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Neko par mums bez mums

Lai veiksmīgs
nākamais gads!
Gads ļoti strauji tuvojas noslēgumam, un šis ir laiks, kad novelkam
svītru un pārdomājam, kas labs
šajā laika posmā ir noticis. Lai gan
gads bijis dīvains un neparasts,
pilns pārsteigumu, ne vienmēr
pozitīvu, pilns bailēm par nākotni
un trauksmes sajūtas, tomēr
mums tas bijis kopumā veiksmīgs.
Sadarbībā ar Labklājības ministriju beidzot izdevies iekustināt
jautājumu par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību. Viss vēl ir tikai
pašā sākumā, bet cerams, ka
nākamais gads nesīs izmaiņas, kas
palīdzēs atrast darbu daudziem
cilvēkiem ar invaliditāti.
Kopīgi ar Ekonomikas ministriju
ilgu laiku strādājām darba grupās,
lai noteikumi pieejamības jomā
padarītu vidi ērtāku mums visiem.
Tas ir īpašs panākums, ka jaunajos
būvnormatīvos noteikti pieejamības standarti ne tikai sabiedriskajām celtnēm, bet arī dzīvojamām
mājām. Tas nozīmē, ka jau drīz
visas jaunās dzīvojamās mājas kļūs
pieejamākas.
Ceram, ka, izbriduši sniegu, esam
sapratuši, ka pieejamībai svarīgi ir
ne tikai pareizi uzcelt māju, bet
arī labi notīrīt ceļu. Ar šī gada
pieredzi, panākumiem un mācībām mēs sagaidīsim nākamo
gadu. Lai Jaunais gads labāks,
mierīgāks un mums visiem veiksmīgs!
Gunta Anča,
SUSTENTO valdes priekšsēdētāja

Lai Jaunais
gads visiem

Nav bijis vēl neviens tāds gads,
Kas tikai laimi nestu,
No bēdām, rūpēm sargātu
Un laimes kalnā vestu.
Bet laimīgs tas, kas smaidot prot
Ņemt pretī to, ko dzīve dod!
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Jaunas prasības
būvnoteikumos
Kopā ar nozares ekspertiem un
SUSTENTO pārstāvjiem
Ekonomikas ministrija ir izveidojusi
būvnoteikumus, izslēdzot
novecojušās normas un dodot
iespēju projektos izmantot
mūsdienīgus risinājumus.
Jaunajās prasībās ir noteikts, ka
ēkas jāprojektē un jābūvē tā, lai
būtu ievērotas vides pieejamības
prasības, ievērojot universālā
dizaina principus. Tas nozīmē –
tādas vides veidošanu, kurā ērti
jūtas ikviens cilvēks, neskatoties uz
iespējamajām kustību, uztveres vai
veselības problēmām.
Jaunās prasības noteiktas gan
publiskajās telpās, gan dzīvojamās
mājās.
Publiskās telpas
Ir noteikts, ka publiskajās ēkās un
publiskajās telpās, publisko ēku
teritorijā, kā arī daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku teritorijā jānodrošina
piekļuve cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem.
Jaunas prasības publiskajās ēkās ir
skaņas, vizuālajai un taktilajai
informācijai cilvēkiem ar redzes vai
dzirdes traucējumiem. Publisko ēku
lifta kabīnē jānodrošina audio un
vizuālā informācija par lifta
darbību – stāvs, kurā lifts atrodas,
braukšanas virziens, durvju
atvēršanās un aizvēršanās. Lifta
izsaukuma pogas un vadības paneļa
pogu apzīmējumi jānodrošina Braila
rakstā vai citā taktilā veidā.

Vērtējam vides
pieejamību!
Eiropas Savienība savos likumos ir
noteikusi, ka par fondu naudu
nedrīkst veidot nevienu jaunu
šķērsli cilvēkiem ar invaliditāti.
Tāpēc šajā gadā Labklājības
ministrijas uzdevumā SUSTENTO
vides pieejamības eksperti sniedza
100 konsultācijas par vides un
informācijas pieejamību Eiropas
Savienības līdzﬁnansēto projektu
īstenošanas vietās.

