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Forums “IEKĻAUJOŠA NODARBINĀTĪBA – PIENĀKUMS, 
PRIVILĒĢIJA VAI IZDEVĪBA” 

2017. gada 15. novembrī 9:30 – 12:15 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes  Ekonomikas un sabiedrības 

attīstības fakultātes 212. auditorijā, Jelgavā, Svētes ielā 18 
 

9:00 Reģistrācija 

Zināšanas 

9:30 Atbalsts cilvēku ar invaliditāti nodarbinātībai 
Inga Lejņa, Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāles vadītāja 
 
Sociālā uzņēmējdarbība un atbalsts tās attīstībai Latvijā 
Jana Muižniece, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece 
 
Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības piemēri pasaulē 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes studenti  
 

Pieredzes stāsti 

10:10  Sociālā uzņēmējdarbība kā iespēja nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti 
Diāna Lapkis, “New Do(o)r Riga” valdes locekle  
 
Darba vietu pieejamība – kas jāņem vērā nodarbinot cilvēkus ar invaliditāti 
Ivars Balodis, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs 
 
Kāpēc darbs ir svarīgs ikviena cilvēka dzīvē? 
Ingrīda Grīnberga, Biedrības “Radošo domu un darbu centrs “Svētelis”” vadītāja 
Anita Kaulēna, Biedrības “Invalīdu atbalsta centrs “Saulesstars” valdes priekšsēdētāja 
Jānis Nagliņš, kažokādu drēbnieks  
Uldis Koškins, datu ievades speciālists 
Ligita Makstniece, SIA “Jelgavas tipogrāfija” personāla vadītāja 

11:15 Pārtraukums 

Diskusija 

11:30 Sociālais uzņēmums un parasts uzņēmums – iespējas cilvēku ar invaliditāti 
nodarbināšanai 
 

12:15 Noslēgums 
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Runātāji 

Vārds uzvārds Apraksts 
Inga Lejiņa Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jelgavas filiāles vadītāja. Jau 

daudzus gadus NVA veiksmīgi īsteno aktīvās nodarbinātības pasākumus, 
izveidojot subsidētās darba vietas, kas dod iespēju cilvēkam ar invaliditāti 
parādīt sevi darbā, bet darba devējam - novērtēt viņa profesionālās 
iemaņas un prasmes. Šogad viena no NVA darba plāna prioritātēm 
ir  uzlabot pakalpojumu efektivitāti personām ar invaliditāti. Eiropas 
Darba devēju dienas ietvaros NVA  no 2017.gada 30.oktobra līdz 
10.novembrim organizē “Atvērto durvju dienu personām ar invaliditāti”. 
Iniciatīvas mērķis ir sekmēt personu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā 
un darba tirgū, kā arī mazināt stereotipus par personu ar invaliditāti 
nodarbināšanas iespējām. 
 

Jana Muižniece Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece darba tirgus, darba 
attiecību un darba aizsardzības, sociālās apdrošināšanas un sociālās 
iekļaušanas politikas izstrādes un īstenošanas jomā, kā arī OECD 
Nodarbinātības, darba un sociālo lietu komitejas locekle. Sociālās 
uzņēmējdarbības attīstība Latvijā, kā arī iekļaujoša nodarbinātība ir viena 
no viņas atbildības jomām. Ir vairāk kā 20 gadu pieredze sociālās 
drošības politikas jomā, tajā skaitā izstrādājot un īstenojot Latvijas 
pensiju sistēmas politiku, kā arī pieredze starptautisku projektu 
ieviešanā. 
 

Diāna Lapkis Sociālas uzņēmējdarbības akseleratora "New Door" dibinātāja un valdes 
locekle, mentore un lektore. “New Door” ir starptautisks sociālās 
uzņēmējdarbības akselerators, kas aktīvi darbojas kopš 2013. gada un 
kura mērķis ir apmācīt, virzīt un iedvesmot sociālās uzņēmējdarbības 
novatorus. Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas līdzdibinātāja un 
Padomes locekle, kā arī NVO „Labāk Kopā” dibinātāja, kuras mērķis ir 
piesaistīt trūcīgu ģimeņu bērnus augstskolu studentiem, kas darbojas kā 
to privātskolotāji. Ir vairāk kā septiņu gadu pieredze darbā ar 
starptautiskajiem tirgiem. Zināšanas par starptautisko banku nozari 
guvusi strādājot gan Latvijā, gan Šveicē. Strādājusi arī lielos Izraēlas 
sakaru uzņēmumos.  
 

