Personu ar invaliditāti nevalstisko
organizāciju konsultatīvā padome
(turpmāk – PADOME)

Sagatavoja
Rīgas domes Labklājības
departamenta Sociālā pārvalde

Vēsture
 Izveidota ar Rīgas domes 2007. gada 10. septembra lēmumu Nr.
2890 „Par personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju
konsultatīvās padomes izveidošanu Rīgas pilsētas pašvaldībā”

 Pirmā sēde 31.10.2007. Notikušas 37 Padomes sēdes. Notiek ne
retāk kā reizi ceturksnī
 Izveidojot Padomi, tajā darbojās 19 NVO
 2017.gadā interesi darboties Padomē izteikušas 30 NVO
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Darbības principi
 noteikti Rīgas domes 09.10.2007. nolikumā Nr.89 “Personu ar
invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes
nolikums”
 Padomes mērķis - veicināt personu ar invaliditāti pilsonisko
līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos un veicināt sadarbību
starp personu ar invaliditāti pārstāvošajām nevalstiskajām
organizācijām un Rīgas pilsētas pašvaldību

 Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs

Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome
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Uzdevumi
 piedalīties ilgtermiņa stratēģiju izstrādē personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju
nodrošināšanā un sekot īstenošanai pašvaldībā;
 sniegt atzinumus par pašvaldības institūciju un iestāžu normatīvajiem un
stratēģiskajiem dokumentiem;
 izskatīt un sniegt atzinumus par Rīgas domes lēmumu projektiem, kas skar
pašvaldībā dzīvojošo personu ar invaliditāti tiesības;
 veicināt sabiedrības iesaistīšanos lēmumu projektu izstrādes procesā;
 izstrādāt un iesniegt priekšlikumus pašvaldības institūcijām un iestādēm
veiksmīgākai personu ar invaliditāti integrāciju veicinošo pasākumu īstenošanai
un pilsoniskai līdzdalībai;
 aktualizēt informāciju par personu ar invaliditāti jautājumiem, problēmām,
vajadzībām un interesēm pašvaldībā
Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome
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Darba kārtības veidošana
 Padomes sekretārs identificē jautājumu, kas skar personu ar
invaliditāti intereses Rīgas pilsētas pašvaldībā;
 Padomes locekļi aktualizē jautājumu kārtējā Padomes sēdē;
 Padomes locekļi iesniedz jautājumu rakstiski Rīgas domes
Labklājības departamentā (Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV1010) vai iesūtot elektroniski dl@riga.lv
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Jautājumu izskatīšana
 Padomes sēdē
aktualizētājs;

kā

ziņotājs

uzstājas

jautājuma

 Gadījumos, kad tiek izskatīti pašvaldības institūciju vai
iestāžu kompetencē esošie jautājumi, Padomes sēdē
piedalās kompetentās institūcijas vai iestādes vadītājs
vai tā deleģēts pārstāvis
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Padomes darbības rezultāti (1)
 Padomē sniegti informatīvi ziņojumi par Padomes locekļu – NVO aktualitātēm;
 Kompetentajām institūcijām sniegti ieteikumi vides pieejamības uzlabošanai:
o Kr. Barona ielas remontu laikā, gājēju pārejas remontam Aspazijas bulvārī, Vecrīgas pieejamības
uzlabošanai, t.sk. aktualizēts jautājums par personu riteņkrēslos dalību Rīgas maratonā un
nepieciešamību uzlabot ielu segumu maratona maršrutā;

