laikpos-

mu vislabāk var raksturot, atsaucoties uz multidimensionalitātes un struktu-

rālā neizdevīguma koncepciju.  

Šajā laikposmā izmantoto teorētiskās vienlīdzības modeli var aprakstīt kā 

patstāvīgu neizdevīguma modeli. Šī kontekstuālā pieeja ir orientēta uz asi-

metriskām varas, privilēģiju un neizdevīguma struktūrām, kas darbojas sa-

biedrībā. Tās mērķis ir rezultātu vienlīdzība un nelabvēlīgo situāciju pastipri-

nošas vai uzturošas prakses un politikas izskaušana. Šīs pieejas instrumenti 

un metodes ir paredzēti, lai panāktu izmaiņas, nevis atkāpjoties no vispārē-

jiem noteikumiem par identisku izturēšanos, bet gan lai reizēm veiktu nepie-

ciešamās darbības diskriminējošu sociālo un politisko struktūru likvidēšanai. 

Šai pieejai ir tādi paši rezultāti kā atšķirību pieejai, bet tiek pilnībā izmantoti 

visi šīs pieejas komponenti. Pieeja tika izstrādāta, reaģējot uz neefektīvām 

pieejām, kas vienlīdzības jautājumus aplūko, izmantojot salīdzinošos vienā-

dības vai atšķirības jēdzienus. Tā tika izstrādāta saskaņā ar feminisma filozofi-

ju, kas nosaka, ka jāorientējas nevis uz vienādību vai dažādību kā tādu, bet 

gan uz dzimuma noteiktām strukturālām vai sistēmiskām sekām. Kontekstā, 

kas ir plašāks par dzimumu diskriminācijas aspektiem, var argumentēt, ka 

neizdevīguma pieejas pamatā parasti ir sociāli konstruētas teorijas. Neizdevī-

guma pieeja skaidri noliedz formālajai pieejai raksturīgo orientēšanos uz in-

dividuālismu un neiejaukšanās stāvokli, jo tas var veicināt diskriminācijas 

uzturēšanu. Šajā pieejā, tāpat kā cilvēktiesību jomā, tiek akcentēta valstu 

pozitīvā loma un pozitīvie pienākumi.  

Ir skaidri noteikts, ka diskriminācijas koncepciju var aplūkot no nepietiekama 

saprātīga pielāgojuma perspektīvas un/vai netiešās diskriminācijas analīzes 

perspektīvas. Pieredze liecina, ka šī koncepcija ir samērā atvērta pret apstip-

rinošās rīcības programmām, un, ja ir aizdomas par šo programmu diskrimi-

nējošo būtību, tām diezgan brīvi tiek piemērota objektīva pamatojuma pār-
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baude. CRPD pamatā ir priekšnoteikums, ka vienlīdzības vispārējais princips 

ir jāpielāgo konkrētu, pret diskrimināciju jutīgu, grupu reālajai situācijai. Tas 

liek vienkārši novirzīties no formālās simetriskās vienlīdzības, nevis izdarot 

izņēmumu, bet gan loģiski pieprasot izpildīt vienlīdzības un pretdiskrimināci-

jas principa patieso saturu.  

Tas ir skaidri norādīts arī CRPD darbības noteikumos. 2. panta ceturtajā rind-

kopā diskriminācija tiek definēta, atsaucoties uz tiešas un netiešas diskrimi-

nācijas (mērķa vai seku) jēdzieniem, kā arī atsaucoties uz saprātīga pielāgo-

juma atteikumu. Saprātīga pielāgojuma jēdziens 2. panta piektajā rindkopā 

tiek definēts kā vajadzīgās atbilstošās izmaiņas un korekcijas, kas konkrētā 

gadījumā ir nepieciešamas un neuzliek nesamērīgu vai nepamatotu slogu. 

Tādējādi saprātīgs pielāgojums ir vērsts uz reālām personām reālās dzīves 

situācijās. Izstrādājot diskriminācijas koncepciju attiecībā uz saprātīga pielā-

gojuma atteikumu un atsaucoties uz individuāliem gadījumiem, tiek skaidri 

paredzētas indivīda tiesības uz saprātīgu pielāgojumu. 5. panta 3. daļā ir no-

teikts — lai veicinātu vienlīdzību un likvidētu diskrimināciju, dalībvalstīm jā-

veic visi atbilstošie pasākumi, lai nodrošinātu, ka tiek veikti saprātīgi pielāgo-

jumi. Tāpēc CRPD skaidri nosaka dalībvalstīm pozitīvu pienākumu rīkoties, lai 

nepieciešamības gadījumā individuāli nodrošinātu pielāgojumus saistībā ar 

invaliditāti. 5. panta 4. punktā arī tiek leģitimētas apstiprinošās rīcības prog-

rammas, nosakot, ka tās netiek uzskatītas par diskrimināciju šīs konvencijas 

izpratnē. Tomēr konvencijā nav izstrādāts pozitīvs pienākums pieņemt šīs 

programmas, kā tas ir noteikts saprātīgu pielāgojumu kontekstā. Tāpēc ir 

jāparedz, vai Personu ar invaliditāti tiesību komiteja interpretēs, ka CRPD 

nosaka pozitīvu pienākumu ieviest apstiprinošas rīcības programmas, un kā 

tā interpretēs robežu starp skaidri iztiesājamām individuālām tiesību prasī-

bām par saprātīga pielāgojuma atteikumu saskaņā ar konvenciju un grūtāk 

izprotamu apstiprinošās rīcības sastāvu. Viss šis jautājums būs jāaplūko no 

informētas izpratnes par to, ka spēkā esošajos starptautiskajos cilvēktiesību 

likumos arvien nozīmīgāki kļūst valstu pozitīvie pienākumi, kas ir efektīvas 

cilvēktiesību aizsardzības būtisks elements. Vienojošais aspekts ir sapratne, 

ka pozitīvie pienākumi ir neatņemama daļa no efektīvas aizsardzības pret 

diskrimināciju. Tomēr ir skaidrs, ka pāreja uz iztiesājamām individuālām tie-

sībām nav vienkārša. Pašreizējā pieeja apstiprinošas rīcības programmām, 
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kas parasti ir balstīta uz starptautisko uzraudzības institūciju precedenta tie-

sībām, atrodas pa vidu starp mērenākām un vieglāk pārveidojamām pieejām 

vienlīdzībai, ļaujot pielāgot valstu izvēlētās programmas un šaubu gadījumā 

pat, iespējams, ļaujot tām piemērot samērā nelielu objektīvā pamatojuma 

pārbaudi, taču juridiskas vai kvazijuridiskas revīzijas kontekstā tā neaizstāv 

pozitīvo pienākumu ieviest šīs programmas. Protams, situācija saistībā ar 

konkrētiem diskriminācijas iemesliem un konkrētiem kontekstiem varētu 

mainīties, bet paredzams, ka jomās, kur šīs izmaiņas noteiktu ko vairāk par 

saprātīgu individuālu pielāgojumu, uzraudzības institūcijas pievērsīs ļoti lielu 

vērību pārejai uz pragmatiskākiem un abstraktākiem uzskatiem par pozitīvo 

pienākumu veicināt vienlīdzību un apkarot strukturālo neizdevīgumu, veicot 

apstiprinošas rīcības ieviešanu saistībā ar iztiesājamām individuālām tiesī-

bām.  

Pašreizējam laikposmam ir raksturīga arī koncepciju vai praktisku instrumen-

tu izstrāde aspektu integrēšanas jomā. Dzimumu aspekta integrēšanu var 

definēt šādi: “(..) politikas procesu (re)organizēšana, uzlabošana, attīstīšana 

un novērtēšana ar mērķi panākt, lai politikas veidošanas uzdevumā parasti 

iesaistītie dalībnieki visās politikas nostādnēs, visos līmeņos un visos posmos 

iekļautu dzimumu līdztiesības perspektīvu”.
*
 Aspektu integrēšanas koncepci-

ju, protams, var attiecināt arī uz citām vienlīdzības perspektīvām, veicot ne-

pieciešamos pielāgojumus, un arī citās perspektīvās tiešām ir radusies vaja-

dzība pēc aspektu integrēšanas. Piemēram, Eiropas Padomes Rīcības plānā 

par invaliditāti liela nozīme tiek piešķirta invaliditātes aspektu integrēšanai 

cilvēktiesībās un visās politikas jomās
**

, un ANO cenšas arvien lielākā mērā 

integrēt invaliditātes perspektīvu dažādās tās darbības jomās.
***

 Var apstrī-

dēt, vai pašreizējā laikposmā vienlīdzības jomai aktuālā aspektu integrēšana 

ir praktisks un mazāk radikāls risinājums attiecībā uz strupceļā nonākušajām 

pretrunām apstiprinošas rīcības ideoloģijā, kas zināmā mērā bija raksturīga 

iepriekšējam laikposmam. Jill Lovecy argumentēja, ka dzimumu vienlīdzības 

kontekstā aspektu integrēšanas pieeja neliek radikāli mainīt parasti politikas 

veidošanas procesā iesaistītos dalībniekus, bet gan nodrošina “iespēju integ-

rēt dzimumu perspektīvas iedibinātā institucionālā struktūrā, kā arī ar politi-

kas veidošanas personālu saistītās un organizatoriskajās procedūrās.”
****

 

Jānorāda, ka aspektu integrēšanas pieejā parasti nav ietvertas skaidras prasī-
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bas par individuālām tiesībām vai nav paredzēti aktīvi juridiski izpildes me-

hānismi, kas, protams, atbilst bezstrīdus samierināšanās principiem vecajās 

pretrunās par apstiprinošo rīcību uz iedzīvotāju vairākumu orientētā juridis-

kajā kontekstā. Tomēr izpratnē par aspektu integrēšanas koncepciju tiek kra-

si uzsvērts, kā sociālās struktūras un lēmumu pieņemšanas procesi neskai-

tāmos slēptos veidos var uzturēt neizdevīgu stāvokli un marginalizāciju. No 

juridiski reālistiskās perspektīvas ir skaidri redzams, kā šī izpratne var būtiski 

ietekmēt tiesneša pieeju diskriminācijai un diskriminācijas prasības analizē-

šanai.  

