RĪGAS DOME
PERSONU AR INVALIDITĀTI NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU
KONSULTATĪVĀS PADOMES
Rātslaukumā1, Rīgā, LV- 1539
sēdes PROTOKOLS
Rīgā
2015.gada 22.janvārī

Nr.1

Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes (turpmāk –
Padome) sēdes norises laiks un vieta: 2015.gada 22.janvārī, plkst.12.00 – 14.00, Rīgas
dome, 508.telpa, Rātslaukumā 1, Rīgā.
Sēdi vada: O.Veidiņa (Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja, Padomes
priekšsēdētāja)
Protokolē: Padomes sekretāre T.Kantāne
Sēdē piedalās: dalībnieku sarakstu skatīt pielikumā.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sēdes darba kārtība
Par iepriekšējās Padomes sēdes lēmumu izpildi.
3.
Par vides pieejamības risinājumiem personām ar redzes invaliditāti.
Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrības iesnieguma izskatīšana par uzņemšanu
4.
Padomē.
Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas „Sadzirdi.lv.” iesnieguma izskatīšana par
5.
uzņemšanu Padomē.
Par izmaiņām Rīgas Sociālajā dienestā valsts finansēta asistenta pakalpojuma
nodrošināšanā.
Priekšlikumi nākamās Padomes sēdes darba kārtībai.
Dažādi

Padomes sēdes dalībnieki reģistrē savu klātbūtni. No 33 apstiprinātajiem Padomes
locekļiem uz sēdi ieradušies 18.

