
Lappuse 1 no 4 

RĪGAS DOME 

PERSONU AR INVALIDITĀTI NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU 

KONSULTATĪVĀS PADOMES 

Rātslaukumā1, Rīgā, LV- 1539 

sēdes PROTOKOLS 

Rīgā 

2015.gada 28.aprīlī          Nr.2 

 

Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes (turpmāk – 

Padome) sēdes norises laiks un vieta: 2015.gada 28.aprīlī, plkst.15.00 – 17.00, Rīgas 

dome, 511.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. 

 

Sēdes darba kārtība 
 

1. 1. Par iepriekšējās Padomes sēdes lēmumu izpildi.  
 

2. 2. Latvijas biedrības “Muguras smadzeņu bojājumu biedrība” iesnieguma izskatīšana par 

uzņemšanu Padomē. 
 

3. 3. Biedrības „Latvijas spina bifida un hidrocefālijas biedrība” iesnieguma  izskatīšana par 

uzņemšanu Padomē 

4. 4. Par vājdzirdīgo personu un nedzirdīgo personu atšķirīgajām vajadzībām 
 

5. Par sadarbību ar AS „Air Baltic Corporation”  

6. Priekšlikumi nākamās Padomes sēdes darba kārtībai. 

7. Dažādi 

 

Padomes sēdes dalībnieki reģistrē savu klātbūtni. No 33 apstiprinātajiem Padomes 

locekļiem uz sēdi ieradušies 23.  

 

1. Par iepriekšējās Padomes lēmumu izpildi 

T.Kantāne 

T.Kantāne (Padomes sekretāre) atgādina, ka visi iepriekšējās  Padomes lēmumi bija 

informatīva rakstura un tika pieņemti zināšanai. Ziņotāja aicina Padomes locekļus  

aktīvāk piedāvāt risinājumus personu ar invaliditāti situācijas uzlabošanai Rīgas pilsētas 

pašvaldībā, lai  Padomes lēmumi būtu vērsti uz rīcību. 

Padome nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

2. Par biedrības „Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrība” uzņemšanu 

Padomē 

M.Karnītis 

M.Karnītis (Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrības valdes loceklis) iepazīstina 

Padomes locekļus ar biedrības „Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrība” darbības 

virzieniem, darbības veidiem. Biedrība darbojas 4 gadus, galvenie darbības virzieni vērsti 

uz cilvēku riteņkrēslā integrāciju sabiedrībā, tiek organizēti aktīvas atpūtas pasākumi, 

sporta spēles, laivošanas aktivitātes. Biedrībā ir ap 80 aktīvi biedri, no tiem 40% ir 

rīdzinieki. Biedrība vēlas būt informēta par personu ar invaliditāti „dzīvi” Rīgā un 
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iesaistīties   lēmumu pieņemšanā un aktīvi līdzdarboties personu ar invaliditāti  situācijas 

uzlabošanā Rīgas pilsētas pašvaldībā.   

Padome nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai par biedrību „Latvijas Muguras 

smadzeņu bojājumu biedrība” un uzņemt minēto biedrību Padomē. 

 

3. Par biedrības „Latvijas spina bifida un hidrocefālijas biedrība” iesnieguma  

izskatīšana uzņemšanai Padomē 

J.Krūmiņa, I.Vinnika 

J.Krūmiņa (biedrības „Latvijas spina bifida un hidrocefālijas biedrība” valdes locekle) 

informē, ka biedrība apvieno ģimenes, kurās ir bērni ar attiecīgajām saslimšanām. 

Biedrība ir ieinteresēta izglītības iestāžu un pašvaldības iestāžu vides un pakalpojumu 

uzlabošanā, lai veicinātu iespēju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem iekļauties 

sabiedrībā. 

I.Vinnika (Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas vietniece) ierosina 

biedrībai veikt arī sabiedrības informēšanas un izglītošanas aktivitātes, par šīm 

saslimšanām un funkcionālajiem ierobežojumiem biedrības biedriem.  

Padome nolemj:  

1. Pieņemt informāciju zināšanai par biedrību „Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu 

spina bifida un hidrocefālijas biedrība” un uzņemt minēto biedrību Padomē. 

2. Biedrībai „Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu spina bifida un hidrocefālijas 

biedrība” nākamajā Padomē sniegt informāciju par biedrības biedru saslimšanu 

specifiku un funkcionālajiem ierobežojumiem. 

