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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 22.septembris        Nr.3/2022. 

Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes (turpmāk – Padome) 

sēdes norises laiks: 22.09.2022., 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. 11.10-11.20 Par izmaiņām Padomes sastāvā 

Ziņo: Padomes sekretāre T. Kantāne 

3. 11.20-11.45 Par grozījumiem Rīgas domes 2018.gada 24.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.23“Par transporta pakalpojumu samaksas kārtību personām 

ar funkcionāliem traucējumiem, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko 

transportu” 

 Ziņo: Padomes sekretāre T. Kantāne 

4. 11.45-12.00 Par  Rīgas Sociālā dienesta (RSD) darbinieku noslogojumu 

 Ziņo: RSD vadītāja G. Eglīte 

5. 12.00-12.15 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem ar 01.01.2023. 

Ziņo: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Juridiskās nodaļas 

Juridiskās analīzes sektora eksperte tiesību jautājumos D. Cīrule,  

Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Nekustamā īpašuma nodokļa 

aprēķināšanas nodaļas vadītāja vietniece I. Lāzo 

6. 12.15-12-20 Par Ministru kabineta 24.05.2022. noteikumos Nr.315 “Grozījumi Ministru 

kabineta 2021. gada 18. maija noteikumos Nr. 316 "Noteikumi par 

asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti"”  

iekļauto izmaiņu ietekmi uz asistenta pakalpojuma saņemšanu. 

Ziņo: RSD Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļas 

vadītāja L.Salmiņa 

7. 12.20-13.00 Priekšlikumi nākamās Padomes sēdes darba kārtībai 
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8. Dažādi jautājumi. 

 

Padomes locekļu pieslēgšanās tīmekļa vietnē 

 

Padomes locekļi reģistrējas dalībai Padomes sēdē.  

No 42 apstiprinātajiem  Padomes locekļiem dalībai sēdē ir reģistrējušies 16 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 vienošanās izpildi 

(T.Kantāne, V.Kleinbergs) 

 

T.Kantāne (Padomes sekretāre) informē: 

1. Visi iepriekšējā (02.06.2022.) Padomes sēdē aktualizētie jautājumi ir iekļauti Padomes 

22.09.2022. sēdes darba kārtībā.  

2. Nodibinājums “Fonds Nāc līdzās” ar Rīgas domes 07.09.2022. lēmumu uzņemts Padomes 

sastāvā. 

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) informē, ka notikušas pārrunas ar Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta departamentu par Pašvaldības finansiālu atbalstu nodibinājuma "Fonds Nāc 

līdzās!" aktivitātēm. Tiks izskatīta iespēja nodrošināt Pašvaldības finansiālu atbalstu 2023.gadā. 

 

Padome nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai.  

 

2. Par izmaiņām Padomes sastāvā 

(T.Kantāne)  

 

T.Kantāne (Padomes sekretāre) informē:  

1.  Ir saņemti 2 iesniegumi par nevalstisko organizāciju pārstāvju maiņu Padomē. Rīgas pilsētas 

Latgales priekšpilsētas invalīdu biedrībā (RLIB) un Latvijas Neredzīgo biedrībā (LNB)  ir pārvēlēti 

valdes priekšsēdētāji. RLIB P.Vanaga vietā biedrību Padomē turpmāk pārstāvēs  Valdis Valainis. 

Savukārt, LNB  S.Sproģes vietā biedrību turpmāk pārstāvēs Kaspars Biezais. 

2. Rīgas invalīdu biedrības “Možums” vadītājs G.Mačukāns ir miris, citus valdes locekļus uzrunāt 

neizdodas. Uzņēmumu reģistrs  uzrāda, ka minētajai  biedrībai uzsākts likvidācijas process.  

 

Padomes locekļi neiebilst:  

1. Akceptēt RLIB  un LNB pārstāvju maiņu Padomē.  

2. Izslēgt Rīgas invalīdu biedrību “Možums” no Padomes. 

 

3. Par grozījumiem Rīgas domes 2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.23“Par 

transporta pakalpojumu samaksas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem, 

kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu” 

(T.Kantāne,) 

 

T.Kantāne (Padomes sekretāre) ziņo, ka samaksas transporta pakalpojumiem saņemšanas 

vienkāršošanai ir sagatavoti grozījumi saistošajos noteikumos, kas paredz: 

• pieprasot transporta pakalpojumu samaksu rehabilitācijas apmeklēšanai, turpmāk RSD būs 

nepieciešams iesniegt nosūtījumu rehabilitācijas  pakalpojumu saņemšanai nevis nosūtījumu uz 

rehabilitācijas institūciju; 
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• vienreizējo transporta pakalpojumu samaksu atkārtoti varēs saņemt ne tikai nokļūšanai uz 

stacionāro ārstniecības iestādi, bet arī uz stacionāro rehabilitācijas iestādi; 

• lai saņemtu samaksu transporta pakalpojumiem hemodialīzes procedūru apmeklēšanai, ģimenes 

ārsta izziņu vajadzēs iesniegt tikai pirmreizēji nevis katru gadu kā līdz šim. 