1. Par iepriekšējās Padomes lēmumu izpildi
T.Kantāne
T.Kantāne (Padomes sekretāre) informē, ka, risinot vides pieejamības uzlabošanu
personām ar redzes invaliditāti, nosūtītas 3 vēstules (gan pilsētas izpilddirektoram, gan
Satiksmes departamentam, gan SIA „Rīgas gaisma”) ar lūgumu veikt vertikālo šķēršļu
marķēšanu ar dzeltenu krāsu, jo laternas, ceļa zīmes, reklāmas stendi ir dažādu struktūru
pārziņā.
Visas uzrunātās struktūrvienības atbalsta vides pieejamības uzlabošanas nepieciešamību
personām ar redzes invaliditāti. Prioritāri pilnveidojumi (tieši vertikālo šķēršļu
marķēšana) tiks veikti Juglas mikrorajona un Kr. Barona ielu rajonos. Arī Rīgas pilsētas
Būvvalde, pieņemot objektus ekspluatācijā, turpinās pastiprināti kontrolēt būvniecības
dokumentācijā paredzēto vides pieejamības risinājumu personām ar redzes invaliditāti
realizāciju.
Padome nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai.
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2. Par vides pieejamības risinājumiem personām ar redzes invaliditāti
M.Kožarina , A.Greitāne, I.Vinnika, S Pārstrauta
M.Kožarina (Organizācijas „Socintegra” valdes priekšsēdētāja) informē par organizācijas
„Socintegra” pieredzi vides pieejamības risinājumu izstrādē personām ar redzes
invaliditāti. Līdz šim brīdim ir veikti 4 objektu pielāgojumi Latvijā, ir sadarbība ar
ārvalstīm. Organizācija ”Socintegra” piedāvā arī audiovizuālaus risinājumus vides
pieejamības uzlabošanai.
Ziņotāja demonstrē mākslas darbu (gleznas) un pilsētvides objekta (Vanšu tilts)
attēlojumu redzes invalīdiem pieejamā formātā. Ziņotāja informē, ka ir sagatavoti
priekšlikumi Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam un SIA “Rīgas satiksme .
A.Greitāne (biedrības „Rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās”” valdes priekšsēdētāja)
interesējas par demonstrēto pielāgojumu izcenojumu.
M.Kožarina (organizācijas „Socintegra” valdes priekšsēdētāja) paskaidro, ka katram
atsevišķam objektam izgatavoto materiālu cenas atšķirās atkarībā no sarežģītības pakāpes
un darba apjoma.
I.Vinnika (Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētajas vietniece)
interesējas kā norit pārrunas ar SIA „Rīgas satiksme”.
M.Kožarina (Organizācijas „Socintegra” valdes priekšsēdētāja) paskaidro, ka sarunas ar
SIA “Rīgas satiksme” vēl nav uzsāktas, tiek gatavots piedāvājums, t.sk. uzskatāmi
demonstrējami produkti vides pielāgošanai personām ar redzes invaliditāti.
S.Pārstrauta (Latvijas Neredzīgo biedrības Rīgas pilsētas organizācijas valdes
priekšsēdētāja) interesējas vai jebkuram vizuālās informācijas nesējam ir iespējams
pievienot audio atskaņojumu.
Ziņotāja apliecina, ka tehniski tas ir iespējams. Vairāk informācijas par organizāciju
“Socintegra”: www.socintegra.lv ,
Padome nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai.
3. Par Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrības uzņemšanu Padomē
T.Kantāne, O.Veidiņa
T.Kantāne (Padomes sekretāre) informē, ka neilgi pirms Padomes sēdes ir saņemta ziņa
no Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrības. Ziņotājs slimības dēļ nevar ierasties
uz šo Padomes sēdi.
O.Veidiņa (Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja) ierosina šo
jautājumu pārcelt un izskatīt nākošajā Padomes sēdē.
Padome nolemj: Nākamajā Padomes sēdē izskatīt iesniegumu Par Latvijas Muguras
smadzeņu bojājumu biedrības uzņemšanu Padomē.
4. Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas „Sadzirdi .lv.” iesnieguma izskatīšana
par uzņemšanu Padomē
D.Ozoliņa
D.Ozoliņa (Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas „Sadzirdi .lv.” valdes priekšsēdētāja)
iepazīstina Padomes locekļus ar „Sadzirdi. Lv” dibināšanas vēsturi, darbības mērķiem.
Kā svarīgākie biedrības mērķi ir vājdzirdīgo personu sociālā integrācija un sabiedrības
informēšana par vājdzirdīgo personu specifiskajām vajadzībām.
Ziņotāja norāda, ka būtiskākā atšķirība no nedzirdīgām personām ir tāda, ka vājdzirdīgas
personas grib dzirdēt, runāt un aktīvi darboties sabiedrībā. Vājdzirdīgām personām ir
specifiskas prasības arī vides pieejamībai. Kaut arī Latvijas būvnormatīvi nosaka
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konferenču telpu aprīkošanu ar akustiskajām cilpām, teksta ekrāniem , tomēr šīs prasības
netiek ievērotas. Arī Rīgas domes telpas nav pielāgotas vājdzirdīgu personu vajadzībām.

