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RĪGAS DOME 

PERSONU AR INVALIDITĀTI NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU 

KONSULTATĪVĀS PADOMES 

Rātslaukumā 1, Rīgā, LV- 1539 

sēdes PROTOKOLS 

Rīgā 

2015.gada 24.septembrī         Nr.3 

 

Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes (turpmāk – 

Padome) sēdes norises laiks un vieta: 2015.gada 24.septembrī, plkst.12.00 – 14.00,  

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”,  Vestienas ielā 35, 

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. Par autostāvvietām personām ar invaliditāti pie dzīvojamajām mājām un iekšpagalmos. 

3. Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP 

SIA „Rīgas satiksme”) valdes priekšsēdētāja uzruna, prezentācija par SIA „Rīgas 

satiksme” un darbībām, kas veiktas, lai atvieglotu ikdienu personām ar invaliditāti.  

Ziņo: RP SIA „Rīgas satiksme” preses sekretārs V. Zaķis  
 

4. RP SIA „Rīgas satiksme” atbildīgo darbinieku atbildes uz Padomes iesniegtajiem 

jautājumiem un priekšlikumiem: 

- par sabiedrisko transportu un to vadītājiem; 

- par maršrutiem un grafikiem; 

- par pieturvietām; 

- par autostāvvietām. 

5. Priekšlikumi nākamās Padomes sēdes darba kārtībai. 

6. Dažādi. 

 

Padomes sēdes dalībnieki reģistrē savu klātbūtni. No 33 apstiprinātajiem Padomes 

locekļiem uz sēdi ieradušies 13.  

 

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. Rīgas domes Izglītības, kultūras 

un sporta departaments sagatavoja to izglītības iestāžu sarakstu, kuras ir pieejamas 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Saraksts visiem Padomes locekļiem tika nosūtīts 

elektroniski. 

Padome nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai. 
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2. Par autostāvvietām personām ar invaliditāti pie dzīvojamajām mājām un 

iekšpagalmos 

J.Sokolova, U.Blicavs,  I.Nolberga 

 

 J.Sokolova  (Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes organizācijas nodaļas 

vadītāja) informē Padomes locekļus par aktuālu problēmu - dzīvojamo māju pagalmos 

pie personu ar invaliditāti dzīvesvietām, neskatoties uz personu ar invaliditāti 

vajadzībām, nevar izveidot autostāvvietas personām ar invaliditāti, jo bieži vien  zeme, uz 

kuras nepieciešamas autostāvvietas, nav Rīgas pilsētas pašvaldības īpašums. Ceļu 

satiksmes likums nosaka, ka satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu, 

uzstādīšanu un noņemšanu veic ceļa pārvaldītājs atbilstoši saskaņotajai projekta 

dokumentācijai vai saskaņojot ar valsts akciju sabiedrību  Latvijas Valsts ceļi”. 

Tomēremes īpašnieks vai pārvaldnieks  var rīkoties tikai tad, kad ir saņemta 100% 

dzīvokļu īpašnieku piekrišana. 

U.Blicavs (Rīgas Austrumu izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieks) papildina, ka zeme, 

uz kuras personai ar invaliditāti nepieciešama autostāvvieta, var būt ne tikai pašvaldības, 

bet arī valsts vai privātīpašums/kopīpašums. Lielākie iebildumi par minēto autostāvvietu 

izveidi, ir no dzīvojamās mājas iedzīvotājiem, kuri  uzskata, ka autostāvvietas personai ar 

invaliditāti izveidošana būs jāapmaksā visiem mājas iedzīvotājiem. Risinājums 

gadījumos, ja zeme, uz kuras personai ar invaliditāti nepieciešama autostāvvieta, nav 

pašvaldības īpašums, varētu būt iespēja finansēt šādu autostāvvietu izveidi no Rīgas 

pilsētas pašvaldības  sociālās nozares budžeta. Rīgas domes Satiksmes departamenta 

budžetā paredzēts finansējums autostāvvietu personām ar invaliditāti izveidei ielu 

sarkano līniju ietvaros.  

J.Sokolova (RD Satiksmes departamenta Satiksmes organizācijas nodaļas vadītāja) 

informē, ka vienas autostāvvietas izveidošana izmaksā līdz 300 euro. Gada laikā 

autostāvvietas pie dzīvojamās mājas izveidošana būtu nepieciešama aptuveni 10 

personām. 

I.Nolberga (Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības pārstāve) interesējas kā rīkoties, ja 

dzīvojamās mājas pagalmu aizņem tuvumā esošas kafejnīcas klientu automašīnas. 

A.Kraukle (Pašvaldības SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” Tehniskās pārvaldes 

Apsaimniekošanas nodaļas speciāliste) rekomendē vērsties pie dzīvojamās ēkas 

apsaimniekotāja, kurš var organizēt iebraukšanu pagalmā tikai ar apsaimniekotāja 

atļaujām.  