Visbeidzot, pašreizējam laikposmam ir raksturīga arī labāka informētība par 

ierobežojumiem tradicionālos pretdiskriminācijas likumos, kuros diskriminā-

cijas gadījumi tiek analizēti no vienādības/atšķirību/ pieredzētā nelabvēlīga 

stāvokļa skatpunkta, vienlaikus izmantojot tikai vienu identitātes rādītāju. Tā 

kā indivīdi ir multidimensionāli un vienlaikus pieder vairākām grupām (pie-

mēram, melnādaina sieviete ar invaliditāti), indivīda identitātes rādītāju 

krustpunkti var iedarboties unikālā sinerģiskā veidā, padarot indivīdu jutīgu 

pret diskrimināciju. Tiek norādīts, ka tradicionālajos pretdiskriminācijas liku-

mos netiek ņemta vērā šī komplicētā cilvēka identitātes un pieredzes struk-

tūra, tāpēc robežgadījumos visnopietnākās diskriminācijas formas var arī 

netikt konstatētas. CRPD liela nozīme tiek pievērsta multidimensionālas vien-

līdzības jautājumam. Preambulas p) apsvērumā tiek paustas bažas par 

daudzveidīgām vai saasinātām diskriminācijas formām, kurām bieži tiek pa-

kļautas personas ar invaliditāti savas invaliditātes, kā arī rases, ādas krāsas, 

dzimuma, valodas, reliģiskās pārliecības, politisko vai citu uzskatu, valstspie-

derības, etniskās, pamatiedzīvotāja vai sociālās izcelsmes, mantiskā stāvokļa, 

izcelšanās, vecuma vai kāda cita statusa dēļ. Konvencijas rezolutīvās daļas 

6. punktā tiek pievērsta īpaša uzmanība daudzveidīgām diskriminācijas for-

mām, kurām tiek pakļautas sievietes un meitenes ar invaliditāti, un dalībval-

stīm tiek prasīts veikt visus atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu sieviešu 

pilnvērtīgu attīstību, stāvokļa uzlabošanos un tiesību un iespēju paplašināša-

nu.  

Jāsecina, ka pašreizējā laikposmā, nozīmīgas ir tādas tēmas kā nelabvēlīgs 

stāvoklis un multidimensionalitāte, vienlaikus nozīmīgas ir arī iepriekšējo 
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laikposmu tēmas un vienlīdzības koncepcijas. Šīs tēmas ir, piemēram, valsts 

pozitīvo pienākumu turpmāka attīstība vienlīdzības kontekstā, novirzes no 

formālās simetriskās vienlīdzības, kā arī netiešas diskriminācijas, saprātīga 

pielāgojuma un apstiprinošas rīcības koncepciju attīstība, lai novērstu faktis-

ko nevienlīdzību. Pašreizējā laikposmā veidojas arī padziļināta izpratne par 

strukturālo neizdevīgumu. Līdz ar to galvenā uzmanība vairs netiek pievērsta 

indivīdam kā “problēmai”, kura jārisina un jākoriģē ar tiesību aktiem, bet gan 

sociālajiem faktoriem, kuru dēļ marginalizētās grupas joprojām tiek atstum-

tas. Šī pieeja tiesību normās un juridiskajā praksē tiek ieviesta, uzlabojot 

strukturāli neizdevīgā stāvoklī esošo grupu aizsardzību pret diskrimināciju. 

Tādējādi vienlīdzības princips mūsdienu starptautiskajos cilvēktiesību liku-

mos, neatsakoties no idejas par ideālu universālu vienlīdzību visiem, nosaka, 

ka vienlīdzība ir jāattīsta un jāpielāgo attiecīgo personu konkrētajai reālajai 

situācijai un pieredzei.  

* 
“Gender Mainstreaming, Conceptual framework, methodology and presen-

tation of good practices”, Strasbūra, 1998. gada maijs, EG-S-MS (98) 2, 15. 

**
 “Eiropas Padomes rīcības plāns personu ar invaliditāti tiesību un pilnīgas 

līdzdalības sabiedrībā veicināšanai: personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes 

uzlabošana Eiropā 2006.–2015. gadā” (The Council of Europe Action Plan to 

Promote the Rights and Full Participation of People with Disabilities in 

Society: Improving the Quality of Life of People with Disabilities in Europe 

2006–2015), izdots kā Ministru komitejas ieteikuma pielikums, Rec(2006)5; 

sal., piemēram, 1.2.2. un 2.4. nodaļu. 

***
 Piemēram, “Mainstreaming disability in the development agenda”, Soci-

ālās attīstības komiteja, četrdesmit sestā sesija, 6–15.02.2008, 

E/CN.5/2008/6. 

**** 
Jill Lovecy, “Gender Mainstreaming and the Framing of Women’s Rights 

in Europe: The Contribution of the Council of Europe”, (2002) 10 “Feminist 

Legal Studies”, 281, pievienoti uzsvari. 
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Avots: Oddný Mjöll Arnardóttir. “A Future of Multidimensional Disadvantage Equality?” 
Oddný Mjöll Arnardóttir un Gerard Quinn redakcijā, “The UN Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities: European and Scandinavian Perspectives”. Leidene un Bos-
tona: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 54.–64. lpp.  

 

4.9. uzdevums 

Kāda ir galvenā atšķirība starp vienlīdzības un dažādības pieejām vadībā 

un uz vienādību vai atšķirībām balstītām vienlīdzības koncepcijām juri-

diskajā kontekstā? Kā jūs saskaņā ar juridiski kontekstuālo pieeju ko-

mentētu uzņēmējdarbības vidē ar dažādību saistītās grūtības attiecībā 

uz darbiniekiem ar invaliditāti, kas tika apspriestas 4.6. piemērā?   

 

Greve (2009) uzsver, ka invaliditātes aspektu integrēšana “ir nozīmīga, lai no-

drošinātu parastas nodarbinātības iespējas un sasniegtu vienlīdzību” (19. lpp.). 

Viņš apgalvo — lai gan “Eiropas valstis arvien lielākā mērā atbalsta un attīsta” 

invaliditātes aspektu integrēšanu, tas “joprojām netiek pienācīgi ietverts valdī-

bas nodarbinātības stratēģijās un plānos” (Turpat). Greve secina, ka “ir ļoti 

svarīgi uzlabot zināšanas par konkrētiem īstenošanas veidiem un to ietekmi uz 

personām ar invaliditāti” un ka “ir nepieciešams atzīt pieejamības nozīmīgu-

mu, lai personām ar invaliditāti sniegtu tādas pašas nodarbinātības iespējas kā 

iedzīvotāju vairākumam” (20. lpp.). 

 

4.5. Personas ar invaliditāti un darba pasaule 

Lai gan personu ar invaliditāti iesaistīšana nodarbinātībā (apmaksātā darbā) 

varētu būt nozīmīga stratēģija sociālās atstumšanas apkarošanai, jāuzsver, ka, 

pat izskaužot kultūras, sociālās un vides izraisītās barjeras, “netiks radīta sa-

biedrība, kurā visas personas ar funkcionāliem traucējumiem spēj “strādāt”” 

(Barnes un Roulstone, 2005, 316. lpp.). Tālāk tekstā, sīkāk iztirzājot darba jē-

dzienu, tiks apspriesti iemesli, kāpēc Barnes un Roulstone vārdu “strādāt” citā-
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tā ir lietojuši pēdiņās, bet šajā sadaļā tiks aplūkota nodarbinātības struktūra, 

kas tieši ietekmē cilvēkus ar invaliditāti, kā uzsver Abberley (2002).  

Abberley (2002) norāda — tā kā darbavietas “tiek plānotas, ņemot vērā vidēja 

darbinieka produktivitāti, izturību un resursus, astoņu stundu darba dienu un 

piecu darba dienu nedēļu” (130. lpp.), tās “neatbilst daudzu dažādu pilsoņu 

vajadzībām” (Turpat). Turklāt, kā atgādina Nordenfelt (2010) — lai strādātu 

profesionāli, ir jābūt konkrētiem iekšējiem darba apstākļiem, tostarp 

a) vispārējai darba kompetencei (tā tiek sīkāk iedalīta kā tehniskā, vispārīgā un 

personīgā kompetence), tajā skaitā zināšanām un prasmēm, kā arī tolerances 

kategorijā ietilpstošām spējām, drosmes kategorijā ietilpstošām spējām un 

citām darba uzdevumu veikšanai nepieciešamām pozitīvajām īpašībām; 

b) kvalifikācijai, lai iegūtu darbu un spētu to izpildīt; c) izpildes spējām, lai pa-

veiktu darbu; d) vēlmei uzņemties un veikt darbu. Nordenfelt (2010; 2008) 

apraksta, ka darba spēja ir, protams, spēja strādāt deindustralizētā sabiedrībā, 

kur, no vienas puses, “strauja ražošanas jomā nodarbināto personu skaita sa-

mazināšanās ir radījusi lielu skaitu bezdarbnieku, kam ir īpaši grūti atkal iekļau-

ties jaunajā pakalpojumu ekonomikā, kas kļūst arvien plašāka” (Bonoli, 2009, 

35. lpp.), bet, no otras puses, jaunajiem, uz pakalpojumiem balstītajiem darba 

tirgiem ir raksturīga spēcīga noslāņošanās starp “augstas kvalifikācijas un 

augsta atalgojuma sektoriem (finanšu, informācijas un komunikāciju tehnolo-

ģiju un ražošanas pakalpojumu sektori) un zemas kvalifikācijas un zema atalgo-

juma aktivitātēm (mazumtirdzniecība, viesnīcas un restorāni, personīgie pa-

kalpojumi)” (ibid., 35.–36. lpp.). Savukārt Abberley (2002, 131. lpp.) to skaidro 

šādi:  

“Paātrinoties tehnoloģiskajām izmaiņām un tirgu globalizācijas proce-

siem, personām ar zemāku kvalifikāciju ir niecīgas izredzes uz stabilu 

nodarbinātību, taču kvalificētām personām nez vai nāktos četrdesmit 

gadu vecumā trīs vai četras reizes mainīt profesiju. Abas šīs tendences 

sniedz izredzes uz iekļaušanos pastāvīgā darbaspēkā un attiecīga pil-

soniskā stāvokļa iegūšanu, tomēr tās rada lielākas problēmas perso-

nām ar invaliditāti.”  

