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Eiropas stratēģija invaliditātes jomā (2010 – 
2020); atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu bez 
šķēršļiem 

 

Šī Stratēģija ir paredzēta, lai izmantotu Eiropas savienības 

pamattiesību hartu, Eiropas Savienības funkcionēšanas līgumu, 

kā arī ANO konvenciju, kā arī pilnībā izmantotu Eiropa 2020 un 

tās instrumentu kopējo potenciālu. Tiek uzsākts process, lai dotu 

iespējas cilvēkiem ar invaliditāti pilnībā līdzdarboties sabiedrībā, 

vienlīdzīgi ar citiem. Tā kā Eiropas populācija pieaug, šīm 

darbībām būs būtiska ietekme uz pieaugošā lielā šo cilvēku 

daudzuma dzīves kvalitāti. ES institūcijas un dalībvalstis tiek 

aicinātas strādāt kopā saskaņā ar šo Stratēģiju veidot Eiropu bez 

šķēršļiem visiem.  

Eiropas stratēģija invaliditātes jomā (2010. – 2020.) darba 

devējiem ļoti svarīgas ir rīcības jomas, īpaši 4. daļa 

„Nodarbinātība”i. Kvalitatīvas darbavietas nodrošina ekonomisku 

neatkarību, veicina personīgo izaugsmi un piedāvā vislabāko 

aizsardzību pret nabadzību. Tomēr personu ar invaliditāti 

nodarbinātības līmenis ir tikai ap 50 %15. Lai sasniegtu ES 

izaugsmes mērķus, nepieciešams atvērtā darba tirgū par 

samaksu nodarbināt vairāk personu ar invaliditāti. Komisija 

izmantos visu stratēģijas Eiropa 2020 potenciālu un tās jaunu 

prasmju un darbavietu programmu, sniedzot dalībvalstīm 

izvērtējumu, politiskās vadlīnijas, informācijas apmaiņu un cita 

veida atbalstu. Tā papildinās zināšanas par sieviešu un vīriešu ar 

invaliditāti nodarbinātību, formulēs uzdevumus un ierosinās 

risinājumus. Komisija īpašu vērību veltīs jauniešiem ar invaliditāti, 

                                                      
i
 Eiropas stratēģija invaliditātes jomā (2010. – 2020.): atjaunināta 
apņemšanās veidot Eiropu bez šķēršļiem, 7. lpp.  
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kad viņi, pabeiguši mācības, sāk strādāt. Tā, apmainoties ar 

informāciju un savstarpēji mācoties, risinās profesionālo 

mobilitāti atvērtā darba tirgū un aizsargātās darbnīcās. 

Pieaicinot sociālos partnerus, tā arī risinās pašnodarbinātības un 

kvalitatīvu darbavietu jautājumus, to skaitā darba apstākļu un 

karjeras virzības aspektus. Komisija atbalstīs brīvprātīgās 

ierosmes, kuras darbavietā palīdz apzināties darbinieku 

atšķirības, piemēram, daudzveidības hartas, kuras parakstījuši 

darba devēji, un sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva.  

 

ES rīcība atbalstīs un papildinās valsts rīcību, lai: izvērtētu 

personu ar invaliditāti stāvokli 

darba tirgū; cīnītos pret tādām invaliditātes pabalstu sistēmām 

un slazdiem, kas personas ar 

invaliditāti nemotivē strādāt; palīdzētu iekļauties darba tirgū, 

izmantojot Eiropas Sociālo 

fondu (ESF); izstrādātu aktīva darba tirgus stratēģijas; 

nodrošinātu vieglāku piekļuvi 

darbavietām; izveidotu pakalpojumus iekārtošanai darbā, 

atbalsta struktūrām un apmācībai 

darbavietā; veicinātu Vispārējās grupu atbrīvojuma regulas 16  

izmantošanu, kas ļauj piešķirt 

valsts atbalstu bez iepriekšēja paziņojuma Komisijai. 

 

Sniegt iespēju daudz vairāk personām ar invaliditāti pelnīt iztiku 

atvērtā darba tirgū. 
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1. Cilvēku ar invaliditāti līdzdalība un autonomija – vācu pieeja 

 Vācija sevi definē kā labklājības valsti. Labklājības valstis  var tikt 

vērtētas arī saistībā ar to, kāda ir to attieksme pret cilvēkiem ar 

invaliditāti, piemēram, sociālās iekļaušanas un nabadzības 

novēršanas ziņā. Saskaņā ar statistiku, veselības pasliktināšanās 

Vācijā parasti nenoved pie naudas trūkuma: cilvēku ar invaliditāti 

nabadzības līmenis Vācijā ir daudz zemāks kā cilvēkiem bez 

invaliditātes, kas norāda uz optimāli funkcionējošu sociālās 

nodrošināšanas sistēmu. Kaut arī būtiski pieaugošais Vācijas 

nenodarbināto cilvēku nabadzības risks var tikt izskatīts saistībā 

ar galveno sociālo pabalstu samazinājumu un ierobežojumiem 

iepriekšējos gados, Vācijā dzīvojošajiem cilvēkiem ar invaliditāti 

daudz lielāka problēma ir labāku iespēju veicināšana, runājot par 

vienlīdzīgu nodarbinātību vai sociālajiem kontaktiem.  

 

Lai uzlabotu līdzdalības iespējas cilvēkiem ar smagu invaliditātes 

pakāpi ar īpašām atbalsta vajadzībām, kopā ar 2008. gada 

sociālās aizsardzības sistēmas reformu, tika ieviests „Personīgais 

budžets” („Personal Budgets”)ii. Vēsturiski sociālie pabalsti tika 

balstīti uz koncepciju par kompensāciju, ņemot vērā zaudējumus 

invaliditātes gadījumā; līdz ar to vairums rehabilitācijas un 

līdzdalības pabalstu tradicionāli tika nodrošināti natūrā. Līdz ar 

                                                      
ii
 Personīgā budžeta ideja nāk no „self-directed living” (dzīvot pašam) 

kustībām ASV. Pēc tam, kad to virzīja vairākas nevalstiskās organizācijas 
(NVO), 1996. gadā to pieņēma ar likumu Nīderlandē (AWBZ / 
Persoonsgebonden Budget) un Apvienotajā Karalistē (UK Community 
Care Direct Payments Act (AK Sabiedrības aprūpes tiešo maksājumu 
likums)). Pirmie eksperimenti Vācijā tika veikti 2004. gadā. Kopš 2008. 
gada janvāra cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības pieteikties personīgā 
budžeta saņemšanai. 



 
Iespēja, nevis nespēja darba vidē (AnDiW) 

 

13 
 

„Personīgā budžeta” ieviešanu notika šīs tradicionālās 

paradigmas maiņa: „Personīgais budžets” cilvēkiem ar invaliditāti 

dod tiesības pabalstus, uz kuriem tiem ir tiesības, saņemt skaidrā 

naudā, ko tie pēc tam var izmantot, lai apmaksātu savas 

vajadzības un lai sev iegādātos nepieciešamos labumus. Tā 

cilvēkiem ar invaliditāti tiek dotas iespējas vieglāk vadīt 

neatkarīgu un autonomu dzīvi. Viņiem ir iespējas pašiem izlemt, 

kāda veida atbalstu tie vēlētos saņemt, vai tie vēlētos attīstīt 

savas prasmes, vai arī meklēt darbu vispārējā darba tirgū, 

izmantojot darba palīdzības atbalsta iespējas.  

 

2. Vienlīdzīgas līdzdalības iespējas darba tirgū cilvēkiem ar 
invaliditāti -  tiesiskais regulējums Vācijā  

 

Saskaņā ar Vācijas Federālā statistikas biroja datiem kopējais 

cilvēku ar invaliditāti skaits Vācijā ir 6,9 miljoni jeb 8,4 % no 

iedzīvotāju skaita. Nenodarbināto personu ar smagu invaliditātes 

pakāpi skaits Vācijā 1999. gada oktobrī bija ap 190,000. Pirmajā 

Nacionālā rīcības plānā pret sociālo atstumtību (NAPincl), kas 

publicēts 2001. gadā, tika izvirzīts mērķis līdz 2002. gada 

oktobrim mēģināt samazināt šo skaitli par 25%. Lai sasniegtu šo 

mērķi, tika grozīts tiesiskais pamats attiecībā uz invalīdu 

nodarbinātību (Sociālā nodrošinājuma kodeksa devītā grāmata 

(SGB IX) „Cilvēku ar invaliditāti reabilitācija un līdzdalība”), 

ieviešot vienkāršotu līdzekļu piešķiršanas sistēmu, mainot darba 

pienākumus un kompensācijas maksasiii, kā arī ar jaunajiem 

                                                      
iii
 Saskaņā ar likumu, uzņēmumiem ar vairāk kā 20 darbiniekiem 5% 

apmērā no sava personāla jāpieņem darbā cilvēki ar invaliditāti. Ja 
atsevišķi uzņēmumi neievēro šo noteiktumu, tiem jāmaksā 
kompensācijas maksa integrācijas birojiem. Iegūtā nauda tiek izmantota 
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instrumentiem uzlabojot cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības 

situāciju, izmantojot integrācijas projektus un pakalpojumus.  

 

Šo grozījumu pirmais izvērtējums tika prezentēts federālās 

valdības 2003. gada 30. jūnija ziņojumā par situāciju cilvēku ar 

invaliditāti nodarbinātības jomā. Īpaši uzlabotā darba devēju 

informēšana un to konsultēšana, uzlabotās cilvēku ar invaliditāti 

iespējas piedalīties darba dzīvē, kā arī līdzekļu piešķiršanas 

iespēju vienkāršošana atstāja pozitīvu ietekmi uz cilvēku ar 

invaliditāti nodarbinātību. Ar likumu noteiktais mērķis gandrīz 

tika sasniegts, samazinot nenodarbināto cilvēku ar smagu 

invaliditāti  skaitu par 24% (45,000 personas); cilvēku ar 

invaliditāti bezdarba līmenis pietuvojās vispārējam bezdarba 

līmenim.  Līdz ar to šķiet, ka visu ieinteresēto pušu – sociālo 

partneru, cilvēku ar invaliditāti organizāciju, federālās valdības, 

valstu un valdību - korporatīvas sociālās atbildības ieviešana ir 

bijusi veiksmīga. No 2004. gada Federālais likums virzīja cilvēku 

ar invaliditāti apmācību un nodarbinātību, tas stājās spēkā, lai 

uzlabotu profesionālās apmācības iespējas jauniem cilvēkiem ar 

invaliditāti, kā arī cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu vispārējā 

nodarbinātībā, šī stratēģija noteica: 2008. gada martā 158,000 

cilvēki ar smagu invaliditāti  tika reģistrēti kā bezdarbniekiiv.  

SGB IX ietver dažādas sistēmas pakalpojumus attiecībā uz 

līdzdalību darba dzīvē, kas paredzēti cilvēku ar invaliditāti 

                                                                                                           
darba tirgus integrācijas izmaksām, tas ir, lai nodrošinātu individuālu 
darba palīdzību cilvēkiem ar invaliditāti pastāvīgās darba vietās.  
iv
 Vācijas bezdarba rādītāji pēc 2005. gada tikai daļēji var būt salīdzināmi 

ar rādītājiem līdz 2005. gadam, reizē ar 2005. gadā notikušo sociālās 
nodrošināšanas sistēmas maiņu, tika veiktas izmaiņas arī statistikas 
reģistrācijas un novērtēšanas sistēmā. Lai gan nenodarbināto cilvēku ar 
invaliditāti skaits 2005. gadā rāda pieaugumu, jāņem vērā strukturālā 

samazināšanās. 
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nodarbinātības iespēju uzlabošanai, izveidošanai vai 

atjaunošanai, ņemot vērā to izpildes iespējas. Mērķis ir 

nodrošināt viņu līdzdalību darba dzīvē pēc iespējas ilgāk. 

Protams. sievietēm ar invaliditāti likumā tiek garantētas 

vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas.  

 

3. Nodarbinātības pakalpojumi un iniciatīvas cilvēkiem ar 
invaliditāti Vācijā 

 

Vācijas federālā valdība un federālās valstis piedāvā 

visaptverošus pakalpojumus, lai nodrošinātu nodarbinātību 

cilvēkiem ar invaliditāti. Šie pakalpojumi ietver:  

 

1. Esošo īpašo prasmju vai talantu attīstīšanu, nodrošinot 

profesionālo vai pamatprasmju apmācību;  

2. Uzraudzītas nodarbinātības iespējas, nodrošinot darbnīcas;  

3. Īpašus darba tirgus politikas instrumentus, piemēram, 

nodarbinātības projektus vai darba algas subsīdiju piešķiršanu;  

4. Speciālus integrācijas pakalpojumus integrācijai vispārējā 

darba tirgū, balstoties uz personīgā budžeta piešķiršanu 

nodarbinātībai, bieži reizē ar darba vietas pārbaudi, darba 

atbalsta programmām un integrācijas līgumiem starp darba 

devējiem un darbiniekiem ar invaliditāti;  

5. Bezmaksas sabiedrisko transportu, lai uzlabotu piekļuvi darba 

vietām.  

 

Pēdējo desmitgažu laikā federālās un valstu valdības īstenojušas 

virkni projektu iniciatīvu, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti 

nodarbinātību,  gan ar, gan bez Eiropas finansējuma, piemēram, 
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izmantojot Kopienas iniciatīvu EQUAL. Daudzsološas valdību 

iniciatīvas bija:  

1. ESF finansētā iniciatīva „Jobs without Barriers” (Darbi bez 

šķēršļiem), kuras mērķis ir cilvēku ar invaliditāti apmācīšana un 

nodarbinātība, kā arī profilakses stratēģijas darba vietās. To kopā 

līdz 2010. gadam īstenoja darba devēju asociācijas, 

arodbiedrības, cilvēku ar invaliditāti organizācijas, sociālie 

dienesti, kā arī Cilvēku ar invaliditāti integrācijas padome. Tās 

mērķis ir paaugstināt darba devēju informētību par noteikumiem 

attiecībā uz cilvēku ar invaliditāti integrāciju darbā vispārējā 

darba tirgū, balstoties uz vienādām iespējām, kā arī finansiālās 

palīdzības iespējām.   

2.  Job4000 nodarbinātības tirgus programma labākai cilvēku ar 

īpaši smagu invaliditāti profesionālajai integrācijai. Tā tiks 

īstenota līdz 2013. gadam, lai integrētu 4,000 cilvēkus ar īpaši 

smagu invaliditāti nodarbinātības un apmācības vietās, 

izmantojot papildu finanšu atbalstu noteiktam mērķim. Job4000 

tiek īstenots kopā ar federālajām valstīm, kas ir atbildīgas par 

programmu, kā arī Federālo Nodarbinātības aģentūru, kas to 

atbalsta, izmantojot mērķtiecīgus un uz rezultātu orientētus 

pabalstus, kas tiek maksāti cilvēkiem ar invaliditāti saskaņā ar 

SGB III. Valsts atbalsts ir pieejams gan ar īpašiem integrācijas 

pakalpojumiem, gan nodarbinātības atbalsta pakalpojumiem.  

 

Šis piedāvājumu klāsts ir paredzēts, lai atbilstu mērķa grupas 

atšķirīgām un individuālām vajadzībām. Tomēr vēl arvien pastāv 

ievērojami robi, kas jānovērš, lai uzlabotu cilvēku ar invaliditāti 

nodarbinātības iespējas.  
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4. Kritisks skats uz personīgā budžetā kā instrumenta piekļuvei 
darba tirgum efektivitāti 

 

Vācijai ir ievērojama ar valdību nesaistītu un bezpeļņas asociāciju 

un iniciatīvu kultūra. Minētās organizācijas ietver plašā mēroga 

valsts sociālās labklājības organizācijas, kā arī nelielas neformālas 

sabiedrības grupas. Daudzas organizācijas piedalās sociālās 

politikas izstrādē, iesniedzot ieteikumus likumdošanas 

procedūrām vai arī izsakot savas domas par aktuāliem 

jautājumiem. Piemēram, VdK (valsts sociālā asociācija) diezgan 

nesenā publikācijā 2009. gada jūlijā noteica, ka iespējas veicināt 

cilvēku ar invaliditāti autonomiju, izmantojot personīgā budžeta 

nodrošināšanu, ar to saistītie cilvēki uzņēma pozitīvi. Tajā pašā 

laikā jāņem vērā, ka no 6,9 miljoniem cilvēkuv, kas ir atzīti par 

tādiem, kam ir smaga invaliditāte, tikai aptuveni 10,000 

parakstījuši personīgā budžeta līgumu, kas varētu skaidri parādīt 

šīs programmas ierobežojumus.  

 

Salīdzinot ar absolūtajiem cilvēku ar invaliditāti rādītājiem, 

budžeta līgumu skaits šķiet smieklīgs fakts, un valsts izdevumi 

šajā sektorā vēl arvien ir ļoti ierobežoti. Tomēr galvenās 

personīgā budžeta mērķa grupas ir jauni cilvēki ar invaliditāti un 

cilvēki, kas strādā aizsargātās darbnīcās sekundārajā darba tirgū. 

Daudzi cilvēki dotu priekšroku drošai un labi zināmai videi 

darbnīcās, lai strādātu vispārējā darba tirgū. Pēc rehabilitācijas 

centru un citu aizsargāto darbnīcu nodrošinošo iestāžu 

                                                      
v
 Faktiski, attiecībā uz mērķa grupas cipariem 2008. gadā, tika 1 miljons 

no 6,9 miljoniem cilvēku ar invaliditāti ir iekļaujams vispārējo darba 
tirgū: 840,000 cilvēkiem bija nodarbošanās, bet 164,000 nebija 
nodarbināti.  
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uzskatiem, būtu arī sarežģīti pieņemt jauno situāciju attiecīgajā 

vidē, kur individuāla klienta aprūpe un darbaudzināšanas 

prasmes ir vairāk vajadzīgas nekā profesionālā pieredze un 

didaktika.  Ņemot vērā, ka personīgais budžets ir diezgan jauns 

instruments, paredzams, ka īpaši jauniem cilvēkiem ar 

invaliditāti, pašiem uzreiz sākot savu profesionālo karjeru, 

personīgā budžeta nozīme ievērojami palielināsies.   

 

5.  Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību 
(2010) - Vācijā 

 

Eiropas gada (2010) Vācijas nacionālajā sistēmā cilvēkiem ar 

invaliditāti ir tikai otršķirīga nozīme. Tie ir ietverti Eiropas gada 

cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību īstenošanas 

Nacionālās stratēģijas dokumenta galvenajos mērķosvi. Tomēr 

starp 40 projektiem, kas tika izvēlēti finansēšanai no vairāk kā 

800 projektu pieteikumiem, tikai viens projekts ir adresēts 

cilvēkiem ar invaliditāti, bet tikai attiecībā uz kultūras aktivitātēm 

(tautas deju uzvedumu pasākumi).  

Šķiet, ka Vācijā jautājumam par darba tirgus pieejamību 

cilvēkiem ar invaliditāti patiesi nav notikusi pievēršanās sociālās 

atstumtības kā nepilnības izpratnē – lieli optimisti te var saskatīt 

soli pareizajā virzienā, attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti kā 

pastāvīgu darba vides daļu.  

 

                                                      
vi Stratēģijas dokumenta trešais tematiskais bloks: „Integrācija 

atstumšanas vietā – autonomas līdzdalības iespējas visiem cilvēkiem”.  
 



 
Iespēja, nevis nespēja darba vidē (AnDiW) 

 

19 
 

 

6. Labās prakses piemēri  

 

Galvenais Vācijas nodarbinātības politikas mērķis ir vērsts uz 

cilvēku ar invaliditāti integrāciju primārajā darba tirgū.  Turpmāk 

redzamās intervijas tika sagatavotas 2010. gada sākumā un 

atspoguļo tādu uzņēmumu ieinteresēto pušu viedokļus, kas 

nodarbina cilvēkus ar invaliditāti primārajā darba tirgū – kā 

redzams, ir gan pozitīva, gan negatīva pieredze:  

 

6.1. Hofgut Himmelreich gGmbH  

 

Hofgut Himmelreich ir viesnīca un restorāns, kas atrodas Melnajā 

mežā Vācijas dienvidrietumos, piesaistīt, gan brīvdienu viesus, 

gan uzņēmējus. Viņi galvenokārt nodarbina cilvēkus ar garīgām 

veselības problēmām, piemēram, Dauna sindromu. Viņi ir arī 

valsts tīkla viesnīcu un ēdināšanas iestāžu loceklis, kas strādā ar 

līdzīgiem nosacījumiem. Intervēts tika Hofgut Himmelreich 

ģenerāldirektors Jochen Lauber.  

 

J: Vai Jums ir īpašas procedūras cilvēku ar invaliditāti 

pieņemšanai darbā?  

 

A: Mēs sākam darbinieku pieņemšanu darbā ar iepriekšēju 

praktisku apmācību, kur, balstoties uz personas prasmēm, tiek 

veikta pirmā atlase. Pēc iepriekšējās praktiskās apmācības fāzes 

mēs turpinām ar darba intervijām. Tiem, kurus esam izvēlējušies 

darbam, mēs nodrošinām palīdzību apmācībai darbā. Visa darbā 

pieņemšanas procedūra ir balstīta uz specializētu darba procesa 

organizācijas aprakstu cilvēku ar invaliditāti pieņemšanai darbā.  
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J: Kāda ir Jūsu uzņēmuma pieredze, pieņemot darbā un 

nodarbinot cilvēkus ar invaliditāti?  

 

A: Cilvēkiem ar (garīgiem) traucējumiem ir lielas iespējas mācīties 

un pielāgoties darba videi. Sadarbībā ar kolēģiem bez 

invaliditātes var tikt aktivizēts personas turpmākās attīstības 

potenciāls. Visā visumā mēs nepārtraukti tiekam pozitīvi 

pārsteigti.  

 

J: Kāda ir Jūsu uzņēmuma politika attiecībā uz cilvēku ar 

invaliditāti nodarbināšanu?  

 

A: Visi kolēģi tiek nodarbināti, balstoties uz vispārēju cenrādi, kas 

attiecas uz viesnīcas un ēdināšanas uzņēmumiem. Visiem 

kolēģiem jāakceptē Hofgut Himmelreich „personīgās attīstības 

apzīšanas” politika. Rīki personāla attīstībai ir vienādi gan 

darbiniekiem ar invaliditāti, gan darbiniekiem bez invaliditātes, ar 

īpašu dažādību, ņemot vērā atsevišķu personu invaliditāti. 

Uzņēmums veicina atzīšanas un labuma gūšanas līdzsvaru. 

Kopējā uzņēmuma filozofija ir piemērota visiem kolēģiem. 

Apmācība un kvalifikācija tiek nodrošināta visiem vienlīdzīgi, un 

mēs nodrošinām speciālu moduļu apmācības kursu cilvēkiem ar 

invaliditāti, kas izstrādāts sadarbībā ar Tirdzniecības un 

rūpniecības kameru (IHK).  

 

J: Kādi ir ieguvumi no tā, ka Jūsu uzņēmumā strādā cilvēki ar 

invaliditāti?  

 

A: Sadarbība un komandas darbs starp kolēģiem ar invaliditāti un 

kolēģiem bez invaliditātes prasa ne tikai plašas profesionālās, bet 

arī augsta līmeņa sociālās kompetences. Tas rada pozitīvu 
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ietekmi uz darba vidi un gaisotni, un mūsu viesi un klienti to ņem 

vērā un novērtē ļoti pozitīvi.  

Vēl viens pozitīvs aspekts mums kā uzņēmumam ir tas, ka 

konkurenti viesnīcu un ēdināšanas tirgū cilvēku ar invaliditāti  

nodarbināšanu un integrējošu pieeju  norāda kā specifisku.   

 

J: Kā Jūs iekļaujat cilvēkus ar invaliditāti savā komandā?  

A: Vispirms mēs piedāvājam apmācības iespējas, kas vērstas uz 

abu darbinieku grupu – ar invaliditāti un bez tās - komandas 

veidošanu. Turklāt mēs nodrošinām palīdzību kolēģiem ar 

invaliditāti, kā arī speciālu moduļu apmācības kursu, kas 

izstrādāts sadarbībā ar Tirdzniecības un rūpniecības kameru 

(IHK).  

J: Kā Jūs cilvēkiem ar invaliditāti sagatavojat darba aprakstus un 

pienākumu izskaidrojumus ?  

A: Mēs koncentrējamies uz izpētes iespējām, izmantojot 

praktisku novērtēšanu. Mēs veicam arī apmācību darbā, kopā ar 

palīdzību. Mēs veidojam kārtību attēlos vai vieglajā valodā, kā arī 

mēs organizējam darbinieku attīstības intervijas ar vienošanos 

par plānu.  

J: Kas, pēc Jūsu domām, ir lielākās grūtības vai izaicinājumi 

saistībā ar cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu?  

A: Lielākais izaicinājums ir nojaukt robežas mūsu galvās, atklāt 

īpašās kolēģu ar invaliditāti spējas, kā arī veicināt un izmantot šīs 

spējas mūsu uzņēmumam „novērtētā labuma” izpratnē.  
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6.2. Eisbachtaler Fensterbau GmbH 

 Šis uzņēmums valsts un reģionālā līmenī ticis apbalvots par tā 
sasniegumiem, pieņemot darbā un nodarbinot cilvēkus ar 
invaliditāti. Tas ir vidēja lieluma uzņēmums Vācijas dienvidos, kas 
darbojas logu ražošanas jomā. Mēs izjautājām uzņēmuma 
ģenerāldirektoru Edeltrud Dupp.  

J: Vai Jums ir īpašas procedūras cilvēku ar invaliditāti 

pieņemšanai darbā?  

A: Mums nav īpašu procedūru. Darbā pieņemšanas procedūrā 

mēs ņemam vērā kandidātu ar invaliditāti kognitīvās un maņu 

iespējas, kā arī praktiskās iemaņas, un novērtējam tās, 

izmantojot praktisku testu.  

J: Kāda ir Jūsu uzņēmuma pieredze, pieņemot darbā un 

nodarbinot cilvēkus ar invaliditāti?  

A: Mums ir dažāda pieredze, bet attiecībā uz attiecīgu kolēģu 

invaliditāti, tā ir pozitīva.  

J: Kāda ir Jūsu uzņēmuma politika attiecībā uz cilvēku ar 

invaliditāti nodarbināšanu?  

A: Mūsu uzņēmumā nav nepieciešama īpaša politika.  

J: Kādi ir ieguvumi no tā, ka Jūsu uzņēmumā strādā cilvēki ar 

invaliditāti?  

A: Mēs neredzam nekādus īpašus ieguvumus. Mēs rīkojamies 

saskaņā ar mūsu korporatīvo sociālo atbildību.  
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J: Kā Jūs informējat vadītājus un kolēģus par personu 

invaliditātes faktiskajām sekām?  

A: Mēs informējam viņus par to tiešās sarunās, daļēji kopā ar 

kolēģiem ar invaliditāti un MCLvii (zīmju valodas tulku). 

J: Kā Jūs iekļaujat cilvēkus ar invaliditāti savā komandā?  

A: Mums notiek regulāras sanāksmes kopā ar zīmju valodas 

tulku, kurās viņi tiek informēti par svarīgiem jautājumiem.  

J: Kā Jūs cilvēkiem ar invaliditāti sagatavojat darba aprakstus un 

pienākumu izskaidrojumus ?  

A: Mutiski un rakstiski, daļēji izmantojot zīmju valodu.  

J: Kas, pēc Jūsu domām, ir lielākās grūtības vai izaicinājumi 

saistībā ar cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu?  

A: Savstarpējās vienošanās izveide un komandas darbs kolēģu 

starpā.  

 

6.3 Technikzentrum Minden – Lübbecke  

 
Technikzentrum (tehniskais centrs) Minden-Lübbecke atrodas 

Ziemeļreinas- Vestfāles ziemeļaustrumu daļā. Tā ir bezpeļņas 

organizācija, kas sniedz sociālās konsultācijas, tas ir, konsultē 

jaunus cilvēkus, pārejot no skolas uz darbu vai izglītības 

                                                      
vii MCL = Manually Coded Language (Zīmju valoda) 
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iegūšanu. Mēs iztaujājām Karin Ressel, kas ir Technikzentrum 

direktore.  

J: Vai Jums ir īpašas procedūras cilvēku ar invaliditāti 

pieņemšanai darbā?  

Jā, es viņus intervijās testēju attiecībā uz to, kāda ir viņu sociālā 

uzvedība.  

J: Kāda ir Jūsu uzņēmuma pieredze, pieņemot darbā un 

nodarbinot cilvēkus ar invaliditāti?  

Ar izvēlētajiem kolēģiem viss notiek ļoti labi. Viens kolēģis pēc 

tam, kad bija strādājis pie mums, pat tika virzīts sabiedriskā 

darbinieka amatam.  

J: Kāda ir Jūsu uzņēmuma politika attiecībā uz cilvēku ar 

invaliditāti nodarbināšanu?  

Labās gribas formā, mutiski, kā arī patiesi atvērtā atmosfērā, bez 

rakstiskām vadlīnijām.  

J: Kādi ir ieguvumi no tā, ka Jūsu uzņēmumā strādā cilvēki ar 

invaliditāti?  

Nekādi. Tas drīzāk nozīmē daudz papildu darba. Vienā gadījumā, 

kad mēs pieņēmām darbā kolēģi ar mazu augumu, papildus bija 

jāstrādā ap 100 stundu, jo mums bija jāvienojas, vai mums 

jāuzstāda pacēlājs vai arī ne, un mums bija jāiepazīstas ar 

daudzām vadlīnijām no dienestiem un citām vietām.  

Turklāt mums bija jānodrošina pastāvīga personīga palīdzība šai 

kolēģei, jo viņai nebija ļauts staigāt pa ēku vienai.   
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J: Kā Jūs informējat vadītājus un kolēģus par personu 

invaliditātes faktiskajām sekām? Es pārrunāju šos jautājumus ar 

viņiem, kopā ar attiecīgo kolēģi.  

J: Kā Jūs iekļaujat cilvēkus ar invaliditāti savā komandā?  

Vienkārši izturoties pret viņiem tā, kā pret jebkuru citu!  

J: Kā Jūs cilvēkiem ar invaliditāti sagatavojat darba aprakstus un 

pienākumu izskaidrojumus?  

Nav speciālu darba aprakstu, tikai darba apstākļi (speciāli galdi 

u.c.) tiek piemēroti.  

J: Kas, pēc Jūsu domām, ir lielākās grūtības vai izaicinājumi 

saistībā ar cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu?  

Vadlīnijas, kolēģu ar invaliditāti personīgie ieradumi, kā arī mans 

neapmaksātais papildu darbs.  

 

7. Ekspertu ziņojums 

 
Darba tirgus eksperti no sociālajiem tīkliem apsprieda tādu 

instrumentu kā personīgais budžets lietderīgumu, kā arī to 

ietekmi uz cilvēku ar invaliditāti integrāciju darba tirgū (skatīt 

iepriekš).  Turklāt nozīmīgākie šķēršļi vēl arvien atrodami sociālās 

atstumšanas un darba tirgus diskriminācijas apkarošanas 

problēmās. Turpmāko ziņojumu uzrakstījusi jauna sieviete ar 

Dauna sindromu un viņas māte, kas veidojušas savu pieredzi no 

reālu ekspertu – pašu - skatu punkta:  
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Jenny strādā Café (jeb: kā reālā dzīve atšķiras no ekspertu 

attēlotā)  

Pēc gada apmācības Starptautiskajā asociācijā jauniešu sociālā 

dienesta atbalsta apmācības  jomā, ko Jenny veiksmīgi pabeidza, 

viņa kopš 1998. gada novembra strādā Berlīnē Café 

Schwartz‘sche Villa. Viņai šis darbs ir „tieši laikā”, jo tas mainās. 

Jenny vieno dažādu profesiju cilvēkus. Jenny strādā uz maiņām ar 

pieciem kolēģiem ar viegliem traucējumiem, kā arī dažiem 

studentiem, kas palīdz vasaras laikā. Kafejnīcas vadītājs nāk no 

citiem restorāniem un iepriekš strādājis ar cilvēkiem ar 

invaliditāti. Tam, ka Jenny pašlaik ir šis darbs, lieka nozīme bija 

veiksmei un nejaušībai.  

 

Atskats pagātnē 

 
Jenny piedzima 1972. gada maijā. Viņa no 1973. līdz 1980. gadam 

kopā ar bērniem ar invaliditāti un bez tās apmeklēja bērnu 

dienas aprūpes centru.  Tomēr 1977. gadā Jenny bija vienā grupā 

kopā ar bērniem, kas bija divus gadus jaunāki, lai iegūtu iespēju 

tikt uzņemtai vispārizglītojošā skolā. Pēc tam Jenny studēja 

klasiskās ģimnāzijas integrācijas grupā. Pēc tam, kad 1986. gadā 

viņa pabeidza 6. klasi, Jenny tika atteikts pāriet uz vidusskolu, jo 

ierēdņi nolēma, ka viņai labāk būtu apmeklēt speciālo skolu. Šis 

pamatojums nebija ne izprotams, ne pieņemams pēc sešiem 

sekmīgiem gadiem integrācijas klasē.  

Vecāku iesniegtā apelācijas sūdzība Administratīvajā tiesā deva 

Jenny iespēju pagaidām apmeklēt vispārizglītojošo vidusskolu. 

Pēc 14 nedēļu ilgas cīņas ar skolas administrāciju, Jenny saņēma 

iekšējo aizliegumu attiecībā uz skolu, un viņai no 1987. līdz 1989. 
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gadam bija jāapmeklē skola bērniem ar mācīšanās traucējumiem. 

Tad integrācijai draudzīgās skolas skolotāja pieņēma Jenny 

vispārizglītojošās vidusskolas 8. klasē, ko viņa veiksmīgi 

apmeklēja līdz 1992. gadam. Klases maiņa Jenny nesagādāja 

nekādas problēmas.  

Tad viņa sāka savas profesionālās apmācības gaitas, kas ilga no 

1992. līdz 1998. gadam dažādās skolās un mācību centros. Kopš 

1998. gada viņa strādā Café. Turpmāk redzams viņas ziņojums 

par savu ikdienas darbu:  

 

„Es strādāju Café Schwart'sche Villa"  

 
Vispirms es sakravāju savu somu un uzkrāsoju lūpas. Tad es 

uzvelku kurpes un mēteli un eju uz autobusu, kas pienāk plkst. 

8:00. Līdz darbam tas brauc 20 minūtes. Plkst. 9:00 es sāku 

strādāt Villa.  

Es sāku ar sagatavošanās darbiem. Vispirms es atnesu jauno 

avīzi. Tad es noceļu krēslus, pēc tam es noslauku galdus. Es tiem 

uzlieku viesiem paredzētās sveces, pelnu traukus, kā arī cukuru, 

sāli, piparus. Mēs atveramies plkst. 10:00. Kad ierodas viesi, es 

pieņemu pasūtījumus un nesu ēdienus un dzērienus uz galdiem. 

Mani kolēģi man palīdz izdarīt to, ko nevaru paspēt.  Viņi 

vienmēr mani atbalsta.  

Es bārā pagatavoju dzērienus un nesu tos viesiem. Kad nav 

jātaisa dzērieni, man jāstrādā bufetes aizmugurē un arī 

reģistratūrā. Man jānospodrina galda piederumi. Tāds ir mans 

darbs.  Dažreiz man jāiznes tukšā tara, papīrs un kartons. Man 

jāuzkopj personāla telpa. Es pieņemu viesu uzdevumus un 
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ierakstu tos kases aparātā, un tad es aiznesu pasūtīto viesiem. 

Tas man patīk visvairāk. Kad ir slikti laika apstākļi, es strādāju 

café, bet labu laikapstākļu gadījumā mēs izmantojam alus dārzu 

un terasi, tad šeit ir ļoti pārpildīts.  

Viesi pret mani ir ļoti draudzīgi. Viesi, kurus pazīstu, nāk no 

skolas vai no bērnu dienas aprūpes centra; pat draugi un mana 

ģimene nāk mani apmeklēt, kad strādāju Villa. Viņi vēlas, lai es 

tos apkalpoju. Dažreiz mēs saņemam iepriekšējus pasūtījumus no 

lielām grupām. Café mums uz katra galda ir sveces un puķes, kas 

man liekas ļoti skaisti.  

Kad neapkalpoju viesus, man jāspodrina glāzes un jānoliek tās 

plauktā. Mans priekšnieks raksta manu darba plānu, ja 

iespējams, ņemot vērā manu teātra plānu. Draugi un citi viesi 

dažreiz pieskaras man un saka: „Tu esi aktrise!viii 

Mani kolēģi un mans priekšnieks padara mani ļoti laimīgu. Es 

café esmu liels palīgs. Es zinu, kas man jādara. Darbs šeit man 

sagādā daudz prieka. Katru dienu es uz kafejnīcu nāku labā 

garastāvoklī.”   
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Ievads 

 
Šī dokumenta mērķis ir sniegt vispārīgu informāciju par to, kā 

Itālijā cilvēkiem ar invaliditāti tiek palīdzēts darba meklēšanā.  

Tādēļ vispirms tiek sniegta neliela informācija par sabiedrības 

sistēmu, galveno informācijas nodrošinātāju un atbalsta 

dienestiem, kuri palīdz cilvēkiem ar invaliditāti un citām personu 

grupām, kas saskaras ar grūtībām, meklējot darbu.   

Pēdējo gadu laikā publiskie pakalpojumi ievērojami tikuši mainīti, 

tādēļ mēs nolēmām vērst uzmanību uz jaunajiem likumiem, 

atsaucoties uz iepriekšējiem likumiem tikai nedaudz, jo ar jaunā 

ANDIW projekta palīdzību mēs vēlamies vērst uzmanību uz 

pašreizējo situāciju, ar kādu saskaras darba meklētāji ar 

invaliditāti.   

Tā kā jaunie likumi atsevišķos reģionos ir piemērojami dažādi, un 

reģioniem ir izšķirošā nozīme, bet  provinces ir pilnvarotas 

praktiski organizēt pakalpojumus attiecīgajā teritorijā, mēs 

nolēmām vērst uzmanību uz provinci, kas vairāku iemeslu dēļ 

tiek uzskatīta par labās prakses piemēru – Dženovas provinci.   

Tādēļ šī dokumenta otrajā daļā, kurā ietvertas intervijas ar 

septiņu cilvēkiem ar invaliditāti paredzēto nodarbinātības iestāžu 

koordinatoru, kā arī divu galveno piedāvāto pakalpojumu: 

Profesionālās orientācijas pakalpojuma un Darba piemeklēšanas 

pakalpojuma koordinatoriem, Jūs varēsiet iegūt informāciju par 

likumu piemērojamību darba meklētāju vajadzībām, kā arī to, kā 

ar kompetenta un aizrautīga personāla paveiktā darba palīdzību 

tiek sasniegti daudzi mērķi.  
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Visbeidzot mēs īsumā aprakstām piecus labās prakses piemērus, 

kas tika izraudzīti no to uzņēmumu vidus, kuriem spēkā esošie 

likumi neuzliek par pienākumu pieņemt darbā cilvēkus ar 

invaliditāti.  

 

Valsts nodarbinātības sistēma 

 
Itālijā valdība vienmēr ir izmantojusi „valsts nodarbinātības 

sistēmu”, lai piedāvātu vienlīdzīgas jauna darba meklēšanas 

iespējas bezdarbniekiem un darba meklētājiem.  

Iepriekš nodarbinātības iestādes bija pakļautas valsts centrālajai 

valdībai, taču diemžēl šī prakse nebija efektīva.  

Valstī darbojās privātie uzņēmumi, taču vienīgi personāla atlases 

nozarē, pārsvarā vēršot uzmanību uz augsti kvalificētu personālu, 

vai arī profesionālās orientācijas jomā. 

Ar likumu Nr. 59 (pieņemts 1997. gada 15. martā) valsts 

pilnvaroja reģionus1 īstenot vairākas funkcijas, to skaitā arī ar 

nodarbinātības tirgu saistītas funkcijas, kuru mērķis ir reģionālajā 

līmenī vienveidot pakalpojumus attiecībā uz profesionālo 

orientāciju, apmācību un nodarbinātību, organizējot sabiedriskus 

pakalpojumus, kas palīdz pilsoņiem orientēties darba tirgū.  

Tādējādi reģionos diezgan nesen, t.i. 1997. gadā, tika uzsākta 

veiksmīga šādu pakalpojumu īstenošana.  
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Nodarbinātības dienesti 

 
Nodarbinātības dienesti (Uffici di Collocamento) ir pakļauti 

centralizētajai valdībai. 

Ar normatīvo dekrētu – D.lgs Nr. 469, kas tika izdots 1997. gada 

23. decembrī – reģioni un pārējās pašvaldības tika pilnvarotas 

organizēt un pārvaldīt Nodarbinātības dienestus, kas iepriekš bija 

Darba ministrijas pakļautībā.  

1 Reģioni Itālijā ir valsts pirmā līmeņa administratīvās vienības. 

Valstī ir divdesmit šādi reģioni, no kuriem pieciem likuma kārtībā 

ir piešķirts īpašs statuss ar lielāku autonomiju. Itālijā katrs 

reģions ir iedalīts provincēs, un katra province – komūnās. 

Provinces, kas ir mazākas par reģioniem un lielākas par 

komūnām, tiek pārvaldītas tāpat kā komūnas – tām ir padomes, 

komitejas un prezidenti. Kopš 1990. gada vairāki likumi, kas 

grozīja šo autonomo reģionu pārvaldi, aizsāka ievērojamas 

decentralizācijas tendenci. 

Normatīvais dekrēts Nr. 469 arī noteica kritērijus, kas reģioniem 

jāievēro, lai pārveidotu nodarbinātības sistēmu. 

Valdībai joprojām bija izšķirošā nozīme attiecībā uz 

nodarbinātības sistēmas vadīšanu, sekmēšanu, koordinēšanu un 

pārvaldi.  

Reģioni pakāpeniski uzsāka stratēģisku pakalpojumu plānošanu 

un pilnvaroja provinces attiecībā uz šo pakalpojumu pārvaldi, 

izveidojot Nodarbinātības centrus (Centri per l’Impiego – CpI). 
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Galvenais šādu pārmaiņu mērķis bija integrēt Nodarbinātības 

iestādes, aktīvo darba tirgus politiku un ar apmācību saistītos 

pakalpojumus, piešķirot lielāku rīcības brīvību un pilnvaras 

reģioniem, provincēm un pārējām pašvaldībām.  

Tādējādi reģioni pašlaik īsteno stratēģisko plānošanu, savukārt 

provinces atrodas tiešā saskarē ar teritoriju un pārējām vietējām 

pašvaldībām.  

 

Privātās darbā iekārtošanas aģentūras 
 

Itālijā darbojas arī privātās darbā iekārtošanas aģentūras, kas 

pārsvarā nodarbojas ar darbinieku iekārtošanu darbā vidēja 

lieluma uzņēmumos. Šīs aģentūras apkopo datus, izmantojot 

Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus, personisko 

kontaktu, reklāmas laikrakstos un periodiskajos izdevumos, kā arī 

internetu u.c. Tās parasti iekasē nodevas gan no darba 

meklētājiem, gan no darba devējiem.  

Šīs aģentūras galvenokārt darbojas lielākajās pilsētās, un to 

darbība pārsvarā ir vērsta uz darbā iekārtošanu, nevis citu 

pakalpojumu (ar apmācībām, konsultēšanu, padomu sniegšanu 

u.c. saistītu pakalpojumu) piedāvāšanu. Arī cilvēki ar invaliditāti 

var vērsties šajās privātajās darbā iekārtošanas aģentūrās.  

