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1. modulis: Eiropas regulējums par cilvēkiem ar invaliditāti 

Ievads 
 

Pirmie soļi – “Vienlīdzīgas iespējas cilvēkiem ar invaliditāti” 

Milzīgi sasniegumi ir panākti kopš 1959. gada, kad Eiropas Padomes dokumenta “Daļēja 
vienošanās sociālo jautājumu un sabiedrības veselības jomā” ietvaros pirmo reizi tika ieviestas ar 
invaliditāti saistītas darbības. 1992. gada nozīmīgais ieteikums par saskaņotu politiku cilvēkiem ar 
invaliditāti daudzus gadus ir ietekmējis invaliditātes standartu noteikšanu un politikas veidošanu 
valsts un Eiropas līmenī. 

1996. gadā Eiropas Komisija publicēja paziņojumu “Vienlīdzīgas iespējas cilvēkiem ar invaliditāti – 
jauna Eiropas Kopienas invaliditātes stratēģija”.  

1998. gadā Eiropas Komisija pieņēma Labas prakses kodeksu cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai, 
un 1999. gada maijā sociālie partneri oficiāli pieņēma Kopīgo deklarāciju par cilvēku ar invaliditāti 
nodarbinātību. 

Vēlāk tika pieņemta rīcības programma diskriminācijas apkarošanai (2001–2006), lai stimulētu 
īpašu pasākumu ieviešanu diskriminācijas novēršanai. 2001. gada maijā Eiropas sociālo lietu 
komisārs aicināja Eiropadomi veltīt 2003. gadu cilvēkiem ar invaliditāti. 

Tā kā ES pievērsa lielāku uzmanību cilvēku ar invaliditāti situācijai, jautājums par juridisko pamatu, 
uz kura tā ieviesīs patiesu ES invaliditātes politiku, kļuva arvien aktuālāks. 

 

Eiropas Padomes Rīcības plāns invaliditātes jomā 2006.–2015. gadam 

Pilnīga un aktīva līdzdalība sabiedrībā, vienlīdzīgas iespējas, nediskriminācija, patstāvīga dzīve 
vietējā sabiedrībā, īsāk sakot: pilntiesīga pilsonība visiem cilvēkiem ar invaliditāti. Tie ir Eiropas 
Padomes Rīcības plāna invaliditātes jomā 2006.–2015. gadam galvenie mērķi.  

Plāns nodrošina desmit gadu atskaites sistēmu invaliditātes politikai un tiesību aktiem, kuru 
pamatā ir cilvēktiesības un nediskriminācija; tas ir ceļvedis, lai palīdzētu mūsu dalībvalstīm 
izstrādāt īpaši pielāgotus invaliditātes noteikumus, kas ir mūsdienīgi un tajā pašā laikā ilgtspējīgi; 
tas ir plāns, saskaņā ar kuru jāizvērtē visas pašreizējās un nākamās programmas cilvēku ar 
invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tā piecpadsmit galvenie darbības virzieni aptver gandrīz 
visus dzīves aspektus, un pieci tā sauktie transversālie aspekti horizontālā veidā aplūko noteiktas 
cilvēku grupas ar invaliditāti, kurām ir īpašas prasības vai kuras saskaras ar divkāršu diskrimināciju. 
Kopumā plāns satur vairāk nekā 40 mērķus un vairāk nekā 160 īpašas darbības, kas dalībvalstīm 
jāveic.  https://www.coe.int/en/web/disability/action-plan-2006-2015  

Izstrādājot ES iniciatīvas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, ir svarīgi ņemt vērā šos 
visaptverošos tiesiskos un politikas ietvarus: 

https://www.coe.int/en/web/disability/action-plan-2006-2015
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ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām  

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām ir starptautisks 
cilvēktiesību līgums, kurā noteikts, ka visām personām ar invaliditāti ir jābūt visām cilvēktiesībām 
un pamatbrīvībām. Tajā ir precizēts, ka visām personām ar invaliditāti tāpat kā jebkuram citam 
cilvēkam ir tiesības piedalīties sabiedrības pilsoniskajā, politiskajā, ekonomiskajā, sociālajā un 
kultūras dzīvē. 

Konvencijā ir noteikts, kas valsts un privātajām iestādēm ir jādara, lai nodrošinātu un veicinātu 
visu cilvēku ar invaliditāti pilnīgu šo tiesību izmantošanu. Konvenciju 2006. gadā pieņēma 
Apvienoto Nāciju Organizācija, un tā kļuva par visātrāk ratificēto cilvēktiesību līgumu pasaulē. Tas 
bija arī pirmais starptautiskais cilvēktiesību līgums, kuru ratificēja ne tikai valstis, bet arī reģionāla 
organizācija – Eiropas Savienība. 

Visas ES dalībvalstis un Eiropas Savienība ir ratificējušas šo svarīgo tiesisko regulējumu. Parakstot 
Konvenciju, ES ir apņēmusies īstenot un veicināt visu cilvēku ar invaliditāti visu cilvēktiesību 
pilnīgu īstenošanu, pieņemot jaunus politiskos rīkus (tiesību aktus, politiku un programmas) un 
pārskatot esošās politikas, lai pārliecinātos, ka ES ievēro personu ar invaliditāti cilvēktiesības.  

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities.html  

 

Eiropas Savienības Pamattiesību harta 

Eiropas Savienības Pamattiesību harta (Harta) apvieno ikviena ES iedzīvotāja pamattiesības. Harta 
ES ir juridiski saistoša. Tas nozīmē, ka visām ES iestādēm un struktūrām, tostarp valstu valdībām, 
izstrādājot ES tiesību aktus un politiku, jāievēro Hartā ietvertās tiesības. Valsts līmenī politikas 
veidotājiem, īstenojot ES tiesību aktus, būtu jāievēro Harta. 

Hartā teikts, ka “Savienība atzīst un ievēro invalīdu tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai 
nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē” 
(26. pants). Tā arī aizliedz jebkādu diskrimināciju invaliditātes dēļ (21. pants). 

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf  

 

 

 

Eiropas stratēģija invaliditātes jomā 

Lai palīdzētu īstenot Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, Komisija pieņēma Eiropas 
stratēģiju invaliditātes jomā (2010–2020). Lai turpinātu savu darbību, ES publicēja Eiropas 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
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stratēģiju invaliditātes jomā (2010–2020), lai ļautu cilvēkiem ar invaliditāti pilnībā izmantot savas 
tiesības un piedalīties sabiedrībā un ekonomikā tāpat kā citiem cilvēkiem.  

Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā (2010–2020) mērķis ir veicināt Eiropu bez šķēršļiem un dot 
iespēju cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņi varētu izmantot savas tiesības un pilnībā piedalīties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tajā aprakstīts mērķu un darbību kopums invaliditātes politikas 
īstenošanai. Tā balstās uz ES Pamattiesību hartu un papildina stratēģiju “Eiropa 2020” un ANO 
Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām ES līmenī. Tā arī atbalsta dalībvalstis Konvencijas 
īstenošanā.  

Stratēģijai tuvojoties beigām, Komisija 2019. gadā ir sākusi tās novērtēšanas procesu. 

Prioritārās jomas 

Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā (2010–2020) koncentrējas uz darbībām astoņās prioritārajās 
jomās: 

 pieejamība: padarīt preces un pakalpojumus pieejamus cilvēkiem ar invaliditāti un veicināt 
palīgierīču tirgu; 

 līdzdalība: nodrošināt, lai cilvēkiem ar invaliditāti būtu visas ES pilsonības priekšrocības, 
likvidēt šķēršļus vienlīdzīgai līdzdalībai sabiedriskajā dzīvē un brīvā laika pavadīšanas 
aktivitātēs, veicināt kvalitatīvu kopienas pakalpojumu sniegšanu; 

 līdztiesība: apkarot diskrimināciju invaliditātes dēļ un veicināt vienlīdzīgas iespējas; 
 nodarbinātība: palielināt cilvēku ar invaliditāti līdzdalību darba tirgū, kur viņi pašlaik ir 

nepietiekami pārstāvēti; 
 izglītība un apmācība: veicināt iekļaujošu izglītību un mūžizglītību studentiem un 

skolēniem ar invaliditāti. Vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai izglītībai un mūžizglītībai 
cilvēkiem ar invaliditāti ļauj pilnībā piedalīties sabiedrībā un uzlabot viņu dzīves kvalitāti; 

 sociālā aizsardzība: veicināt pienācīgus dzīves apstākļus, apkarot nabadzību un sociālo 
atstumtību; 

 veselība: veicināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības pakalpojumiem un ar tiem saistītajām 
iestādēm; 

 pasākumi ārējās darbības jomā: veicināt cilvēku ar invaliditāti tiesības ES paplašināšanās 
un starptautiskās attīstības programmās. 
 

