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RĪGAS DOME 

PERSONU AR INVALIDITĀTI NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU KONSULTATĪVĀS 

PADOMES 

Rātslaukumā1, Rīgā, LV- 1539  

sēdes PROTOKOLS 

Rīgā 

 

2021.gada 24.septembris          Nr.3/2021 

Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes (turpmāk – 

Padome) sēdes norises laiks: 24.09.2021., plkst.11.00 -12.30 

Sēdes norises vieta: Microsoft Teams  platforma un Rīgas domes sēžu zāle klātienē ar 

derīgiem covid-19 sertifikātiem.  

Sēdi vada: V.Kleinbergs, Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Padomes 

priekšsēdētājs  

Protokolē: T.Kantāne, Padomes sekretāre.  

Sēdē piedalās: dalībnieku sarakstus skatīt pielikumā (protokola 1.pielikums – klātienes 

dalībnieku reģistrācija, protokola 2.pielikums -MS Teams dalībnieku reģistrācija ) 

Sēdes darba kārtība: 

N. 

p. 

k. 

Laiks Tēmas 

1. 10.30 - 11.00 Padomes locekļu pieslēgšanās interneta tīmekļa vietnē, Microsoft Teams 

režīmā.  Klātienē ar derīgiem covid-19 sertifikātiem.  

2. 11.05 - 11.10 Par iepriekšējās Padomes sēdes vienošanās izpildi. 

3. 11.10-11.30. Par Padomes efektivitātes uzlabošanu. 

4. 11.30 - 12.00 Par ugunsdrošību sociālajā dzīvojamajā mājā Mežrozīšu ielā 43, Rīgā.. 

5. 12.00- 12.30 Neformālas sarunas ar kafiju 

 

 

 Padomes locekļu pieslēgšanās tīmekļa vietnē 

 

Padomes locekļi reģistrējas dalībai Padomes sēdē. Klātesošajiem Tiek verificēti covid 

-19 sertifikāti.  Klātienē piedalās 13 padomes locekļi, MS Teams platformā pieslēgušies 

14 padomes locekļi. Sēdē kopumā piedalās 35 dalībnieki, t.sk. no 42 apstiprinātajiem  

Padomes locekļiem dalībai sēdē ir reģistrējušies 27 Padomes locekļi vai deleģēti 

pārstāvji, kas ir divas trešdaļas no apstiprinātā Padomes locekļu skaita 
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2. Par iepriekšējās Padomes sēdes vienošnās izpildi 

(T.Kantāne) 

  

T.Kantāne (Padomes sekretāre) informē, ka 

1. Iepriekšējā (21.06.2020.) Padomes sēdē aktualizētais jautājums par ugunsdrošību sociālajā 

mājā (Mežrozīšu ielā 43, Rīgā) ir iekļauts Padomes 24.09.2021. sēdes darba kārtībā 

(4.jautājums). 

2. Labklājības Departaments  strādā pie samaksas transporta pakalpojumiem modeļa maiņas. 

Ieskicēti 3 varianti samaksas transporta pakalpojumiem maiņai. Tomēr, tā kā samaksa 

transporta pakalpojumiem ir Rīgas pilsētas pašvaldības brīvprātīga iniciatīva, tad pašlaik 

samaksas transporta pakalpojumiem  izmaiņu varianti tiek izskatīti teorētiski. 

3. Citi 21.06.2021. Padomes sēdē pieņemtie lēmumi bija informatīva rakstura. 

 

Padome nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai.  

 

3. Par Padomes efektivitātes uzlabošanu. 

(T.Kantāne, I.Balodis, V.Kleinbergs,I.Šatkovska,J.Klotiņš, I.Brante, M.Grāvis, 

I.Kondrāte, M.Moors) 

 

T.Kantāne (Padomes sekretāre) īsumā informē par Padomes līdzšinējo darbību:  Izveidota 

2007.gada septembrī, Padomes darbu reglamentē RD nolikums Nr.89 “Personu ar invaliditāti 

nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes nolikums”. Notikušas 49 Padomes sēdes, 

Izskatīti 170 dažādi jautājumi. 

81% informatīvi,19% lēmumi rīcībai. 

Būtiskākie  rezultāti-lēmumi: 

- NĪN atvieglojumi personām ar 1.un 2. grupas invaliditāti, kā ar ģimenēm, kuras 

audzina bērnu ar invaliditāti; 

- Izveidotas vairākas autostāvvietas pie kultūras un izklaides iestādēm; 

- Paplašināta pabalsta mājokļa pielāgošanai saņēmēju mērķauditorija; 

- Rīgas centrāltirgus gastronomijas paviljonā pēc rekonstrukcijas uzlabotas iepirkšanās 

iespējas personām ar invaliditāti; 

- Izveidota regulējama gājēju pāreja pie Ventspils ielas 53. 