 

Nodarbinātības centri 

Pašreizējie Nodarbinātības centri ir pakļauti provinces iestādēm, 
un tie tika izveidoti dažādu pakalpojumu sniegšanai, kas ir īpaši 
paredzēti darbiniekiem un uzņēmumiem. Šie pakalpojumi ir:  
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1. reģistrēšana; 

2. ieteikumu sniegšana; 

3. atbilstības noteikšana starp piedāvājumu un pieprasījumu; 

4. iepriekšēja izvēle; 

5. konsultēšana; 

6. palīdzība zemākas kategorijas darba meklētājiem. 

Šis pēdējais aspekts ir viens no tiem aspektiem, ko mēs 

centīsimies izskaidrot, proti, kārtība, kādā tiek organizēta un 

sniegta palīdzība.  

Lai būtu iespējams izmantot Nodarbinātības centru 

pakalpojumus un apstiprināt nodarbinātības statusu, darba 

meklētājiem jāreģistrējas un jāapliecina vēlme un spēja strādāt.  

Dažādo pakalpojumu uzsākšana ir atkarīga no reģionu un 

provinču likumiem, un tā var atšķirties atkarībā no attiecīgajām 

pilsētām valstī.   

 

Reģistrācija  Nodarbinātības  centrā 

 

Īstenojot Nodarbinātības centra reformu, tika likvidēti ierastie un 

īpaši nodarbinātības aktivitātēm izveidotie saraksti, kā arī 

„Nodarbinātības reģistrs”.  

Pašlaik vairs nav nepieciešams reģistrēties Nodarbinātības 

centrā. Patiesībā darba devēji tieši sazinās ar darbinieku, izņemot 

turpmāk minētos gadījumus: 
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1. darbinieki, kas ietverti mobilitātes reģistrā; 

2. darbinieki, kas darbojas izklaides jomā; 

3. cilvēki ar invaliditāti, kas ietverti Obligātās nodarbinātības 

reģistrā.  

Protams, bezdarbnieki vai darba meklētāji, kā arī nodarbinātie, 

kas meklē citu darbu, var turpināt reģistrēties, ja viņi vēlas 

izmantot Nodarbinātības centra pakalpojumus, taču viņiem 

jāapliecina vēlme atbilstoši pieņemt darbu. Darbinieku datu 

reģistrācijas process ietver sevī „personas datu sarakstu” un 

„profesijas reģistrācijas karti”.  

Attiecībā uz procesiem un dokumentiem, kas nepieciešami, lai 

reģistrētos Nodarbinātības centra reģistrā, jāievēro attiecīgā 

reģiona un pašvaldības likumi, un tie var atšķirties atkarībā no 

attiecīgās pilsētas valstī.  

Cilvēki ar invaliditāti, obligāta un mērķtiecīga nodarbinātība 

Kā jau minēts iepriekšējās lappusēs, Itālijā cilvēki ar invaliditāti 

tiek iekārtoti darbā, īstenojot vairākas mērķtiecīgas darbības, it 

īpaši ar obligāto nodarbinātību saistītos pakalpojumus, kas tiek 

sniegti vietējos Nodarbinātības centros.  

Likums Nr. 68, zināms kā „Noteikumi par cilvēku ar invaliditāti 

tiesībām strādāt”, kas ietver sevī noteikumus par cilvēku ar 

invaliditāti tiesībām stāties darbā, tikai pieņemts 1999. gadā, 

tādējādi aizstājot 1968. gada likumu (Nr. 482, kas pieņemts 1968. 

gadā). Obligātās nodarbinātības koncepcija tika integrēta ar 

jaunu perspektīvu – mērķtiecīgo nodarbinātību.  
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Obligātā nodarbinātība 

Cilvēki ar invaliditāti tiek iekārtoti darbā, īstenojot vairākas 

mērķtiecīgas darbības, it īpaši ar obligāto nodarbinātību saistītos 

pakalpojumus, kas tiek sniegti vietējos Nodarbinātības centros.  

Bezdarbnieki ar invaliditāti, kas vēlas stāties viņu prasmēm 

atbilstošā darbā, jāreģistrējas attiecīgā reģionālā Nodarbinātības 

centra obligātās nodarbinātības reģistrā, proti, vienotajā reģistrā.   

Ar obligāto nodarbinātību saistītais pakalpojums ir īpaši 

attiecināms uz vairākām bezdarbnieku kategorijām: 

 

Cilvēki ar invaliditāti 

 
1. Cilvēki darbspējas vecumā ar fiziskiem, garīgiem, maņu orgānu 

vai kognitīvajiem traucējumiem, kas samazina darbspēju par 

vairāk nekā 45%; 

2. Cilvēki, kas kļuvuši par invalīdiem darba negadījuma rezultātā, 

tādējādi darbnespējai pārsniedzot 33%; 

3. Akli, kurli vai mēmi cilvēki; 

4. Kara invalīdi, civilie kara invalīdi un militārā dienesta invalīdi 

(neattiecas uz šo ziņojumu); 

5. Citas kategorijas (neattiecas uz šo ziņojumu, ieskaitot darba 

negadījumu, kara, militārā dienesta rezultātā mirušo un 

terorisma upuru u.c. pārdzīvojušos bāreņus un laulātos). 
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Personām, kas vēlas reģistrēties Obligātās nodarbinātības 

reģistrā, jābūt bezdarbniekiem (izņemot terorisma upurus), 

turklāt šīs personas nedrīkst būt sasniegušas pensijas vecumu.  

Dokumenti, kas nepieciešami, lai reģistrētos Obligātās 

nodarbinātības reģistrā, var būt atšķirīgi atkarībā no prasībām, ko 

īpaši noteikušas Obligātās nodarbinātības iestādes, un attiecībā 

uz šiem dokumentiem piemērojami reģionālie un pašvaldību 

likumi, kas dažādās valsts pilsētās var būt atšķirīgi.  

Ar likuma Nr. 68/1999 1. pantu īpašie likumi nav tikuši mainīti, 

pateicoties šī panta 3. daļai: 

Šie likumi attiecas uz akliem operatoriem, likums Nr. 113/1985, 

akliem masieriem, likums Nr. 686/1961, akliem terapeitiem, 

likums Nr. 29/1994, akliem skolotājiem, likums Nr. 270/1982.  

Uzņēmumiem ar vairāk nekā 15 darbiniekiem ir pienākums 

pieņemt darbā noteiktu skaitu darbinieku ar invaliditāti, pretējā 

gadījumā šiem uzņēmumiem jāmaksā soda nauda. 

 

Mērķtiecīga nodarbinātība 

 
1999. gadā likums Nr. 68/99 aizvietoja 1968. gadā pieņemtos 

likumus (Nr. 482, kas tika pieņemts 1968. gadā). Pašlaik ir 

noteikts, ka attiecībā uz jaunajiem ar nodarbinātību saistītajiem 

pakalpojumiem nepieciešams atbilstoši ņemt vērā jauno 1999. 

gadā pieņemtā likuma perspektīvu, ar kuru atkārtoti tika ieviesti 

noteikumi par obligāto darbā iekārtošanu, izvirzot ideju par 

mērķtiecīgu (vai galīgu) darbā iekārtošanu.  
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Mērķtiecīgās nodarbinātības sistēma sastāv no vairākiem 

instrumentiem, ar kuru palīdzību tiek izvērtētas cilvēku ar 

invaliditāti darba spējas un tādējādi piemeklēts attiecīgais darbs, 

ievērojot šādus aspektus: 

1. ar darba analizēšanu saistītas aktivitātes; 

2. atbalsta veidlapas; 

3. pozitīvas darbības; 

4. ar darba vietām saistīto problēmu risinājumi. 

Ir vērts pieminēt vairākas priekšrocības, kas tiek piešķirtas 

uzņēmumiem un pārvaldes iestādēm, kas pieņem darbā cilvēkus 

ar noteiktas pakāpes invaliditāti. Nodarbinātības centri sniedz 

daudzas iespējas sekmēt cilvēku ar invaliditāti pieņemšanu 

darbā, izmantojot šādas pieejas:  

1. līgumi starp darbinieku nomas aģentūrām un valsts iestādēm; 

2. tādu uzņēmumu stimulēšana, kas piedāvā līgumus sociāliem 

kooperatīviem uzņēmumiem, kuri pieņem darbā cilvēkus ar 

invaliditāti; 

3. darba līgums. 

Visinteresantākie risinājumi tiek rasti, pateicoties mērķtiecīgas 

nodarbinātības koncepcijai. Nākošajā nodaļā Jūs varēsiet izlasīt 

interviju ar Dženovas provinces Mērķtiecīgās nodarbinātības 

dienesta koordinatori (Responsabile Ufficio Inclusione socio 

lavorativa e collocamento disabili) Lidia Prato.  
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Mērķtiecīgas nodarbinātības dienests 

 
Mēs sniegsim Jums nelielu ieskatu Dženovas provinces 

Mērķtiecīgas nodarbinātības dienesta veiktajās darbībās. 2008. 

gadā pakalpojumu izmantoja 7667 cilvēki ar invaliditāti (no 

kuriem 972 tika reģistrēti 2008. gadā). Tajā pašā gadā Dženovas 

province pilnvaroja uzņēmumus pieņemt darbā 629 cilvēkus ar 

invaliditāti, 45% no tiem bija sievietes. 34% no šiem darbiniekiem 

bija vecumā starp 36 un 45 gadiem.  

Katru gadu dienests saņem apmēram 2000 prospektus no 

uzņēmumiem, kas darbojas provincē. Prospektos tiek norādīta 

informācija par situāciju attiecībā uz cilvēku ar invaliditāti 

nodarbinātību. Ir vērts pieminēt, ka 39% šo prospektu sūta 

uzņēmumi, kuriem likums neuzliek par pienākumu pieņemt 

darbā cilvēkus ar invaliditāti (piemēram, šajos uzņēmumos 

strādā mazāk kā 15 cilvēku). Tas ir viens no lieliskas dienesta 

izveidotās sadarbības piemēriem, tādējādi piesaistot uzmanību 

un izveidojot sadarbību arī attiecībā uz uzņēmumiem, kuriem 

likums neuzliek par pienākumu pieņemt darbā cilvēkus ar 

invaliditāti. Tikai 2% uzņēmumu nav mūsdienīgi un nepieņem 

darbā atbilstošu skaitu cilvēku ar invaliditāti, kā tas noteikts 

likumā.  

Dženovas provinces Mērķtiecīgas nodarbinātības dienests 

 
Intervija ar Lidia Prato, Dženovas provinces Mērķtiecīgas 

nodarbinātības dienesta vadītāju. 

J. Kāds ir Jūsu viedoklis par likumu, ar kuru tiek ieviesta 

mērķtiecīgas nodarbinātības koncepcija?  
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A. Ļoti pozitīvs. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem likumiem, kas tika 

balstīti uz automātiskiem procesiem, kad tika izraudzīta pirmā 

sarakstā esošā persona un kad darbs tika piešķirts, neņemot vērā 

viņa/ viņas specifiskās īpašības, šī jaunā perspektīva ir uzskatāma 

par kultūras revolūciju. Iepriekš mums nebija pienākums izvērtēt 

personas spējas ierobežojošos faktorus vai potenciālu. Jaunais 

likums sākumā ietvēra sevī zināmu daļu automātiskā procesa 

attiecībā uz iekārtošanu darbā, taču es esmu īpaši lepna par to, 

ka Ligūrijas reģionā tika nolemts neizmantot šo iespēju un tā 

vietā pielietot vienīgi mērķtiecīgo nodarbinātību.  

J. Vispirms noskaidrosim, kas ir Jūsu klienti. Kādi ir 

visizplatītākie invaliditātes veidi, ar kuriem Jūs ikdienā 

saskaraties Mērķtiecīgas nodarbinātības centros? 

A. Dažiem cilvēkiem ir tikai fiziski traucējumi, piemēram, tikai 

nedaudziem pastāvīgi nepieciešams ratiņkrēsls. Dažiem 

novērojamas fiziskas pazīmes, kas uzreiz liecina par invaliditāti. 

Tādēļ mūsu personālam ir svarīgi sarunāties ar personu un tikties 

ar viņu vairākas reizes.  

Vairākums šo personu, kas ierodas mūsu birojos, kļuvuši par 

cilvēkiem ar invaliditāti, jau esot pieaugušiem. Parasti 

invaliditātes cēlonis ir slimība, vēzis, sirds slimība, trieka, diabēts, 

multiplā skleroze, slimības, kuru rezultātā samazinās izturības 

spējas. Starp cēloņiem jāmin arī kādas ķermeņa daļas 

amputācija, ierobežotas kustību spējas vai pasliktināta redze. 

Cēloņi ir dažādi.  

Tikai dažas no šīm personām jau ir piedzimušas ar invaliditāti, jo 

vispārīgi ir samazinājies cilvēku skaits ar šādu invaliditāti 

(cerebrālā trieka, mugurkaulāja šķeltne u.c.), un šo personu 
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invaliditāte diemžēl pārsniedz likumā noteikto invaliditātes 

pakāpi, kas ļauj šīm personām izmantot mūsu pakalpojumus.    

J. Vai tiek veiktas jebkādas kvalifikācijas pārbaudes vai 

pielietotas citas metodes vienlīdzīgu iespēju sniegšanai 

kandidātiem ar invaliditāti? 

A. Mūsu sistēmā šādas pārbaudes nav paredzētas. Mēs 

pielietojam profesionālās orientācijas metodi un izvērtējam 

prasmes. Personas, kas vēlas izmantot mūsu pakalpojumu, netiks 

izraudzītas darbam no personu grupas, kurā ietilpst arī 

darbspējīgie cilvēki. Protams, šīs personas var būt citu cilvēku ar 

invaliditāti konkurenti, un šajā gadījumā darba devēji pieņems 

lēmumu, balstoties uz saviem kritērijiem.  

J. Kas personai, ierodoties Nodarbinātības centrā, vispirms 

jādara? 

A. Cilvēki ar invaliditāti ierodas Nodarbinātības centrā, līdzi 

ņemot vairākus dokumentus un sertifikātus, kas mums 

nepieciešami saskaņā ar likumu. Īpaši svarīgs ir viens dokuments, 

proti, dokuments, kas apliecina personas atbilstību darbam 

(Certificazione di idoneità lavorativa). Dokumentā līdzās pārējiem 

datiem tiek ietverti personas dati, informācija par personas 

slimībām, viņa/ viņas ģimenes stāvokli un invaliditātes pakāpi. 

Mediķu komisija, kas aizpilda šo dokumentu, var pieņemt divus 

dažādus lēmumus, proti, „persona atbilst mērķtiecīgai 

nodarbinātībai” vai „persona atbilst mērķtiecīgai nodarbinātībai 

un „orientācijas pakalpojumam” (profesionālās orientācijas 

pakalpojumam)”. Lai noteiktu atšķirību, mēs speram pirmo soli 

attiecībā uz individuālo projektu – profesionālās orientācijas 

pakalpojumu, kas, cerams, palīdzēs attiecīgajai personai atrast 

darbu. Tādējādi persona tiksies ar profesionālās orientācijas 
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ekspertu – konsultantu, kas centīsies rast individuālu pieeju, lai 

piemeklētu attiecīgajai personai atbilstošu darbu. Pašlaik gan vēl 

netiek organizēti oficiāli „profesionālās orientācijas konsultanta” 

kursi, kas ļautu attiecīgajām personām specializēties šajā jomā. 

Ligūrijas reģionā pašlaik tiek uzsākts process, ar kura palīdzību šī 

darbība oficiāli tiks atzīta, un tādējādi vēlāk būs iespējams 

organizēt oficiālus apmācību kursus, lai iegūtu atbilstošu 

diplomu.  

J. Kas notiek, ja veselības problēmas ietekmē darba meklēšanu 

vai turpmāko darbu, kad tas ticis atrasts? 

A. Ja persona vēl izmanto mūsu pakalpojumu un nav atradusi 

darbu, nav nekādu problēmu, ja kādu iemeslu dēļ šai personai 

jāpārtrauc darba meklējumi veselības problēmu dēļ. Šīs personas 

vieta tiks saglabāta, un viņam/ viņai joprojām būs iespēja meklēt 

darbu, kad viņam/ viņai vairs nebūs šo veselības problēmu. Ja 

attiecīgā persona jau strādā, īpašs likums (likums Nr. 104/99 par 

palīdzības sniegšanu cilvēkiem ar invaliditāti, viņu sociālo 

integrāciju un tiesībām) paredz jebkurai personai ar oficiāli 

apstiprinātu invaliditāti līdz pat trim apmaksātām brīvām dienām 

mēnesī, lai veiktu rehabilitāciju, fiziskas pārbaudes u.c. 

J. Vai darbā iekārtošanas un personālvadības personāls ir 

apmācīts attiecībā uz vienlīdzīgām iespējām, dažādības 

problēmām un ar invaliditāti saistītiem aspektiem? 

A. Tā kā pašlaik vēl netiek organizēti oficiāli kursi, kas ļautu kļūt 

par konsultantu mērķtiecīgas nodarbinātības pakalpojumu jomā, 

personāla apmācību programma var būt atšķirīga. Taču lielākā 

daļa darbinieku ir ļoti labi apmācīti un ir izgājuši diezgan daudzus 

prasmju pilnveidošanas kursus. Nesen, pateicoties „Grundtvig” 

projektam, mēs sākām piedāvāt personālam iespēju apmeklēt 
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tiešsaistes izmēģinājuma kursu ADAT (Aversive Discrimination 

Awareness Training), kas ietver sevī piecus moduļus – aversīvā 

diskriminācija, aversīvā invalīdu diskriminācija, heteroseksisms 

un seksisms, kā arī attiecīgu personu grupu diskriminācija.  

J. Vai darbā iekārtošanas personālā ietilpst arī cilvēki ar 

invaliditāti? 

A. Pašlaik šajā personālā ietilpst tikai viena persona ar invaliditāti 

– vīrietis. Principā mūsu pakalpojumus bez jebkādiem 

ierobežojumiem var nodrošināt arī cilvēki ar invaliditāti.  

J. Vai personām, kas piesakās darbā, jānorāda īpaši 

pakalpojumi, kas viņam/ viņai intervijas laikā varētu būt 

nepieciešami?  

A. Jā, šīm personām, iespējams, nepieciešams surdotulkojums, 

vai arī nepieciešams novērst ar ēku saistītās barjeras.  

Mēs sadarbojamies ar vairākiem citiem dienestiem, piemēram, 

ar vienu no vietējām veselības iestādēm (ASL3), kas ir 

specializēta cilvēku ar fizisku traucējumu iekārtošanai darbā, un 

ar citām publiskām iestādēm, kas piedāvā video tulkošanu 

kurliem cilvēkiem.  

Ja personai nepieciešams ergonomiskais novērtējums, INAIL 

birojā Dženovā iespējams izmantot atbilstoši aprīkotu 

laboratoriju. INAIL ir Itālijas Darbinieku kompensāciju aģentūra, 

kuras galvenais mērķis līdzās citiem mērķiem ir darba 

negadījumos cietušo reintegrācija darba tirgū un sabiedrībā.  

Taču ir svarīgi atcerēties, ka personas atbilstība darbam tiek 

noteikta pirms personas ierašanās uz darba interviju, un ja 

personai nepieciešama pieejama darba vieta, mūsu personāls 
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centīsies atrast uzņēmumu vai kompāniju, kuru biroji jau ir 

pieejami.  

Un es vēlreiz vēlētos Jums atgādināt, ka tikai dažām no šīm 

personām ir vienīgi fiziski traucējumi.  

J. Vai attiecībā uz kandidātiem ar invaliditāti un darbspējīgiem 

kandidātiem tiek izmantota viena un tā pati punktu/ 

novērtēšanas sistēma? 

A. Mūsu sistēmā šāda situācija nav sastopama, jo, ja darbu meklē 

cilvēki ar invaliditāti, mēs piemeklējam šīm personām atbilstošu 

darbu.  

J. Vai Jūs konsultējaties ar cilvēkiem ar invaliditāti par 

nepieciešamajiem uzlabojumiem vai pielāgojumiem darba vietā 

vai telpās pirms darba uzsākšanas? Vai individuālajām 

personām tiek jautāts par izmaiņu atbilstību viņu vajadzībām? 

A. Jā, tieši to mēs darām kopā – vispirms konsultējamies ar 

personu, bet pēc tam ar attiecīgo uzņēmumu.  

J. Vai Jūs varat garantēt, ka informācija par jebkādām 

praktiskām sekām individuālās personas invaliditātes rezultātā 

pēc nepieciešamības tiek nodota vienīgi pārējam personālam 

un vadītājiem ar attiecīgās personas piekrišanu? 

A. Persona pilnībā apzinās jebkuru procesa posmu, jo visi procesi 

ir pakļauti Itālijas likumiem. Mēs nesniedzam darba devējiem 

informāciju par personas diagnozi, jo Itālijā likumi aizliedz šādas 

informācijas apriti. Darba devējs ir informēts par riska faktoriem, 

kuriem attiecīgā persona var tikt pakļauta noteiktu darbību 

rezultātā, kā arī par to, ko persona drīkst un ko nedrīkst darīt.  
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 Datu aizsardzības valsts institūcija saka, ka ne tikai mūsu dienesti 

nav jāinformē par diagnozi, bet mēs saņemam to no ārstu 

komandas.  

Mērķtiecīga nodarbinātība perspektīva ir orientēta uz personas 

funkcionēšanu un nevis uz viņa/ viņas diagnozi.  Mēs piekrītam, 

ka, ja ārstu komanda, kas aizpilda apliecību, sagatavo pilnīgu 

aprakstu par personas funkcijām, nodarbinātības dienestiem nav 

nepieciešama diagnoze. Tomēr problēma ir tā, ka ārstu komanda 

redz pārāk daudz cilvēku, kuriem jāvelta laiks pilnīgai 

novērtēšanai un pilnīgai veidlapu aizpildīšanai. Ir būtiski 

atcerēties, ka katru gadu mūsu dienestā tiek reģistrētas aptuveni 

1,0000 jaunu personu. Piespiežot ārstu komandu sagatavot 

visaptverošu novērtējumu, sistēma kļūtu pārāk lēna.  

 

Profesionālās orientācijas pakalpojums  

 
Intervija ar Marisa Massolo, Mērķtiecīga nodarbinātības dienesta 

Profesionālās orientācijas pakalpojuma koordinators.  

Kas ir klienti?  

Profesionālās orientācijas pakalpojums tika izveidots 2004. gadā, 

ar mērķi palīdzēt cilvēkiem ar traucējumiem atrast darbu.  Ar 

cilvēkiem ar traucējumiem mēs galvenokārt domājam divas 

grupas: cilvēkus ar invaliditāti un cilvēkus, kuriem, sociāli 

nelabvēlīgu apstākļu dēļ, nepieciešams atbalsts iekļaušanai darba 

tirgū.  

Cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem ir īpašības, kas aprakstītas likumā 

Nr. 68, var vērsties mūsu dienestā: tie ir cilvēki darbspējīgā 

vecumā ar fiziskām, garīgām un maņu invaliditātēm vai 
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kognitīviem traucējumiem, kas noved pie darba spēju 

samazināšanās, kas pārsniedz 45%; cilvēki ar invaliditāti darba 

negadījumu dēļ ar invaliditātes pakāpi, kas pārsniedz 33%; 

neredzīgi, nedzirdīgi un mēmi.  

Ko viņi dara?  

Kad persona jautā darbu, mēs, balstoties uz diagnozi, nosūtām 

viņu pie noteikta konsultanta. Mums ir konsultanti, kas 

specializējušies cilvēku ar fizisku invaliditāti konsultēšanā, citi 

specializējušies cilvēku ar psihiatriskiem traucējumiem u.c. 

konsultēšanā.  

Daži no šiem cilvēkiem pēc „konsultēšanas” tiek nosūtīti tieši uz 

Darba piemeklēšanas dienestu, kas darbojas ciešā sadarbībā ar 

„Uzņēmumu dienestu” (Ufficio impresa), kur atkal ir iespējami 

divi ceļi: strādāšana par mācekli vai tieša iekļaušana uzņēmumā.  

Uz šo otro soli tiek nosūtīti ap 30% cilvēku no kopējā to skaita.  

Tas ir tāpēc, ka mēs saskaramies ar ļoti sarežģītām situācijām un 

daudzos gadījumos cilvēkiem nepieciešams vairāk „aprūpes” 

nekā darba piemeklēšanas, līdz ar to viņi tiek nosūtīti uz citiem 

dienestiem, kas spēj sniegt tiem nepieciešamo aprūpi  pirms 

domāšanas par to, kā atkal atrast darbu.  

Līdz ar to mūsu darbība sastāv arī no noteikta pakalpojuma 

izvēles no dažādiem plašam tīklam piederošiem pakalpojumiem, 

kas ir vispiemērotākais personai šajā dzīves posmā.  Pakalpojumi 

var būt: veselības pakalpojumi, municipalitātes piedāvātie 

pakalpojumi u.c., kas visi fokusējas uz palīdzību personām, lai tās 

iegūtu dažādas darba atrašanai nepieciešamās prasmes. Tas tiek 

darīts, lai novērstu to, ka darba piemeklēšanas dienests saskaras 

ar „neiespējamiem” gadījumiem.  Vārds „orientēšana” 
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(orientamento2) ir piemērots mūsu pakalpojumam, jo tas ir tas, 

ko mēs darām; mēs palīdzam cilvēkiem orientēties plašajā 

pieejamo vietēja līmeņa pakalpojumu klāstā. Dažos gadījumos 

cilvēkiem nepieciešama tikai informācija, citos gadījumos viņi nav 

gatavi, daudzu iemeslu dēļ.  

Piemeklēšanas dienestam, kā jau Jūs labāk uzzināsiet no 

intervijas ar darba piemeklēšanas koordinatori Monica Moisello, 

ir divi virzieni: strādāšana par mācekli vai tieša iekļaušana 

uzņēmumā.  

Tie klienti, kas ir „gatavi”, tiek nosūtīti tiešai iekļaušanai, kas tiek 

saukts par mērķa nodarbinātību, kur uzņēmums darbam 

sagatavo  noteiktas prasības, raksturojot to, un mēs izvēlamies 

klientu mācību programmu, kam ir piemērots profils. Klientus 

intervē uzņēmums, kas arī izdara gala izvēli.   

Tiem cilvēki, kuru kompetences vairs nav piemērotas, vai nu viņu 

invaliditātes vai darba tirgus dēļ vispār, un tiem, kuri vēl arvien ir 

pārāk vārgi, lai saskartos ar tiešu darba piemeklēšanu, būs 

iespēja strādāt par mācekli, gan uzņēmumos, kuriem saskaņā ar 

likumu ir pienākums nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti 

(uzņēmumi, kuros ir vairāk par 15 darbiniekiem), vai pat 

uzņēmumos, kuriem tas nav pienākums.  

Kāds ir „Profesionālās orientācijas pakalpojuma” mērķis? 

Galvenais mērķis ir saprast, kādas ir personas kompetences, vai 

cilvēks var turpināt strādāt darbu, ko darījis pirms kļūšanas par 

cilvēku ar invaliditāti (un vispār diemžēl tas NAV iespējams). Tad 

mēs mēģināsim noskaidrot, vai ir piespējams personu 

pārkvalificēt, un mums ir vairākas izvēles iespējas, piemēram, 

apmācību kuponi, apmācību kursi u.c. Kad šis posms ir pabeigts, 

mēs varam nosūtīt personu uz darba piemeklēšanas dienestu, ar 
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skaidru informāciju par viņa/ viņas prasmēm, un Darba 

piemeklēšanas pakalpojuma uzdevums būs sameklēt piemērotu 

darbu.  

Tipiska situācija raksturīga vīriešiem, kas vienmēr bijuši 

celtniecības darbinieki un pēc kardiopātijas vairs nevar veikt 

fiziskus darbus. Iespējamais risinājums ir apmācība,  

Mēs izvēlējāmies skaidrot šo terminu, izmantojot profesionālās 

vadlīnijas, izvairoties no pārāk literāra skaidrojuma. 

lai apgūtu to, kā izmantot noliktavu vadības programmatūras, un 

tad viņi var atrast darbu kā noliktavas pārziņi.    

Vai aizspriedumi ietekmē Jūsu darbu?  

Jā, protams! Katram no mums var būt aizspriedumi attiecībā uz 

specifiskām problēmām. Piemēram, pret narkomāniem vai 

cilvēkiem ar psihiatriskiem traucējumiem. Mums ir svarīgi atzīt 

un pieņemt šos aizspriedumus, jo mēs varam izvēlēties 

koncentrēties uz citādām problēmām, strādājot pēc iespējas 

labāk. Šis ir iemesls, kāpēc tad, kad mūsu dienestā ierodas jauns 

cilvēks, viņš/ viņa var tikt nosūtīts pie cita konsultanta.  Katrs no 

mums ir specializējies noteiktā invaliditātes/ traucējumu veidā 

un var vislabāk strādāt ar cilvēku, kas saistīts ar šo stāvokli. Mēs 

esam cilvēki.  

Mums ir 2,5 konsultanti, kas specializējušies psihiatrisku 

traucējumu jomā, 2 – invaliditātes, kas saistītas ar narkomāniem 

un cietumniekiem (protams tādiem, kam ir invaliditāte), 1 

konsultants strādā ar pieaugušajiem, kam ir kardiopātija un 

cilvēkiem ar mācīšanās traucējumiem, 2 konsultanti 

specializējušies kustību traucējumu jautājumos un 1 

specializējies darbā ar ārzemju izcelsmes cilvēkiem ar invaliditāti.  
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(Dienests strādā arī ar cilvēkiem, kam nav invaliditātes, bet kas 

saistīti ar sociālajiem pakalpojumiem citu iemeslu dēļ, bet tie 

saskan ar ANDIW interesēm.)  

Mūsu ziņojums dati netiek sadalīti saskaņā ar diagnozēm; 

vienīgais noteiktais iedalījums ir starp cilvēkiem ar psihiatriskiem 

traucējumiem un cilvēkiem ar citu veidu invaliditātēm. 

Piemēram, cilvēks ar paraplēģiju, kas radusies satiksmes 

negadījuma rezultātā, ir tajā pašā kategorijā, kurā sieviete, kurai 

multiplās sklerozes rezultātā nav izturības.  

Tipiski piemēri 

 
Kā redzams, ir gadījumi, kas ir daudz biežāk, tipiskas situācijas, 

kas mainās un attīstās gadu gaitā. Pirmais bieži sastopamais 

gadījums ir saistīts ar vīriešiem, kas ir aptuveni  45-50 gadus veci, 

celtniecības darbinieki, zemu izglītības līmeni (8 gadi, atbilst 

pamatskolas vai vidusskolas sākuma līmenim), kam ir 

kardiopātija. Parasti tie ir vīrieši, kas strādājuši visu savu dzīvi, 

gandrīz vienmēr precējušies un ar bērniem, kuri nevar turpināt 

strādāt kā iepriekš. Šī ir izplatīta situācija, kad personai 

nepieciešama pārkvalifikācija, ņemot vērā viņa ierobežojumus ne 

tikai attiecībā uz fiziskajām vajadzībām, bet arī uz iepriekšējo 

izglītību (un apmācību). Bieži šie vīrieši ir strādājuši bez līguma, 

diemžēl šī ir parasta situācija Itālijā šajā jomā.  

Pirmais darbs šajā gadījumā ir palīdzēt viņiem saprast un 

pieņemt, ka viņi nevar turpināt darīt to, ko iepriekš, ka viņiem 

jāapmeklē apmācību kursi, dažreiz pat īsi, lai iegūtu noteiktu 

autovadītāja apliecību, iemācītos, kā izmantot noliktavu 

programmatūras, kā strādāt ar autokrāvēju u.c.   
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Šīs aktivitātes prasa laiku, dažus mēnešus, pēc tam tie tiks 

nosūtīti uz darba piemeklēšanas dienestu, kur izmantojot 

mācekļa statusu, viņi cerams atradīs jaunu darbu. Ja šie vīrieši, 

pirms invaliditātes iegūšanas, ir strādājuši ar oficiālu līgumu, 

viņiem ir vismaz finanšu „spilvens”. Faktiski ir likums, kas nosaka, 

ka, ja pēdējos piecos gados par Jums darba devējs veicis valsts 

noteiktās apdrošināšanas iemaksas vismaz par trim gadiem, Jums 

ir tiesības uz darba algu (tas Jums neaizliedz meklēt darbu).  

Kādas vēl ir tipiskas situācijas?  

 
Cilvēki, kuri saskārušies ar nelaimes gadījumiem, ne tikai ar 

fiziskām sekām, bet arī ar galvas ievainojumu un citām 

problēmām. Dženova ir ļoti sarežģīta pilsēta, ja Jums ir jāizmanto 

ratiņkrēsls, piemēram, ir pieejams tikai ierobežots skaits 

autobusu, un ir sarežģīti kaut kur pārvietoties.  Mums ir laba 

sadarbība ar vietējās veselības nodaļas specializētu dienestu, kur 

ir komanda, kas specializējusies fizisko invaliditāšu jomā, tāpēc, 

ja problēmas ir tikai fiziskas, mēs sūtām šos klientus tieši pie 

viņiem. Tomēr parasti šiem cilvēkiem, ja tie ir augsti kvalificēti 

nav problēmu atrast jaunu darbu, izmantojot viņu tīklu. Bet tie ir 

tikai nedaudzi.  

Turpretim pašlaik izplatīts ir tas, ko saucam par „trīskāršo 

diagnozi”: jauni cilvēki, kuri iekļuvuši nelaimes gadījumā ar 

motociklu laikā, kad bijuši narkotiku vai alkohola vai abu) 

ietekmē, un ar viņiem nodarbojas garīgās veselības dienests. Mēs 

pamanām šīs situācijas arī pateicoties sadarbībai ar SERT 

dienestu (SERT i dienests narkomāniem). Jauni cilvēki psihiatrisku 

traucējumu kompensācijai bieži lieto narkotikas. Šis fakts ir 

saistīts ar plaši izplatītajiem aizspriedumiem pret cilvēkiem ar 

psihiatriskiem traucējumiem, kā rezultātā cilvēki dod priekšroku 

narkotikām, nevis psihiatriskiem traucējumiem. Šajos gadījumos 
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ir ļoti grūti izlemt kādam dienestam ar viņiem strādāt, SERT vai 

psihiatriskajiem dienestiem.  

Dažkārt šiem jaunajiem cilvēkiem ir arī ar tiesu saistītas 

problēmas, kas saistītas ar to, ka viņi lieto narkotikas. Šādi 

gadījumi mūsdienās ir aizvien biežāk sastopami , kamēr līdz 2005. 

gadam es neatceros nevienu tādu.  

Un kā ar sievietēm? Vai ir tipiskas situācijas? 

 
Jā, protams! Šķirtas, ar bērniem, ar vēža vai sirds slimību, vai arī 

nervu slimību, piemēram, multiplās sklerozes, sekām.  

Bieži viņas pēdējos gados nav strādājušas, audzinot savus bērnus, 

vai arī ir strādājušas pusslodzes darbus bez kvalifikācijas. Līdz ar 

to tām ir neliela pieredze vai tās nav, ir tādā vecumā, kas rada 

problēmas darba atrašanā, pat ja tām nav invaliditātes, nav 

apmācītas un ir neprofesionālas. Invaliditāte tām neļauj darīt 

darbu, kur nepieciešama piepūle, piemēram, apkopējas darbu, 

kur nepieciešams nedaudz specifisku zināšanu.  

Es atceros gadījumu, kur sieviete šajā situācijā vispirms izgāja 

sešu mēnešu kursu (maksājot 400 eiro mēnesī), lai iemācītos 

lietot datoru un darīt sekretāres darbu. Tad viņa izgāja citu kursu 

sievietēm ar grūtībām, lai mācītos kļūt par kasieri 

pašapkalpošanās lielveikalā vai līdzīgi. Tad mēs atradām viņai 

iespēju turpināt nākamo posmu lielā izņēmumā, kur viņa 

visbeidzot tika nodarbināta. Strādāt par kasieri ir ļoti sarežģīti, jo 

Jums jābūt ļoti ātram un Jūs atbildat par kases aparātu, parasti 

Jums katru dienu nav fiksēta grafika, bet Jūs strādājat maiņās, 

kas tiek organizētas visai nedēļai, jo šie veikali bieži ir atvērti 

septiņas dienas nedēļā no 9:00 līdz 20:00 vai 21:00. 
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Citas grūtības rada tas, ka ir iespējami dažādi samaksas veidi: 

skaidrā naudā, ar čeku, kredītkarti u.c.  

Daudzi cilvēki šajā darbā negūst panākumus augstā stresa līmeņa 

dēļ.  

Šajā gadījumā svarīgi ir tas, ka apmācību laiks pirms darba 

atrašanas viņai vienmēr bija apmaksāts, pat mazas summas, jo 

neskatoties ne uz ko viņai bija jāaudzina bērni. Mums daudz bija 

jāstrādā ar viņas pašcieņu, jo viņa, protams, bija nomākta savas 

situācijas un pārliecības trūkuma par savām spējām un iespējām 

dēļ.  

Mums jāuzsver, cik svarīgi ir sakārtot matus, būt piemēroti 

apģērbtam un tā tālāk.   

Gala atlase, kas viņai bija jāiziet, lai tiktu izvēlēta darbam, bija ļoti 

nopietna, jo uzņēmums ir ļoti prasīgs, bet viņa veiksmīgi tika ar 

to galā, un mēs esam lepni par šādu rezultātu.  

 

Ko Jūs domājat par faktu, ka uzņēmums nezina diagnozi?  

 
Tas atkarīgs no katra gadījuma atsevišķi. Protams, personai ir 

tiesības paziņot savu diagnozi, ja tas/ tā domā, ka tas neradīs 

problēmas. Mēs zinām, ka stereotipi vēl arvien ir spēcīgi, 

galvenokārt pret narkomāniem un cilvēkiem ar psihiatriskiem 

traucējumiem. Uzņēmumi nejautā mums, lai informējam viņus 

par diagnozi, viņi zina likumu un mēs daudz esam strādājuši 

attiecībā uz šo jautājumu, „izglītojot” viņus attiecībā uz izpratni 

par to, ka ir svarīgi zināt, ko cilvēks var un nevar izdarīt, bet ne 

slimības nosaukumu. Mēs ievērojām, ka sabiedriskās iestādēs 

(piemēram, Universitātē) narkomāni netiek labi uztverti, bet 



 
Iespēja, nevis nespēja darba vidē (AnDiW) 

 

59 
 

privātajos uzņēmumos stereotipi vairāk skar cilvēkus ar 

psihiatriskiem traucējumiem. Piemēram, bieži ir sastopami cilvēki 

ar multiplo sklerozi, kuriem ir atmiņas problēmas, un šķiet, ka 

viņu veikums nav liels, jo viņiem trūkst interese par darbu. Šajos 

gadījumos mēs mācām cilvēkiem stratēģijas, kā tikt galā ar 

problēmu (izmantot dienas kārtību u.c.), bet reizēm mēs runājam 

arī ar uzņēmumu (ar cilvēka piekrišanu), lai viņi varētu saprast, ka 

problēma ir saistīta ar slimību, bet ne ar personas gatavības 

trūkumu.  

Darba piemeklēšanas pakalpojums   

 
Kad cilvēks ir gatavs piemeklēšanai uzņēmumam (pēcapmācības 

Profesionālās orientācijas dienestā vai tūlīt pēc piekļuves 

mērķtiecīgas nodarbinātības pakalpojumam) Darba 

piemeklēšanas dienests sāk meklēt iespējamos piemērotos darba 

variantus. Mēs lūdzām Darba piemeklēšanas pakalpojuma 

koordinatorei Monica Moisello pastāstīt mums par Dienesta 

darbību.  

Darba piemeklēšanas dienests strādā ne tikai ar lieliem 

uzņēmumiem, bet arī ar maziem un vidējiem uzņēmumiem. Vai 

Jūs varat man pastāstīt par šo Jūsu darbības aspektu?  

Mums ir laba sadarbība ne tikai ar maziem uzņēmumiem, bet arī 

ar asociācijām (kultūras, organizācijām u.c.): mēs tās 

nemeklējam, lai tajās nodarbinātu cilvēkus, bet galvenokārt 

tāpēc, ka mums nepieciešamas „vietas iespējai nodarbināt”, 

citiem vārdiem sakot, vietas, kur pārbaudīt cilvēkus reālā 

darbībā. Mums nepieciešama praktiskā apmācība, lai labāk 

iepazītu savus klientus, bet mūsu klientiem nepieciešams 

pārbaudīt sevi reālās situācijās, bez bažām, kas saistīta ar 

situāciju, kur viņi zina, kur uzņēmums faktiski meklē darbinieku, 
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jo viņi zina, ka šis apmācību veids nebeigsies jebkurā gadījumā, 

(ir tikai daži izņēmumi) ar darba piedāvājumu. Tāpēc mēs 

sazināmies ar maziem amatniekiem, asociācijām u.c., informējot 

viņus, ka mēs meklējam mazus uzņēmumus, kas spēj piedāvāt 

apmācību periodu cilvēkiem ar invaliditāti. Šī darbība nerada 

uzņēmumam izmaksas, jo cilvēkiem maksā no citiem līdzekļiem, 

ko pārvalda Province, kā arī uzņēmumam nav pienākuma 

piedāvāt darbu personai apmācību perioda beigās.  Pat 

apdrošināšanas izmaksas apmaksā mūsu Dienests. Mēs tikai 

lūdzam „reālu” apmācību, kas balstīta uz „reālu” darbību, kas 

parasti tiek veikta uzņēmumā, kā arī vadītāju, kas seko līdzi 

cilvēkam, mācot, kas jādara un novērtējot rezultātus. Tādā veidā 

mūsu klientiem ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas, noteiktas, 

saistītas ar darbību, kā arī tā saucamās transversālās, ierašanos 

laikā, kā arī attiecībā uz atmosfēru un kontekstu.  

Šajā ziņā gan darba devējs, gan mūsu klients var brīvi sadarboties 

mierīgā ceļā, sniedzot vislabāko.  

Pēc šīs pieredzes klienti ir gatavi mēģināt mērķa apmācību 

uzņēmumā, kam jānodarbina noteikts skaits cilvēku ar 

invaliditāti, kā arī organizē apmācību, kuras mērķis ir izvēlēties 

noteiktam darbam vislabāko cilvēku.  

Kāpēc mazi uzņēmumi akceptē šo piedāvājumu? Kādas ir to 
raksturīgākās īpašības?  

 
Arī lieli uzņēmumi organizē apmācību aktivitātes, vai nu ar mērķi 

„novērot” cilvēku vai atrast pareizo cilvēku noteikta uzdevuma 

veikšanai.  

Bet mēs domājam, ka fakts, ka kaut kas jādara obligāti, var radīt 

kaitējumu. Ja man obligāti jānodarbina šie cilvēki, es baidos, ka 
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tiks atsūtīti cilvēki, kas man varētu nepatikt, un es zinu, ka, ja 

nenodarbināšu šos cilvēkus, es tikšu sodīts, līdz ar to mana 

attieksme pret iesaistīšanos ir ne pārāk pozitīva.  Mēs varam 

mainīt šo attieksmi, ieviešot citādu kultūru, izskaidrojot, ka 

cilvēki ar invaliditāti nav tikai cilvēki ar Dauna sindromu, bet arī 

cilvēki ar muguras diska traumu vai kardiopātiju, un šajā brīdī 

mūsu attiecības ar uzņēmumu parasti mainās.  

Tāpēc mēs sākām meklēt mazus uzņēmumus, asociācijas un 

līdzīgi, arī tāpēc, ka apmācīti cilvēki var būt ļoti noderīgi. Šajā 

procesā iesaistītas arī ētiskās vērtības, palīdzība tādiem 

cilvēkiem, kam ir problēmas, un šie aspekti  šajos gados bija 

izšķiroši, faktiski mēs veiksmīgi piemeklējām cilvēkus 

uzņēmumiem, kam nebija ar likumu noteikts pienākums.  

