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RĪGAS DOME 

PERSONU AR INVALIDITĀTI NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU 

KONSULTATĪVĀS PADOMES 

Rātslaukumā1, Rīgā, LV- 1539 

sēdes PROTOKOLS 

Rīgā 

2016.gada 23.martā.  

        Nr.1/2016 

 

Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes (turpmāk – 

Padome) sēdes norises laiks un vieta: 2015.gada 23.martā, plkst.12.00 – 14.00, Rīgas 

dome, 508.telpa, Rātslaukumā 1, Rīgā.  

Sēdi vada: O.Veidiņa (Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja, Padomes 

priekšsēdētāja)  

Protokolē: Padomes sekretāre T.Kantāne 

Sēdē piedalās: dalībnieku sarakstu skatīt pielikumā. 

 

Sēdes darba kārtība 

1. 1. Par iepriekšējās Padomes sēdes lēmumu izpildi.  

2. Par Vecrīgas satiksmes infrastruktūras kvalitātes un pieejamības (ceļu un trotuāra 

seguma maiņa un atbilstība universālā dizaina prasībām, personu ar invaliditāti un citu 

grupu ar pārvietošanās grūtībām, vajadzībām) attīstības plāniem, kā arī par to kā tiek 

plānots risināt vides pieejamības uzlabošanu Vecrīgā. 

3. Par izmaiņām valsts finansētā asistenta pakalpojuma nodrošināšanā Rīgas pilsētas 

pašvaldībā. 

4.Par Rīgas vājredzīgo un neredzīgo biedrības “Redzi mani” iesniegumu uzņemšanai 

Padomē. 

5. Par biedrību “Rehabilitācijas centru “Mēs esam līdzās”.  

6. Priekšlikumi nākamās Padomes sēdes darba kārtībai. 

7. Dažādi. 

Padomes sēdes dalībnieki reģistrē savu klātbūtni. No 33 apstiprinātajiem Padomes 

locekļiem uz sēdi ieradušies 21. 

 

2.   

 
 

 

  
1. Par iepriekšējās Padomes lēmumu izpildi 

T.Kantāne, O.Veidiņa 

T.Kantāne (Padomes sekretāre) informē, ka: 

1. Tika nosūtīta vēstule Rīgas pilsētas Būvvaldei ar lūgumu projektu saskaņošanai 

piesaistīt vides pieejamības ekspertu. Saņemta atbilde, ka tikšot pievērsta pastiprināta 

uzmanība projektiem no vides pieejamības aspekta. 

2. Par maratona maršruta pieejamības uzlabošanu - Rīgas pilsētas izpilddirektora birojs 

lūdza arī Lattelecom Rīgas maratona organizatorus izvērtēt iespēju riteņkrēsla lietotāju 

dalībai maratonā. 

3. Padome lūdza valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijai rakstisku viedokli par 

Vecrīgas bruģa pieejamības uzlabošanu, 16.02.2016. notika tikšanās Rīgas domes  

Labklājības departamentā, kurā piedalījās Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas, 

Rīgas domes Satiksmes departamenta un Nevalstisko organizāciju pārstāvji. Viedoklis: 
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Iespējama bruģa seguma uzlabošana, bet tas jāiestrādā pilsētas ielu rekonstrukcijas 

projektos un vēlams iekļaut attīstības projektos.  

4. Savus priekšlikumus par to, kādos posmos prioritāri veicama līdzenā granīta bruģa 

seguma izveide iesniedza tikai 3 no 30 padomes NVO. Rīgas domes Labklājības 

departaments nosūtīja vēstuli Rīgas domes Satiksmes departamentam, lūdzot kā 

steidzamāko pārveidot posmu Kaļķu ielā no Zigfrīda Annas Meirovica bulvāra līdz 

11.novembra krastmalai. 

O.Veidiņa (Padomes priekšsēdētāja) ierosina atkārtoti lūgt valsts pieminekļu 

aizsardzības inspekcijai rakstisku viedokli par Vecrīgas bruģa pieejamības uzlabošanu.  

5. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments tikās ar  Latvijas spina bifida 

un hidrocefālijas biedrību  Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociāciju “Sadzirdi.lv”. Tika 

pārrunāta izglītības iestāžu pieejamība bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un 

izglītības iestāžu akustiskās vides atbilstība bērnu ar dzirdes traucējumiem vajadzībām.  

 

Padome nolemj:  

1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

2. Atkārtoti lūgt valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijai rakstisku viedokli par 

Vecrīgas bruģa pieejamības uzlabošanu. 

