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RĪGAS DOME 

PERSONU AR INVALIDITĀTI NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU KONSULTATĪVĀS 

PADOMES 

Rātslaukumā1, Rīgā, LV- 1539  

sēdes PROTOKOLS 

Rīgā 

2022.gada 10.februāris        Nr.1/2022. 

Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes (turpmāk – 

Padome) sēdes norises laiks: 10.02.2022., plkst.11.00 -13.00 

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  

 

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

režīmā.   

1. 11.05 - 11.10 Par iepriekšējās Padomes sēdes vienošanās izpildi. 

Ziņo: Padomes sekretāre T. Kantāne 

2. 11.10-11.30 Par  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 

“SOC/527“Eiropas tiesību akts par pieejamību”” 

Ziņo: LR LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākā 

eksperte D.Kampenusa 

3. 11.30-12.00 Par  nepieciešamo pašvaldības atbalstu tehnisko  palīglīdzekļu apkopē . 

Ziņo: Nodibinājuma „Fonds „Jūnijs” valdes priekšsēdētāja I. Šatkovska 

4. 12.00-12.30 Par  biedrības “Sadzirdi.lv” aktualitātēm un vājdzirdīgu personu 

iekļaušanos sabiedrībā. 

Ziņo: Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas „Sadzirdi.lv.” valdes 

priekšsēdētājs  O. Slūtiņš un Rīgas domes deputāte R. Mežavilka. 

Komentē: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja I.Štekele un Rīgas 

domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes 

Vispārējās izglītības skolu nodaļas galvenā speciāliste-eksperte 

Ā.Taurene; 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības 

pārvaldes Pirmsskolu nodaļas galvenā speciāliste-eksperte Dz.Timša 

5. 12.30-13.00 Priekšlikumi nākamās Padomes sēdes darba kārtībai. 

6. 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 27 Padomes locekļi 

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

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

 

1. Par iepriekšējās Padomes sēdes vienošnās izpildi 

(T.Kantāne) 

 

T.Kantāne (Padomes sekretāre) informē, ka 

1. Visi iepriekšējā (16.12.2021.) Padomes sēdē aktualizētie jautājumi ir iekļauti Padomes 

10.02.2022. sēdes darba kārtībā. 

2. Citiem 16.12.2021. Padomes sēdē pieņemtajiem lēmumiem bija informatīvs raksturs. 

 

Padome nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai.  

 

2. Par  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu “SOC/527“Eiropas 

tiesību akts par pieejamību”” 

(D.Kampenusa, I.Šatkovska, I.Neimane, I.Kenne)  

 

D.Kampenusa (LR LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākā eksperte)   

Informē, ka pamatojoties uz ANO Konvenciju “Par personu ar invaliditāti tiesībām”, ES 

pieņemta piekļūstamības direktīva, kas 2019.gadā pieņemta visās ES dalībvalstīs. Būtiskākā 

prasība, ka nacionālajā līmenī tiek skatīts kā minētās direktīvas prasības iekļaut Latvijas 

normatīvajos aktos. Izstrādāts Jauns likums “Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums”. 

Tam jāstājas spēkā ar 28.06.2025. 

Ziņotāja informē, ka direktīvas tvērumā jaunās prasības attiecas tikai  uz noteikta veida precēm 

(plaša patēriņa datori un to operētājsistēmas, pašapkalpošanās termināļi un to operētājsistēmas, 

patērētāju galiekārtas elektronisko sakaru pakalpojumiem, patērētāju galiekārtas audiovizuālo 

mediju pakalpojumiem, e-lasītājiem) un noteikta veida pakalpojumiem (Audiovizuālo mediju 

pakalpojumi, gaisa, ūdensceļu, autobusu, dzelzceļa pasažieru pārvadājumu elementi, banku 

pakalpojumi, e-grāmatas un to programmatūra, e-komercijas pakalpojumi, elektronisko sakaru 

pakalpojumi, t.sk. 112 tālrunis).  

Publiskajā iepirkumā pēc 28.06.2025. varēs iepirkt tikai piekļūstamas preces un pakalpojumus. 

Ziņotāja informē arī par direktīvas prasību izpildes uzraudzību un kontroli – ir iezīmētas  

kompetentās iestādes, kas kontrolēs pakalpojumu atbilstību. 

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

bankomāti cilvēkiem riteņkrēslā  nav pieejami fiziski un pirms digitalizācijas, būtu jārisina 

fiziskā pieejamība. Interesējas, vai izstrādājot Preču un pakalpojumu piekļūstamības likumu 

Labklājības ministrija ir konsultējusies ar personu ar invaliditāti organizācijām. 

 I.Neimane (Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas “Sustento” 

pārstāve) atzīmē, ka minētās direktīvas prasību ieviešana uzlabos senioru un jauniešu ar 

funkcionāliem traucējumiem iespējas izmantot mūsdienīgas tehnoloģijas, tomēr arī fiziskās 

vides pieejamība ir aktuāla un ir jārisina. 

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

iepriekš izteiktajiem komentāriem. 
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D.Kampenusa (LR LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākā eksperte) atbild, 

ka minētais likumprojekts ir apspriests Invalīdu lietu nacionālajā padomē, kā arī aicina 

nevalstiskās organizācijas priekšlikumus un jautājumus par Preču un pakalpojumu 

piekļūstamības likumu rakstīt  uz e-pastu Dace.Kampenusa@lm.gov.lv . 

