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RĪGAS DOME 

PERSONU AR INVALIDITĀTI NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU KONSULTATĪVĀS 

PADOMES 

Rātslaukumā1, Rīgā, LV- 1539  

sēdes PROTOKOLS 

Rīgā 

 

2021.gada 21.jūnijs                               Nr.2/2021 

 

Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes (turpmāk – 

Padome) sēdes norises laiks: 17.06.2021., plkst.11.00 -13.00 

Sēdes norises vieta: interneta tīmekļa vietne, Microsoft Teams platforma 

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

priekšsēdētājs  

Protokolē: T.Kantāne, Padomes sekretāre.  

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

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 11.10-11.30. Iepazīšanās ar  Apkaimju iedzīvotāju centru  

Ziņo: Apkaimju attīstības un klientu apkalpošanas pārvaldes priekšniece  

I.Stalidzāne  

4. 11.30 - 12.15 Par iespējamajām izmaiņām samaksas transporta pakalpojumiem 

nodrošināšanā personām, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko 

transportu. Diskusija un laiks viedoklim 

Ziņo: Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes 

priekšnieks, direktora vietnieks M.Moors.  

5. 12.15-12.40 Par valsts finansēto asistenta pakalpojumu. Par aprūpes pakalpojumu 

bērniem no 01.07.2021. 

Ziņo:  Rīgas Sociālā dienesta Asistenta pakalpojuma pašvaldībā  

administrēšanas nodaļas vadītāja L. Salmiņa 

Ziņo: Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes 

priekšnieks, direktora vietnieks M.Moors.  

6. 12.40- 12.50 Priekšlikumi nākamās Padomes sēdes darba kārtībai. 

7. 12.50-13.00 Dažādi jautājumi. 
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1. Padomes locekļu pieslēgšanās tīmekļa vietnē 

(V.Kleinbergs) 

 

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

Microsoft Teams platformā, sēdē kopumā piedalās 40 dalībnieki, t.sk. no 42 apstiprinātā  

Padomes locekļa dalībai sēdē ir reģistrējušies 27 Padomes locekļi vai deleģēti pārstāvji, kas 

ir divas trešdaļas no apstiprinātā Padomes locekļu skaita.  

 

2. Par iepriekšējās Padomes sēdes vienošnās izpildi 

(T.Kantāne) 

  

T.Kantāne (Padomes sekretāre) informē, ka 

1. Iepriekšējā (18.02.2020.) Padomes sēdē aktualizētais jautājums par samaksas transporta 

pakalpojumiem mērķtiecīgumu ir iekļauts Padomes 17.06.2021. sēdes darba kārtībā 

(4.jautājums). 

2. Citi 18.02.2021. padomes sēdē pieņemtie lēmumi bija informatīva rakstura. 

 

Padome nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai.  

 

3.Iepazīšanās ar  Apkaimju iedzīvotāju centru 

(I.Stalidzāne, I.Šatkovska) 

 

I.Stalidzāne (Apkaimju attīstības un klientu apkalpošanas pārvaldes priekšniece) informē par 

izveidotajiem Apkaimju iedzīvotāju centriem, to funkcijām, sniegtajiem pakalpojumiem. 

Ziņotāja informē par apkaimju koordinatora lomu un iepazīstina ar apkaimju koordinatoriem. 

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

iespējas tuvināt apkaimju koordinatoru darba vietas attālākajiem Rīgas rajoniem, piemēram, . 

Jaunciemam.  

Padomes locekļi  izrāda interesi saņemt ziņotājas prezentāciju elektroniski. 

 

Padome nolemj:  

1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

2. I.Stalidzānei  atsūtīt prezentāciju elektroniski. T.Kantānei pārsūtīt prezentāciju Padomes 

locekļiem. 

 

4. Par iespējamajām izmaiņām samaksas transporta pakalpojumiem 

nodrošināšanā personām, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu. 

(M.Moors,V.Kleinbergs) 

 

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

vietnieks) akcentē problemātiku samaksas transporta pakalpojumiem piešķiršanā: 

- Samaksas transporta pakalpojumu piešķiršana ir Rīgas pilsētas pašvaldības brīvprātīga 

iniciatīva; 

- Ik gadu palielinās samaksas transporta pakalpojumiem saņēmēju skaits un šim mērķim 

izlietotais finansējums; 

- Tikai 9%-10 % no kopējā klientu skaita saņem papildus samaksu transportam – ir sociāli 

aktīvi;  
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- Gan Rīgas Sociālā dienesta darbinieki praksē konstatējuši, gan arī NVO ir norādījušas, ka 

daļa cilvēku, kas saņem samaksu transporta pakalpojumiem, ir sociāli neaktīvi un Rīgas 

pilsētas pašvaldības piešķirto samaksu neizmanto transporta pakalpojumiem. 

- 2018.gadā Rīgas domes Labklājības departaments veica pētījumu par samaksas transporta 

pakalpojumiem saņēmēju portretu un sociālo aktivitāti  Pētījumā secināts, ka personām, kuras 

savus braucienus veic galvenokārt uz darbu vai uz mācību iestādi, saņemtā finansējuma 

apjoms nav pietiekams, lai veiktu visus nepieciešamus braucienus (vidēji 6-7 x nedēļā). 