Dažos gadījumos pēc apmācībām uzņēmumi nolēma, ka cilvēks ir 

īstais, un viņi to pieņēma darbā.  

Ja uzņēmumam ir ar likumu noteikts pienākums nodarbināt 

cilvēkus ar invaliditāti, pat ja mēs apliecinām, ka noteiktā 

apmācība ir vērsta tikai uz personas apmācību, gan uzņēmums, 

gan cilvēks zina, ka, ja apmācības laikā parādīsies vakance, 

cilvēkam būs tiesības pieteikties darbam, kamēr mazos 

uzņēmumos tas nav jādara.  

Ieguvumi no cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanas ir tādi paši kā 

lielajiem uzņēmumiem; tāpēc tas var būt piemēroti arī no 

ekonomiskā viedokļa.  

Nodokļu atvieglojumi tiek piemēroti, ja cilvēkam ar invaliditāti ir 

vairāk par 65% darbnespējas.  

Uzņēmumi, kuriem ir ar likumu noteikts pienākums nodarbināt 

cilvēkus ar invaliditāti, var nodarbināt cilvēkus ar vairāk kā 46% 
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darbnespējas, un šī persona tiek pieskaitīta ar likumu noteiktajā 

skaitā, bet lai saņemtu nodokļu atvieglojumus, personai jābūt 

vairāk kā 65% darbnespējas.  

Papildu nodokļu atvieglojumiem ir arī citi mehānismi, 

finansēšanas sistēmas, ko piedāvā Province un kas var tikt 

pievienota citiem labumiem (piemēram, ja persona ir sieviete vai 

arī tai noteikts vecums, ir iespējami varianti).  

 

Ņemot vērā Jūsu pieredzi, ko domā vidusmēra cilvēks, kad 
domā par cilvēkiem ar invaliditāti, kas meklē darbu?   

 
Cilvēki ar Dauna sindromu, cilvēki ar fiziskām invaliditātēm un, 

vairāk pēdējā laikā, ja cilvēkiem nav fiziskas pierādījuma par 

invaliditātes esamību, darba devēji domā par cilvēkiem ar HIV un 

cilvēkiem ar psihiatriskiem traucējumiem.  

Ko nozīmē „veidot kultūru”?  

 
Pirmkārt, mēs neko neuzliekam uzņēmumiem. Mums skaidri 

jānodala mūsu personīgā attieksme un vērtības no mūsu 

profesionālās attieksmes un vērtībām. Ja es sēžu tāda vadītāja 

priekšā, kurš saka: „Es nevēlos personu ar psihiatriskiem 

traucējumiem, es nevēlos personu ar HIV, es nevēlos melno” (un 

tas notiek), es, Monica, izeju no telpas. Lai gan es, atbildīgā par 

darba piemeklēšanas pakalpojumu, nevaru izturēties tāpat. Es 

nediskutēju ar vadītāju par invaliditātes jēdzienu vai citiem 

teorētiskiem jautājumiem. Mans pirmais mērķis ir skaidri saprast, 

kādā situācijā esmu, jo viss man teiktais sniedz man norādes par 

esošo situāciju, un jebkurā gadījumā sasniegt manu mērķi 

attiecībā uz personas piemeklēšanu uzņēmumam. Uzņēmums 
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nebūs piemērots „x, y vai z”, bet varbūt tas būs piemērots „m”. 

Tātad es atcerēšos, ko teicu, un es nepiemeklēšu cilvēku ar 

tādām īpašībām, kuras noraidīja vadītājs, bet nevis tāpēc, ka es 

piekrītu vadītāja viedoklim, bet tāpēc, ka droši zinu, ka cilvēks ar 

šādām īpašībām šajā uzņēmumā tiks nostādīts sarežģītā situācijā. 

Es izskaidroju, ko nozīmē invaliditāte vispār, ka katram cilvēkam 

var parādīties invaliditāte slimības dēļ, piemēram, dažas slimības 

nemaina cilvēku, bet var mainīt tā kompetences, un tas sāk 

mainīt attiecības ar cilvēku, kurš sēž man priekšā.  

Es nosūtīšu uz šo uzņēmumu cilvēku ar citām īpašībām, 

nenosaucot diagnozi, es man būs veiksmīgs rezultāts, jo es 

„nepazaudēšu” šo uzņēmumu un es jebkurā gadījumā 

piemeklēšu tam cilvēku.  

Kā noprotams, es izvēlēšos personas, kas var palikt šādā vietā, jo, 

kā jau es teicu, minētais jebkurā gadījumā ir nepārprotama 

informācija par atmosfēru šajā uzņēmumā. Bet šī ir arī situācija, 

kur vadītājs nestrādā birojā, kur persona tiks nodarbināta, un šis 

ir vēl viens faktors, jo es zinu, ka atmosfēra var būt daudz 

pozitīvāka.  

Ko Jūs domājat par faktu, ka diagnozes ir noslēpums?   

 
Jebkurā situācijā ir pozitīvi un negatīvi faktori. Mēs vienmēr 

strādājam ar cilvēkiem, mūsu klientiem, no vienas puses, un 

cilvēkiem, kas strādā uzņēmumos, no otras puses. Dažos 

gadījumos cilvēki grib zināt visu, bet citos gadījumos skaidri 

saprotams, ka ir cilvēki, kas nevēlas būt informēti.  

Visā visumā metode ir pareiza. Bet es domāju, ka dažos 

gadījumos šīs informācijas sniegšana varētu būt pievienotā 

vērtība, pārliecinot uzņēmuma lēmumu pieņēmējus. Faktiski es 
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paziņoju diagnozi tikai tad, ja cilvēks tam piekrīt. Nav tikai viens 

„kultūras veidošanas” veids. 

Ideāla situācija būtu, ja varētu izvēlēties izmantot dažādas 

pieejas.  

Vai ir „vieglākas” situācijas, kurās Jūs zināt, satiekot personu 
pirmajā reizē, ka viss notiks viegli?  

 
Jā, bet invaliditātei ar to nav nekāda sakara. Šis aspekts ir vairāk 

saistīts ar personas īpašībām. Man var būt persona ar 

kardiopātiju, ar sarežģītu raksturu, kam ir grūtības strādāt ar 

citiem cilvēkiem, un persona ar psihiatriskiem traucējumiem 

(lielākoties pamanāmiem), kas ļoti labi sadarbojas ar citiem 

cilvēkiem, jo jūtas mierīgs, paliekot kopā ar citiem un strādājot ar 

tiem.  

Diagnoze pati par sevi nav būtiska, tā ir persona, kas veido 

atšķirību, ar savām kompetencēm un rakstura īpašībām, daudzu 

aspektu kopums.  

Diagnoze var viegli kļūt par sprostu.  

Vai Jūsu komandā ir psihologs? Vai ir nepieciešama 
kompetence šajā jomā?  

 
Lai darītu mūsu darbu, ir nepieciešams izprast „cilvēcisku būtni”, 

kas nenozīmē, ka jābūt psihologam. Ja psihologs vēlas strādāt 

mūsu komandā, viņam, viņai jāspēj strādāt kā darba 

piemeklēšanas konsultantam nevis psihologam.  Citādāk var 

rasties problēmas, jo mūsu mērķis ir pedagoģisks nevis 

psiholoģisks. Mēs nevēlamies mainīt cilvēkus ar invaliditāti; mēs 

nevēlamies mainīt uzņēmumos strādājošos cilvēkus.  Mēs 

sniedzam zināšanas, kas par palīdzēt cilvēkiem mainīt attieksmi 
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attiecībā pret darbu. Ja psihologs domā analizēt personu, 

mēģināt piekļūt neapzinātajam, personīgajiem aspektiem, bet ne 

aspektiem, kas saistīti ar darbu, tas var radīt kaitējumu. Jo cilvēki 

nāk šeit, lai saņemtu tādu ekspertu pakalpojumus, kas pārzina 

darba tirgu, kam ir labas speciālās zināšanas komunikācijas 

jautājumos, kam ir labas zināšanas likumos, kas spēj palīdzēt 

cilvēkiem parādīt savas zināšanas: tam nav nekāda sakara ar 

personas psihoanalīzi.  

Tomēr var notikt tā, ka klienti rada mums dažas problēmas, un 

šajos gadījumos nepieciešama profesionāla psihologa 

uzraudzība, bet šī ir pavisam citāda situācija.  

Cik konsultantu strādā šajā dienestā?  

 
Divdesmit. Lielākā daļa no mums (divpadsmit cilvēku) strādā ar 

cilvēkiem ar invaliditāti, izmantojot individualizētus veidus, kas 

ilgst deviņus mēnešus vai, tieši izmantojot mērķa piemeklēšanu 

tiem, kuri ir vairāk pašpārliecināti un kam nav nepieciešama 

pārkvalifikācija pirms piemeklēšanas uzņēmumam.  

Grupa strādā tieši ar uzņēmumiem, kam ir ar likumu noteikts 

pienākums nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti, citi, kuriem ir 

mazāk klientu, strādā ar uzņēmumiem, kuriem nav ar likumu 

noteikts pienākums, meklējot viņus visam dienestam.  

Vēl ir četri cilvēki, kas strādā iekļaušanas dienestā ar cilvēkiem, 

kuriem ir sociāli traucējumi, vai cietumniekiem.   

Pēdējie četri cilvēki ir specializējušies darbā ar cilvēkiem, kam ir 

psihiatriski traucējumi.  
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Kas notiek, ja pēc deviņiem mēnešiem cilvēks nav atradis darbu 

 
Personai ir tiesības atgriezties profesionālās orientācijas 

dienestā. Dažreiz tas var notikt pirms deviņu mēnešu paiešanas, 

ja ir skaidrs, ka personai nav bijušas skaidras savas vajadzības vai 

intereses.  

Deviņi mēneši ir noteikti tāpēc, ka vidējais laiks, kas 

nepieciešams, lai atrastu piemērotu darbu, ir divpadsmit mēneši, 

kamēr iepriekš tie bija četri mēneši.  

Tas ir divu faktoru dēļ: krīze, kas ļoti izteikta pēdējos divos gados, 

un diagnoze, kas mūsdienās ir daudz nopietnākas kā agrāk, bieži 

ietverot vairāk par vienu faktoru.  

Tomēr mēs vienmēr saglabājam kontaktu ar šo cilvēku, kurš 

vienmēr, jebkādu radušos vajadzību dēļ var atgriezties mūsu 

dienestā.  

Uz kādu termiņu ir cilvēkiem piedāvātie līgumi?  

 
Vismaz seši mēneši, ja vien nav izņēmuma gadījumi. Sešu 

mēnešu līgums var tikt pārveidots par ilgtermiņa līgumu. Mūsu 

uzdevumi nebeidzas ar līguma noslēgšanu, jo mēs kādu laiku 

turpinām uzraudzīt situāciju. Tas vienmēr notiek attiecībā uz 

cilvēkiem ar psihiatriskiem traucējumiem. Citos gadījumos var 

būt personas, uzņēmuma pieprasījums vai pat mūsu lēmums.  

 

Pieci mazu uzņēmumu piemēri 

Turpinājumā redzami piecu mazu uzņēmumu, kam nav likumā 

noteikta pienākuma nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti, ko 
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iesaistījis Darba piemeklēšanas dienests attiecībā uz apmācības 

un nodarbinātības iespēju piedāvāšanu cilvēkiem ar invaliditāti.  

 

1) Zilli, direktors, cilvēkresursu nodaļa, CIA, Itālijas fermeru 
konfederācija  

Mēs mūsu birojos pieņēmām darbā cilvēkus ar invaliditāti. 

Province palīdzēja mums praktiskā ziņā, vispirms izvēloties 

personu, kam ir mums nepieciešamās īpašības. Galvenā 

Provinces piedāvātā pakalpojuma stiprā puse ir tā, ka viņi zina 

personu , nevis tikai viņa/ viņas biogrāfiju.  

Tad mēs saņēmām palīdzību visa apmācību perioda laikā, arī 

administratīvo un birokrātisko atbalstu.    

Šis atbalsts uzņēmumam bija bez maksas un tas ir ļoti svarīgs 

aspekts mazam uzņēmumam, lai nebūtu jāmaksā par šo papildu 

darbu.  

Mums bija vienkārši izmantot Provinces piedāvāto 

piemeklēšanas pakalpojumu, un es ieteiktu to maziem un lieliem 

uzņēmumiem, jo tas var garantēt labāko darba devēja un 

darbinieka piemeklēšanu.  

2) Sabina Volpato, Cooperativa La Goccia,  

La Goccia (Piliens) ir sabiedrisks kooperatīvs, kas pārvalda mājas, 

kas paredzētas gados vecākiem cilvēkiem. Mums Province 

piedāvāja apmācīt cilvēkus, kuriem nepieciešama 

pamatapmācība. Mēs tos veiksmīgi apmācījām. Province 

palīdzēja mums aizpildīt visas nepieciešamās veidlapas, kā arī 

palīdzēja mums pašā sākumā, iesaistīt mācekļus mūsu 

pakalpojumos, ievērojot katru procesa posmu.  
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Noslēgumā mēs pieņēmām darbā divus cilvēkus, kurus  visos 

procesa posmos apmācījām ar Provinces palīdzību. Viss sākās, 

kad mums piezvanīja no Provinces un piedāvāja šo  iespēju, un 

pašlaik mēs esam priecīgi par to un iesakām citiem uzņēmumiem 

izmantot šo iespēju.  

3) Mauro Bolognese, Hotel Astoria Europa īpašnieks, Dženova.  

Mēs ar Provinci esam sadarbojušies vairākas reizes. Mēs 

bieži apmācījām sievietes, gan itālietes, gan ārzemnieces, 

kā istabenes. Pieredze lielākoties bijusi pozitīva, un 

mācekles mums daudz palīdzēja. Apmācība notiek mierīgā 

atmosfērā, jo mūsu viesnīca ir maza. Ja sievietes ir 

ārzemnieces, tās mācās arī valodu un vispārējo praksi, kas 

nepieciešama Itālijā šajā darbā. Šis darbs nav sarežģīts, bet 

prasa uzmanību un cieņu, jo ieiešana klienta istabā ir kā 

ieiešana viņa/ viņas mājā.  

4) Thomas Abbundi, Auriga Publishing International srl izdevējs, 
Dženova 

Izdevniecība izdod modeļu izgatavošanas žurnālus.  

Mums māceklis bija divus mēnešus; vispirms viņš strādāja 

noliktavā pie iepakošanas iekārtas, pie nosūtīšanas. Tad mēs 

atklājām aktivitāti, datu ievadīšanu, kas bija īpaši piemērota 

viņam. Daži no mūsu informātikas pakalpojumu nodrošinātājiem  

ievēroja viņa spējas un tagad ir sazinājušies ar viņu, lai p*iedāvātu 

viņam darbu. Mēs ceram, ka tā rezultātā viņš iegūs darbu.  

Mēs par pozitīvu uzskatām to, ka Province piedāvā mums 

cilvēkus, kam ir tieši tās īpašības, kas mums nepieciešamas. 

Mums ir iespējams nākotnē pieņemt vairāk mācekļu, jo pieredze 

ir bijusi pozitīva.  



 
Iespēja, nevis nespēja darba vidē (AnDiW) 

 

69 
 

5) Attilio Busengo, Hotel Cairoli  

Mēs sadarbībā ar Provinci esam guvuši divu veidu pieredzi. Ar 

sievieti, kas strādāja pie mums par reģistratori un vīrieti, ko mēs 

apmācījām kā remontstrādnieku.  

Abas pieredzes bija apmierinošas, pat ja, diemžēl, mēs krīzes dēļ, 

kas negatīvi ietekmējusi mūsu darbību, nevaram nodarbināt 

viņus pēc apmācības beigām.  

Abos gadījumos mēs apmācījām cilvēkus izprast, kā izturēties 

tūristu priekšā, kas mūsu darbā ir galvenais nepieciešamais 

uzdevums, un mēs esam ļoti apmierināti ar rezultātiem.  

Personas Province bija izvēlējusies ļoti labi, un tās ļoti ātri 

iemācījās savu darbu. Kopumā es uzskatu, ka Provinces 

piedāvātais pakalpojums ir ļoti noderīgs.  

 

Likumi   

2002  

2002. gada 19. decembra Normatīvais  dekrēts Nr. 297, 

Noteikumi, ar kuriem tiek izdarīti grozījumi un labojumi 2000. 

gada 21. aprīļa Normatīvajā  dekrētā Nr. 181, kas ietver 

noteikumus darba piemeklēšanas veicināšanai, īstenojot 1999. 

gada 17. maija Likuma Nr. 144 45. panta, 1. paragrāfu, a) punktu.   

2000  

2000. gada 7. jūlija Prezidenta dekrēts Nr. 442, Kārtība un 

noteikumi procedūras vienkāršošanai vispārējai darbinieku 

nodarbinātībai saskaņā ar 1997. gada 15. marta  Likuma Nr. 59 

20. pantu, 8. paragrāfu.   
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2000. gada 10. oktobra Prezidenta dekrēts Nr. 333, Detalizēta 

kārtība 1999. gada 12. marta Likuma  Nr. 68 ieviešanai, ietverot 

noteikumus cilvēku ar invaliditāti tiesībām uz darbu.  

2000. gada 21. aprīļa Normatīvais dekrēts Nr. 181, Noteikumi 

darba piemeklēšanas veicināšanai, īstenojot 1999. gada 17. maija 

Likuma 45. panta, 1. paragrāfa, a) punktu. 

1999  

1999. gada 12. marta Likums Nr. 68, Noteikumi attiecībā uz 

cilvēku ar invaliditāti tiesībām strādāt „Darba Ministrijas” 1999. 

gada 24. novembra cirkulārs Nr. 77, 1999. gada 12. marta Likums  

Nr. 68, kas ietver „Noteikumus attiecībā uz cilvēku ar invaliditāti 

tiesībām strādāt".  

1997  

1997. gada 23. decembra Normatīvais dekrēts Nr. 469, Ar darba 

tirgu saistītu funkciju un uzdevumu nodošana reģionālām 

iestādēm un vietējām iestādēm, saskaņā ar 1997. gada 15. marta 

Likuma  Nr. 59 1. pantu; 1997. gada 15. marta Likums Nr. 59, 

Pilnvaru nodošana valdībai attiecībā uz funkciju un uzdevumu 

nodošanu reģionālām iestādēm un vietējām iestādēm  attiecībā 

uz valsts administrācijas reformu un administrācijas 

vienkāršošanu; Pilnvaru nodošana valdībai attiecībā uz funkciju 

un uzdevumu nodošanu reģionālām iestādēm un vietējām 

iestādēm  attiecībā uz valsts administrācijas reformu un 

administrācijas vienkāršošanu.  

 

1992  

1992. gada 5. februāra Likums Nr. 104/92, Cilvēku ar invaliditāti 

sociālā integrācija  
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1988  

1988. gada 23. novembra Normatīvais dekrēts Nr. 509, 

Noteikumi cilvēku ar invaliditāti un cilvēku ar novājinošām 

slimībām kategoriju, kā arī pašreizējos likumos paredzēto 

pabalstu pārskatīšanai šīm kategorijām , saskaņā ar 1988. gada 

26. jūlija likuma 2. pantu, 1. paragrāfu.  

 

1987  

1987. gada 28. februāra Likums Nr. 56, Noteikumi darba tirgus 

organizācijai.  

1970  

1970. gada 26. maija Likums Nr. 381, Valsts ieguldījuma 

palielinājums  „Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza ai 

sordomuti" (Nacionālā asociācija kurlmēmo aizsardzībai un 

atbalstam) labā un pasākumi kurlmēmo atbalstam.  

1970. gada 27. maija Likums Nr. 382, Noteikumi aklu cilvēku 

atbalstam. 
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1.Pamatinformācija 

Iedzīvotāji 

 

Latvijas Republika atrodas Eiropas kontinenta ziemeļaustrumu 

daļā. Ziemeļos tā robežojas ar Igauniju, dienvidos un 

dienvidrietumos ar Lietuvu, austrumos ar Krievijas Federāciju, 

bet dienvidaustrumos ar Baltkrieviju. Latvijas teritorija, kas 

aizņem 64,000 km2, ir lielāka par Dāniju, Nīderlandi, Beļģiju un 

Šveici. Tā ir sadalīta četros vēsturiskajos apvidos: Kurzeme 

(Rietumlatvija), Zemgale (Dienvidlatvija), 

Vidzeme (Ziemeļlatvija) and Latgale. 

 

Latvijā ir apmēram 2,245,423 iedzīvotāju (2008. gada dati). 

Lielāko Latvijas iedzīvotāju daļu veido latvieši – gandrīz 57%. Lielu 

daļu Latvijas iedzīvotāju sastāda arī krievi. Starp citām etniskām 

grupām, kas veido mazāko daļu Latvijas iedzīvotāju, ir poļi, 

baltkrievi, lietuvieši un ukraiņi. 

 

Vidējais iedzīvotāju blīvums ir 35 cilvēki uz km2 (91 uz 

kvadrātjūdzi). Latvija ir augsti urbanizēta. Apmēram 66 procenti 

iedzīvotāju dzīvo pilsētu teritorijās, bet apmēram viena trešā 

daļa no kopējā iedzīvotāju skaita dzīvo galvaspilsētā Rīgā. Pārējās 

nozīmīgās pilsētas ir : Daugavpils – dienvidaustrumu industriālais 

centrs pie Daugavas upes, Liepāja – nozīmīga Baltijas jūras osta, 

Jelgava – rūpniecības centrs Rīgas tuvumā, Jūrmala – 

kūrortpilsēta pie Rīgas jūras līča un Ventspils - otra vadošā jūras 

osta. Daudzas lielākas un mazākas pilsētas ir izvietotas gar upju 

krastiem, ūdensceļiem un piekrastes teritorijās.  
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1.1. tabula Latvijas iedzīvotāju pamatrādītāji x 

 

Rādītāji 

 

2000 2005 2007 2008. gada  

3 ceturkšņi 

Iedzīvotāji vecumā 

no 15-64  

gadiem (tūkstoši) 

1600.3 1583.8 1573.4 1567.8 

Ekonomiski aktīvie 

iedzīvotāji 

 vecumā no 15-64 

gadiem                  

(tūkstoši) 

1074.7 1100.8 1146.6 1168.5 

 

Kopš neatkarības atgūšanas 1991. gadā, iedzīvotāju skaits valstī ir 

samazinājies, un šī tendence turpinās. Neatkarība radīja politisko 

spēku novirzīšanos uz latviešu tautības pilsoņiem. Daudzi indivīdi, 

kuri nespēja pielāgoties dzīvei jaunajā „ārvalstī”, vai kuri 

nevēlējās pieņemt jaunās latviešu valodas prasības noteiktās 

darba kategorijās, nolēma atstāt šo valsti. 

 

Ekonomika 

 

Vairākus gadus Latvijā bija vērojama izteikta izaugsme, un tā bija 

visstraujākā Eiropas Savienībā. Laika periodā no 2005. gada līdz 

2007. gadam ikgadējais iekšzemes kopprodukts pieauga vidēji 

par 11%. Kopš 2007. gada vidus, izaugsmes tempi sāka 

samazināties un 2008. gada 3. ceturksnī tie bija ar mīnus zīmi. 

Globālās finanšu krīzes apstākļos lejupslīdes tempi.  
 

ix http://countrystudies.us/latvia/10.htm 

 

http://countrystudies.us/latvia/10.htm
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Latvijā paātrinājās 2008. gada otrajā pusē, un negatīvi izaugsmes 

tempi tika prognozēti arī 2009. gadam ( skat. tabulu 1.2.). 

Ņemot vērā pašreizējās ekonomiskās lejupslīdes tendences 

pasaulē un Latvijā, valdība veic pasākumus, lai novērstu 

turpmāku ekonomiskās aktivitātes samazināšanos. 2008. gada 

aprīlī valdība apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādāto 

Rīcības plānu nākamajiem diviem gadiem, paredzot valsts 

ekonomikas stabilizāciju un pievēršot galveno uzmanību budžeta 

efektivitātes palielināšanai un paaugstināšanai, nodokļu politikas 

uzlabošanai, ražošanas jaudu palielināšanai, it īpaši ārējās 

tirdzniecības sektoros, kā arī tādas politikas īstenošanai, kuras 

mērķis ir uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstība.  

2008. gada oktobrī plānu papildināja ar jauniem pasākumiem 

nodokļu politikas, ES struktūrfondu finansējuma sadalījuma un 

administratīvā sloga samazināšanas jomās. Šo pasākumu mērķis 

ir kredītresursu pieejamības samazināšanās un vājā ārējā 

pieprasījuma apstākļos paplašināt uzņēmumu piekļuvi 

finansējumiem, veicināt investīcijas privātajā sektorā un turpināt 

samazināt šķēršļus uzņēmējdarbībai. 

 

1.2. tabula. Ekonomiskās  attīstības  pamatrādītājixi 

 2005 2006 2007 2008 

v* 

2009 

p* 

(izmaiņas pret iepriekšējo gadu, %) 

Iekšzemes 

kopprodukts 

10.6 12.2 10.0 -4.6 -10.0 

Privātais patēriņš 11.2 21.2 14.8 -10.4 -11.2 

Valsts patēriņš 2.7 4.9 3.7 -1.1 -9.6 

Kopējā pamatkapitāla 

veidošana 

23.6 16.4 7.5 -13.6 -18.2 
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1.3. tabula. Nodarbinātības un bezdarba līmeņixii 

 2005 2006 2007 2008 

v* 

2009 

p* 

Nodarbinātības 

līmenis (ekonomiski 

aktīvo iedzīvotāju 

īpatsvars kopējā  

iedz. skaitā vecumā no 

15-64  

gadiem, % )             

63.4 66.3 68.4 68.5 64.0 

Bezdarba līmenis 

(darba meklētāju 

skaits no kopējā 

ekonomiski aktīvo 

iedz. skaita vecumā no  

15-64  

gadiem, %)                 

8.7 6.8 6.0 7.3 12.3 

*v – vērtējums; p – prognozes 

 
xLatvijas Republikas Ekonomikas ministrija. ZIŅOJUMS PAR LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS 

ATTĪSTĪBU. RĪGA, 

2008. GADA DECEMBRIS.  72. lpp. 

xi turpat, 10. lpp. 

xii Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. ZIŅOJUMS PAR LATVIJAS 

TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBU. RĪGA, 

2008. GADA DECEMBRIS. 10. lpp. 

Darba tirgus 

 

Attīstības tempu samazināšanās sāka stingrāk ietekmēt 

nodarbinātības rādītājus. Nodarbināto personu skaits 2008. gada 

3. ceturksnī samazinājās par 0,8 %, salīdzinot ar iepriekšējo 

ceturksni (skat. 1.3. tabulu). 
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Nodarbināto personu skaits visstraujāk samazinājās viesnīcās un 

restorānos, dažādu komercpakalpojumu sfērā, kā arī būvniecībā 

un ražošanā. Bezdarba līmenis ievērojami palielinājās no 5,3% 

2007. gada ceturtā ceturksnī līdz 7,2% 2008. gada trešajā 

ceturksnī. Centrālās Statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. 

gada trešā ceturkšņa beigās bija apmēram 9,6 tūkstoši brīvu 

vakanču. Salīdzinot ar otrā ceturkšņa beigām to skaits bija 

samazinājies par 3,1 vakanci, bet, salīdzinot ar 2007. gada trešo 

ceturksni - par 11,2 tūkstošiem vakanču. 

 

Brīvo darba vietu skaits strauji samazinās. Brīvo darba vietu 

skaits sāka samazināties sākot ar 2007. gada otro ceturksni. Tas 

nozīmē, ka jau kopš 2007. gada vidus vairums Latvijas uzņēmumu 

nebija prognozējuši ražošanas apjomu pieaugumu. 

 

Vakances 

Saskaņā ar darba devēju aptauju, ko 2008. gada 

novembrī/decembrī veica Valsts Nodarbinātības aģentūra, darba 

devēji plāno palielināt nodarbināto skaitu lauksaimniecībā, 

mežsaimniecībā un zvejniecībā, kā arī profesionālo, zinātnisko un 

tehnisko pakalpojumu jomās, un samazināt strādājošo skaitu 

būvniecībā, mākslas, izklaides un atpūtas jomās, valsts pārvaldē 

un aizsardzībā, valsts sociālajā apdrošināšanā, vismazākās 

nodarbināto skaita izmaiņas sagaidot finanšu un apdrošināšanas 

nozarēs. Kopumā nodarbinātības līmeņa prognozes rāda, ka 

2009. gadā Latvijas darba tirgus būs atkarīgs no iekšējās 

ekonomiskās situācijas un cieši saistīts ar to. Prognozes ir tādas, 

ka 2009. gadā bezdarba līmenis turpinās augt un sagaidāma 

tālāka darba vietu skaita samazināšanās.  
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1.4. tabula. Nodarbinātības un bezdarba galvenie rādītāji* 

 

 2000 2005 2007 2008. 

gada 3 

ceturkšņi 

Iedzīvotāji vecumā 15-

64 gadi (tūkst.) 

1600.3 1583.8 1573.4 1567.8 

Ekonomiski aktīvie 

iedz. vecumā              

15-64 gadi (tūkst.) 

1074.7 1100.8 1146.6 1168.5 

Nodarbināto skaits 

(tūkst.) 

917.6 1003.6 1075.5 1087.4 

Līdzdalības līmenis (%) 67.2 69.5 72.9 74.5 

Nodarbinātības 

līmenis (%) 

57.3 63.4 68.4 69.4 

Bezdarbnieki (darba 

meklētāji) (tūkst.) 

158.3 99.1 72.1 81.2 

Bezdarba līmenis (%) 14.4 8.7 6.0 6.7 

Reģistrētie 

bezdarbnieki (perioda 

 beigās, tūkst.) 

93.3 78.5 52.3 54.2 

Reģistrētie 

bezdarbnieki (perioda  

beigās, %)** 

7.8 7.4 4.9 5.0 

 

* tabulā un turpmāk tekstā nodarbinātības rādītāji sniegti par personām 

vecumā 15-64 gadi, bet bezdarba rādītāji sniegti par personām vecumā 15-74 

gadi. 

** Reģistrēto bezdarbnieku īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā kopš 

2002. gada atbilstoši jaunajai metodoloģijai. 

iii Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. ZIŅOJUMS PAR LATVIJAS 

TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBU. RĪGA, 

2008. GADA DECEMBRIS. 67. lpp. 
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1.2. zīmējums. Nodarbinātība un bezdarbs Latvijā procentos*)xiv 

 

 

Nodarbinātības līmenis   Bezdarba līmenis 

     

 
*e – Ekonomikas ministrijas vērtējums 

 

 
xiv Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. ZIŅOJUMS PAR LATVIJAS 

TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBU. RĪGA,. 2008. GADA DECEMBRIS. 67. lpp. 
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1.3. zīmējums  

Bezdarba līmenis Latvijā 2009. gada martā – 10.7% 

 

Bezdarba līmenis (%) 

 

 

 

2. Vispārīgā informācija par cilvēkiem ar invaliditāti 

 

Kā norāda vairāki pētījumu, Latvijā nav statistisko datu par 

cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību. 

Dažādām valsts iestādēm ir sava datu bāze par cilvēkiem ar 

invaliditāti vai citiem jautājumiem, kas saistīti ar invaliditāti. 

Labklājības ministrija izdod Statistikas biļetenu „Cilvēki ar 

invaliditāti” 2002-2006 

(http://www.lm.gov.lv/text/151). 

http://www.lm.gov.lv/text/151
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Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija uztur 

datu bāzi par invaliditātes problēmām, ieskaitot datus par 

personas statusu invaliditātes ekspertīzes laikā (nodarbināta 

persona, nenodarbināta persona), vecumu, dzimumu, 

invaliditātes veidu, invaliditātes smagumu un citus. 

(http://vdeavk.gov.lv). 

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, veicot valsts pārvaldes 

funkcijas sociālās apdrošināšanas un sociālo pakalpojumu jomā, 

uztur datu bāzi par pensiju un sociālo pabalstu saņēmējiem, 

pensiju apmēriem, u. tml.  

(http://vsaa.gov.lv). 

 

Tāpēc Latvijā nav datu apkopojumu, kas būtu koncentrēti uz 

personu ar invaliditāti integrēšanu darba tirgū pa 

nozarēm/jomām, ieskaitot trešo sektoru, un nav iespējams 

aprakstīt galvenās šo sektoru specialitātes, kompetences un 

prasmes, īpašu uzmanību pievēršot to lomai un nozīmei 

cilvēkiem ar invaliditāti.  

 

Latvijā Nodarbinātības valsts aģentūra reģistrē un uzskaita 

bezdarbniekus un darba meklētājus, palīdz bezdarbniekiem un 

darba meklētājiem iesaistīties darba tirgū. Datu bāze ietver 

vispārīgos datus par cilvēkiem ar invaliditāti, kuri reģistrēti kā 

nodarbinātās personas vai darba meklētāji ( skat. 2.1., 2.2. 2.3., 

2.5. 2.5. un 2.6. zīmējumus) 

 

 

 

 

 

http://vdeavk.gov.lv/
http://vsaa.gov.lv/
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2.1 zīmējums  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 zīmējums 
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2.3 zīmējums 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.4 zīmējums 
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2.5 zīmējums          Bezdarbnieku grupas 

(uz 2009. gada 28. februāri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 zīmējums         Bezdarbnieku nodarbinātība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008  

4966

9127

15193

276

3034
4828

0
1181

270 9 41
921

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Invalīdi Ilgstošie

bezdarbnieki

Jaunieši (no

15 - 24

gadiem)

Atbrīvotie no

ieslodzījuma

Personas pēc

bērna

kopšanas

atvaļinājuma

Pirpspensijas

vecuma

bezdarbnieki

bezdarbnieki invalīdi      Bezdarbnieki          Invalīdi 
Bezdarbnieku skaits pa izglītības 

līmeņiem 

(uz 2009. gada 28. februāri, 

kopējais bezdarbnieku skaits – 

103731) 

 
54188

16053964
74

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

bezdarbnieki t.sk. invalīdi

2008.g. 2009.g. janvāris-februāris
          2008;         2009  gada janvāris – februāris  



 
Iespēja, nevis nespēja darba vidē (AnDiW) 

 

89 
 

 

No zīmējumiem redzams, ka ekonomisko aktivitāšu lejupslīde 

joprojām vāji atspoguļota nodarbinātības rādītājos. Bezdarba 

līmenis ir palielinājies no 5.3% 2007. gada 4. ceturksnī līdz 6.5% 

2008. gada 1. ceturksnī un vēl palielinājies līdz 7.2% 2008. gada 

3. ceturksnīxv. Atbilstoši kopējam nodarbinātības līmeņa 

samazinājumam, nodarbinātības līmenis cilvēkiem ar invaliditāti 

palielinās straujāk.  

 

Apmēram 70 tūkstoši cilvēku darbspējas vecumā Latvijā ir ar 

invaliditāti. Pēdējo gadu laikā cilvēku ar invaliditāti skaits 

saglabājas 5% robežās no kopējā darbspējas vecuma iedzīvotāju 

skaita. Tikai 16% no šiem cilvēkiem ir nodarbināti darba tirgū. 

Apmēram 3400 cilvēki ar invaliditāti ir reģistrēti Nodarbinātības 

valsts aģentūrā kā bezdarbnieki. Citi nav aktīvi darba tirgū. 

 

 

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem pēdējos 

gados to cilvēku ar invaliditāti skaits, kuri reģistrēti kā 

bezdarbnieki, svārstās no 3500 līdz 4800. 2004. gadā 

bezdarbnieku ar invaliditāti skaits bija 3271, 2009. gadā – 4966 

(http://nva.gov.lv). 48,6% no kopējā cilvēku ar invaliditāti skaita 

ir sievietes un 51,4% - vīrieši. (http://www.lm.gov.lv/text/151). 

 

Kā norādīts Pētījumā „ Invalīdu nodarbinātības iespēju izpēte 

Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē”, 2006. gadā 

Latvijā bija 55573 cilvēki ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 57 

gadiem, un saskaņā ar Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu 

valsts komisijas datiem, tikai 13%-14% no tiem bija nodarbināti. 

Atbilstoši invaliditātes veidam 3000 -3300 cilvēki bija redzes 

invalīdi, 1400-1600 bija dzirdes invalīdi, 6900 -7200 bija cilvēki ar 

kustību traucējumiem, 15800 – 16100 ar garīgās veselības 

http://nva.gov.lv/
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traucējumiem un 28300 – 28600 ar invaliditāti, ko izraisījusi 

vispārējā saslimšana. 

(http://sf.lm.gov.lv/CMS/modules/EReditor/jscripts/tiny_mce/pl

ugins/filemanager/files/esf/Petijumi/petijumsletera_invaliduiesp

.pdf). 

 

Latvijā ir viens no augstākajiem pašnāvību līmeņiem pasaulē, kas 

norāda uz pacientu aprūpes, ārstniecības, rehabilitācijas, sociālās 

iekļaušanās, u.c. problēmām. 

 

Latvijā, ņemot vērā pasaules valstu vidējos rādītājus, varētu būt 

apmēram 200 000 cilvēku ar psihiskiem un uzvedības 

traucējumiem. Garīgās veselības aprūpes dienestu izmantotāju 

skaits, t.i. pacientu skaits, kuri vismaz reizi gadā apmeklē 

psihiatru, ir 65 000. Garīgās veselības aprūpes dienests pamatā 

sniedz palīdzību ļoti smagiem, hroniski slimojošiem pacientiem, 

kuriem ir ne tikai medicīniskas, bet nereti arī sociālas problēmas 

(ģimenes saišu sairšana, invaliditāte, darba zaudēšana, nabadzība 

u.c.). No personām, kas izmanto psihiatrijas dienestu, 28% slimo 

ar šizofrēniju, 24% ar organiskiem psihiskiem traucējumiem 

(demences u.c.), 23% ar garīgo atpalicībuxvi. Par pakalpojumu 

saņēmēju sociāli ekonomiskām problēmām, integrācijas 

grūtībām sabiedrībā, ka arī par slimības norises smagumu liecina 

arī fakts, ka 25% pakalpojumu lietotāju ārstējas psihiatriskajās 

slimnīcās ilgāk par gadu, daži no viņiem ilgāk par 5 un 10 gadiem, 

praktiski pavada dzīvi slimnīcāsxvii. Pacienti no slimnīcām tiek 

nogādāti sociālās aprūpes institūcijās, kas būtībā neatrisina 

integrācijas problēmas, nesekmē iekļaušanos sabiedrībā. 

 
xv Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. ZIŅOJUMS PAR LATVIJAS 

TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBU. RĪGA, 2008. g. jūnijs, 66. lpp.  

 

2006. gadā viena trešā daļa no visiem psihiatrijas dienestu 

http://sf.lm.gov.lv/CMS/modules/EReditor/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/esf/Petijumi/petijumsletera_invaliduiesp.pdf
http://sf.lm.gov.lv/CMS/modules/EReditor/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/esf/Petijumi/petijumsletera_invaliduiesp.pdf
http://sf.lm.gov.lv/CMS/modules/EReditor/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/esf/Petijumi/petijumsletera_invaliduiesp.pdf
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izmantotājiem bija invalīdi, 81% lietotāju bija 2. invaliditātes 

grupaxviii. Vairāki pētījumi uzrādaxix būtiskas problēmas 

psihiatriskajiem pacientiem integrēties sabiedrībā, it īpaši darba 

tirgū. Vairums pacientu strādā gadījuma rakstura, nepastāvīgus 

darbus. 

 

Pilnvērtīga sociālā integrācija cilvēkiem ar garīgiem 

traucējumiem un psihiskām slimībām visā pasaulē un it īpaši 

Latvijā nav vienkāršs jautājums, ko var atrisināt ar 

organizatoriskiem un finansiāliem līdzekļiem. Bieži tas ir vairāk 

ideoloģisks sabiedrības iecietības, sapratnes un kultūra līmeņa 

jautājums. Latvijā tradicionāli garīgās veselības aprūpes galvenais 

uzdevums bija sabiedrības interešu aizstāvēšana, atstājot 

pacienta intereses otrajā vietā. Pašlaik situācija Latvijā un visā 

pasaulē kardināli mainās. Jāmaina arī attieksme pret garīgās  

veselības aprūpes dienestu izmantotājiem un jāatrod tehniski un 

finansiāli efektīvi resursi reālai šo izmantotāju integrēšanai 

sabiedrībā, visefektīvākajā veidā izmantojot esošos resursus. 

Nodarbinātība ir vissvarīgākais sociālās iekļaušanās aspekts, jo 

tas ir integrēšanās procesa faktiskais rezultāts.  

 

Kaut gan vairākām valsts institūcijām ir datu bāzes, statistisko 

datu pieejamība un kvalitāte ir slikta un dati turpina būt 

neuzticami. Pastāv arī problēmas atrast precīzus datus par 

nodarbinātības līmeni cilvēkiem ar invaliditāti, datus, kurus 

varētu izmantot kā pierādījumus izmaiņām vai uzlabojumiem. 

Trūkst statistisko datu par nodarbinātības līmeni sievietēm 

invalīdēm un vīriešiem invalīdiem, jauniem cilvēkiem un 

vecākiem cilvēkiem, cilvēkiem ar dažādiem invaliditātes vai 

veselības traucējumu veidiem, cilvēkiem, kuri ir invalīdi kopš 

bērnības, vai par tādiem kļuvuši vēlāk, invalīdiem, kuri ir 

emigranti vai no citām etniskām minoritātēm. 
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Laika periodā no 2003. gada līdz 2007. gadam tika novērots 

straujš slimības pabalstu izmantošanas pieaugums. Valsts 

sociālās nodrošināšanas aģentūras dati domā, ka katru gadu 

pieaug darba nespējas gadījumu kopējais skaits, kā arī pieaug tās 

ilgums. Naudas apjoms, ko valsts iztērējis slimības pabalstiem no 

2003. gada līdz 2007. gadam ir trīskāršojies. Ja 2003. gadā 

slimības pabalstiem iztērētā nauda sastādīja 2.5% no kopējiem 

valsts pabalstiem un pensiju izmaksām, 2007. gadā tie jau bija 

4.5% no kopējiem izdevumiem. Šajā periodā apmaksāto darba 

nespējas dienu skaits palielinājās par 50%. 

 

 
xvi Personu ar garīgiem traucējumiem un psihiskām slimībām nodarbinātības 

iespēju sekmēšana Latvijā. Konceptuālais dokuments. Eiropas Kopienas 

iniciatīvas EQUAL projekts 

Personu ar garīgiem traucējumiem un psihiskām slimībām integrācija darba 

tirgū. – Rīga, 2007. 7. lpp. 

 

xvii turpat, 8. lpp. 

 

xviii Latvijā atbilstoši likumam personas ar invaliditāti klasificē kā tādas ar 

smagu invaliditāti (I invaliditātes grupa – ļoti smaga invaliditāte un II 

invaliditātes grupa – smaga invaliditāte) vai ar mēreni izteiktu invaliditāti (III 

invaliditātes grupa). 

 

xix Andrēziņa R., Taube M. Garīgi slimu personu nodarbinātība – nozīmīga 

sabiedrībā balstītas psihiatrijas attīstības problēma // Zinātniskie raksti. – Rīga: 

Rīgas Stradiņa universitāte, 2005. – pp. 

218. – 221. 
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2.1 tabula. Slimības pabalstu statistika Latvijāxx 

 

Gads 2003 2004 2005 2005 2007 

Apmaksāto darba 

nespējas dienu skaits 

(tūkst. vienību) 

3769 4566 5257 5344 6325 

 

Slimības pabalstus Latvijā izmanto galvenokārt valsts sektorā 

nodarbinātie un daudz retāk privātajā sektorā nodarbinātie 

cilvēki. Privātā sektora darba devēji un nodarbinātie bieži 

jautājumu par darba kavējumiem slimības dēļ nokārto neoficiāli.  