Lai gan sabiedrībā ir un vienmēr būs daudz cilvēku ar invaliditāti, kuru darba 

spējas nav izcilas, bet reizēm ir neparastas, lielākā daļa personu ar invaliditāti 
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ir diezgan nabadzīgas un zemi kvalificētas, un, pat ja šīm personām tiek piedā-

vāts darbs, tas ir “zema statusa amats ar zemu atalgojumu, ar sliktiem darba 

apstākļiem un niecīgām izaugsmes iespējām” (Barnes un Roulstone, 2005, 

322. lpp.).  

 

4.5.1. Deindustrializācija, aktīvas darba tirgus politikas un personas ar invali-
ditāti 

Bonoli (2009) norāda, ka valstis uz deindustralizāciju reaģēja diezgan atšķirīgi: 

“Vispārīgi sakot, tās izstrādāja jaunas politikas, kas atbilda to ilgstošajām poli-

tiskās ekonomikas un labklājības valsts tradīcijām. Angliski runājošajās valstīs 

dominējošais politikas virziens paredzēja darba tirgus noteikumu atcelšanu un 

liberalizāciju, kontinentālās Eiropas valstis nostiprināja nodarbinātības aizsar-

dzību un ienākumu aizvietojuma programmas (jo īpaši saistībā ar agrīnu pensi-

onēšanos), lai mazinātu darba piedāvājumu un atklāto bezdarbu, savukārt 

Ziemeļvalstis izstrādāja pieeju, kas balstīta uz nodarbinātības paplašināšanu, 

izmantojot aktīvu darba tirgus politiku un valsts sociālos pakalpojumus” 

(36. lpp.). Otru pēcindustralizācijas radīto problēmu — terciarizāciju jeb uz 

pakalpojumiem balstītas ekonomikas rašanos — šīs trīs stratēģijas “risina ļoti 

atšķirīgos veidos” (Turpat). Bonoli skaidro: 

“Pirmkārt, uz pakalpojumiem balstītā ekonomikā darba tirgus liberali-

zācija rada klaju nevienlīdzību un sociālās problēmas tām personām, 

kurām no algu sadales tiek niecīgākā daļa. Šo virzienu izmanto tādas 

valstis kā Amerikas Savienotās Valstis vai Apvienotā Karaliste. Otrkārt, 

nodarbinātības aizsardzība un dāsni pabalsti par izstāšanos no darba 

tirgus, piemēram, agrīnas pensionēšanās shēmas, rada šķēršļus zemi 

kvalificētu darbinieku nodarbinātībai un augstas darbaspēka izmak-

sas, kas savukārt izraisa augstus bezdarba rādītājus. Tas ir cēlonis no-

darbinātības problēmām, ar kurām saskārās tādas valstis kā Itālija, 

Vācija un Francija. Vai nu gudrības, vai vienkārši veiksmes dēļ pašrei-

zējā uz pakalpojumiem balstītajā nodarbinātības struktūrā visatbilsto-

šākie šķiet Ziemeļvalstīs pieņemtie pasākumi reaģēšanai uz deindus-

tralizāciju. Aktīvas darba tirgus politikas un valsts sociālie pakalpojumi 

ir ļoti noderīgi instrumenti uz noslāņošanos tendētā darba tirgus pār-
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valdīšanai. ALMP ļauj darbiniekiem uzlabot kvalifikāciju, un sociālie 

pakalpojumi, jo īpaši bērnu un vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes 

jomā, uzlabo sieviešu nodarbinātību.”   

4.8. piemērs. Aktīvas darba tirgus politikas un personas ar invaliditāti 

Aktīva darba tirgus politika (turpmāk — ALMP) ir Eiropas Nodarbinātības stra-

tēģijas galvenais aspekts. Mērķis ir panākt pāreju no pasīvas atbalsta izmanto-

šanas uz aktīvu palīdzību, lai nodrošinātu cilvēku integrāciju darba tirgū. ALMP 

efektīva īstenošana ir ļoti nozīmīga, lai sabiedrībā sasniegtu vienlīdzību attiecī-

bā uz personām ar invaliditāti. ALMP personām ar invaliditāti atvieglo iekļūša-

nu darba tirgū, tādējādi veicinot Eiropas Nodarbinātības stratēģijas (EM-

CO 2005) mērķu izpildi.  

ALMP iekļautie elementi attiecībā uz personām ar invaliditāti 

ALMP var ietekmēt gan personu ar invaliditāti pieprasījumu, gan piedāvājumu 

darba tirgū. Izglītība un apmācība, palīdzība darbavietā un nodarbinātības pa-

kalpojumi bieži ir vērsti uz piedāvājuma pusi, taču pieprasījuma pusē bieži tiek 

sekmēta atbalsta pakalpojumu sniegšana (piemēram, ar ekonomiski stimulējo-

šiem pasākumiem, informētības uzlabošanu, uzņēmumu sociālo atbildību, 

darbā pieņemšanas pienākumiem, aizsargātiem amatiem utt.) attiecībā uz per-

sonām ar invaliditāti. 

Aktīvā darba tirgus politikā, kas vērsta uz personu ar invaliditāti iekļaušanu, 

parasti tiek izšķirti šādi elementi: a) regulāra nodarbinātība; b) aizsargāta no-

darbinātība; c) cita veida rehabilitācija un apmācība. 

Šo politiku rezultāti var būt atšķirīgi: no pilnīgas integrēšanas darba tirgū, tos-

tarp darba tirgus centrā, līdz dažādiem nodarbinātības veidiem darba tirgus 

visattālākajās jomās. 

ALMP instrumentu klāstā ietilpst ekonomiskais atbalsts, mazāki izdevumi par 

algām, atbalsts darbavietas pieejamības nodrošināšanai, darba apmācības spe-

ciālisti, karjeras konsultācijas, tiesiskā atbalsta pasākumi, tostarp kvotas, tiesī-
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bas uz interviju, diskriminācijas aizliegums utt.  

Ļoti daudzās valstīs aktīva dalība darbā ir saistīta arī ar darbavietas aprīkojumu, 

apvienojot dažāda veida politikas attiecībā uz personām ar invaliditāti. Perso-

nām ar invaliditāti darbā pieejamie atbalsta veidi visās valstīs ir samērā līdzīgi, 

bet lielā mērā atšķiras to nozīmīgums un izpilde. Nesen veiktā pētījumā tika 

konstatēts, ka tiek sniegts atbalsts saistībā ar pieejamo darba veidu (40 %), 

vispārējs atbalsts un izpratne (12 %), kā arī palīdzība mobilitātes jautājumos 

(10 %) (Applica & Cesep & European Centre, 2007). 

 

Atbalstīta nodarbinātība — ceļš uz parastu nodarbinātību 

Dažādās Eiropas valstīs atbalstītā nodarbinātība tiek organizēta, strukturēta un 

finansēta ļoti atšķirīgi. Tomēr kopumā var secināt, ka ilgtermiņa atbalsts ir no-

zīmīgs un ka profesionālajai un darba pieredzei ir galvenā loma, lai iegūtu dar-

bu (sk., piemēram, Spjelkavik un Evans, 2008). Zviedrija ir guvusi panākumus 

atbalstītās nodarbinātības izmantošanā, uzsverot trīs problemātiskas fāzes 

komplicētajā procesā, ar kuru personas ar funkcionāliem traucējumiem saska-

ras, cenšoties iegūt stabilu stāvokli tirgū: 1) piekļuve nodarbinātībai, 

2) nodarbinātība un 3) nodarbinātības paturēšana.  

“Piekļuve nodarbinātībai” nozīmē, ka personai ir jābūt aktīvai un, iespējams, ar 

zināmu palīdzību un atbalstu jāiegūst darbam nepieciešamā kompetence. Tā-

dējādi persona pauž interesi, izrādot savu enerģiskumu un motivāciju, un dau-

dzos gadījumos šai personai ir izglītība un šī persona var pat tirgū pierādīt citu 

ar nodarbinātību saistītu kvalifikāciju. Lai sagatavotos iekļūšanai darba tirgū, ir 

jāatvēl laiks arī profesionālajai apmācībai. 

“Būt nodarbinātam” nozīmē, ka darba devējs ir pieņēmis darbā personu ar 

funkcionāliem traucējumiem un parasti saņem par to algu subsīdijas no valdī-

bas. Tagad persona ir nodarbināta un vairs netiek apmācīta darbam. Tomēr 

persona var būt pieņemta darbā uz pārbaudes laiku. Darbs, kuru persona veic, 

noteikti ir jāveic nodarbinātības vietā, un to varētu veikt arī persona bez fun-

kcionāliem traucējumiem. Iespējams sagatavot amata pienākumu aprakstu un 

konkrētām darba funkcijām piešķirt nosaukumu. Darbinieks ar funkcionāliem 
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traucējumiem ir pieņemts darbā savu spēju un kompetences dēļ. 

