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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

RĪGAS DOME 

PERSONU AR INVALIDITĀTI NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU KONSULTATĪVĀS 

PADOMES 

Rātslaukumā1, Rīgā, LV- 1539  

sēdes PROTOKOLS 

Rīgā 

2022.gada __.decembris                             Nr.4/2022. 

Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes (turpmāk – 

Padome) sēdes norises laiks: 15.12.2022., sāk plkst. 11.00  

Sēdes norises vieta: Rīgas dome (Rātslaukums 1, Rīga), Portretu zāle, Microsoft Teams 

platforma  

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

priekšsēdētājs  

Protokolē: Z.Čevere, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Sociālo 

pakalpojumu administrēšanas nodaļas pilngadīgām personām galvenā speciāliste – eksperte, 

Padomes sekretāra p.i. 

Sēdē piedalās: dalībnieku sarakstu skatīt protokola pielikumā (1.pielikums, 1a.pielikums) 

Sēdes darba kārtība: 

N. 

p. 

k. 

Laiks Tēmas 

 

1. 10.30 - 11.00 Reģistrēšanās Padomes sēdei, t.sk. Padomes locekļu pieslēgšanās tīmekļa 

vietnē. 

2. 11.00 - 11.10 Par iepriekšējo Padomes sēžu lēmumu un vienošanās izpildi.  

Ziņo: Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Sociālo 

pakalpojumu administrēšanas nodaļas pilngadīgām personām galvenā 

speciāliste – eksperte, Padomes sekretāra p.i. Z.Čevere. 

3. 11.10 - 11.25 Par Nodibinājuma „Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”” 

aktualitātēm, nodrošinot nodarbinātības pakalpojumu personām ar 

invaliditāti. 

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

valdes priekšsēdētājs I.Balodis 

4. 11.25 - 11.45 Par riteņkrēsla pacēlāju  (stacionāro) piešķiršanu lietošanā Rīgas 

valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) iedzīvotājiem 

2022.gadā. 

Ziņo: Rīgas domes Labklājības departamenta Administratīvās pārvaldes 

priekšniece, departamenta direktora vietniece L.Kalniņa. 

5. 11.45 - 12.05 Par pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas 

riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti, Pašvaldībā. 

Ziņo: Rīgas Sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājas vietniece 

L.Zariņa, Rīgas Sociālā dienesta ergoterapeite K.Haberkorne, Rīgas 
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domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu 

administrēšanas nodaļas pilngadīgām personām vadītāja V.Rudzīte. 

6. 12.05 - 12.15 Par Pašvaldības atbalstu personām ar invaliditāti elektronisko 

sakaru/televīzijas pakalpojumu apmaksā. 

Ziņo: Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja, Padomes 

priekšsēdētājs V.Kleinbergs 

7. 12.15 - 12.25 Priekšlikumi nākamās Padomes sēdes darba kārtībai. 

8. 12.25 - 13.00 Dažādi jautājumi. 

 

Reģistrēšanās Padomes sēdei un Padomes locekļu pieslēgšanās tīmekļa vietnē 

 

Padomes locekļi reģistrējas dalībai Padomes sēdē.  

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) informē, ka, atbilstoši reģistrācijas rezultātiem sēdē 

kopumā piedalās 32 dalībnieki, t.sk. 21 (no 41) Padomes locekļi vai deleģēti pārstāvji  (10 

klātienē, Portretu zāle, un 11 pieslēgušies Microsoft Teams platformā) (1.pielikums, 

1a.pielikums), kas ir mazāk kā divas trešdaļas (51%) no apstiprinātā Padomes locekļu skaita. 

Kaut arī nav kvorums (divas trešdaļas), tiek lemts novadīt sēdi atbilstoši izsludinātajai darba 

kārtībai. 

 V.Kleinbergs informē par Padomes sēdes darba kārtības jautājumiem un to izskatīšanas 

kārtību.  

 

2. Par iepriekšējo Padomes sēžu lēmumu un vienošanās izpildi 

(Z.Čevere, A.Greitāne, I.Kenne, L.Zariņa, I.Balodis, V.Kleinbergs)  

 

Z.Čevere (Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu 

administrēšanas nodaļas pilngadīgām personām galvenā speciāliste – eksperte, Padomes 

sekretāra p.i.) informē, ka: 

1. Atbilstoši iepriekšējās Padomes (22.09.2022.) sēdes lēmumam: 

1.1. veikti grozījumi RD lēmumā Nr. 2890 “Par Personu ar invaliditāti nevalstisko 

organizāciju konsultatīvās padomes izveidošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldībā”: 

• nomainīti 2 Padomes locekļi (pārstāvēs: RLIB  V.Valainis; LNB K.Biezais); 

• izslēgts 1 Padomes loceklis (Rīgas invalīdu biedrību “Možums”). 