 

2. Par Vecrīgas satiksmes infrastruktūras kvalitātes un pieejamības (ceļu un 

trotuāra seguma maiņa un atbilstība universālā dizaina prasībām, personu ar 

invaliditāti un citu grupu ar pārvietošanās grūtībām, vajadzībām) attīstības 

plāniem, kā arī par to kā tiek plānots risināt vides pieejamības uzlabošanu Vecrīgā. 

M.Karnītis, I.Staša –Šaršūne, J.Andiņš,  O.Veidiņa, I.Kenne I.Šatkovska,  

M.Karnītis (Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrības valdes loceklis) atkārtoti 

norāda uz Rīgas pilsētas ielu, kurām ir bruģa segums, nepieejamību personām 

riteņkrēslos. Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcija tikšanās laikā Rīgas domes 

Labklājības departamentā uzsvēra, ka vēsturiskā bruģa seguma uzlabošana ir pieļaujama, 

bet tas jāiestrādā pilsētas ielu rekonstrukcijas projektos un vēlams iekļaut attīstības 

projektos.  

Ziņotājs uzsver, ka Vecrīgas ielu pieejamība jārisina atbildīgajām Rīgas domes 

struktūrvienībām. 

I. Staša –Šaršūne (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības 

pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja) informē, ka Rīgas domes 

Pilsētas attīstības departamentā uzsākti priekšdarbi tematiskā plānojuma izstrādei par  

Rīgas pilsētas centrālās daļas publiskās ārtelpas uzlabojumiem. 2016.gada laikā plānots 

īstenot publisko apspriešanu, 2017.gada laikā budžeta iespēju robežās plānots  izstrādāt 

vadlīnijas, kurās ietverta arī vides pieejamības nodrošināšana. 

J.Andiņš (Rīgas domes Satiksmes departamenta Projektēšanas dokumentācijas nodaļas 

vadītāja vietnieks) informē, ka mērķtiecīgai  pilsētvides uzlabošanai nepieciešams plāns, 

kurā iestrādāts koncepuāli vienots pilsētvides redzējums, noteikti maršruti, kādos izklāts 

līdzens granīta bruģis, izdalīti ielu posmi, kuros remondarbi veicami prioritāri. 

I.Kenne (biedrības „Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” valdes priekšsēdētāja 

vietniece) norāda, ka vides pieejamības redzējums jāveido vienots visā Rīgas pilsētā, t.sk. 

Vecpilsētas teritorijā. Un šis redzējums noteiktu vadlīniju vai plānu veidā ir jāveido 

atbildīgajai Rīgas domes struktūrvienībai - Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamentam.  

I.Šatkovska (nodibinājuma “Fonds Jūnijs” valdes priekšsēdētāja) atbalsta I.Kenni un 

piebilst, ka Padomes uzdevums ir aktualizēt esošo problēmu, tomēr risinājumi jāpiedāvā 

būtu atbildīgajām pašvaldības iestādēm.  
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J.Andiņš (Rīgas domes Satiksmes departamenta Projektēšanas dokumentācijas nodaļas 

vadītāja vietnieks) uzsver, lai remontdarbiem iegūtu finansējumu, nepieciešams noteikt 

prioritāri remontējamus objektus.  

O.Veidiņa (Padomes priekšsēdētāja) atkārtoti aicina Padomes locekļiem līdz 15.04.2016. 

iesniegt priekšlikumus, līdz kurām ēkām un uz kādām ielām Vecrīgā būtu jānodrošina  

līdzenais granīta bruģis, kā arī norādīt prioritāri labojamos posmus.  

I.Kenne (biedrības „Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” valdes priekšsēdētāja 

vietniece) iesaka pilsētvides attīstības idejas apkopot, pieaicinot Rīgas Tehniskās 

universitātes (RTU) studentus.  

O.Veidiņa (Padomes priekšsēdētāja) ierosina rakstiski vērsties pie RTU un lūgt 

ieinteresēto studentu iesaistīšanos tādu pilsētvides attīstības plānu izstrādē, kuros ir 

nodrošināta vides pieejamība, kā kontaktpersonas studentiem norādīt Rīgas domes 

pilsētas attīstības departamentu.  

M.Karnītis (Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrības valdes loceklis) norāda, 

lietderīgāk būtu izsludināt konkursu pilsētas arhitektiem par pilsētvides attīstības plāna 

izstrādi, nevis paļauties uz studentiem. Tomēr, tā kā konkursa izsludināšanai 

nepieciešams papildus finansējums, tad jāmēģina piesaistīt brīvprātīgos RTU studentus. 