“Nodarbinātības paturēšana” nozīmē, ka persona ar funkcionāliem traucēju-

miem joprojām vēlas strādāt un uzskata, ka to spēj. Tas nozīmē arī to, ka darba 

devējs aizsargā darbinieku un uzskata, ka šim darbiniekam uzņēmumā ir būtis-

ka nozīme saistībā ar konkrētā amata pienākumu izpildi, darba kvalitāti un 

darba vidi. Darbinieks ar funkcionāliem traucējumiem (tāpat kā citi darbinieki) 

uz darba līguma pamata var saņemt algas pielikumu, iegūt apmācības vai izglī-

tības iespējas, lai paaugstinātu savu kompetenci, kā arī saņemt profesionālās 

attīstības iespējas. Persona ar funkcionāliem traucējumiem ir “tāda pati kā visi 

pārējie”, šai personai ir amata apraksts un amata nosaukums. Viņš/viņa ir ie-

rasta darba kolektīva daļa, tāds pats kolēģis vai kolēģe kā pārējie. 

Lai atbalstītu personu ar invaliditāti nodarbinātību, ir svarīgi arī nodrošināt 

pielāgojumus darbavietā. Piemēram, Vācijā darbiniekiem ar invaliditāti un viņu 

darba devējiem ir pieejami darbavietas pielāgojumi, specializēta aprīkojuma 

un adaptīvu tehnoloģiju nodrošināšana darbā, personīgā palīdzība un elastīgi 

darba līgumi. “Pabalsti un pakalpojumi ir ļoti individuāli, taču, lai tos saņemtu, 

ir jāiesniedz oficiāls pieteikums, un saņemšana ir saistīta ar birokrātiskām pro-

cedūrām un reizēm arī ienākumu pārbaudi” (Nacionālais pārskats par Vāciju). 

Līdz ar to pat gadījumā, ja ir spēkā ALMP un tiek piedāvāts atbalsts, to praktiski 

var būt grūti realizēt. To apstiprina arī esošie dati. Tikai ierobežots personu 

skaits saņem atbalstu, kas saistīts ar ALMP izmantoto instrumentu nodrošinā-

jumu. Saskaņā ar datiem no 2002. gada Darbaspēka apsekojuma ES pirmajās 

15 dalībvalstīs palīdzību darbā saņēma 15,7 % no strādājošām personām ar 

invaliditāti, un jaunajās dalībvalstīs šīs rādītājs bija vēl zemāks (11,4 %) (Euros-

tat News Release Nr. 142/2003). Lai izmantotu atbalstu, ir svarīgi īstenot “inva-

liditātes vadību” nolūkā “atbalstīt to darbinieku atkārtotu integrēšanu, kuru 

darba spējas ir apdraudētas hronisku slimību saasināšanās vai funkcionālu 

traucējumu dēļ” (Nacionālais pārskats par Vāciju). Tādējādi atbalstīta nodarbi-

nātība ļauj mazināt šķēršļus iekļuvei darba tirgū vai ļauj nodrošināt, ka perso-

nas var palikt darba tirgū, jo tas samazina darba devēju tiešos izdevumus. To-

mēr šādā gadījumā var rasties arī strauji zaudējumi saistībā ar instrumentu 

izmantošanu. 
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ALMP novērtēšana un efektivitāte 

Novērtēšanai ir ļoti liela nozīme, lai nodrošinātu praktisku īstenošanu un labā-

kos rezultātus attiecībā uz personām ar invaliditāti. Taču šie jautājumi ir kom-

plicēti, tāpēc zināšanas par iejaukšanās un atbalsta efektivitāti, tostarp par 

dažādām pieejām, ir ierobežotas. Bieži trūkst ar pierādījumiem pamatotu seci-

nājumu par nodarbinātības ietekmi uz personām ar invaliditāti, jo ir zemi dalī-

bas rādītāji programmās vai trūkst uzraudzības un turpmāku pētījumu. Atgrie-

šanās darba tirgū ir sarežģīta, vismaz dažām personām ar invaliditāti, un ilg-

termiņa rezultāti ir tikpat svarīgi kā īstermiņa pārejas pasākumi. Līdz ar to pat 

ļoti veiksmīgiem projektiem var būt mazāk pārliecinoši rezultāti, salīdzinot ar 

tradicionālākiem, uz iedzīvotāju vairākumu vērstiem ALMP pasākumiem. Tas 

īpaši attiecas uz gadījumiem, kad ietekme tiek izvērtēta tikai pēc nodarbināto 

personu skaita. 

Līdz ar to ir grūti pārskatīt ALMP vispārējo ietekmi uz personām ar invaliditāti, 

turklāt dažas valstis sniedz tikai vispusīgus datus. Ja datu nav, novērtējumā 

galvenokārt tiek ņemts vērā darbinieku skaits un izdevumu apmērs. Rezultātus 

ietekmē gan šķēršļi darba tirgū, gan nespēja personas ar invaliditāti iesaistīt 

aktīvā nodarbinātībā. Pat tad, ja tiek izmantota efektīva ALMP, ar to varētu 

nepietikt, lai gūtu rezultātus. Dažos gadījumos vispārīgāku programmu novēr-

tējums var liecināt, ka pasākumu piemērošana iedzīvotāju vairākumam varētu 

sniegt rezultātus. 

Piemērs tam ir Vācijā izmantotās apmācības talonu shēmas novērtējums, kura 

rezultāti liecināja, ka tā uzlaboja bezdarbnieku stāvokli, tomēr nepalielināja 

izvēles iespējas un faktiski varētu mazināt apmācības kvalitāti (Hipp un 

Warner, 2008). Turklāt talonu shēma tāpat kā cita veida ALMP vienmēr ietver 

iepriekš tekstā minēto “nokrejošanas risku”, proti, darba piedāvājumus vis-

pirms saņems tās personas, kuras ir pietuvinātākas darba tirgum (Greve, 

2003). Tāpēc novērtētie rezultāti, ja vien iespējams, ir jāaplūko kontekstā, 

piemēram, ar informāciju par dalībnieku līdzšinējo nodarbinātību, izglītību, 

dzimumu un funkcionālo traucējumu veidu. 

Ir noteikti nepieciešams noteikt projektu standartu struktūru, tostarp šāda 

veida pasākumu novērtēšanas metodes. Kā sagatavi šai struktūrai varētu iz-
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mantot, piemēram, pakalpojumu sniedzēju kvalitātes standartu struktūru, kura 

ierosināta Eiropas Atbalstītās nodarbinātības apvienības (European Union of 

Supported Employment — EUSE) izdotajā bukletā par atbalstītās nodarbinātī-

bas procesu (iesaistīšanās, profesionālā orientācija, darba meklēšana, darba 

devēja iesaistīšanās, atbalsts uzsākot darbu un pārtraucot to). Šī struktūra ie-

tver arī dažādu jomu kvalitātes standartu aspektus, saistītos rādītājus un iespē-

jamos pierādījumu avotus. Lai gan šis buklets nesniedz pilnīgu informāciju par 

visu projektu un pasākumu aspektiem, tas ir noderīgs sākumpunkts atsaucei. 

 

Atsauces 

1. Applica & Cesep & European Centre (2007), “Study of Compilation of 

Disability Statistical Data from the Administrative Registers of the Member 

States”. Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlī-

dzības ģenerāldirektorāts. 

2. EMCO (2005), “Disability Mainstreaming in the European Employment 

Strategy”. EMCO/11/290605. Brisele, Eiropas Komisija. 

3. European Union of Supported Employment (EUSE), www.euse.org. 

4. Greve, Bent (2003), “When is Choice Possible in Social Security?” Laikrakstā 

“European Journal of Social Security”, 5. izd., Nr. 4, 323.–338. lpp. 

5. Hipp, Lena un Warner, Mildred (2008), “Market Forces for the 

Unemployed? Training Vouchers in Germany and the USA”. Laikrakstā “So-

cial Policy & Administration”, 42. izd., Nr. 1, 77.–101. lpp. 

6. Spjelkavik, Øysten un Evans, Michael J. (2007), “Impression of Supported 

Employment. A Study of Some European Supported Employment Services 

and Their Activities”. Oslo, Work Research Institute. 

 

1. avots: Bent Greve. “The Labour Market Situation of Disabled People in European 
Countries and Implementation of Employment Policies: A Summary of Evidence from 
Country Reports and Research Studies”. “Academic Network of European Disability 
Experts (ANED)”, 2009. gada aprīlis, 21.-27. lpp.  
2. avots (par atbalstīto nodarbinātību Zviedrijā): Berth Danermark. “Report on the 
Employment of Disabled People in European Countries: Sweden”. “Academic Network 
of European Disability Experts (ANED)”, 2009. gada novembris, 7. lpp.   
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4.10. uzdevums 

Izlasiet šo izrakstu no nacionālā pārskata par uzņēmumu sociālo atbil-

stību Dānijā, kuru sagatavojusi Mette Morsing (2005, 25.–27. lpp.).  