2020-2021.gadā nav rezultējušos lēmumu. 

Padomes locekļi atzīmē, ka Padome ir labs piemērs kā iesaistīt nevalstiskās organizācijas 

lēmumu pieņemšanā un personām ar invaliditāti aktuālu jautājumu risināšanā pašvaldībā. 

Katra Padomes sēde ir iedrošinoša un vērsta uz sadarbību. 

I.Balodis (Nodibinājuma „Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”” valdes 

priekšsēdētājs) atzīmē, ka būtu nepieciešams izstrādāt stratēģisku  dokumentu, kurā atrunāt 

ne tikai vadlīnijas vides pieejamības jautājumos, bet arī citus personām ar invaliditāti 

aktuālos jautājumus. 

 Tāpat ierosina iesaistīt ne tikai Rīgas domes Labklājības departamenta, bet arī citu Rīgas 

domes departamentu sagatavotos lēmumprojektus apspriešanai un saskaņošanai Padomē. 

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) norāda, ka Padome sanāk reizi ceturksnī, bet 

atsevišķiem  lēmumprojektiem ir nepieciešama ātrāka saskaņošana. Līdz ar to atsevišķu 

lēmumprojektu saskaņošana varētu tikt veikta arī operatīvāk, elektroniski. 

I.Šatkovska (Nodibinājums „Fonds „Jūnijs””, valdes priekšsēdētāja)  atgādina, ka Padomes 

sastāvā ir arī Rīgas domes deputāti un būtu vēlams, lai deputāti aktīvāk iesaistītos Padomē 

aktualizēto jautājumu risināšanā. 
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J.Klotiņš (RD deputāts) atbild, ka Padomē pārrunātos jautājumus Rīgas domes deputāti 

risina. Tomēr aktualizētie jautājumi nav ātri risināmi, lēmumu pieņemšanā ir svarīgs ne tikai 

Padomē pārstāvēto deputātu viedoklis. Deputāts aicina Padomes locekļus izmantot iespēju un 

rakstīt ziņojumus uz deputātu e-pastiem.  

I.Brante  (RD deputāte) pievienojas J.Klotiņa viedoklim. 

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) informē, ka drīzumā Padomes izskatīšanai tiks 

nodoti noteikumi par ielu sakārtošanu saistībā ar  iepriekšējās Padomes sēdēs pārrunāto 

problemātiku attiecībā uz ielām, kuras nav Rīgas pilsētas pašvaldības valdījumā. 

M.Grāvis (Biedrība „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns” valdes priekšsēdētājs) norāda, ka katrā 

Padomē pārstāvēts tikai Rīgas domes Labklājības departaments, bet nav citu departamentu 

pārstāvju, kuriem uzdot aktuālus jautājumus. 

I.Kenne (Biedrības ”Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” valdes locekle)  pievienojas 

M.Grāvja viedoklim, akcentē nepieciešamību daudzu jautājumu risināšanai ar Rīgas domes 

Izglītības, kultūras un sporta departamentu. 

I.Kondrāte (Rīgas domes Labklājības departamenta direktore) atzīmē, ka uz Padomes sēdēm 

tiek aicināti atbildīgo Rīgas domes departamentu pārstāvji aktualizēto jautājumu  

izskatīšanai. Ierosina, ka, iespējams, ir nepieciešams paplašināt pastāvīgo Padomes locekļu 

skaitu ar  pārstāvjiem no  citiem departamentiem. 

M.Moors (Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, direktora 

vietnieks) aicina Nevalstiskās organizācijas izmantot Padomes “platformu” un informēt par 

aktuālajiem jautājumiem nevalstisko organizāciju un to biedru ikdienā.  

 

Padome nolemj:  

1. Pieņemt informāciju zināšanai par Padomes darbības efektivitāti. 

2. Izskatīt iespēju paplašināt pastāvīgo Padomes locekļu skaitu ar  pārstāvjiem no  citiem 

departamentiem. 

 

4. Par ugunsdrošību sociālajā dzīvojamajā mājā Mežrozīšu ielā 43, Rīgā 

(S.Survila, A.Zeiza, I.Balodis, I.Muižnieks, M.Grāvis) 

 

S.Survila (Latvijas Miopātijas asociācija “Sartorius”, valdes prezidente) aktualizēt jautājumu 

par ugunsdrošību  sociālajā dzīvojamā mājā Mežrozīšu ielā 43, Rīgā. Minētajā adresē bieži 

skanot arī trauksmes sirēnas. Tādos gadījumos lifti tiek atslēgti un cilvēkiem riteņkrēslā 

patstāvīgi evakuēties nav iespējas. Nav ne piemēroti matrači guļoša cilvēka transportēšanai 

pa kāpnēm, ne evakuācijas krēsli. Iedzīvotājiem nav pārliecības, ka ugunsdzēsējiem būs 

nepieciešamais aprīkojums guļošu personu vai personu riteņkrēslā evakuācijai. Ziņotāja 

norāda, ka identiskas problēmas varētu būt arī citās sociālajās dzīvojamajās mājās, sociālās 

aprūpes centros. Ierosina iegādāties evakuācijas inventāru personām ar invaliditāti un 

mazkustīgiem/guļošiem cilvēkiem. 