Padome nolemj: Izskatīt iespēju finansēt autostāvvietu personām ar invaliditāti, kuras 

nepieciešamas privātīpašuma/ kopīpašuma teritorijā, no  Rīgas pilsētas pašvaldības 

sociālās nozares budžeta.  

 

3. RP SIA „Rīgas satiksme” valdes priekšsēdētāja uzruna, prezentācija par RP 

SIA „Rīgas satiksme” un darbībām, kas veiktas, lai atvieglotu ikdienu personām 

ar invaliditāti, 

L.Bemhens, V.Zaķis 

 

L.Bemhens (RP SIA „Rīgas satiksme” valdes priekšsēdētājs) informē, ka uzņēmums ir 

ieinteresēts tiešā saskarsmē ar saviem klientiem, tikšanās ar dažādām sabiedriskā 

transporta pakalpojumu izmantotāju grupām notiek regulāri.  

V.Zaķis (RP SIA „Rīgas satiksme” preses sekretārs) informē par RP SIA „Rīgas 

satiksme” attīstību, būtiskākajiem darbības virzieniem, par maršrutiem, par noslogojumu 

un tieši personu ar invaliditāti vajadzībām atbilstošu pakalpojumu nodrošināšanu. No 187 



Lappuse 3 no 5 3 

tramvaja vienībām 26 ir zemās grīdas tramvaji, no 266 trolejbusiem 228 ir zemās grīdas 

trolejbusi, no 412 autobusiem 361 ir zemās grīdas autobusi. Kopumā no visiem 

ekspluatācijā esošām sabiedriskā transporta  vienībām 74% ir pielāgoti pakalpojumu 

sniegšanai personām ar invaliditāti.  RP SIA „Rīgas satiksme”  veic savu  klientu 

apmierinātības mērījumus.   

RP SIA „Rīgas satiksme”  ir kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanā un aicina Padomes 

locekļus par nepilnībām sabiedriskā transporta pakalpojumos ziņot uz RP SIA „Rīgas 

satiksme”  bezmaksas tālruni 80001919. 

Padome nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai  

 

4. RP SIA „Rīgas satiksme” atbildīgo darbinieku atbildes uz Padomes 

iesniegtajiem jautājumiem un priekšlikumiem - par sabiedrisko transportu un to 

vadītājiem, par maršrutiem un grafikiem,par pieturvietām,  

 par autostāvvietām. 

T.Kantāne, I.Švekle, I.Šatkovska 

 

T.Kantāne (Padomes sekretāre) atgādina, ka 2015.gada maijā Padomes locekļi izteica 

savus priekšlikumus un ierosinājumus RP SIA „Rīgas satiksme”. Uz šo tikšanos  RP SIA 

„Rīgas satiksme” atbildīgie darbinieki ir sagatavojuši atbildes uz iesniegtajiem 

jautājumiem. Atbildes ir sagatavotas rakstiski un izsniegtas klātesošajiem kopā ar 

prezentācijas materiāliem par RP SIA „Rīgas satiksme”.  Būtiskākie secinājumi: 

• Ikviens transporta līdzeklis pirms izbraukšanas reisā tiek pārbaudīts attiecībā uz to, vai 

visas iekārtas (tajā skaitā invalīdu platformas) ir darba kārtībā. Gadījumā, ja transporta 

līdzeklim kāda no iekārtām nedarbojas, tas netiek izlaists reisā. Ja pasažieris saskaras 

ar situāciju, ka transporta līdzeklim nedarbojas kāda no iekārtām, ir lūgums sazināties 

ar RP SIA „Rīgas satiksme”. pa tālruni 80001919 vai interneta www.rigassatiksme.lv 

sadaļā „sazinies ar Rīgas satiksmi”, norādot precīzu transporta līdzekļa numuru vai 

maršrutu, pieturvietu, virzienu un laiku. 

• RP SIA „Rīgas satiksme”. atbild par nojumēm un pieturvietās izliktajiem sarakstiem,  

Rīgas domes Satiksmes departaments atbild par pieturvietu platformām, ceļa zīmēm, 

tīrību un urnām 
• Par reklāmu uz sabiedriskā transporta līdzekļiem un to salonos ir atbildīga SIA 

“Pilsētas līnijas”, kuras kompetencē ir ievērot LR likumdošanu attiecībā uz reklāmas 

izvietošanu. Priekšlikumus  reklāmu izvietošanai var  iesniegt SIA "Pilsētas līnijas" 

Cēsu ielā 31, 3.korpusā, 7.ieejā, Rīgā, tālr. 67717668, e-pasts info@pl.lv. 

• RP SIA „Rīgas satiksme” autostāvvietu kontrolieriem ir radušās aizdomas, ka Rīgas 

pilsētā bieži tiek izmantotas viltotas personu ar invaliditāti stāvvietu kartes. 

I.Švekle (RP SIA „Rīgas satiksme” valdes locekle) lūdz Padomei izteikt viedokli par to 

kā ierobežot  viltotu personu ar invaliditāti stāvvietu karšu izmantošanu. 