Nesen Dānijas labklājības modelis saskārās ar grūtībām. 20. gadsimta 

90. gados Dānijas valsts sniedza atbalstu gandrīz 25 % veselo 

iedzоvotāju. Daudziem cilvēkiem bija grūti saglabāt stabilu pozīciju 

darba tirgū, tāpēc no sabiedrības tika atstumti cilvēki, kuri neatbilda 

normāla darbaspēka standartiem, piemēram, personas ar invaliditāti, 

vecāka gadagājuma cilvēki, etnisko minoritāšu pārstāvji un sociāli mar-

ginalizētās personas Tas ievērojami palielināja valsts izdevumus un 

radīja milzīgas grūtības labklājības sistēmai. 1995. gadā Dānijas sociālo 

lietu ministre Karen Jespersen bija pirmā toreizējās sociāldemokrātiskās 

valdības pārstāve, kura lūdza uzņēmumus palīdzēt risināt šo situāciju 

un aicināja izveidot Dānijas uzņēmumu sociālās atbildības plānu, kā 

viņa teica, “iekļaujošas darba tirgus stratēģijas” ietvaros. Ideālā 

iecerētā situācija bija sociālā kohēzija, un, lai to sasniegtu, bija jāpanāk, 

ka privātie uzņēmumi un sociālie partneri izveido “sociālas partnerības” 

bezdarba un sociālās atstumšanas problēmu risināšanai. 1994. gadā 

sociālo lietu ministre uzsāka plašu kampaņu ar saukli “Tas attiecas uz 

mums visiem”, kurā tika ietverti gan darba tirgus jautājumi, gan sociālie 

jautājumi, un aicināja privātā sektora un valsts sektora partnerus 

sadarboties. 

Karen Jespersen sākotnēji smēlās iedvesmu no kāda izcila dāņu 

uzņēmuma. Grundfos (www.grundfos.com) ir liels hidraulisko sūkņu 

ražotājs, un šis uzņēmums jau daudzus gadus kalpo kā piemērs tam, kā 

uzņēmums var sekmēt sabiedrības problēmu risināšanu, vienlaikus 

sasniedzot savus mērķus. Grundfos ir izveidojis vairākus darba cehus 

cilvēkiem ar pasliktinātām darba spējām *fizisku, garīgu vai sociālu 

iemeslu dēļ+, lai palīdzētu integrēties cilvēkiem no vietējām kopienām 

šo cehu atrašanās vietā, vienlaikus veicinot elastīga darbaspēka 

uzturēšanu, un ministre saprata — lai novērstu sociālo atstumšanu, 

darba devējiem ir jāapzinās ne tikai savi morālie pienākumi, bet arī 
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ieguvumi, ko sniedz īpašu darba apstākļu nodrošināšana šai iedzīvotāju 

grupai. Tādam uzņēmumam kā Grundfos elastīgs darbaspēks ir 

nozīmīgs, lai novērstu paredzamo darbaspēka trūkumu nākotnē, un 

Grundfos ir patiesi ieinteresēts integrēt daudz darbinieku. Karen 

Jespersen uzskatīja, ka attiecībā uz iekļaujošu darba tirgus stratēģiju ir 

ļoti svarīgi, lai uzņēmums tā rīkotos ne tikai nolūkā paust savus 

filantropiskos nodomus: “uzņēmumiem ir jāizrāda kas vairāk par vēlmi 

pareizi rīkoties. Tas nebija vienkārši aicinājums uzņēmumiem darīt ko 

vairāk, bet gan mēģinājums rast veidus, kā politiskā sistēma un 

uzņēmumi varētu sadarboties, lai risinātu būtiskas sabiedrības 

problēmas. Tādēļ mērķis bija izveidot dialogu un sadarbību starp 

politisko sistēmu, uzņēmumiem un vietējiem varas orgāniem. Pats 

galvenais bija partnerība.” (Thyssen, 2003)    

   Atsauces 

1. Grundfos tīmekļa vietne, www.grundfos.com. 

2. Thyssen, C. 2003. “Social Partnerships – The Role of Government in 

Denmark”, balstīts uz interviju ar Karen Jespersen. M. Morsing un C. 

Thyssen redakcijā, “The Case of Denmark – Corporate Values and Soci-

al Responsibility”: 27. Frederiksberga: Samfundslitteratur.  

Pārskata sākumā Mette Morsing apgalvo, ka Dānijā “uzņēmumu sociālās 

atbildības jēdziens parasti rada pieticīgas cerības” (23. lpp.), un kā vienu 

no tā iemesliem viņa min to, ka daudzi uzņēmumu vadītāji Dānijā apgalvo, 

“ka sociāli atbildīga rīcība vienmēr ir bijusi būtiska daļa no viņu uzņēmu-

ma kultūras” (24. lpp.).  

Kādā mērā, jūsuprāt, Grundfos piemērs atbilst šim apgalvojumam?  

Kopumā personu ar invaliditāti iesaistīšanu apmaksātās darba attiecībās var 

uzskatīt par būtisku stratēģiju sociālās atstumšanas apkarošanai, kas ļaus 

“darba procesā integrēt, iespējams, lielu daļu no iedzīvotājiem ar funkcionā-

liem traucējumiem, bet tikai tik ilgi, kamēr būs veiksmīga atbilstība starp per-

sonas funkcionālo traucējumu veidu, tehnoloģijām un sabiedrībā novērtētām 

darbībām” (Abberley, 2002, 135. lpp.). 
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4.5.2. Darba jēdziens 

Sabiedrībā kopumā un arī darba tirgos notiek būtiskas izmaiņas. Vienlaikus 

mainās arī izpratne par darba jēdzienu. Barnes un Roulstone (2005) norāda, ka 

dažas izmaiņas radās, ieviešot mājas darbu jēdzienu feminisma filozofijas ie-

tvaros, tomēr attiecībā uz personām ar invaliditāti “šī jēdzienu maiņa ir jāaplū-

ko padziļinātāk, jo daudzas nenodarbinātas personas ar invaliditāti veic darbus 

mājās, audzina bērnus un/vai veic “aprūpes” pienākumus...” (322.–323. lpp.). 

Tāpēc autori aplūkoja arī darba veidus, kas saitīti ar “slimību”, piemēram:  

(1) darbs saistībā ar saslimšanu, tostarp tādas darbības kā 

organizēšana un medikamentu lietošana, fizioterapija utt.;  

(2) ikdienas darbs, piemēram, mājsaimniecības darbi un 

kontaktēšanās ar ģimenes locekļiem un speciālistiem; 

(3) biogrāfiskais darbs, kas ietver stratēģijas, kuras personām ar 

invaliditāti jāpieņem, lai funkcionālos traucējumus iekļautu savā 

ikdienas dzīvē. Tas var ietvert metožu izstrādi, lai apzinātos savu 

stāvokli un izskaidrotu to citiem. (Barnes un Roulstone, 2005, 

323. lpp.). 

Barnes un Roulstone uzsver, ka “personas ar invaliditāti un viņu organizācijas 

jau sen ir sapratušas, ka ir smagi jānopūlas un daudz jāstrādā, lai varētu sadzī-

vot ar funkcionāliem traucējumiem tādā sabiedrībā, kura ir zināmā mērā at-

stumjoša” (Turpat). Viņi min “dažādas pieejamās pamācības un rokasgrāmatas 

par personīgo palīgu (PA) nolīgšanu, lai cilvēki ar “smagiem” funkcionāliem 

traucējumiem spētu dzīvot patstāvīgi” (Turpat), ar to pierādot, ka uzdevumus, 

kurus varētu uzticēt personīgajam palīgam, var iedalīt “atšķirīgās, bet saistītās 

kategorijās: personīgā dzīve, mājas un sabiedrība” (Turpat).  

Barnes un Roulstone uzsver, ka “invaliditāte un ar to saistītie pabalsti nav pasī-

vi tādā ziņā, ka tie nenokļūst tieši saņēmēja makā — tie cirkulē ekonomikā kā 

nodarbinātība, preces un pakalpojumi” (324. lpp.). Viņi norāda, “ka daudzas 

personas ar invaliditāti, kuras tehniski ir “bezdarbnieki”, tagad ir darba ņēmēji” 

(Turpat), proti, tostarp “daudzi PA pakalpojumu izmantotāji vienas nedēļas 

laikā nodarbina piecus vai sešus cilvēkus”, vai ka kopumā “arvien lielāka dar-

baspēka daļa tiek nodarbināta cilvēku apkalpošanas sektorā”, tāpēc šī sektora 
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“iztikas līdzekļi ir atkarīgi no personām ar invaliditāti un citām nelabvēlīgā stā-

voklī esošām grupām” (Turpat).  

“Šo darba jēdziena pārformulēšanu nevajadzētu uztvert kā alternatīvu pašrei-

zējiem centieniem panākt personu ar invaliditāti līdzdalību darbavietā, bet gan 

kā šo centienu papildinājumu.” (Barnes un Roulstone, 2005, 324. lpp., pievie-

noti uzsvari)  

 

4.11. uzdevums 

Apdomājiet frāzi “jāstrādā tiem, kuri spēj, un nodrošinājums jāsaņem tiem, 

kuri nespēj”, un Barnes un Roulstone (2005, 322. lpp.) komentāru, ka “kultūras 

vidē, kurā parasti tiek novērtēts un par normu atzīts tikai apmaksāts darbs, 

šajā frāzē tiek ignorēta ar bezdarbu saistītā sociālā stigmatizācija un sociālās 

un psiholoģiskās sekas, ar kurām saskaras personas bez darba. Šī frāze drīzāk 

mulsina cilvēkus, jo nosaka, ka personas, kurām nav darba, nespēj strādāt un 

nestrādā.” Kā jūs izskaidrotu šo frāzi un komentāru, izmantojot darba jēdziena 

dažādās nozīmes? 