1.2. veikti grozījumi Rīgas Domes saistošajos noteikumos Nr.23 ““Par transporta 

pakalpojumu samaksas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras nevar 

pārvietoties ar sabiedrisko transportu”, t.i.: 

• precizēts iesniedzamo dokumentu saturs, lai varētu saņemt transporta pakalpojuma 

samaksu sociālās, profesionālās vai medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu 

apmeklējumiem; 

• paredzēts vienreizējo transporta pakalpojumu vairāk nekā vienu reizi gadā saņemt arī 

gadījumos, ja personai jāapmeklē sociālās, profesionālās vai medicīniskās 

rehabilitācijas iestādes; 

• redakcionāli precizēta vienreizējo transporta pakalpojumu saņemšanas un samaksas 

kārtība; 

• vienkāršota transporta pakalpojumu samaksas saņemšanas kārtība hroniskas nieru 

mazspējas slimniekiem. 



Lappuse 3 no 10 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

3 

2. Atbilstoši 02.06.2022. Padomes sēdes lēmumam: 

2.2.1. 19.10.2022. Rīgas domes Labklājības departaments (turpmāk – arī Labklājības 

departaments) nosūtīja vēstuli Labklājības ministrijai par valsts finansēta asistenta 

pakalpojuma apjoma palielināšanu tām personām ar invaliditāti, kas nodarbojas ar 

amatiermākslu kolektīvos, kuri iekļauti Dziesmu un deju svētku kustībā; 

2.2.2. 22.11.2022. no Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) saņemta atbildes vēstule, kurā 

LM norāda, ka: 

• izdalīt amatiermākslu kolektīvu, kas iekļauti Dziesmu un deju svētku kustībā, 

apmeklēšanu kā atsevišķu asistenta pakalpojuma pieprasīšanas mērķi LM nesaskata par 

atbalstāmu, jo tādejādi diskriminācijas riskam tiktu pakļauti tie asistenta pakalpojuma 

saņēmēji, kuri apmeklē amatiermākslas kolektīvus, kas nav iekļauti Dziesmu  un deju 

svētku kustībā, kā arī rastos nevienāda attieksme pret personām, kurām ir cita veida 

intereses un nodarbības; 

• valsts atbalsts asistenta pakalpojumam tiek īstenots šim mērķim pieejamo valsts 

budžeta resursu ietvaros nodrošināšanai un prioritāri ir vērsts uz personām, kuras 

strādā, mācās, apmeklē dienas aprūpes centrus un specializētās darbnīcas, tādejādi 

veicinot pilngadīgu personu ar invaliditāti iesaisti izglītošanās procesā un darba tirgu. 

Amatiermākslas kolektīvu pasākumu apmeklēšana ir katra cilvēka brīva izvēle, kuras 

šobrīd no valsts budžeta līdzekļiem iespējams apmierināt ierobežotā apjomā; 

• piešķirtās stundas persona var izmantot ne tikai tam asistenta pakalpojuma 

pieprasīšanas mērķim, kura dēļ persona ir kvalificējusies attiecīgajam stundu skaitam 

(piemēram, nokļūšanai uz darbu un atpakaļ), bet piešķirtās stundas var izmantot 

atbilstoši saviem ieskatiem un vajadzībām, tai skaitā, iesaistīties arī amatiermākslu 

kolektīvos, kas iekļauti Dziesmu  un deju svētku kustībā. 

3. 22.09.2022. Padomes sēdē aktualizētie jautājumi iekļauti 15.12.2022. Padomes sēdes darba 

kārtībā. 

Detalizētāka informācija pieejama prezentācijā, 2.pielikums. 