Iniciatīvas 

Stratēģija invaliditātes jomā ir veicinājusi šādu iniciatīvu rašanos: 

 Eiropas Pieejamības akts, kas nosaka produktu un pakalpojumu pieejamības prasības, un 
Noteikumi par pasažieru ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām; 

 direktīva par tīmekļa pieejamību, kas publiskas vietnes padarīs pieejamas visiem. Tie ir lieli 
soļi ceļā uz labāku pieejamību; 

 ES invaliditātes apliecības projekts, kas cilvēkiem ar invaliditāti atvieglo ceļošanu pa 
dalībvalstīm. Tā ir izmēģināta 8 dalībvalstīs, un tagad tiek turpināta novērtēšana; 

 Erasmus + programmas noteikumi, lai studentiem ar invaliditāti nodrošinātu labāku 
mobilitāti; 

 pārrobežu veselības aprūpes direktīva; 
 izglītības iniciatīvas cilvēkiem ar invaliditāti, tostarp Eiropas Īpašo vajadzību un iekļaujošas 

izglītības aģentūra, kā arī īpaša invaliditātes un mūžizglītības mācību grupa; 
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 ārējās darbības aktivitātes, piemēram, finansējums vismaz 400 ar invaliditāti saistītiem 
projektiem vairāk nekā 100 valstīs, galvenokārt sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību, kā arī 
atbalstot partnervalstu valdību centienus īstenot un uzraudzīt Konvenciju par personu ar 
invaliditāti tiesībām; 

 pievienotais rīcības plānu, kurā ir 100 darbības visās astoņās stratēģijas aptvertajās jomās. 
Tuvojoties nākamajam plānošanas periodam, šeit ir dažas kritiskas piezīmes un ieteikumi par 
punktiem, kas jāņem vērā, nevis strukturāli jāintegrē stratēģijā kā cilvēktiesību veicinātāji: Trūkst 
norāžu uz intelektuālo / vairākkārtēju / smagu invaliditāti – viss stratēģijas dokuments galvenokārt 
ir vērsts uz personu ar fizisku invaliditāti īpašo situāciju, dodot vienpusēju skatījumu. Savienībai 
būtu jārisina problēma, kas pasliktina sniegto pakalpojumu kvalitāti, un dažos gadījumos arī to 
pieejamībai vajadzētu būt vissvarīgākajam rezultātam. Lietotājiem jālūdz sniegt personīgās 
atsauksmes. 

Kam būtu turpmāk jāpievērš uzmanība: 

 neatkarīga dzīve;  
 dzīves kvalitāte;  
 pakalpojumu sniedzēji cilvēkiem ar invaliditāti un pakalpojumu kvalitāte; 
 vispārējā un specializētā personāla, kas strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti, apmācība;  
 cilvēku ar invaliditāti finansējuma ilgtspējība.  

 
Šīm būtu jābūt stratēģijas prioritātēm.  

https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A0636%3AFIN%3Aen%3APDF  

 

Eiropas strukturālie un investīciju fondi 

ES nodrošina finansējumu plašam projektu un programmu lokam, kas aptver tādas jomas kā: 
reģionālā un pilsētu attīstība, nodarbinātība un sociālā iekļaušana, lauksaimniecība un lauku 
attīstība, jūrniecības un zivsaimniecības politika, pētniecība un inovācija, kā arī humānā palīdzība. 

Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESIF) ir otrā lielākā ES budžeta daļa. Šo fondu mērķis 
2014.–2020. gadam cita starpā ir Eiropas Savienībā uzlabot pieejamību, apkarot nabadzību un 
sociālo atstumtību un palielināt izglītības un nodarbinātības iespējas personām ar invaliditāti.  

ESIF regulā teikts, ka, izmantojot ES naudu, ES dalībvalstis nevar diskriminēt personas ar 
invaliditāti un tām būtu jānodrošina piekļuve. Šie divi nosacījumi (nediskriminācija un pieejamība) 
ir jāizpilda, sagatavojot un īstenojot līdzekļus. Jāapspriežas ar personu ar invaliditāti pārstāvju 
organizācijām, jāiesaista tās, un tām vajadzētu saņemt atbalstu. Turklāt, izmantojot specifisku ES 
fondu, piemēram, Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda u.c., naudu, jāievēro 
vairāk noteikumu. Šie noteikumi veicina personu ar invaliditāti tiesības un ietver aizliegumu 
izmantot šos līdzekļus aprūpes iestādēm. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-
programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A0636%3AFIN%3Aen%3APDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A0636%3AFIN%3Aen%3APDF
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en
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PRODUKTU UN PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI 
UZLABOŠANA 

Eiropas Pieejamības akts 

Pēc tam, kad Eiropas Parlaments 2019. gada 13. martā nobalsoja pozitīvi, Eiropas Savienības 
Padome pieņēma Eiropas Pieejamības aktu (EPA).  

Eiropas Pieejamības akta mērķis ir padarīt dažādus produktus un pakalpojumus pieejamākus 
cilvēkiem ar invaliditāti. Tiek uzskatīts, ka ES vairāk nekā 80 miljoniem cilvēku ir kāda invaliditātes 
pakāpe, un jaunie noteikumi pozitīvi ietekmēs šos cilvēkus. Uzņēmumi varēs sniegt pakalpojumus 
vai ražot, pārdot vai importēt produktus visā ES, piemērojot vienotas prasības ES līmenī. 

Eiropas Pieejamības akts ietver piekļuves prasības galvenajiem produktiem un pakalpojumiem, 
piemēram: 

 datori un operētājsistēmas; 

 bankomāti, biļešu iegādes un reģistrēšanās automāti; 

 viedtālruņi; 

 televīzijas aprīkojums, kas saistīts ar digitālās televīzijas pakalpojumiem; 

 telefonijas pakalpojumi un ar tiem saistītās iekārtas; 

 piekļuve audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumiem, piemēram, televīzijas apraidei un 
ar to saistītajām patērētāju iekārtām; 

 pakalpojumi, kas saistīti ar gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdens pasažieru pārvadājumiem; 

 banku pakalpojumi; 

 e-grāmatas; 

 e-komercija. 

Direktīva ietver arī kopīgas pieejamības prasības lietotāja saskarnei un produktu funkcionalitātes 
dizainam, kā arī konkrētākas piekļuves prasības dažām elektroniskām patērētāju iekārtām. 
Attiecībā uz patēriņa precēm, uz kurām attiecas direktīva, jābūt pieejamam iepakojumam, 
uzstādīšanas instrukcijām un citai informācijai par produktu. 

Pakalpojumu gadījumā ir dažas kopīgas prasības (piemēram, tīmekļa vietnēs) un arī specifiskas 
prasības. Direktīva pieprasa, lai būtu pieejami arī atbalsta pakalpojumi. 

Eiropas pieejamības mērķis ir uzlabot pieejamu produktu un pakalpojumu iekšējā tirgus darbību, 
novēršot šķēršļus, ko dalībvalstīs rada atšķirīgi noteikumi. Mikrouzņēmumi / mazāk nekā 10 
darbinieku un gada apgrozījums, kas mazāks par 2 miljoniem eiro /, kuri sniedz pakalpojumus, ir 
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atbrīvoti no direktīvas darbības jomas, un tie, kas nodrošina produktus, tiks atbrīvoti no dažām 
saistībām. Kopumā ar direktīvu izvairās uzlikt “nesamērīgu slogu” uzņēmējiem. 

Uzņēmumi gūs labumu no: 

 kopīgiem noteikumiem par pieejamību ES, kā rezultātā samazinās izmaksas; 

 vienkāršākas pārrobežu tirdzniecības;   

 tā, ka būs vairāk tirgus iespēju viņu pieejamiem produktiem un pakalpojumiem. 

 

Personas ar invaliditāti gūs labumu no: 

 pieejamākiem produktiem un pakalpojumiem;  

 produktiem un pakalpojumiem par konkurētspējīgākām cenām; 

 tā, ka būs mazāk šķēršļu, piekļūstot transportam, izglītībai un atvērtajam darba tirgum; 

 tā, ka būs vairāk darba vietu, kur vajadzīgas zināšanas par pieejamību. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2015%3A0615%3AFIN  

 

DISKRIMINĀCIJAS APKAROŠANA DARBAVIETĀ  

Kā ES novērš diskrimināciju darbā? 

Vienlīdzība ir būtiska ES vērtība, un Savienībā ir vieni no visaptverošākajiem likumiem par 
diskriminācijas novēršanu pasaulē. 

Vienlīdzības princips pastāv jau kopš pirmajām ES dienām, lai nodrošinātu godīgu konkurenci un 
vienlīdzīgu attieksmi darbā. 1957. gada Romas līgums pieprasīja vienādu atalgojumu vīriešiem un 
sievietēm par vienu un to pašu darbu ar vienādu vērtību. Par pirmajām dzimumu līdztiesības 
direktīvām vienojās jau 20. gadsimta 70. gados. 

1997. gadā parakstītais ES Amsterdamas līgums ir pamatdokuments cīņas pret diskrimināciju 
turpināšanai Eiropā. Tajā ir uzskaitītas piecas diskriminācijas un dzimuma diskriminācijas jomas, 
kurās ES var rīkoties: rases un etniskā izcelsme, reliģija vai pārliecība, invaliditāte, seksuālā 
orientācija un vecums. 

 

ES pasākumi pret diskrimināciju 

Gadu gaitā ES ir pieņēmusi daudzus likumus pret diskrimināciju. Tie aizliedz diskrimināciju 
dzimuma, vecuma, reliģijas vai pārliecības, rases vai etniskās izcelsmes, invaliditātes vai seksuālās 
orientācijas dēļ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2015%3A0615%3AFIN
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Šis ES tiesiskais regulējums īsteno vienlīdzīgas attieksmes principu, paredzot, piemēram: 

 aizsardzību pret nevienlīdzīgu attieksmi, piesakoties darbā; 

 aizsardzību darbavietā no ļaunprātīgas izmantošanas un uzmākšanās, ieskaitot 
iebiedēšanu, apsaukāšanos vai jokus par viņiem; 

 aizsardzību, ja jebkura karjeras virzība vai apmācība tiek liegta diskriminācijas dēļ; 

 strādājošo grūtnieču un sieviešu, kuras baro bērnu ar krūti, aizsardzību, tostarp tiesības uz 
dzemdību atvaļinājumu un bērna kopšanas atvaļinājumu. 

 

 Galvenie tiesību akti 

Nodarbinātības vienlīdzības direktīva aizliedz diskrimināciju reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai dzimumorientācijas dēļ. 