  

Padome nolemj:  

1. Padomes vārdā rakstiski vērsties pie RTU un lūgt ieinteresēto studentu iesaistīšanos  

tādu pilsētvides attīstības plānu izstrādē, kuros ir nodrošināta vides pieejamība. Kā 

kontaktpersonas studentiem norādīt Rīgas domes pilsētas attīstības departamentu.  

2. Padomes locekļiem līdz 15.04.2016. iesniegt priekšlikumus - līdz kurām ēkām un uz 

kādām ielām Vecrīgā būtu jānodrošina līdzenais granīta bruģis, kā arī kādos ielu 

posmos remontdarbi veicami prioritāri. Priekšlikumus līdz 15.04.2016. iesūtīt 

elektroniski Rīgas domes Labklājības departamenta galvenajam speciālistam 

R.Smagaram: Raimonds.Smagars@riga.lv. Rīgas domes Labklājības departamentam 

apkopot priekšlikumus un iesniegt Rīgas domes Satiksmes departamentam un Rīgas 

domes Pilsētas attīstības departamentam 

 

3. Par izmaiņām valsts finansētā asistenta pakalpojuma nodrošināšanā Rīgas 

pilsētas pašvaldībā  

E.Alksnis, I.Šatkovska 

E.Alksnis (Rīgas Sociālā dienesta (turpmāk - RSD) vadītājs) atgādina, ka ar 2016.gada 

1.janvāri ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.942 Kārtība, kādā 

piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”. Ir mainījies asistenta pakalpojuma 

piešķiršanas apjoms vairākos kritērijos. Asistenta pakalpojumu var sniegt arī juridiska 

persona, tomēr interese par pakalpojuma nodrošināšanu no juridiskām personām netiek 

izrādīta. Pašvaldības sociālajiem dienestiem jāveic stingrāka personas aktivitāšu 

izvērtēšana, nosakot asistenta pakalpojuma apjomu. RSD prasa personai aktivitāšu 

apliecinājumus ne tikai, lai noteiktu asistenta pakalpojumam piešķiramo stundu apjomu, 

bet arī izvērtē apliecinājumus par faktiski īstenotajām aktivitātēm. Saskaņā ar minētajiem 

grozījumiem RSD līdz 01.07.2016. ir jāpārslēdz visi līgumi par asistenta pakalpojuma 

nodrošināšanu. Rīgas pilsētas pašvaldībā klientu skaits asistenta pakalpojumam ik mēnesi 

pieaug vidēji par 52 personām. Ziņotājs atgādina par iespēju asistenta pakalpojuma 

atskaiti iesniegt elektroniski un informē, ka RSD ir veicis to klientu, kuri pašlaik iesniedz 

atskaites elektroniski.. Vairums klientu ir apmierināti ar iespēju iesniegt atskaites 

elektroniski un atzīmē daudzas šīs sistēmas priekšrocības. I.Šatkovska (nodibinājuma 

“Fonds Jūnijs” valdes priekšsēdētāja) ierosina RSD  atgādināt klientiem, ka tuvojas 

līguma beigas, nosūtot īsziņu uz telefonu.  

mailto:Smagars@riga.lv
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Izvēršas diskusijas par veikto aktivitāšu apliecinājumiem. Nav skaidrs kādam jābūt 

apliecinājumam, kādu informāciju jāietver.  

E,Alksnis (RSD vadītājs) paskaidro, ka pašreiz nav izstrādāta konkrēta apliecinājuma 

forma.  

Piemēram, biedrībai “Rīgas pilsētas Rūpju bērns” dienas aprūpes centru klientiem ir 

jāizsniedz apliecinājumus katru mēnesi līdz 100 personām, kas ir apgrūtinājums. Šajā 

gadījumā RSD pieļauj iespēju salīdzināt biedrības RSD iesniegtajās atskaitēs par dienas 

aprūpes centra klientu apmeklējumiem norādītos datus, t.i. papildu apliecinājumi nav 

nepieciešami. Tas attiecas arī uz citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas iesniedz 

šāda veida atskaites. 

 

Padome nolemj:  

1. Pieņemt informāciju zināšanai par izmaiņām valsts finansētā asistenta pakalpojuma 

nodrošināšanā Rīgas pilsētas pašvaldībā . 

2. RSD izskatīt iespēju nosūtīt  īsziņu klientam  ar atgādinājumu par līguma darbības 

beigām.  