Sagatavotie grozījumi un paskaidrojuma raksts Padomes locekļiem izsūtīti nedēļu pirms Padomes 

sēdes. Padomes locekļi iepazinušies ar plānotajiem grozījumiem. Iebildumu nav. 

 

Padomes locekļi neiebilst:  

Konceptuāli  atbalstīt  piedāvātos grozījumus Rīgas domes 24.01.2018. saistošajos noteikumos 

Nr.23 “Par transporta pakalpojumu samaksas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem, 

kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu”. 

 

4. Par Rīgas Sociālā dienesta (RSD) darbinieku noslogojumu 

(G.Eglīte, I.Kenne, V.Kleinbergs, I.Kondrāte) 

 

G.Eglīte (RSD vadītāja) informē par RSD darbinieku skaitu, sociālā darba speciālistu atalgojumu, 

prasībām personāla kvalifikācijai, kā arī par esošajiem riskiem un problēmām. Uz 22.09.2022. RSD 

ir 69 speciālistu vakances. Sociālā darba organizatoram, uzsākot darba attiecības, nepieciešami 2-

3 mēneši, lai izprastu darba specifiku un procesus RSD  Lai nodrošinātu pakalpojumus 

iedzīvotājiem, RSD speciālisti strādā ar pārslodzi, tikpat kā dubultīgi pārsniedzot, vispārējā sociālā 

darba praksē rekomendēto klientu skaitu vienam darbiniekam. Ievērojamu papildu slodzi RSD 

darbiniekiem rada arī darbs ar Ukrainas civiliedzīvotājiem. Saistībā ar energoresursu cenu kāpumu 

un apkures sezonu, paredzams, ka RSD darbinieku noslogojums palielināsies.  

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

informācijas apritei izmantot nevalstiskās organizācijas. Ja RSD atsūtītu nevalstiskajām 

organizācijām informāciju par aktualitātēm, nevalstiskās organizācijas to izplatītu saviem 

biedriem. 

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) norāda, ka Rīgas domes Labklājības departamenta mājas 

lapā ir izceltas aktualitātes. 

I.Kondrāte (Rīgas domes Labklājības departamenta direktore) piebilst, ja Rīgas domes 

Labklājības departaments saņemtu rakstisku lūgumu no nevalstiskās organizācijas, tad nevalstiskā 

organizācija tiktu iekļauta sarakstā aktualitāšu izziņošanai. 

 

Padome nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai.  

 

5.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem ar 01.01.2023. 

(D.Cīrule) 

 

D.Cīrule (Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Juridiskās nodaļas Juridiskās analīzes 

sektora eksperte tiesību jautājumos) informē, ka nav paredzētas būtiskas izmaiņas nekustamā 

īpašuma nodokļu (NĪN) atvieglojumos attiecībā uz personām ar invaliditāti. 2022.gada marta 

mēnesī aktualizētais jautājums par NĪN atvieglojumiem sabiedriskā labuma organizācijām  un 

provizoriskajiem grozījumiem Rīgas domes 15.01.2021. saistošo noteikumu Nr.109 

3.17.apakšpunktā ir pārrunāti tiekoties ar nevalstiskajām organizācijām, kuras aktualizēja  šo 

jautājumu (Nodibinājums „Fonds „Jūnijs””, Biedrība ”Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem”). 

Informācija par iebildumiem ir nodota NĪN darba grupai.  NĪN darba grupas lēmums būs 

noteicošais sabiedriskā labuma organizācijām piemērojamo NĪN atvieglojumu apmēram un 

atvieglojumu saņemšanas procesam.  
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Padome nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai.  

 

6. Par Ministru kabineta 24.05.2022. noteikumos Nr.315 “Grozījumi Ministru kabineta 

2021. gada 18. maija noteikumos Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes 

pakalpojumu personām ar invaliditāti"”  iekļauto izmaiņu ietekmi uz asistenta 

pakalpojuma saņemšanu. 

(L.Salmiņa) 

 

L.Salmiņa (RSD Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļas vadītāja)  iepazīstina 

ar valsts finansētā asistenta pakalpojuma dinamiskajiem rādītājiem. Ar 01.07.2021. stājoties spēkā 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes 

pakalpojumu personām ar invaliditāti”, daudzām personām ar invaliditāti asistenta pakalpojuma 

apjoms samazinājās. 

Pēc Ministru kabineta 24.05.2022. noteikumu Nr.315 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. 

maija noteikumos Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām 

ar invaliditāti"”, spēkā stāšanās, situācija ir mainījusies: 

• Palielinājies personu skaits, kuri saņem valsts finansēta asistenta pakalpojumu pašvaldībā; 

• Palielinājies asistenta pakalpojumam izmantoto stundu apjoms; 

• Palielinājies asistenta atalgojums. 

 

 Padome nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai 

 
  

7. Priekšlikumi nākamās Padomes sēdes darba kārtībai. 

(T.Kantāne, I.Balodis,  I.Šatkovska,V.Kleinbergs) 

 

T.Kantāne (Padomes sekretāre) ierosina uzklausīt Nodibinājuma „Invalīdu un viņu draugu 

apvienība “Apeirons”” aktualitātes, nodrošinot nodarbinātības pakalpojumu personām ar 

invaliditāti 

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

neiebilst. 