 

Tāpēc statistika par darba nespēju slimības dēļ Latvijā var nebūt 

pilnīgi precīza. Esošās slimības atvaļinājumu un slimības pabalstu 

regulējošās likumdošanas nepilnību dēļ, nepamatota darba 

nespējas lapu izsniegšana Latvijā kļūst par pieaugošu problēmu.  

 

Statistika rāda, ka cilvēku ar invaliditāti (kā pabalsta saņēmēju) 

skaitam ir tendence lēnām samazināties (skat. 2.2. tabulu). 

 

Tomēr tas izskaidrojams ar kopējā iedzīvotāju skaita 

samazināšanos un augsto mirstību vecuma grupā - 58 gadi. 

Sasniedzot noteiktu vecumu, cilvēkam ir tiesības saņemt vecuma 

pensiju invaliditātes pensijas vietā. Tāpēc invaliditātes pensiju 

saņēmēju skaits samazinās straujāk nekā invalīdu skaits. 

 

Vidējais līmenis pabalstiem, kas saistīti ar invaliditāti, 

negadījumiem darba vietā vai arodslimību nav īpaši augsts. Tāpēc 

pabalsti nerada kavēkļus darba meklēšanai. Pabalstu līmenis 

pakāpeniski.  
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2.2. tabula. Personu ar invaliditāti – valsts pensiju vai 

kompensāciju saņēmēju - skaits 

Gads 2002 2003 2004 2005 2006 

Kopējais pabalstu 

saņēmēju  

skaits (tūkst.)                                                  

94.7 92.2 90.4 89.0 86.2 

No tiem: 

- invaliditātes pensijas                                   77.9 75.9 74.6 73.6 66.7 

- vecuma pensijas 

cilvēkiem ar 

invaliditāti
xxii 

                                      

13.6 12.9 12.2 11.5 15.6 

- citas pensijas un  

ar invaliditāti saistītas 

kompensācijas                                                

3.2 3.4 3.7 3.9 3.9 

 

Vidējais līmenis pabalstiem, kas saistīti ar invaliditāti, 

negadījumiem darba vietā vai arodslimību nav īpaši augsts. Tāpēc 

pabalsti nerada kavēkļus darba meklēšanai. Pabalstu līmenis 

pakāpeniski.  

 
xx Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

xxi Avots: Labklājības ministrija (Statistikas biļetens „Personas ar invaliditāti 

Latvijā”) 

xxii Vairāk kā 20% no cilvēkiem ar invaliditāti ir vecuma grupā no 55-59 gadiem. 

 

Pabalsti nerada kavēkļus darba meklēšanai. Pabalstu līmenis 

pakāpeniski palielinās, lai pienācīgi atbalstītu cilvēkus darba 

nespējas periodā. 

 

Gads 2004 2005 2006 2007 2008 

Invaliditātes pensija, 

vidējais apjoms 

attiecīgā gada  janvārī 

(EUR) 

83 95 105 114 134 
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Tie, kuriem nav tiesību saņemt valsts invaliditātes pensiju, var 

iesniegt pieteikumu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam (45 

LVL vai 64 EUR mēnesī). Personas ar kustību traucējumiem var 

saņemt arī nelielu pabalstu, lai kompensētu īpašās pārvietošanās 

izdevumus. Bez tam persona var saņemt kompensāciju par 

medicīniskas vai profesionālas rehabilitācijas izdevumiem par 

kopējo summu, kas nepārsniedz 1125 LVL gadā (~1607 EUR). 

2007. gadā tika ieviests jauns sociālais pabalsts invalīdiem ar 

smagu fizisku un funkcionālu invaliditāti, kuriem nepieciešama 

īpaša aprūpe. (100 LVL vai aptuveni 143 EUR mēnesī). 

 

Slimības pabalstu par pirmajām 14 slimības atvaļinājuma dienām 

maksā darba devējs. Sākot ar 15. dienu, pabalstu masā valsts 

80% apmērā no personas vidējās iemaksu algas. Slimības 

pabalstu nevar saņemt ilgāk kā 52 nedēļas, sākot no 1. slimības 

dienas. 

 

Valsts nodarbinātības aģentūra organizē nodarbinātības 

sekmēšanas pasākumus un īsteno profilaktiskos pasākumus 

bezdarba samazināšanai. Bezdarbnieki, darba meklētāji un cilvēki 

no bezdarba riska grupām tiek iesaistīti dažādās aktivitātēs, 

ņemot vērā situāciju darba tirgū, šo cilvēku ieteikumus, 

vajadzības un darba devēju intereses. 

 

3. Tiesiskais regulējums 

3.1. Vienlīdzīga attieksme 

 

Vienlīdzības koncepcija un vienādu tiesību princips ir visbūtiskākā 

Latvijas tiesību sistēmas daļa. Satversmes 91. pants nosaka, ka 
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visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka 

tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. 

 

Tiesību joma, kurā notiek vispilnīgākā vienādu tiesību principu 

iedzīvināšana, ir darba tiesības. Darba likuma 7. pants nosaka, ka 

ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un 

veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba 

samaksu. Cits vienlīdzīgas attieksmes aspekts ietver gadījumus, 

kad ārvalstu strādājošais ir nosūtīts veikt darbu Latvijā un arī šīm 

personām tiek piemēroti vienlīdzības principi. 

 
xxiii Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

 

Vienlīdzības principu īsteno bez jebkādas diskriminācijas – tiešas 

vai netiešas. Tomēr, pārbaudot nesen pieņemtos Eiropas 

Kopienas tiesību aktus, kuri īsteno vienlīdzīgas attieksmes 

principu, un salīdzinot tos ar Latvijā spēkā esošajiem tiesību 

aktiem, redzams, ka Latvijas likumos trūkst viena no 

diskriminācijas jēdziena aspektiem - uzmākšanās. Tomēr 

tiesībaizsardzības iestādēm Latvijā jebkurā gadījumā būtu jācīnās 

pret šāda veida diskrimināciju. 

 

3.2. Darba tiesības konstitūcijā (Satversmē) 

Juridiskais pamatdokuments, kas nosaka nodarbinātības kārtību 

Latvijā ir Konstitūcija (Satversme). 

(http://www.ttc.lv/New/lv/tulkojumi/E0013.doc). Latvijas 

Satversmes Sapulce pieņēma Satversmi 1922. gadā. Satversme ir 

vairākas reizes grozīta. Pēdējās visbūtiskākās izmaiņas tika 

izdarītas 2002. gadā, kad tika pievienota ļoti svarīga Satversmes 

daļa – cilvēktiesību katalogs. 2003. un 2004. gadā Satversme tika 

grozīta, lai nodrošinātu tiesisku pamatu Latvijas dalībai Eiropas 

Savienībā. (68., 79., 100 panti). 

http://www.ttc.lv/New/lv/tulkojumi/E0013.doc
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Satversmes VIII nodaļa, kas nosaka Latvijas pilsoņu pamattiesības 

un brīvības, ietver noteiktus darba tiesību noteikumus, kā, 

piemēram, diskriminācijas aizliegumu (91. pants), biedrošanās 

brīvību (102. pants), tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu 

samaksu (un minimālo algu), kā arī tiesības uz iknedēļas 

brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu (107. pants), 

un, visbeidzot, tiesības uz koplīgumu, tiesības streikot un 

arodbiedrību brīvību (108. pants). 

 

3.3. Darba likums 

Galvenie normatīvie akti ir Latvijas Darba likums un 

Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums. Darba likums 

(http://www.ttc.lv/New/lv/tulkojumi/E0223.doc) tika pieņemts 

2001. gadā, tomēr tas stājās spēkā 2002. gada 1. jūnijā. Pirms šī 

likuma nodarbinātības jautājumus regulēja Darba likumu 

kodekss, ko 1972. gadā bija pieņēmusi Latvijas Padomju 

Sociālistiskās Republikas Augstākā padome. 2001. gada Darba 

likumu izstrādāja, balstoties uz ES prasībām, tāpēc likumā ir 

iestrādāti daudzi jauni jautājumi, piem., diskriminācijas 

aizliegums uz seksuāla vai invaliditātes pamata, tēva tiesības uz 

papildu atvaļinājumu (ne tikai mātei, kā bija iepriekš). 

 

3.4. Izmaiņas tiesību aktos 

 

Novērtējot nepieciešamās izmaiņas Latvijas normatīvajos aktos 

un politikas dokumentos attiecībā uz cilvēku ar invaliditāti 

nodarbināšanu, ir svarīgi ievērot Latvijas pašreizējās 

starptautiskās saistības, piemēram, Eiropas Savienības 

Nodarbinātības direktīvu, kura 2004. gadā tika pārlikta Latvijas 

http://www.ttc.lv/New/lv/tulkojumi/E0223.doc
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likumā, kā arī Eiropas Padomes Eiropas Sociālo hartu. Latvija ir 

ratificējusi 1061. gada Eiropas Sociālo hartu, bet tai nav saistošs 

15. pants par „Invalīdu un garīgi atpalikušu personu tiesībām uz 

arodapmācību, rehabilitāciju un sociālo iekārtošanu”. Tādēļ var 

cerēt, ka 2006. gada decembrī pieņemtais Latvijas valdības 

lēmums parakstīt 1996. gadā pārskatīto Sociālo hartu, plānojot 

gadu kā ratificēšanas termiņu, dos uzlabojumus cilvēkiem ar 

garīgo invaliditāti. Var arī cerēt, ka šoreiz Latvija atzīs 15. pantu 

par cilvēku ar invaliditāti tiesībām uz neatkarību, sociālo 

integrēšanos un līdzdalību sabiedrības dzīvē.  

 

2006. gada 5. aprīlī Eiropas Padomes Ministru Komiteja (EP) 

apstiprināja Rīcības plānu invaliditātes jautājumos 10 gadu 

periodam (2006–2015). Rīcības plānā nodarbinātības jomā 

dalībvalstis apņēmušās 10 gadu laikā īstenot veselu virkni 

pasākumu. EQUAL projekta kontekstā vērts atzīmēt apņemšanos 

„nodrošināt, lai cilvēkiem ar invaliditāti būtu pieejams individuāls 

un objektīvs novērtējums, kas identificētu viņu iespējas attiecībā 

uz iespējamiem darbiem un vairāk orientētos uz prasmju 

novērtējumu veikt konkrētu darbu, nevis darba nespējas 

vērtējumu. Novērtējumam būtu arī jādod pamatuzstādījums 

indivīdam nepieciešamajai profesionālās apmācības programmai 

un jāpalīdz atrast indivīdam piemērota nodarbošanās.”. 

 

EP dalībvalstu rezolūcija par visu nepieciešamo pamatoto 

izmaiņu nodrošināšanu darba vietā vai darba apstākļos, ieskaitot 

telekomunikācijas, nepilnu darba laiku, darbu mājās, ir svarīga 

personām ar invaliditāti. Dalībvalstis arī apsola nodrošināt 

atbalsta pasākumus, piemēram, aizsargāta vai atbalstīta 

nodarbinātība, tiem cilvēkiem, kuru vajadzības brīvajā darba 

tirgū nav iespējams apmierināt bez personiska atbalsta, un 
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atbalstīt personu ar invaliditāti pāreju no aizsargātas un 

atbalstītas nodarbinātības uz brīvu nodarbinātību.xxiv 

 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja 2006. gada 

13. decembrī pieņēma rezolūciju, ar kuru tika akceptēta 

Vispārējā konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. 2007. 

gada 30. martā Konvencija tika atklāta parakstīšanai. Pašlaik (uz 

2007. gada 15. maiju) to ir parakstījušas 92 valstis, 50 valstis ir 

parakstījušas Konvencijas Fakultatīvo protokolu, dodot iespēju 

indivīdiem iesniegt sūdzības par to dalībvalsti, kura 2007. gada 

30. martā ir parakstījusi šo Konvenciju. Plānojot jaunus 

nolikumus vai politikas dokumentus, piemēram, topošo Likumu 

par invaliditāti, ieteicams ņemt vērā standartus, kuri iekļauti 

Konvencijā. Konvencija attiecas uz plašu cilvēku ar invaliditāti 

loku (1. pants). Ir svarīgi, ka attiecībā uz cilvēku ar invaliditāti 

nodarbinātību Konvencija nosaka, ka dalībvalstis nodrošina 

pienācīgus pasākumus, starp tiem, tādu noteikumu pieņemšanu, 

lai „veicinātu to, ka personas ar invaliditāti iegūst darba pieredzi 

atklātā darba tirgū xxiv  (27. pants, 1.(j) paragrāfs)           

 

Nodarbinātības kontekstā būtu jāaplūko arī 2007. gada 22. maija 

noslēguma atzinumi, ko publicējusi Eiropas Ekonomisko un 

sociālo lietu komiteja (ECOSOC) par kārtējo Latvijas ziņojumu par 

ANO Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un 

kultūras tiesībām izpildi. Komiteja iesaka Latvijai piešķirt 

nodarbinātības kvotas personām ar invaliditāti, lai veicinātu 

personu ar invaliditāti integrāciju darba tirgū.xxvi 

Pretēji tam, tiesību akti, kas regulē invalīdu nodarbinātību un 

iesaistīšanos darba tirgū, Latvijā vēl nav saskaņoti, piemēram, 

būtisks šķērslis ir tas fakts, ka vēl nav pieņemts likums par 

invalīdu nodarbinātību. Būtībā tas nozīmē, ka nav vienotas 

stratēģijas un realizēšanas politikas saistībā ar šo jautājumu. Nav 
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vienota normatīva akta, kas paredzētu nodrošināt ilgtspējīgas un 

koordinētas darbības attiecībā uz invalīdu speciālo profesionālo 

piemērotību, iestāšanos darbā un turpmākajiem jautājumiem. 

Nepieciešamie nosacījumi invalīdu nodarbināšanai un 

nepieciešamie resursi darba vietu pielāgošanai vēl nav izstrādāti 

un apstiprināti. Valsts un pašvaldības vēl nav definējušas darba 

devējiem invalīdu atbalsta formas, (piemēram, daļas izdevumu 

segšana), kā pielāgot darba vietas, lai padarītu tās piemērotas 

invalīdiem. Darba devējiem piedāvātās nodokļu atlaides ir pārāk 

mazas. Tā rezultātā darba devēji nav motivēti, ieinteresēti  

 
xxiv Eiropas Padomes Ministru komitejas Ieteikums Rec(2006)5 dalībvalstīm  

par Eiropas Padomes rīcības plānu personu ar invaliditāti tiesību un pilnīgas 

līdzdalības sabiedrībā veicināšanai: personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes 

uzlabošana Eiropā 2006.–2015. gadā  

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=986865&BackColorInternet=9999CC&Back

ColorInternet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75 

 

 

nodarbināt invalīdus, jo tie baidās no riska, ka uzņēmumam var 

rasties zaudējumi. Latvijā vēl nav pabeigtas valsts un pašvaldību 

atbalsta formas pašnodarbinātiem invalīdiem un to uzsāktajai 

uzņēmējdarbībai. Iepriekšminētais apstiprina to, ka visu līmeņu 

darba devējiem, it īpaši jaunajās Dalībvalstīs jābūt aktīvākiem, 

konstruktīvākiem un prasīgākiem, sadarbojoties ar pašvaldību 

iestādēm, nozaru ministrijām un valsts iestādēm normatīvo aktu 

izstādes procesā. Parasti, tiešai ideju apmaiņai darba devēji 

izmanto tādas formas kā darbošanās ekspertu grupās, padomēs, 

komisijās, piedalīšanās konferencēs, sapulcēs, izstādēs, 

semināros, u. tml.    

 

Darba devējs nav ieinteresēts šajā procesā, jo garantētais valsts 

atbalsts darba devējam, kas būtu  iekļaujams normatīvajos aktos, 

ja darba devējs izmanto pakalpojumus no cilvēkiem ar 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=986865&BackColorInternet=9999CC&BackColorInternet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=986865&BackColorInternet=9999CC&BackColorInternet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
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funkcionāliem traucējumiem, ir ļoti niecīgs. Tad darba devēji būs 

atsaucīgi pret šo īstenošanas programmu. Pieredze rāda, ka 

pretējā gadījumā, ja darba devēji netiek motivēti, tie atrod 

simtiem iemeslu, lai nepiedāvātu vakances cilvēkiem ar 

invaliditāti, lai šie pretendenti neizturētu konkursu uz izsludināto 

vietu. Reģionālā un vietējā līmenī darba devēji var izteikt savus 

priekšlikumus, vērtējumus, sūdzības pašvaldību iestādēs, 

darbojoties dažādās komisijās, padomēs vai arī individuāli. 

Nenoliedzami, lielāks spēks būs priekšlikumu, normatīvo aktu vai 

to projektu kritikai, kuras autori būs vairāki nozares uzņēmēji vai 

to organizācija, nekā vienam atsevišķam darba devējam.   

 
 

xxv ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām un tās Fakultatīvais 

protokols, ko pieņēmusi ANO Ģenerālā Asambleja 2006. gada 13. decembrī. 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/conventioninfo.htm 

 

xxvi ANO Ekonomisko un sociālo lietu padome (ECOSOC) , Atzinums par 

ziņojumiem, ko Dalībvalstis iesniegušas saskaņā ar Pakta 16. un 17. pantu, E/C. 

12/LVA/CO/1, 22 May 2007. 

http://www.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ec c12 lva co1.doc 

http://www.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ec%20c12%20lva%20co1.doc
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3.5. Nepieciešamās izmaiņas tiesību aktos 

 

Personu ar invaliditāti nodarbinātības projekta ietvaros mēs 

identificējam vairākas jomas, kurās varētu būt nepieciešamas 

izmaiņas tiesību aktos vai politikas dokumentos attiecībā uz 

personām ar invaliditāti: 

 

1. Nepieciešams periodiski novērtēt Latvijas normatīvo aktu 

atbilstību Eiropas Padomes Ministru komitejas Rīcības plānu 

invaliditātes jautājumos laika periodam 2006-2015, un tā 

pamatnostādņu īstenošanas gaitu. Ieteicams pievienoties ANO 

Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām. 

 

2. Nepieciešama diskusija par nodokļu politiku attiecībā uz 

personu ar invaliditāti nodarbināšanu un kvotu sistēmas 

ieviešanas nepieciešamību.  

 

3. Nepieciešams pārskatīt normatīvos aktus, kas skar rīcībspējas 

un aizbildnības jautājumus. Ņemot vērā citu valstu starptautiskos 

cilvēktiesību standartus un labu praksi, likumdevējiem jānovērtē, 

kā personas, kuras atzītas par rīcībnespējīgām, varētu izmantot 

savas tiesības strādāt. Nepieciešams ieviest daļējo rīcībspēju.   

 

4. Nepieciešams izstrādāt un Ministru kabineta līmenī pieņemt 

vadlīnijas par vienotiem kritērijiem specializēto darbnīcu izveidei. 

Ņemot vērā to, ka ir plānots ieguldīt ES līdzekļus specializēto 

darbnīcu izveidei ES 2007. -  2013. gadu struktūrfondu 

plānošanas laikā, vadlīnijas ir  kardināli nepieciešamas, lai radītu 

vienotu izpratni par specializētām darbnīcām un nodarbināto 

cilvēku atalgošanu.  
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5. Nepieciešams Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsts un 

profesionālās apmācības piedāvājums konkrētām mērķa grupām: 

cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem un cilvēkiem 

un ar psihiskās veselības traucējumiem. 

 

6. Nepieciešams sekmēt Eiropas Savienības Nodarbinātības 

direktīvā un Darba likumā ietverto prasību pēc pielāgotas darba 

vides iedzīvināšanu. 

 

7. Saistībā ar darba vides pielāgošanu ieteicams ieviest 

likumdošanu papildu nosacījumus par pārtraukumiem darbā 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

 

8. Nepieciešami psihiatrijas pakalpojumu lietotajiem pieejami 

informatīvie materiāli viegla valoda. 

 

9. Plānojot nodarbinātības pasākumus invalīdiem politikas 

līmenī, nepieciešams nopietni pievērsties darba devēju 

izglītošanai, motivēšanai un uzticības radīšanai. 

 

10. Lai veicinātu lielāku cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanos darba 

tirgū , svarīgs ir ievērojams atbalsts darba devējiem. Pašlaik 

pasākumi, ko piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra (subsidētā 

nodarbinātības programma) nenodrošina pietiekošu atbalstu. 

Pašreizējie pabalsti nodarbinātajiem cilvēkiem ar invaliditāti ir 

salīdzinoši mazi.xxvii 

 

Valsts atbalsts varētu būt nepieciešams, lai uzrunātu un iesaistītu 

darba devējus. Arī viena no NVA filiālēm minēja zemo darba 

devēju, ka arī pašu personu ar invaliditāti interesi iesaistīties 

subsidētajā darbā. 
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Diskriminācijas novēršanas likums Latvijā ir sadrumstalots: nav 

viena visaptveroša tiesību akta, un likums joprojām ietver 

galvenokārt izkaisītas un izlases veida diskriminācijas novēršanas 

klauzulas, kas tika pieņemtas vēl pirms sākās pievienošanās 

process sākās. Tā joprojām ir galvenā problēma saistībā ar 

Latvijas diskriminācijas novēršanas likumu, jo, kā jau minēts, 

diskriminācija nav aizliegtā prakse privātajā sektorā, ja vien tas 

nav skaidri paredzēts ar likumu un, pat, ja tas ir aizliegts 

sabiedriskajā sektorā, Konstitūcijas likumiskā spēka pārākuma 

dēļ, īpašu īstenošanas likumu trūkums ievērojami sarežģī 

aizlieguma ieviešanu.  

 

4. Galvenie sociālie dalībnieki 

4.1. Darba devēji un sadarbība 

 

Darba devēji. Šajā grupā ietilpst vadītāji un darbinieki, kas 

nodarbojas ar cilvēkresursu pārvaldību lielos, vidējos un mazos 

uzņēmumos, iestādēs un organizācijās (asociācijās, federācijās 

u.c.), valsts un privātajā sektorā. Atlase, pieņemšana darbā, 

apmācība un reklāma ir neatņemama uzņēmējdarbības daļa. Šo 

stratēģiju izmanto galvenokārt, lai sasniegtu galveno 

uzņēmējdarbības mērķi – peļņas palielināšanu un attīstību 

konkrētā 

 

uzņēmumā. Protams, atsevišķs uzņēmējs var pieņemt darbā 

invalīdu, vienīgi lai ievērotu likumu, līdzcietības dēļ vai labākai 

uzņēmuma publicitātei. Tomēr vairumā gadījumu pozitīvu 

attieksmi pret šīs sociālās grupas cilvēku nodarbināšanu noteiks 

biznesa intereses. Tas nozīmē, ka darba devējs nevar ciest 

zaudējumus, ko rada strādājošie invalīdi. Katram darba devējam 

jājūtas motivētam un arī racionāli stimulētam, nodarbinot 
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strādājošo invalīdu. 

 

Informācija. Viens no pirmajiem soļiem invalīdu nodarbinātības 

veicināšanai ir uzsākt plašu informācijas un reklāmas aktivitātes 

darba devēju vidū. Valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī 

nodarbinātības aģentūrām būtu jāinformē darba devēji un 

uzņēmumi par vispārējo valsts nodarbinātības politiku, valsts 

sniegto atbalstu darba meklētājiem un bezdarbniekiem – 

cilvēkiem ar invaliditāti un vienlaicīgi arī viņu darba devējiem. 

Tam jābūt vairāk atspoguļotam plašsaziņas līdzekļos, radio, 

televīzijā, Internetā un reklāmas brošūras. Ir jābūt vairāk 

prezentāciju pasākumos, ko organizē darba devēju profesionālās 

asociācijas un Latvijas Darba devēju asociācija. Informācijas un 

reklāmas kampaņu mērķis ir mainīt darba devēju attieksmi un 

vecos stereotipus attiecībā uz personām ar invaliditāti. Ir 

nepieciešams likt viņiem saprast, ka cilvēki ar invaliditāti var dot 

vērtīgu ieguldījumu uzņēmumu attīstībā, un ka tām drīkst būt 

vienādas tiesības darba tirgū. Vienīgi darba devēji ar pozitīvu 

attieksmi kļūs par aktīviem sociālajiem partneriem invalīdu 

nodarbinātības procesā.  

 
xxvii EQUAL LATVIJA. Personu ar garīgiem traucējumiem un 

psihiskām slimībām nodarbinātības iespēju sekmēšana Latvijā: Konceptuālais 

dokuments. Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts „Personu ar garīgiem 

traucējumiem un psihiskam slimībām 

integrācija darba tirgū”. – Rīga, 2007.- 21-27 lpp. 

 

Visnopietnākā problēma, īpaši Latvijā, ir darba meklētāju ar 

invaliditāti nepietiekošā profesionālā kvalifikācija un zināšanu, 

spēju un prasmju trūkums, lai veiktu profesionālos uzdevumus 

jaunajā tirgus ekonomikā. 

 

Kā pagrieziena punktu Lisabonas stratēģija ir ierosinājusi 
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konkrētu uzdevumu jaunajām Dalībvalstīm celt darba ražīgumu, 

izmantojot jaunas tehnoloģijas un veidojot uz zināšanām balstītu 

ekonomiku. Tā iesaka, lai darba devēji meklē darbiniekus ar 

labāku kvalifikāciju saskaņā ar pašreizējā darba tirgus prasībām, 

nodrošinot efektīvāku darbu un, tādējādi veicinot uzņēmuma 

attīstību. Nav noslēpums, ka apmēram pusei cilvēku ar 

invaliditāti jaunajās Dalībvalstīs joprojām trūkst profesionālās 

kvalifikācijas, kas arī attur viņus no dalības darba tirgū. Tās ir 

sekas tam, ka bijušajās PSRS valstīs invalīdi bija "neredzamā 

sabiedrības daļa". Mācību galvenais uzdevums bija sniegt viņiem 

elementārās zināšanas un iemaņas rūpēties par sevi. Viņi nebija 

sagatavoti integrācijai sabiedrībā un darba tirgū. Zinot pagātnes 

situāciju, mūsdienu arodizglītība ir kļuvusi par vienu no 

robežpunktiem invalīdu nodarbinātības politikā. Lai atrisinātu šo 

problēmu, ir nepieciešama cieša sadarbība starp darba devējiem, 

izglītības iestādēm, Izglītības un zinātnes ministriju, valsts 

nodarbinātības aģentūrām, un karjeras attīstības centriem. 

Vienīgi uzņēmuma vai firmas eksperti var noteikt, kādas 

zināšanas, spējas, prasmes un attieksmes ir nepieciešamas 

noteiktai profesijai vai amatam, un tāpat attiecībā uz invalīdiem. 

Tādēļ darba devējiem ir jāpiedalās izglītības programmu satura 

izstrādāšanā. 

 

4.2. Nodarbinātība un izglītība 

 

Kāda ir shēma jeb kārtība, saskaņā ar kuru darba devēji tiek 

iesaistīti izglītošanas programmu izstrādāšanā? Privāto un valsts 

sektoru darba devējiem ir galvenokārt reģionālas un valsts 

profesionālās apvienības, kas, savukārt, ir organizētas valsts 

darba devēju savienībās. Šīs organizācijas tad arī apkopo darba 

devēju priekšlikumus un prasības attiecībā uz profesionālo 
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izglītību un nodod tos valsts iestāžu struktūrām lēmumu 

pieņemšanai. Latvijā Latvijas Darba devēju asociācija kopā ar 

Izglītības un zinātnes ministriju un Arodbiedrību savienību veido 

nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, kura konsultē un 

izskata priekšlikumus par arodizglītības saturu un profesiju 

standartiem. Pēc tam priekšlikumi, kurus sagatavojuši darba 

devēji par izglītības programmu izstrādi, profesiju standartiem un 

kvalifikācijas eksāmeniem, ar darba devēju organizāciju palīdzību 

tiek novirzīti lēmējinstitūcijām turpmākai apspriešanai. Tādēļ visu 

darba devēju interesēs ir piedalīties jaunās paaudzes ar 

invaliditāti vai bez tās arodapmācības modernizācijā, nosakot 

pašreizējām prasībām atbilstošu izglītības standartus. 

 

Profesijas standarts ir dokuments, pamatojoties uz kuru darba 

devējs var novērtēt, kura profesija vai amats konkrētajā 

uzņēmumā, firmā vai organizācijā ir piemērots, lai nodarbinātu 

cilvēkus ar noteiktu invaliditāti, un kur invalīdu nodarbināšana 

vispār nav iespējama. Tas palīdz darba devējam izvairīties no 

iespējamiem pārmetumiem par neiecietīgu un diskriminējošu 

attieksmi pret invaliditātes pārvaldību. 

 

Latvijā joprojām ir problēma profesionālās kvalifikācijas sistēmā 

(ieskaitot invalīdus), ko ir grūti risināt - apmācāmo praktiskās 

pieredzes problēmas. Izvērtējot absolventu kvalitāti, galvenā 

darba devēju kritika parasti attiecas uz jauno speciālistu 

praktiskās pieredzes un prasmju trūkumu. Joprojām nav atrisināti 

jautājumi, kā nodrošināt ciešu sadarbību starp izglītības iestādēm 

un profesionālajām asociācijām, un to uzņēmumu un 

organizāciju finansiāla stimulēšanu, kas nodrošina stažēšanās 

vietas un ļauj pārvarēt šo "apburto loku". 

 

Apkopojot iepriekš minēto, varam secināt, ka arodizglītības 
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atbilstību darba tirgus prasībām nevar nodrošināt bez visu 

līmeņu darba devēju atbalsta un līdzdalības. Galvenās sadarbības 

jomas starp darba devējiem, to organizācijām un izglītības 

pārvaldību, izglītības iestādēm ir: jaunu izglītības programmu 

izstrāde, esošo programmu modernizēšana un aktualizēšana, 

tālākizglītības, mūžizglītības, un izglītības prakšu uzlabošana, 

profesijas standartu izstrādāšana un aktualizēšana atbilstoši 

pastāvošajām prasībām, uzņēmumu speciālistu līdzdalība 

izglītības procesā un prakses vietu nodrošināšana, pārbaužu 

ekspertu  kolēģiju iesaistīšana un kvalifikācijas piešķiršana. Darba 

devēju organizācijām un izglītības iestādēm aktīvāk jāiesaista 

darba devēji kolektīvajā arodizglītības darbā, apzinoties, ka tas ir 

visefektīvākais veids, kā iegūt kvalitatīvu darbinieku ar invaliditāti 

vai bez tās. 

 

Lai iegūtu spējas un prasmes, kas nepieciešamas, lai iekļūtu 

darba tirgū, nepieciešams attīstīt pieaugušo personu ar 

invaliditāti un bez tās mūžizglītību (tostarp e-apmācību). 

Arodapmācībā jāievieš tālmācība un modernās informācijas un 

saziņas tehnoloģijas, kas dos iespēju cilvēkiem ar funkcionāliem 

traucējumiem iegūt profesionālo izglītību, kā arī ļaus tiem 

mācīties attālināti. Darba devēju aptauja Latvija rāda, ka pašlaik 

vairāk nekā puse uzņēmēju neapsver aktīvu līdzdalību 

arodizglītības sistēmas uzlabošanā un modernizācijā.  

 

4.3. Darba devēja sadarbība ar dažādām institūcijām, 
organizācijām 

 

Lai veicinātu nodarbinātības pieaugumu, tostarp cilvēku ar 

invaliditāti iekļaušanu konkurētspējīgā darba tirgū, ir svarīgi, lai 

darba devējiem ne tikai būtu labas zināšanas par spēkā 
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esošajiem tiesību aktiem šajās jomās, bet arī lai tie aktīvi 

aizstāvētu savas intereses, piedalītos jaunu likumu, valdības 

noteikumu, rīkojumu, instrukciju un citu direktīvu izstrādē. Tas ir 

saistīts ar konkrētu valstu nacionālo stratēģiju un politiku izstrādi 

cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanai darba tirgū. 

 

Darba devējiem vislietišķākā sadarbība invalīdu nodarbinātībā ir 

izveidojusies ar Nodarbinātības valsts aģentūrām (birojiem u.c.). 

Parasti tās ir valsts iestādes, taču dažreiz tās varbūt juridiskas 

personas, ko ir licencējusi attiecīgā valsts iestāde. Parasti 

nodarbinātības aģentūras darbojas Labklājības ministrijas 

uzraudzībā un tās finansē no valsts budžeta. Tām ir savas filiāles 

reģionos. Viens no nodarbinātības valsts aģentūru uzdevumiem 

ir organizēt sadarbību un informācijas apmaiņu ar darba 

devējiem.  

 

Tas pilnībā attiecas arī uz cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības 

jautājumiem, jo aģentūrās ir īpašas nodaļas un filiālēs ir speciāli 

darbinieki, kuri rūpējas par to iekļaušanu darba tirgū. Kādi ir 

galvenie virzieni sadarbībai starp Nodarbinātības valsts 

aģentūrām un darba devējiem? Balstoties uz Starptautiskās 

Darba organizācijas „Invaliditātes pārvaldība darba vietā”, 

noteikumiem par valsts nodarbinātības iestādēm, iespējams 

izdalīt sešas svarīgākās sadarbības jomas starp darba devējiem 

un šīm iestādēm:  

1. informatīvais darbs un vakanču meklēšana; 

2. pakalpojumi, lai nodrošinātu iekļaušanos darba tirgū; 

3. darbā iekārtošanas procesa koordinēšana; 

4. palīdzība darba devējiem – vadītājiem, prakšu 

vadītājiem, jaunpieņemtiem darbiniekiem; 

5. visatsaucīgāko darba devēju sadarbības novērtēšana un 

atbalstīšana. 



 
Iespēja, nevis nespēja darba vidē (AnDiW) 

 

110 
 

 

Protams, katrā no šīm sfērām ir virkne specifisku uzdevumu, 

sadarbības veidu, interešu. Aplūkosim sīkāk šo nozaru darbības 

būtību, lai tās labāk iepazītu. 

 

Vispārējā nodarbinātības politika un attiecībā uz tādu cilvēku 

grupu kā invalīdi ir pieejama visu līmeņu nodarbinātības 

aģentūrās. Šeit darba devēji atradīs materiālus par valsts un 

reģionālo nodarbinātības plānu izstrādi un īstenošanā. Darba 

devējiem tiek dota iespēja izpētīt un novērtēt darba tirgus 

konjunktūru valstī un reģionā, jo to analīze ir viens no 

nodarbinātības aģentūru pienākumiem. Aģentūru filiālēs ir 

pieejamas vadlīnijas, kā sekmēt efektīvāku darbaspēka 

izmantošanu lauku un pilsētu teritorijās. 

 

Darba devējiem ir ļoti svarīgi iegūt informāciju par 

atvieglojumiem konkrētajā valstī vai reģionā, ko piešķir valsts, 

pašvaldība un sponsori tiem darba devējiem, kuri ir nodarbinājuši 

cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem vai plāno to darīt. Tas 

attiecas uz dažādām subsīdijām darba devējiem, arodapmācībai, 

praktikantu apmācībai un jaunajiem strādniekiem, stimuliem 

nodokļu jomā utt. Gadījumā, ja darba devējs ir ieinteresēts, visi 

iepriekš minētie informatīvie materiāli ir pieejami visās 

nodarbinātības aģentūrās. Tajā pašā laikā ir iespējams saņemt arī 

kvalificētu darbinieku konsultācijas par šiem jautājumiem. Parasti 

nodarbinātības aģentūras aktīvi izplata šos materiālus dažādās 

darba devēju instruktāžās, cenšas rosināt interesi par cilvēku ar 

invaliditāti pakalpojumu izmantošanu. Informācijas mērķis ir 

veicināt, iedvesmot darba devēju interesi, lai iekļautu šo ļaužu 

grupu darba tirgū.  
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4.4. Sadarbība, meklējot piemērotas darba vietas 

 

Svarīgākā un grūtākā sfēra sadarbībai starp abām pusēm ir 

piemērotas darba vietas meklēšana. Darba devējs ir ieinteresēts, 

lai vakancei pieteiktos labākais iespējamais kandidāts, kurš 

atbilstu profesijas prasībām. Nodarbinātības aģentūra ir 

ieinteresēta iekārtot cilvēkus ar invaliditāti darbā, kas būtu 

piemērots to prasmēm, zināšanām un profesionālajai 

kvalifikācijai. Turklāt darba videi jābūt atbilstošai cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām. Ņemot par pamatu profesijas standartu, 

kurā, kā mēs noskaidrojām iepriekš, ir doti visi parametri, kas 

nepieciešami, lai pildītu šo funkciju, nodarbinātības aģentūras 

kopā ar darba devēju organizācijām novērtē, kuras profesijas un 

attiecīgie darba apstākļi būtu piemēroti personām ar 

funkcionāliem traucējumiem. Tādu pašu iemeslu dēļ tiek 

novērtēts arī, kuras nebūtu piemērotas. Novērtēšanas process ir 

ļoti sarežģītsun pretrunīgs, tāpēc tajā ir iesaistīti speciālisti - ārsti, 

psihologi, invalīdu organizāciju pārstāvji, visi attiecīgo sektoru 

darba devēju līmeņi, pieredzes bagātie šo profesiju darbinieki, 

cilvēktiesību speciālisti, juristi., u.c. Latvijā, kur nodarbinātības 

jautājumi netiek risināti, nav izstrādātu pārspriestu profesiju 

klasifikatoru, personu ar funkcionāliem traucējumiem 

pakalpojumu izmantošana netiek ierosināta.   

 

Pašreiz nav šādu noteikumu. Normatīvajos aktos par cilvēku ar 

invaliditāti iekārtošanu darbā „parādās” tikai daži diskriminācijas 

novēršanas momenti. Tā rezultātā nodarbinātības aģentūrām ir 

jāsadarbojas ar darba devējiem divos virzienos. Pirmkārt, 

jāizvērtē, kuras no darba vietām, ko reģistrējuši darba devēji, 

būtu piemērotas personām ar invaliditāti. Otrkārt, kopā ar darba 

devējiem jānovērtē konkrētā uzņēmumā, firmā, reģionā vai 

nozarē esošās profesijas un jāpanāk vienošanās, kurā no šīm 
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varētu strādāt cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem un 

pretendēt uz vakancēm. Nodarbinātības aģentūras pienākums ir 

ņemt vērā un apkopot darba devēju sniegto informāciju un 

nodrošināt šīs informācijas pieejamību bezdarbniekiem un darba 

meklētājiem. Tomēr pirms darba meklētāju –invalīdu 

informēšanas, aģentūras parasti veic papildu izmeklēšanu darba 

vietā. Citiem vārdiem, tām ir jāpārliecinās, ka piedāvājums ir 

piemērots. Šī iemesla dēļ, saskaroties ar jauno darba devēju, 

nodarbinātības aģentūra ar visiem līdzekļiem cenšas noskaidrot 

tā uzņēmējdarbības un ražošanas, profilu, realizāciju, attīstības 

perspektīvas, personāla lielumu, tā apgrozījumu, kultūras un 

morālo klimatu. Turklāt aģentūra arī izpētīs tādus konkrētu 

jautājumus par darba apstākļiem, kā -iespēju nokļūt darba vietā 

ar sabiedrisko transportu, liftu, uzbrauktuvju esamību, kas ļaus 

cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem pārvietoties, telpu 

sanitāros apstākļus u.c. Nodarbinātības aģentūra ir ieinteresēta 

arī jautājumā par personāla atlases veidu konkrētā uzņēmumā. 

Tikai tad, ja šie apstākļi apmierina aģentūras speciālistus, jaunais 

darba devējs tiek uzskatīts par vērtīgu klientu darbam ar 

cilvēkiem ar invaliditāti - bezdarbniekiem un darba meklētājiem. 

Aģentūru pienākums ir mudināt darba devējus sākt izmantot 

cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības dienestus, un pārliecināt 

viņus, ka invalīdi ir vērtīgs darbaspēks. Nodarbinātības aģentūras 

sniedz darba devējiem dažādas alternatīvas. Darba devējam ir 

jābūt rosinātiem pārvarēt savas bailes, šaubas, varbūt pat 

neuzticību darbiniekiem ar dažādām īpašām vajadzībām. Darba 

devējiem ir jābūt morāli sagatavotiem strādāt komandā ar darba 

meklētājiem, kuri ir invalīdi, tāpēc nodarbinātības aģentūru 

mērķis ir organizēt dažādus seminārus, apspriedes, diskusijas, 

individuālas pārrunas, kurās iespējams parādīt un pierādīt 

tiesības, spējas un iespējas labiem, uzticamiem, labi 

sagatavotiem darbiniekiem, kuri atbilst darba tirgus prasībām. 
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Prasmīgi organizēti dialogi starp darba devējiem un invalīdiem – 

potenciālajiem darba meklētājiem profesionālās izglītības 

iestādēs, profesionālās rehabilitācijas kursos, uzņēmumos un 

firmās uz vietas arī stimulē interesi, sapratni un pozitīvu 

attieksmi no darba devēju puses. 

 

Nodarbinātības aģentūras piedāvā virkni pakalpojumu darba 

devējiem, kuri veicina invalīdu iekārtošanu darbā. Aģentūras 

speciālisti - inženieri, ārsti, psihologi - pārbauda jaunās darba 

vietas un dod padomus, kā pielāgot darba vidi jauno darbinieku 

vajadzībām – cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām 

(iekārtas, instrumenti, apgaismojums, iekļūšana ar ratiņkrēsliem, 

telpas, ventilācija utt.). Aģentūras darbinieki sniedz palīdzību 

aprēķinot izmaksas, kas rodas, pielāgojot darba vietu invalīdiem, 

sastādot līgumus un citus dokumentus tā, lai darba devējs 

saņemtu valsts garantētās subsīdijas.  

 

Tie piedāvā jaunajam darba devējam - vadītājiem, personāla 

darbiniekiem, potenciālajiem prakšu vadītājiem īsu instruktāžas 

kursu, kā sazināties ar kolēģiem - cilvēkiem ar invaliditāti, kā 

palīdzēt viņiem socializēties, iekļauties konkrētas organizācijas 

prasībās un kultūrā. Tajā pašā laikā apmācības iespējas 

potenciālajiem darbiniekiem ir ļoti līdzīgas. 

 

Nākamais svarīgais solis ir sagatavošanās darbā pieņemšanas 

procedūrai. Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki ir atbildīgi 

par darba meklētāju – invalīdu iekārtošanu darbā. Viņi strādā ar 

abām klientu pusēm - darba devējiem un darba ņēmējiem Darba 

devējiem tie palīdz izstrādāt diskusiju, interviju jautājumus, 

izstrādāt testus, kas nosaka atlases kritērijus, ar tādu mērķi, lai 

neizpaustos (arī neapzināti) nekāda invalīdu diskriminācija. 

Strādājot ar potenciālajiem darba ņēmējiem - cilvēkiem ar 
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invaliditāti, speciālisti tos iedrošina, sagatavo intervijām un 

sarunām ar darba devējiem (piemēram, lomu spēles), veic testus. 

Protams, katrs darba devējs ir norūpējies, ka būs vairāk 

sarežģījumu, pieņemot darbā invalīdu. Viņu interesē šādi aspekti: 

ko šis cilvēks grib, kāpēc viņš nāk uz darbu (kas ir viņa 

motivācija), ko viņš var darīt, no kā viņš baidās, vai viņš ir spējīgs 

strādāt grupā, vai viņam ir kādas veselības problēmas, kas citiem 

ir jāņem vērā, vai viņam ir kādas uzvedības problēmas, vai būs 

jārisina kādi transporta jautājumi, vai ir cilvēki, kuri labi pazīst 

darba meklētāju un pie kuriem iespējams vērsties, ja rodas kādas 

problēmas.   