I.Šatkovska (nodibinājuma „Fonds ”Jūnijs” valdes priekšsēdētāja) norāda, ka dokumentu 

viltošana ir policijas kompetences jautājums. 

I.Švekle (RP SIA „Rīgas satiksme” valdes locekle) informē, ka par minēto jautājumu ir 

plānota tikšanās ar nodibinājumu „Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons””, tomēr 

arī citu Padomes locekļu viedokļi ir būtiski.   

I.Švekle (RP SIA „Rīgas satiksme” valdes locekle) lūdz izskatīt iespēju nodrošināt RP 

SIA „Rīgas satiksme” kontroles dienestam pieeju datu bāzēm par personām ar invaliditāti 

Rīgas pilsētā, lai varētu atvieglotu e-talona braukšanai ar atvieglojumiem, saņemšanu 

personām ar invaliditāti. 

    Diskusiju atzīst par lietderīgu gan Padomes locekļi, gan SIA „Rīgas satiksme” 

 

http://www.rigassatiksme.lv/
mailto:info@pl.lv
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darbinieki. Nākotnē būtu nepieciešams organizēt līdzīgas diskusijas/seminārus par pusēm 

interesējošiem jautājumiem saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem Rīgas 

pilsētā. 

 

Padome nolemj:  

1. Pieņemt informāciju zināšanai.  

2. Padomei sagatavot un iesniegt RP SIA „ Rīgas satiksme” priekšlikumus par to, kā 

ierobežot  viltotu personu ar invaliditāti stāvvietu karšu izmantošanu. 

3. Izskatīt iespēju nodrošināt RP SIA „Rīgas satiksme” pieeju  datu bāzei par personām 

ar invaliditāti Rīgas pilsētā.  

 

5. Priekšlikumi nākamās Padomes sēdes darba kārtībai. 

T.Kantāne, I.Šatkovska 

 

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 novembra otrajā 

pusē. 

 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. 

 

Padome nolemj:  

1. Nākamo Padomes sēdi organizēt 2015.gada novembrī .  

2. Uz nākamo Padomes sēdi uzaicināt Rīgas pilsētas izpilddirektoru. 

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

 

 

6. Dažādi 

I.Šatkovska, S.Pārstrauta 

 

 I.Šatkovska (nodibinājuma „Fonds „Jūnijs”” valdes priekšsēdētāja) lūdz RP SIA „Rīgas 

satiksme” maršrutos, kuros transports kursē ar 30 un vairāk minūšu intervālu, nenosūtīt 

personu ar invaliditāti pārvadāšanai nepielāgotas transporta vienības, kā arī vakarā pēdējo 

transporta vienību paredzēt personu ar invaliditāti pārvadāšanai pielāgotu transporta 

vienību .  

 I.Šatkovska (nodibinājuma „Fonds „Jūnijs”” valdes priekšsēdētāja) izsaka pateicību  RP 

SIA „Rīgas satiksme” par ieguldīto darbu transporta pakalpojumu uzlabošanā un norāda, 

ka transporta vadītāju attieksme ir būtiski mainījusies un sabiedriskā transporta 

pakalpojumi kopumā pēdējo 5 gadu  ir jūtami uzlabojušies.  

S.Pārstrauta (Latvijas neredzīgo biedrības Rīgas pilsētas organizācijas valdes 

priekšsēdētāja) izsaka ieinteresētību tikties ar  SIA "Pilsētas līnijas" un apspriest reklāmu 

uz sabiedriskā transporta izvietošanu, lai netraucētu personām ar redzes invaliditāti 

izmantot sabiedrisko transportu. 

O.Veidiņa (Padomes priekšsēdētāja) uzdod Padomes sekretārei nodrošināt S.Pārstrautu ar  

SIA "Pilsētas līnijas" kontaktinformāciju.  

 

mailto:dl@riga.lv
mailto:dl@riga.lv
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Padome nolemj:  

1.RP SIA „Rīgas satiksme” izskatīt iespēju maršrutos, kuros transports kursē ar 30 un 

vairāk minūšu intervālu, nenosūtīt personu ar invaliditāti pārvadāšanai nepielāgotas 

transporta vienības, kā arī vakarā pēdējo transporta vienību paredzēt personu ar 

invaliditāti pārvadāšanai pielāgotu transporta vienību .  

2.3. T.Kantānei nosūtīt Latvijas neredzīgo biedrības Rīgas pilsētas organizācijai SIA 

„Pilsētas līnijas” kontaktinformāciju jautājuma par  reklāmu izvietošanu uz  sabiedriskā 

transporta, lai netraucētu personām ar redzes invaliditāti izmantot sabiedrisko transportu, 

tālākai apspriešanai 

 

 

 

Padomes priekšsēdētāja:      O.Veidiņa 

 

 

Padomes sekretāre:                                                                     T.Kantāne 