A.Greitāne (Biedrība „Rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās””) lūdz izskaidrot vienreizējā 

transporta pakalpojuma piešķiršanas kārtību Rīgas Sociālajā dienestā (turpmāk - RSD); 

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

vienreizējā transporta pakalpojuma samaksas kārtību, t.sk. vai samaksa tiek veikta uz klienta 

kontu; 

L.Zariņa (Rīgas Sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājas vietniece) izskaidro 

vienreizējā transporta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību, t.i. lai RSD veiktu 

samaksu par vienreizējā transporta pakalpojumu: 

• persona RSD iesniedz iesniegumu par katru transporta pakalpojuma saņemšanas reizi 

pirms transporta pakalpojuma saņemšanas; 

• persona papildus iesniedz primārās veselības aprūpes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu 

izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīnas kartes (veidlapa 027/u), kurā ir 

pamatota personas nespēja pārvietoties ar sabiedrisko transportu; 

• RSD pēc personas iesnieguma un visu dokumentu saņemšanas organizē vienreizējā 

transporta pakalpojuma saņemšanu un norēķinās ar transporta pakalpojuma sniedzēju; 

• uz klienta kontu samaksa par vienreizējā transporta pakalpojumu netiek veikta. 

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

priekšsēdētājs) ierosina uz nākamo Padomes sēdi uzaicināt Labklājības ministri E.Siliņu un 

citus LM speciālistus, lai klātienē pārrunātu par valsts finansēta asistenta pakalpojuma 

piešķiršanas kārtību, saturu, apjomu, kā arī citus Padomei aktuālus jautājumus; 
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V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) atbalsta I.Baloža priekšlikumu un ierosina uz nākamo 

Padomes sēdi uzaicināt Labklājības ministri E.Siliņu. Norāda, ka ar Labklājības ministri ir 

pārrunājumi arī citi aktuāli jautājumi par sociālā atbalsta un sociālo pakalpojumu sniegšanu 

Pašvaldības iedzīvotājiem. Padomes locekļiem lūdz iesūtīt tēmas un jautājumus sarunām ar 

Labklājības ministri E.Siliņu. Iesūtītie jautājumi darba gaitā tiks izvērtēti, nepieciešamības 

gadījumā precizēti, tiks veikti organizatoriskie darbi.    

 

Padome nolemj:  

1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

2. Līdz 09.01.2023. Padomes locekļiem iesniegt tēmas un jautājumus sarunām ar 

Labklājības ministri E.Siliņu, iesūtot elektroniski dl@riga.lv.  

 

3. Par Nodibinājuma „Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”” aktualitātēm, 

nodrošinot nodarbinātības pakalpojumu personām ar invaliditāti. 

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

 

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

priekšsēdētājs) Padomes locekļus iepazīstina ar nodibinājuma „Invalīdu un viņu draugu 

apvienība “Apeirons”” (turpmāk – apvienība “Apeirons”) mērķiem, misiju un cita starpā 

informē par: 

• sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem (atbalsta personas pakalpojums ģimenēm, 

kurās ir bērns ar invaliditāti, auklītes pakalpojums ģimenēm, kurās ir bērns ar 

invaliditāti, nodarbinātības atbalsta pakalpojums, nodarbinātības veicināšana 

(subsidētās darba vietas, prakses vietas, prasmju veicināšana NVO valsts programma, 

ekskursijas pie darba devēja, u.c.)); 

• nodarbinātības atbalsta pakalpojuma saturu un apjomu, saņemšanas kārtību, u.c.; 

• dalību un veiktajām darbībām labdarības maratonā «dodpieci» (personām individuālie 

pieejamības risinājumi, tehniskie palīglīdzekļi, sadarbība ar Latvijas pašvaldībām, 

u.c.); 

• veiktajām apmācībām (vieglā un vienkāršā valoda, pieejamas vides kursi, pakalpojumu 

sniegšana cilvēkiem ar invaliditāti, atbalsta sistēma ģimenēm, kurās ir bērni ar 

invaliditāti, u.c.); 

• dalību valsts un pašvaldību darba grupās personas interešu aizstāvības jautājumos, t.sk. 

individuālu jautājumu risināšana; 

• sabiedrības izglītošanu (video, intervijas, sižeti, podkāsti, viedokļi); 

• vides pieejamības aktualitātēm, t.sk. vides pieejamības problēmām Pašvaldībā, par 

invalīdu stāvvietām, t.sk. invalīdu stāvvietu kartēm. 

Detalizētāka informācija pieejama prezentācijā, 3.pielikums. 

R.Mežavilka (Rīgas domes deputāts – partija “Attīstībai/ Par!,PROGRESĪVIE”) informē, ka 

bija tikšanās ar Pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” pārstāvjiem, kurā cita starpā tika apspriests 

arī jautājums par invalīdu stāvvietām, t.sk. invalīdu stāvvietu kartēm. Kā risinājums apspriests 

priekšlikums ieviest digitālu sistēmu, iespēju sasaistīt ar Mobilly, atsakoties no papīra invalīdu 

stāvvietu kartēm. Norāda, ka jautājums ir jārisina sadarbībā ar CSDD un citām invalīdu 

stāvvietu nodrošināšanā iesaistītajām organizācijām. 