 

4. Par vājdzirdīgo personu un nedzirdīgo personu atšķirīgajām vajadzībām 

B.Bicēna, I.Vinnika, O.Veidiņa, S.Kušķe 

B.Bicēna (Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas „Sadzirdi .lv.” pārstāve) iepazīstina ar 

citu valstu pieredzi vājdzirdīgo personu atbalstam. Vājdzirdīgo personu skaits sabiedrībā 

ir apmēram 10x lielāks nekā nedzirdīgo personu skaits. Diemžēl, vājdzirdīgo personu 

precīzu skaitu nevar noteikt, šādi pētījumi nav veikti. Iespējams, būtu nepieciešams veikt 

visu skolēnu dzirdes pārbaudi, tomēr, tā kā nav institūcijas, kas uzņemtos vājdzirdīgo 

personu kopienas apvienošanu un interešu aizstāvību, tad vājdzirdīgo personu vajadzības 

parasti netiek pietiekoši akcentētas, vājdzirdīgas personas nesaņem valsts finansētu 

medicīnisko rehabilitāciju.  

Vājdzirdīgas personas neizmanto surdotulka pakalpojumus, kas atvieglo dzīvi 

nedzirdīgām personām. Vājdzirdīgām personām nepieciešami kvalitatīvi dzirdes aparāti, 

ļoti nepieciešamas akustiskās cilpas publiskās vietās. 

 Ziņotāja norāda, ka vājdzirdīgo personu būtiskākā atšķirība no nedzirdīgām personām ir 

tāda, ka vājdzirdīgas personas grib dzirdēt, runāt un aktīvi darboties sabiedrībā. Kaut arī 

Latvijas būvnormatīvi nosaka konferenču telpu aprīkošanu ar akustiskajām cilpām, teksta 

ekrāniem, tomēr  šīs prasības netiek ievērotas. Arī Rīgas domes telpas nav pielāgotas 

vājdzirdīgu personu vajadzībām. 

I.Vinnika (Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece) norāda, ka 

informācijas iegūšana, pētījumu veikšana, kas nepieciešami mērķa grupas interešu 

pārstāvībai un aktivitātes biedrības popularizēšanai ir katras nevalstiskās organizācijas 

tiešās aktivitātes, piesaistot finansējumu caur projektiem.  

S.Kušķe (Latvijas Bērnu Dzirdes centra vadītāja) informē par dzirdības pakāpju 

iedalījuma atšķirībām. Aicina izskatīt iespēju par akustisko cilpu uzstādīšanu sabiedriskās 

vietās, kurās vājdzirdīgas personas varētu uztvert runātāju teikto (piemēram, baznīcās, 

konferenču zalēs), kas lielā mērā varētu veicināt vājdzirdīgo personu integrāciju 

sabiedrībā. 
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O.Veidiņa (Padomes priekšsēdētāja) ierosina Rīgas domes Labklājības departamentam 

sadarbībā ar Latvijas Bērnu Dzirdes centru ievākt vairāk informācijas par akustiskajām 

cilpām, to uzstādīšanu un izmaksām.  

Padome nolemj:  

1. Pieņemt zināšanai informāciju par vājdzirdīgo personu un nedzirdīgo personu 

atšķirīgajām vajadzībām.; 

2. Rīgas domes Labklājības departamentam sadarbībā ar Latvijas Bērnu Dzirdes centru 

ievākt vairāk informācijas par akustiskajām cilpām, to uzstādīšanu un izmaksām.  

 

5. Par sadarbību ar AS „Air Baltic Corporation” 

T.Kantāne 

T.Kantāne (Padomes sekretāre) informē, ka pateicoties Rīgas domes Labklājības 

departamenta un nacionālās lidsabiedrības AS „Air Baltic Corporation” šogad 

noslēgtajam sadarbības līgumam, Invalīdu padomes rekomendētās personas varēs 

iegādāties 80 avio biļetes par iepriekš atrunātām cenām uz vairākiem galamērķiem - uz 

Berlīni, Hamburgu, Diseldorfu, Frankfurti, Minheni, Vīni un Cīrihi. Avio biļetes tiks 

piešķirtas personām ar invaliditāti, kuras Padome atzīs par atbilstošām. Kalendārā gada 

laikā 30 avio biļetes var tiks piešķirtas personām, kas dodas uz ārzemēm ārstēties, 

savukārt 50 aviobiļetes ir paredzētas personām ar invaliditāti, tai skatā viņu pavadoņiem, 

kas dodas uz sporta pasākumiem, konferencēm, vai pieredzes apmaiņas pasākumiem 

Padome nolemj:  

1.  Pieņemt zināšanai informāciju par sadarbību ar AS „Air Baltic Corporation” 

2. Atbilstību noteiktajai mērķa grupai Padome var apstiprināt arī  elektroniski, ne tikai 

Padomes klātienes sēdēs. 

