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RĪGAS DOME 

PERSONU AR INVALIDITĀTI NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU KONSULTATĪVĀS 

PADOMES 

Rātslaukumā1, Rīgā, LV- 1539  

sēdes PROTOKOLS 

Rīgā 

2021.gada 16.decembris         Nr.4/2021 

Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes (turpmāk – 

Padome) sēdes norises laiks: 16.12.2021., plkst.11.00 -12.30 

Sēdes norises vieta: Microsoft Teams  platforma  

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 -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.   

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

Ziņo: Padomes sekretāre T.Kantāne 

3.  

11.10-11.25 

Par Projektu "Meklē un atrodi!" 

Ziņo: Nodibinājuma „Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”” 

valdes priekšsēdētājs: I.Balodis 

4. 11.30-11.50 Par lietotnēm “Mana drošība” un “112” 

Ziņo: Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 

Tehniskā servisa nodaļas vadītāja vietnieks A. Pokšāns 

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Projektu un 

attīstības vadības nodaļas projektu vadītāja V. Upeniece 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Operatīvās vadības pārvaldes 

Zvanu apstrādes un resursu vadības nodaļas priekšnieks H. Plisko 

5. 11.50-12.00 Par  nepieciešamo pašvaldības atbalstu tehnisko  palīglīdzekļu apkopē . 

Ziņo: Nodibinājuma „Fonds „Jūnijs” valdes priekšsēdētāja IŠatkovska  

6. 12.00-12.30 Priekšlikumi nākamās Padomes sēdes darba kārtībai. 

7. Dažādi jautājumi. 
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Padomes locekļu pieslēgšanās tīmekļa vietnē 

 

Padomes locekļi reģistrējas dalībai Padomes sēdē.  

No 42 apstiprinātajiem  Padomes locekļiem dalībai sēdē ir reģistrējušies 23 Padomes 

locekļi vai deleģēti pārstāvji. Kaut arī nav kvorums (divas trešdaļas no apstiprinātā 

Padomes locekļu skaita), tiek lemts novadīt sēdi atbilstoši izsludinātajai darba kārtībai. 

 

2. Par iepriekšējās Padomes sēdes vienošnās izpildi 

(T.Kantāne) 

 

T.Kantāne (Padomes sekretāre) informē, ka 

1. Iepriekšējā (24.09.2021.) Padomes sēdē aktualizētais jautājums par aplikāciju 

ugunsdrošībai personu ar invaliditāti ir iekļauts Padomes 16.12.2021. sēdes darba kārtībā 

(4.jautājums). 

2. Priekšlikumi ugunsdrošības situācijas uzlabošanai sociālajā dzīvojamajā mājā (Mežrozīšu 

ielā 43, Rīgā) ir nosūtīti RP SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”. Tiek izskatīta priekšlikumu 

lietderība un iespējas tos piemērot praksē. 

3. Citi 24.09.2021. Padomes sēdē pieņemtie lēmumi bija informatīva rakstura. 

 

Padome nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai.  

 

3. Par Projektu "Meklē un atrodi!" 

(I.Balodis, I.Šatkovska, V.Kleinbergs, ,R.Mežavilka I.Brante)  

 

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

priekšsēdētājs) informē, ka biedrība ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta  finansiālu atbalstu ir īstenojusi projektu “Meklē un atrodi”. Ziņotājs informē 

par posmiem, to norisi. Iepazīstina ar projekta gala rezultātu – izstrādātas 8 infografikas par 

personām ar invaliditāti aktuālu dzīves situāciju risināšanu. Izstrādātais materiāls ir nosūtīts 

Latvijas nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām. 

Ziņotājs atzīmē, ka gan Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta gan Rīgas 

domes Labklājības departamenta finansējuma piešķiršanas konkursi ir būtisks atbalsts 

nevalstisko organizāciju aktivitātēm. Tomēr piešķiramā finansējuma apmērs ir nepietiekams 

lielām aktivitātēm. 

Ziņotājs norāda, ka personu ar invaliditāti digitālās prasmes un iemaņas ir ļoti zemā līmenī. 

Līdz ar to ir būtiski cik ērti un saprotami informācija tiek pasniegta pašvaldības iestāžu 

tīmekļa vietnēs. Kā labs piemērs tiek norādīta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta tīmekļa vietne. 

Ziņotājs atgādina, ka ir uzsākts maratons “Dod 5” vides pieejamības jautājumu risināšanai un 

aicina Padomes locekļus atbalstīt minēto aktivitāti.  Akcentē, ka vides pieejamība nav tikai 

uzbrauktuves un pacēlāji, bet arī piesnigušu un apledojušu  ielu tīrīšana. 

I.Šatkovska (Nodibinājums „Fonds „Jūnijs””, valdes priekšsēdētāja) informē par saviem 

novērojumiem, ka sniega tīrīšanas tehnika strādā ļoti pavirši. 