 

Lai samazinātu šo problēmu, vairākums nodarbinātības aģentūru 

(zināmā mērā) pašas veic pirmo kandidātu atlasi, t.i. speciālisti 

nosūta pie darba devēja tos kandidātus, kurus tie paši uzskata 

par vispiemērotākajiem konkrētajai vakancei. Bez tam, parasti 

speciālisti izsniedz darba meklētājiem, kuri dodas pie darba 

devēja, rekomendāciju, kurā tie norāda ieteicamo darba jomu, 

kandidāta prasmes, zināšanas, spējas, galvenās rakstura īpašības, 

apgūto arodapmācību, intereses un vaļaspriekus, kā arī norāda 

personu vai organizāciju, kas ir kandidāta autoritāte un pie kuras 

iespējams vērsties problēmu gadījumā. Šī ir shēma, pēc kādas 

darbojas nodarbinātības aģentūras, piemēram, Zviedrijā un 

Francijā. Jaunajām ES Dalībvalstīm bieži trūkst speciālistu, kuri 

spētu un gribētu strādāt ar cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu 

un iekārtošanu darbā. Tāpēc ne katra nodarbinātības aģentūra 

piedāvā iepriekšminētos pakalpojumus. Darba devējiem ir 

tiesības pieprasīt šādus pakalpojumus, jo tie atvieglo to 

komandām uzsākt strādāt kopā ar invalīdiem. 

 

Nodarbinātības aģentūra nepārtrauc sadarbību ar abiem 

klientiem- darba devējiem un jaunpieņemtajiem darbiniekiem ar 
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invaliditāti darba pirmajos mēnešos. Tās seko, vai nerodas 

problēmas, vai ir nepieciešami papildus pakalpojumi, lai cilvēki ar 

invaliditāti varētu sekmīgi integrēties darba vietā. Darba devēji 

var nekavējoties apspriesties ar aģentūras speciālistiem par 

jebkuru jautājumu attiecībā uz jaunpieņemtā darbinieka 

adaptāciju. Viņi var lūgt aģentūras speciālistiem organizēt kursu 

praktikantiem vai kolēģiem, kuri vēlas apgūt alternatīvus saziņas 

paņēmienus, lai labāk ar sazinātos ar kolēģiem, kuriem ir grūtības 

runāt, dzirdēt vai saprast verbālo valodu, kā arī kā ar cita veida 

invaliditāti.  

Pastāv vēl viena problēma, ar kuru jāsaskaras darba devējiem, 

strādājot ar jaunpieņemtajiem darbiniekiem ar invaliditāti un bez 

tās. Tā ir daudzu jauno darbinieku virspusējā, vieglprātīgā 

attieksme pret veicamajiem uzdevumiem. Šīs attieksmes pret 

darbu pamatā ir motivācijas un komunikācijas prasmju trūkums, 

ētikas un uzvedības normu neievērošana, nevēlēšanās apgrūtināt 

sevi ar noteiktu pienākumu veikšanu.. Darba devējiem ir jāņem 

vērā, ka daļai darbinieku ar invaliditāti var būt unikāls un 

sarežģīts uzvedības, īpašību, paradumu, tradīciju un vajadzību 

komplekss. Runa ir par personības vērtībām. 

Nenoliedzot skolu, profesionālās izglītības iestāžu nozīmi indivīdu 

izglītošanā, atbildību tomēr nevar prasīt vienīgi no izglītības 

iestādēm. Šajos gadījumos svarīgs ir darba meklētāja vai 

jaunpieņemtā darbinieka, šajā gadījumā - cilvēka ar invaliditāti 

raksturs, viņa ģimene, un dažādas darba ņēmēju organizācijas. 

Darba devējiem ir jāapzinās šo faktoru nozīmīgums un tiem 

vajadzētu būt gataviem taktiski palīdzēt saviem jaunajiem 

darbiniekiem grūtajā socializācijas procesā, sadarbojoties ar 

dažādām invalīdu organizācijām. Grupa sastāv no cilvēkiem ar 

invaliditāti, kuri ir spējīgi strādāt, to ģimenes locekļiem, dažādām 

organizācijām un invalīdu apvienībām, klubiem. To mērķis ir 

integrēt cilvēkus ar invaliditāti darba tirgū. 
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5. Valsts politika 

5.1. Ievads 

Kopš 1991.gada, kad Latvija atguva neatkarību no Padomju 

Savienības, ir iesākusies jauna ēra, jaunas politikas attīstība. No 

pagātnes Latvija mantoja vairākas problēmas sociālās politikas, 

ekonomikas un likumdošanas jomās. Vecās politiskais sistēmas 

izpildījums neiederējās jaunajā valsts politiskajā modelī. Tā 

rezultātā likumdošana un ekonomika nebija pielāgotas sociālai 

dzīvei un cilvēki, kuriem nebija iespējas aizsargāt sevi jaunajā 

sociālā struktūrā, cieta visvairāk. 

 

Viena šāda grupa bija cilvēki ar invaliditāti. Tika sperti tikai daži 

soļi, lai tiem palīdzētu, piemēram, nodrošinātas nelielas pensijas, 

atlīdzība par ceļa izdevumiem un iespējas piedalīties dažādos 

konkursos. Tas nav pietiekami, lai piepildītu un atbalstītu dzīvi 

personai ar invaliditāti. Ir jāveic daudzas pārmaiņas. 

  

Viens no veidiem, kā uzlabot stāvokli, ir palielināt nodarbinātību 

cilvēkiem ar invaliditāti. Tas uzlabos sociālo un ekonomisko 

stāvokli ievērojamai iedzīvotāju daļai.   

Šādu uzlabojumu pamatā ir galvenie politiskie un likumdošanas 

akti, kas regulē nodarbinātību personām ar invaliditāti. 

 

5.2. Situācijas raksturojums 

 
Pēdējo desmit gadu laikā ir notikušas kvalitatīvas pārmaiņas 

invaliditātes atbalsta ideoloģijā - morāli novecojušo invaliditātes 

medicīnisko modeli pakāpeniski ir nomainījis modelis, kas balstīts 
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uz sociālajām un cilvēku tiesībām, kā mērķis ir panākt personu ar 

invaliditāti pilnīgu un vienlīdzīgu integrāciju sabiedrībā. 

 

Vienlīdzīgu tiesību politikas attiecībā uz invalīdiem mērķis ir 

panākt izpratni, ka personām ar invaliditāti sabiedrības attīstībā 

ir tikpat vērtīga loma kā citiem sabiedrības locekļiem. Tas 

nozīmē, ka šīm personām ir vienādas tiesības un vienāda 

atbildība, kā arī nodrošināta vienlīdzīgu piekļuve resursiem. 

Vienlīdzīgu iespēju sniegšana personām ar invaliditāti ir veids, kā 

veicināt viņu integrāciju sabiedrībā - sniedzot atbalstu, lai 

īstenotu visaptverošu politiku, kas ņemtu vērā personu ar 

invaliditāti pilnīgas pilsoniskās līdzdalības un neatkarīgas dzīves 

principus. Tas palīdzētu novērst visus šķēršļus - psiholoģiskos, 

izglītības, savstarpējo attiecību, kultūras, sociālos, profesionālos, 

finanšu un vides - un veicinātu integrāciju. Iespēju vienlīdzība 

nozīmē arī nodrošināt pieejamību fiziskai, informācijas un 

kultūras videi, kā arī mājokļu, transporta, sociālo un medicīnas 

pakalpojumu, izglītību un nodarbinātības pieejamību, neatkarīgi 

no personas vecuma vai invaliditātes. 

 

Personu ar invaliditāti integrācijas sociālajā dzīvē un darba tirgū 

veicināšana ir vērtīgs ieguvums gan pašām personām ar 

invaliditāti, gan visai sabiedrībai. Līdz ar to tiek novērtēts un 

iesaistīts sabiedrības labklājības veicināšanā personu ar 

invaliditāti intelektuālais, radošais un darbaspēka potenciāls. Tas 

ir īpaši svarīgi, ņemot vērā sabiedrības novecošanu, kas var 

izraisīt būtisku darbaspēka resursu samazināšanos nākotnē. 

 

Labklājības ministrija savas kompetences ietvaros nodrošina 

vienlīdzīgu iespēju personām ar invaliditāti politikas uzraudzības 

īstenošanu tā sauktajā „horizontālajā līmenī”, tas ir, 

sadarbojoties ar invalīdu NVO un Invalīdu lietu nacionālo padomi 
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(ILNP), veicot politikas analīzi, nodrošinot priekšlikumus citām 

valsts pārvaldes un valdības institūcijām par dažādiem 

jautājumiem attiecībā uz invalīdu dzīves kvalitātes uzlabošanu, 

pārraugot vienlīdzīgu iespēju principa īstenošanu visās politikas, 

tostarp Eiropas struktūrfondu līdzekļu izmantošanu, kā arī 

nodrošina invaliditātes ekspertīzes organizācijas uzraudzību šajā 

valstī. 

 

5.3. Galvenie politikas dokumenti 

 
1998.gadā Ministru kabinets akceptēja koncepciju „Vienādas 

iespējas visiem”. Šīs īpašās koncepcijas mērķis bija radīt 

vienlīdzīgas iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veicināt 

sociālo rehabilitāciju, darba spēju atjaunošanu un darba tirgus 

līdzdalību.  

 

Galvenās problēmas nodarbinātības jomā ir: 

 1. Stimulējoša mehānisma trūkums cilvēkiem ar invaliditāti; 

 2. Zems izglītības līmenis; 

 3. Sistēmas trūkums attiecībā uz darba devēju ieinteresētību 

nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti; 

 4. Finanšu trūkums korekcijai attiecībā uz darba vietām 

invalīdiem; 

 5. Profesionālās diagnostikas un profesionālās orientācijas 

trūkums; 

 6. Minimālās darba algas un invaliditātes pensiju apmēru 

tuvināšanās. 

 

Galvenais uzdevums nodarbinātības jomā bija nodrošināt 

vienlīdzīgas tiesības personām ar invaliditāti uz produktīvu un 



 
Iespēja, nevis nespēja darba vidē (AnDiW) 

 

119 
 

labi apmaksātu darbu darba tirgū 

(http://www.lm.gov.lv/text/61). 

 

Pēc koncepcijas „Vienādas iespējas visiem”, kas ietver rīcības 

plānu līdz 2010. gadam, Ministru kabinets pieņēma jaunu 

politikas plānošanas dokumentu Politikas pamatnostādnes 

invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanai, ko sagatavojusi 

Labklājības ministrija sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām 

(NVO), un Rīcības plānu. 

Ministru kabinets 2005. gada 19. oktobrī apstiprināja Latvijas 

nacionālo Lisabonas programmu 2005.-2008. gadam, kuras 

mērķis ir veicināt valsts izaugsmi un nodarbinātību. Šajā 

programmā ir noteikti turpmākie galvenie uzdevumi 

nodarbinātības veicināšanai, piemēram, veicināt iekļaujošu darba 

tirgu; iedrošināt ekonomiskās aktivitātes vāji jaunattīstības 

reģionos, samazināt nedeklarēto nodarbinātību, neiekļaujot 

cilvēkus ar invaliditāti kā īpašu grupu 

(http://.em.gov.lv/em/images/modules/item file 18074 2.pdf). 

 

Galvenās problēmas katrā nozarē un to risinājumi no Labklājības 

ministrijas puses pēdējo gadu laikā ir norādīti Sociālajos 

ziņojumos, kuros piedāvāta padziļināta analīze par procesiem 

nodarbinātības, sociālās apdrošināšanas, sociālās palīdzības, 

sociālo pakalpojumu jomās. Šogad Sociālais ziņojums papildināts 

ar jaunu sadaļu, kurā analizēti dzimumu līdztiesības aspekti 

sociālās drošības un nodarbinātības jomās. 

 

Pašreizējā Sociālajā ziņojumā ir aplūkoti arī sabiedrības 

novecošanās jautājumi. Līdzīgi kā citviet Eiropā, tie kļūst aizvien 

aktuālāki arī mūsu valstī. Šie jautājumi ir ieinteresējuši arī sociālo 

procesu pētniekus, jo nākotnē tie ietekmēs procesus 

nodarbinātības, sociālās apdrošināšanas un citās nozarēs.  

http://www.lm.gov.lv/text/61
http://.em.gov.lv/em/images/modules/item%20file%2018074%202.pdf
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Plašāku skatu uz nodarbinātības jomu pavēra 2006.gadā veiktie 

darba tirgus pētījumi, dodot iespēju gan nozares ekspertiem, gan 

ikvienam no mums iegūt visprecīzāko informāciju un izprast 

aktuālos procesus darba tirgū. 

Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno valsts politiku bezdarba 

samazināšanai un sniedz atbalstu bezdarbniekiem, darba 

meklētājiem un bezdarba riskam pakļautajām personām saskaņā 

ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu: 

 1. organizē pasākumus nodarbinātības veicināšanai un īsteno 

pasākumus bezdarba samazināšanai; 

 2. palīdz bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kā arī 

ekonomiski neaktīviem cilvēkiem iekļauties darba tirgū; 

 3. organizē sadarbību ar darba devējiem, savstarpēju 

informācijas apmaiņu, kā arī darba devēju sludinājumu par 

brīvajām vakancēm ievietošanu; 

 4. reģistrē un uzskaita bezdarbniekus un darba meklētājus; 

 5. bez maksas informē par brīvajām darba vietām, kā arī 

bezdarbnieku un darba meklētāju tiesībām un pienākumiem;  

6. organizē darba devēju un bezdarbnieku dialogu, lai samazinātu 

bezdarba līmeni; 

7. bez maksas konsultē bezdarbniekus, darba meklētājus un citas 

personas. 

Nodarbinātības valsts aģentūra organizē pasākumus 

nodarbinātības veicināšanai un īsteno preventīvos pasākumus 

bezdarba samazināšanai. Bezdarbnieki, darba meklētāji un cilvēki 

no bezdarba riskam pakļautām grupām ir iesaistīti darbībās, 

ņemot vērā situāciju darba tirgū, šo cilvēku ierosinājumus, viņu 

vajadzības un darba devēju intereses (sk.: 5.1. tabulu)  
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Nodarbinātības pasākumu mērķis: 

1. motivēt bezdarbniekus, darba meklētājus un ekonomiski 

neaktīvos cilvēkus aktīvi meklēt darbu; 

 2. veicināt darba tirgus apstākļiem atbilstoša, kvalificēta un labi 

apmācīta darbaspēka veidošanu; 

 3. veicinātu indivīda konkurētspējas paaugstināšanu; 

 4. veicināt vienlīdzīgu iespēju radīšanu personām, kuras vēlas 

iekļūt darba tirgū. 

 

 

 5.1. tabula. Bezdarbnieku-invalīdu iesaistīšana nodarbinātības 

aktivitātēs  

 

Aktivitāte 2008. 2009. Janvāris-

februāris 

Profesionālā apmācība (ieskaitot 

uzņēmuma darba devēja apmācību)  

125 22 

Neformālā apmācība 

 

416 

  

 

94 

 

Subsidētā nodarbinātība 494 

  

 

18 

 

Probācijas darba vietas 25 0 

Apmaksāts pagaidu darbus 

 

  

492  

 

54 

Konkurētspējas uzlabošanas pasākumi 

 

 

 

931 

  

 

92 

 

Pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības 

uzsākšanas aktivitātes 

4 0 
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Darbības mērķis mērķa grupu bezdarbniekiem (subsidētās darba 

vietas) ir palīdzēt bezdarbnieku grupām izprast prasībām darba 

tirgū, veicināt viņu socializēšanu un pastāvīgu nodarbinātību. 

 

Mērķa grupu bezdarbniekiem iesaistīšanās darbībā garums ir: 

 1. 12 mēneši personai „nelabvēlīgā situācijā”; 

 2. 24 mēneši bezdarbniekiem invalīdiem. 

 

Atbalsts aktivitātēm: 

1. Bezdarbniekiem invalīdiem tiek piešķirta ikmēneša subsidētā 

darba alga saskaņā ar profesijām, kuras ir iekļautas Latvijas 

Republikas Profesiju klasifikatora galveno grupu sarakstā: 9. 

grupa - 100%, 8. un 7. grupa - no 100% līdz 150%, 6.,5., 4. grupa - 

no 100% līdz 200%, 3. un 2. grupa - no 100% līdz 250%, 1. grupa - 

no 100% līdz 300% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša 

darba algas; 

 2. vienreizējs pabalsts, pērkot ierīces un iekārtas, lai saskaņotu 

bezdarbnieka invalīda darba nosacījumus saskaņā ar ergo 

terapeita atzinumu, ne vairāk kā 1000 Ls par vienu darba vietas 

pielāgošanu; 

 3. maksājumi par papildu pakalpojumiem bezdarbniekiem 

invalīdiem, kuriem nepieciešami pakalpojumi- 50% apmērā no 

valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram 

bezdarbniekiem invalīdam, kam bija sniegts papildu 

pakalpojums; 

4. atlīdzība par veselības pārbaudēm katram bezdarbniekam 

invalīdam (ja noteikumi nosaka obligātās veselības pārbaudes) - 

ne vairāk kā 15 Ls. 

 

Darbības laikā bezdarbnieki ar invaliditāti var izmantot ergo 

terapeita zīmju valodas tulka un ar to saistītos pakalpojumus. 
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5.2. tabula. Bezdarbnieku-invalīdu iesaistīšana nodarbinātības 

aktivitātēs  

 

Aktivitāte 2008. 2009. Janvāris-februāris 

Profesionālā apmācība 

(ieskaitot uzņēmuma darba 

devēja apmācību)  

 

125 22 

Neformālā apmācība 416  

 

94 

 

Subsidētā nodarbinātība 494  

 

18 

 

Probācijas darba vietas 25 

 

0 

Apmaksāts pagaidu darbus 

  

  

492 

  

 

54 

Konkurētspējas uzlabošanas 

pasākumi 

931 

  

 

92 

 

Pašnodarbinātības un 

uzņēmējdarbības uzsākšanas 

aktivitātes 

4 0 

 

Vairākas svarīgas izmaiņas stājās spēkā 2009. gada 1.janvārī, 

nostiprinot valsts politiku, ko Labklājības ministrija (LM) īsteno 

nodarbinātības, sociālās apdrošināšanas, sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības jomā. 

 

No 2009. gada 1.janvāra: 

 1. Minimālā mēneša darba alga palielinās no 160 līdz 180 latiem; 



 
Iespēja, nevis nespēja darba vidē (AnDiW) 

 

124 
 

 2. Ikmēneša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invalīdiem 

kopš bērnības palielinās no 50 līdz 75 latiem. Saskaņā ar LM 

aprēķiniem 2009.gadā pabalsta saņēmēju skaits varētu būt 9936; 

 3. Ikmēneša piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu 

invalīdu palielinās no 50 no75 latiem. Plānotais piemaksu pie 

ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu skaits 2009.gadā ir 

7 800 personām; 

 4. Piemaksa pie vecuma pensijas palielināsies no 0,40 līdz 0,70 

latiem uz vienu apdrošināto nostrādāto gadu līdz 1996. gadam. 

Paredzamais piemaksu saņēmēju skaits 2009. gadā ir 470.000 

vecuma pensionāru; 

 5. Piemaksa pie invaliditātes pensijas tiek noteikta summa 0,70 

lati uz vienu apdrošināto nostrādāto gadu līdz 1996. gadam. 

Paredzamais piemaksu saņēmēju skaits 2009. gadā ir 67.000 

invalīdi. 

 

 

5.3. tabula. Labklājības Ministrija. Aktuālākās politikas 

programmas. (Labklājības Ministrija. AKTUALIE POLITIKAS 

PLANOŠANAS DOKUMENTI) Izmainu reģistrs) 

 

Laiks Joma Veiktā darbība Pamatojums 

24.10.2007. 
 

Sociālā 
aizsardzība 
 

Dzēsta koncepcija 
„Par sociālās 
aprūpes 
pakalpojumu 
sniegšanas 
attīstību”  
 

Atzīta par spēku 
zaudējušu ar MK 
23.10.2007. prot. 
Nr.59 14.§  

02.04.2008. 
 

Darbs 
 

Pievienots 
„Informatīvais 
ziņojums par 
vienota 
nodarbināto 
personu reģistra 

12.02.2008. MK 
pieņēma zināšanai 
ziņojumu un 
saistībā ar to 
uzdeva uzdevumus 
LM, FM, ZM un EM  
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izveidošanas 
nepieciešamību.”  
 

 

07.05.2008. 
 

Darbs 
 

„Valsts politikas 
pamatnostādnes 
darba drošībā un 
veselības 
aizsardzībā (darba 
aizsardzībā)” un 
„Priekšlikumi par 
nepieciešamajiem 
pasākumiem darba 
drošības un 
veselības 
aizsardzības (darba 
aizsardzības) jomā” 
aizstāti ar „Darba 
aizsardzības jomas 
attīstības 
pamatnostādnēm 
2008.-
2013.gadam”  
 

17.04.2008. izdots 
MK rīkojums par 
jaunām 
pamatnostādnēm. 
 

09.10.2008. 
 

Sociālā 
aizsardzība  
 

„Nacionālais 
ziņojums par 
sociālās 
aizsardzības un 
sociālās 
iekļaušanas 
stratēģiju 2006.-
2008.gadam” 
aizstāts ar  
„Ziņojumu par 
nacionālo sociālās 
aizsardzība un 
sociālās 
iekļaušanas 
stratēģiju 2008.-
2010.gadam”  
 

07.10.2008. MK 
pieņēma zināšanai 
ziņojumu par 
nākošo periodu – 
2008.- 
2010.gads, līdz ar 
to iepriekšējā 
perioda – 2006.-
2008.gads – 
stratēģija 
automātiski zaudē 
spēku.  
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06.11.2008. 
 

Darbs 
 

Pievienota „Darba 
aizsardzības jomas 
attīstības 
programma 2008.-
2010.gadam”  
 

04.11.2008. izdots 
MK rīkojums par 
programmas 
atbalstīšanu  
 

23.01.2009. 
 

Sociālā 
aizsardzība  
 

Pievienota 
koncepcija „Par 
valsts sociālās 
apdrošināšanas 
finanšu resursu 
pārvaldīšanu līdz 
2012.gadam”  
 

03.12.2008. izdots 
MK rīkojums par 
koncepciju  
 

09.03.2009. 
 

Sociālā 
aizsardzība  
 

Pievienota 
„Programma 
sociālās aprūpes 
un sociālās 
rehabilitācijas 
pakalpojumu 
attīstībai personām 
ar garīga rakstura 
traucējumiem 
2009.-
2013.gadam”  
 

05.03.2009. izdots 
MK rīkojums par 
programmu  
 

 

5.4. Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības praktiskās  realizācijas 
politika  

Darba devēju izstrādē un normatīvo aktu sakārtošanu cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām līdzdalību ierobežo tas, ka invalīdu 

nodarbinātību valsts līmenī koordinē septiņas ministrijas - 

atbildīgās par labklājību, veselības aizsardzību, izglītību, 

ekonomiku un finansēm, reģionālo attīstību, kultūru. Tās visas 

plāno, organizē, reklamē, pilnveido kādu daļu no kopējās 

stratēģijas, kādu daļu no noteikumiem un nosacījumiem attiecībā 
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uz invalīdu nodarbinātības praktiskās realizācijas politiku. Tas 

nozīmē, ka konkrētās ministrijas iekļauj jautājumu par invalīdu 

nodarbinātību kā noteiktu sastāvdaļu. Tas pats attiecas uz 

finansiālo atbalstu attiecībā uz invalīdu nodarbinātību, tostarp 

atbalstu darba devējiem. Tas ir iekļauts arī vairāku ministriju 

pieprasījumos un tiek plānots saistībā ar konkrētām darbībām 

(subsidētās darba vietas, darba vietu pielāgošana, dažādu 

koordinācijas centru izveidošana, vairāku programmu īstenošana 

utt.). Valsts mērogā kopējo koordināciju parasti veic Labklājības 

ministrija vai starpresoru institūcija – Invalīdu lietu nacionālā 

padome. Izglītības ministrijas pārziņā ir visi profesionālās 

izglītības, tālākizglītības, mūžizglītības un arodapmācības 

(pilnveidošanas) jautājumi. Savukārt Ekonomikas un Finanšu 

ministrijas pārrauga jautājumus par darba vietu pielāgošanas 

finansēšanu, par subsīdijām darba devējiem, par nodokļu 

samazināšanu un citām atlaidēm darba devējiem, kuri aktīvi 

izmanto cilvēku ar invaliditāti pakalpojumus.   

 

Sociālo Pakalpojumu pārvalde (SPP) ir atbildīga par sociālās 

politikas realizāciju. SPP nodrošina informāciju un palīdzību 

iestādēm, kas sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību 

un kontrolētu šo pakalpojumu kvalitāti.  

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra ir institūcija, kas sniedz 

profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus (nodrošina iespēju 

iegūt profesionālo vidējo izglītību, kā arī 1.līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību). SIVA piedāvā iespēju pārbaudīt profesionālo 

piemērotību, t.i., izvēlēties profesiju saskaņā ar veselības 

stāvokli, spējām un personas interesēm. SIVA arī komplektē 

profesionālos kursus ar iespēju saņemt atsevišķus pakalpojumus 

kā daļu no sociālās un medicīniskās rehabilitācijas. 
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Tehnisko palīglīdzekļu centrs (TPC) nodrošina cilvēkiem ar 

invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem iespēju saņemt un 

ekspluatēt nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus. 

 

Lai padarītu iespējamu pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar 

invaliditāti tuvāk viņu dzīvesvietai, pēdējos gados reģionos tika 

atvērtas vairākas jaunas SIVA un TPC atbalsta punkti (filiāles). 

 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija 

(VDEAVK) ir izveidota, lai pārbaudītu personas fiziskās un 

psihiskās spējas, kā arī spēju integrēties sabiedrībā. Šī iestāde 

piešķir vai atsaka invaliditātes statusu. 2006. gadā VDEAVK 

uzsāka ciešāku sadarbību ar SIVA. Pēc invaliditātes noteikšanas 

Komisija iesaka veikt profesionālo pārkvalificēšanos (ja tas ir 

vajadzīgs sakarā ar personas veselības stāvokli) un informē par 

iespējām saņemt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus SIVA 

institūcijā. Līdzīga sadarbība tika uzsākta ar NVA 2007.gadā.  

Dažām cilvēku grupām (piemēram, invalīdiem) ir nepieciešamība 

saņemt pakalpojumus visās iepriekš minētajās institūcijās. 

Ievērojot klientu vajadzības, dažas institūcijas cenšas apvienot 

dažāda veida pakalpojumus. Piemēram, SIVA apvieno 

profesionālo rehabilitāciju ar dažiem sociālās rehabilitācijas 

elementiem, bet VDEAVK, kas ir atbildīga par medicīnisko 

pārbaudi, sniedz arī informāciju par profesionālo rehabilitāciju. 

Pastāv zināma sadarbība starp institūcijām, kas atbildīgas par 

nodarbinātības politikas īstenošanu nodarbinātības politiku, taču 

integrētāka pieeja (kā tas ir, piemēram, Norvēģijā), iespējams, 

būtu vēl efektīvāka. Mēģinājums nodrošināt saskaņotu atbilstīgu 

pakalpojumu paketi personām ar invaliditāti ir jauna 

izmēģinājuma programma „kompleksie atbalsta pasākumi”, ko 

īsteno NVA. 
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Mēs esam spiesti secināt, ka Latvijā ar šādu frakcionēšanu 

attiecībā uz atbildību par invalīdiem un vispārējiem 

nodarbinātības jautājumiem darba devējiem ir grūti aizstāvēt 

invalīdu intereses, kā arī ietekmēt normu izstrādi, pieņemšanu 

un īstenošanu. Nākotnē ir jāpārņem partnervalstu pieredze – 

invalīdu nodarbinātības politikas vadībai un koordinācijai ir jābūt 

koncentrētai vienas konkrētas valsts institūcijas pārziņā.   

 

6. Atbalsta struktūras un informācijas avoti  

6.1. Atklātās koordinācijas metodes īstenošana sociālās 
aizsardzības un iekļaušanas jomā.  

 
Nodarbinātības stratēģiju īstenošana attiecībā uz cilvēkiem ar 

invaliditāti un invaliditātes jautājuma izcelšana valsts politikā 

netiek pietiekami atbalstīta no atbalsta struktūru un informācijas 

avotu puses. Tas īpaši attiecas uz atbalsta un informācijas 

pakalpojumiem, kas pieejami personāla vadītājiem saistībā ar 

pieņemšanu darbā PwD. Mums pašlaik nav informācijas par 

invalīdu darbaspēku.  

 

Tajā pašā laikā atbalsta struktūrām un informācijas 

pakalpojumiem, kas pieejami personāla vadītājiem saistībā ar 

pieņemšanu darbā PwD, ir pieejama informācija par konkrētiem 

aspektiem Nodarbinātības valsts aģentūrā un nevalstiskās 

organizācijās (NVO).  

6.2. Oficiālas iestādes 

Latvijas Republikas Labklājības ministrija  

Latvijas Republikas Bērnu un ģimenes lietu ministrija 

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās 

sekretariāts  
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Latvijas Republikas Tiesībsargs  

Invalīdu lietu nacionālā padome  

 

6.3. Nevalstiskas organizācijas (NVO) 

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija 

„SUSTENTO” 

Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”  

Latvijas Nedzirdīgo Savienība  

Latvijas Neredzīgo biedrība 

Latvijas asociācijas „Rūpju bērns”  

 

7. Apmācības iespējas 

Latvija ir viena no tām valstīm, kurās dominējošā pieeja ir 

„integrācija modelis”. Šī pieeja paredz sniegt ne tikai īpašus 

nodarbinātības pakalpojumus darba devējiem, kas nodarbina 

cilvēkus ar invaliditāti, bet arī īstenot nodarbinātību veicinošus 

pasākumus visās politikas jomās. 

 

Tādēļ svarīgākie mācību pakalpojumi, kuriem jābūt pieejamiem 

personāla vadītājiem attiecībā uz pieņemšanu darbā PwD, 

ietverot arī e-mācības un citus apmācības avotus, izmantojot IT 

tehnoloģiju un jaunos medijus, nav pieejami. 

 

8. Sabiedrības uztveri 

Vadlīnijas 

 

8.1. PwD pieņemšanas darbā modeli sabiedrība uztver pozitīvi. 

Labas prakses piemēri ir parādīti un apspriesti Latvijas Televīzijas 
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un Latvijas valsts radio raidījumos, kā arī aprakstīti valsts un 

vietējā presē. 

 

8.2. NVO ir ļoti aktīvas Latvijā, tās veic atzīstamu sabiedrisko 

attiecību darbu. 

 

8.3. Darba devēji ir skeptiski attiecībā uz PwD nodarbinātību 

kopumā, jo tā: 

1. prasa papildu ieguldījumus un izmaksas,  

2. krīzes situācijā ir pieejams kompetents darbaspēks un trūkst 

argumenti, kādēļ, lai pieņemtu darbā PwD, 

3. Izrietot no Valsts programmas, ir ierobežotas subsidētās darba 

vietas, bet termiņš dots tikai uz diviem gadiem. Neviens nevar 

paredzēt situāciju pēc diviem gadiem. Nestabilās ekonomiskās un 

politiskās situācijas dēļ darba devēji nevēlas uzņemties papildu 

atbildību. 

 

8.4. PwD pieņemšanu un iekļaušanu darbā vienkāršāk un 

pozitīvāk uztver Latvijas lauku rajonos, mazie privātie 

uzņēmumi, valsts uzņēmumi un vietējās iestādes, kā arī NVO. 

Lielie ražošanas uzņēmumi ir aizņemts ar saviem plāniem un 

mērķiem. Tagad ir likums attiecībā uz kvotām PwD izmantošanai.  

 

8.5. Darbā iekārtošanas firmām un personāla vadītājiem nav 

nekādu speciālu zināšanu un prakses darbā ar PwD. 

 

8.6. Latvijā nav veikta pētniecība par sabiedrības uztveri 

attiecībā uz PwD nodarbinātību Latvijā.  
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Vispārīgs apraksts 

 

Lietuvā par invalīdiem uzskata cilvēkus ar iedzimtām vai iegūtām 

fiziskām vai garīgām invaliditātēm, kas liedz tiem pašiem rūpēties 

par savu personīgo vai sociālo dzīvi, kā arī pilnībā vai daļēji 

īstenot savas tiesības un pildīt pienākumus. Tomēr invalīdiem, 

neatkarīgi no invaliditātes cēloņa, rakstura vai izpausmes 

pakāpes, ir tādas pašas tiesības kā citiem cilvēkiem. Cilvēki ar 

invaliditāti nav nodalāmi no sabiedrības un viņiem ir tādas pašas 

tiesības kā veseliem cilvēkiem. Pamatojoties uz datiem, ko sniedz 

Sociālās Nodrošinātības un Darba ministrija, 2008.gadā valstī bija 

258 894 invalīdi. 

 

Kā apgalvo Ruškus (2007), darbam, kas saistīts ar invalīdu dzīvi, ir 

ļoti būtiska nozīme, jo tas ļauj viņam vai viņai justies labāk gan 

psiholoģiski, gan garīgi. Invalīdu iesaistīšanās darba tirgū vienmēr 

ir bijusi sociāla problēma. Nespēja piepildīt paša vajadzības – 

profesionālo aktivitāšu realizācija, liedz invalīdiem aktīvi 

piedalīties savas valsts sociālajā dzīvē. Neskatoties uz to, ka 

likums veicina un nodrošina invalīdiem darba un profesionālās 

izglītības iespējas, reālajā dzīvē viņi nav tik aktīvi, tāpēc joprojām 

sabiedrībā pastāv diskriminācija pret invalīdiem. Skaidras 

stratēģijas trūkums, ar mērķi padarīt aktīvus invalīdus un dodot 

viņiem iespēju, kā arī vadītspējīgas asistentu sistēmas trūkums 

liek invalīdiem zaudēt motivāciju un kļūt par pasīvo pilsoni bez 

darba, kuram integrācija darba tirgū kļūst vēl sarežģītāka. 

Pētījuma mērķis ir analizēt nodarbinātības iespējas cilvēkiem ar 

invaliditāti darba tirgū. Pētījuma objekts - nodarbinātības 

iespējas invalīdiem darba tirgū. Pētījuma metodes ietver 

zinātiskās literatūras analīzi un mutvārdu aptauju (intervija). 
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Pēc zinātniskās literatūras analīzes veikšanas un pamatojoties uz 

mutvārdu aptaujas rezultātiem, tika atklātas trīs galvenās 

kvalitatīva pētījuma tēmas: 1. Nodarbinātības iespēju 

novērtējums cilvēkiem ar invaliditāti; 2. Grūtības, kas rodas 

darba meklējumos; 3. Palīdzība, ko nodarbinātības dienesta 

darbinieki varētu sniegt invalīdiem. Kvalitatīvā pētījuma rezultāti 

atklāja, ka visbiežāk sastopamie šķēršļi cilvēkiem ar invaliditāti 

ceļā uz sociālo integrāciju ir 

subjektīvi (par prioritāti tiek uzskatīti bezdarbinieku pabalsti, 

citas kompensācijas un to paaugstinājumi, personīgās iniciatīvas 

trūkums u.c.) un objektīvi (negatīvā ekonomiskā situācija, 

atbilstoši piemērotu darba vietu trūkums, nepilnības 

likumdošanā). Visbiežāk saskatāmie bija ārējie, iekšējie un sociāli 

personīgie faktori, kas sarežģī invalīdu nodarbinātību darba tirgū. 

Kvalitatīvā pētījuma rezultāti pierādīja arī to, ka nodarbinātības 

dienesta darbiniekiem vajadzētu sniegt efektīvāku palīdzību 

invalīdiem, kas meklē darbu, pievēršot uzmanību dzīves un darba 

prasmju apgūšanai, viņu vēlmei mainīties, kā arī sociālajai 

izglītošanai. 

Atslēgas vārdi: cilvēki ar invaliditāti, nodarbinātība, darba tirgus. 

 

Ievads 

 

Invalīdu nodarbinātība ir mūsdienās īpaši svarīgs jautājums. 

Atsaucoties uz invalīdu integrācijas valsts programmu 2010. – 

2012.gadam, 2008. gadā bija reģistrēti 14653 cilvēki ar 

invaliditāti, no tiem 5668 bija nodarbināti, kas sastāda 39% no 

kopējā cilvēku ar invaliditāti skaita. Invalīdu iesaistīšanās darba 

tirgū ne tikai nodrošina ekonomisko labklājību, bet sniedz iespēju 

realizēt cilvēka vajadzības, kas nozīmē meklēt pašizpausmes, 



 
Iespēja, nevis nespēja darba vidē (AnDiW) 

 

140 
 

komunikācijas iespējas, apmierināt viņu vajadzību pēc atzinības 

un novērtējuma. 

 

Zinātnieki, kas pārbaudījuši invaliditātes koncepcijas un vispārējo 

situāciju ar invalīdiem Lietuvā un ārpus tās, ir Pūras (1997), 

Ruškus (1997), Bagdonas (2007), Vaičekauskaite (2004), 

Berthoud (2006). Nodarbinātības iespējas invalīdiem un 

piemērotus darba apstākļus analizēja: Ivanauskaite, 

Grincevičiene (2008), Baranauskiene Gudinavičius (2008), Aciene, 

Vaičekauskaite (2008), Ušeckiene, Baranauskiene (2006), 

Vinikaityte (2007), Thomas (2004), Douglas un Schur (2003) un 

citi. Lielu uzmanību invalīdiem un viņu profesionālajai 

rehabilitācijai ir veltījuši Samsoniene (2006), Šikeikyte (2004) un 

citi. 

 

LR cilvēku ar invaliditāti sociālās integrācijas likums (1991) 

paredz, ka invaliditāte ir konkrēts veselības stāvoklis, ko 

noteikušas kompetentas iestādes, kad cilvēks ar iegūtām vai 

iedzimtām daļējām vai pilnīgām fiziskām un garīgām problēmām 

nespēj rūpēties par savu personīgo un sociālo dzīvi, kā arī nespēj 

realizēt savas tiesības un pienākumus. Saskaņā ar likumu, 

personu invaliditātes pakāpi nosaka vecumā līdz 18 gadiem (ir 3 

pakāpes: smaga, vidēja un viegla), un darbaspēju pakāpi nosaka 

sākot no 18 gadu vecuma līdz pensijas vecumam. Ir noteikts, ka 

invaliditāte ir konflikta ar dzīvi cēlonis, kas nopietni ierobežo 

cilvēka psiholoģiskās un sociālās funkcijas, tas ir iemesls zaudēt 

cilvēka autonomiju un spēju priecāties par patīkamu darbu. 

Izmainītā situācija ievērojami ietekmē personību, iznīcina 

integritāti un vājina tās aktivitāti un dinamiku. Berthoud (2006) 

apgalvo, ka patiesībā neviens netic, ka visi invalīdi ir vienādi, taču 

šis vienīgais skaitlis netieši norāda, ka invaliditāte ir 
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nediferencēta iezīme ar invariantu ietekmi uz nodarbinātības 

iespējām. 

 

Tāpēc nodarbinātība ir viens no galvenajiem invalīdu integrācijas 

sabiedrībā rādītājiem. Invalīdu nodarbinātību nosaka ne tikai 

tiesiskais regulējums, bet arī citi faktori, kā, piemēram, 

konkurence darba tirgū un uzstādītās augstās prasības (izglītība, 

profesionālā apmācība, darba pieredze, vecums, darba apjoma 

līmenis, invaliditāte). Veiksmīgs cilvēku ar invaliditāti 

nodarbinātības risinājums ir pastāvīgas, aktīvas un būtiskas 

aktivitātes, kad vietējās iestādes un sociālie partneri veido ciešu 

sadarbību. Tāpēc šī pētījuma problēma ietver tādus jautājumus: 

kā cilvēki ar invaliditāti vērtē savas nodarbinātības iespējas, ar 

kādām grūtībām saskaras cilvēki ar invaliditāti, meklējot darbu, 

kāda veida palīdzību darba tirgus darbiniekiem vajadzētu 

nodrošināt invalīdiem? 

 

Pētījuma objekts – nodarbinātības iespējas invalīdiem darba 

tirgū. Pētījuma mērķis ir analizēt nodarbinātības iespējas 

cilvēkiem ar invaliditāti darba tirgū. 

 

Grūtības, kas liedz nodarbinātības iespējas cilvēkiem ar 
invaliditāti. Pētījuma teorētiskais pamatojums 

 

Invaliditāte – plašs jēdziens, kas tiek izmantots, lai aprakstītu 

traumas sekas, kas izraisījusi invaliditāti, pakāpe, kas ietekmē 

cilvēka spējas un dzīves stilu tiktāl, ka to ikdienas dzīve kļūst ļoti 

sarežģīta. Kopumā invalidāti var raksturot kā psiho-sociālu 

fenomenu, kas attiecas uz sociāliem un ģimenes 

ierobežojumiem, kas rodas personas iespējamo traucējumu vai 

veselības pasliktināšanās rezultātā. Sabiedrības uzdevums ir 



 
Iespēja, nevis nespēja darba vidē (AnDiW) 

 

142 
 

kompensēt šos ierobežojumus un uzlabot invalīda personīgās 

dzīves kvalitāti. Invalīdam jāpieņem savas dzīves vērtība, 

neskatoties uz to, ka viņš vai viņa ir atšķirīgs. 

 

Turklāt, tādas vienādās iespējas kā sociālā dimensija, arī ir 

atkarīga no invaliditātes jēdziena. Bagdonas un citi (2007) izšķir 

medicīniskā, sociālā un mākslīgā (kultūras) invaliditātes modeļus: 

1. Medicīniskais (klīniskais) – invaliditāte tiek uztverta kā 

individuāla problēma, ko tieši radījusi slimība, trauma vai 

cita veida veselības stāvokļa izmaiņas. Agrāk tika 

uzskatīts, ka tad, ja invaliditāte ir personīga problēma, 

tam nepieciešams medicīnisks slēdziens – tas nozīmē, ka 

cilvēkam jānodrošina medicīniska ārstēšana. Invaliditātes 

pārvaldības mērķis ir ārstēt tā, lai veicinātu personas 

pielāgošanos vai izmaiņas uzvedībā. Ļoti būtiska nozīme 

ir medicīniskai aprūpei. 

 

2. Sociālais – invaliditāte tiek uztverta kā sociāla problēma, 

kā pilnvērtīga cilvēka integrēšanās sabiedrībā. 

Invaliditāte nav tikai personīga īpatnība, tā ir sarežģīta 

apstākļu sakritība. Tāpēc problēmas risināšanai 

nepieciešamas sociālas darbības un sabiedrība kopumā ir 

atbildīga par vides pārmaiņām tā, lai invalīds var 

pilnvērtīgi piedalīties visās dzīves jomās. Pēc 

Vaičekauskaites viedokļa (2004) invaliditātes sociālais 

modelis nodala slimību (saslimšanu) no invaliditātes. 

Slimība (saslimšana) nav tiešais faktors, kas nosaka 

cilvēka invaliditāti, šie faktori ir meklējami sociālajā vidē. 

 

3.  Pašizpausmes mākslīgais (kultūras) modelis – norāda 

vairāk uz dzīves, nevis veselības kvalitāti. Tomēr šis ir 

vismazāk izplatītais modelis. 
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Apkopojot šos modeļus, var apgalvot, ka medicīniskais un 

sociālais modelis ir kā divas galējības. Cilvēks nevar nodalīt sevi 

no paša ķermeņa darbības traucējumiem, pat īpaši labi pielāgotā 

vidē. Salīdzinājumā ar citiem cilvēkiem, tādiem veselības aprūpes 

pakalpojumi būs nepieciešami biežāk, jo nepārtraukti mainīgajā 

pasaulē radīsies arvien jaunas nepieciešamības, kā arī radīsies 

situācijas, kad invalīdam būs nepieciešams citu atbalsts un 

palīdzība. 