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) norāda, ka Rīgā viena no lielākajām problēmām ir 

pacēlāju un vides pieejamības nodrošināšana, kas ir sākuma stadijā un pamazām risinās. 

Jautājumu patstāvīgi aktualizē Pašvaldībā. Kapitālsabiedrībā SIA “Rīgas nami” viens no 

mailto:dl@riga.lv
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sociālajiem mērķiem stratēģijā būs vides pieejamības nodrošināšana gan Rīgas pilsētas 

iestādēm, gan sociālo pakalpojuma sniedzējiem. 

Lūdz I.Balodim apkopot datus cik gadījumos rasti vides pieejamības risinājumi ar labdarības 

maratona «dodpieci» iesaisti, apkopotos datus iesniegt Padomei. 

 

Padome nolemj:  

1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

2. Līdz 09.01.2023. I.Balodim iesniegt informāciju Padomei par veiktajiem vides 

pieejamības gadījumiem ar labdarības maratona «dodpieci» iesaisti, iesūtot elektroniski 

dl@riga.lv.  

 

4. Par riteņkrēsla pacēlāju  (stacionāro) piešķiršanu lietošanā Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) iedzīvotājiem 2022.gadā.  

(L.Kalniņa, A.Greitāne, I.Šatkovska, I.Kenne, I.Balodis, V.Kleinbergs) 

 

L.Kalniņa (Labklājības departamenta Administratīvās pārvaldes priekšnieks, departamenta 

direktora vietnieks) Padomes locekļus iepazīstina ar situāciju par pacēlāju uzstādīšanu un 

pieejamību Pašvaldībā, kā arī cita starpā informē, ka: 

• uz 30.11.2022. rindā reģistrētas 110 personas, pacēlāja saņemšana procesā 7 personām, 

2022.gadā saņemti 23 jauni iesniegumi par riteņkrēsla pacēlāja piešķiršanu,                         

1 iesniegums bija jānoraida, u.c.);  

• kopumā 13 personām nodots lietošanā  riteņkrēsla pacēlājs, mobilais pacēlājs lietošanā 

izsniegts 2 personām, rindas kārtībā izsūtītas vēstules ar aicinājumu saņemt pacēlāju 

(augustā/septembrī – nosūtītas 28 vēstules, novembrī –  17 vēstules), no augusta notiek 

regulāra sazināšanās (telefoniski un/vai klātienē) ar identificētam prioritārās grupas 

personām, u.c.); 

• 2022.gadā stacionārā pacēlāja ar fiksētu platformu izmaksas: 7 200 – 7 550 EUR, 

diagonālā stacionārā pacēlāja ar saliekamo platformu izmaksas: 10 164 EUR, krēsla tipa 

pacēlāja izmaksas – 6 650 EUR, vertikālās cēlējplatformas (līdz 2m) izmaksas – 7 260 

EUR); 

• 2022.gadā izlietotais finansējums riteņkrēslu pacēlāju uzturēšanai ir 54 350 EUR; 

• ir dažādi bremzējošie faktori mobilo pacēlāju izmantošanai, t.i. nav spēcīga asistenta, 

nav piemērots personai (par lielu svars; veselības stāvoklis), nav atbilstoša kāpņu telpa 

(par mazu apgriešanās laukums, par augstu pakāpiens), nav kur glabāt pacēlāju, pacēlājs 

nav atbilstošs riteņkrēslam, persona nevēlas mobilo pacēlāju, u.c.); 

• ir dažādi bremzējošie faktori stacionāro pacēlāju izbūvei (metāla izmaksu pieaugums 

saistībā ar karu Ukrainā, sadārdzināja stacionāro pacēlāju izgatavošanu par ~45%, nav 

līdzfinansējums kāpņu telpas un ieejas mezgla pielāgošanai, vēsturiska ēka, u.c.); 

• ir aktuāli un jārisina sekojoši jautājumi:  

- katru gadu iesniegumu par riteņkrēslu pacēlāju piešķiršanu ir vairāk kā pieejamais 

finansējums jaunu pacēlāju ierīkošanai/ iegādei; 

- stacionāro pacēlāju ierīkošanas izmaksas augstākas par 5 900 EUR (ar PVN); 

- ir pieprasījums par pacēlāja piešķiršanu uz laiku slimības saasinājumu gadījumos 

(audzējs, insults); 

- papildus izmaksas pacēlāju ierīkošanai, demontāžai; 

- papildus būvdarbi ieejas mezgla pārbūvei (finansējums un organizēšana); 

- vides pieejamības nodrošināšana nokļūšanai līdz ārdurvīm; 
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- pakalpojuma sniedzēju kapacitāte, nepietiekama konkurence, u.c. 