3. RSD izskatīt iespēju izstrādāt metodiku/noteikt aktivitāšu apliecinājumu formu, saturu.  

4. Par Rīgas vājredzīgo un neredzīgo biedrības “Redzi mani” iesniegumu 

uzņemšanai Padomē. 

L.Ķikute 

 

L.Ķikute (Rīgas vājredzīgo un neredzīgo biedrības “Redzi mani” valdes priekšsēdētāja) 

iepazīstina ar biedrību, tās mērķiem uzdevumiem. informē, ka biedrībā pašlaik ir 45 

biedri no tiem 37 ir rīdzinieki. Interese darboties Padomē saistīta ar vēlmi piedalīties  

sabiedriskos procesos, aktualizēt vājredzīgo un neredzīgo personu vajadzības.  

 

Padome nolemj:  

1. Pieņemt zināšanai informāciju par Rīgas vājredzīgo un neredzīgo biedrību “Redzi 

mani””.  

2. Uzņemt Rīgas vājredzīgo un neredzīgo biedrību “Redzi mani” Padomē.  

 

 

 

 

 

5. Par biedrību “Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās”. 

A.Greitāne 

 

.A.Greitāne (biedrības “Rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās”” valdes priekšsēdētāja) 

informē par biedrības aktualitātēm: noslēgts sadarbības līgums ar Eiropas pētniecības 

centru par pētniecisko darbību cerebrālās triekas gadījumos. Biedrībā aktīvi un ar vērā 

ņemamiem panākumiem tiek praktizēta kanisterapija.  

 

Padome nolemj:   Pieņemt informāciju zināšana. 

 

 

6. Priekšlikumi nākamās Padomes sēdes darba kārtībai. 

M.Karnītis, O.Veidiņa,  I.Šatkovska, T.Kantāne 
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M.Karnītis (Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrības valdes loceklis) interesējas 

par iespējām personām ar invaliditāti saņemt sociālos dzīvokļus Rīgas pilsētas 

pašvaldībā.  

O.Veidiņa (Padomes priekšsēdētāja)  ierosina uzaicināt uz nākamo Padomes sēdi gan 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktoru A.Aleksejenko, gan arī Rīgas 

domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes priekšnieci M.Javorsku  

I.Šatkovska (nodibinājuma “Fonds Jūnijs” valdes priekšsēdētāja) ierosina uzaicināt uz 

nākamo Padomes sēdi Rīgas pilsētas izpilddirektoru, lai pārrunātu izpilddirekciju 

kompetencē esošus un personām ar invaliditāti aktuālus jautājumus.  

T.Kantāne (Padomes sekretāre) norāda, ka, lai uzaicinātu izpilddirektoru, ir iepriekš 

jāiesniedz jautājumi, par kuriem tiks runāts. Padomes locekļiem līdz 15.04.2016. uz e-

pastu:  taiga.kantane @riga.lv iesūtīt ar izpilddirektoru pārrunājamos jautājumus.   

T.Kantāne (Padomes sekretāre) atgādina Padomes locekļiem, ka priekšlikumi Padomes 

darba kārtībai jāiesniedz rakstiski Rīgas domes Labklājības departamentā (Baznīcas ielā 

19/23, Rīgā, LV- 1010) vai iesūtot elektroniski dl@riga.lv. 

Klātesošie vienojas, ka nākamā Padomes sēde jāorganizē 2016.gada maija beigās.  

 

Padome nolemj:  

1. Nākamo Padomes sēdi organizēt 2016.gada maija beigās .  

Padomes locekļiem līdz 15.04.2016. uz e-pastu  taiga.kantane@riga.lviesūtīt ar Rīgas 

pilsētas izpilddirektoru pārrunājamos jautājumus.3.Uz nākamo Padomes sēdi uzaicināt 

Rīgas pilsētas izpilddirektoru, lai pārrunātu izpilddirekciju kompetencē esošus un 

personām ar invaliditāti aktuālus jautājumus. 

4. Informēšanai par iespējām personām ar invaliditāti saņemt sociālos dzīvokļus Rīgas 

pilsētas pašvaldībā uzaicināt Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktoru A. 

Aleksejenko un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes 

priekšnieci M.Javorsku 

5.Citus priekšlikumus nākošajai Padomes darba kārtībai iesūtīt elektroniski dl@riga.lv  

 

6. Dažādi 

Nav apspriesto jautājumu.  

 

 

 

 

Padomes priekšsēdētāja:      O.Veidiņa 

 

 

Padomes sekretāre:                                                                     T.Kantāne 
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