Tā attiecas gan uz diskrimināciju, kas balstīta reālās īpašībās, gan uz diskrimināciju, kas balstīta 
uztverē. Visi šie ES likumi attiecas uz privātpersonām, jebkura lieluma uzņēmumiem, asociācijām, 
vietējām pašvaldībām, valdību un visām citām organizācijām gan publiskajā, gan privātajā sektorā. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/78/oj  

 

Kāpēc ES veic šos pasākumus? 

Aptaujas rāda, ka aptuveni katrs astotais eiropietis uzskata sevi par daļu no grupas, kurai draud 
diskriminācija. 

ES daudzās aizsardzības ir pareizā rīcība: tās aizsargā cilvēktiesības un pārstāv svarīgas vērtības. 
Tām ir jēga arī no ekonomiskā viedokļa. Daudzas grupas, kuras aizsargā ES diskriminācijas tiesību 
akti, bieži vien ir neizmantots prasmju un talantu avots. Šīs grupas var veicināt vispārējo 
daudzveidību, radošumu un morāli darbavietā. Tās var arī uzlabot uzņēmuma tēlu starp 
darbiniekiem, sabiedrībā un klientiem. 

 

Eiropas sociālo tiesību pīlārs 

20 principi un tiesības – sākot no tiesībām uz taisnīgu atalgojumu līdz tiesībām uz veselības aprūpi; 
sākot no mūžizglītības, labāka darba un privātās dzīves līdzsvara un dzimumu līdztiesības līdz 
minimālajiem ienākumiem: ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru ES iestājas par savu pilsoņu tiesībām 
strauji mainīgajā pasaulē. 

Eiropas sociālo tiesību pīlārs ir par jaunu un efektīvāku tiesību nodrošināšanu pilsoņiem. Tam ir 3 
galvenās kategorijas: 

 vienlīdzīgas iespējas un piekļuve darba tirgum; 

 taisnīgi darba nosacījumi; 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/78/oj
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/68005
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 sociālā aizsardzība un iekļaušana. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en 

 

VAIRĀK ES INICIATĪVU UN DARBĪBU – PALĪDZĪBA CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI  

 ES 2000. gada novembrī pieņēma direktīvu, lai veicinātu vienlīdzīgu attieksmi 
nodarbinātībā un darbā. Tā atzīst, ka nespēja nodrošināt “saprātīgu darba vietu” var tikt 
uzskatīta par diskrimināciju; 

 Pēc deviņu gadu ilgām debatēm ES 2001. gadā pieņēma direktīvu par transportu, kas 
autobusu ražotājiem uzliek par pienākumu nodrošināt piekļuvi cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem; 

 Lai mudinātu pilsētas uzlabot pieejamību, Eiropas Komisija pasniedz gada balvas 
vispieejamākajām pilsētām; 

 Eiropas invaliditātes apliecību shēma tiek izmēģināta astoņās dalībvalstīs (Beļģijā, Kiprā, 
Igaunijā, Somijā, Itālijā, Maltā, Slovēnijā un Rumānijā), un tai būtu jānodrošina cilvēkiem 
ar invaliditāti labāka piekļuve kultūrai, sportam un atpūtai; 

 Erasmus + programmas (2014–2020) noteikumi veicina studentu ar invaliditāti mobilitāti; 

 Personas ar invaliditāti gūst labumu arī no pārrobežu veselības aprūpes direktīvas; 

 Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas pārskatīšana mudina mediju pakalpojumu 
sniedzējus nodrošināt, ka viņu pakalpojumi pakāpeniski kļūst pieejami cilvēkiem ar redzes 
vai dzirdes traucējumiem. Direktīva par tīmekļa pieejamību, kuras mērķis ir padarīt 
publiskā sektora struktūru tīmekļa vietnes pieejamas visiem, un jaunā direktīva par preču 
un pakalpojumu pieejamību arī ir svarīgi aspekti, veicinot pieejamību personām ar 
invaliditāti. 

 
Invaliditātes starpdienestu grupa 

Eiropas Parlamenta invaliditātes starpdienestu grupa ir neformāla Eiropas Parlamenta deputātu 
grupa, kas ir ieinteresēta veicināt invaliditātes politiku. Dibināta 1980. gadā, tā ir viena no 
vecākajām un lielākajām Eiropas Parlamenta starpdienestu grupām. 

Starpdienestu grupa ir bijusi galvenais dalībnieks, atbalstot un veicinot personu ar invaliditāti 
tiesības ES. Šis jaunais regulējums dod iespēju starpdienestu grupai saglabāt savu instrumentālo 
nostāju attiecībā uz tādu tiesību aktu pieņemšanu, kas ir labvēlīgi personām ar invaliditāti. 

http://www.edf-feph.org/disability-intergroup-european-parliament  

 
 

 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
http://www.edf-feph.org/disability-intergroup-european-parliament
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Sīkāka informācija 

Informācija par invaliditāti ir pieejama dažādās Eiropas Parlamenta ideju laboratorijas publikācijās. 
Sīkāka informācija par cilvēkiem ar invaliditāti ir pieejama Eiropas Savienības Pamattiesību 
aģentūras tīmekļa vietnē un tīmekļa vietnēs par to, ko Eiropa dara iedzīvotāju labā. 

Katru gadu 3. decembrī Eiropas Komisija kopā ar Eiropas Invaliditātes forumu organizē konferenci, 
lai atzīmētu Eiropas dienu personām ar invaliditāti, un 2019. gadā tiek atzīmēta šīs dienas 27. 
gadadiena. Konference pulcē lēmumu pieņēmējus, cilvēkus ar un bez invaliditātes, ekspertus, 
plašsaziņas līdzekļus un citas ieinteresētās puses. Paralēli nacionālajai politikai un atbalstot to, 
Eiropas Savienība vairāku gadu desmitu laikā ir ieviesusi virkni iniciatīvu, programmu un stratēģiju, 
lai uzlabotu personu ar invaliditāti stāvokli. 

Neatkarīgās dzīves (NDZ) jēdziens 

Neatkarīgas dzīves (NDZ) jēdziens ir daudz vecāks nekā ANO Konvencija par personu ar invaliditāti 
tiesībām. Šim jēdzienam ir bijusi galvenā loma Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām, it 
īpaši 19. panta, izstrādē, bet tas ir arī citu pantu pamats, no kuriem nevienu nevar īstenot bez 
NDZ. Tajā skaidri noteikts, ka cilvēkiem ar invaliditāti neatkarīgi no viņu traucējumu veida un 
smaguma ir vienādas tiesības dzīvot patstāvīgi un tikt iekļautiem sabiedrībā. 19. pants nosaka 
tiesības izvēlēties, kur, ar ko un kā dzīvot. Tas ļauj pašnoteikties, un uz tā ir balstīta NDZ. Pastāv 
nepārtrauktas debates par neatkarību pret savstarpējo atkarību – NDZ nenozīmē būt neatkarīgam 
no citām personām, bet gan izvēles brīvību un kontroli pār savu dzīvi un dzīvesveidu. 
 
Neatkarīga dzīve (NDZ): 

Neatkarīga dzīve ir uz cilvēktiesībām balstītas invaliditātes politikas demonstrēšana. Neatkarīga 
dzīve ir iespējama, apvienojot dažādus vides un individuālos faktorus, kas cilvēkiem ar invaliditāti 
ļauj kontrolēt savu dzīvi. Tas ietver iespēju izdarīt reālas izvēles un lēmumus par to, kur dzīvot, ar 
ko dzīvot un kā dzīvot. Pakalpojumiem jābūt pieejamiem, visiem pieejamiem un sniegtiem, 
pamatojoties uz vienlīdzīgām iespējām, brīvu un apzinātu piekrišanu un ļaujot personām ar 
invaliditāti pielāgoties mūsu ikdienas dzīvei. Neatkarīgai dzīvei ir nepieciešama būvēta vide, 
transports un informācija, lai būtu pieejami tehniskie palīglīdzekļi, piekļuve personīgajai palīdzībai 
un / vai sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Jānorāda, ka neatkarīga dzīve ir paredzēta visām 
personām ar invaliditāti, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un viņu atbalsta vajadzību līmeņa. 

Personīgā palīdzība: 

Personīgā palīdzība ir rīks, kas ļauj dzīvot neatkarīgi. Personīgā palīdzība jāsniedz, pamatojoties uz 
individuālo vajadzību novērtējumu un atkarībā no katra cilvēka dzīves stāvokļa. Likmēm, kas 
piešķirtas personīgai palīdzībai personām ar invaliditāti, ir jāatbilst pašreizējām algu likmēm katrā 
valstī. Personām ar invaliditāti jābūt tiesībām pieņemt darbā, apmācīt un vadīt personiskos 
asistentus ar atbilstošu atbalstu, un viņiem ir jāizvēlas viņu vajadzībām vispiemērotākais 
nodarbinātības modelis. Personīgās palīdzības piešķiršana parasti sedz personisko asistentu algas 
un citas darbības izmaksas, piemēram, visas iemaksas, kas jāmaksā darba devējam, 
administrācijas izmaksas un vienaudžu atbalstu personai, kurai nepieciešama palīdzība. 

Izmantojot uzvedību sabiedrībā, veselības stāvokli un psiholoģisko profilu, profesionālais 
personiskais asistents sniedz garantijas tiesību un pienākumu īstenošanai attiecībā uz invalīdu 
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aprūpi un aizsardzību. Personiskais asistents strādā ar vienu vai vairākiem indivīdiem, lai atbalstītu 
viņus dažādos ikdienas dzīves aspektos, lai viņi to varētu dzīvot tā, kā ir izvēlējušies.  