 

4. 6. Noslēgums 

Šajā nodaļā tika aplūkotas vairākas svarīgas tēmas: pirmkārt, tādi vienkārši 

modeļi kā tirgus kapitālisma vai dominējošā stāvokļa modelis, kā arī sarežģītāki 

modeļi, piemēram, kompensējošo spēku modelis vai ieinteresēto personu 

modelis uzņēmuma, valdības un sabiedrības attiecību jomā; otrkārt, invaliditā-

te kā daļa no sociālās politikas un īpaša invaliditātes politika, kas balstīta uz 

Eiropas politikā ietverto sociālo invaliditātes modeli; treškārt, pieejas vienlīdzī-

bai, kas balstītas uz vienādības un dažādības pieejām cilvēkresursu vadībā, 

formālās vienlīdzības koncepcija un multidimensionāli neizdevīgas vienlīdzības 

koncepcija, kā arī specifisku atšķirību koncepcija juridiskā kontekstā; cetur-

tkārt, industriālās sabiedrības un pēcindustriālās sabiedrības, dažādas stratēģi-

jas deindustrializācijas seku risināšanai, kā arī aktīvas darba tirgus politikas, kas 

vērstas uz personām ar invaliditāti. Var apgalvot, ka kopš brīža, kad attiecībā 
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uz nodarbinātību invaliditātes politikā tiek akcentēta tiesību vienlīdzība, nevis 

profesionālā rehabilitācija, zināšanas par personām ar invaliditāti ir kļuvušas 

par daļu no vadošo amatu darbinieku vispārējās kompetences, kā norāda No-

rdenfelt (2010), un tas rada pamatu nediskriminējošas prakses iedibināšanai.    

 

4.7. Saistītie mācību kursi un moduļi 

1. Vispārējs ievads par uzņēmumu, valdības un sabiedrības attiecībām  

Sk., piemēram, John F. Steiner un George A. Steiner mācību grāmatas “Bu-

siness, Government, and Society: A Managerial Perspective” (McGraw-

Hill/Irwin, 2009) 12. (vai jaunāko) izdevumu. Lai gan grāmatā jautājumi lie-

lākoties tiek aplūkoti no ASV skatpunkta, jaunākajos izdevumos ir ietverti 

ne tikai salīdzinoši materiāli par citām valstīm un nācijām, bet arī par “uz-

ņēmumu darbībām, idejām un pilsoniskās sabiedrības tīkliem, kas nojauc 

robežas” (Priekšvārds, p. x).   

2. Dažādības vadība kā augstākā līmeņa kurss cilvēkresursu vadībā 

Sk., piemēram, Gill Kirton un Anne-Marie Green mācību grāmatas “The 

Dynamics of Managing Diversity: A Critical Approach” (Oksforda: Elsevier, 

2010) 3. (vai jaunāko) izdevumu. Šajā grāmatā ir sniegta “nepieciešamā te-

orētiskā un konceptuālā pamatinformācija, lai izprastu Lielbritānijas un 

Eiropas darbaspēka daudzveidības kontekstuālās izmaiņas” (1. lpp.), pie-

vēršot uzmanību piecām sociālajām grupām, kas saskaras ar problēmām 

sava dzimuma, rases/etniskās izcelsmes, invaliditātes, dzimumorientācijas 

un vecuma dēļ.   

 

4.8. Atsauces 

1. Abberley, Paul. “Work, Disability, Disabled People and European Social 

Theory”. Colin Barnes, Mike Oliver un Len Barton redakcijā, “Disability 

Studies Today”. Kembridža: Polity Press, 2002, 120.–138. lpp. 
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šajā dokumentā, neatspoguļo Eiropas Savienības vai tās pārstāvju oficiālo vie-

dokli.   
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5.1. Ievads  

 

Labās prakses identifikācija un izplatīšana var būt daudzsološa pieeja nodarbi-

nātības situācijas uzlabošanai personām ar invaliditāti attiecībā uz rekrutēša-

nas procedūru un piekļuvi darba vietām.  Apmainoties, diskutējot un daloties 

labās prakses pieejās, darba devēji un personāldaļu vadītāji būs spējīgi īstenot 

jaunas stratēģijas, atlasot un nodarbinot personālu, kas vislabāk atbilst uzņē-

muma prasībām attiecībā pret prasmju uzlabošanu un darba kvalitāti, kā arī 

dažādības pārvaldīšanā.  

Šī moduļa mērķis ir prezentēt labās prakses indentifikācijas un izplatīšanas 

ideju personu ar invaliditāti nodarbināšanā, kā arī to, kā jūs varat  atklāt un 

atzīt par lietderīgām labās prakses jūsu valstī, reģionā uzņēmumā un/vai eko-

nomiskajā sektorā.  

Šis modulis jums palīdzēs:  

 Apgūt terminoloģiju, definīcijas un labās prakses identifikācijas un iz-
platīšanas cēloņus.  

 Atpazīt labās prakses piemērus. 

 Apspriest un apmainīties pieredzē par to izmantojamību un apmaiņas 
iespējām.  

 

5.2. Terminoloģija  
 

Labā prakse:  ir metodoloģija vai pieeja, kas ir iepriekš vai šobrīd pārbaudīta kā 

efektīva kādā organizācijā, reģionā un/vai sektorā un var izrādīties efektīva arī 

kādā citā nozarē. Īpaši salīdzinot pārvaldības veidus un nacionālās politikas, 

labā prakse tiek bieži uzskatīta kā viena no darbībām vispatverošā benčmar-

kinga procesā.  
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Labākā prakse: ir vispārīgi pieņemtas metodes vai procesi, kas sevi ir pierādī-

juši laika gaitā, sasniedzot dotos uzdevumus vai rezultātus. Salīdzinot ar termi-

na “labā prakse” lietošanu, ir diskutējams, vai vispār varētu būt viena vienīga 

“labākā” prakse, jo šie piemēri pastāvīgi mainās.  

Benčmarkings: tas ir sistemātisks mācīšanās process no vislabākajiem. Attiecī-

bā uz labo prakšu izplatīšanu, tas ir nepārtraukts savu darbību salīdzināšanas 

process ar citu organizāciju labajām praksēm. Organizācijas novērtē vairākus 

savu darbību aspektus saistībā ar citu organizāciju labajām praksēm, izstrādā-

jot plānus, kā veikt uzlabojumus vai pielāgot konkrētas labās prakses, ar mērķi 

uzlabot tās darbību (piemēram, personu ar invaliditāti rekrutēšanā un/vai no-

darbināšanā).  

Rādītāji: Rādītāji tiek izmantoti, lai novērtētu konkrētu darbību, piemēram,  

iesaistīto pušu skaita noteikšana, izmantojot jaunu praksi (kvantitatīvie rādītā-

ji), vai intervējot iesaistītās puses (kvantitatīvie rādītāji). Tie apraksta vai nu 

pašu procesu, vai darbības rezultātu. Rādītājiem būtu jāatbilst Stratēģiskās 

plānošanas metodei (SMART = specifisks, izmērāms, sasniedzams, reālistisks, 

laicīgs)21.
 

 

Interešu grupa: nozīmē “vienlīdzīgo grupa”. Parasti to izmanto jaunu cilvēku 

grupu apzīmēšanai; attiecībā uz projektu vadību interešu grupa drīzāk apzīmē 

cilvēku grupu no organizācijām, kuras ir ieinteresētas konkrēta projekta rezul-

tātos. 

Iesaistītā puse: tā ir persona vai grupa/institūcija, kura ietekmē vai kas var tikt 

ietekmēta ar konkrētu kādas organizācijas darbību. Ietekme var būt gan pozitī-

va, gan negatīva. Analizējot iesaistītās puses pirms projekta, labāki rezultāti var 

tikt sasniegti attiecībā uz mērķgrupām vai neveiksmju novēršanu. 

                                                                 
21 Novartis Foundation for Sustainable Development, 17. lpp. 
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Validēšana: nozīmē saiknes starp procesu un rezultātu nodemonstrēšanu. 

Tikai tad, ja ir pierādīts, ka izvēlētā metode noved pie konkrētā rezultāta, to 

būs iespējams prezntēt kā labo praksi.  

Valorizācija (Valorisation): tas patiesībā nav angļu termins, kaut arī tā varētu 

izklausīties. Apzīmējums nāk no franču vārda “valoriser” un nozīmē "vērtības 

piešķiršana". Valorizācija ietver divus darbību veidus: projekta rezultātu izpla-

tīšanu un šo rezultātu izmantošanu. Izmantošanas aktivitātes sniedzas tālāk 

par  izplatīšanas aktivitātēm, jo to mērķis ir eksistējošo produktu pielāgošana 

citiem labuma guvējiem un/vai sistēmām nekā tiem, kam tie tika sākotnēji 

radīti.   

 

5.3. Apmācību modulis  

Kopumā mācīšanās no pagātnes palielina labvēlīga iznākuma varbūtību nākot-

nē. Tāpēc laba prakse tiek definēta kā jebkas, kas ir izmēģināts un pierādīts, ka 

funkcionē kaut kādā mērā – vai tas būtu pilnībā vai daļēji, bet ar nosakāmu 

efektivitāti. Labai praksei ir jābūt nododamai citiem; tai ir jānorāda prakses 

potenciālie iznākumi citos līmeņos vai nozarēs. Identificējot un izplatot labo 

praksi, labuma guvēji varēs aizvietot sliktās prakses, samazināt pārstrādes, 

uzlabot pakalpojumus un minimizēt zināšanu zudumu. 

Laba prakse ir biež daļa no visaptverošāka benčmarkinga procesa. Augstākās 

izglītības nozarē UNESCO definē benčmarkingu kā “… standarizētu metodi, kas 

apkopo un ziņo par kritiskajiem operatīvajiem datiem tādā veidā, kas ļauj veikt 

nepieciešamos salīdzinājumus starp dažādu organizāciju vai programmu pa-

veikto, parasti ar mērķi noteikt labo praksi, diagnosticēt veikuma problēmas 

un identificējot stiprās puses. Benčmarkings nodrošina organizācijai (vai prog-

rammai) ārējus atskaites punktus un labākās prakses, uz kuru pamata veikt 

novērtēšanu un veidot darbības procesus.”
22

  

                                                                 
22

 Vlãsceanu, L., Grünberg, L., Pârlea, D.: 34 lpp.  
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Pārnesot tos uz personu ar invaliditāti rekrutēšanu un nodarbināšanu, ben-

čmarkinga procesi var būt noderīgi permanentai paradigmas maiņai attiecībā 

pret organizacionālās dažādības pārvaldi.  