• 2023. gadā  plānots veikt grozījumus  Rīgas domes  saistošajos noteikumos Nr.138 

grozījumos «Par riteņkrēsla pacēlāja piešķiršanu lietošanā». 

Detalizētāka informācija pieejama prezentācijā, 4.pielikums. 

A.Greitāne (Biedrība „Rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās””) lūdz izskaidrot vai 

stacionāro pacēlāju ir iespējams ierīkot jebkurā kāpņu telpā. 

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) skaidro, ka praksē ir daudz un dažādu bremzējošo  

faktoru un šķēršļu, kuru dēļ pacēlājus visās kāpņu telpās nav iespējams ierīkot, cita starpā arī 

ierobežo vide kāpņu telpā (piemēra, gaitenis par šauru, u.c.).   

I.Šatkovska (Nodibinājums „Fonds „Jūnijs””, valdes priekšsēdētāja) norāda, ka pacēlāji ir ļoti 

nepieciešami, problēma, ka nav brīvi pieejami (gara rinda). Aicina risināt jautājumu, lai 

pacēlājus iespējami ātri varētu saņemt visi atbilstoši vajadzībai, t.sk. risināt jautājumu par 

pacēlāju ierīkošanas pakalpojuma sniedzējiem, u.c.  

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) skaidro, ka iespēju robežās iesaistīsies pacēlāju 

ierīkošanas jautājuma risināšanā, cita starpā uzrunās SIA “Rīgas nami” kā pacēlāju ierīkošanas 

potenciālo pakalpojuma sniedzēju, aktualizēs jautājumu Rīgas domē, pārrunās ar SIA “Rīgas 

nami” par iespējām, u.c.  

I.Kenne (Biedrības ”Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” valdes locekle) ierosina, ka 

cilvēkiem, kā alternatīvu pacēlājiem, varētu piedāvāt atbilstošu dzīvokli ar pielāgotu āra un 

iekšējo telpu vidi vai personai piešķirt pabalstu pacēlājam.  

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

priekšsēdētājs) norāda, ka stacionārs pacēlājs nav tas labākais vides problēmas risinājums, jo 

ir papildus izdevumi par elektrību, uzturēšanu un citi izdevumi, nav pakalpojuma sniedzēju, 

u.c.). Pacēlājus vajadzētu ierīkot tikai tad, kad nav citas alternatīvas. Piedāvā ierīkot 

uzbrauktuves. 

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) norāda, ka jautājumu par pacēlāju ierīkošanu 

nepieciešams iekļaut vienā no nākamajām Padomes sēdēm kā atsevišķu jautājumu, jo 

jautājums par pacēlājiem ir apjomīgs un to nevar izskatīt vienas Padomes sēdes laikā. 

 

Padome nolemj: 

1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

2. Jautājumu par pacēlāju uzstādīšanu Pašvaldībā iekļaut nākamajās Padomes sēdēs.  

 

5. Par pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un 

personām ar redzes invaliditāti, Pašvaldībā. 

 (L.Zariņa, K.Haberkorne, V.Rudzīte, I.Šatkovska) 

 

L.Zariņa (Rīgas Sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājas vietniece) un K.Haberkorne 

(Rīgas Sociālā dienesta ergoterapeite) Padomes locekļus iepazīstina ar situāciju par pabalsta 

mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes 

invaliditāti  (turpmāk - Pabalsts) pieejamību Pašvaldībā, kā arī cita starpā informē, ka: 

• tiesības saņemt Pabalstu ir pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 

deklarējušai personai, kura ir atzīta par: 

- I vai II grupas invalīdu vai bērnu invalīdu un pārvietojas riteņkrēslā; 

- personai ar I vai II grupas redzes invaliditāti vai bērnam ar redzes invaliditāti. 