Padome nolemj:
1. Pieņemt zināšanai informāciju par Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociāciju
„Sadzirdi.lv.”.
2. Uzņemt Padomē Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociāciju „Sadzirdi .lv.”
5. Par izmaiņām Rīgas Sociālajā dienestā valsts finansēta asistenta pakalpojuma
nodrošināšanā
E.Alksnis, D.Dadzīte, T.Bērziņš
E.Alksnis (Rīgas Sociālā dienesta (turpmāk - RSD) vadītājs) īsumā raksturo pašreizējo
situāciju RSD saistībā ar valsts finansētā asistenta pakalpojuma sniegšanu. 2015.gada
sākumā Rīgā ir 2174 klienti, kas saņem pakalpojumu, bet pakalpojumu nodrošina 2200
asistenti. Klientu skaits pieaug ar katru mēnesi, vidēji par 127 personām.
RSD nodrošina valsts finansētā asistenta pakalpojumu saskaņā ar 18.12.2012. Ministru
kabineta noteikumiem Nr.942. „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu
pašvaldībā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.942). RSD ir noteikumu izpildītājs un
normatīvo aktu piemērošanā nav pieļaujamas atkāpes no noteiktajām prasībām.
Lai atvieglotu atskaišu iesniegšanu un mazinātu rindas, RSD kopš 2014.gada novembra ir
nodrošināta iespēja asistenta atskaites iesniegt elektroniski.
Ziņotājs demonstrē elektroniskās atsakaites iesniegšanas pamatprincipus un aicina
Padomes locekļus informēt savus biedrus par šo iespēju un pieteikties elektroniskai
atskaišu iesniegšanai.
RSD pašlaik ir 14 darbinieki, kuri strādā tieši ar valsts finansēta asistenta pakalpojumu
pašvaldībā un iepazīstina Padomi ar RSD Asistenta pakalpojuma pašvaldībā
administrēšanas nodaļas vadītāju Zandu Punculi.
D.Dadzīte (Latvijas Asociācijas cilvēkiem ar kustību traucējumiem „Pontes” valdes
priekšsēdētāja), atzinīgi novērtē piedāvāto iespēju, aicina RSD prezentāciju par
elektronisko atskaišu iesniegšanu ievietot Rīgas domes Labklājības departamenta
mājaslapā.
T.Bērziņš (Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” pārstāvis) informē par
atsauksmēm no lietotājiem - elektroniskā atskaišu iesniegšanas sistēma ir laba,
apgrūtinājumu rada aktivitāšu pierādījumu iesniegšana, tie tāpat ir jānes uz RSD.
E.Alksnis (RSD vadītājs) informē, ka pierādījumus var arī iesniegt elektroniski - tie ir
jāieskenē un e-pastā jānosūta savam par asistenta pakalpojumu atbildīgajam darbiniekam.
Padome nolemj:
1. Pieņemt informāciju zināšanai elektronisko atskaišu iesniegšanas iespējām.
2. Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā ievietot RSD prezentāciju par
asistenta pakalpojuma nodrošināšanas elektronisko atskaišu iesniegšanu.
6. Priekšlikumi nākamās Padomes sēdes darba kārtībai.
B.Bicēna, T.Kantāne,
B.Bicēna (Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas „Sadzirdi.lv.” pārstāve) izsaka
ieinteresētību informēt Padomi par atšķirībām starp vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem
cilvēkiem.
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T.Kantāne (Padomes sekretāre) ierosina pieņemt lēmumu par nākamās Padomes sēdes
datumu un 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.
Klātesošie vienojas, ka nākamā Padomes sēde jāorganizē 2015.gada 23.aprīlī.
Padome nolemj:
1. Nākamo Padomes sēdi organizēt 2015.gada 23.aprīlī.
2. Uzklausīt informāciju par vājdzirdīgu un nedzirdīgu personu atšķirīgajām vajadzībām,
ziņotāja Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas „Sadzirdi.lv.” pārstāve B.Bicēna.
3. Nākamajā Padomes sēdē izskatīt iesniegumu Par Latvijas Muguras smadzeņu
bojājumu biedrības uzņemšanu Padomē
4. Padomes locekļiem līdz 16.02.2015 .iesūtīt elektroniski dl@riga.lv priekšlikumus
nākamās Padomes darba kārtībai.
7. Dažādi
I.Kondrāte, E.Alksnis, O.Veidiņa, D.Ozoliņa, I.Vinnika
I.Kondrāte (Rīgas domes Labklājības departamenta direktore) informē, ka ar 2015.gadu
