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Vēlēšanu iecirknis



Pieejamība kā cilvēktiesības 

Piekļuve fiziskajai videi un transportam ir priekšnosacījums 
personu ar invaliditāti pārvietošanās brīvībai, kas garantēta 
Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 13. pantā

Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām 
tiesībām (ICCPR) 12. pantā. 

Piekļuve informācijai un sakariem ir uzskatīta par 
priekšnosacījumu uzskatu un vārda brīvībai, kas garantēta 
Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 19. pantā un ICCPR
19. panta 2. punktā. 



ANO Konvencijā par personu ar 
invaliditāti tiesībām

• Pieejamība kā tiesības ir atzīta ANO Konvencijā par 
personu ar invaliditāti tiesībām 9., 3. un 21. pantā.

• ANO Konvencijas pantos, kas attiecas uz pieejamību, ir 
noteikta svarīga tiesiskā/politiskā programma, kuru 
nevar skatīt izolēti, un tāpēc pieejamība jāaplūko kā 
faktors, kas sekmē un veicina visu pārējo pilsonisko, 
ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību izmantošanu.





ES likumdošana

ES pieejamības jautājums ir integrēts tādās politikas jomās kā:

• publiskais iepirkums,

• struktūrfondi un citi finansējuma instrumenti,

• pasažieru tiesības, 

• tehnisko standartu joma (TSI-PRM)

• nodarbinātība. 



Ko mēs saprotam ar pieejamību

Vides barjeras

Informatīvās barjeras

Attieksmes barjeras



Vides barjeras



Biežākie šķēršļi

Cilvēkiem ar kustību traucējumiem:
Trepes, sliekšņi;
 Šauras durvis; 
Nav labierīcību;

Cilvēkiem ar redzes invaliditāti:
Pakāpieni bez kontrasta joslas;
Nav vadulas vai citi taktili orientēšanās līdzekļi;
Pārāk spilgts un atspīdošs vai nepietekams apgaismojums;

Cilvēkiem ar orientēšanās grūtībām:
Trūkst secīgas orientēšanās zīmes;
 Izmantotās zīmes stilizētas;



Risinājumi



Informatīvās barjeras

Sensorās barjeras cilvēkiem ar neredzību vai 
redzes traucējumiem, kā arī ar nedzirdību un 
dzirdes traucējumiem

Fiziskā piekļuve cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem

Intelektuālās barjeras cilvēkiem ar intelektuālās 
attīstības traucējumiem, senjoriem



Fiziskā piekļuve informācijai



Sensorās barjeras

http://www.menessaptieka.lv/
http://www.menessaptieka.lv/


Intelektuālie



Attieksmes barjeras

Mazvērtīgums

Ignorance

Paplašinātais invaliditātes efekts



1. Latvijas likumdošanā vēl aizvien ir 
daudz nepilnību, kas liedz būtiski uzlabot 
vides pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. 
Ja fiziskās vides pieejamība ir atrunāta, tad 
jautājumi par informatīvās vides 
pieejamību ir ļoti nepilnīgi, bet jo īpaši par 
attieksmes barjerām, nav skarti vispār.

Secinājumi



2. Ir izstrādātas vairākas arī ļoti 
kvalitatīvas vadlīnijas vides pieejamības 
nodrošināšanai, bet tās nav saistošas un 
visbiežāk tiek izmantotas reti. 
Profesionāļiem nav pat informācijas par 
šādu vadlīniju esamību.

Secinājumi



3. Profesionāļiem netiek sniegtas 
pietiekami pilnvērtīgas zināšanas par vides 
pieejamības nodrošināšanas principiem, 
netiek veidota attieksme un izpratne, kam 
un kad šāda pieejamība ir nepieciešama.

Secinājumi



4. Nav skaidru kritēriju, kā nodrošināt 
pieejamību rekonstrukcijas gadījumos, kā 
arī dabas lieguma zonās.

Secinājumi



5. Nav skaidra mehānisma, kas notiek 
gadījumos, ja nav ievērota vismaz esošā 
likumdošana. Pieejamības prasību 
neievērošana bieži paliek nepamanīta.

Secinājumi
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