• lai saņemtu pabalstu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas RSD un iesniedz: 

iesniegumu pabalsta saņemšanai, izrakstu no medicīniskās kartes (veidlapa 027/u) vai 
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ārstējošā ārsta atzinumu, īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), mājokļa īpašnieka 

rakstisku piekrišanu mājokļa pielāgošanai, ja persona nav mājokļa īpašnieks; 

• 2022.gadā RSD saņemti 39 iesniegumi, no tiem – 7 gadījumos atcelti pirmie RSD 

lēmumi, jo personas nav iesniegušas informāciju par komersantu, kurš veiks mājokļa 

pielāgošanu vai persona mainīja viedokli par nepieciešamību veikt mājokļa 

pielāgošanu, 3 gadījumos – pieņemts RSD lēmums par Pabalsta atteikumu; 

• Pabalsta apmērs ir līdz 4 000 EUR personai, kura pārvietojas riteņkrēslā, līdz 1 500 EUR 

personai ar redzes invaliditāti). Samaksa par mājokļa pielāgošanas darbiem 

būvkomersantam tiek veikta pēc darbu pieņemšanas; 

•  2022. gadā Pabalsts izmaksāts 23 klientiem, par kopējo summu 91 536.49 EUR. 

• 2022.gadā mājokļa pielāgošanas darbus RSD klientiem veica 12 sadarbības partneri. 

Detalizētāka informācija pieejama prezentācijā, 5.pielikums. 

V.Rudzīte (Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu 

administrēšanas nodaļas pilngadīgām personām vadītāja) ziņo, ka tiek gatavoti grozījumi Rīgas 

domes 2020.gada 3.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes 

invaliditāti”, ar kuriem paredzēts palielināt Pabalsta apmēru: 

• no 4000 EUR līdz 6000 EUR  personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā; 

• no 1500 EUR līdz 2250 EUR personām ar redzes invaliditāti.  

V.Rudzīte lūdz Padomi atbalstīt minēto grozījumu veikšanu, sagatavotos grozījumus un 

paskaidrojuma rakstu saskaņot elektroniski, nosūtot Padomes locekļiem uz e-pastu.  

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

sniedzējiem, kuri RSD klientiem veic mājokļa pielāgošanas darbus, darbu veikšanai ir jāmaksā 

avansa maksājumi, ilgs un sarežģīts ir pieņemšanas – nodošanas darbu process. 

 

Padome nolemj:  

1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

2. Padomes locekļi neiebilst konceptuāli atbalstīt piedāvātos grozījumus Rīgas domes 

2020.gada 3.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar 

redzes invaliditāti” un grozījumu projektu saskaņot elektroniski, e-pastā.  

 

6. Par Pašvaldības atbalstu personām ar invaliditāti elektronisko sakaru/televīzijas 

pakalpojumu apmaksā. 

(V.Kleinbergs, I.Kenne, I.Balodis) 

 

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) atgādina, ka iepriekšējā, 22.09.2022., Padomes sēdē 

tika izdiskutēts, par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu no 01.11.2022. 

atcelt SIA “Tet” universālā pakalpojuma saistības. Kā rezultātā tiek pārtraukta valsts 

kompensācija atlaižu nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti sakaru/televīzijas pakalpojumu 

apmaksā (I.Baloža aktualizēts jautājums). 

Attiecībā uz Pašvaldības atbalstu V.Kleinbergs informē, ka jebkuram Pašvaldības 

iedzīvotājam, t.sk. personai ar invaliditāti, atbalstu par telekomunikāciju un interneta lietošanu 

ir iespēja risināt un saņemt caur mājokļa pabalstu (līdz 20 EUR personai/mājsaimniecībai 

mēnesī, bet ne vairāk, kā norādīts pakalpojumu sniedzēja rēķinā). Paskaidro, ka mājokļa 
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pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību un izdevumu pozīciju minimālās 

normas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai nosaka 17.12.2020. Ministru kabineta 

noteikumi Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un 

sociālās palīdzības saņemšanu”. Lai saņemtu mājokļa pabalstu, personai ar iesniegumu ir 

jāvēršas RSD. Pēc dokumentu saņemšanas RSD izvērtē personas/mājsaimniecības materiālos 

resursus (sadarbībā ar iesniedzēju Pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo 

iztikas līdzekļu deklarāciju), aprēķina mājokļa pabalstu un pieņem lēmumu par mājokļa 

pabalsta piešķiršanu. 