A.Zeiza (VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības 

nodaļas inspektors) norāda, ka par ugunsdrošību atbildīgs ir nama apsaimniekotājs, Valsts 

ugunsdrošības un glābšanas dienesta  (turpmāk-VUGD) nenodrošina  evakuācijas 

aprīkojumu. VUGD rīcībā ir evakuācijas aprīkojums, tomēr  ir apsveicami, ja ēkās, kur dzīvo 

liels skaits cilvēku ar invaliditāti, arī ir pieejams evakuācijas aprīkojums. Ugunsgrēka 

gadījumā, līdz ierodas VUGD, iedzīvotājiem, pēc iespējas, ir jāevakuējas pašiem. Prasība būt 

aprīkotiem ar evakuācijas inventāru ir sociālās aprūpes centriem, veselības aprūpes iestādēm. 

Savukārt attiecībā uz sociālajām dzīvojamajām mājām, šāda prasība likumdošanā nav 
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noteikta. Tā kā iestādes vadītājs ir atbildīgs par ugunsdrošību, evakuāciju un aprīkojumu, tad, 

iestādes vadītājam (Sociālās dzīvojamās mājas gadījumā - nama apsaimniekotājam) ir 

jānodrošina  ugunsdrošības noteikumu ievērošana, evakuācijas iespējas un personāla 

apmācība. 

I.Balodis (Nodibinājuma „Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”” valdes 

priekšsēdētājs) interesējas, vai VUGD regulārajās pārbaudēs pārbauda sensoro signalizāciju 

esamību  Sociālās aprūpes iestādēs. 

A.Zeiza (VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības 

nodaļas inspektors) apliecina, ka sensoro signalizāciju esamība tiek kontrolēta. 

I.Muižnieks ( RP SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” Būvniecības pārvaldes vadītājs) paskaidro, ka  

 sociālajā dzīvojamā mājā Mežrozīšu ielā 43, Rīgā, ir ugunsdrošības instrukcijas gan 

iemītniekiem, gan personālam. Minētajā ēkā ir individuāla apziņošanas sistēma. Līdz ar to 

ēkas dežurants uzreiz var noteikt, no kuras vietas ēkā ir saņemts signāls. 

M.Grāvis (Biedrība „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns” valdes priekšsēdētājs) informē, ka 

iepriekš ir izskanējusi informācija par LR Iekšlietu ministrijas virzītu pasākumu, kur VUGD 

plāno ieviest aplikāciju, ar kuras palīdzību jebkura persona ar invaliditāti var informēt VUGD  

par savu dzīvesvietu  

A.Zeiza (VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības 

nodaļas inspektors) informē, ka pašlaik tāda aplikācija nedarbojas.  

 

Padome nolemj:  

1. S.Survilai atsūtīt T.Kantānei prezentāciju ar priekšlikumiem par ugunsdrošību sociālajā 

dzīvojamajā mājā Mežrozīšu ielā 43, Rīgā. 

2. T.Kantānei nosūtīt informāciju RP SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”. 

3. RP SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” izvērtēt iesniegto priekšlikumu lietderību un iespējas tos 

piemērot praksē. 

4. Padomes vārdā nosūtīt vēstuli LR Iekšlietu ministrijai ar lūgumu aktualizēt iniciatīvu par 

aplikāciju, ar kuras palīdzību jebkura persona ar invaliditāti var informēt VUGD  par 

savu dzīvesvietu. 

 

5. Neformālas sarunas ar kafiju  

Sēdi slēdz: plkst. 12.30 
 

Pielikumā: 

1. Padomes Klātienes sēdes dalībnieku saraksts uz 3 lp.  

2. Padomes sēdes dalībnieku saraksts, Microsoft Teams platformas sadaļas 

“Dalībnieki” izdruka, uz 1 lp 

 

 

 

 
Persona 

Lēmums Datums Komentārs 

Kantāne Taiga Galvenais speciāliststs, Rīgas domes Labklājības 

departamenta Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu administrēšanas 

nodaļa pilngadīgām personām 

Vizēts 27.09.2021  

Kleinbergs Viesturs, Komitejas priekšsēdētājs, Rīgas domes Sociālo 

jautājumu komiteja 

Parakstīts 01.10.2021  

 