Personiskā asistenta loma ir ārkārtīgi daudzveidīga, un nekad nebūs divu vienādu darbu. Daži 
personiskie asistenti ar atbilstošu apmācību var veikt noteiktus ar veselības aprūpi saistītus 
uzdevumus. Sociālā modeļa izmantošana palīdz atrast risinājumus šķēršļiem, ar kuriem saskaras 
personas ar invaliditāti. Tas mudina novērst šos šķēršļus sabiedrībā vai mazināt to sekas, nevis 
mēģināt novērst indivīda traucējumus vai veselības stāvokli. Sociālais modelis ir vēlamais modelis 
personām ar invaliditāti, un tas mudina sabiedrību būt iekļaujošākai. Personalizēšana un uz cilvēku 
vērsta aprūpe ir tāda aprūpes un atbalsta sistēmas izveide, kas pielāgota viņu pašu unikālajām 
vajadzībām. 

Deinstitucionalizācija: 
Deinstitucionalizācija ir politisks un sociāls process, kas paredz pāreju no institucionālās aprūpes 
un citiem izolējošiem un nošķirošiem apstākļiem uz neatkarīgu dzīvi. Efektīva deinstitucionalizācija 
notiek, kad iestādē ievietotajai personai tiek dota iespēja kļūt par pilntiesīgu pilsoni un pārņemt 
savas dzīves kontroli (ja nepieciešams, ar atbalstu). Deinstitucionalizācijas procesam būtiska ir lētu 
un pieejamu mājokļu nodrošināšana sabiedrībā, piekļuve sabiedriskajiem pakalpojumiem, 
personīgā palīdzība un vienaudžu atbalsts. 

ES dalībvalstīm būtu jāizveido programmas, lai attīstītu un stiprinātu personu ar invaliditāti 
neatkarīgas ikdienas dzīves iemaņas kā iespējas attīstīt tādas patstāvīgas dzīves prasmes kā ēdiena 
gatavošana, iepirkšanās vai uzkopšana, kuras netiek attīstītas, dzīvojot institucionalizētā vidē. Tas 
palīdzēs sagatavot personas ar invaliditāti dzīvei sabiedrībā.  

Jauna personāla pieņemšana darbā un esošā personāla pārkvalifikācija ir būtiska neatkarīgas 
dzīves filozofijas ieaudzināšanas sastāvdaļa invaliditātes dienestos.  

Deinstitucionalizācija attiecas arī uz institucionalizācijas novēršanu nākotnē.  

Sabiedrībā balstīti pakalpojumi: 
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstībai nepieciešama gan politiska, gan sociāla pieeja, un tā 
sastāv no politikas pasākumiem, lai visi sabiedriskie pakalpojumi, piemēram, mājokļi, izglītība, 
transports, veselības aprūpe un citi pakalpojumi un atbalsts, būtu pieejami cilvēkiem ar 
invaliditāti. Cilvēkiem ar invaliditāti jāspēj piekļūt vispārējiem pakalpojumiem un iespējām un 
dzīvot kā līdzvērtīgiem pilsoņiem. Būtu jāievieš sabiedrībā balstīti pakalpojumi, lai novērstu 
vajadzību pēc īpašiem un nošķirtiem pakalpojumiem, piemēram, aprūpes iestādēm, speciālām 
skolām, ilgtermiņa slimnīcas veselības aprūpes, īpaša transporta nepieciešamības, jo parastais 
transports nav pieejams utt. Grupu mājas nav patstāvīga dzīve, un, ja tādas jau tiek nodrošinātas, 
tām jāpastāv līdzās citām īstām, atbilstoši finansētām neatkarīgas dzīves iespējām. 

ES Komisija strādās un atbalstīs valstu aktivitātes, lai: 
– panāktu pāreju no institucionālās aprūpes uz sabiedrībā balstītu aprūpi, tostarp izmantojot 
struktūrfondus un Lauku attīstības fondu cilvēkresursu apmācībai un sociālās infrastruktūras 
pielāgošanai, izstrādājot personīgās palīdzības finansēšanas shēmas, veicinot stabilus darba 
apstākļus profesionāliem aprūpētājiem un atbalstu ģimenēm un neoficiāliem aprūpētājiem. 

https://enil.eu/independent-living/definitions/ 
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https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-from-institutions-to-community-
living-ground-perspectives-summary_en.pdf 

 

Universālā dizaina jēdziens  
Universālā dizaina mērķis ir attīstīt teoriju, principus un risinājumus, lai visi varētu pēc iespējas 
plašāk izmantot tos pašus fiziskos risinājumus, neatkarīgi no tā, vai tie ir ēkas, āra laukumi, saziņas 
līdzekļi vai mājsaimniecības preces. 

Universālo dizainu un jēdziena mērķi varētu definēt šādi:  

“Universālais dizains ir tādu izstrādājumu un vides dizains, kas pēc iespējas lielākā mērā ir 
lietojams visiem cilvēkiem, bez pielāgojumiem vai specializēta dizaina.” 

“Universālā dizaina jēdziena mērķis ir vienkāršot dzīvi ikvienam, padarot produktus, sakarus un 
apbūvēto vidi vairāk izmantojamu vairākiem cilvēkiem par nelielām vai bez papildu izmaksām. 
Universālā dizaina jēdziens ir paredzēts visiem jebkura vecuma, izmēra un spēju cilvēkiem.” 

Universālais dizains ideoloģiski un politiski iebilst pret visiem nevajadzīgajiem un 
stigmatizējošajiem specializētajiem risinājumiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir paredzēti cilvēkiem ar 
invaliditāti vai citām iedzīvotāju grupām. Vienlīdzīgs statuss, vienāda attieksme un vienādi nopelni 
ir galvenie jēdzieni.  

Universālais dizains un vienlīdzīgs statuss 
Universālā dizaina jēdzienā ir gan redzējums, gan konkrēts mēģinājums plānot un realizēt visas 
ēkas, vidi un izstrādājumus tā, lai pēc iespējas vairāk tos varētu izmantot visi – gan bērni, gan veci 
cilvēki, dažāda izmēra un spēju cilvēki, personas ar invaliditāti un bez tās. Šiem priekšstatiem 
piemīt ideāls, ka visiem vajadzētu būt vienādām iespējām piedalīties dažādās dzīves jomās, piem. 
izglītībā, darbā un atpūtā. Ideoloģijā un praktiskajā darbā ar universālu dizainu ir skaidri noteikts 
mērķis: visus produktus, ēkas un apkārtni veido tā, lai pēc iespējas vairāk cilvēku tos varētu 
izmantot vienlīdzīgi.  

No teorijas uz praksi 
Teorijas un prakses mijiedarbība ir īpaši uzsvērta. Šie ir septiņi universālā dizaina pamatprincipi: 

1. Ērta lietošana ikvienam. Dizains ir noderīgs un pārdodams cilvēkiem ar daudzveidīgām spējām. 

2. Daudzveidīga izmantošana. Dizains ir pielāgots plašam individuālo tieksmju un spēju spektram.  

3. Viegli izprotams pielietojums. Dizaina izmantošana ir viegli saprotama, neatkarīgi no lietotāja 
pieredzes, zināšanām, valodas iemaņām vai pašreizējā koncentrēšanās līmeņa. 

4. Viegli uztverama informācija. Dizains efektīvi novada nepieciešamo informāciju līdz lietotājam, 
neatkarīgi no apkārtējās vides vai lietotāja sensoriskajām spējām. 

5. Samazināta iespēja kļūdīties. Dizains līdz minimumam samazina riskus un nejaušu vai netīšu 
darbību nelabvēlīgās sekas. 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-from-institutions-to-community-living-ground-perspectives-summary_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-from-institutions-to-community-living-ground-perspectives-summary_en.pdf
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6. Minimāla fiziskā piepūle. Dizainu ir iespējams izmantot lietderīgi un ērti, un nogurums ir 
minimāls. 

7. Kustībai un lietošanai atbilstošs izmērs un telpa. Pieejas, aizsniegšanas, manipulācijas un 
lietošanas vajadzībām tiek nodrošināts atbilstošs izmērs un telpa, neatkarīgi no lietotāja ķermeņa 
izmēra, pozas vai mobilitātes. 

Standartizācijas pilnvarojuma M 473 iekļaut “Visiem pieejams dizains” attiecīgajās standartizācijas 
iniciatīvās, kuras Eiropas Komisija izdeva 2010. gadā, mērķis ir pievērsties pieejamības iekļaušanai 
ražoto preču ražošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumos, ievērojot pieeju “Visiem 
pieejams dizains”. Paredzams, ka šis pilnvarojums nesniegs standartu par konkrētu tēmu, bet gan 
pārskatīs dažādus standartus, kas saistīti ar būvniecības vidi, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijām, veselības aprūpi un ilgtermiņa aprūpi, vidi, transportu un iepakojumu, 
mājsaimniecības precēm, sportu un atpūtu, kā arī veidu, kā ražotājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem, izstrādājot savus produktus un pakalpojumus, palīdzēt ņemt vērā personu ar 
invaliditāti vajadzības. 

http://www.edf-feph.org/design-all 

https://www.independentliving.org 

 
Atsauces materiāli un noderīgas saites: 
 
http://www.edf-feph.org/eu-framework-rights-persons-disabilities  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381 

https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easpd_position_on_the_eds.pdf 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-
people/index_en.htm 

disabilityhub.eu/en/outcomes/making-future-work-inclusive-persons-disabilities 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-
economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_en 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:en:PDF 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_en 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm;jsessionid=1600A6CD787654AE2845E018AE15BA61.cfusion22304?fuseaction=titSearch.main&CFID=132235&CFTOKEN=c959510cc8ed6acf-2E9C949C-E9A5-D584-1B2DC9DA0EF5CAB4
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm;jsessionid=1600A6CD787654AE2845E018AE15BA61.cfusion22304?fuseaction=titSearch.main&CFID=132235&CFTOKEN=c959510cc8ed6acf-2E9C949C-E9A5-D584-1B2DC9DA0EF5CAB4
https://www.independentliving.org/
http://www.edf-feph.org/eu-framework-rights-persons-disabilities
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easpd_position_on_the_eds.pdf
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
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1. modulis: Eiropas regulējums par cilvēkiem ar invaliditāti 

Apmācību plāns 

NODARBINĀTĪBA, SIEVIETES UN INVALIDITĀTE – NEATKARĪGA DZĪVE  

1. Apmācību mērķis 

Apmācību mērķis ir sniegt apmācāmajām, proti, sievietēm ar invaliditāti, instrumentus, lai viņas 
zinātu savas tiesības un resursus Eiropas Savienībā (ES), kas palīdzētu nodrošināt viņām neatkarīgu 
dzīvi un iespējas atrast darbu. 