Labās prakses identifikācija un izplatīšana ir jāveic vairākos soļos: 

Pirmkārt, jāidentificē lietotāja vajadzības un prasības. Kurš visvairāk iegūs no 

labo prakšu labākām zināšanām un izpratni personu ar invaliditāti nodarbinā-

šanā? Kā labuma guvēji var piekļūt labajai praksei and tās izmantot? Attiecībā 

uz nodarbinātības jautājumiem, tas nozīmē atklāt, kādas ir darba devēja prasī-

bas un kā labās prakses personu ar invaliditāti nodarbināšanā var parādīt, ka 

tās var dot ieguldījumu šo prasību apmierināšanā.  

Otrkārt, labās prakses ir  jāatklāj. Ir vairāki veidi, kā atklāt labās prakses: viens 

veids ir analizēt organizācijas vai uzņēmumus, kas visdrīzāk izmanto labās 

prakses, ņemot vērā to sniegumu personu ar invaliditāti rekrutēšanā. Atklājot 

tās, būtu svarīgi noskaidrot, kādu daļu no attiecīgās pieejas vai metodoloģijas 

veido labā prakse. Tas vislabāk varētu būt paveicams ar to cilvēku palīdzību, 

kuri saprot attiecīgo praksi vai iegūst no tām labumu (interešu grupas). Treš-

kārt, labai praksei ir jābūt labi  dokumentētai. Lai varētu salīdzināt dažādu 

prakšu piemērus, būtu nepieciešams labās prakses izstrādē izmantoto pieeju 

un/vai metodoloģiju apraksts, t.sk. informācija par kontekstu (t.i., ekonomisko 

sektoru), nepieciešamajiem resursiem un iemaņām (piemēram, īpašām rekru-

tēšanas procedūrām), to etapu apraksts, kas nepieciešami prakses realizēša-

nai, gūtā mācība realizēšanas laikā (piemēram, kas izdevās labi,  ar kādām grū-

tībām nācās saskarties), un resursiem (piemēram, īpašas rekrutēšanas forma, 

vadlīnijas utt.).  

Ceturtkārt, būtu vēlama identificēto labo prakšu validēšana. Labai praksei ne-

pieciešama redzama saikne starp to, kas ir paveikts un kāds no tā ieguvums 

labuma guvējiem. Validēšanas process (piemēram, ar interešu grupas palīdzī-

bu)  var palīdzēt pierādīt, ka izvēlētā metode vai pieeja patiešām palīdzēja sa-

sniegt projekta mērķus, piemēram, ka īpaša rekrutēšanas procedūra kā uzņē-

mumos pielietotais darba kvalitātes novērtējums tiešām noveda pie personu 

ar invaliditāti nodarbinātības palielināšanās.  Būtu labi, ja interešu grupa ie-
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tvertu mērķauditorijas pārstāvjus (piemēram, darba devējus, personālatlases 

menedžerus), kā arī galējos labuma guvējus.  

Visbeidzot labu praksi ir jāizplata un jāizmanto. Labo praksi var izmantot un 

attīstīt tālāk tikai tad, ja mērķauditorija uzzin par to un nolemj to pielāgot sa-

vām sistēmām. Tāpēc ir nepieciešama stratēģija vai plāns labu prakšu piemēru 

valorizācijai.  

Bez iepriekš aprakstītā labās prakses identificēšanas un izplatīšanas procesa, ir 

vēl daži svarīgi jautājumi, kas būtu jāņem vērā:  

 Laba prakse nav galēja procedūra vai metode, jo tā nemitīgi attīstās 
vai arī tai ir jātiek pielāgotai konkrētām sistēmām vai sektoriem. Tā-
pēc labas prakses mūžs var būt diezgan īss atkarībā no apstākļiem 
(piemēram, mainoties juridiskajai situācijai). Tomēr nemainīgā vidē 
praksei ir jābūt ilgspējīgi efektīvai, lai to uzskatītu par labu. 

 

 Nevajadzētu cerēt uz vieglu labas prakses atrašanu personu ar invali-
ditāti rekrutēšanā un nodarbināšanā. Eiropas Komisijas iepriekšējie 
pētījumi par benčmarkingu nodarbinātības jomās personām ar invali-
ditāti trūka skaidru rezultātu, kas demonstrētu, kādas varētu būt la-
bās prakses personu ar invaliditāti nodarbināšanā, vismaz ne nacionā-
lo politiku un atbalsta struktūru līmenī 

23 
. 

 

 Sarežģītām situācijām nepieciešami diversificēti risinājumi. Daudzos 
gadījumos nebūs ģenerālplāns (vai viena labākā prakse), kas atrisinās 
problēmas, jo organizācijām un uzņēmumiem ir sava individuālā 
struktūra un kultūra, un reizēm indivīdi ir grūti pārliecināmi. Nav liet-
derīgi būt pārāk uzstājīgam par labajām praksēm; ir svarīgi iedrošināt 
cilvēkus tās identificēt un izplatīt brīvprātīgi, kā arī atzīt indivīdus 
un/vai grupas, kas atbalsta labu prakšu attīstību un veicināšanu. 

 

                                                                 
23

 European Commission: Benchmarking employment policies for people with 

disabilities, 3. lpp. 
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 Beidzamais, taču ne mazāk svarīgais ir paturēt prātā, ka identificētā 
labā prakse paliek tās organizācijas īpašumā, kas izmanto šo metodi 
un/vai pieeju. Labas prakses identificēšana un apkopošana nedod tie-
sības uz nekādu intelektuālu īpašumu. Ir svarīgi nosaukt labās prakses 
nodrošinātājus un piegādāt kontaktinformāciju. 

 

5.4. Pašnovērtējuma jautājumi 

 

 Iepazīsties ar terminoloģiju.  

 Apraksti dažādos etapus, kurus nepieciešams iziet pirms labas prak-

ses izstrādāšanas un izplatīšanas.  

 Kādi piesardzības pasākumus ir svarīgi paturēt prātā, īstenojot labās 

prakses? 

 Identificējiet labas prakses piemērus personu ar invaliditāti  rekrutē-

šanā un/vai nodarbināšanā jūsu valstī! Dalieties piemēros un diskutējiet 

par tiem ar citiem studientiem! 

 

 

5. 5. Literatūras saraksts un interneta avoti  

 

1. ES Grāmatu veikals: ES Grāmatu veikals, kuru pārvalda Eiropas Savienības 

Publikāciju Birojs, sniedz interneta pieeju Eiropas Savienības oficiālajām 

publikācijām: http://bookshop.europa.eu 

2. Vlãsceanu, L., Grünberg, L., Pârlea, D.: Quality Assurance and Accreditati-
on: A Glossary of Basic Terms and Definitions. ISBN 92-9069-186-7 (Buka-
reste, 2007. g. / Labots un papildināts izdevums:  2011. g.)  

3. Eiropas Komisija:  Benchmarking employment policies for people with di-
sabilities. Pētījums sagatavots ECOTEC Research and Consulting Ltd. Brise-
lē, 2000.g. 

4. Novartis Fonds Ilgspējīgai Atttīstībai: Project Management Handbook - A 
Working Tool for Project Managers. ISBN: 3-9523068-1-9. Bāzele, 2005.g.  
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Glosārijs 
 

TERMINS DEFINĪCIJA 

Aprīkojuma kori-

ģēšana 

 

Darba adoptēšana, ieskaitot mašinērijas vai aprīkoju-

ma koriģēšanu un modificēšanu atbilstoši darba satu-

ram, darba laikam un organizācijai, un darba vides 

adoptācija, paredzot aktivitātes darbavietā, pielāgojot 

Cai nodarbinātības atvieglošanai. 

Pieņēmums Fakts vai konstatējums (kā prepozīcija, aksioma, sprie-

dums, postulāts vai priekšstats), kas pieņemts kā pats 

par sevi saprotams. 

Attieksme Mentāla pozīcija attiecībā pret faktu vai konstatējumu. 

Cerebrālā paralīze 

(CP) 

Neprogresējoša centrālās nervu sistēmas slimība, kā 

rezultātā ir ierobežotas vai traucētas normālas brīvas 

kustības, runas traucējumi vai skaidra runa, un uzvedī-

bas traucējumi. 

Kognitīvā nespēja  Attiecas uz cilvēkiem ar disleksiju un mācīšanās grūtī-

bām. 

Komunikāciju ne-

spēja 

Plaša dažādu veidu nespēja efektīvi lietot nozīmīgus 

komunikāciju simbolus runā, valodā vai klausīšanās, 

ieskaitot artikulācijas, valodas un balss traucējumus.  

Cilvēks ar nespē-

jām  

Termins nespēja ir definēts Cilvēku ar nespējām 2005 

Diskriminācijas akta (DD Act) 4. sekcijā. DD Akta definī-

cija ir plaša un ietver: 
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- totāla vai daļēja personas fizisko vai garīgo 

funkciju traucējumi; 

- ķermeņa vai organisma nespējas vai slimības 

izjūta; 

- ķermeņa vai organisma nespējas vai slimības 

palielināšanās izjūta; 

- personas ķermeņa disfunkcijas, kroplība vai 

izkropļojums ; 

- traucējumi vai disfunkcijas kā rezultātā perso-

nas mācību apgrūtinājums salīdzinājumā ar 

personām bez šādiem traucējumiem; 

- traucējumi, slimības vai nespēja kā personas 

domāšanas, maņu orgānu, emociju vai haluci-

nāciju procesa efekts, kas izpaužas uzvedībā. 

Nespēju menedž-

ments 

 

Menedžmenta process uzņēmumā, kas saistīts ar Cai 

nodarbinātības piedāvājuma koordinēšanu un indivi-

duālo vajadzību ievērošanu, atbilstoši darba videi, uz-

ņēmuma vajadzībām, kā arī juridiskā atbildība.  