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) informē  ka 2022.gada Rīgas valstspilsētas budžetā ir 

atvēlēts finansējums  pētījumam par pieejamības jautājumiem Rīgā. Paredzēts, ka minētais 

pētījums kļūs par pamatu lai izveidotu Rīgu par pieejamāko pilsētu Eiropā.  

Norāda, ka par netīrītām ielām var ziņot  Apkaimju iedzīvotāju centram (tālr.  80000800, e-
pasts aic@riga.lv) 

mailto:aic@riga.lv


Lappuse 3 no 5 3 

R.Mežavilka (Rīgas domes deputāte)  informē, ka personu ar dzirdes invaliditāti vajadzībām 

uzņēmums “Tilde” strādā pie programmatūras, kas nodrošinātu subtitrus runātam tekstam.  

I.Brante (Rīgas domes deputāte) informē, ka Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas 

novēršanas jautājumu komiteja  ir lēmusi ka Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas  

uzdevums šobrīd ir arī veicināt sniega novākšanu pilsētā. 

Padome nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai par projektu “Meklē un atrodi”. 

 

4. Par lietotni “112” 

(V.Upeniece,S.Survila, H.Plisko, V.Kleinbergs, ABaštiks, A.Poškāns, R.Mežavilka, 

I/Šatkovska) 

 

V. Upeniece (Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Projektu un attīstības vadības nodaļas 

projektu vadītāja) informē, ka lietotne “Mana drošība” turpmāk vairs netiks uzturēta. Tā tiek 

integrēta lietotnē “112” .Ziņotāja informē par lietotnes “112”mērķi, struktūru. Informē, ka 

palīdzības izsaukšanas sadaļa paredz gan telefona zvanus, gan SMS sūtīšanu. SMS sūtīšanas 

opcijas izveides procesā  ir notikušas konsultācijas ar Latvijas Nedzirdīgo Savienību. Plānots, 

ka lietotne “112” sāks darboties 2022.gada 1.ceturksnī.  

S.Survila (Latvijas Miopātijas asociācija “Sartorius”, valdes prezidente)  interesējas, vai 

lietotni var izmantot, ja personai ar invaliditāti ir gadījusies kāda neparedzēta situācija. 

Piemēram, salūzis riteņkrēsls. 

H.Plisko (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Operatīvās vadības pārvaldes 

Zvanu apstrādes un resursu vadības nodaļas priekšnieks)  atbild, ka sociāla rakstura 

palīdzības sniegšana nav VUGD funkcija. 

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) oponē, ka  iespējamas situācijas, kad cilvēks ir 

nonācis bezpalīdzīgā stāvoklī. 

V. Upeniece (Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Projektu un attīstības vadības nodaļas 

projektu vadītāja) informē, ka informāciju par  rīcību ārkārtas situācijās paredzēts ievietot 

tīmekļa vietnē “112”.   

A.Baštiks (Rīgas domes deputāts) interesējas par to, cik operatīvi tiks reaģēts uz izsaukumu 

no lietotnes “112” un vai operatīvie dienesti ar mobilo operatoru palīdzību nevar noteikt 

personas lokalizācijas vietu. 

V. Upeniece (Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Projektu un attīstības vadības nodaļas 

projektu vadītāja) paskaidro, ka vienotas lietotnes mērķis ir izvairīties no zvanu 

pāradresācijas  dažādiem dienestiem un nodrošināt operatīvu reaģēšanu uz izsaukumu.  
A. Pokšāns (Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Tehniskā servisa nodaļas vadītāja vietnieks) 

piebilst, ka mobilo operatoru  norādītā  personas atrašanās  vieta ir ļoti neprecīza.  

R.Mežavilka (Rīgas domes deputāte) iesaka lietotnes izstrādātājiem konsultēties ar vieglās 

valodas aģentūru. 

I.Šatkovska (Nodibinājums „Fonds „Jūnijs””, valdes priekšsēdētāja) norāda, ka  daudzas 

personas ar invaliditāti, funkcionālo traucējumu dēļ, nespēj lietot viedās ierīces un skāriena 

jūtīgos tālruņus. 

A. Pokšāns (Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Tehniskā servisa nodaļas vadītāja 

vietnieks) paskaidro, ka tiek strādāts, lai lietotnē “112” nodrošinātu iespēju iesniegt 

ziņojumu, izmantojot piktogrammas. SMS glābšanas dienestam  uz numuru 112 jau  šobrīd 

var sūtīt ziņas arī no podziņu/taustiņu telefona. Saņemtās ziņas tiks apstrādātas.  
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V. Upeniece (Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Projektu un attīstības vadības nodaļas 

projektu vadītāja) informē, ka priekšlikumus lietotnes “112” pilnveidošanai var sūtīt  uz e-

pastu : vita.upeniece@ic.iem.gov.lv 

 

Padome nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai par lietotni “112”. 