 

Padome nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

3. Par nepieciešamo pašvaldības atbalstu tehnisko  palīglīdzekļu apkopē 

(I.Šatkovska, V. Kleinbergs, M.Moors, I.Balodis) 

 

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 ar līdzmaksājumu.  Ar līdzmaksājumu personas 

parasti izvēlas iegādāties specifiskus palīglīdzekļus, kas atbilst tieši konkrētās personas 

vajadzībām un netiek nodrošināti no valsts. Šādā veidā iegādātiem palīglīdzekļiem netiek 

veikta palīglīdzekļa tehniskā apkope par valsts budžeta līdzekļiem. Rezerves daļas  ir kļuvušas 

dārgākas. Piemēram, akumulatora nomaiņa elektriskajam riteņkrēslam, ziņotājai ir izmaksājusi 

700 EUR. 

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) ierosina nevalstiskajām organizācijām sagatavot 

vēstuli Rīgas domes Labklājības departamentam. Vēstulē izskaidrot situāciju, minēt piemērus 

un lūgt rast risinājumu. 

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

vietnieks) aicina nevalstiskās organizācijas rakstīt uz e-pastu:  dl@riga.lv 

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

priekšsēdētājs) ierosina apkopot problemātiku ar tehnisko palīglīdzekļu apkopi un lūgt  

jautājuma risināšanā iesaistīties Labklājības ministriju. 

 

 Padome nolemj:  

1. Nevalstiskajām organizācijām par tehnisko palīglīdzekļu apkopi rakstiski vērsties Rīgas 

domes Labklājības departamentā, izskaidrot situāciju, minēt piemērus un lūgt rast 

risinājumu. 

2. Labklājības departamentam apkopot personu ar invaliditāti vajadzības saistībā ar tehnisko 

palīglīdzekļu apkopi un uzturēšanu. 

 

4. Par  biedrības “Sadzirdi.lv” aktualitātēm un vājdzirdīgu personu iekļaušanos 

sabiedrībā. 

(O.Slūtiņš, R.Mežavilka, V.Kleinbergs, I.Kenne) 

 

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

iepazīstina ar  organizācijas “Sadzirdi.lv” mērķiem, informē par vājdzirdīgu personu 

unikālajām vajadzībām pretstatā  nedzirdīgu personu vajadzībām.  

Ziņotājs informē par izglītības (pirmsskolas un skolas) iestāžu sniegto pakalpojumu nozīmi 

vājdzirdīgu personu funkcionālo traucējumu mazināšanā.    

R.Mežavilka (Rīgas domes deputāte) informē, par veiktu pētījumu  “Vājdzirdīgu un 

nedzirdīgu bērnu vajadzības un nepieciešamie atbalsta pasākumi”. 

Dz.Timša (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes 

Pirmsskolu nodaļas galvenā speciāliste-eksperte)  informē par pirmskolas izglītības iestādēm, 

kurās tiek īstenotas  izglītības programmas bērniem ar dzirdes traucējumiem. 

mailto:Dace.Kampenusa@lm.gov.lv
mailto:dl@riga.lv
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Ā.Taurene (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes 

Vispārējās izglītības skolu nodaļas galvenā speciāliste-eksperte) informē par izglītības 

iestādēm Rīgā, kurās bērni  ar dzirdes traucējumiem var iegūt izglītību no 1. līdz 9. klasei. 

 I.Štekele (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes 

Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja) komentē par skolotāja palīgiem mācību procesā bērniem 

ar funkcionāliem traucējumiem. Izglītības iestādes var vērsties Rīgas domes Izglītības, kultūras 

un sporta departamentā  ar lūgumu piešķirt skolotāja palīgu izglītības procesam.  

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) ierosina aicināt Rīgas domes Izglītības, kultūras un 

sporta departamentu veidot atsevišķu fokusa grupu, pieaicinot Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta 

asociāciju „Sadzirdi.lv.”, kurā izskatīt jautājumu par vājdzirdīgu bērnu izglītību Rīgā. 

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

viņu darba grupā par bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izglītību. 

 

Padome nolemj:  

1. Aicināt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu veidot atsevišķu fokusa 

grupu, pieaicinot Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociāciju „Sadzirdi.lv.”, kurā izskatīt 

jautājumu par vājdzirdīgu bērnu izglītību Rīgā. 

2. Diskusiju par bērnu ar cita veida funkcionālajiem traucējumiem izglītību Rīgā  organizēt 

atsevišķi. 

  

5. Priekšlikumi nākamās Padomes sēdes darba kārtībai. 

(V.Kleinbergs) 

 

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) 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, kā arī ierosina nākamo 

Padomes sēdi organizēt 2022.gada aprīlī /maijā. 

 

Padome nolemj:  

1. Nākamo Padomes sēdi organizēt 2022.gada aprīlī/maijā; 

2. Priekšlikumus nākamās Padomes darba kārtībai iesniegt rakstiski Rīgas domes Labklājības 

departamentā (Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010),  iesūtot tos elektroniski dl@riga.lv līdz 

01.03.2022 

 

Pielikumā:  

1. Padomes sēdes dalībnieku saraksts, Microsoft Teams platformas sadaļas “Dalībnieki” 

izdruka, uz 1 lp; 

2. Microsoft Teams platformas sadaļas “tērzētava” izdruka, uz 2 lp 

 

 

 
Persona 

Lēmums Datums Komentārs 

Kantāne Taiga Galvenais speciālists, Rīgas domes Labklājības 

departamenta Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu 

administrēšanas nodaļa pilngadīgām personām 

Vizēts 15.02.2022  

Kleinbergs Viesturs, Komitejas priekšsēdētājs, Rīgas domes 

Sociālo jautājumu komiteja 

Parakstīts 17.02.2022  
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