 

Thomas (2004) atklāj socioloģisko izpratni par to, kas ir 

invaliditāte, un secina, ka nepieciešams atdzīvināt sociāli 

radniecisko izpratni par invaliditāti. Pēc Žulys, Klimavičius, 

Kriščiūnas (1998) domām, invaliditāti var iedalīt pēc cēloņiem, 

kas to izraisījuši. Pirmā tipa invaliditāte sastāv no fiziskām 

nespējām, tādām kā redzes un dzirdes traucējumiem, nervu un 

muskuļu bojājumiem. Garīgā invaliditāte, piemēram, ir radusies 

garīgās attīstības traucējumu un garīgo slimību rezultātā. 

Medicīniskās invaliditātes piemēri ir diabēti, alerģijas u.c.  

 

Sociālās invaliditātes rodas sliktas izglītības rezultātā. 

Invaliditātes cēloņi dažādās valstīs ir  

atšķirīgi. Apvienoto Nāciju (ANO) eksperti  norāda, ka 

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

epidēmijas, iedzīvotāju migrācija, ģimeņu nabadzība, antisanitāri 

sadzīves apstākļi, kā arī neizglītoti cilvēki, medicīnas 

pamatzināšanu trūkums, medicīniskās aprūpes trūkums, 

zināšanu trūkums par invaliditātes jautājumiem, nepareiza 

invaliditātes izpratne un invalīdu diskriminācija. Varētu pieminēt 

arī medicīniski sanitāro palīdzības pamatprogrammu piemērotas 

apmācības trūkumu, medicīnisko palīdzību ierobežojošos 

faktorus: resursi, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, fiziskās un sociālās 
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barjeras, kas liedz cilvēkiem pieeju daudzām esošām iespējām: 

resursi, kas iztērēti šauras specifikas palīdzībai, kas nav saistīti ar 

vairuma iedzīvotāju vajadzībām, slikta sociālā palīdzība, veselības 

aprūpe, izglītojoša, profesionālā un tehniskā izglītība, 

nodarbinātības infrastruktūra. Viens no galvenajiem iemesliem ir 

sekundārs uzsvars uz sociālo un ekonomisko pasākumu attīstību, 

invaliditātes novēršanu un zināšanām par invaliditāti. Nelaimes 

gadījumi rūpniecībā, lauksaimniecībā, transporta nozarē, dabas 

katastrofas, stress un citas psihosociālās problēmas, kas saistītas 

ar sociālās kārtības laušanu, arī var būt attiecināmas uz 

galvenajiem iemesliem. Invaliditātes izcelsmi veicina nepamatota 

medikamentu lietošana, atkarība no narkotikām, 

elektrokardiostimulatori, nekvalificēta sniegtā palīdzība 

cietušajam nelaimes gadījumā, urbanizācija un tās sekas. Kā 

uzsver Berry (2008) cilvēka fizisko vai garīgo spēju trūkums vai 

samazinājums un invaliditāte ierobežo personas iespēju iegūt un 

saglabāt darbu. Korporatīvā kultūra var radīt attieksmes, 

uzvedības un fiziskas barjeras darbiniekiem vai darba 

meklētājiem ar invaliditāti. Douglas un Schur (2003) pētījumā 

secināts, ka, ja tiek ievērojami uzlabotas nodarbinātības izredzes 

cilvēkam ar invaliditāti, uzmanība jāpievērš veidiem, kādā 

korporatīvā kultūra rada vai pastiprina šķēršļus darbiniekiem ar 

invaliditāti un kā šie šķēršļi tiek novērsti vai pārvarēti. Michael, 

Graham, Marion (2009) atklājumi liecina par diskrimināciju no 

darba vietas un darba devēja puses un iezīmēšanu, kā galvenos 

faktorus, kas traucē respondentiem veiksmīgi iegūt un saglabāt 

darba vietu darba tirgū.  Piggot, Houghton (2007) novēro 

mainīgu darba klimatu un attieksmes maiņu pret invalīdiem, kuri 

plāno kļūt ekonomiski aktīvi, lai pildītu savu apzinīgā pilsoņu 

lomu. Pastāvīgi nepieciešams koncentrēties uz jēdziena pārēju 

no politikas uz praksi. Pēc Baranauskienes viedokļa (2004) 

invalīdu dzīves kvalitāte ir tieši atkarīga no viņu ienākumiem. 
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Jānodrošina, lai visiem cilvēkiem ar invaliditāti, kas var un vēlas 

strādāt, būtu ienākumu avots – darbs. Tomēr sarežģītās 

ekonomiskās situācijas, darbaspēka pieprasījuma samazinājuma 

un kopējā bezdarba līmeņa palielināšanās dēļ invalīdu 

nodarbinātība un viņu integrācija darba tirgū ir arvien pieaugoša 

problēma. Kā uzskata Baranauskiene (2004), nodarbinātības 

iespējas cilvēkiem ar invaliditāti ir ierobežotas šādu iemeslu dēļ: 

invalīdu profesionālā rehabilitācija tiek pārtraukta termiņa 

vidusposmā sliktās darba tirgus politikas satura mijiedarbības, 

nespējas pietiekami atspoguļot personības un tirgus intereses 

dēļ, vienlaicīgi nodrošinot profesionālu apmācību cilvēkiem ar 

invaliditāti; neatbilstoša un neefektīva valsts sociālā politika; 

nodarbinātības atbalsta un palīdzības trūkums darba vietā; ir 

atklāta slikta izturēšanās, kad nepamatoti tiek atlaists cilvēks ar 

invaliditāti; slikta sadarbība dažādu iestāžu starpā, kas strādā ar 

invalīdiem, kuri nedalās viens ar otru pieredzē un dažkārt pat 

nezin, kādos gadījumos konkrētā iestāde darbojas; negatīva 

sabiedrības attieksme pret invalīdiem, ko radījuši plašsaziņas 

mēdiji. 

 

Bagdonas un citi (2007) ierosina, ka cilvēka darbaspējas ir 

atkarīgas ne tikai no medicīniskā stāvokļa – traucējumu rakstura, 

smaguma pakāpes, izcelsmes laika, bet arī daudziem ar veselību 

un darbaspēju nesaistītiem faktoriem, bet apstākļiem. Runājot 

par vienlīdzīgas līdzdalības iespējām, piemēram, par līdzdalību 

darba tirgū, svarīgi ir arī vides piemērošanas apstākļi, pienācīgi 

aprīkojot darba vietu un papildus ierīces. Darba devēja un kolēģu 

noteikumi, juridiskais pamatojums un nodarbinātības atbalsts 

invalīdam ir vissvarīgākie sociālie faktori. Bez tam, ļoti svarīgi 

faktori ir invalīda personīgās rakstura īpašības, īpaši tā saucamā 

darba motivācija, vēlme pašrealizēties un vērtību orientācija. 

 



 
Iespēja, nevis nespēja darba vidē (AnDiW) 

 

146 
 

Ruškus, Mažeikis (2007) uzskata, ka slimība pati par sevi 

nenosaka cilvēka darbaspēju pakāpi, darbaspēju esamība vai 

neesamība ir atkarīga no cilvēka attiecībām ar vidi, nozīmi, 

sajūtām, motīviem un attēlojuma, kas dominē konkrētajā 

situācijā. Tomēr invalīdam nav viegli konkurēt darba tirgū. 

Jebkurš invalīds, cenšoties realizēt savas iespējas, saskaras ar ļoti 

augstām prasībām. Visbūtiskākās no tām ir ir profesionālās 

kvalifikācijas, darba pieredze, invalīda vecums, invaliditāte pati 

par sevi (Baranauskiene, 2004). 

 

Baranauskiene, Elijošius, Pauliukonis (2004) šo nepilnību 

iemeslus saskata „atvērtajā” darba tirgū: sociāli nepieņemama 

uzvedība, nepietiekama izglītība un prasmes, paaugstināta 

konkurence darba tirgū, sagatavotības trūkums neatkarīgai 

dzīvei, skaidras valdības politikas trūkums, negatīvs tēls, bailes 

par aizspriedumiem, atbalsta trūkums darba procesā, zema 

interese no potenciālo darba devēju un kolēģu puses, darba 

devēju informētības trūkums. 

Šo iemeslu dēļ darba centriem ir ļoti ierobežotas iespējas atrast 

darbu cilvēkiem ar invaliditāti. 1.tabulā attēloti dati par cilvēku ar 

invaliditāti profesionālo apmācību un iekārtošanu darbā. 

1.tabula. Invalīdu nodarbinātība 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Kopējais reģistrēto invalīdu skaits 

Invalīdi 4408 4408 7897 9817 8817 10828 12122 14653 

Invalīdu skaits 

salīdzinājumā ar 

kopējo skaitu, % 

 

1,8 

 

1,8 

 

3,3 

 

4,8 

 

5,4 

 

6,7 

 

6,5 

 

6,8 

Nodarbinātie invalīdi 

Invalīdi 2033 2033 2046 2665 3206 3809 5798 5668 

Invalīdu skaits 

salīdzinājumā ar 

kopējo skaitu 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,6 

 

2,1 

 

2,9 

 

4,0 

 

5,8 

 

4,8 

 Lietuvas darba tirgus dati 
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Kā redzams 1.tabulā attēlotajos datos, laika posmā no 2001. Līdz 

2008.gadam cilvēku skaits ar invaliditāti ir palielinājies par vairāk 

kā 10,000 (no 4,408 līdz pat 14,653 cilvēkiem ar invaliditāti). Tajā 

pašā laikā viņu nodarbinātības iespējas samazinās. Ja 2001.gadā 

gandrīz puse no visiem invalīdiem bija nodarbināti (kas ir 2,033 

no 4,408), tad 2008.gadā nodarbināti ir tikai nedaudz vairāk kā 

trešdaļa (kas ir 38,68% no kopējā invalīdu skaita). 

 

Juridiskie likumi, kas saistīti ar invalīdu nodarbinātības 
jautājumiem 

Lai radītu humānu attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti, visas 

valstis izdod likumus, kas regulē invalīdu un viņu radinieku 

tiesības, lai nodrošinātu viņiem vienādas iespējas līdzdarboties 

sociālajā dzīvē. Invalīdu tiesības un pienākumus, kā arī 

integrācijas un socializācijas principus rietumu valstis un 

starptautiskās organizācijas ir deklarējušas šādos juridiskos 

dokumentos: Vispārējā Cilvēktiesību Deklarācija (1948), 

Deklarācija par sociālo progresu un attīstību (1969), Galīgi 

atpalikušo cilvēku tiesību deklarācija (1971), Invalīdu tiesību 

deklarācija (1975), Konvencija par invalīdu profesionālo 

rehabilitāciju un nodarbinātību (1983), Principi garīgi slimu 

personu aizsardzībai un garīgās veselības aprūpes uzlabošanai 

(1991). 

 

Pamatojoties uz starptautiskiem tiesību aktiem un dokumentiem, 

kas uzskaitīti Eiropas Sociālajā Hartā (1961), ANO Ģenerālā 

Asambleja ir pieņēmusi „vispārējos noteikumus invalīdiem ar 

vienādām iespējām,” kas nosaka, kā tiek īstenotas vienlīdzīgas 

cilvēktiesības  un iespēju vienlīdzība, un kā izpildās attīstība un 

līdzdalība sociālajā dzīvē (Vaičekauskaite, 2005). 
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Pēc Baranauskienes viedokļa (2004), lai nodrošinātu, ka visi 

cilvēki ir brīvi un vienlīdzīgi savās tiesībās un cieņā, ir 

nepieciešams visām kopienām pieļaut daudzveidību sabiedrībā 

un censties nodrošināt labākas iespējas invalīdiem, lai viņi varētu 

veiksmīgāk izmantot visas piemērojamās cilvēktiesības. Tas viss ir 

atzīts dažādās starptautiskās konvencijās. 1983.gada 3.decembrī 

tika apstiprināta pasaules mēroga darbības programma 

invalīdiem. Galvenie noteikumi tika pieņemti 1993.gada 

20.decembrī. Abu šo dokumentu mērķis ir veicināt efektīvu 

invaliditātes un rehabilitācijas metodes, un panākt pilnvērtīgu 

invalīdu līdzdalību sociālajā dzīvē un izlīdzinātu viņu tiesības 

sabiedrībā (Karvelis, 2001). Tas nozīmē radīt līdzvērtīgus 

nosacījumus gan invalīdiem, gan veseliem indivīdiem vienlīdzīgu 

tiesību īstenošanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Šie jēdzieni 

vienlīdz attiecas uz visām valstīm, neatkarīgi no to attīstības 

līmeņa (Voroneckas, 1997). Iespēju vienādošana attiecas uz 

ikvienu sabiedrisku sistēmu, kas ir sasniedzama ikvienam, tai 

skaitā invalīdiem (Vienlīdzīgas iespējas personām ar invaliditāti: 

ANO Paraugnoteikumi, 1996). 

 

Vienlīdzības princips veicina godīgu gan veselo cilvēku, gan 

invalīdu vajadzību ievērošanu, plānojot savu sociālo dzīvi. Tiek 

atbilstoši plānots resursu sadalījums, lai garantētu vienlīdzīgas 

iespējas katram indivīdam attiecībā pret citiem. 

 

Tiesisko regulējumu attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti izveidoja 

Eiropas Savienība. Pūras (1997) apgalvo, ka tādi dokumenti kā 

Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (1953), 

Eiropas Konvencija par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai 

pazemojošas rīcības vai soda novēršanu (1987) ievērojami 

samazināja dalībvalstu attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti. 
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Tomēr vissvarīgākais dokuments saistībā ar invalīdu 

nodarbinātību ir Eiropas Savienības Padomes Direktīva 

2000/78/EK. Tās mērķis ir mazināt diskrimināciju dažādās jomās, 

tostarp tajās, kas skar invaliditāti un nodarbinātību.Tā mēģina 

īstenot vienlīdzīgas attieksmes principu. Tā aizliedz diskrimināciju 

nodarbinātības jomā un prakses mācību vidē. Šī direktīva paredz 

būtisku ietekmi uz nepieciešamām piemērojamām tiesībām, lai 

nodrošinātu iespēju klāstu invalīdiem strādāt un mācīties. Bieži 

vien darba devēji neparedz nekādas priekšrocības invalīdiem un 

tas ir viens no saskatītajiem šķēršļiem, kas jārisina darba tirgū. 

Darba devējiem būtu jāveic attiecīgie pasākumi, kas ļautu 

invalīdiem strādāt, veidot karjeru vai iegūt izglītību. Tāpēc darba 

devēja nenoliedzams pienākums ir nodrošināt invalīdam 

atbilstošu darba vidi, pretējā gadījumā viņu rīcība var tikt 

uzskatīta par tiešu diskrimināciju. Invalīdiem būtu jāparedz īpaši 

nosacījumi, tai skaitā, bet ne tikai: nodrošinot aprīkojumu, 

nosakot īpašu darba kārtību, pārskatot uzdevumu, apmācību, 

nepieciešamo zināšanu bāzi, ieviešot izmaiņas pārbaužu vai 

novērtējumu kārtībā, nodrošinot tulka pakalpojumus u.c. 

Direktīva paredz nepieciešamos ierobežojumus attiecībā uz šo 

jautājumu, lai izvairītos no neatbilstoša vai pārvērtēta 

apgrūtinājuma darba devējam, attiecībā uz prasībām nodrošināt 

piemērotus apstākļus invalīdiem (Personas ar garīgās attīstības 

traucējumiem un viņu aprūpētāji nodarbinātības meklējumos, 

2005). 

 

Invalīdu jautājums Lietuvā pievērš arvien lielāku uzmanību un 

veicina dažādu programmu izveidi no dažādu organizāciju puses 

nolūkā uzlabot invalīdu dzīves kvalitāti un nodrošināt šo cilvēku 

tiesības. Cilvēku ar invaliditāti tiesisko statusu regulē valsts 

likumdošana, kurā par galveno tiek uzskatīta LR Konstitūcija, un 

citas īpašas jomas regulē speciālie likumi vai izpildvaras akti. 
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Šobrīd aptuveni 70 apgabalos dzīvojošie invalīdi ir aizsargāti ar 

dažādiem likumiem, bet tikai daži no likumiem ir īpaši saistīti ar 

nodarbinātības iespējām. LR Darba likums (2002) regulē tādu 

pašu nodarbinātību kā citiem cilvēkiem. Tas nodrošina papildus 

drošību invalīdiem, kas meklē darbu. 

 

Tiesības uz darbu un nodarbinātību ir galvenokārt balstītas uz 

valsts tiesību sistēmu. Cilvēku ar dažādām invaliditātēm 

nodarbinātība un viņu drošību nosaka Personu ar invaliditāti 

sociālās integrācijas likums (1991). Citi valsts nodarbinātības 

noteikumi ir saistīti ar Lietuvas likumdošanu. Bezdarbnieku 

aizsardzību, ko paredz Lietuvas iedzīvotāju noteikumi, regulē 

Likums par atbalstu bezdarbniekiem (2002), kurš nosaka, ka 

invalīdi darba tirgū ir papildus jāatbalsta. 

 

Kopš 2005.gada 1.jūlija Lietuva izveidoja jaunu invaliditātes un 

darba līmeņa sistēmu (Invalīdu sociālās integrācijas likums, 2005, 

Nr.83-2983). Likums izstrādāts, pamatojoties uz jauno pieeju 

cilvēkiem ar invaliditāti. Galvenie punkti ir jaunais cilvēka 

invaliditātes novērtējums un iespējas, kas tiek piedāvātas 

invalīdiem. Invalīds var brīvi izvēlēties, ko viņš vēlas darīt, bet 

sociālās atbildības ziņā ir palīdzēt viņam sasniegt šo mērķi (Jaunā 

pieeja personai ar invaliditāti, 2004). Darba spēja tiek novērtēta 

procentuāli un tās rādītājs tiek noteikts pēc pieciem galveniem 

punktiem (intervāliem). Ja personas darba efektivitāte tiek 

novērtēta 0-25 procentu līmenī no kopējā darba spēka, tad 

persona tiek atzīta par nespējīgu. Ja tā tiek novērtēta 30 līdz 50 

procentu robežās, tad persona tiek atzīta par daļēji nespējīgu. 

Bet ja efektivitāte tiek novērtēta 60 līdz 100 procentu līmenī, tad 

persona tiek uzskatīta par darbspējīgu. Invalīdu sociālās 

integrācijas likums nodrošina invalīdiem plašākas iespējas. 
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Saskaņā ar Likumu par atbalstu bezdarbniekiem (2005) papildus 

atbalsta valsts politika bezdarbniekiem ir kvotu sistēma, kuras 

galvenais mērķis ir palīdzēt nodarbināt smagas pakāpes 

invalīdus. Darba devējiem, kuri nepilda savas saistības cilvēku ar 

invaliditāti nodarbināšanas jomā vai neizveido atsevišķas darba 

kvotas invalīdu nodarbināšanai, būs jāveic ieguldījumi 

Nodarbinātības fondā 15 minimālo mēnešalgu apmērā. Šie 

līdzekļi tiek izmantoti, lai izveidotu darba vietas invalīdiem. 

Papildus šo iemaksu veikšanai darba devējam jānodarbina 

invalīdi tuvākajā nākotnē. Tanī pat laikā tiem darba devējiem, 

kuri pilda invalīdu nodarbinātības kvotas, par invalīdu 

nodarbinātu tiek maksātas nodarbinātības veicināšanas 

subsīdijas no Nodarbinātības fonda darba vietas izveidei nolūkā 

amortizēt invalīdu izmaksas. Bezdarbnieku atbalsta likums 

nosaka, ka invalīdus nepieciešams turpmāk papildus atbalstīt no 

sabiedrības puses, lai tie varētu būt efektīvs darba spēks. 

Tādējādi šis likums parāda invalīdu nodarbinātību tirgū 

(organizētas darba tirgus apmācības, bezdarbnieku pabalsti) un 

labumus, ko tie gūst (personīgs īpašums un nodokļu 

atvieglojumi). Tomēr, šie noteikumi nav pietiekami efektīvi. 

Sarežģītajā ekonomiskajā situācijā, kad pieprasījums pēc darba 

vietām samazinās, invalīdu nodarbinātība un integrācija darba 

tirgū kļūst arvien problemātiskāka. 

 

Invalīdiem ļoti būtisks ir Lietuvas Republikas Likums par sociālām 

iestādēm (2004). Tas formulē galveno mērķi: nodarbināt tos, kuri 

ir zaudējuši darbu un vispārēju spēju strādāt, un palīdzēt 

ekonomiski neaktīviem vai tiem, kuri nevar konkurēt darba tirgū 

uz vienlīdzīgiem noteikumiem, kā arī iedrošināt viņus atgriezties 

darba tirgū. Likums arī uzsver sociālo integrāciju un samazina 

invalīdu sociālo atstumtību. Saskaņā ar valsts likumu, sociāliem 

uzņēmumiem jānodrošina atbalsts, daļēji jākompensē darba 
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algas un sociālā apdrošināšana, jāmaksā subsīdijas un jāizveido 

darba vietas gan strādājošo invalīdu apmācībai, gan 

nodarbinātībai. 

 

Lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas cilvēkiem ar invaliditāti, tika 

padarīti pieejami visi sociālie resursi, izstrādājot un pieņemot 

valdības lēmumu Par valsts cilvēku ar invaliditāti sociālo 

iekļaušanos 2003 – 2012 (Matilionis, Razbadauskas, Istomina, 

2005). 

 

Šķiet, ka Lietuvai ir izdevies izveidot tiesisku sistēmu, kas 

nodrošina invalīdu integrāciju darba tirgū. Līdzīgi kā citās valstīs, 

Lietuva jau ir izveidojusi tiesisko regulējumu, kas balstīts uz 

tādiem likumiem kā Cilvēku ar invaliditāti sociālās integrācijas 

likums (2005), Likums par atbalstu bezdarbniekiem (2005) un 

Sociālo iestāžu likums (2004). Tomēr, neskatoties uz šķietamo 

likumu izcilību, nav tiešas iespējas to īstenošanai. Turklāt, kā to 

pierādījusi prakse, šie likumi nav pietiekami efektīvi, lai 

nodrošinātu darba vietas piešķiršanu invalīdiem. Valstī pastāv 

darba iespēju samazināšanās tendence. 

 

Pētījuma metodika: zinātiskās literatūras analīze un mutvārdu 

intervija. 

 

Apjoms: pētījuma laikā tika aptautāji septiņi invalīdi. Visi cilvēki 

ar līdzīgām problēmām tikai izvēlēti pēc „sniega bumbas” 

metodes. Izvēles kritēriji: 1. Personai ir 35-55% invaliditātes 

līmenis, 2. Viņš/viņa ir reģistrēti Darba biržā. 

 

Pētījuma metodes. Datu savākšana pētījumam. Dati tika savākti, 

izmantojot daļēji standartizētas intervijas metodi, pamatojoties 

uz Girdzijauskienes (2006) kvalitatīvās intervijas vadlīnijām. 
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Jautājumi intervijas laikā tika uzdoti konsekventi, sākot no pirmā 

līdz pēdējam. Interviju vadīja un jautājumus diskusijai sagatavoja 

pētījuma autore. Intervijai bija elastīga struktūra, intervijas 

nosacījumi tika apspriesti pētījuma autores un intervējamā 

starpā. Intervija ietvēra vispārējus jautājumus, kuri netika 

izmantoti datu analīzē. 

 

Datu analīzes metodes. Dati tika analizēti, izmantojot kvalitatīvā 

satura analīzi, vadoties pēc šādiem posmiem (Doowne – 

Wamboldt, 1992): 1) teksta sadaļu atlase; 2) kategoriju un to 

definīciju izveide; un 3) kategoriju definīciju un noteikumu 

precizējumi; 4) identifikācijas ticamība; 5) ticamības noteikšana; 

6) kodēšanas noteikumu pārskatīšana. Pētījuma dati tika sadalīti 

jēgpilnu tematu meklēšanas segmentos, sagrupēti un apvienoti 

pa apakškategorijām, kategorijām un tēmām. 

Intervijas atbildes tika ierakstītas diktofonā. Intervijas atklāja 

jebkuras minētā jautājuma trūkumus un priekšrocības. Tika 

atklātas dažas intervijas priekšrocības. Šis pētījums nodrošināja 

dalībnieku anonimitāti un atklātās informācijas konfidencialitāti. 

Pateicoties intervijas slēptajam raksturam, bija iespējams 

novērot aptaujas dalībnieku atbildes reakciju, mīmiku. Tā kā 

intervija tika ierakstīta diktofonā, apkopotā informācija var tikt 

uzskatīta par derīgu. Daži no intervijas mīnusiem ir spriedze, 

aizdomīgums un satraukums dēļ tā, ka intervija tiek ierakstīta. 

Intervijas sākumā diktofonā dzirdamā šalkoņa lika aptaujātajiem 

justies neērti. 

 

Pētījuma rezultāti: 
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Pēc aptaujas datu analīzes tika identificētas trīs tēmas: cilvēku ar 

invaliditāti nodarbinātības iespēju novērtējums, grūtības, ar ko 

saskaras invalīdi, meklējot darbu darba biržā. 

Temats:  cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības iespēju 

novērtējums. 

 

Kategorijas: 

 

Nav pilnīgi nekādu iespēju atrast darbu. Apakškategorijas: 

nelabvēlīga ekonomiskā situācija, piemērotu darba vietu 

trūkums, zems pašnovērtējums cilvēkiem ar invaliditāti. Nelielas 

izredzes atrast darbu. Apakškategorijas: darbs nav vajadzīgs. 

Cerība/vēlme atrast darbu. Apakškategorijas:  atsevišķu darbību 

iespējas konkrētā vietā, iespējas atrast darbu pēc darba iemaņu 

atjaunošanas, konkrēta darba meklēšana (skatīt 2.tabulu). 

 

2.tabula. Paredzamās iespējas invalīdiem atrast darbu. 

 

 Nav pilnīgi nekādu iespēju atrast 

darbu 

Nelabvēlīga ekonomiskā situācija „...patreizējā situācijā nav nekādu 

cerību atrast darbu... <...> ... 

tūkstošiem cilvēku nav atraduši 

darbu un tas nozīmē, ka mūsu - 

invalīdu izredzes ir vēl zemākas...” 

„... kuram gan rūp mūsdienās tādi 

cilvēki, kā mēs...” 

„...man nav cerību atrast darbu. Ir 

tik daudz bezdarbnieku, es vismaz 

saņemu sociālos pabalstus”. 

Piemērotu darba vietu trūkums „...nav pietiekoši daudz piemērotu 

darba vietu un invaliditāte mazina 

manu tiekšanos pēc darba”.  
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Zems pašnovērtējums cilvēkiem 

ar invaliditāti 

„...Kur es atradīšu darbu ar savu 

invaliditāti, ņemot vērā bezdarba 

līmeni...” 

 Nelielas izredzes atrast darbu 

Darbs nav vajadzīgs „...Man nav vajadzības meklēt 

darbu...bezdarbnieka pabalsts sedz 

minimālās prasības...” 

„... nav vajadzības meklēt 

darbu...man vajag tikai sociālos 

pabalstus un spēt nomaksāt 

apkures un ūdens izmaksas...” 

 Cerība/vēlme atrast darbu 

Atsevišķu darbību iespējas 

konkrētā vietā 

„Es varu paveikt jebkuru vienkāršu 

fizisku darbu” 

„...Es varētu strādāt mājās ar darba 

atļauju”. 

„...Es varētu strādāt ar datoru...”. 

Iespējas atrast darbu pēc darba 

iemaņu atjaunošanas 

„... Darbs man ir ļoti svarīgs, tomēr 

esmu zaudējis savas darba 

iemaņas, tāpēc es gribētu tās 

atjaunot ar zināšanas atjaunojošu 

profesionālās izglītības kursu 

palīdzību...” 

Konkrēta darba meklēšana „... es varētu pieskatīt bērnus vai 

pensionārus...” 

„... es varētu tirgot augļus vai vispār 

strādāt ielu tirdzniecībā... ...” 

 

Darbs ir viena no svarīgākajām sociālajām prasībām. Taču 

restrukturizācija, privatizācija, tirgus attīstība un citi iekšēji un 

ārēji faktori ir radījuši nodarbinātības līmeņa samazināšanos un 

bezdarba līmeņa paaugstināšanos. Bezdarbs atstāj īpaši smagu 

ietekmi uz invalīdiem. Kā norādīts Tautkutes (2004) pētījumā, 

viena no galvenajām bezdarba problēmām invalīdiem ir 
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profesionālās kvalifikācijas trūkums vai tādas neesamība. Citi 

faktori ir darba pieredze, vecums, nodarbošanās, motivācijas 

trūkums un neatbilstošs savu spēju novērtējums. Faktorus, kas 

liedz integrēties darba tirgū, pastiprina gan objektīvs apmācību 

trūkums, gan integrācijas trūkums darba tirgū, gan invaliditātes 

pakāpe un personīgās nodarbinātības problēmas. Arī 

bezdarbnieka pabalstu, dažādu kompensācijas sertifikātu un 

piemaksu izvēle mazina personīgo iniciatīvu un nepieciešamību 

pēc sasniegumiem. Tas labi atspoguļojas kvalitatīvajā aptaujā, 

kur respondenti vainoja savu slikto ekonomisko situāciju un 

pašnovērtējuma trūkumu, kā arī prasmju trūkumu savai nespējai 

atrast darbu. Tāpēc lielākā daļa invalīdu ļoti slikti vērtē savas 

nodarbinātības iespējas. Daži tomēr spēj tās novērtēt, cik vien 

iespējams. 

 

Temats: Problēmas, ar kurām saskaras invalīdi, meklējot darbu. 

 

Kategorijas:  

 

Personīgās. Apakškategorijas: psiholoģiska rakstura problēmas, 

motivācijas trūkums. 

 

Atkarīgas no izglītības. Apakškategorijas: nepietiekamas 

zināšanas, nepietiekama kvalifikācija. 

 

Atkarīgas no ārējiem rezultātiem. Apakškategorijas: 

nepietiekama vai neatbilstoša tirgus konsultantu palīdzība, 

informācijas trūkums (skatīt 3.tabulu). 
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3.tabula. Problēmas, ar kurām saskaras invalīdi, meklējot 

darbu. 

 Personīgās 

Psiholoģiska rakstura problēmas „... mana invaliditāte ir skaidri 

redzama, es jūtos kā otršķirīgs, 

īpaši tad, kad citi uz mani skatās...” 

„... es jūtos nedroši, es nespēju 

socializēties... Tāpēc, ka es pavadu 

laiku vienatnē...Es labāk jūtos 

vienatnē nekā kolektīvā...” 

„... Es vainoju sevi un citus savos 

ikdienas darba tirgus 

meklējumos... tomēr jāatzīst, ka 

mani kārtējo reizi atraidīja...” 

Motivācijas trūkums „...Man nav vēlēšanās kaut ko 

mainīt, es esmu bijis kūtrs tik 

daudzus gadus... <...> ...sociālais 

pabalsts man ir pilnīgi 

pietiekams...” 

 Atkarīgas no izglītības 

Nepietiekamas zināšanas „...esmu nostrādājis 20 gadus 

vienā darba vietā, es neko citu 

nemāku kā atrasties pie ražošanas 

lentes... 

„... man nav izglītības... <...> es 

nezinu, kādu darbu protu darīt...” 

... esmu pabeidzis tikai 10 klases, 

man nav profesijas... 

„...es gribētu sākt strādāt, bet man 

nav ne mazākās nojausmas, kas ir 

motivācijas vēstule un CV...” 

Nepietiekamas prasmes „Mūsdienās pat apkopējai jāzina 

angļu valoda... 

...es biju gatava sākt strādāt pat 

apkopēju, bet uzzināju, ka pat 
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apkopējai nepieciešams apmeklēt 

prakses semināru un iegūt darba 

sertifikātu...” 

„Mans patreizējais sertifikāts vairs 

nav derīgs un es neko nevaru 

iesākt bez tā, bet es gribētu 

iemācīties ko jaunu, lai strādātu ar 

atļauju...” 

 Atkarīgas no ārējiem rezultātiem 

Nepietiekama vai neatbilstoša 

tirgus konsultantu palīdzība 

„...darba konsultanti ieteica man, 

kur doties, bet kopumā viņi ir 

diezgan bezjēdzīgi...” 

„... es biju pārsteigts par 

konsultanta formālo sejas 

izteiksmi, runājot par manām 

nodarbinātības iespējām... 

<...>...viņi uztvēra mani par naivu 

jauniņo, kas meklē darbu...” 

„... vienīgā komunikācija ar darba 

biržu notiek ar reģistrācijas 

palīdzību...” 

Informācijas trūkums „...es nezinu nevienu sociālo 

iestādi, kas rūpētos par invalīdu 

nodarbinātību...” 

„... es neko citu, kā darba biržu, 

nezinu...” 

 

 

Analizējot intervijas laikā iegūtos datus, noskaidrojās, ka invalīdi 

saskaras ar grūtībām, cenšoties atrast darbu. Invalīdi ir bikli, jūtas 

nedroši un satraukti, jo baidās tikt atraidīti. Kā ievēroja 

Vaičekauskaite (2004), tas nav tikai invaliditātes dēļ. Klātesošie 

mēdz paust dažādas reakcijas pret cilvēkiem ar invaliditāti. 

Sajūtas mēdz būt dažādas (vairumā gadījumu cilvēki izjūt 



 
Iespēja, nevis nespēja darba vidē (AnDiW) 

 

159 
 

simpātijas pret invalīdu). Sabiedrība ne vienmēr spēj saskatīt 

pilsoni un cilvēcisku būtni invalīdā. Novērojama pozitīva, tomēr 

pagaidām lēna sabiedrības attieksmes pret invalīdu tendence, 

tomēr situācija joprojām ir sarežģīta tāpēc, ka invalīds nevar vai 

viņiem nav iespēju likt sevi ievērot, un tas sarežģī situāciju un 

invalīdu attieksmi pret darbu. 

 

 Lietuva ir izveidojusi tiesisko sistēmu, kas nodrošina invalīdu 

integrāciju darba tirgū, bet tai nav reālo īstenošanas mehānismu. 

Cilvēki ar invaliditāti veido sabiedrības grupu, kas saskaras ar 

specifiskām problēmām un kuriem ir specifiskas vajadzības. Kā 

apgalvo Juknevičiene (2003), lielākā daļa cilvēku ar invaliditāti 

ilgstoši ir bijuši bez darba, profesionālo kvalifikāciju un cerības 

integrēties sabiedrībā un darba tirgū trūkums ir likuši vilties. 

 

Pētījuma rezultāti parādīja, ka, lai indivīdi ar invaliditāti būtu 

konkurētspējīgi darba tirgū, nepietiek tikai ar prasmēm. Tāpēc ir 

ļoti svarīgi prasmes atjaunot un piedāvāt jaunas apmācību 

programmas. Kā min Baranauskiene, Ruškus (2004), invalīds ir 

retums darba tirgū un vainojami nav tikai ārējie apstākļi. Pati 

invaliditāte un iekšējie (psiholoģiskie) cēloņi atstāj milzīgu 

ietekmi: iekšējas motivācijas trūkums, iegūta bezpalīdzība, 

bezvērtība, atkarība no citiem, bailes izrādīt savu fizisko nespēju 

vai vājumu, vēlēšanās trūkums pārvarēt grūtības. Kā to pierāda 

pētījuma rezultāti, šīs psiholoģiskās problēmas rada 

nodarbinātības problēmas. 

 

Temats: Nepieciešamā palīdzība invalīdiem no nodarbinātības 

biroja personāla. 

 

Kategorijas: 
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Reālā dzīve un darba prasmes. Apakškategorijas: apmācību 

vadītāji, zināšanu atjaunošanas kursi, dzīves pieredzes apmācības 

nodarbības. 

Noteikumu izmaiņas. Apakškategorijas: sabiedrības izglītība, 

sadarbība ar darba devējiem (skatīt 4.tabulu). 

 

 

4.tabula. Nepieciešamā palīdzība invalīdiem no nodarbinātības 

biroja personāla. 

 Reālā dzīve un darba prasmes 

Apmācību vadītāji „...(viņš/viņa) redz, ka man nav 

profesijas...varētu patiesībā 

palīdzēt ar padomu, es noteikti 

nenoraidītu šādu piedāvājumu...” 

„... es ieguvu šo profesiju pirms 

daudziem gadiem...nekas daudz no 

tā vairs nav nepieciešams 

šodien...es gribētu iemācīties ko 

jaunu...” 

„...jauns izaicinājums nekad nav 

problēma, jauna profesija būs 

izaicinājums arī man...tāds vismaz 

ir mans sapnis...” 

Zināšanu atjaunošanas kursi „Viss tik ātri mainās... es gribētu 

atsvaidzināt savas zināšanas, bet 

visi semināri ir par samaksu un nav 

iespējams neko labot...” 

„...es gribētu, lai darba tirgus 

apmaksā seminārus...” 

Dzīves pieredzes apmācības 

nodarbības 

„...Man ir socializācijas problēmas, 

šādas nodarbības būtu ļoti 

noderīgas...” 

„... kad redzu citus uz mani 

skatāmies, man samazinās 
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pašapziņa...< ... >... es reti kad 

vispār komunicēju ar cilvēkiem, 

esmu noslēdzies pats savā 

pasaulē...” 

„... šodien svarīgi ir strādāt ar 

datoriem, un es nemāku ar tiem 

apieties...” 

 Noteikumu izmaiņas 

Sabiedrības izglītība „...cilvēki ir nežēlīgi, tie darba tirgus 

darbinieki nesaskata mūsos 

potenciālo darbaspēku, un mēs 

varam strādāt ne sliktāk un 

iespējams pat labāk par citiem...” 

„...sabiedrībai vajadzētu būt vairāk 

pieejamai informācijai par 

invaliditāti...” 

Sadarbība ar darba devējiem „... ja vien tie darba tirgus 

darbinieki būtu mazāk formāli par 

tām tikšanās reizēm un patiesībā 

vairāk nodarbinātu „mūs” dažādos 

amatos...” 

„... kurš par mums rūpēsies, ja ne 

darba tirgus... <...> ... viņiem 

vajadzētu būt tām nodarbībām, 

mēs visi esam cilvēki un visi 

pakļauti slimībām...” „...darba 

tirgus darbiniekiem vairāk 

vajadzētu ieņemt starpnieka 

attieksmi un uztvert mūs 

vienlīdzīgi...” 

 

Pētījuma rezultāti parādīja, ka invalīdi, kas meklē darbu, no biroja 

darbiniekiem sagaida kaut ko vairāk par parastu reģistrāciju 

Darba biržā. Viņiem nepieciešama apmācība, lai attīstītu reālās 

dzīves prasmes. Likums par atbalstu bezdarbniekiem nosaka, ka 
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invalīdi darba tirgū tiek papildus atbalstīti. Pašvaldības darba 

birža nodrošina kvotas I un II grupas invalīdiem. Izšķiroši svarīgi ir 

nodrošināt invalīdiem priekšroku visiem vietējās darba biržas 

pakalpojumiem, bezdarba pabalstiem, darba tirgus apmācībām, 

palīdzību uzņēmējdarbībā un veicināšanu (Bezdarbnieku likuma 

ministrijas atbalsts, 2005). Tādējādi likums nosaka invalīdu 

nodarbinātību (organizēta darba tirgus apmācība, bezdarbnieka 

pabalsti) vai to piemaksas un nodrošinājumu (īpašums netiek 

aplikts ar nodokli un tiek piešķirtas dotācijas). Tomēr šie likumi 

nav pietiekami efektīvi: problēma ir sarežģītā ekonomiskā 

situācija ar pieprasījuma pēc darbaspēka, nodarbinātības un 

invalīdu integrācijas darba tirgū samazināšanos. 

 

Pētījums parādīja, ka valsts izglītība varētu būt viens no darba 

tirgus darbinieku risinājumiem. Kā redzams no pētījuma, cilvēki 

ar invaliditāti saskaras ar divkāršiem šķēršļiem: pirmie ir 

iedzimtie vai iegūtie trūkumi, un otrais rodas no citu vienaldzības 

pret invalīdu situāciju. Šī attieksme ir kaitējoša un izraisa 

bioloģisko nespēju, pievienojot tai psiholoģiskos faktorus. Lai 

veicinātu uzticību un sapratni sabiedrībā, ir svarīgi apmācīt 

cilvēkus saprast to, ka cilvēki ar fiziskiem trūkumiem ir vienlīdzīgi 

sabiedrības locekļi ar pilnām tiesībām un vēlmēm (Matilionis, 

Razbadauskas, Istomina, 2003). 

 

Secinājums 

 

1. Galvenie invalīdu sociālās integrācijas šķēršļi Lietuvā var tikt 

iedalīti subjektīvajos un objektīvajos. Subjektivitāte var būt 

attiecināma uz sliktu izglītības līmeni un apmācību, darba 

pieredzes trūkumu, valodu prasmēm, darba devēju negatīvo 

attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti, pasīvu dzīves stilu, zemu 
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mobilitāti, veselības stāvokli, informācijas trūkumu par darba 

tirgu. Vispamanāmākie objektīvie iemesli ir: nodarbinātības 

samazinājums, zemais atalgojums un augstas bezdarba socialās 

apdrošināšanas. Invalīdiem joprojām iz ierobežotas iespējas tikt 

nodarbinātiem. Pētījuma rezultāti atklāja, ka ierobežotas 

nodarbinātības iespējas ierobežo subjektīvos šķēršļus 

nodarbinātībai: darba motivāciju, iniciatīvu, darba meklējumus, 

neobjektīvu situācijas pašnovērtējumu; un subjektīvos šķēršļus 

nodarbinātībai: daži cilvēki ar invaliditāti dod priekšroku 

bezdarbinieka pabalstiem, dažādiem kompensācijas sertifikātiem 

un piemaksām par nodarbinātību un nevēlas integrēties darba 

tirgū pēc personīgās iniciatīvas. Pētījuma rezultāti liecina, ka, 

augstāk minēto iemeslu dēļ, invalīdi saskata savas nodarbinātības 

iespējas kā neiespējamas nelabvēlīgās ekonomiskās situācijas, 

zema pašnovērtējuma vai pesimisma un novecojušu prasmju dēļ. 