Tiks aplūkoti arī tādi jēdzieni kā neatkarīga dzīve un personiskā asistenta loma, un tie ir jēdzieni un 
resursi, kas ir ļoti nozīmīgi, lai padarītu vieglāku cilvēku ar invaliditāti kopumā, un jo īpaši sieviešu 
ar invaliditāti, iekļaušanu sabiedrībā. 

Neatkarīgas dzīves jēdziens uzsver ideju, ka cilvēki ar invaliditāti vislabāk pārzina savas vajadzības 
un ka viņi var sniegt svarīgu un nozīmīgu perspektīvu, un ka viņi ir pelnījuši tādas pašas iespējas 
izlemt to, kā dzīvot, strādāt un piedalīties kopienas dzīvē, jo īpaši attiecībā uz pakalpojumiem, kas 
ļoti ietekmē viņu ikdienas dzīvi un iespēju būt neatkarīgiem. 

Šajā modulī tiek ieviesti invaliditātes un spēju pašnovērtējuma instrumenti, kas ļauj definēt viņu 
reālās vajadzības un to, ko nepieciešams paveikt, lai viņiem būtu iespējas iegūt darbu vai uzlabot 
esošo darbavietu. 

2. Atslēgas vārdi un frāzes 

Galvenās lietas, kurām šajā modulī pievērst uzmanību: pamattiesības, Eiropas stratēģija 
invaliditātes jomā, produktu un pakalpojumu pieejamība, Eiropas sociālo tiesību pīlārs, neatkarīga 
dzīve, personiskais asistents, Eiropas tīkls par neatkarīgu dzīvi un darbavietas pieejamība. 

3. Mērķi 

Moduļa mērķi palīdz sievietēm ar invaliditāti: 

 iegūt informāciju par cilvēku ar invaliditāti pamattiesībām un Eiropas regulējumu šajā jomā; 
 uzzināt, kā Eiropas Savienībā uztver invaliditāti un kā sievietes ar invaliditāti var panākt 

sociālo iekļaušanu un neatkarīgu dzīvi; 
 apzināties, ka personiskais asistents ir līdzeklis, kā panākt darbavietas pieejamību, sociālo 

iekļaušanu un visbeidzot arī neatkarīgu dzīvi, kā arī uztvert šo līdzekli kā jaunu 
nodarbinātības veidu; 

 tikt apmācītām par to, kā plānot personiskā asistenta/darba pieejamības vajadzības: 
sieviešu spēju un kompetenču pašnovērtējums, kā arī citas spējas un kompetences, kuras 
nepieciešams apgūt vai uzlabot, lai iegūtu darbu un veicinātu neatkarīgu dzīvi. 
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4. Plānotie rezultāti 

Apmācāmās spēs saprast, kā ES aizsargā viņu tiesības. Viņas apgūs svarīgākos ES mērķus cilvēku ar 
invaliditāti, jo īpašu sieviešu ar invaliditāti, sociālās iekļaušanas jomā. 

Apmācāmās apgūs tādus jēdzienus kā pieejamība, neatkarīga dzīve un personiskais asistents. 

Sievietes, kas apmeklēs apmācības, iegūs kompetences, kas nepieciešamas, lai plānotu viņu 
vajadzības saistībā ar personisko asistentu un nodarbinātību. Viņas arī spēs veikt savas invaliditātes 
pašnovērtējumu: apzināt savas kompetences, kas nepieciešamas darbam, kā arī apzināties, kādas 
kompetences ir jāapgūst vai jāpilnveido. 

Viņas arī aplūkos personiskā asistenta lomu no dažādām pusēm: kā palīglīdzekli neatkarīgai dzīvei 
un kā jaunu nodarbinātības veidu. 

 

5. Kursa saturs 

1. Ievads Eiropas regulējumā par cilvēkiem ar invaliditāti  

1.1. Iespēju vienlīdzība cilvēkiem ar invaliditāti 

1.2. ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām  

1.3. Eiropas stratēģija invaliditātes jomā 

1.4. Produktu un pakalpojumu pieejamības cilvēkiem ar invaliditāti uzlabošana 

1.5. Diskriminācijas darbavietā apkarošana 

1.6. Citas ES iniciatīvas un pasākumi – domāti cilvēkiem ar invaliditāti  

 

2. Pieejamība un neatkarīga dzīve 

2.1. Personiskā asistenta loma un funkcijas  

 

3. Neatkarīgas dzīves pašnovērtējums 

3.1. Manas invaliditātes pašnovērtējums 

3.1.1.  Manas kompetences un vajadzības 

3.2. Personiskā asistenta nepieciešamības plānošana 

 

6. Moduļa ilgums 

Šim modulim ir jābūt elastīgam, ņemot vērā konkrēto valsti un katras grupas vajadzības. Šo moduli 
būtu ieteicams pasniegt 15 stundās, kas sadalītas piecās triju stundu garās nodarbībās. 
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7. Mācīšanas un mācīšanās metodes 

Apmācībā izmantotās metodes: semināri un darbsemināri, diskusijas gan grupās, gan visu 
dalībnieku starpā, patstāvīgais praktiskais darbs. 

 

8. Vērtēšanas metodes 

Pēc katras nodarbības pasniedzējs novērtēs apmācāmo zināšanas. Tas tiks paveikts, uzdodot 
kontroljautājumus, kas pievērsīsies gan apmācāmās pašnovērtējumam, gan viņas veiktajam 
patstāvīgajam darbam. Tā kā gan sievietēm, gan cilvēkiem kopumā ir jāiemācās vairāk komunicēt 
un novērtēt situāciju, apmācībās iekļaut pašnovērtējumu ir īpaši svarīgi. Turklāt pieaugušos 
apmācāmos nevajadzētu vērtēt ar atzīmēm. 

Būtu ieteicams apmācāmās vērtēt šādi – ir apguvusi / nepieciešams uzlabot. Šādi pirmajos skolas 
gados vērtē bērnus, lai netiktu negatīvi ietekmēta viņu pašapziņa. Šo pašu pieeju vajadzētu 
izmantot arī tad, kad apmāca sievietes ar invaliditāti. 

 

9. Resursi 

Nepieciešamie resursi ir: apmācību telpa, kura ir pietiekami liela, lai ievērotu veselības institūciju 
noteikto distanci starp cilvēkiem, lai Covid-19 pandēmijas laikā tiktu ievēroti drošības pasākumi. 
Nepieciešams arī dators ar interneta pieslēgumu, projektors, skaņas sistēma. 

Papīrs, zīmuļi, marķieris un tāfele. 

 

10. Atsauces materiāli 

Tā kā izmantotie atsauces materiāli katrā valstī būs citādāki, tie ir jāpielāgo konkrētajai valstij. Šeit 
ir uzskaitīti daži noderīgi materiāli angļu valodā, kuros sniegta plašāka informācija par Eiropas 
regulējumu par cilvēkiem ar invaliditāti. Dažas tīmekļa vietnes ir pieejamas spāņu valodā, bet tās 
katrā valstī var aizstāt ar līdzīgām tīmekļa vietnēm konkrētajā valodā. 

 13TUhttp://www.edf-feph.org/eu-framework-rights-persons-disabilities 

 13TUhttps://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381  

 13TUhttps://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easpd_position_on_the_eds.

pdf 

 13TUhttps://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-

disabilities-people/index_en.htm 

 13TUdisabilityhub.eu/en/outcomes/making-future-work-inclusive-persons-disabilities 

http://www.edf-feph.org/eu-framework-rights-persons-disabilities
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easpd_position_on_the_eds.pdf
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easpd_position_on_the_eds.pdf
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_en.htm
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 13TUhttps://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-

coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-

semester_en 

 13TUhttps://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_en 

 13TUhttps://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:en:PDF 

 13TUhttps://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en 

 13TUhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078 

 13TUhttps://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_en 

 

Brīvprātīgais darbs un prakse: 

 13TUhttps://erasmusintern.org/  

 13TUhttps://www.onlinevolunteering.org/en 

 

ES regulējums: 

 13TEiropas pieejamības akts:U  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=en  

 13TUhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078 

 13TIekļaujoša EiropaU:  https://www.inclusion-europe.eu/U13T  

 

11. PIELIKUMS – NODARBĪBU PLĀNS: (skatīt tabulu pielikumā)  

1. nodaļa / nosaukums:  Ievads Eiropas regulējumā par cilvēkiem ar invaliditāti 
 
1. nodarbība: Ievads Eiropas regulējumā par cilvēkiem ar invaliditāti 

Plānotais ilgums: 3 stundas 
Vispārīgie mērķi: Palīdzēt sievietēm ar invaliditāti iegūt informāciju par cilvēku ar 
invaliditāti pamattiesībām un Eiropas regulējumu šajā jomā; uzzināt, kā Eiropas 
Savienībā uztver invaliditāti un kā sievietes ar invaliditāti var panākt sociālo iekļaušanu 
un neatkarīgu dzīvi. 
Resursi: pietiekami liela mācību telpa, dators ar interneta pieslēgumu, projektors, skaņas 
sistēma, papīrs, zīmuļi, marķieris un tāfele. 

