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Par atbalstu mediķiem, nosakot braukšanas maksas atvieglojumus Rīgā 

 

Šī gada 27. martā Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācija ir pieņēmusi grozījumus  

Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr.89 "Par braukšanas maksas 

atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"1, ar kuriem Rīgas pilsētas 

pašvaldības pagaidu administrācija ir lēmusi atteikties no virknes braukšanas maksas atvieglojumu. 

Ir saglabātas atlaides tikai dažām personu grupām, t.sk. Rīgas pašvaldības veselības aprūpes iestāžu 

darbiniekiem. 
Esmu saņēmis medicīnas studentu, kas paralēli medicīnas studijām strādā veselības aprūpes 

jomā, vēstuli, kurā tiek paustas bažas par attiecīgo lēmumu. Medicīnas studenti norāda, ja līdz šim 

viņiem kā studējošiem pienācās 70% atlaide, tad šobrīd tā nepienākas vispār, jo viņi strādā valsts 

veselības aprūpes iestādē. Medicīnas studentu ieskatā šāds pašvaldības lēmums ir uzskatāms par 

netaisnīgu un diskriminējošu, jo arī viņi ne mazāk kā pašvaldības veselības aprūpes iestādē 

(iespējams pat vairāk) strādājošie medicīnas darbinieki ir saistīti ar Covid – 19 krīzes pārvarēšanu. 

Ar līdzīgām bažām un rūgtumu mediķi ir dalījušies masu informācijas līdzekļos, norādot: “(..) 

Strādāju tieši ar Covid-19 materiālu. Testēšana notiek 24/7 režīmā jau trešo nedēļu. Ļoti liela 

darbinieku daļa izmanto sabiedrisko transportu. Tā ir ņirgāšanās par mums, par tiem, kuri tiešām 

stāv pirmajās rindās. Es nesaprotu, kādēļ šķiro medicīnas darbiniekus. Vieniem ir, citiem nav.”2 
Apzinoties, ka minētie grozījumi ir atbildīgs pašvaldības lēmums pašreizējās situācijas 

apstākļos, lai samazinātu pasažieru skaitu sabiedriskajā transportā un tādējādi nodrošinātu 

epidemioloģisko drošību, tomēr jāpiekrīt mediķu viedoklim. Pirmkārt, situācijā, kad valstī katrs 

mediķis ir izšķirošs visas sabiedrības veselības nodrošināšanā, nav izprotama Rīga pilsētas 

pašvaldības tik formāla attieksme attiecībā uz atbalsta paplašināšanu visiem Rīgas pilsētā 

nodarbinātajiem medicīnas darbiniekiem, kas ir iesaistīti Covid – 19 krīzes novēršanā. Ir saprotams, 

ka tas pašvaldībai ir papildu finansiāls slogs, tomēr finansiāls slogs vienlaikus ir mazināts ar 

 
1Rīgas domes 2020. gada 27. marta saistošie noteikumi Nr. 8 "Grozījums Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošajos 

noteikumos Nr. 89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"". 

https://likumi.lv/ta/id/313651 
2 A. Špaks, Mediķi dusmīgi uz Rīgas domi, tā nepilda solījumu nodrošināt bezmaksas braucienus sabiedriskajā transportā. 

https://skaties.lv/beztabu/nejedzibas/mediki-dusmigi-uz-rigas-domi-ta-nepilda-solijumu-nodrosinat-bezmaksas-braucienus-

sabiedriskaja-transporta/ 
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https://skaties.lv/beztabu/nejedzibas/mediki-dusmigi-uz-rigas-domi-ta-nepilda-solijumu-nodrosinat-bezmaksas-braucienus-sabiedriskaja-transporta/
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braukšanas maksas atvieglojumu atcelšanu citām Rīgas pilsētas iedzīvotāju grupām. Manā 

skatījumā, no pašvaldības puses šajā situācijā ir jārīkojas valstiski, lemjot uz ārkārtējās situācijas 

laiku piešķirt braukšanas maksas atvieglojumus visiem medicīnas darbiniekiem, kas ir iesaistīti 

Covid – 19 krīzes novēršanā. Man kā tiesībsargam nav šaubu, ka rīdzinieki pašvaldību par šādu 

lēmumu šajā situācijā nenosodīs, bet gan tieši otrādi – uzslavēs. Aicinu Rīgas pilsētas pašvaldības 

pagaidu administrāciju brīvprātīgās iniciatīvas ietvaros atbalstīt jebkuru medicīnas darbinieku, kas 

ir iesaistīts veselības aprūpes jomas uzturēšanā saistībā ar Covid – 19 krīzes pārvarēšanu līdz 

ārkārtējās situācijas beigām, piešķirot braukšanas maksas atvieglojumu sabiedriskajā transportā. 
Otrkārt, nav šaubu valdība šobrīd ir daudz darījusi mediķu atbalstam, tomēr valdības atbalsts 

nebūtu lieks arī jautājumā par braukšanas maksas atvieglojumu Rīgas pilsētā. Manā skatījumā, ja  

valdība deklarē mediķu izšķirošo nozīmi šis krīzes apstākļos, tad valdībai (satiksmes ministra 

personā), jau izdodot rīkojumu par piesardzības pasākumiem pasažieru pārvadājumos3, bija uz 

situāciju jāpalūkojas daudz plašāk tieši Rīgas sabiedriskā transporta kontekstā. Taču, neskatoties uz 

to, nav šķēršļu šo jautājumu risināt arī šobrīd. Ja jautājums par braukšanas maksas atvieglojumu 

piešķiršanu visiem medicīnas darbiniekiem, kas ir iesaistīti Covid – 19 krīzes novēršanā, ir fiskālas 

dabas, tad šajā situācijā tam būtu jābūt tikai vienas savstarpēji koordinētas Satiksmes ministrijas un 

Rīgas pašvaldības sanāksmes jautājumam. Aicinu Ministru kabinetu un Rīgas pilsētas pašvaldības 

pagaidu administrāciju jau tuvākajā laikā lemt par braukšanas maksas atvieglojumus piešķiršanu 

(vai kāda cita atbalsta sniegšanu šai jautājumā) visiem Rīgas pašvaldībā dzīvojošiem/strādājošiem 

medicīnas darbiniekiem, kas ir iesaistīti veselības aprūpes jomas uzturēšanā saistībā ar Covid – 19 

krīzi līdz ārkārtējās situācijas beigām. 

Lūdzam informēt tiesībsargu par pieņemto lēmumu. 
 

 

Ar cieņu 

 

tiesībsargs        J.Jansons 

 

 

 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 
3 http://www.sam.gov.lv/?cat=8&art_id=9594 

http://www.sam.gov.lv/?cat=8&art_id=9594