Papildus mēnesī jāpiemaksā 50 līdz 57 EUR. 

Pirms kārtējās Padomes sēdes, dažas personas ar invaliditāti pārstāvošas nevalstiskās 

organizācijas iesniedza priekšlikumus samaksas transporta pakalpojumiem piešķiršanas 

izmaiņām. Priekšlikumu apkopojums tika pievienots uzaicinājumam uz Padomes sēdi. 

Izvēršas diskusija par iespējamo samaksas transporta pakalpojumiem kārtības pārskatīšanu. 

Padomes locekļi norāda ka: 

-Izmaiņas samaksas transporta pakalpojumiem kārtībā ir nepieciešamas;  

-Sociāli aktīvajiem klientiem ir jāpiešķir lielāks samaksas transportam apmērs. 

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) ierosina Rīgas domes Labklājības departamentam, 

iesaistot nevalstiskās organizācijas,  izstrādāt modeli samaksas transporta pakalpojumiem 

kārtības maiņai.   

 

Padome nolemj:  

1. Pieņemt informāciju zināšanai par problemātiku samaksas transporta pakalpojumiem 

piešķiršanas kārtībā. 

2. Rīgas domes Labklājības departamentam, iesaistot nevalstiskās organizācijas,  izstrādāt 

modeli  samaksas transporta pakalpojumiem kārtības maiņai. 

 

5. Par valsts finansēto asistenta pakalpojumu. Par aprūpes pakalpojumu 

bērniem no 01.07.2021 

(M.Moors, L.Salmiņa) 

 

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

vietnieks) informē par Rīgas pilsētas pašvaldības ieceri sniegt aprūpes mājās pakalpojumu 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, piešķirot vaučeri līdz 490 euro mēnesī, ja bērns 

atbilst kritērijiem, kas noteikti Rīgas domes 06.03.2020. saistošajos noteikumos Nr.3 «Rīgas 

pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība».  

L.Salmiņa (Rīgas Sociālā dienesta Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas 

nodaļas vadītāja) informē par izmaiņām valsts finansētā asistenta pakalpojuma pašvaldībā 

piešķiršanā no 01.07.2021.  

 

Padome nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai.  

 

6.Priekšlikumi  nākamās Padomes sēdes darba kārtībai. 

(S.Survila,V.Kleinbergs)  

 

S.Survila (Latvijas Miopātijas asociācija “Sartorius”, valdes prezidente) ierosina nākamajā 

Padomes sēdē izskatīt jautājumu par ugunsdrošību  sociālajā dzīvojamā mājā Mežrozīšu ielā 

43. Minētajā adresē bieži skanot arī trauksmes sirēnas. Tādos gadījumos lifti tiek atslēgti un 

cilvēkiem riteņkrēslā patstāvīgi evakuēties nav iespējas. Nav ne piemēroti matrači guļoša 
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cilvēka transportēšanai pa kāpnēm, ne evakuācijas krēsli. Iedzīvotājiem nav pārliecības, ka 

ugunsdzēsējiem būs nepieciešamais aprīkojums guļošu personu vai personu riteņkrēslā 

evakuācijai. Ierosina  lūgt  SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" uz diskusiju par minēto jautājumu.   

V.Kleinbergs (Padomes priekšsēdētājs) rosina uz nākamo Padomes sēdi uzaicināt Valsts 

ugunsdrošības un glābšanas dienesta pārstāvjus un SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" pārstāvjus par 

ugunsdrošību sociālajā dzīvojamajā mājā Mežrozīšu ielā 43. 

 

Padomes nolemj: 

1. Uz nākamo Padomes sēdi uzaicināt Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta pārstāvjus 

un SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" pārstāvjus par ugunsdrošību sociālajā dzīvojamajā mājā 

Mežrozīšu ielā 43. 

2. Nākamo Padomes sēdi organizēt 2021.gada septembra  sākumā. 

3. Līdz 05.08.2021. Padomes locekļiem rakstiski Labklājības departamentā (Baznīcas iela 

19/23, Rīga, LV- 1010) vai elektroniski dl@riga.lv iesūtīt priekšlikumus izskatāmajiem 

jautājumiem.  

 

7. Dažādi jautājumi. 

Izskatāmo jautājumu nav. 

. 

 

Sēdi slēdz: plkst. 13.00 
 

Pielikumā: Padomes sēdes dalībnieku saraksts, Microsoft Teams platformas sadaļas 

“Dalībnieki” izdruka, uz 1 lp.  

 

 

 

Padomes priekšsēdētāja:      V.Kleinbergs 

 

 

Padomes protokolists:                                                                 T.Kantāne 

 

 
 

 

 
Persona 

Lēmums Datums Komentārs 

Kantāne Taiga Galvenais speciāliststs, Rīgas domes Labklājības 

departamenta Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu administrēšanas 

nodaļa pilngadīgām personām 

Vizēts 21.06.2021  

Kleinbergs Viesturs, Komitejas priekšsēdētājs, Rīgas domes Sociālo 

jautājumu komiteja 

Parakstīts 29.06.2021  

 

 
 