 
1.1.  Iespēju vienlīdzības jēdziens. Galvenie šķēršļi vienlīdzīgām iespējām un resursi, lai šos 

šķēršļus likvidētu. 
 

Plānotie rezultāti  
 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://erasmusintern.org/
https://www.onlinevolunteering.org/en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078
https://www.inclusion-europe.eu/
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Viņas apzinās, kādi ES regulējumā ir galvenie šķēršļi vienlīdzīgām iespējām dažās jomās (izglītība, 
apmācības, nodarbinātība, veselība, sociālā aizsardzība, atpūta, sabiedriskie pakalpojumi u.c.). 
Viņas prot atrast resursus, kas palīdz likvidēt šos šķēršļus.  
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− interaktīvas / klātienē / grupu darbsemināri un diskusijas tiešsaistē; 
− patstāvīgais praktiskais darbs; 
− grupu darbs (paveiktais darbs: ziņojums par situācijas analīzi un risinājumu); 
− grupas rakstveida vingrinājums; 
− grupas tīmekļa vingrinājums.  

 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Pasniedzējs ievada tēmu un organizē iesildošo aktivitāti, uz tāfeles uzrakstot vārdu “ŠĶĒRŠĻI”. Tad 
pasniedzējs jautā, ar kādiem šķēršļiem sievietes ar invaliditāti savā ikdienā ir saskārušās. Kad atbildes ir 
sniegtas, visi kopīgi apspriež, kādās jomās tie var tikt sadalīti: darbs, izglītība, veselība u.c. Pasniedzējs tos 
klasificē atbilstoši šīm jomām, rezultātus pieraksta uz tāfeles. 
 
Pasniedzējs jautā, ko nozīmē “vienlīdzīgas iespējas”, un apmācāmās strādā mazās grupās un sniedz atbildi 
uz šo jautājumu. 
 
Pasniedzējs paskaidro, kas ir vienlīdzīgas iespējas. 
 
Darbs mazās grupās – rakstiski veic praktisku situācijas analīzi par barjerām, kā arī internetā meklē 
risinājumu. 
 
Beigās viņas aizpilda individuālu aptauju par apgūto saturu. 
Pasniedzējs visu apkopo un izsaka secinājumus. 
 
Vērtēšana 
 
Pasniedzējs pārskata grupu darbus un individuāli aizpildītās aptaujas, kā arī aptauju par apmācību 
kvalitātes novērtēšanu. 
 

 
1.2. Personu ar invaliditāti pamattiesības: pilsoniskās un politiskās tiesības; ekonomiskās, 

sociālās un kultūras tiesības.  ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. 
 

Plānotie rezultāti  
 
Viņas apzinās, kādas ir viņu pamattiesības kā sievietēm ar invaliditāti ES.  
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− interaktīvas / klātienē; 
− semināri un darbsemināri tiešsaistē un klātienē, diskusijas gan grupās, gan visu dalībnieku starpā, 

patstāvīgais praktiskais darbs; 
− grupu darbs (paveiktais darbs: ziņojums par situācijas analīzi un risinājumu); 
− grupas rakstveida vingrinājums, grupas tīmekļa vingrinājums, patstāvīgais praktiskais darbs. 

 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Pasniedzējs ievada tēmu un organizē iesildošo aktivitāti, uz tāfeles uzrakstot vārdu “TIESĪBAS”. Tad 
pasniedzējs jautā, kādas sievietēm ar invaliditāti ir tiesības. 
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Kad atbildes ir sniegtas, visi kopīgi apspriež, kādās jomās tās var tikt sadalītas: pilsoniskās un politiskās 
tiesības; ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības. Pasniedzējs tās klasificē atbilstoši šīm jomām, 
rezultātus pieraksta uz tāfeles. 
 
Pasniedzējs paskaidro, kas ir tiesības un ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Pasniedzējs 
to dara uz tāfeles ar shēmu palīdzību. 
 
Darbs mazās grupās – rakstiski veic praktisku situācijas analīzi par tēmu, kā arī internetā meklē, kādas ir 
cilvēku ar invaliditāti pamattiesības. 
 
Beigās viņas aizpilda individuālu aptauju par apgūto saturu. 
Pasniedzējs visu apkopo un izsaka secinājumus. 
 
Vērtēšana 
 
Pasniedzējs pārskata grupu darbus un individuāli aizpildītās aptaujas, kā arī aptauju par apmācību 
kvalitātes novērtēšanu.  
 

 
1.3. Produktu un pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti 

 
Plānotie rezultāti  
 
Atrast un izmantot dažus produktus un pakalpojumus, kas domāti cilvēkiem ar invaliditāti.  
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− interaktīvas / klātienē / grupu darbi tiešsaistē un diskusijas; 
− grupu darbs (paveiktais darbs: ziņojums par situācijas analīzi un risinājumu). Grupas rakstveida 

vingrinājums, grupas tīmekļa vingrinājums, patstāvīgais praktiskais darbs. 
 

Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Pasniedzējs ievada tēmu un organizē iesildošo aktivitāti, uz tāfeles uzrakstot vārdus “PRODUKTI” un 
“PAKALPOJUMI”. Tad pasniedzējs jautā, kādus produktus un pakalpojumus viņiem kā cilvēkiem ar 
invaliditāti vajag ikdienā, kādus viņi izmanto un kā tos var iegūt. 
Kad atbildes ir sniegtas, visi kopīgi apspriež, kādās jomās tie var tikt sadalīti: darbs, izglītība, veselība u.c. 
Pasniedzējs tos klasificē atbilstoši šīm jomām, rezultātus pieraksta uz tāfeles. 
Pasniedzējs jautā, ko nozīmē “produktu un pakalpojumu pieejamība”, un apmācāmās strādā mazās grupās 
un sniedz atbildi uz šo jautājumu. 
Pasniedzējs paskaidro, kas ir produktu un pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti. Pasniedzējs to 
dara uz tāfeles ar shēmu palīdzību. 
Darbs mazās grupās – rakstiski veic praktisku situācijas analīzi par produktu un pakalpojumu pieejamību 
cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī internetā atrod dažus produktus un pakalpojumus. 
 
Beigās viņas aizpilda individuālu aptauju par apgūto saturu. 
Pasniedzējs visu apkopo un izsaka secinājumus. 
 
Vērtēšana 
 
Pasniedzējs pārskata grupu darbus un individuāli aizpildītās aptaujas, kā arī aptauju par apmācību 
kvalitātes novērtēšanu. 
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1.4. Diskriminācijas darbavietā apkarošana 
 
Plānotie rezultāti: 
 
Apmācāmās apzinās, kas ir diskriminācija darbā invaliditātes dēļ. 
Viņas atpazīst dažādus diskriminācijas invaliditātes dēļ veidus darbavietā – pieejamība, personāla atlase, 
pieņemšana darbā, atlaišana, apmācības, darba uzdevumi, paaugstināšana, samaksa, bonusi, atvaļinājums 
un citi ar nodarbinātību saistīti pasākumi. Viņas atrod veidus, kā to risināt. 
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− interaktīvas / klātienē /grupu darbi tiešsaistē un diskusijas; 
− grupu darbs (paveiktais darbs: ziņojums par situācijas analīzi un risinājumu). Grupas rakstveida 

vingrinājums, grupas tīmekļa vingrinājums, patstāvīgais praktiskais darbs. 
 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Pasniedzējs ievada tēmu un organizē iesildošo aktivitāti, uz tāfeles uzrakstot vārdus “DISKRIMINĀCIJA 
DARBĀ”. Tad pasniedzējs jautā, kā viņas ikdienā savas invaliditātes dēļ ir pieredzējušas vai izjutušas 
diskrimināciju darbā. 
 
Kad atbildes ir sniegtas, visi kopīgi apspriež, kādās jomās tā var tikt sadalīta: pieejamība, personāla atlase, 
pieņemšana darbā, apmācības, darba uzdevumi u.c. Pasniedzējs to klasificē atbilstoši šīm jomām, 
rezultātus pieraksta uz tāfeles. 
Pasniedzējs lūdz sniegt piemērus par diskrimināciju darbā un jautā, kā pret to var cīnīties. Apmācāmās 
strādā mazās grupās un sniedz atbildi uz šo jautājumu. 
 
Pasniedzējs paskaidro, kas ir diskriminācija darbā. Pasniedzējs to dara uz tāfeles ar shēmu palīdzību. 
Darbs mazās grupās – rakstiski veic praktisku situācijas analīzi par diskrimināciju darbā un veidiem, kā pret 
to cīnīties, kā arī meklē internetā informāciju par šo tēmu. 
 
Beigās viņas aizpilda individuālu aptauju par apgūto saturu. 
Pasniedzējs visu apkopo un izsaka secinājumus. 
 
Vērtēšana 
 
Pasniedzējs pārskata grupu darbus un individuāli aizpildītās aptaujas, kā arī aptauju par apmācību 
kvalitātes novērtēšanu. 
 