 

6. Priekšlikumi nākamās Padomes sēdes darba kārtībai. 

I.Šatkovska, T.Kantāne, I.Balodis, J.Krūmiņa, O.Veidiņa 

I.Šatkovska (nodibinājuma „Fonds „Jūnijs”” valdes priekšsēdētāja), ņemot vērā daudzos 

jautājumus, kas ir aktuāli personām ar invaliditāti un attiecas uz pilsētvidi, atkārtoti 

ierosina aktuālo jautājumu apspriešanai uzaicināt uz Padomi Rīgas pilsētas 

izpilddirektoru. 

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 septembrī.  

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

ierosina apspriest jautājumu par Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu pieejamību 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī uzaicināt Rīgas domes Izglītības kultūras 

un sporta departamenta pārstāvjus. 

 J.Krūmiņa („Latvijas spina bifida un hidrocefālijas biedrība” valdes locekle) atbalsta 

I.Baloža ierosinājumu un lūdz informāciju par izglītības iestādēm, kuras tiek plānots 

renovēt/ pielāgot bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Informācija nepieciešama, lai 

vecāki varētu plānot bērnu izglītošanas aktivitātes.  

O.Veidiņa (Padomes priekšsēdētāja) ierosina lūgt Rīgas domes Izglītības kultūras un 

sporta departamentam atbilstošo izglītības iestāžu sarakstu un izsūtīt to elektroniski 

visiem Padomes locekļiem. 

Padome nolemj:  

1. Nākamo Padomes sēdi organizēt 2015.gada septembrī.   

2. Uz nākamo Padomes sēdi uzaicināt Rīgas pilsētas izpilddirektoru. 

mailto:dl@riga.lv
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3. Lūgt Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamentam atbilstošo izglītības 

iestāžu sarakstu un līdz nākamajai Padomes sēdei izsūtīt to elektroniski visiem 

Padomes locekļiem  

4. Citus priekšlikumus nākošajai Padomes darba kārtībai iesūtīt elektroniski dl@riga.lv  

 

7. Dažādi 

E.Alksnis, O.Veidiņa, D.Dadzīte, I.Vodeņisova, I.Kondrāte 

E.Alksnis (Rīgas Sociāla dienesta vadītājs) informē Padomes locekļus par iespēju 

personu ar invaliditāti asistentiem saņem apmācības par elektronisko atskaišu 

aizpildīšanu un iesniegšanu. Apmācības plānots veikt nelielās grupās (15-20 personas). 

Pieteikties mācībām par elektronisko atskaišu iesniegšanu var rakstot uz e-pastu: 

ervins.alksnis@riga.lv vai zanda.puncule@riga.lv  

D.Dadzīte (Latvijas asociācijas cilvēkiem ar kustību traucējumiem „PONTES” valdes 

priekšsēdētāja) informē, ka 2015.gada 23. maijā sporta kompleksā Ķeizarmežs 

(Ezermalas iela 30, Rīga) notiks Paralimpiskā sporta diena. Cilvēki ar invaliditāti varēs 

saturīgi un aktīvi pavadīt dienu,  izmēģināt  spēkus dažādos paralimpiskajos sporta 

veidos, iegūt informāciju par  regulārām nodarbībām izvēlētajā sporta disciplīnā. Vairāk 

informācijas mājas lapā www.lpkomiteja.lv 

I.Vodeņisova (Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” pārstāve) aktualizē jautājumu par 

Bolderājas poliklīnikas pieejamību mazkustīgām personām un personām ar kustību 

traucējumiem, t.i. minētās personas nevar nokļūt pie ārstiem, kuru pieņemšanas telpas 

atrodas augstāk par 1.stāvu.  

I.Kondrāte (Rīgas domes Labklājības departamenta direktore) informē, ka pašlaik tiek 

izstrādāts projekts lifta izbūvei Bolderājas poliklīnikā. Pēc projektēšanas darbu 

noslēgšanās, tiks uzsākta lifta izbūve Bolderājas poliklīnikā. Plānots, ka līdz 2015.gada 

beigām Bolderājas poliklīnikā tiks izbūvēts lifts. 

Padome nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

 

Padomes priekšsēdētāja:      O.Veidiņa 

 

 

Padomes sekretāre:                                                                     T.Kantāne 
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