 

5. Par  nepieciešamo pašvaldības atbalstu tehnisko  palīglīdzekļu apkopē . 

(I.Šatkovska, V. Kleinbergs) 

 

I.Šatkovska (Nodibinājums „Fonds „Jūnijs””, valdes priekšsēdētāja) informē par aktuālu 

problēmu ar ko saskaras personas ar invaliditāti, kuras ir saņēmušas no Vaivaru tehnisko 

palīglīdzekļu centra elektriskos riteņkrēslus patapinājumā. Pēc 3 gadu perioda vairs netiek 

veikta palīglīdzekļa tehniskā apkope par valsts budžeta līdzekļiem. Ziņotāja ierosina iegūt no 

Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra statistikas datus par šādu personu skaitu Rīgas 

valstspilsētas pašvaldībā un izskatīt iespēju nodrošināt minētajām personām atbalstu no 

pašvaldības budžeta. Ziņotāja norāda, ka par minēto problēmsituāciju informēs arī Latvijas 

Republikas Labklājības ministriju. 

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) ierosina jautājuma izskatīšanu atlikt uz nākamo 

Padomes sēdi. 

 

Padome nolemj:  

1. Jautājumu par nepieciešamo pašvaldības atbalstu tehnisko palīglīdzekļu apkopē izskatīt 

nākamajā Padomes sēdē. 

2. Lūgt no Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra statistikas datus par  rīdzinieku skaitu, kas 

saņēmuši  elektriskos riteņkrēslus patapinājumā. 

 

6. Priekšlikumi nākamās Padomes sēdes darba kārtībai. 

(T.Kantāne, O.Slūtiņš, I.Balodis) 

 

T.Kantāne (Padomes sekretāre) informē, ka saņemta uzruna no preču un produktu 

piegādātāja BARBORA ar vēlmi izteikt piedāvājumu Padomes locekļiem par preču un 

produktu piegādēm. 

O.Slūtiņš  (Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas „Sadzirdi.lv.” valdes priekšsēdētājs)  

lūdz iekļaut nākamajā Padomes sēdē jautājumu par biedrības “Sadzirdi.lv” aktualitātēm un 

vājdzirdīgu personu iekļaušanos sabiedrībā. 

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

priekšsēdētājs) informē, ka drīzumā stāsies spēkā ES direktīva “Pieejamības akts”, kas būs 

vērsta uz preču un pakalpojumu pieejamību.  Ierosina aicināt uz Padomi atbildīgās 

institūcijas, Latvijas Republikas Labklājības ministrijas pārstāvjus informācijas sniegšanai. 

 

Padome nolemj:  

1. Aicināt piegādātāju BARBORA sagatavot elektroniski piedāvājumu Padomes 

locekļiem. Neiekļaut piegādātāja BARBORA prezentāciju nākamajā Padomes sēdē. 

2. Nākamo Padomi organizēt 2022.gada februāra pirmajā pusē. 

3. Aicināt uz Padomi Latvijas Republikas Labklājības ministrijas pārstāvjus, informācijas 

sniegšanai par ES direktīvu “Pieejamības akts”. 

mailto:vita.upeniece@ic.iem.gov.lv
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4. Iepazīties ar  biedrības “Sadzirdi.lv” aktualitātēm un vājdzirdīgu personu iekļaušanos 

sabiedrībā. 

7. Dažādi 

(V.Kleinbergs, I.Kondrāte) 

 

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) informē, ka, noslēdzot gadu, par ilggadīgu un aktīvu 

darbību personu ar invaliditāti atbalstam tiek pasniegti Rīgas domes priekšsēdētāja goda 

raksti: 

- Nodibinājumam „Fonds „Jūnijs””; 

- Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrībai; 

- Latvijas Miopātijas asociācijai “Sartorius”; 

- biedrībai „Invalīdu un viņu draugu apvienība “APEIRONS””; 

- Insultu pārcietušo cilvēku un viņu tuvinieku psiholoģiskā atbalsta biedrībai “Vigor”; 

- Rīgas vājredzīgo un neredzīgo biedrībai “Redzi mani.” 

 

I.Kondrāte (Rīgas domes Labklājības departamenta direktore) pasniedz Rīgas domes 

Labklājības departamenta pateicības rakstus: 

- Biedrībai „Latvijas spina bifida un hidrocefālijas biedrība”;  

- Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijai „Sadzirdi.lv.”; 

- Biedrībai „Rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās””;- 

 Biedrībai ”Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem”.  

 

Tā kā Padomes sēde notiek tiešsaistē, goda raksti uzglabāsies pie Padomes sekretāres 

T.Kantānes un tiks nodoti adresātiem personīgi tiekoties. 

 

Sēdi slēdz: plkst. 12.30 
 

  Pielikumā: 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 17.12.2021  

Kleinbergs Viesturs, Komitejas priekšsēdētājs, Rīgas domes Sociālo 

jautājumu komiteja 

Parakstīts 21.12.2021  

 