I.Kenne (Biedrības ”Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” valdes locekle) norāda, ka ne 

visas personas ar invaliditāti atbilst mājokļa pabalsta saņemšanas kritērijiem, līdz ar to daļa 

personu ar invaliditāti paliek bez Pašvaldības atbalsta. Ierosina  telekomunikāciju un interneta 

lietošanai Pašvaldībā ieviest atsevišķu pabalstu, piemēram 10 EUR mēnesī vai cita summa. 

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

priekšsēdētājs) norāda, ka interneta pieejamība personām ar invaliditāti ir svarīga attālinātā 

darba nodrošināšanai. 

V.Kleinbergs norāda, ka nesaredz iespēju jaunas iniciatīvas aktualizēšanai, ja nav finansiāla 

seguma Pašvaldības budžetā. Cita alternatīva priekšlikuma risinājumam šobrīd nav. 

 

Padome nolemj:  

1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

7. Priekšlikumi nākamās Padomes sēdes darba kārtībai. 

(V.Kleinbergs) 

 

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) atgādina Padomes locekļiem, ka priekšlikumi 

Padomes darba kārtībai jāiesniedz rakstiski Labklājības departamentā (Baznīcas ielā 19/23, 

Rīgā, LV- 1010) vai iesūtot elektroniski dl@riga.lv. Ierosina nākamo Padomes sēdi organizēt 

2023.gada februāra beigās vai martā, kurā viens no darba kārtības jautājumiem ir tikšanās ar 

Labklājības ministri E.Siliņu, lai pārrunātu Padomi interesējošos aktuālos jautājumus. 

Padome diskutē par nākamās Padomes sēdes organizēšanu. 

 

Padome nolemj:  

1. Uz nākamo Padomes sēdi uzaicināt Labklājības ministri E.Siliņu, lai pārrunātu Padomi 

interesējošos aktuālos jautājumus. 

2. Padomes locekļiem iesniegt tēmas un jautājumus sarunām ar Labklājības ministri E.Siliņu, 

iesūtot tos elektroniski dl@riga.lv. līdz 09.01.2023. 

3. Priekšlikumus nākamās Padomes darba kārtībai iesniegt rakstiski Labklājības departamentā 

(Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010), iesūtot tos elektroniski dl@riga.lv līdz 17.01.2023. 

4. Nākamo Padomes sēdi organizēt 2023.februāra beigās vai martā. 

 

8. Dažādi jautājumi 

(B.Bicēna, V.Kleinbergs, R.Mežavilka, I.Kondrāte, I.Šatkovska, I.Balodis) 

 

B.Bicēna (Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija „Sadzirdi.lv.”) ierosina izskatīt jautājumu 

par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un komunikāciju personām ar funkcionālajiem 

traucējumiem SIA „Rīgas 1. slimnīca” (turpmāk – Rīgas 1.slimnīca). Norāda, ka                              

mailto:dl@riga.lv
mailto:dl@riga.lv
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ir zināms gadījums, kad Rīgas 1.slimnīcā vājdzirdīga persona vēlējās elektroniski pieteikties 

izmeklējumam/konsultācijai pie ārsta, pieteikšanās anketā bija veikusi atzīmi par vājdzirdību, 

bet reģistratūras darbiniece personai zvanīja pa tālruni un pieraksts nevarēja notikt. 

Papildus norāda, ka Rīgas 1.slimnīcas reģistratūru sazvanīt nevar, elektroniskā pierakstu 

sistēma darbojas ar pārtraukumiem, u.c.    

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) norāda, ka Labklājības departamentam ir jāorganizē 

atsevišķa tikšanās ar Rīgas valstspilsētas veselības aprūpes kapitālsabiedrībām, jāpārrunā par 

pakalpojumu pieejamību un komunikāciju personām ar funkcionālajiem traucējumiem. 

R.Mežavilka (Rīgas domes deputāts – partija “Attīstībai/ Par!,PROGRESĪVIE”) piebilst, ka 

Labklājības departaments ir iesaistījies B.Bicēnas minētā gadījuma izpētē un jautājuma 

risināšanā. Atbalsta V.Kleinbergu priekšlikumu par tikšanos ar Rīgas Pašvaldības veselības 

kapitālsabiedrībām.  