 
1.5. Citas ES iniciatīvas un pasākumi – domāti cilvēkiem ar invaliditāti. Eiropas stratēģija 

invaliditātes jomā. Eiropas pieejamības akts 
 

Plānotie rezultāti 
 
Apmācāmās pārzina dažas ES iniciatīvas un pasākumus, kas domāti cilvēkiem ar invaliditāti, saistībā ar 
palīgierīču tirgu, piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē un brīvā laika pavadīšanas veidos,  darba tirgu, iekļaujošu 
izglītību, dzīves apstākļiem, veselības pakalpojumiem un programmu izstrādi.  
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− interaktīvas / klātienē / grupu darbi tiešsaistē un diskusijas; 
− grupu darbs (paveiktais darbs: ziņojums par situācijas analīzi un risinājumu). Grupas rakstveida 

vingrinājums, grupas tīmekļa vingrinājums, patstāvīgais praktiskais darbs. 
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Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Pasniedzējs ievada tēmu un organizē iesildošo aktivitāti, uz tāfeles uzrakstot vārdus “ES INICIATĪVAS UN 
PASĀKUMI”. Tad pasniedzējs jautā, ar kādām iniciatīvām un pasākumiem invaliditātes jomā viņas ikdienā 
ir saskārušās. 
 
Kad atbildes ir sniegtas, visi kopīgi apspriež, kādās jomās tās var tikt sadalītas: darbs, izglītība, veselība u.c. 
Pasniedzējs tās klasificē atbilstoši šīm jomām, rezultātus pieraksta uz tāfeles. 
Pasniedzējs jautā, kas ir ES iniciatīvas un pasākumi, kas domāti cilvēkiem ar invaliditāti. 
Apmācāmās strādā mazās grupās un sniedz atbildi uz šo jautājumu, dod piemērus. 
 
 
Pasniedzējs paskaidro, kas ir ES iniciatīvas un pasākumi, kas domāti cilvēkiem ar invaliditāti, un kā ES palīdz 
cilvēkiem ar invaliditāti, īstenojot tādas iniciatīvas un pasākumus kā Eiropas stratēģija invaliditātes jomā 
un Eiropas pieejamības akts. Pasniedzējs to dara uz tāfeles ar shēmu palīdzību, dod piemērus. 
Darbs mazās grupās – rakstiski veic praktisku situācijas analīzi par tēmu, kā arī meklē internetā informāciju 
par minētajām iniciatīvām un pasākumiem. 
 
Beigās viņas aizpilda individuālu aptauju par apgūto saturu. 
Pasniedzējs visu apkopo un izsaka secinājumus. 
 
Vērtēšana 
 
Pasniedzējs pārskata grupu darbus un individuāli aizpildītās aptaujas, kā arī aptauju par apmācību 
kvalitātes novērtēšanu. 
 

 

2. nodaļa / nosaukums:  Universālā pieejamība un neatkarīga dzīve 
2. nodarbība / nosaukums: Universālā pieejamība un neatkarīga dzīve 
Plānotais ilgums: 2 stundas 
 
Vispārīgie mērķi: noskaidrot, kā ES uztver pieejamību; noskaidrot, kā sievietes ar invaliditāti var panākt 
neatkarīgu dzīvi.  
Resursi: pietiekami liela mācību telpa, dators ar interneta pieslēgumu, projektors, skaņas sistēma, papīrs, 
zīmuļi, marķieris un tāfele. 

 
2.1. Universālās pieejamības jēdziens: universālā pieejamība kā veids, kā cilvēki ar invaliditāti 
var īstenot savas tiesības 

 
Plānotie rezultāti 
 
Apmācāmās saprot, kas ir universālā pieejamība un kā to izmantot, lai īstenotu savas tiesības. 
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− interaktīvas / klātienē / grupu darbi tiešsaistē un diskusijas; 
− grupu darbs (paveiktais darbs: ziņojums par situācijas analīzi un risinājumu). Grupas rakstveida 

vingrinājums, grupas tīmekļa vingrinājums, patstāvīgais praktiskais darbs. 
 

Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Pasniedzējs apmācāmajām izdala kārtis, uz kārtīm ir uzrakstīts viens no septiņiem universālā dizaina 
principiem (Ērta lietošana ikvienam – Daudzveidīga izmantošana – Viegli izprotams pielietojums – Viegli 
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uztverama informācija – Samazināta iespēja kļūdīties – Minimāla fiziskā piepūle – Kustībai un lietošanai 
atbilstošs izmērs un telpa). 
Kad viņas ir apguvušas šos septiņus principus, katra analizē kādu darbavietas elementu – vai tas ir atbilstošs 
šiem principiem vai nav. Ja konkrētais elements nav atbilstošs, jānorāda veicamie pasākumi. 
10–15 minūtes par šo jautājumu katra domā individuāli vai strādā pāros. Pēc tam rezultātus apspriež visa 
grupa kopā. 
 
Pēc šīs diskusijas katra apmācāmā sagatavo pareizu paraugu, kā var informēt savu priekšnieku par 
nepieciešamību pielāgot darbavietu. Pasniedzējs paskaidro, ka katrā valstī uzņēmumiem ir pieejamas 
dotācijas darba vietas pielāgošanai (ne vairāk kā 15 minūtes). 
 
Izmantojot lomu spēli, apmācāmās pāros izspēlē šo situāciju, tādējādi trenējot efektīvas komunikācijas 
prasmes un prasmi sasniegt savus mērķus. 
 
Vērtēšana 
 
Pasniedzējs pārskata grupu darbus, uzdod pēdējos mutiskos jautājumus, lai pārliecinātos, ka visas sievietes 
ir sapratušas pārrunātos jēdzienus. 
 

 
2.2. Dažādas invaliditātes paradigmas: ignorēšanas modelis, rehabilitācijas medicīnas 
modelis, sociālais modelis un neatkarīga dzīve, daudzveidības modelis 
 
Plānotie rezultāti 
 
Apmācāmās apzinās dažādus veidus, kā saprast invaliditāti, kā arī to, kā šī sapratne laika gaitā ir 
mainījusies.  
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− interaktīvas / klātienē / grupu darbi tiešsaistē un diskusijas; 
− grupu darbs (paveiktais darbs: ziņojums par situācijas analīzi un risinājumu). Grupas rakstveida 

vingrinājums, grupas tīmekļa vingrinājums, patstāvīgais praktiskais darbs.  
 

Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Lomu spēle: 
Pasniedzējs sadala dalībnieces mazākās grupās un katrai grupai iedod dažas kārtis ar dažādām invaliditātes 
paradigmām, kā arī piemērus lomu spēlēm, un ierosina kārtī norādīto piemēru izspēlēt. Kad grupas ir 
gatavas, uzstājas grupas priekšā ar savu lomu spēli. Beigās viņas pastāsta, kā jutās. 
 
Vērtēšana 
 
Pasniedzējs pārskata grupu darbus un individuāli aizpildītās aptaujas, kā arī aptauju par apmācību 
kvalitātes novērtēšanu. 
 

 
2.3. Neatkarīgas dzīves kustība: principi  

 
Plānotie rezultāti 
 
Aplūko neatkarīgas dzīves pamatprincipus.  
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Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− interaktīvas / klātienē / grupu darbi tiešsaistē un diskusijas. 

 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Diskusija: 
Visu grupu sadala divās grupās. Viena grupa aizstāv neatkarīgas dzīves principus, bet otra – no citiem 
atkarīgas dzīves principus. 
Kad diskusija ir beigusies, viņas izsaka savu viedokli par to, kādas ir neatkarīgas dzīves priekšrocības 
cilvēkiem ar invaliditāti. 
Darbs mazās grupās – pārdomāt uzdoto jautājumu, atbildi uzrakstīt uz papīra lapas. 
Beigās katra grupa dalās ar savām atbildēm ar pārējiem. 
 
Vērtēšana 
 
Pasniedzējs pārskata grupu darbus un individuāli aizpildītās aptaujas, kā arī aptauju par apmācību 
kvalitātes novērtēšanu. 
 

 

2. nodaļa / nosaukums:  Universāla pieejamība un neatkarīga dzīve 
3. nodarbība  / nosaukums: Personiskā asistenta loma un funkcijas 
Plānotais ilgums: 4 stundas 
Vispārīgie mērķi: iepazīstināt ar personiskā asistenta lomu kā iespēju nodrošināt pieejamību darbavietā, 
sociālo iekļaušanu un arī neatkarīgu dzīvi; identificēt šo lomu kā jaunu nodarbinātības veidu. 
Resursi: pietiekami liela mācību telpa, dators ar interneta pieslēgumu, projektors, skaņas sistēma, papīrs, 
zīmuļi, marķieris un tāfele. 
 

 
2.4. Personiskā asistenta jēdziens un neatkarīga dzīve. Personīgās palīdzības vispārīgs 
raksturojums. Personiskais asistents kā palīgs ceļā uz neatkarīgu dzīvi 

 
Plānotie rezultāti 
 
Apmācāmās saprot, kāda ir personiskā asistenta loma neatkarīgas dzīves iegūšanai, kā arī izprot personīgās 
palīdzības vispārīgu raksturojumu. 
  
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− interaktīvas / klātienē / grupu darbi tiešsaistē un diskusijas; 
− grupu darbs (paveiktais darbs: ziņojums par situācijas analīzi un risinājumu). Grupas rakstveida 

vingrinājums, grupas tīmekļa vingrinājums, patstāvīgais praktiskais darbs. 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Jautājumi un atbildes. Pasniedzējs lūdz nosaukt tādas profesijas, kas sniedz atbalstu cilvēkiem ar 
invaliditāti. Pasniedzējs tās uzraksta uz tāfeles. Lūdz nosaukt, kas ir līdzīgs un kas ir atšķirīgs šīm profesijām. 
Pasniedzējs parāda, cik nozīmīgu lomu neatkarīgā dzīvē spēlē personiskais asistents.  
 