I.Šatkovska (Nodibinājuma „Fonds „Jūnijs”” valdes priekšsēdētāja) ierosina izskatīt jautājumu par 

aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu, nodrošināšanu. 

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) norāda, ka aprūpes mājās pakalpojums ir viens no 

apjomīgākajiem un to nevar izskatīt vienas Padomes sēdes laikā. Jautājuma izskatīšanai būtu jārīko 

konference. Ja personai ir sūdzības par aprūpes mājās pakalpojumu sniedzēju, tad personai ir 

tiesības mainīt pakalpojuma sniedzēju. Ja personai ir iebildumi par piešķirto aprūpes mājās 

pakalpojumu apjomu, tad var vērsties RSD ar lūgumu pārvērtēt pakalpojuma apjomu. 

I.Šatkovska (Nodibinājuma „Fonds „Jūnijs”” valdes priekšsēdētāja) ierosina uzklausīt ziņojumu 

par uzstādītiem pacēlājiem un pielāgotiem mājokļiem. 

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

informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņēmusi lēmumu no 01.11.2022. 

atcelt SIA “Tet” universālā pakalpojuma saistības. Līdz ar to tiek pārtraukta valsts kompensācija 

atlaižu nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti. Ierosina izskatīt jautājumu par iespējamo 

pašvaldības atbalstu personām ar invaliditāti elektronisko sakaru/televīzijas pakalpojumu apmaksā. 

I.Šatkovska (Nodibinājuma „Fonds „Jūnijs”” valdes priekšsēdētāja) ierosina izskatīt jautājumu par 

samaksas transporta pakalpojumiem palielināšanu. 
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V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) norāda, ka samaksas transporta pakalpojumiem 

paaugstināšanu nevar skatīt, ja nav finansiāla seguma pašvaldības budžetā. 

Padome diskutē par nākamās Padomes sēdes organizēšanu. 

 

Padome nolemj: 

1. Uzklausīt Nodibinājuma „Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”” aktualitātes,  

nodrošinot nodarbinātības pakalpojumu personām ar invaliditāti. 

2. Uzklausīt ziņojumu par uzstādītiem pacēlājiem un pielāgotiem mājokļiem. 

3. Izskatīt jautājumu par pašvaldības atbalstu personām ar invaliditāti elektronisko 

sakaru/televīzijas pakalpojumu apmaksā. 

4. Nākamo Padomes sēdi organizēt 2022.gada 15.decembrī klātienē un svinīgā atmosfērā. 

 

8 .Dažādi 

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

 

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

norāda uz interesējošo jautājumu - sakarā ar ziemas tuvošanos, kāda ir Rīgas valstpilsētas gatavība 

ziemas sezonai, lai nodrošinātu cilvēku ar invaliditāti mobilitāti. 

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) informē, ka Rīgas domes sēdē 2022.gada 21. septembrī 

atbalstīti grozījumi Rīgas domes 28.04.2015. saistošajos noteikumos Nr.146 “Rīgas pilsētas 

teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” saistošajos noteikumos, kas paredz 

galvaspilsētā trīs gadu laikā pakāpeniski pāriet uz ietvju centralizētu kopšanu ziemā, tādējādi 

mazinot iedzīvotājiem uzlikto slogu piegulošo teritoriju uzturēšanā. Pakāpeniska pāreja uz pie 

ielām esošo ietvju centralizētu kopšanu sāksies 2022./2023. gada ziemas sezonā, kad paredzēts 

veikt centralizētus ietvju kopšanas darbus Rīgas vēsturiskajā centra un tā aizsargjoslas teritorijā. Šī 

teritorija kā pirmā izvēlēta, jo pilsētas centrā atrodas liels skaits kultūras un izglītības iestāžu, valsts 

un pašvaldības pakalpojumu sniegšanas vietas. 

R.Klimkāne (Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieka vietniece) 

informē, ka  pašlaik noris Latvijas nedzirdīgo nedēļa. Ir paredzēti vairāki pasākumi, lai veicinātu izpratni 

par cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Informācija par nedēļas pasākumiem 

https://www.lns.lv/lat/?doc=21270 

 

Padome nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai 

 

Pielikumā:  

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

uz 1 lp; 

2. Microsoft Teams platformas sadaļas “tērzētava” izdruka, uz 1 lp 

3. G.Eglītes prezentācija 22.09.2022., uz 10 lp./slaidi. 

4. L.Salmiņas prezentācija 22.09.2022., uz 6 lp./slaidi. 

 

1) Taiga Kantāne, Galvenais speciālists, Rīgas domes 

Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Sociālo 

pakalpojumu administrēšanas nodaļa pilngadīgām personām 

28.09.2022 

10:23:02 
Vizēts 

8) Viesturs Kleinbergs, Priekšsēdētājs, Personu ar invaliditāti 

nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome 

04.10.2022 

09:11:25 
eParakstīts 

 

https://www.lns.lv/lat/?doc=21270