I.Kondrāte (Rīgas domes Labklājības departamenta direktore) informē, ka izpētot reālo 

situāciju Rīgas valstspilsētas veselības aprūpes kapitālsabiedrībās, tika konstatēts, ka Rīgas 

1.slimnīcas mājaslapas E-pierakstā bez visas pierakstam nepieciešamās informācijas ir 

norādīta speciāla sadaļa “īpašās pazīmes”, kur var ielikt atzīmi lodziņā “vājdzirdīgs”, 

“vājredzīgs” vai “dzirdes un runas traucējumi”. Rīgas 1.slimnīca atzina, ka konkrētajā 

gadījumā reģistratūras darbiniece neuzmanības dēļ nebija atzīmi pamanījusi, par ko darbiniece 

ir saņēmusi aizrādījumu. Sakarā ar konkrēto gadījumu Rīgas 1.slimnīcā ir veiktas pārrunas ar 

visiem reģistratūras darbiniekiem, kā arī veiktas atkārtotas apmācības par e-pieraksta datu 

apstrādi. 

Rīgas 2.slimnīcai, Rīgas veselības centram un Rīgas dzemdību namam ir pieejama 

pieraksta sistēma “eVeselībasPunkts”, kurā  elektroniski var veikt pierakstu uz pakalpojumu  

konkrētā datumā un laikā bez telefoniska kontakta. 

Papildus norāda, ka Labklājības departaments tiksies ar Rīgas valstspilsētas veselības aprūpes 

kapitālsabiedrībām un vēlreiz pārrunās par pakalpojumu pieejamību un komunikāciju 

cilvēkiem ar redzes, dzirdes invaliditāti, kustību traucējumiem, u.c. 

I.Šatkovska (Nodibinājums „Fonds „Jūnijs””, valdes priekšsēdētāja) ierosina izvērtēt Rīgas 

sociālās aprūpes centrā «Gaiļezers» (turpmāk - RSAC "Gaiļezers") tikšanās kārtību ar 

pakalpojuma saņēmējiem - esot ierobežota satikšanās ar klientiem, kā arī klientiem ir 

ierobežota pārvietošanās ārpus RSAC "Gaiļezers" vai tā teritorijā.   

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) norāda, ka I.Šatkovskas jautājums nav Padomes 

kompetence. Labklājības departamentam ir jātiekas ar RSAC "Gaiļezers" vadību, jāizvērtē 

situācija un nepieciešamības gadījumā jārisina jautājums. 

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

priekšsēdētājs) ierosina Padomē izrunāt jautājumu par sociālās kārtības nodrošināšanu 

sociālajās mājās un citās sabiedriskās vietās, piemēram alkohola, narkotiku lietošana, u.c. 

nekārtības. 

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) norāda, ka I.Baloža jautājums nav Padomes 

kompetence. Jāveic apkopojums, jāizvērtē vai tā ir sistēma. Ja tā ir kopēja problēma, tad 

jārisina. Individuāli gadījumi ir jārisina ziņojot policijai.  

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

priekšsēdētājs) aicina Padomes locekļus par nekārtības gadījumiem sūtīt informāciju, piekrīt 

informāciju apkopot.  

 

Padome nolemj:  

1. Pieņemt informāciju zināšanai. 
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2. Līdz 10.02.2023. Labklājības departamentam organizēt tikšanos ar Rīgas valstspilsētas 

veselības aprūpes kapitālsabiedrībām. Pārrunāt par veselības aprūpes pakalpojumu 

pieejamību un komunikāciju cilvēkiem ar redzes, dzirdes invaliditāti, kustību 

traucējumiem, u.c. Nākamajā Padomes sēdē ziņot Padomes locekļiem par izpildi. 

 

Sēdi slēdz: plkst. 13.00 

 

Pielikumā:  

1. Padomes sēdes dalībnieku saraksta kopija, klātiene, Portretu zāle, uz 5 lp. 

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

izdruka, uz 1 lp. 

2. Z.Čevere, 15.12.2022. prezentācija “Par iepriekšējo Padomes sēžu lēmumu izpildi”, uz           

6 lp./slaidi. 

3. I.Balodis, 15.12.2022. prezentācija “Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons”, uz          

19 lp./slaidi.   

4. L.Kalniņa, 15.12.2022. prezentācija_” Par riteņkrēsla pacēlāja piešķiršanu lietošanā ”, uz       

9 lp./slaidi. 

5. L.Zariņa, K.Haberkorne, 15.12.2022. prezentācija “Mājokļa pielāgošana Rīgas 

valstspilsētas pašvaldības iedzīvotājiem”, uz 8 lp./slaidi. 

 

 

 

Padomes protokolists:                                                                                                   Z.Čevere 

 
 

 

Padomes priekšsēdētāja:                                  V.Kleinbergs 
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