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Microsoft Teams platformas sadaļas “Tērzētava” izdruka 

 
[10:19]  

10:19 Sapulce sākta  

 

[10:47] Valdis Valainis (Viesis) 

Valdis Valainis (RLIB)  

 

[10:48] Zenta Čevere 

Andra GREITĀNE 

 

[10:50] vigor -Marina (Guest) 

kuzņecova Marina (biedrība "Vigor  

 

[10:53] Dzintra Geka-Vaska 

Dzintra Geka-Vaska 

 

[11:07] vigor -Marina (Guest) 

vai šādas ceļa kartes i\strādāšanu nav jāuzņemas Nevalstiskajai organizācijai?  

 

[11:09] Viesturs Kleinbergs 

Šis būs viens no pieejamības stratēģijas jautājumiem, kuru nākamgad Pilsētas attīstības 

departamens izstrādās. 

 

[11:10] Rūta Mežavilka 

NVO to var darīt, un mūsu Sadzirdi.lv zināmā mērā neformāli jau to dara, konsultējot 

vājdzirdīgu bērnu vecākus, kas pirmo reizi saskaras ar problēmu. Gribētos šo lietu izveidot 

plašāk, tā lai vairāk tiktu informēti un iesaistīti skolu direktori, pedagogi u.c. Pagaidām 

mūsu informēšana notiek "no gadījuma uz gadījumu". 

 

[11:10] vigor -Marina (Guest) 

jautājums par palīdzību palīglīdzekļu apkopē nav atrisināts un LM vēstulē nav runa par 

atbalstu. Tādēļ tiek l'ygta pašvaldības palīdzība.  

like 1 

 

[11:23] Rūta Mežavilka 

Dzirdam un redzam. 

 

[11:28] Baiba Bicēna 

Atbilde Vigor par ceļa kartēm. Ne visām NVO pietiek resursu sarežģītiem un 

laikietilpīgiem darbiem. Valsts un pašvaldību speciālistiem ir jānāk palīgā.  

 

[11:30] Viesturs Kleinbergs 

VAI JŪS REDZAT? 

 

[11:30] Guna Eglīte 



Jā  

 

[11:30] Rūta Mežavilka 

Es redzu. 

 

[11:34] vigor -Marina (Guest) 

Kādas aktivitātes (bez kultūras pasākumiem)   "Nāc līdzās"veic personu ar invaliditāti 

interešu aizstāvībai?  

 

[11:36] Dzintra Geka-Vaska 

Par 

 

[11:37] Dzintra Geka-Vaska 

Diemžēl jābrauc uz kultūras komitejas sēde. 

 

[11:46] Ieva Brante 

Atbalstu. Paldies.  

 

[11:46] Jurģis Klotiņš 

Protams, atbalstu, ka uzņemam Fondu Līdzās 

 

[11:46] Zenta Čevere 

Par Fonds nāc līdzās uzņemšanu IP. Ņemot vērā, ka ir grūtības ar ierakstu veikšanu 

Teams sarunu sadāļā. Lūdzu sarunu sadaļā obligāti veikt balsojuma ierakstus, ja ir “pret” 

un “atturas”. Pārējie IP locekļi tiks uzskatīti, ka nobalsoja “Par” : 

 

[11:46] Rūta Mežavilka 

Par! Liels paldies Nāc līdzās par paveikto! 

 

[11:46] IVars Kalniņš (Guest) 

PAR!  

 

[11:47] Baiba Bicēna 

Atvainojiet. Mūsu priekšsēdētājs nav klāt, bet mēs atbalstām!  

 

[11:48] Ināra Šatkovska (Guest) (Viesis) 

Ināra Šatkovska  par  

 

[11:48] Ivars Balodis 

Par! 

 

[11:48] Jurģis Klotiņš 

Par 

 

[11:48] Norberts Snarskis, PINS (Guest) 

par  

 

[11:48] Viesturs Kleinbergs 

Par 

 



[11:48] Raimonds Rubiks 

Par 

 

[11:48] Ieva Brante 

Par 

 

[11:48] Valdis Valainis (Viesis) 

PAR!  

 

[11:48] vigor -Marina (Guest) 

vigor-atturos  

 

[11:48] Janis.cacs (Guest) 

Par  

 

[11:49] Ainars Baštiks 

PAR  

 

[11:49] Andra Greitāne 

Par 

 

[11:49] Inga Šķestere (Viesis) (Guest) 

Par  

 

[11:50] Ilze Kenne 

Par 

 

[11:50] Valda Ozoliņa 

Par 

 

[11:50] Ainars Baštiks 

Es jau nobalsoju Par  

 

[11:59] Viesturs Kleinbergs 

Paldies, Ainar! Tu esi atbalstošs kā vienmēr ;)  

 

[12:23] Baiba Bicēna 

Papildinu Ināru. Pēdējos gados arvien biežāk izmanto ne tikai elektriskos ratiņkrēslus, bet 

arī invalīdu elektroskūterus, kas ir vēl lielāki un sver vēl vairāk!  

 

[12:23] Ināra Šatkovska (Guest) (Viesis) 

Ar min. pensiju  185  

 

[12:43] Ieva Brante 

Un lai vai kā - mans milzīgais paldies katrai iestādei un katrai organizācijai, katram tās 

darbiniekam un brīvprātīgajam, kas dara, dara un vēlreiz dara mūsu sabiedrību, valsti un 

pasauli labāku.            

 

[12:44] Rūta Mežavilka 



Jaunajos projektos jau likums nosaka, ka IR jābūt pieejamībai, mūsu sāpju bērns ir vecās, 

vēsturiskās ēkas, kur ļoti daudz uzlabojamā. 

 

[12:56] Irēna Kondrāte 

Kolēģi, tūlīt sāksies LD un iestāžu sapulce, pārslēgšos uz to! 

l 

[12:56] Irēna Kondrāte 

Paldies un - uz tikšanos! 

 

[13:04] Rūta Mežavilka 

Pievienojos Baibas teiktajam - dažām cilvēku ar invaliditāti grupām ir grūtāk "izcīnīt vietu 

pie galda" vienkārši dēļ tā iemesla, ka tie ir cilvēki ar komunikācijas problēmām. Tāpat arī 

šo cilvēku NVO prasti ir grūtāk virzīt projektus u.c., jo mazāk reserusu, gr 

 

[13:04] Rūta Mežavilka 

grūtāk tikt pie informācijas, rakstīt projektus. 

 

[13:05] Norberts Snarskis, PINS (Guest) 

un personu ar garīgo/psihisko veselības traucējumu proaktīva informēšana un atbalsts 

palīdzības/atbalsta īstenošanai  

 

[13:07] Baiba Bicēna 

Nākamajā sanāksmē vairāk pievērst uzmanību cilvēkiem ar maņu un komunikācijas 

traucējumiem  

 

[13:08] Norberts Snarskis, PINS (Guest) 

cilvēkam jāsaprot, ko viņš vispār var vēlēties un tad skaidri soļi, vislabāk, proaktīva 

jautājuma atrisināšana, starpinstitucionālā sadarbība, lai vismaz šamie iet vienā virzienā un 

ar kopīgu vīziju, mērķi.........  

 

[13:08] Ivars Balodis 

Paldies visiem un veiksmīgu dienu! Gaidam vasarru un varbūt nākamreiz varam tikties 

klātienē?  

 

 
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