Vērtēšana 
 
Pasniedzējs pārskata grupu darbus un individuāli aizpildītās aptaujas, kā arī aptauju par apmācību 
kvalitātes novērtēšanu.  
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2.5. Personiskā asistenta loma, profils un funkcijas 
 
Plānotie rezultāti 
 
Apmācāmās zina, kāda ir personiskā asistenta loma, profesionālās un personiskās kompetences, kā arī 
kādas funkcijas un uzdevumus tas pilda. 
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− interaktīvas / klātienē / grupu darbi tiešsaistē un diskusijas; 
− grupu darbs (paveiktais darbs: ziņojums par situācijas analīzi un risinājumu). Grupas rakstveida 

vingrinājums, grupas tīmekļa vingrinājums, patstāvīgais praktiskais darbs. 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Lomu spēles. 
Pāros izspēlē personisko asistentu un šī pakalpojuma saņēmēju. 
Pēc tam viņas samainās lomām. 
Pasniedzējs viņām jautā, kādas funkcijas un kādus uzdevumus viņas pamanīja lomu spēles laikā un kādas 
personiskās un profesionālās kompetences, viņuprāt, ir nepieciešamas personiskajam asistentam. 
Pasniedzējs tās uzraksta uz tāfeles. 
 
Vērtēšana 
 
Pasniedzējs pārskata grupu darbus un individuāli aizpildītās aptaujas, kā arī aptauju par apmācību 
kvalitātes novērtēšanu. 

 
2.6. Personīgā palīdzība kā jauns nodarbinātības veids 
 
Plānotie rezultāti 
 
Viņas atklāj darbā iekārtošanas iespējas, ko sniedz šī profesija. 
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− interaktīvas / klātienē / grupu darbi tiešsaistē un diskusijas; 
− grupu darbs (paveiktais darbs: ziņojums par situācijas analīzi un risinājumu). Grupas rakstveida 

vingrinājums, grupas tīmekļa vingrinājums, patstāvīgais praktiskais darbs. 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Darbs pāros – apmācāmās internetā meklē personiskā asistenta vakances, pēta piedāvājumus. 
 
Individuālais praktiskais darbs – kas man ir jādara, lai es varētu strādāt par personisko asistentu? 
Savas atbildes uzraksta uz papīra lapas. 
  
Vērtēšana 
 
Pasniedzējs pārskata grupu darbus un individuāli aizpildītās aptaujas, kā arī aptauju par apmācību 
kvalitātes novērtēšanu.  

 

3. nodaļa / nosaukums:  Neatkarīgas dzīves pašnovērtējums 
3. nodarbība  / nosaukums: Neatkarīgas dzīves pašnovērtējums 
Plānotais ilgums: 5 stundas 
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Vispārīgais mērķis: apmācīt sievietes ar invaliditāti, kā plānot personīgās palīdzības / darba pieejamības 
vajadzības – pašu spēju un kompetenču pašnovērtējums, kā arī spēt identificēt citas prasmes un 
kompetences, kas vēl jāapgūst lai iegūtu darbu un neatkarīgu dzīvi. 
Resursi: pietiekami liela mācību telpa, dators ar interneta pieslēgumu, projektors, skaņas sistēma, papīrs, 
zīmuļi, marķieris un tāfele, žurnāli, šķēres, līme, krāsainais kartons, dažādu krāsu līmlapiņas, un 
nepieciešamie pasākumi, lai visas sievietes varētu piedalīties. 
 

 
3.1. Manas invaliditātes pašnovērtējums 

 
Plānotie rezultāti 
 
Katra apmācāmā apzinās, ko dažādās dzīves jomās savas invaliditātes dēļ spēj vai nespēj izdarīt viena pati. 
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− interaktīvas / klātienē / grupu darbi tiešsaistē un diskusijas; 
− grupu darbs (paveiktais darbs: ziņojums par situācijas analīzi un risinājumu). Grupas rakstveida 

vingrinājums, grupas tīmekļa vingrinājums, patstāvīgais praktiskais darbs. 
−  
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Apmācāmās piedalās šajā aktivitātē pāros vai grupās pa trijām. 
Metode “Mans mērķis” ir metode, kuras gala darbs ir kolāža. Šī metode palīdz identificēt un izprast 
svarīgākos dzīves aspektus. Tā veicina pārdomas par dzīves svarīgākajiem jautājumiem – darbu, izglītību, 
hobijiem un pilnveidi. Šīs metodes mērķis ir izprast savus dzīves un karjeras mērķus, kā arī apzināties, kādi 
šķēršļi ir jāpārvar, lai tos sasniegtu. 
 
Norādes dalībniekiem sniedz pa vienam punktam. 

1. Uzrakstiet 3–5 mērķus, ko vēlaties sasniegt nākamajos piecos gados. 
2. Kad mērķi ir uzrakstīti, uztaisiet kolāžu, kuras tēma ir “Mana dzīve pēc pieciem gadiem”. 
3. Izvēlieties vienu no mērķiem un uzrakstiet 3–5 uzdevumus, kas jāpaveic, lai sasniegtu šo mērķi. 
4. Izveidojiet kolāžu par tēmu “Šķēršļi, kas jāpārvar, lai sasniegtu izvēlēto mērķi”. 
5. Pārrunājiet ar savu konsultantu, kā pārvarēt vismaz vienu no šķēršļiem. 

 
Pasniedzējs sniedz nepieciešamo atbalstu, lai sievietes ar ierobežotām pārvietošanās spējām varētu 
piedalīties aktivitātē. Grupas jāsadala tā, ka vismaz viena sieviete grupā var palīdzēt pārējām izpildīt 
uzdevumu. 
 
Vērtēšana 
 
Kad kolāža ir pabeigta, katra grupa iepazīstina pārējos ar savu veikumu. Diskusijas laikā pasniedzējs uzdod 
šādus jautājumus: 
1. Pastāsties par saviem darbiem (kolāžām). 
2. Kādus mērķus esat sev nospraudušas? 
3. Kādi soļi tika noteikti katram mērķim? 
4. Kādi ir tie šķēršļi, kas var traucēt sasniegt izvēlēto mērķi? 
5. Kā jūs pārvarēsiet šos šķēršļus? 
6. Kā jums patīk savs darbs? 
7. Kuru kolāžu bija vieglāk taisīt – par mērķiem vai par šķēršļiem? 
8. Vai, taisot kolāžu, bija kādas problēmas? 
9. Cik mērķtiecīgas ir plānotās aktivitātes? 
10. Vai tās var palīdzēt sasniegt mērķus? 
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Plānotais uzdevuma ilgums ir 60 minūtes – apmēram 10 minūtes sarunai sākumā, 40 minūtes kolāžas 
veidošanai un 10 minūtes diskusijai. 
 

 
3.2. Manas kompetences un vajadzības 
 
Plānotie rezultāti 
 
Katra dalībniece apzinās, kādas ir viņas kompetences un vajadzības, un zina, ko var uzlabot. 
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− interaktīvas / klātienē / grupu darbi tiešsaistē un diskusijas; 
− grupu darbs (paveiktais darbs: ziņojums par situācijas analīzi un risinājumu). Grupas rakstveida 

vingrinājums, grupas tīmekļa vingrinājums, patstāvīgais praktiskais darbs.  
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Katra dalībniece atceras kādu veiksmīgu pieredzi vai sasniegumu no savas dzīves un nosauc, kādas spējas, 
prasmes vai kompetences viņai palīdzēja veikt šo aktivitāti vai sasniegt mērķi.  
Pēc tam viņa atceras kādu situāciju, kad neizdevās paveikt kādu aktivitāti vai sasniegt mērķi. Viņa padomā, 
kāpēc tā notika un kāds būtu risinājums. Ja neizdodas atrast risinājumu, viņa padomā par soļiem, kas 
veicami, lai sasniegtu savu mērķi. 
Katra apmācāmā taisa savu kompetenču un vajadzību SVID analīzi. Lai palīdzētu, pasniedzējs sniedz 
kompetenču sarakstu un uzsver to, cik nozīmīgas ir komunikācijas prasmes un savstarpējās attiecības. 
Šo uzdevumu var veikt kopā ar metodi “Mans mērķis” vai pēc tam, kad tā pabeigta.  
 
Vērtēšana 
 
Pasniedzējs pārskata grupu darbus un individuālo darbu, novērtējot SVID analīzi. Pasniedzējs ikvienam 
izsaka atzinību par paveikto darbu, un dara to individuāli. 
  

 
3.3. Personiskā asistenta nepieciešamības plānošana 

 
Plānotie rezultāti 
 
Dalībnieces zina, kādas ir galvenās prasmes, kas nepieciešamas, lai kļūtu par personisko asistentu. Viņas 
atpazīst komunikācijas prasmes, kas saistītas ar savstarpējām attiecībām starp personisko asistentu un 
klientu, kā arī apzinās šo kompetenču nozīmīgumu. 
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− interaktīvas / klātienē / grupu darbi tiešsaistē un diskusijas; 
− grupu darbs (paveiktais darbs: ziņojums par situācijas analīzi un risinājumu). Grupas rakstveida 

vingrinājums, grupas tīmekļa vingrinājums, patstāvīgais praktiskais darbs. 
 

Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Dalībnieces rūpīgi izstrādā individuālo neatkarīgas dzīves plānu. Pamatojoties uz to, aprēķina personīgās 
palīdzības stundu skaitu. 
Pēc tam, izmantojot lomu spēles metodi, izspēlē situāciju, kad dažas no viņām personiskajiem asistentiem 
izklāsta savas vajadzības. 
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Viņas varētu īpaši vērst uzmanību uz atbilstošas valodas, vārdu lietošanu un uz efektīvas komunikācijas 
instrumentiem, kas palīdz sasniegt mērķi. 
 
Vērtēšana 
 
Pasniedzējs pārskata grupu darbus un individuāli aizpildītās aptaujas, kā arī aptauju par apmācību 
kvalitātes novērtēšanu.  

 

12. Novērojumi / Ieteikumi 
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