Persona ar  nespē-

jām 

 

Persona, kuras izredzes uz atgriešanos darbā un derī-

gumu iepriekšējā darbavietā ir būtiski apdraudētas 

sakarā ar ievērojamu fizisko, maņu orgānu, intelekta 

vai mentālo spēju pasliktināšanos. 

Diskriminācija 

 

Jebkuras atšķirības, izslēgšanas vai preferences, balstī-

tas uz noteiktām atšķirībām, kas anulē vai vājina vien-

līdzīgas iespējas nodarbinātībā vai ieņemamā amatā. 

Vispārējie standarti, kas nosaka atšķirības, aizliegtas 

pretdiskriminācijas likumos. Valsts institūciju vai privā-

tu indivīdu noteikta attieksme, kas uzskata atsevišķus 
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sabiedrības locekļus vai grupas par nevienlīdzīgiem ar 

pārējiem, ir diskriminācija praksē.   

Netieša diskriminācija acīm redzami veidojas neitrālās 

situācijās, ko regulē instrukcijas vai metodes, kas prak-

tiski rada Cai nevienlīdzību. 

Atšķirības vai preferences, kuras var izrietēt no speci-

āliem pasākumiem saistībā ar Cai aizsardzību vai palī-

dzību, nevar uzskatīt par diskrimināciju.    

Efektīva salīgšana 

un atlase  

 

Atslēga veiksmīgai darbā pieņemšanai un darba līgumu 

slēgšanai ir nodrošināt, lai piemērotības kritēriji ir at-

klāti un attiecas tieši uz pašu darbu. Tiklīdz ir panākta 

vienošanās par šiem kritērijiem un tie ir kopīgi atzīti, ir 

iespējams veikt racionālus lēmumus par attiecīgās per-

sonas piemērotību darbam, balstoties uz pierādīju-

miem, nevis "labu sajūtu" vai instinktu. Efektīvai darbā 

pieņemšanai un atlasei nevajadzētu būt par veiksmīgu 

darījumu. Cai darbā pieņemšanu vajadzētu sistemātiski 

plānot un sagatavoties tam, tādējādi palielināsies var-

būtība, ka darbā tiks pieņemta atbilstoša persona. Gal-

venais efektīvas darbā pieņemšanas nosacījums ir sa-

gatavošanās: zināt darbu un to, kāds darbinieks ir ne-

pieciešams, lai veiktu to labi. Darbā pieņemšanas iz-

maksas būs ievērojamas, ja tiks pieņemts nepareizs 

cilvēks. Labāko kandidātu piesaisti var atvieglot ar uz-

manīgi izstrādātu darbā pieņemšanas plānu. Efektīva 

cilvēku ar invaliditāti darbā pieņemšana ietver atbilsto-

šu intervēšanas atmosfēru, piemērotu vidi un palīg-

tehnoloģiju izmantošanu. Efektīva darbā pieņemšana ir 

svarīgi, lai sasniegtu augstu organizatorisko perfoman-

ci un samazinātu darbaspēka mainīgumu. 

Darba ņēmēju at- Programma, kas ietekmē vai galu galā var ietekmēt 
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balsta programma  

 

darba ražīgumu. Šo programmu ir sagatavojuši: vai 

darbinieks viens pats, vai nu kopīgi ar darba devēju un 

darba ņēmēju organizācijām, vai darba ņēmēju organi-

zācija, vai kāds cits, kas piedāvā palīdzību darba ņēmē-

jiem, bieži arī viņu ģimenes locekļi. 

Vienlīdzīgas iespē-

jas 

Vienlīdzīga piekļuve un iespējas iegūt profesionālo iz-

glītību un profesijas visām nodarbinātām personām, 

bez diskriminācijas. 

Redzes traucējumi Ietver neredzīgus cilvēkus vai arī ar kādiem funkcionā-

liem redzes traucējumiem 

Dzirdes traucējumi Ietver cilvēkus, kuri ir pilnīgi kurli vai ar daļējiem dzir-

des traucējumiem vienā vai abās ausīs un kuriem ir 

nepieciešams klausīšanās atbalsts. 

Pasliktināšanās Parasti izmanto, lai apzīmētu fizioloģisku novirzi no 

normas vai trūkumu, slimību vai traumu, kas izraisa 

cilvēkiem dažas funkcionēšanas grūtības. 

Darba adaptācija 

 

Instrumentu, mašīnu, darbavietas un darba vides pie-

lāgošana vai redizains Cai  vajadzībām. Tā var ietvert 

arī pielāgojumus darba organizācijā, darba grafikos, 

darba secībā, likvidēt pamatelementus darba uzdevu-

mos. 

Darba analīze Procesu, ko izmanto, lai vāktu informāciju par pienā-

kumiem, atbildību, vajadzīgās prasmes, rezultātus un 

īpašu darbu darba vidi. Tas norāda uz to, ko darba ņē-

mējam ir jādara, kā viņam vai viņai to ir jādara, kāpēc 

viņam vai viņai ir to jādara un kādas prasmes ir vaja-

dzīgas tajā darbā. 
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Darba apraksts 

 

Procesu, ko izmanto, lai vāktu informāciju par pienā-

kumiem, atbildību, vajadzīgās prasmes, rezultātus un 

darba vidi īpašu darbu. Tas norāda uz to, ko darba ņē-

mējs ir jādara, kā viņš vai viņa ir to darīt, kāpēc viņš vai 

viņa ir to darīt un kādas prasmes ir iesaistīta darot to. 

Mentālie traucē-

jumi 

Prāta spēju neesamība vai nepilnīga attīstība, kas ir 

īpaši raksturīga dažādai sub-formalitātes inteliģencei. 

Kustību traucējumi Attiecas uz plašu cilvēku grupu ar dažādu veidu kustību 

traucējumiem. 

Veselības aprūpes 

pakalpojumi (VAP) 

Veselības aprūpes pakalpojumi, kas ir būtībā preventī-

va funkcija un kas ir atbildīga par ieteikumu sniegšanu 

darba devējam, kā arī darba ņēmējiem un viņu pār-

stāvjiem, lai izstrādātu un saglabātu drošu un veselīgu 

darba vidi, lai veicinātu optimālu fizisko un garīgo vese-

lību saistībā ar darba prasībām. VAP arī sniedz padomu 

darba devējiem par pielāgošanās nepieciešamību atbil-

stoši darba ņēmēju iespējām, ņemot vērā viņu fizisko 

un garīgo veselību. 

Organizācijas, ku-

ras   reprezentē Cai 

Organizācijas, kuras pārstāv cilvēkus ar invaliditāti un 

aizstāv viņu tiesības. Tās var būt organizācijas vai per-

sonas ar īpašām vajadzībām. 

Salīgšana  

 

Cilvēku piesaistes, novērtēšanas, izvēles un nodarbinā-

tības process, lai veiktu darba aktivitātes, kas nepiecie-

šamas uzņēmumam vai organizācijai. Šis kontrolsa-

raksts ir vērsts uz plānošanu un uzņēmumu sākotnē-

jiem procesu posmiem. Tas nozīmē, ka tiek novērtēts, 

vai ir vajadzīgs papildus vai rezerves personāls, nosakot 

veicamos uzdevumus, norādot nepieciešamās prasības 

personai, kura tiks meklēta kā piemērotākā kandidatū-

ra. Salīgšana darbā sastāv no vairākiem posmiem: pār-
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baude, vai ir radusies brīva vieta, darba specifikācijas 

sagatavošana; kandidātu atrašana, to izvēle, intervē-

šana un citu līdzekļu izmantošana, organizējot darba 

piedāvājumu. 

Stostīšanās Runas traucējumi, kas rada saraustītu runu, raksturīga 

piespiedu apstāšanās un atkārtojumi. 

Stereotips Kaut kāds pieņēmums, atbilstošs noteiktam modelim 

vai vispārējai struktūrai, jo īpaši, standartizēta mentāls 

attēlu, kas ir kopīgs ar grupas locekļiem un kas ir pār-

spīlēts viedoklis, aizspriedumaina attieksme vai nekri-

tisks spriedums. 

Stostīšanās Runas traucējumi, kas saistās gan ar frāžu, gan atseviš-

ķu skaņu atkārtošanu, gan arī ar ķermeņa kustībām, 

ieskaitot acu mirkšķināšanu, galvas krampjveida vai 

sejas grimases 

Darba padome / 

darbaspēka komi-

teja  

Komiteja, darba ņēmēju uzņēmumā, ar kuru darba 

devējs sadarbojas un kas konsultē darba devēju par 

savstarpēji interesējošiem jautājumiem. 

 

Darba izmēģinā-

jums 

Darba aktivitātes, lai sniegtu pieredzi vai piemērotības 

testēšana konkrētajam darbam. 

Darba nosacījumi Faktori, kas nosaka apstākļus, kādos darba ņēmējs 

strādās. Tie ietver darba stundas, darba organizāciju, 

darba saturu, labklājības pakalpojumus, darba ņēmēju 

darba aizsardzības un drošības un veselības pasāku-

mus. 
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Darba vide Iekārtas un apstākļi, kādos notiek darba process un 

vides faktori, kas var ietekmēt darba ņēmēju veselību. 

Darbuzņēmums  Visas vietas, kur cilvēkiem jābūt darba procesā vai do-

das veikt savu darbu, un kuras ir tiešā vai netiešā darba 

devēju kontrolē. Piemēram, biroji, rūpnīcas, iestādes, 

būvlaukumi, kuģi un privātas dzīvesvietas. 

Darbavieta Daļa no biroja, fabrikas vai būvdarbu vieta, kura ir at-

sevišķi nodalīta, tai skaitā, galds vai noteikta izmanto-

jama darba virsmas daļa, krēsls, iekārtas un citi 

priekšmeti. 
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