Ivars Balodis Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs kopš 
organizācijas dibināšanas 1997.gadā, vides pieejamības speciālists. 
Apvienība ieņem stabilu vietu Latvijas NVO vidū, jo aktīvi darbojas 
sociālās iekļaušanas jomā, t.sk. vērtējot ANO Paraugnoteikumu par 
vienlīdzīgām iespējām cilvēkiem ar invaliditāti ieviešanu Latvijā. Apeirona 
darbinieki sniedz regulāras konsultācijas un palīdz cilvēkiem ar invaliditāti 
iesaistīties darba tirgū, kā arī palīdz darba devējiem atrast sev 
vispiemērotāko darbinieku. 
Apvienība izveidojusi bezmaksas resursu www.videspieejamiba.lv, kas 
dod iespēju uzzināt informāciju par vides pieejamības un universālā 
dizaina jautājumiem. Apvienības izveidotā vides pieejamības objektu 
aplikācija mobilajiem tālruņiem “Mapeirons”, ir ērts rīks, lai noskaidrotu 
objektu, ēku un iestāžu pieejamību visā Latvijā. Apvienība veido 
raidījumu “Trīs ceturtdaļas”, kas ir vienīgais raidījums, kas skatītājiem 
stāsta par jaunumiem sociālajā jomā, fokusējoties uz invaliditāti un ar to 
saistītiem jautājumiem.  
 

http://www.videspieejamiba.lv/
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Ingrīda Grīnberga Biedrības “Radošo domu un darbu centrs “Svētelis”” vadītāja. Biedrība 
dibināta 1998. gadā  un tās mērķa grupa ir bērni un jaunieši no dažādām 
sociālā riska grupām un cilvēki ar īpašām vajadzībām. Pašlaik “Svētelī” 
uzturas un dažādus ikdienas darbus veic septiņi cilvēki ar invaliditāti. 
Vasaras laikā biedrība jau vairākus gadus organizē darba terapijas 
nometnes, kuru laikā bērni un jaunieši, un bērni un jaunieši ar īpašām 
vajadzībām tiek nodarbināti dažādos saimnieciskos darbos, kur viņi 
praktiski apgūst dzīvei noderīgas zināšanas. Visas šīs aktivitātes veicina 
cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā. 
 

Anita Kaulēna 
Jānis Nagliņš 
Uldis Koškins 

Biedrības "Invalīdu atbalsta centrs "Saulesstars" valdes priekšsēdētāja. 
Biedrība dibināta 2013. gadā. Kopš 2014. gada, pateicoties NVA 
aktīvajiem nodarbinātības projektiem “Pasākums noteiktām personu 
grupām”, Centrs dod iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām apgūt  
profesiju (adītājs, tamborētājs) un strādāt mājās. Centrs, īstenojot 
sociālās uzņēmējdarbības principus, veicina cilvēku ar invaliditāti 
nodarbinātību un viņu veidoto darbiņu – pašadītu zeķu, cimdu, austu 
segu un citu rokdarbu produkcijas noietu. No 2014. gada biedrībā ir 
strādājuši  ap 20 cilvēkiem, no kuriem puse guvusi savu pirmo darba 
pieredzi. Piedaloties dažādos projektos, biedrība ir iegādājusi izšūšanas 
mašīnu, overloku, tāpat nodrošinājumā ir gan šujmašīna, gan 
adāmmašīna.  
Jānis Nagliņš ir kažokādu drēbnieks, kurš 4 gadu darba pieredzi guvis 
divos biedrības īstenotajos un NVA atbalstītajos „Subsidētās darbavietas 
bezdarbniekiem " projektos.  
Uldis Koškins četrus gadus biedrībā strādājis par šuvēju, bet kopš 2017. 
gada jūnija strādā par datu ievades speciālistu, palīdzot uzturēt interneta 
veikalu. 
 

Ligita Makstniece SIA “Jelgavas tipogrāfija” personāla vadītāja. Strādā uzņēmumā no 
1994.gada. Personāla vadībā no 2006.gada. Galvenais moto: “Ja nezini 
kā rīkoties, rīkojies cilvēcīgi”.  
Jelgavas tipogrāfija ir viens no lielākajiem poligrāfijas uzņēmumiem 
Baltijā, kas specializējies cietā un mīkstā sējuma grāmatu ražošanā. 
Uzņēmuma vērtības:  “Cilvēks. Darbs. Daba. Mēs esam taisnīgi un atvērti, 
profesionāli un sociāli atbildīgi.” Uzņēmumam ir ilggadēja pieredze 
nodarbinot cilvēkus ar invaliditāti.   

 
 
 