tiek atjaunota Veselības koordinācijas Padomes darbība. Šī padome ir tieša komunikācija
starp Rīgas domi un Latvijas Republikas Veselības ministriju. Ja Padomes locekļiem ir
priekšlikumi jautājumiem, kas būtu apspriežami ar Veselības ministriju, arī tos līdz
16.02.2015 iesūtīt elektroniski dl@riga.lv. Iesniedzot priekšlikumu, norādīt, ka tas
adresēts Veselības koordinācijas padomei, izvērsti izklāstīt problēmas būtību, norādīt
vēlamo risinājumu.
Viena no Padomē klātesošajām personām (personas ar redzes invaliditāti J.Cepļa
asistente) interesējas, vai sociāli aktīvai personai ar redzes invaliditāti pašvaldībā var tikt
piešķirtas papildus stundas asistenta pakalpojumam, jo Labklājības ministrija esot
ieteikusi vērsties RSD.
E.Alksnis (RSD vadītājs) un O.Veidiņa (Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja) norāda, ka katrs gadījums jāvērtē atsevišķi. Personai ieteikts vērsties ar
atsevišķu iesniegumu RSD, pievienojot Labklājības ministrijas atbildi.
D.Ozoliņa (Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas „Sadzirdi .lv.” valdes priekšsēdētāja)
norāda, ka vājdzirdīgām personām asistenta pakalpojums vispār netiek nodrošināts,
neskatoties uz to, ka tas ir nepieciešams.
O.Veidiņa (Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja) aicina nevalstiskās
organizācijas, pārstāvot savu mērķa grupu intereses vērsties pie atbildīgajām institūcijām
- Latvijas Republikas Veselības ministrijas, Latvijas Republikas Labklājības ministrijas,
ierosināt izmaiņas likumdošanā.
I.Vinnika (Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētajas vietniece) atbalsta
priekšlikumu un piemetina, ka Rīgas dome nevar uzņemties valsts funkcijas.
E.Alksnis (RSD vadītājs) vērš Padomes locekļu uzmanību uz izmaiņām Invaliditātes
noteikšanas kārtībā. Atbilstoši izmaiņām (Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi
Nr.805 “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju
zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību”), personai dodoties uz
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (turpmāk – VDEĀVK), ir
jāpievieno veidlapa par funkcionālo spēju pašnovērtējumu. Šo novērtējumu ir jāvei
personai pašai, personas ģimenes locekļiem, var lūgt ģimenes ārsta palīdzību. Pašlaik
sociālajā dienestā veidojas rindas, jo cilvēki, nespējot aizpildīt funkcionālo spēju
pašnovērtējumu latviešu valodā, līdz ar to dodas uz RSD pēc palīdzības. RSD neatsaka
palīdzību, bet pēc būtības novērtējums būtu jāveic personai pašai.
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D.Dadzīte (Latvijas Asociācijas cilvēkiem ar kustību traucējumiem „Pontes” valdes
priekšsēdētāja) apņemas savas asociācijas vārdā rakstiski vērsties pie VDEĀVK un lūgt
nodrošināt veidlapas par funkcionālo spēju pašnovērtējumu tulkojumu krievu valodā.
Padome nolemj:
1. Padomes locekļiem līdz 16.02.2015. iesūtīt elektroniski dl@riga.lv jautājumus
Veselības koordinācijas Padomei.
2. Valsts finansētā asistenta pakalpojuma papildus stundu skaita piešķiršanu J.Ceplim
izskatīt individuāli, pēc J.Cepļa iesnieguma saņemšanas Rīgas Sociālajā dienestā, kam
pievienota Labklājības ministrijas atbildes vēstule.
3. Par valsts finansētā asistenta pakalpojuma nodrošināšanu vājdzirdīgām personām,
ieinteresētajām nevalstiskajām organizācijām vērsties pie atbildīgajām ministrijām.
4. Ieinteresētajām nevalstiskajām organizācijām saistībā ar Ministru kabineta 23.12.2014.
noteikumos Nr.805 “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un
darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” noteikto vērsties
ar lūgumu pie VDEĀVK un lūgt nodrošināt veidlapas par personas funkcionālo spēju
pašnovērtējumu tulkojumu krievu valodā.
Padomes priekšsēdētāja:

O.Veidiņa

Padomes sekretāre:

T.Kantāne
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