o ierosināta ielas infrastruktūras uzlabošana gājējiem pie Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisijas Rīgas apvienotās nodaļas Ventspils ielā 53, Rīgā. 2017.g. nodots ekspluatācijā,
izveidota regulējama gājēju pāreja;
o izveidotas autostāvvietas personām ar invaliditāti pie Rīgas Zooloģiskā dārza, Rīgas Leļļu teātra,
Nodarbinātības valsts aģentūras (Jēzusbaznīcas ielā 11), Kungu ielā, Kaļķu ielā (pirms
Rātslaukuma), pie Akciju sabiedrības „Rīgas Starptautiskā autoosta” un Latvijas Nacionālā teātra;
o aktualizēts jautājums par personām ar invaliditāti paredzētu autostāvvietu izveidi pie šo personu
dzīvojamām mājām. Jautājums joprojām ir atklāts jo autostāvvietas izveidošanai nepieciešams
vairāk kā 50% iedzīvotāju piekrišana.
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Padomes darbības rezultāti (2)
 organizēts seminārs ar Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”
darbiniekiem par sabiedriskā transporta pakalpojumu uzlabošanu Rīgas
pilsētā 2015.g.
 noslēgts sadarbības līgums ar AS “Air Baltic Corporation” par atlaidēm
avio biļešu iegādēm personām ar invaliditāti, kuras ar Padomes
rekomendāciju dodas uz sociālās integrācijas vai pieredzes apmaiņas
pasākumiem ārzemēs; 2015.g.

 Nacionālajam veselības dienestam (NVD) un Latvijas Republikas
Veselības ministrijai lūgts veikt izmaiņas
valsts kompensējamo
medicīnisko ierīču sarakstā. Jautājums ir atklāts, jo, lai iekļautos sarakstā,
medicīnisko ierīču ražotājam jāvēršas NVD. 2014.g.
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Padomes darbības rezultāti (3)
 ierosināti grozījumi Rīgas domes 15.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 80 „Par
reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
nosakot, ka ģimenēm, kuras audzinājušas bērnu ar invaliditāti vai aprūpējušas smagi
slimu tuvinieku, pēc aprūpējamās personas nāves, saņemot pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā, tiek saglabāta iespēja īrēt dzīvokli ar ērtībām (2012.g.);
 ierosināti grozījumi Rīgas domes 14.06.2006. saistošajos noteikumos Nr. 59 „Par
Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras
pārvietojas riteņkrēslā” - no 25.10.2012. pabalstu mājokļa pielāgošanai var saņemt
arī personas, kuras dzīvo pašvaldības sociālajā dzīvoklī, kā arī pabalstu var saņemt
atkārtoti, ja persona, kura dzīvo pielāgotā, piemēram, radinieka, mājoklī, saņem
sociālo dzīvokli pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā ietvaros.
Atkārtoti persona var saņemt pabalstu arī ārkārtas gadījumos, jo praksē ir bijuši
izņēmuma gadījumi, kurus nevarēja iepriekš paredzēt un kuru rezultātā klients
pielāgoto mājokli vairs nevar izmantot
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Padomes darbības rezultāti (4)

 noteikti nekustamā nodokļa atvieglojumi personām ar 1. un 2. grupas
invaliditāti, kā arī ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti (spēkā no
13.12.2011.);

 2011.g. izveidots salons „Saulgrieze” Rīgas centrāltirgū, kurā personas ar
invaliditāti var realizēt savus individuālos ražojumus ;
 notikušas trīs diskusijas par sabiedriskās kārtības un sociālās vides
uzlabošanas iespējām Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajās mājās;
(2013.,2017.)
 ar Rīgas pilsētas būvvaldes un Rīgas pilsētas būvinspekcijas pārstāvjiem
pārrunātas personu ar invaliditāti vajadzības un gaidas attiecībā uz minēto
organizāciju darbu (2010., 2013.,2017.gadā);
 apspriesti aktuālie jautājumi vides pieejamības uzlabošanai, tiekoties ar 3
Rīgas pilsētas izpilddirekciju izpilddirektoriem (2016.,2017.gadā)
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Jauns Padomes sastāvs
(no12.09.2017.) :
 8 NVO mainījušas pārstāvjus Padomē;
 Izstājušās 2 NVO un Rīgas centrāltirgus;
 Iestājusies 1 NVO un RD deputāti:
 Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība «Redzi mani»;
 Marija Balcere - «Jaunā konservatīvā partija»:
 Ieva Holma – Nacionālā apvienība «Visu Latvijai»- Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK;
 Vitālijs Dubovs – SDP SASKAŅA;
 Juris Pūce – Latvijas Reģionu apvienība/Latvijas attīstībai;
 Olafs Pulks – Partija VIENOTĪBA.
 Andrejs Kameņeckis – Partija «Gods kalpot Rīgai»
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Paldies par uzmanību!