 

2.Analīze parāda iespējams vairākas problēmas invalīdu 

nodarbināšanā. Var norādīt dažus ārējos, iekšējos, sociālos un 

personības faktorus invalīdu nodarbinātībā. Darba tirgus piedāvā 

maz darba vietu, kas būtu piemērotas invalīdiem; profesionālo 

prasmju trūkums, kas atbilst personas pašnovērtējumam; un 

vispārējs piemērotu darba vietu trūkums tirgū. Pētījums rāda, ka 

cilvēki ar invaliditāti ir zaudējuši savas profesionālās 

kvalifikācijas, viņiem trūkst profesionālās un operatīvās iemaņas, 

bet tas ir viens no galvenajiem viņu bezdarba faktoriem. Sociālie 

faktori ietver sliktu darba devēju un potenciālo darbinieku 

sadarbību, un nepietiekamu informāciju darba devējiem par to, 

kā un ar kādu attieksmi pieņemt darbā šādus darbiniekus. Lielāko 

daļu cilvēku ar invaliditāti traucē negatīvā iekšējā sajūta: 

neuzticības sajūta, stereotipi un negatīvs paštēls. 
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3. Invalīdu integrācija tirgū ir nepietiekama darba un vides 

informācijas trūkuma dēļ, profesionālu zināšanu trūkuma dēļ, 

nespējas iegūt nepieciešamo informāciju no darba tirgus, 

jaunāko zināšanu un pieredzes trūkuma dēļ, un invaliditātes 

smaguma pakāpes dēļ. Ir ļoti svarīgi izveidot ciešas attiecības 

personāla un invalīdu starpā, lai mainītu invalīdu attieksmi pret 

sociālo dzīvi. Atkarībā no invalīda vajadzībām, profesionālim 

vajadzētu spēt palīdzēt. Tas būtu solis uz priekšu invalīdu 

integrācijas sabiedrībā virzienā, vairojot to iespējas. Pētījuma 

rezultāti atklāja, ka galvenā darba biržas personāla funkcija 

palīdzēt invalīdiem varētu tikt novirzīta invalīdu pašuztveres 

izmainīšanā un pārveidošanā, mainot viņu attieksmi pret darbu 

un sociālo dzīvi. Darba biržas darbinieki varētu palīdzēt cilvēkiem 

ar fiziskām nepilnībām ne tikai pielāgoties darba tirgum, atrodot 

darbu, bet palīdzot atklāt un iegūt nepieciešamās prasmes 

darbam. Tā nolūkā nepieciešams sniegt atbilstošus padomus 

invalīdiem un iedrošināt darba devējus nodrošināt invalīdus ar 

pielāgotām darba vietām un apstākļiem. Darba tirgus 

darbiniekam jāizveido atbalsta saikne, lai pārliecinātos, ka cilvēks 

ar fiziskām nepilnībām tiek pilnībā integrēts darba tirgū. 
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Nodarbinātības  centri 

 

Nodarbinātības centri ietilpst provinču pārvaldes kompetencē, 

un tie ir izveidoti ar mērķi nodrošināt pakalpojumus, kas ir īpaši 

orientēti uz darba ņēmējiem un darba devējiem, proti: 

 

! Apmeklētāju pieņemšana 

! Ieteikumu sniegšana 

! Darbaspēka piedāvājuma saskaņošana ar pieprasījumu 

! Iepriekšēja atlase 

! Konsultēšana 

! Atbalsta sniegšana neaizsargātajām kategorijām 

 

Kas saņem šos pakalpojumus?  

! „Profesionālās orientācijas pakalpojumu sniegšana tika uzsākta 

2004.gadā, un tās  mērķis ir palīdzēt atrast darbu nelabvēlīgā 

situācijā esošiem cilvēkiem. Personas, kas atrodas nelabvēlīgā 

situācijā, tiek iedalītas galvenokārt divās grupās: personas ar 

invaliditāti un personas, kam sociālo apstākļu dēļ ir nepieciešams 

atbalsts, lai tās varētu iekļauties darba tirgū. 

 

Pakalpojumu sniegšanas kārtība 

! „Mūsu galvenais mērķis ir saprast, kādas prasmes konkrētā 

persona ir apguvusi un vai šī persona spēs turpināt darīt to 

darbu, ko ir darījusi iepriekš, pirms kļuva par darbnespējīgu 

personu (diemžēl parasti tas NAV iespējams). 

 

! Nākamais solis ir mēģināt saprast, vai ir iespējams šo cilvēku 

pārkvalificēt. Tādēļ mēs piedāvājam dažādas iespējas, piemēram, 

apmācības talonus, mācību kursus, u.c. variantus. 
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! Kad šī fāze ir pabeigta, mēs nosūtām šo personu pie darba 

piemeklēšanas speciālistiem, kas sniedz darba piemeklēšanas 

pakalpojumus, balstoties uz mūsu sniegot informāciju par 

prasmēm, ko konkrētā persona ir apguvusi. Pēc tam darba 

piemeklēšanas speciālisti meklēt darbu, kas būtu piemērots šai 

personai.” 

 

Profesionālās orientācijas un prasmju līdzsvara novērtējums 

! „Mūsu sistēmā netiek pielietoti testi. Mūsu darbības pamatā ir 

profesionālās orientācijas un prasmju līdzsvara novērtējums. 

Persona, kas iestājas mūsu programmā, netiek izvēlēta darbam 

no cilvēku grupas, kurā ir arī darbspējīgas personas. Protams, ka 

šī persona var konkurēt ar citiem cilvēkiem ar invaliditāti, un šajā 

gadījumā darba devēji izvēlēsies darbinieku, balstoties uz saviem 

kritērijiem.” 

 

Visbiežāk sastopamās situācijas 

„Pašlaik mēs bieži sastopamies ar tā dēvēto „trīskāršo diagnozi”: 

jaunieši, kas ir braukuši ar motociklu un cietuši negadījumā, 

atrodoties narkotiku vai alkohola reibumā (vai abu vielu 

reibumā), un kam tiek sniegti garīgās veselības uzlabošanas 

pakalpojumi.” 

 

Apmācība 

! Vai personāla atlases darbinieki un kandidātu atlases 

komisijas locekļi ir atbilstoši apmācīti jautājumos, kas ir saistīti 

ar vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu, kandidātu dažādību un 

izpratni par invaliditāti? 
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! „Tā kā joprojām netiek nodrošināta oficiāla apmācība 

personām, kas vēlas kļūt par mērķtiecīgas nodarbinātības 

pakalpojumu konsultantu, personāla apmācības programmas var 

atšķirties. Tomēr lielākā daļa darbinieku ir ļoti labi apmācīti, un 

viņi ir apmeklējuši ievērojami skaitu profesionālās pilnveides 

kursu. 

 

! Pirms neilga laika, pateicoties Grundtvig projektam, 

darbiniekiem bija iespēja apmeklēt eksperimentālos kursus 

tiešsaistē ar nosaukumu ADAT (Aversive Discrimination 

Awareness Training- Izpratnes veidošana par aversīvo 

diskrimināciju), kas sastāv no pieciem moduļiem, kuri 

koncentrējas uz problēmām attiecībā uz aversīvo diskrimināciju, 

aversīvo diskrimināciju invaliditātes vai garīgās atpalicības dēļ, 

heteroseksisma, seksisma un intersekcionālo diskrimināciju.” 

Pozitīva prakse personu ar invaliditāti integrācijas un 
nodarbinātības jomā Latvijā 

„Personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšana” ir viens no 

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas zinātniskās un 

praktiskās izpētes virzieniem. 

 

Par šo sarežģīto problēmu ir izstrādāti daudzi svarīgi metodiskie 

materiāli (www.ande.isma.lv u.c.). Šie materiāli ir izstrādāti 

sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm (Lielbritānija, 

Luksemburga, Grieķija, Spānija, u.c.) un ar ES fondu finansiālu 

atbalstu. 

 

Projekta ietvaros ISMA ir atklājusi, ka pašreizējo situāciju, kas 

valda personu ar invaliditāti nodarbinātības jomā, ir iespējams 

uzlabot, un ir iespējams veicināt personu ar invaliditāti 

http://www.ande.isma.lv/


 
Iespēja, nevis nespēja darba vidē (AnDiW) 

 

175 
 

nodarbinātības efektivitāti. Pētījuma ietvaros tika pētīti un 

analizēti trīs dažādi uzņēmumi, balstoties uz labas prakses 

kritērijiem. 

 

Labas prakses piemēru noteikšana 

Saskaņā ar ES Labas prakses piemēru noteikšanas kritērijiem 

tika izvēlēti 3 dažādi uzņēmumi ar mērķi demonstrēt labas 

prakses piemērus personu ar invaliditāti nodarbinātības jomā: 

 

1. SIA „Dilanis-T”, tirdzniecības uzņēmums, kas ir attīstījis 

veikalu ķēdi lauku reģionā; uzņēmums izmanto valsts 

finansējumu, kas atrodas Nodarbinātības valsts aģentūras 

(NVA) pārziņā; šī projekta lielākais trūkums ir tā īsais 

finansēšanas periods- tikai 2 gadi, un pašlaik nav 

informācijas par to, kas notiks ar projekta ietvaros 

nolīgtajām personām ar invaliditāti pēc šiem 2 gadiem. 

2. SIA „Seor”- atrodas lauku reģionā, pastāvīgi nodarbina 

personas ar invaliditāti jau ilgāku laika periodu, neizmanto 

valsts projekta finansējumu. 

 

Uzņēmuma nosaukums, 

uzņēmējdarbības joma, 

uzņēmuma vadītājs 

SIA „DILANIS-T”, tirdzniecība, 

mazumtirdzniecības veikali, Larisa 

Turuta- ģenerāldirektore, 

īpašniece 

Uzņēmuma atrašanās vieta Krāslava, Latvija 

Pieteikšanās kritēriji ir atbilstoši, 

darbs ir specifisks un 

nediskriminē personas ar 

invaliditāti 

Nodarbinātības valsts aģentūra 

(NVA) piedāvāja nodarbināt 

personas ar invaliditāti īpaša valsts 

2 gadu projekta ietvaros, kuru 

finansē Latvijas Valsts, un tādēļ 

uzņēmumam tas ir izdevīgs.  

Personas ar invaliditāti nolīgst NVA 
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speciālisti. 

Tiek pielietoti alternatīvi 

darbaspēka kvalifikācijas testi un 

maiņu mehānismi, lai radītu 

vienlīdzīgas iespējas kandidātiem 

ar invaliditāti. 

Šīs īpašās iespējas pastāv tikai 

atsevišķos valsts projektos, 

darbaspēka nolīgšanu veic NVA. 

Tiek pielietotas alternatīvas 

darbam nepieciešamo prasmju 

testēšanas metodes, nevis tikai 

paļaušanās uz standarta 

kvalifikācijas dokumentiem, ko 

dažām personām ar invaliditāti ir 

liegta iespēja iegūt 

Alternatīvās prasmju testēšanas 

metodes Latvijā nav izplatītas. Šajā 

uzņēmumā katru gadījumu izvērtē 

īpaša komisija, kas vērtē 

kandidāta- personas ar invaliditāti- 

atbilstību vakantajam amatam. 

Ir jāpiebilst, ka dažām personām 

tika piešķirta augstāka kvalifikācija, 

nekā jau esošā kvalifikācija. 

Vai darba vieta ir iekārtota 

atbilstoši veselības prasībām? 

Uzņēmums ir saņēmis īpašu 

finansējumu (Fonds afgāņu 

strādniekiem ar invaliditāti), kas 

nodrošina, ka tiek izveidotas 

nepieciešamās darba vietas un 

darba vieta tiek pielāgota saskaņā 

ar standartiem. 

Vai personāla atlases darbinieki 

un kandidātu atlases komisijas 

locekļi ir atbilstoši apmācīti 

jautājumos, kas ir saistīti ar 

vienlīdzīgu iespēju 

nodrošināšanu, kandidātu 

dažādību un izpratni par 

invaliditāti? 

Šādu speciālistu apmācība 

nenotiek nevienā mācību iestādē, 

kā arī nav izstrādāti standarti, kas 

ir nepieciešami šādu speciālistu 

sagatavošanai. 

Vai personāla atlases komisijā 

darbojas arī personas ar 

invaliditāti? 

Šāda līmeņa speciālisti uzņēmumā 

nestrādā, līdz ar to nav iespējas 

kādu no viņiem uzaicināt 

piedalīties komisijas darbā. 

Vai kandidāti ar invaliditāti tiek Šāda veida pasākumi nav oficiāli 



 
Iespēja, nevis nespēja darba vidē (AnDiW) 

 

177 
 

aicināti norādīt, kādi 

nepieciešamie pielāgojumi būtu 

jāveic intervijas norisei? 

formulēti. Pirms darba intervijas ar 

personu ar invaliditāti uzņēmuma 

vadītāji mēģina iepazīties ar 

materiāliem, kas ir balstīti uz 

pozitīvu ārvalstu pieredzi. 

Vai kandidātu ar invaliditāti 

vērtēšanai tiek izmantota tāda 

pati vērtēšanas/iegūto punktu 

skaitīšanas sistēma, kā kandidātu 

bez invaliditātes vērtēšanai? 

Tiek pielietotas dažādas vērtēšanas 

sistēmas, atkarībā no konkrētā 

amata specifikas. 

Vai pirms darba uzsākšanas darba 

devējs konsultējas ar personu ar 

invaliditāti par to, kādi 

pielāgojumi un labiekārtošanas 

darbi tiek plānoti darba vietā vai 

darba telpās? Vai personas tiek 

aptaujātas, vai veiktās izmaiņas 

atbilst viņu vajadzībām? 

Atsevišķa aptauja netika veikta, jo 

Latvijā ir spēkā vispārīgie 

būvniecības noteikumi, kas ir 

jāievēro. Nelielas izmaiņas darba 

vietas aprīkojumā tiek veiktas 

gandrīz vienmēr, kad darbā tiek 

pieņemtas personas ar invaliditāti. 

Vai darba devējs nodrošina, ka 

informācija par indivīda 

invaliditātes praktiskajām sekām 

tiek sniegta pārējiem 

darbiniekiem un vadītājiem, ja tas 

ir nepieciešams, tikai ar konkrētās 

personas piekrišanu? 

Individuāli, tikai  ar personas ar 

invaliditāti piekrišanu. 

Vai vadītāji un pārējie darbinieki 

apzinās, ka ir nepieciešams sniegt 

papildus atbalstu un palīdzību 

jaunajam darbiniekam, lai tas 

varētu sasniegt pēc iespējas 

labākus rezultātus darbā? Vai 

personāls, kas ir atbildīgs par 

darba apstākļiem, ir informēts 

par veicamajiem pielāgojumiem, 

kas ir nepieciešami personām ar 

Vadītāji un kolēģi izprot situāciju 

un sniedz atbalstu personām ar 

invaliditāti. 

Prasības par darba vietas 

aprīkojumu tiek ievērotas. Dažreiz 

darba vietas pielāgošana tiek 

veikta pēc darbinieka pieņemšanas 

darbā. 
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invaliditāti (darba vietas 

aprīkojums, tualetes, ēdnīcas, 

atpūtas istabas, rīcība ārkārtas 

situācijās un evakuācijas kārtība, 

utt.)? Vai šie pielāgojumi tiek 

veikti pirms darba uzsākšanas 

dienas? 

Vai vadītāji, kolēģi, arodbiedrības 

pārstāvji un pirmās palīdzības 

personāls apzinās konkrētās 

personas invaliditātes praktiskās 

sekas? 

Daļēji, bet nav pietiekami 

kvalificēti. 

Vai ir pieejams skaidri definēts 

amata apraksts un veicamo 

pienākumu skaidrojums, un vai 

tas kalpo kā daļa no darbā 

ievadīšanas procesa? 

Darbā ievadīšanas process sākas ar 

veicamo pienākumu un uzņēmuma 

nostājas skaidrošanu. Amata 

apraksti ir skaidri definēti. Pirms 

tiek dots konkrēts uzdevums, tiešie 

vadītāji izskaidro ikdienā veicamos 

pienākumus. Tas ir atkarīgs gan no 

amata, ko ieņem persona ar 

invaliditāti, gan arī no invaliditātes 

grupas. Personas ar garīgu 

atpalicību – uzņēmumā strādā 2 

šādas personas- rūpīgi novēro 

psihologs. 

Vai tiek veiktas pārbaudes, lai 

konstatētu, vai cilvēkiem ar 

invaliditāti amati netiek atteikti 

pārāk bieži? Gadījumā, ja tas kļūst 

par ierastu praksi, vai tiek 

pārbaudīts viss darbā 

pieņemšanas process? 

Nē, šāda pārbaudes institūcija 

Latvijā nepastāv. 
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Problēmas: 

 

1. Personas ar invaliditāti dažreiz mēdz lietot alkoholu darba 

vietā. Dažām personām ir pārāk augsta pašvērtība, kas 

negatīvi ietekmē psiholoģisko atmosfēru uzņēmumā. 

2. Uzņēmums maksā algu par kvalitatīvi padarītu darbu, bet 

personas ar invaliditāti dažreiz nespēj paveikt darbu 

kvalitatīvi. 

3. Valsts finansiālais atbalsts darbiniekiem ir nepietiekams. 

Daļēja sociālā nodokļa atlaide varētu radīt pozitīvu 

stimulu. 

4. Uzņēmuma darbinieki nav sagatavoti personu ar 

invaliditāti nodarbināšanai. 

5. Nav pietiekams tiesiskais pamats personu ar invaliditāti 

nodarbināšanai. 

6. Saeimas Sociālo darba lietu komisija 2. lasījumā pabeigs 

izskatīt jauno Invaliditātes likumu no 26.05.2009. Ir pārāk 

agri spriest, kuras tiesību normas būs spēkā, jo sekos 

3.lasījums, kurā tiks noteikti termiņi un datumi, kad jaunie 

noteikumi stāsies spēkā. Bet neskatoties uz to, ir arī 

pozitīvas tendences. Tiks nodrošināti asistenti, tiks mainīta 

invaliditātes noteikšanas kārtība, un invaliditātes grupu 

skaits netiks samazināts, kā tas sākotnēji bija paredzēts. 

Likuma projekts ir pieejams Saeimā, Labklājības ministrijā 

un invalīdu apvienībā „Apeirons”. 

 

Uzņēmuma nosaukums, 

uzņēmējdarbības joma, 

uzņēmuma vadītājs 

SIA „Seor”, pakalpojumu 

sniegšana. Neliels pakalpojumu 

sniegšanas uzņēmums, kur 3- 8 

darbinieki ir personas ar 

invaliditāti. 

Arkādijs Suškins, vadītājs: 

uzņēmuma „Seor” īpašnieks un 
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ģenerāldirektors, Cēsu uzņēmēju 

kluba prezidents, Latvijas Darba 

devēju konfederācijas padomes 

loceklis, Cēsu novada uzņēmēju 

kluba prezidents 

Uzņēmuma atrašanās vieta Cēsis, Latvija 

Pieteikšanās kritēriji ir atbilstoši, 

darbs ir specifisks un 

nediskriminē personas ar 

invaliditāti 

Jā 

Tiek pielietoti alternatīvi 

darbaspēka kvalifikācijas testi un 

maiņu mehānismi, lai radītu 

vienlīdzīgas iespējas kandidātiem 

ar invaliditāti. 

Darba likumā nav noteiktas šādas 

prasības. Tās regulē tikai darba 

devējs pēc sava goda prāta un 

morāles principiem. 

Tiek pielietotas alternatīvas 

darbam nepieciešamo prasmju 

testēšanas metodes, nevis tikai 

paļaušanās uz standarta 

kvalifikācijas dokumentiem, ko 

dažām personām ar invaliditāti ir 

liegta iespēja iegūt 

Alternatīvas prasmju testēšanas 

metodes personām ar invaliditāti 

netiek pielietotas. Testēšanas 

metode ir atkarīga no konkrētā 

darba devēja/ personāldaļas 

vadītāja izpratnes un no prasībām, 

kas ir nepieciešamas konkrēto 

pienākumu veikšanai. 

Vai darba vieta ir iekārtota 

atbilstoši veselības prasībām? 

Darba vietā- daļēji. Lielākā 

problēma ir darba vide. It īpaši tas 

ir attiecināms uz personām ar 

kustību traucējumiem. Uzņēmumā 

strādā pulksteņmeistars, kurš ir 

1.grupas invalīds un pārvietojas 

ratiņkrēslā. Lai uzlabotu darba 

apstākļus šai personai, darba 

devējs ir pārkārtojis 1.stāva darba 

telpu. 

Vai personāla atlases darbinieki 

un kandidātu atlases komisijas 

Šāda veida oficiāla apmācība 

Latvija nepastāv. Personāla atlases 
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locekļi ir atbilstoši apmācīti 

jautājumos, kas ir saistīti ar 

vienlīdzīgu iespēju 

nodrošināšanu, kandidātu 

dažādību un izpratni par 

invaliditāti? 

speciālisti iegūst nepieciešamās 

zināšanas, konsultējoties ar 

Nodarbinātības valsts aģentūras 

darbiniekiem un citām 

institūcijām, kuras piešķir 

kvalifikāciju personām ar 

invaliditāti. 

Vai personāla atlases komisijā 

darbojas arī personas ar 

invaliditāti? 

Parasti nē, jo tik mazā uzņēmumā 

nav personu ar vienas grupas 

invaliditāti. 

Vai kandidāti ar invaliditāti tiek 

aicināti norādīt, kādi 

nepieciešamie pielāgojumi būtu 

jāveic intervijas norisei? 

Tas būtu nepieciešams, bet oficiāli 

šādi norādījumi nav saņemti. 

Vai kandidātu ar invaliditāti 

novērtēšanai tiek izmantota tāda 

pati vērtēšanas/iegūto punktu 

skaitīšanas sistēma, kā kandidātu 

bez invaliditātes vērtēšanai? 

Jā, tiek pielietota cita 

vērtēšanas/iegūto punktu 

skaitīšanas sistēma. 

Vai pirms darba uzsākšanas darba 

devējs konsultējas ar personu ar 

invaliditāti par to, kādi 

pielāgojumi un labiekārtošanas 

darbi tiek plānoti darba vietā vai 

darba telpās? Vai personas tiek 

aptaujātas, vai veiktās izmaiņas 

atbilst viņu vajadzībām? 

Pastāv vispārīgie būvniecības 

noteikumi, kuros ir atrunāts 

pienākums ņemt vērā personu ar 

invaliditāti vajadzības. Ja personas 

ar invaliditāti strādā uzņēmumā, 

šādas sarunas tiek veiktas. 

Vai darba devējs nodrošina, ka 

informācija par indivīda 

invaliditātes praktiskajām sekām 

tiek sniegta pārējiem 

darbiniekiem un vadītājiem, ja tas 

ir nepieciešams, tikai ar konkrētās 

personas piekrišanu? 

Parasti nē, izņemot gadījumus, kad 

persona ar invaliditāti vēlas to 

darīt zināmu pati. 

Vai vadītāji un pārējie darbinieki Individuāli, ņemot vērā konkrēto 
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apzinās, ka ir nepieciešams sniegt 

papildus atbalstu un palīdzību 

jaunajam darbiniekam, lai tas 

varētu sasniegt pēc iespējas 

labākus rezultātus darbā? Vai 

personāls, kas ir atbildīgs par 

darba apstākļiem, ir informēts par 

veicamajiem pielāgojumiem, kas 

ir nepieciešami personām ar 

invaliditāti (darba vietas 

aprīkojums, tualetes, ēdnīcas, 

atpūtas istabas, rīcība ārkārtas 

situācijās un evakuācijas kārtība, 

utt.)? Vai šie pielāgojumi tiek 

veikti pirms darba uzsākšanas 

dienas? 

gadījumu un personas ar 

invaliditāti vēlmes. 

Vai vadītāji, kolēģi, arodbiedrības 

pārstāvji un pirmās palīdzības 

personāls apzinās konkrētās 

personas invaliditātes praktiskās 

sekas? 

Jā, jo pretējā gadījumā normāla 

konkrētās personas nodarbināšana 

nav iespējama. Vai arī tiek slēgta 

vienošanās šīs problēmas 

risināšanai. Piemēram, 

pulksteņmeistaram, kas strādā 

šajā uzņēmumā, uz tualeti ir jāiet 

uz savu dzīvokli. Personu, kas ir 

astmas un epilepsijas slimnieki, 

vajadzības tiek apmierinātas daļēji. 

Vai ir pieejams skaidri definēts 

amata apraksts un veicamo 

pienākumu skaidrojums, un vai 

tas kalpo kā daļa no darbā 

ievadīšanas procesa? 

Atsevišķos gadījumos. Parasti nē. 

Vai pirms darba uzsākšanas darba 

devējs konsultējas ar personu ar 

invaliditāti par to, kādi 

pielāgojumi un labiekārtošanas 

Jā, noteikti. To regulāri pārbauda 

Valsts darba inspekcija. 

Iepazīšanās ar šiem dokumentiem 

ir daļa no darbā nolīgšanas 
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darbi tiek plānoti darba vietā vai 

darba telpās? Vai personas tiek 

aptaujātas, vai veiktās izmaiņas 

atbilst viņu vajadzībām? 

procesa. 

Vai tiek veiktas pārbaudes, lai 

konstatētu, vai cilvēkiem ar 

invaliditāti amati netiek atteikti 

pārāk bieži? Gadījumā, ja tas kļūst 

par ierastu praksi, vai tiek 

pārbaudīts viss darbā 

pieņemšanas process? 

Šāda pārbaudes institūcija Latvijā 

neeksistē. 

 

 

Uzņēmuma nosaukums, 

uzņēmējdarbības joma, 

uzņēmuma vadītājs 

„Transcom Worldwide Latvia” 

zvanu centrs, Līga Pigita, 

Personāldaļas vadītāja 

Uzņēmuma atrašanās vieta Rīga, Latvija 

Pieteikšanās kritēriji ir atbilstoši, 

darbs ir specifisks un nediskriminē 

personas ar invaliditāti 

Jā 

Tiek pielietoti alternatīvi 

darbaspēka kvalifikācijas testi un 

maiņu mehānismi, lai radītu 

vienlīdzīgas iespējas kandidātiem 

ar invaliditāti. 

Attieksme pret personām ar 

invaliditāti ir tāda pati kā pret 

pārējiem kandidātiem. Darba 

intervijās viņi ir visjūtīgākie. 

Pastāv problēma, ka personas ar 

invaliditāti baidās sūtīt savus CV, 

jo nav pietiekami pārliecināti par 

sevi. 

Tiek pielietotas alternatīvas 

darbam nepieciešamo prasmju 

testēšanas metodes, nevis tikai 

paļaušanās uz standarta 

kvalifikācijas dokumentiem, ko 

dažām personām ar invaliditāti ir 

liegta iespēja iegūt 

Jā. 
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Vai darba vieta ir iekārtota 

atbilstoši veselības prasībām? 

Jā, darba vieta un darba telpa ir 

īpaši aprīkota. 

Vai personāla atlases darbinieki un 

kandidātu atlases komisijas locekļi 

ir atbilstoši apmācīti jautājumos, 

kas ir saistīti ar vienlīdzīgu iespēju 

nodrošināšanu, kandidātu 

dažādību un izpratni par 

invaliditāti? 

Uzņēmuma personāldaļas 

speciālisti ir attīstījuši īpašus 

darbinieku nolīgšanas veidus un 

metodes Latvijā un ārzemēs. Viņi 

pastāvīgi sadarbojas ar speciālās 

izglītības iestādēm, kurās tiek 

profesionāli apmācītas personas 

ar invaliditāti. Ir izstrādātas darba 

intervijas ar personām ar 

invaliditāti, balstoties uz 

uzņēmuma vajadzībām. 

Vai personāla atlases komisijā 

darbojas arī personas ar 

invaliditāti? 

Persona, kas pārvietojas 

ratiņkrēslā, piedalās darba 

intervijās kā eksperts. 

Vai kandidāti ar invaliditāti tiek 

aicināti norādīt, kādi nepieciešamie 

pielāgojumi būtu jāveic intervijas 

norisei? 

Jā, ja šāda metode tiek 

izmantota. 

Vai kandidātu ar invaliditāti 

novērtēšanai tiek izmantota tāda 

pati vērtēšanas/iegūto punktu 

skaitīšanas sistēma, kā kandidātu 

bez invaliditātes vērtēšanai? 

 

Vai pirms darba uzsākšanas darba 

devējs konsultējas ar personu ar 

invaliditāti par to, kādi pielāgojumi 

un labiekārtošanas darbi tiek 

plānoti darba vietā vai darba 

telpās? Vai personas tiek 

aptaujātas, vai veiktās izmaiņas 

atbilst viņu vajadzībām? 

 

Vai darba devējs nodrošina, ka 

informācija par indivīda 
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invaliditātes praktiskajām sekām 

tiek sniegta pārējiem darbiniekiem 

un vadītājiem, ja tas ir 

nepieciešams, tikai ar konkrētās 

personas piekrišanu? 

Vai vadītāji un pārējie darbinieki 

apzinās, ka ir nepieciešams sniegt 

papildus atbalstu un palīdzību 

jaunajam darbiniekam, lai tas 

varētu sasniegt pēc iespējas 

labākus rezultātus darbā? Vai 

personāls, kas ir atbildīgs par darba 

apstākļiem, ir informēts par 

veicamajiem pielāgojumiem, kas ir 

nepieciešami personām ar 

invaliditāti (darba vietas 

aprīkojums, tualetes, ēdnīcas, 

atpūtas istabas, rīcība ārkārtas 

situācijās un evakuācijas kārtība, 

utt.)? Vai šie pielāgojumi tiek veikti 

pirms darba uzsākšanas dienas? 

 

Vai vadītāji, kolēģi, arodbiedrības 

pārstāvji un pirmās palīdzības 

personāls apzinās konkrētās 

personas invaliditātes praktiskās 

sekas? 

 

Vai ir pieejams skaidri definēts 

amata apraksts un veicamo 

pienākumu skaidrojums, un vai tas 

kalpo kā daļa no darbā ievadīšanas 

procesa? 

 

Vai tiek veiktas pārbaudes, lai 

konstatētu, vai cilvēkiem ar 

invaliditāti amati netiek atteikti 

pārāk bieži? Gadījumā, ja tas kļūst 
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par ierastu praksi, vai tiek 

pārbaudīts viss darbā pieņemšanas 

process? 

 

Labā pieredze: 

 

1. Uzņēmuma korporatīvie mērķi ir sociāli atbildīga rīcība, kas 

veido korporatīvās kultūras pamatu un balstās uz 

vienlīdzības principu ievērošanu attiecībā uz visiem 

darbiniekiem. Visi darbinieki mēģina būt atvēri pret 

pārējiem. Uzņēmuma vadība un administrācija tam pievērš 

pastiprinātu uzmanību. Tiek organizētas diskusijas par 

darba pienākumu sadali, atkarībā no jaunā darbinieka 

spējām un prasmēm, ņemot vērā konkrētā darbinieka 

invaliditātes pakāpi, apmācību un kvalifikācijas 

paaugstināšanas iespēju. 

 

2. Uzņēmuma personāldaļas speciālisti ir attīstījuši veidus un 

metodes darbinieku nolīgšanai gan Latvijā, gan ārzemēs. 

Notiek pastāvīga sadarbība ar speciālajām izglītības 

iestādēm, kurās tiek profesionāli apmācītas personas ar 

invaliditāti. Ir izstrādātas darba intervijas ar personām ar 

invaliditāti, balstoties uz uzņēmuma vajadzībām. Persona, 

kas pārvietojas ratiņkrēslā, piedalās darba intervijās kā 

eksperts. 

 

3. Personām ar invaliditāti tiek izvirzītas tādas pašas prasības 

kā pārējiem darbiniekiem. Tas palielina personu ar 

invaliditāti atbildības sajūtu, kā arī pārējo darbinieku 

solidaritāti. 
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4. Darbā ar personām ar invaliditāti disciplīnas problēmas 

nav konstatētas. Viņi ir atbildīgi par savu darba pienākumu 

izpildi. Pirms pieņemšanas darbā, tiek veikta rūpīga 

kandidātu atlase. Uzņēmumā tiek izmantota efektīva 

kvalitātes nodrošināšanas sistēma. 

 

5. Biroja telpas ir aprīkotas, ņemot vērā darbinieku ar kustību 

traucējumiem vajadzības: galdi ir īpaši pielāgoti darbam 

pie datora, durvīm nav sliekšņu, tualetes un virtuves ir 

pielāgotas darbiniekiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā, utt. 

Atbilstošie darba apstākļi nodrošina to, ka personas ar 

invaliditāti spēj veikt darbu tādā pašā kvalitātē kā pārējie 

darbinieki. 

 

Problēmas 

 

1. Valsts atbalsts ir svarīgs, bet tas nenodrošina visas 

nepieciešamās piemaksas pie algas, kas ir veicamas 

saistībā ar personu ar invaliditāti zemāku darba 

efektivitāti. Šos izdevumus sedz uzņēmums. 

2. Ir nepieciešama darba devēju stimulēšanas sistēma: 

nodokļu atlaides, asistentu nodrošināšana, papildus 

piemaksas speciālistiem, kas apmāca darbiniekus darba 

vietā. 

3. Oficiāla personāldaļas speciālistu sagatavošana darbam ar 

personām ar invaliditāti. 

4. Uzņēmuma personāls nav gatavs nolīgt darbā personas ar 

invaliditāti. 
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Veiksmīga darbadevēju pieredze cilvēku ar 
invaliditāti nodarbināšanā.  
Džiuginta Valeckienė, Klaipedas Valsts koledža 
 

Temats: Iemesli, kas iedrošināja pieņemt darbā cilvēkus ar 

invaliditāti 

Kategorijas: 

Cilvēciskie faktori: Apakškategorijas: Vēlme palīdzēt, Personīga 

uzticēšanās 

Organizatoriskie faktori: Apakškategorijas: Ierobežotas 

finansiālās iespējas, ekonomiskais faktors; speciālistu trūkums. 

 

1.Tabula Iemesli, kas iedrošināja pieņemt darbā cilvēkus ar 

invaliditāti 

Cilvēciskie faktori 

Vēlme palīdzēt „Cilvēciskais faktors”” (5), „empātija” (6), „ 

simpātijas” (8), „Vēlme palīdzēt kļūt par 

pilnvērtīgu cilvēku” (3). 

Personīga 

uzticēšanās 

„vairums no viņiem bija darbinieki, kuri atzīti par 

invalīdiem. Trīs no viņiem tika pieņemti darbā kā 

invalīdi (1), „vēlāk, kad mēs atzinām, ka invalīdi.. 

Organizatoriskie faktori 

Ierobežotas 

finansiālās iespējas 

„Uzņēmuma finansiālo iespēju ierobežojums. 

Cilvēks ar invaliditāti uzradās pareizajā vietā un 

laikā” (2). 

Ekonomiskais „Pirmais pamudinājums pieņemt darbā invalīdu 

bija ekonomiskais aspekts”’ (4) piekrīt strādāt 

par zemāku... 

 

Baks, Grunevalds (1997) uzsver apkārtējo attieksmes pret 

cilvēkiem ar invalīditāti nozīmīgumu. Citu darbinieku sociālajam 
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un veselības stāvoklim ir liela nozīme cilvēku ar invaliditāti 

uztverē (Sociālie invaliditātes aspekti: cilvēkam nepieciešams 

cilvēks, 2003). Saskaņā ar Zapkuti (2003), Lietuva pamazām 

aizvieto vērtību sistēmu jomās, kur to iedragājusi iepriekšējā 

ideoloģija. Totalitāro režīmu laikā, kas valdīja Lietuvā 

20.gadsimta pēdējās dekādēs, valdīja īpaši nicinoša attieksme 

pret cilvēkiem ar invaliditāti. Režīms pilnībā iznīcināja šos 

cilvēkus fiziski un izolēja tos no sabiedrības, padarot tos par 

otršķirīgiem un nepiemērotiem sabiedriskajai dzīvei. Darba 

devēju pētījums atklāja, ka attieksme pret cilvēkiem ar 

invaliditāti un viņu iespēja tikt nodarbinātiem ir uzlabojusies. 

Darba devēji piedāvā darbu cilvēkiem ar invaliditāti ņemot vērā 

cilvēcisko faktoru, vēlmi palīdzēt „Vēlme palīdzēt kļūt par 

pilnvērtīgu cilvēku” (3), ticība viņu spējām „vēlāk, kad mēs 

atklājām, ka cilvēki ar invaliditāti spēj labi paveikt savus 

pienākumus, mēs sākām meklēt labus darbiniekus, neņemot vērā 

viņu invaliditāti” (4). Kā atzīmē Ruskus (2007), neskaidrība un 

nenoteiktība Lietuvā joprojām ir pamanāma, valdības īstenotā 

stratēģija līdz 2012.gadam, veicināja vai atbalstīja vairākus 

vietēja un starptautiska mēroga projektus, tomēr otras puses, 

zinātnisks pētījums parāda, ka Lietuvā joprojām valda izteikti 

autoritāra un nicinoša attieksme pret cilvēkiem ar invaliditāti. 

Attieksme pret invaliditāti līdz pat šim brīdim ir nedroša. 

Pirmkārt, cilvēki ar invaliditāti tiek izstumti no sabiedrības par to, 

ka ir atšķirīgi; no viņiem baidās un izvairās. Otrkārt, rūpes par 

cilvēkiem ar invaliditāti joprojām tiek uztvertas kā viņu dzīves 

apstākļu uzlabošana, kas tādā vai citādā veidā veicina 

invaliditātes likvidēšanu „cilvēciskais faktors”’ (5), „empātija” (6), 

„simpātijas” (8). 

Darba devēju pētījums atklāja, ka uz cilvēku ar invaliditāti 

nodarbināšanu ietekme ir ne tikai cilvēciskajam faktoram. 

Sarežģītā ekonomiskā situācija iedrošināja uzņēmumus meklēt 
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finanšu taupīšanas mehānismus. Valdības piedāvāja subsīdijas un 

palīdzību kā vienu no atbalsta veidiem. Kā apgalvo darba devēji, 

radās finansiāli sarežģījumi „Organizācijas finansiālo iespēju 

ierobežotība. Cilvēks ar invaliditāti uzradās īstajā vietā un laikā” 

(2), un ekonomiskais faktors „Pirmais pamudinājums pieņemt 

darbā cilvēku ar invaliditāti bija finansiālais aspekts”’ (4), piekrīt 

strādāt par zemāku atalgojumu (8). Ietekmēja cilvēku ar 

invaliditāti nodarbinātību. 

 

Temats: Cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanas izdevīgums. 

Kategorijas: 

Ieguvums uzņēmumam: Apakškategorijas: subsīdiju 

programmas, ieguvums citiem uzņēmuma darbiniekiem. 

Ieguvums cilvēkiem ar invaliditāti: Apakškategorijas: cilvēku ar 

invaliditāti pašrealizācija 

Neatklāts ieguvums: Apakškategorijas: ieguvumu trūkums 

 

2.Tabula Cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanas izdevīgums. 

Ieguvums uzņēmumam 

Subsīdiju 

programmas 

„liels izdevīgums <...>  bez šaubām, ir atbalsts 

no valdības un Eiropas savienības- algu 

subsīdijas, palīdzība, izveidošana.... 

Ieguvums citiem 

uzņēmuma 

darbiniekiem 

„... un nodrošinot šiem cilvēkiem iespēju 

pierādīt savas spējas, mēs saprotam, ka paši 

esam ieguvuši morālu gandarījumu... (4), 

„kolēģiem ir jāpielāgojas cilvēku ar invaliditāti 

vajadzībām, jābūt elastīgākiem, 

saprotošākiem” 

„ikviens tikai ieguva no tā. Gan visveselākie, 

gan ne tik veselie... <...> Kā es esmu novērojis, 

komanda kļuva tikai labāka (8)” 

Ieguvums cilvēkiem ar invaliditāti 

Cilvēku ar invaliditāti „... daži darbinieki var būt ļoti labs piemērs 
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pašrealizācija jebkuram veselajam... <...> tas nav tikai 

piemērs, viņš atklāj sevi darba vidē” (4), „ 

spējīgu speciālistu trūkums (7) 

Neatklāts ieguvums 

Ieguvumu trūkums „Ieguvumu trūkums” (2, 5), „es nesaskatu 

nekādus ieguvumus „izglītības iestādē, kas 

attīsta... 

 

Pēc Bezdarba atbalsta likuma (2005), mūsu politikas pašreizējā 

nostāja, nodrošinot papildus atbalstu bezdarbniekiem, ir kvotu 

sistēma, kuras galvenais mērķis ir palīdzēt nodarbināt cilvēkus, 

kuriem ir grūtības integrēties darba tirgū. Darba devēji, kuriem 

neizdodas nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti vai papildus 

darbavietu radīšanas kvotas, maksā nodevas 15 minimālo 

mēnešalgu apmērā Nodarbinātības Fondam par katru 

nenodarbinātu cilvēku ar invaliditāti. Šie fondi tiek izmantoti, lai 

radītu darbavietas cilvēkiem ar invaliditāti. Tomēr, arī pēc 

nodevu nomaksas, darba devējiem jāturpina algot cilvēki ar 

invaliditāti. Tikmēr, darba devēji, kuri realizē piešķirtās 

nodarbinātības kvotas cilvēku ar invaliditāti darba periodā, no 

Nodarbinātības fonda (Garīgi atpalikušu cilvēku un viņu 

aprūpētāju nodarbinātība, 2005)saņemot maksājuma atbalstu 

darbavietu radīšanai vai piemērojot tās cilvēku ar invaliditāti 

izmaksu kompensācijai. Kā apgalvo darba devēji, viena no 

priekšrocībām, kura veicina cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu, 

ir Nodarbinātības fonda maksātās nodarbinātības subsīdijas 

darbavietu radīšanai „liela priekšrocība <...> neapšaubāmi, ir 

atbalsts no valdības un Eiropas savienības- algu subsīdijas, 

atbalsts, darbavietu radīšana un citi...” (4). Tas ir ieguvums 

uzņēmumam.  

Bandzevičiene, Mackaniene (2004) apgalvo, ka sabiedrības 

attieksme pret cilvēkiem ar invaliditāti ir atkarīga no integrācijas 

un nodarbinātības veiksmes, kamēr negatīva attieksme iznīcina 
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ideju par sociālo integrāciju, kas ietekmē cilvēku ar invaliditāti 

izglītošanās iespējas, darba izvēles iespējas, pašrealizāciju un 

uzvedību. Integrācija sabiedrībā ir viena no vissarežģītākajām 

problēmām cilvēkiem ar invaliditāti, tāpēc, ka veselie nav 

pārliecināti kā sadarboties ar viņiem, un otrādi. Viņi uztraucas kā 

tiks pieņemti starp veselajiem. Kā atzīmē Lenkšas (2001), cilvēki 

ar invaliditāti ir ievainojamāki, viņi savādāk komunicē, ir vieglāk 

viņus sadusmot, aizvainot viņu jūtas, un viņi jūtīgāk reaģē uz 

sīkumiem. Cilvēki ar invaliditāti daudz spēcīgāk pauž savas 

pozitīvās un negatīvās emocijas, un to parādā arī darba devēju 

pētījuma rezultāti „kolēģiem ir jāpielāgojas cilvēku ar invaliditāti 

vajadzībām, jākļūst elastīgākiem un saprotošākiem” (1). 

Uzņēmumu darbiniekiem nav viegli, bet tanī pat laikā tam ir 

pozitīva ietekme uz uzņēmuma darbiniekiem un cilvēkiem ar 

invaliditāti. Šo cilvēku uzskati mainās un komunikācija ar 

cilvēkiem ar invaliditāti nonāk jaunā līmenī, visi ir tikai ieguvēji. 

Kā visveselākie tāpat arī tie, kas nav veseli ... <...> Kā es novēroju, 

komanda kļuva labāka (8)”. Cilvēka ar invaliditāti nodarbināšana 

ne tikai veicina komunikācijas problēmas, bet arī stresu, ko ir 

daudz grūtāk pārvarēt. Tajā pašā laikā tas dod gandarījumu „... 

un nodrošinot šiem cilvēkiem iespēju pierādīt savas spējas, mēs 

saprotam, ka mēs paši esam ieguvuši morālu gandarījumu...(4) 

Darbs cilvēkam (vienalga- veselam vai ar invaliditāti) ir ne tikai 

iespēja eksistēt un izdzīvot, bet arī daudz kas vairāk. Ar darba 

palīdzību cilvēks ir spējīgs sevi izpaust, iegūt dzīves un darba 

pieredzi, kā arī paplašināt savus pasaules uzskatus un draugu 

loku. Kad cilvēks ar invaliditāti apgūst profesiju un uzsāk 

profesionālu darbu, viņš ar darba palīdzību ne tikai var izdzīvot - 

tas ir veids kā tiek iegūta uzticēšanās, pārliecība, ka tu esi 

nepieciešams sabiedrībai. Cilvēks ar invaliditāti var apliecināt sevi 

„...daži no darbiniekiem ir ļoti labs piemērs veselajiem... <...> tas 

nav tikai piemērs, viņš sevi apliecina darba vidē” (4). Mums ir 
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jāpalīdz un jācenšas nodarbināt cilvēks ar invaliditāti, jāiekļauj 

viņš sabiedrībā, jo, kā apgalvo Tvikaite (2000), kolektīvā darbā, 

cilvēks ne tikai izmanto savas spējas, bet arī pārliecinās, ka var 

izmantot savas teorētiskās zināšanas praksē, veidojot ciešāku 

saiti ar sabiedrību, sajusties pilnvērtīgs un līdzvērtīgs tās loceklis. 

 

Temats: Darba devēju cerības pirms cilvēka ar invaliditāti 

nodarbināšanas 

Kategorijas: Cilvēka ar invaliditāti kompetence: 

Apakškategorijas: zināšanas, prasmes, vērtības 

Cilvēka ar invaliditāti personīgās raksturīpašības: 

Apakškategorijas: personīgās raksturīpašības, pieredze 

 

3.Tabula Darba devēju cerības pirms cilvēka ar invaliditāti 

nodarbināšanas 

Cilvēka ar invaliditāti kompetence 

Spējas/ zināšanas „...spējas/zināšanas...” (7), „spēja izpildīt darba 

uzdevumus...” (2). 

Prasmes „Personīgās prasmes” (5), „cilvēki no 

neformālas izglītības jomas, piemēram, tautas 

mākslinieki, spēja strādāt ar bērniem,” (3), 

pieredze” (7) 

Vērtības „... vēlme mācīties, godīgums, patiesa centība... 

(4), „spēja strādāt kolektīvā...” (2) 

Cilvēku ar invaliditāti personīgās raksturīpašības 

Personīgās 

raksturīpašības 

„...personīgās raksturīpašības”(1), 

„...motivācija” (7), „... ātra uztvere... (4), 

„godīgums, labā griba” (6) 

Pieredze „... <...> pieredze” (1), „es ignorēju visas 

atlaides... <...>..., es neko nenolemju pāragri, 

bet cita darba pieredze ir ļoti nozīmīga” (8) 
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Profesionālās spējas tāpat kā arī kompetence cilvēkiem ar 

invaliditāti, ir loti nozīmīgas pirms darba iegūšanas. Jucevičiene, 

Lepaite (2000) raksturo kompetenci, kura, kā viņa apgalvo, ir 

cilvēka kvalifikācijas pamatprincips vai spēja darboties, indivīda 

zināšanas, spējas, prasmes, uzskati, personīgās raksturīpašības 

un vērtības. Saskaņā ar Jovaišu (2007), nozīmīga kompetences 

būtība: prasmes, citas spējas, paradumi, personīgās īpašības un 

zināšanas, kurām cilvēkam jāpiemīt (jākontrolē), lai labi paveiktu 

darbu. Darba devēji, kas pieņēmuši darbā cilvēkus ar invaliditāti 

pašu uzraudzītās iestādēs, atzīmēja, ka viena no vissvarīgākajām 

personīgajām īpašībām „... personīgās īpašības...”” (1), 

„...motivācija” (7), „...apķērība...(4), „godīgums, labā griba” (6), 

kas ir izšķirošas komandas darbā. Kompetence nozīmē spēju 

kvalitāti, izmantošanu praksē. (Lautackas, 2005). Ruškus, 

Mateikis (2007) uzskata, ka indivīds varētu strādāt efektīvāk ar 

traucējumiem vai bez. Traucējumi nenosaka personas darba 

efektivitātes līmeni, efektivitāte parādās vai pazūd atkarībā no 

personas kontakta ar apkārti, kura nozīme, svarīgums, motīvi un 

noteikumi dominē noteiktā situācijā. Cilvēkam ar invaliditāti nav 

viegli konkurēt darba tirgū, cenšoties savas spējas izmantot 

dzīvē, jāsastopas ar augstām prasībām. Darba devēji, kas 

nodarbināja cilvēkus ar invaliditāti norādīja, ka cilvēkam ar 

invaliditāti ir jāpiemīt zināšanām, kas atbilst darba specifikai 

„...zināšanas...” (7), „spēja izpildīt darba uzdevumus...” (2) 

atbilstoši savai invaliditātei. Ne mazāk svarīgas ir pamatvērtības 

„... vēlme mācīties, godīgums, centība... (4), „...spēja strādāt 

kolektīvā...” (2). 
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Temats: Izmaiņas uzņēmumā pēc cilvēka ar invaliditāti 

pieņemšanas darbā 

Kategorijas: 

Darba slodzes pārskatīšana: Apakškategorijas: darba slodzes 

pārdalīšana 

Darba laika pielāgošana: Apakškategorijas: darba laika 

pielāgošana kolēģiem, darba laika pielāgošana dēļ invaliditātes. 

Nav nepieciešams pielāgot darba vidi amatam: Nav 

nepieciešamības pielāgot darba vidi amatam 

 

 

4.Tabula Izmaiņas uzņēmumā pēc cilvēka ar invaliditāti 

pieņemšanas darbā 

Darba slodzes pārskatīšana 

Darba slodzes 

pārdalīšana 

„... vajadzēja samazināt darba slodzi...” (1). 

Darba laika pielāgošana 

Darba laika 

pielāgošana kolēģiem 

„bija jāmaina uzņēmuma darba laiks...” (2), 

jāpārskata darba slodze, pienākumu 

sadalīšana vairākiem darbiniekiem” (6) 

Darba laika 

pielāgošana dēļ 

invaliditātes 

„... bija jāsaīsina darba stundas...” (1), „... bija 

jāmaina <...> klientu apkalpošanas laiks un 

citu kolēģu darba laiks” (2), 

Bez izmaiņām 

Nav nepieciešamības 

pielāgot darba vidi un 

amatu 

„nebija nepieciešams pielāgot darba vidi un 

amatu” (5, 3, 7), „... nebija nepieciešams 

pielāgot vidi...” (1), „nav vēl bijusi tāda 

nepieciešamība” (4). 

 

Saskaņā ar Baranauskieni, Rušku (2004), cilvēku ar invaliditāti 

skaita pieaugums darba tirgū ir iespējams, tikai nodrošinot 

mijiedarbību starp profesionālo piemērotību un darba tirgu. 

Iespēja piedalīties darba tirgū jānodrošina piedāvājot efektīvas 
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profesionālās piemērotības programmas cilvēkiem ar invaliditāti, 

un tas ir atkarīgs no vispārējās palīdzības metodes, kurā izmanto 

vidi. Tas ir atkarīgs no vispārējās palīdzības metodes, kurā 

izmanto vidi, piemēram, lifti, pacēlāji, īpašas iekārtas, pielāgota 

darba vide, gatavība mainīt darba laiku, kad nepieciešams, bet ne 

mazāk svarīgi- pozitīva apkārtējo cilvēku reakcija pret cilvēkiem 

ar invaliditāti darba tirgū; psiholoģiskā un fiziskā vide cilvēkiem ar 

invaliditāti. Saskaņā ar Baku, Grunevaldu (1997), cilvēkiem ar 

invaliditāti jābūt iespējai draudzēties ar citiem cilvēkiem, tas 

nozīmē, ka sabiedrībai jāpielāgojas cilvēkiem ar invaliditāti un 

viņu dzīves apstākļiem. Normāla dzīve nozīmē dzīvi sabiedrībā. 

Tieši tāpēc ikvienam ir tiesības dzīvot kaimiņos, apmeklēt skolu, 

tiesības iegūt darbu vispārējās nodarbinātības darba tirgū vai 

līdzīgā (darba centrā). Integrācija ir paredzēta ne tikai cilvēkiem 

ar invaliditāti ar mērķi būt starp citiem, integrācija ir plānota un 

definēta tādejādi, lai ļautu cilvēkiem ar invaliditāti būt ar ikvienu. 

Bieži vien ir nepieciešama palīdzība, lai to sasniegtu. Bagdonas 

un citi (2007) atzīmē, ka cilvēka produktivitāte ir atkarīga ne tikai 

no viņa veselības stāvokļa faktoriem, piemēram, tādiem kā 

rakstura traucējumi, spēks, un daudzas citas lietas, kas nav 

atkarīgas no veselības un spējām, kuras kopā tiek sauktas- 

apstākļi. Runājot par iespēju kopā ar visiem piedalīties darba 

tirgū, nozīmīgi faktori ir vides pielāgošana, pareiza darbavietas 

aprīkošana un dažādi palīdzības mehānismi. Kā darba devēju 

kvalitātes pētījums rāda, nodarbinot cilvēkus ar invaliditāti, 

nebija nepieciešams pielāgot vidi vai darbavietu „nebija 

nepieciešams pielāgot darba vidi un amatu...” (1), „nav vēl bijusi 

tāda nepieciešamība” (4). Mēs spējām pieņemt, ka kolektīvā, 

kurā strādā cilvēki ar invaliditāti, mums par nozīmīgu faktoru ir 

jāuzskata darba laika pielāgošana kolēģiem „bija jāmaina 

uzņēmuma darba laiks...”(2), jāpārskata darba slodze, jāpārdala 

pienākumi vairākiem darbiniekiem” (6). Problēmas var rasties, ja 
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darbinieki nepieņem cilvēku ar invaliditāti, neatbalsta un 

nesaprot viņu. 

 

Ar Lietuvas Sociālās aizsardzības un darba ministra rīkojumu 

(2004) „Sakarā ar nepieciešamību pēc profesionālās 

rehabilitācijas pakalpojumiem, raksturo profesionālās 

rehabilitācijas pakalpojumu un finansējuma saņemšanas 

noteikumu kritērijus” profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi 

paredzēti cilvēkiem, kuri nevar veikt iepriekšējo darbu, kas 

saistīts viņu profesionālo kvalifikāciju, vai jebkuru citu darbu, kas 

atbilst viņu kvalifikācijai, vai veikt pienākumus, kuriem 

nepieciešama zemāka profesionāla izglītība tikai dēļ savas 

slimības, veselības stāvokļa vai organisma traucējumiem. 

Profesionālie rehabilitācijas pakalpojumi jādefinē sekojošās 

kategorijās- labvēlīgs (indivīda efektivitāte 30-55 %, indivīds var 

strādāt 6 un vairāk stundas dienā, vai 5 dienas nedēļā; ir ieguvis 

augstu vai augstāko izglītību, ir ieguvis profesionālu kvalifikāciju, 

ir darba pieredze vai kvalifikācija, indivīda vecums ir no 18 līdz 45 

gadiem, viņam ir profesionālās rehabilitācijas un darba 

aktivitātes motivācija), vidēji labvēlīgs (indivīds var strādāt 4-5 

stundas dienā vai 3-4 dienas nedēļā, ir ieguvis vidējo vai vidējo 

speciālo izglītību, indivīda vecums ir no 45 līdz 55 gadiem) un 

nelabvēlīgi apstākļi (indivīda efektivitāte ir zemāka par 25%, var 

strādāt 3 vai mazāk stundas dienā, 2 un mazāk dienas nedēļā, ir 

ieguvis pamata vai zemāku izglītību, nav ieguvis profesionālu 

izglītību, nav darba pieredzes vai kvalifikācijas, ir vecāks par 55 

gadiem un līdz pensijas vecumam, indivīdam nav profesionālās 

rehabilitācijas un darba motivācijas). Tādejādi darba devējs, 

pieņemot darbā cilvēku ar invaliditāti, nedrīkstētu pārkāpt dotos 

kritērijus. Darba devēju, kuri nodarbinājuši cilvēkus ar invaliditāti, 

pētījuma rezultāti atklāj, ka viņiem ir jāņem vērā noteikti kritēriji, 

kas nozīmē darba laika pielāgošanu. „... bija jāsaīsina darba 
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laiks...”” (1), „...bija jāmaina <...> klientu apkalpošanas darba 

laiks un citu kolēģu darba laiks” (2), „... jānosaka labvēlīgs darba 

grafiks, lai tas nepārsniegtu sešas stundas dienā” (8). Bija arī 

nepieciešams „...bija jāsamazina darba slodze...” (1). 

 

Temats: Darba devēju viedoklis par cilvēku ar invaliditāti 

pievienošanos komandai. 

Kategorijas: 

Bez sarežģījumiem: Apakškategorijas: dabīgs process 

Sarežģījumi dēļ cilvēkiem ar invaliditāti: Apakškategorijas: 

papildus atbalsta nodrošināšana, sarežģījumi, kas rodas dēļ 

cilvēkiem ar invaliditāti 

Darba organizācijas pārveidošana: Darba organizācijas 

pārplānošana 

 

 

5.Tabula Darba devēju viedoklis par cilvēku ar invaliditāti 

pievienošanos komandai. 

Bez sarežģījumiem 

Dabīgs process „kļuva par daļu kolektīva vienkārši, cilvēcīgi bez 

līdzjūtības” (5), „spēja ļoti labi integrēties” (3), 

„tā kā vairums mūsu darbinieku ir ar invaliditāti, 

viņiem nebija nepieciešama palīdzība” (1), „ 

komanda labvēlīgi pieņēma cilvēkus ar 

invaliditāti” (7), „ šinī gadījumā arī mums nebija 

jūtama liela atšķirība starp veselajiem un... 

Sarežģījumi dēļ cilvēkiem ar invaliditāti 

Papildus palīdzības 

nodrošināšana 

„vienam no mūsu darbiniekiem ir garīgā 

invaliditāte, tāpēc mums vienmēr jāstrādā 

elastīgi (1), „... cilvēka ar invaliditāti pienākumu 

nodošana citiem darbiniekiem...<..>.. mēs 

cenšamies viņu saprast un palīdzēt viņam” „(2), 

„cenšamie palīdzēt... 
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Sarežģījumi dēļ... „... ir svarīgi, kā cilvēks ar invaliditāti iekļaujas 

komandā...” (7), „... ja rodas sarežģījumi, tam 

parasti nav saistības ar invaliditāti. Tie ir 

ieradumi, slikta motivācija strādāt un.. 

Organizācijas sarežģījumi 

Darba organizācijas 

pārplānošana 

„... dažiem ir grūti saprasties ar mēmiem 

kolēģiem...” (4), „ ja darbinieks neierodas darbā 

slimības saasināšanās dēļ, ir operatīvi jāmaina 

grafiks citiem darbiniekiem” (2) 

 

Analizējot darba devēju viedokļus par cilvēku ar invaliditāti 

pievienošanos kolektīvam, izdevās noskaidrot, ka cilvēkiem ar 

invaliditāti nebija daudz problēmu iekļauties jaunā komandā „ 

kļuva par daļu no komandas vienkārši, cilvēcīgi bez līdzjūtības” 

(5), „šinī gadījumā mēs arī nepamanījām lielu atšķirību starp 

veselajiem un cilvēkiem ar invaliditāti...” (4). Kad cilvēku ar 

invaliditāti nodarbināšanu uztver kā dabīgu procesu, ir viegli gan 

cilvēkam ar invaliditāti, gan darba devējam. Tieši dēļ cilvēku ar 

invaliditāti sociālas uztveres ir atkarīga viņu veiksme darba tirgū, 

negatīva attieksme pret cilvēkiem ar invaliditāti traucē viņu 

sociālajai integrācijai, un tam ir ietekme uz viņu izglītības, darba 

iespējām, viņu personību, pašrealizāciju un attieksmi. Kā uzskata 

Ruškus (2002), neviens nevar iemācīties integrāciju vai pieprasīt 

to, jo īstā integrācija ir cilvēku sirdīs. Kad veselie sapratīs, ko 

nozīmē dzīvot kā invalīdam, kad viņi sapratīs līdzās būšanas 

prieku, notiks brīnums- integrācija kļūs par kopēju sabiedrības 

mērķi. Integrācija (Lat. atjaunošana, rekonstrukcija, daļu 

savienošanās vienā veselā)- tiek saprasta kā cilvēku ar invaliditāti 

pārvietošanās (Bartkiene, Bliumbergiene, Zaborskis, 2004), šinī 

gadījumā- darba tirgū (darba centrā). 

Cilvēka ar invaliditāti veiksmīgu profesionālo karjeru nosaka ne 

tikai profesionālā apmācība, bet gan palīdzība un atbalsts atrast 

darbu, un pēc darba iegūšanas- citu sociālo problēmu risināšana. 
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Jebkurš sabiedrības loceklis šādā vai tādā veidā saņem un 

piedāvā sociālo atbalstu ar socioloģiskajiem uzskatiem par 

sabiedrību. Sociālais atbalsts it praktiska, finansiāla, informatīva 

un psiholoģiska palīdzība. Pārliecība, ka palīdzība un atbalsts tiks 

sniegti, kad tas būs nepieciešams, ir daudz nozīmīgāk kā speciālā 

palīdzība. Kā parāda darba devēju aptauja, kuri ir nodarbinājuši 

cilvēkus ar invaliditāti, nozīmīgu lomu spēlē papildus atbalsta 

nodrošināšana  „vienam no mūsu darbiniekiem ir psiholoģiskā 

invaliditāte, tādēļ mums vienmēr jāstrādā elastīgi (1), „... cilvēku 

ar invaliditāti pienākumu nodošana citiem darbiniekiem...<..> .. 

mēs cenšamies saprast un palīdzēt viņam” (2) „ palīdzēt un 

saprast šādu personu” (6)  palīdzēšana cilvēkam ar invaliditāti 

kļūt par komandas locekli. Darba devēja personīgā pieredze var 

ietekmēt cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu. Darba devēji, 

kuriem ir bijusi tieša saskarsme ar cilvēkiem ar invaliditāti, ir 

tolerantāki pret viņiem un reāli izprot viņu situāciju, viņiem ir 

pozitīva attieksme pret invaliditāti. Cilvēka ar invaliditāti, kurš 

meklē darbu, iniciatīva ir ļoti svarīga. Vairumu cilvēku ar 

invaliditāti var raksturot kā pasīvus darba meklētājus, tomēr viņu 

nodarbinātības prakse ir atkarīga no motivācijas. Kā savos 

pētījuma rezultātos norāda Vinikaitīte (2007), galvenie 

nosacījumi cilvēkam ar invaliditāti pirms darba uzsākšanas ir 

atbilstoši viņa personīgajām raksturīpašībām. Dažkārt problēmas 

rodas nevis no invaliditātes vai darba devēja palīdzības trūkuma, 

bet gan cilvēku ar invaliditāti personiskajām raksturīpašībām. Kā 

parāda darba devēju pētījums „...svarīgi ir kā cilvēks ar 

invaliditāti iekļaujas kolektīvā...” (7), „...ja rodas sarežģījumi, tam 

visbiežāk nav sakars ar invaliditāti. Tie ir ieradumi, vāja 

motivācija strādāt un citi.” (4). 

 

LR Invalīdu sociālās integrācijas likums (2005) noteica cilvēku ar 

invaliditāti tiesības, nodrošināja aizsardzību pret diskriminācijas, 
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paredzēja invalīdu sociālās integrācijas nosacījumus. Jaunā 

likuma mērķis- cilvēku ar invaliditāti par jaunu noteiktā situācija 

un iespējas, kas viņam paveras. Cilvēks ar invaliditāti var 

izvēlēties ko viņš spēj un grib darīt, un sabiedrības pienākums ir 

palīdzēt viņam to sasniegt. Viens no LR sociālās integrācijas 

likuma plānotajiem mērķiem ir pielāgot vidi cilvēkiem ar 

invaliditāti, tā, lai sociālajā un personīgajā dzīvē viņiem būtu 

apstākļi un iespējas brīvi pārvietoties, izmantot piedāvātos 

sabiedriskos pakalpojumus, saņemt nepieciešamo informāciju, 

sazināties un piedalīties visās sociālās dzīves jomās. Darba devēji, 

kuri nodarbināja cilvēkus ar invaliditāti tiecas uz galvenajiem 

mērķiem, kurus nosaka LR sociālās integrācijas likumi cilvēkiem 

ar invaliditāti, un viens no kuriem, saskaņā ar kvalitātes pētījuma 

rezultātiem, ir vides pielāgošana „... dažiem ir grūti saprasties ar 

mēmiem kolēģiem...” (4), „ ja darbinieks neierodas darbā 

slimības saasināšanās dēļ, ir operatīvi jāmaina grafiks citiem 

darbiniekiem” (2). 

 

Temats: Darba devēju viedoklis par iespēju nodarbināt vairāk 

cilvēku ar invaliditāti  

Kategorijas:Iespējas, kas atkarīgas no indivīda:  

Apakškategorijas: Atbilstoša kvalifikācija 

Iespējas, kas atkarīgas no izmaiņām organizācijā: 

Apakškategorijas: brīvās vakances, subsīdijas. 

Nav iespēju: Apakškategorijas: mēs neplānojam nodarbināt. 

 

6.Tabula Darba devēju viedoklis par iespēju nodarbināt vairāk 

cilvēku ar invaliditāti  

Iespējas, kas atkarīgas no indivīda 

Pozitīvas „apsvērsim <...> atbilstoši ar cilvēka ar invaliditāti 

spējām” (3) 

Iespējas, kas atkarīgas no izmaiņām organizācijā 



 
Iespēja, nevis nespēja darba vidē (AnDiW) 

 

202 
 

Brīvās vakances Tiks apsvērta nepieciešamība pēc speciālistiem(3), 

mēs plānojam nodarbināt (5,4), mēs īpaši 

neplānojam- lietas... 

Subsīdijas Jā, ja subsīdijas tiks novirzītas algām (1), ja es 

iegūtu vairāk informāciju par valdības atbalstu 

Nav iespēju 

Nodarbinātība 

nav.. 

Mēs nākotnē neplānojam nodarbināt (7) 

 

Viena no svarīgākajām sociālajām vajadzībām ir darbs, un visa 

turpmākā dzīve cilvēkam ar invaliditāti ir atkarīga no tā, cik 

atbilstoši viņš ir gatavs savai privātajai dzīvei. Tādēļ, kā minēts 

ziņojumā par Cilvēku ar invaliditāti sociālā atbalsta 

nodarbinātības situāciju (2004), vērtējot sociālo adoptāciju un 

cilvēku ar invaliditāti integrācijas problēmas sabiedrībā, ir svarīgi 

radīt apstākļus, lai šie cilvēki iegūtu kāroto specialitāti, kas viņiem 

palīdzētu konkurēt darba tirgū. Ja cilvēku ar invaliditāti 

profesionālā kvalifikācija atbilst darba devēja interesēm, nākotnē 

viņi var iegūt darbu „apsvērsim <...> atbilstoši ar cilvēka ar 

invaliditāti spējām” (3). Darbs ir radošs process, kurā 

nepieciešamas īpašas zināšanas, iegūtās teorētiskās zināšanas 

jāizmanto praksē, tāpēc cilvēkiem ar invaliditāti ir grūti- atkarībā 

no viņu dotībām, viņu iespējas ir ļoti ierobežotas. Cilvēkiem ar 

invaliditāti ir jābūt iespējai izvēlēties darbu, kas atbilst viņu 

fiziskajam un psiholoģiskajam stāvoklim, saņemt profesionālo 

kvalifikāciju un apmierināt savas intereses. 

Bezdarbnieku atbalsta likums (2005) paredz, ka cilvēki ar 

invaliditāti ir papildus atbalstīta cilvēku grupa darba tirgū. 

Saskaņā ar Darba likuma noteikumiem, pašvaldības katru gadu 

nosaka I vai II grupas invalīdu nodarbinātību vai papildus 

nodarbošanās finansēšanas kvotas. Visi vietējie darba apmaiņas 

dienesti cilvēkiem ar invaliditāti nodrošina prioritāti, viņiem ir 

iespēja saņemt bezdarbnieku pabalstus, profesionālo apmācību 
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darba tirgū, nodarbinātības fonda atbalstīta jaunu vakanču 

radīšana, atbalsts cilvēkiem, kuri grib uzsākt savu biznesu. Bet šie 

standarti nav pietiekami efektīvi: kamēr ekonomiskā situācija ir 

sarežģīta un nepieciešamība pēc darbaspēka samazinās, cilvēku 

ar invaliditāti nodarbinātība un integrācija darba tirgū ir 

problemātiska. Ne visi darba devēji plāno nodarbināt cilvēkus ar 

invaliditāti, saskaņā ar darba devēju, kuri ir nodarbinājuši 

cilvēkus ar invaliditāti, pētījumu „mēs neplānojam nodarbināt 

nākotnē” (7), tam var būt ietekme uz uzņēmuma politiku, brīvu 

vakanču trūkumu u.c. Bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka 

sabiedrības locekļiem jāpalīdz cilvēkiem ar invaliditāti 

nostiprināties darba tirgū un iegūt darbu, jo strādājot ir vieglāk 

nostiprināties dzīvē, cilvēki jūtas drošāki, un jūtas kā pilnvērtīgi 

sabiedrības locekļi. Citādi minēts Cilvēku ar invaliditāti darba un 

profesionālās apmācības kārtībā (2001), darbs nodrošina 

indivīdam ekonomisko neatkarību, iespēju izprast sevi, celt 

pašvērtējumu, īstenot savas vajadzības un veiksmīgu darbošanos 

sabiedrībā. Zaudējot iespēju strādāt, indivīds piedzīvo krīzi. 

Tvikaite atzīmē (2000), ka darba tirgus izglītības centri cilvēkiem 

ar invaliditāti, kuriem nav iegūta profesija vai iegūtā nav 

nepieciešama darba tirgū, palīdz apgūt jaunas profesijas. 

Profesionālā cilvēku ar invaliditāti orientācija, apmācība, 

pārkvalifikācija, pielāgošana darbavietām un darba videi 

vairumam cilvēku ar invaliditāti palīdz strādāt. Cilvēku ar 

invaliditāti nodarbinātība ir atbrīvota ar valdības programmām, 

kuras teritoriālie darba centri izpilda un paraksta līgumu ar darba 

devēju par cilvēka ar invaliditāti nodarbināšanu. Viena no 

subsidētajām darba nodrošināšanas programmām, kuras mērķis 

ir piedāvāt finansiālu palīdzību, motivē darba devējus radīt 

jaunas darbavietas, palīdzēt bezdarbniekiem integrēties darba 

tirgū (Lietuvas darba centrs, 2005). Kā atzīst darba devēji, kas 

piedalījās pētījumā, subsīdijas darbavietu radīšanai motivē 
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nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti „ja es iegūtu vairāk 

informācijas par valdības atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, 

nodarbinātības fondu atbalstītajām programmām (8), jā, ja 

subsīdijas tiktu novirzītas algām (1). Darba devēju pozitīvai 

attieksmei pret cilvēkiem ar invaliditāti, nešķirojot veselajos un 

slimajos, ir ietekme uz nodarbinātības iespējām. Saskaņā ar 

pētījuma rezultātiem, radot jaunas darbavietas, veicot izmaiņas 

organizācijā, cilvēki ar invaliditāti var cerēt, ka nākotnē iegūs 

iespēju strādāt, Tiks apsvērta nepieciešamība pēc 

speciālistiem(3), mēs plānojam nodarbināt (5,4), mēs īpaši 

neplānojam- lietas notiek dabīgi (2).   

 

Atsauces 

1. Bagdonas A. and others (2007). Different, but equel in society. 

Vilnius. 

2. Bandzevičienė R., Mackanienė R. (2004) Integration of disabled 

persons in the labour market -the legal and psychological 

characteristics. Social support for the disabled people in the 

placement situation. In Baranauskienė I. Scientific and Practical 

Conference materials (article casebook). Siauliu University of Social 

Welfare and Disability Studies. 

3. Baranauskienė I, Elijošius E., Karvelis V. (2001). Noted in working 

and vocational arrangement of disabled: the change of content. 

Šiauliai. 

4. Bartkienė V., Bliumbergienė V., Zaborskis A. (2004). Integration of 

disabled children in Kaunas city preschools. Special education 2 

(11), 124 - 132. 

5. Bakk A., Grunewald K. (1998). Ward. Vilnius: Avicenna. 

6. Baranauskienė I, Ruškus J. (2004). People with disabilities in the 

labor market:: carieir education and professional adaptation 

interaction. Šiauliai. 

7. Jovaiša T. (2007). On the professional teaching skills and 

qualifications. Dialogue. 



 
Iespēja, nevis nespēja darba vidē (AnDiW) 

 

205 
 

8. Jucevičienė P., Lepaitė D. (2000). Area of competence concept. 

Social Sciences. 1 (22), 44-50. 

9. Lauţackas R. (2005). Vocational training methodology. Monograph. 

Kaunas. 

10. Lenkšas K. (2001). Mental disabled are learning the 

trade//Lithuanian health. 

11. Lithuanian job centre (2005). Vilnius. 

12. LR Unemployment supporting law (2005). 

13. LR Disabled social integration law (2005). State news. 2004-02-10, 

No. 21-620. 

14. LR Social protection and work minister order of the proffesional 

rehabilitation services and conformation of financial ruls // State 

news. 2005, No. 6-163. 

15. Ruškus J. (2002). Phenomenon of disabilitty. Siauliai: A Press of 

Siauliai University. 

16. Ruškus J., Maţeikis G. (2007). Disability and social participation. 

The critical experience and oopportunities reflection in Lithuania. 

Monograph. Siauliai. 

17. Employment situation of social support for disabled (2004). Siauliai. 

18. Social aspects of disability: a human needs human (2003). 

Collection of Articles. Kaunas: VDU Social work Institute. 

19. The employment of mentally retarded people and their caregivers 

(2005). A care community "Hope“ for disordered intellect people 

in Lithuanian. 

20. Vinikaitytė (2007). Factors of Disabled People Integration into 

Labour Market: Inquest of Motor Impaired. It. Access via the 

Internet: http://tools.laba.lt/marc/getobj.php?obj=LT-eLABa-

0001:E.02~2007~D_20070816_161324-88697 

21. Ţvikaitė D., (2000). Social integration questions for the disabled. 

Vilnius: Science echoes. 

http://tools.laba.lt/marc/getobj


 
Iespēja, nevis nespēja darba vidē (AnDiW) 

 

206 
 

Videokonference "Darbs: īpašas spējas nevis 
īpašas vajadzības" 
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Moderatori – Prof. Ilze Ivanova (LV), Prof. Marga Živitere (LV)  

Videokonferences mērķis ir sniegt pārskatu par projekta "Darbs: 

īpašas spējas nevis īpašas vajadzības" (“Ability not Disability in 

Workplace”, turpmāk tekstā - Projekts AnDe) ietvaros veikto 

katras valsts pieredzes analīzi un informēt par izmaiņām Eiropā 

salīdzinājumā ar iepriekšējo AnDe projektu, kā arī iepazīstināt ar 

labo praksi cilvēku ar invaliditāti nodarbinātībā.  

 

Darba gaita:  

Ievads: (Moderators– Prof. Ilze Ivanova, LV)  

Apsveikuma vārdi: (Organizācijas komitejas vadītājs – Romans 

Djakons, LV) 

Videokonferences atklāšana: (Projekta koordinators – Prof. 

Marga Živitere, LV)  

 

Diskusijas tēmas  

1. Katras valsts Projekta AnDe ietvaros veiktās analīzes galvenie 

rezultāti (konstatējumi) (Katrs partneris ļoti īsi - ne vairāk par 3-4 

minūtēm - iepazīstina ar konstatējumiem).  

2. Projekta AnDe ieguldījums pirmā (iepriekšējā) Leonardo da 

Vinci Projekta AnDe ilgtspējā (Katrs partneris ļoti īsi - ne vairāk 

par 3-4 minūtēm iepazīstina ar ieguldījumu).  

3. Kas jauns ir noticis Eiropā kopš iepriekšējā Projekta AnDe un 

vai mēs ievērojam Eiropas vadlīnijas? (Mēs aicināsim mūsu 

partneri no Vācijas Tino Boubari sniegt komentārus par šo tēmu).  

4. Labā prakse cilvēku ar invaliditāti nodarbinātībā (Katrs 

partneris iepazīstina ar konkrētiem piemēriem - 5 minūtes 

katram partnerim).  
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5. Kā darbavietās ir mainījusies attieksme pret cilvēkiem ar 

invaliditāti? (Daži Mg Guntas Ančas - sociālā partnera no Latvijas 

- komentāri).  

6. Secinājumi  

7. Diskusijas kopsavilkums  

 

 

 

Videokonferences skrinšots 
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 Diskusijas kopsavilkums  
1. Projekta galvenie rezultāti nacionālajā kontekstā 

Tino Boubaris 

Pēdējos gados Vācijā ir notikušas būtiskas izmaiņas cilvēku ar 

invaliditāti nodarbināšanas politikā. Vēsturiski sociālie labumi 

balstās uz koncepciju par invaliditātes kompensāciju. Šajā 

sakarībā vispārējā rehabilitācija un sabiedriskie labumi 

tradicionāli tiek nodrošināti bez maksas.. Ar ievadu, t.s. 

“Personīgais budžets”, ir notikušas izmaiņas šajā tradicionālajā 

paradigmā. “Personīgais budžets dod tiesības cilvēkiem ar 

invaliditāti saņemt labumu vērtību skaidrā naudā, ko viņi var 

izmantot savu vajadzību apmierināšanai un paši pirkt 

nepieciešamos labumus. Tādējādi cilvēki ar invaliditāti var tiešāk 

apmierināt savas vajadzības, kas nodrošina neatkarīgu un 

patstāvīgu dzīvi. Šī pieeja cieši saistīta ar Apvienoto Nāciju 

konvencijas par personu ar invaliditāti tiesību ratificēšanu un tās 

turpmāko ieviešanu. 

 

Prof. Rita Bencivenga  

Cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu Itālijā menedžē sabiedriskie 

iekļaušanas biroji. Vadošais princips ir atrast šīm personām 

darbu, kas atbilst viņu spējām. Ļoti bieži, kad persona ierodas 

Iekļaušanas birojā, viņai/am ir nepieciešama apmācība, lai iegūtu 

vajadzīgās prasmes un tikai pēc tam ir iespējams atrast 

piemērotu darbu. Centrējums nav uz to, ko persona nevar, bet uz 

to, ko persona var darīt. Itālijas pieeja virza neskaitāmas izmaiņu 

iespējas un vidēji dod pozitīvus rezultātus. 

 

Džiuginta Valeckienė  

Atbilstoši Lietuvas Darba tirgus datiem, kopējais cilvēku ar 

invaliditāti reģistrēto skaits nepārtraukti pieaug (dati rāda, ka 
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2001.gadā šis rādītājs bija ap 4400 jeb1,8% no kopējā Lietuvas 

iedzīvotāju skaita un 2008. atbilstoši ap 14600 jeb 6,8 %). 

Neskatoties uz šīs cilvēku grupas skaitlisko pieaugumu, cilvēku ar 

invaliditāti centri veic apmācību atbilstoši darba vides prasībām, 

taču iespējas pieņemt darbā ir ļoti limitētas, piemēram, ja 

2001gadā bija ap 2000 nodarbināto, tad attiecīgi 2008. gadā - 

5500 nodarbināto. Cits cēlonis cilvēku ar invaliditāti limitētai 

nodarbinātībai ir Lietuvas valdības neskaidrā politika un 

nepietiekams atbalsts, negatīvais šo personu imidžs, darba 

devēju stigma, zemas nodarbinātības potences, pašu darba 

ņēmēju nepietiekamas profesionālās kompetences.  

Tab. 1 Dati par cilvēku ar invaliditāti profesionālo apmācību un 
nodarbinātību* 
Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība 

  

2
0

0
1

 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 
Cilvēki ar 
invaliditāti 

4 408 4 408 7 897 
9 
817 

8 
81
7 

10 828 12 122 14 653 

Cilvēku ar 
invaliditāti 
salīdzinājumā ar 
kopējo skaits,  % 

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

Employed 
disabled 

        

Nodarbinātie 
cilvēku ar 
invaliditāti 

2 033 2 033 2 046 
2 
665 

3 
20
6 

3 809 5 798 5 668 

Cilvēku ar 
invaliditāti 
salīdzinājumā ar 
kopējo skaits,  % 

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

* Lietuvas Darba tirgus dati  
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Prof. Marga Živitere 

Vēsturiski Latvija kā post padomju valsts mantoja cilvēku ar 

invaliditāti nodarbinātību speciālās darbnīcās un šo cilvēku 

integrācija sabiedrībā tika noraidīta. Sociālo labumu 

kompensācija bāzējās uz nespēju kompensācijas koncepciju un 

vispārējā rehabilitācija un pārējie labumi tika nodrošināti bez 

maksas. Paradigmas maiņa pakāpeniski notika ar Latvijas 

neatkarības iegūšanu, sevišķi pēc iestāšanās ES 2004. gadā. 

 

2. Projekta „Iespēja, nevis nespēja darba vidē” tālāka pilnveide, 

salīdzinot ar pirmo projektu AnDE  

 

Prof. Rita Bencivenga  

Iepriekšējais projekts bija lielisks starta punkts. Tas palīdzēja 

strukturēt jauno projektu. Katrs no partneriem izdarīja 

secinājumus par tām izmaiņām, kas notikušas pēdējos sešos 

gados sociālajā un veselības sektorā. Īpaši trešajā nodaļā ir 

kvalitatīvas izmaiņas. Viss process ir citādāks. Darba devējam ir 

jāseko visiem darba ņēmēja ar invaliditāti soļiem.  

 

Džiuginta Valeckienė 

Iepriekšējais projekts bija labs projektam „Iespēja, nevis nespēja 

darba vidē” kā starta materiāls. Pēdējos desmit gados Lietuvā ir 

notikušas daudzas izmaiņas. Būtiski ir mainījusies attieksme. Mēs 

atspoguļojām dažas psiholoģiskās īpatnības otrajā nodaļā un 

konstatējām, ka sociālajai videi ir liela ietekme uz cilvēku ar 

invaliditāti labklājību. Vēl arvien ir darba devēji, kuri raugās uz 

cilvēku ar invaliditāti ar bažām. Lietuvā tiek veidota tiesiskā 
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sistēma cilvēku ar invaliditāti integrācijai darba tirgū, bet šeit 

trūkst labs reāls ieviešanas mehānisms. Cilvēkiem ar invaliditāti 

bieži ir atšķirīgs izskats un speciālas vajadzības.  

Mūsu pētījums parādīja, ka vairākums cilvēku ar invaliditāti 

ilgstoši nav nodarbināti un nav ieguvuši vai ir zaudējuši 

profesionālo kvalifikāciju, bet cer integrēties sabiedrībā. 

 

Prof.Marga Živitere  

Iepriekšējais projekts „Spēja, nevis nespēja nodarbinātībā” 

Latvijas Nacionālajā kontekstā inicēja daudzu darba devēju, viņu 

organizāciju un valdības institūciju pievēršanos cilvēku ar 

invaliditāti problēmām, tajā skaitā, nodarbinātības. Šis jaunais 

projekts „Iespēja, nevis nespēja darba vidē” virza tālāk virkni 

darba devēju problēmu. Pētījums atsedz  pašreizējo situāciju un 

akcentē uzmanību uz problēmām, kuras var tikt atrisinātas vai 

mazinātas. 

 

3. Kas jauns ir Eiropas kontekstā, salīdzinot ar projektu AnDE ? 

Tino Boubaris  

Pašreizējā Eiropas Savienības politikā vadošie ir divi politiskie 

lēmumi: ratificētais ANO lēmums Par personu ar invaliditāti 

tiesībām un jaunās Eiropas Stratēģijas adoptācija. 

Nākošajā nedēļā augsta līmeņa konference Ungārijā fokusēsies 

uz Eiropas cilvēku ar invaliditāti stratēģiju. 

Tas ir būtiski AnDiW projekta tālākā attīstīšanā, gala 

produktu/materiālu izplatīšanā. Gan konferencēs, gan citās 

formās 

 

4. Labas pieredzes gadījumi cilvēku ar invaliditāti 

nodarbināšanā  
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Tino Boubaris 

Labas pieredzes gadījumi cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanā 

Vācijā ir grūti definēt, jo darba tirgus ir sadalīts trīs dažādos 

sektoros: sabiedriskajā sektorā (lielas privilēģijas pieņemšanā 

darbā), privātajā sektorā daudzas kompānijas nodrošina servisu 

un labumus. Mazās kompānijās tas dažkārt ir apgrūtinoši. 

Neskatoties uz to, personu ar invaliditāti nodarbinātības līmenis 

paaugstinās.  

 

Prof. Rita Bencivenga  

Tiek minētas konkrētas labas pieredzes firmas, kas jau iepriekš 

bija izvērtētas Itālijas Nacionālā apskatā. 

 

Džiuginta Valeckienė) 

Analoģiski kā Itālijas partnere min konkrētas labas pieredzes 

firmas, kas jau iepriekš bija izvērtētas Itālijas Nacionālā apskatā, 

kā arī apkopo pieredzes rezultātus, ko vajadzētu plašāk 

popularizēt. 

 

Prof.Marga Živitere  

Cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanā Latvijā nav kopējas vienotas 

labas prakses piemēri. Projekta laikā padziļināti tika pētītas 

vairāku firmu pieredze. Galvenais secinājums, ka šie labie 

piemēri ir īslaicīgi, jo to pamatā ir Valsts Nodarbinātības 

aģentūras speciālais finansējums. Tam beidzoties (parasti 2 gadi), 

nav paredzēta tālākās attīstības strātēģija. 

 

Mg Gunta Anča  

Projekta izstrāde ir devusi vielu tālākai cilvēku Ar invaliditāti 

problēmu iniciēšanai un teorētisko pamatojumu, uz ko daudzās 
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sanāksmēs un tikšanās reizēs ar darba devējiem un politiķiem var 

balstīties. 

 

Jautājumi:  

Ludmila Zhitnikova (LV), radio PIK (LV): projektu reklāmas un 

mārketinga menedžere: Vai kādā no partnervalstīm ir speciāli 

projektu radioraidījumos par cilvēku ar invaliditāti 

nodarbinātību? 

 

Atbildes 

Prof. Rita Bencivenga (IT): Mums nav speciālas programmas, bet 

mēs daādos raidījumos tiek iekļuti atsevišķi jautājumi par 

darbudažādiem jaunumiem (Job24 ir programma, 

 http://job24.ilsole24ore.com/. The radio is named Radio 24 – Il 

Sole 24 ORE, the first and only Italian “news & talk” broadcaster. 

It is linked to the newspaper) 

 

Tino Boubaris (GE): Radio: http://www.r4h.de/; TV: 

http://menschen.zdf.de/ Abi raidījumi ir tikai vācu valodā 

 

Secinājumi 

1. Projekta galvenie rezultāti nacionālajā kontekstā.  

Visās partnervalstīs jautājumā par cilvēku ar invaliditāti 

darbiekārtošanu un nodarbinātību notiek koncepcijas maiņa, 

centrējoties nevis uz to, ko persona nevar (fizioloģiskā 

koncepcija), bet uz to, ko var (sociālā koncepcija). Projekta 

rezultātu izplatīšana un izmantošana sekmē šo procesu. 

2. Projekta „Iespēja, nevis nespēja darba vidē” tālāka 

pilnveide, salīdzinot ar pirmo projektu AnDE  

Iepriekšējais projekts bija lielisks starta punkts. Tas palīdzēja 

strukturēt jauno projektu. Katrs no partneriem izdarīja 

http://job24.ilsole24ore.com/
http://www.r4h.de/
http://menschen.zdf.de/
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secinājumus par tām izmaiņām, kas notikušas pēdējos sešos 

gados sociālajā un veselības sektorā. 

3. Kas jauns ir Eiropas kontekstā, salīdzinot ar projektu AnDE?  

Pašreizējā Eiropas Savienības politikā vadošie ir divi politiskie 

lēmumi: ratificētais ANO lēmums Par personu ar invaliditāti 

tiesībām un jaunās Eiropas Stratēģijas adoptācija. 

4. Labas pieredzes gadījumi cilvēku ar invaliditāti 

nodarbināšanā. 

Cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanā partnervalstīs nav kopējas 

vienotas labas prakses piemēru. Tāpēc svarīgi izvērtēt to 

pārneses iespējas no vienas valsts otrā. 

5. Kā ir mainījusies attieksme pret cilvēku ar invaliditāti 

nodarbināšanā?  

Attieksme pret cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanā ir jūtamas 

ļoti būtiskas izmaiņas. To realizēšanā traucējošais faktors ir 

finanšu problēmas, kas sevišķi saasinājuša jautājuma risināšanu 

pēdējās ekonomiskās krīzes gados. 
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