Virpuļdurvīm veikalos un citās
publiskās vietās jāparedz
vismaz 0,9 metru platas papildu
veramās durvis. Virpuļdurvīm jābūt
apstādināšanas mehānismam.
Noteiktas prasības, lai iespējami
daudz varētu darīt nepieskaroties.
Piemēram, apmeklētājiem
paredzētās ieejas aprīko ar
bezkontakta durvīm, tualetēs ierīko
izlietnes ar bezkontakta krāniem,
tualetes podiem būs bezkontakta
skalošanas sensors un tualetes
telpai apgaismojuma slēgšanas
sensors. Līdzīgi būs arī darba telpās,
kur strādā daudz darbinieku.
Skatītāju zālēm un tribīnēm ir
noteiktas jaunas prasības sēdvietām,
to izvietošanai, eju platumiem,
līmeņu starpībām starp rindām.
Sēdvietu numuriem jābūt

kontrastējošiem, ar taktilo virsmu.
Savukārt tagad, ja tas nepieciešams,
jābūt nodrošinātai iespējai
cilvēkiem ar kustību traucējumiem
nokļūt uz skatuves.
Dzīvojamās mājas
Jauna prasība ir arī liftu ierīkošanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Ja
tās augstākas par četriem stāviem,
nepieciešams lifts, kas nodrošina
pieeju visiem dzīvokļiem katrā
stāvā. Jauni noteikumi ir
dzīvokļiem, kuros tualete un vannas
istaba jāprojektē tā, lai vajadzības
gadījumā tās varētu pielāgot
cilvēkiem ar kustību traucējumiem
bez nepieciešamības skart nesošās
konstrukcijas.
Noteikumi lasāmi šeit:
https://likumi.lv/ta/id/326992-buvju-visp
arigo-prasibu-buvnormativs-lbn-200-21

Eksperti novērtēja būvniecības
objekta pieejamību cilvēkiem ar
dažāda veida invaliditāti. Lielākā
daļa – 68% – objektu paredzēti
sociālajiem pakalpojumiem
deinstitucionalizācijas ieviešanai,
pārējos tiek veikta publiskās
infrastruktūras uzlabošana – tātad:
13% objektu saistīti ar tūrismu,
7% – ar veselības pakalpojumu
pieejamību, 6% – ar izglītības
iestāžu mācību vidi, 4% – ar kultūras
telpas pieejamību un 2% – ar
uzņēmējdarbības un nodarbinātības
veicināšanu.

Konsultācijas tika sniegtas gan par
izstrādāto būves tehnisko projektu,
gan notika jau būvniecības procesā,
savukārt lielākā daļa bija pabeigti
objekti, kuros varēja redzēt kļūdas
un ieteikt pielāgojumus interjera
dizainā.
Par katru objektu eksperti
sagatavoja vides pieejamības
novērtēšanas aktu, kurā aprakstīja
vides un informācijas pieejamību
personām ar kustību, redzes,
dzirdes un garīgās attīstības
traucējumiem un ieteica
risinājumus vides pieejamības
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nodrošināšanai. 60 objekti ir
novērtēti kā ļoti labi, savukārt
pārējos ir veicami uzlabojumi vides
pieejamībai. Neraugoties uz Latvijas
būvnormatīvu prasībām, ka
pieejamības normu ievērošana ir
obligāta visos rekonstruējamos un
jaunceļamos objektos, realitātē vēl

aizvien daļa objektu nepilnīgi
atbilst noteiktajām prasībām vai arī
tās ir ievērotas tikai formāli.
Eksperti secināja, ka, realizējot
projektus ēkās bez kultūrvēsturiskas
vērtības, pieejamības nodrošināšana
ne vienmēr sasniedz vēlamo
mērķi – cilvēku ar invaliditāti

autonomiju un neatkarību. Dažreiz
lietderīgāk ir celt jaunus objektus,
kuros jau projektēšanas stadijā
iespējams ieplānot universālā
dizaina principus, veidojot vidi
pilnībā pieejamu cilvēkiem ar
dažāda veida invaliditāti.

Dod pieci!

invaliditāti sadzīvo katrs desmitais
jeb vairāk nekā 203 tūkstoši cilvēku,
tostarp vismaz 36 tūkstošiem ir
ierobežotas pārvietošanās spējas,
gandrīz trim tūkstošiem ir dzirdes
traucējumi (kā norāda Latvijas
vājdzirdīgo atbalsta asociācija
“Sadzirdi.lv”, reālais cilvēku skaits
ar dzirdes traucējumiem ir vismaz
desmitkārt lielāks) un vairāk nekā
desmit tūkstošiem – redzes
traucējumi. Katru gadu šim skaitam
ir tendence pieaugt. Tajā pašā laikā
vides pieejamība, tostarp publisko
ēku un infrastruktūras pielāgošana,
ir kritiski zema. Labklājības
ministrijas pētījumā secināts, ka
cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem pieejami tikai 8%
valsts vai pašvaldību institūciju ēku.
Vides pieejamība nav
nodrošināta 80% sporta būvju un
2/3 publisko pasākumu zālēs.
Labdarības maratons “Dod pieci!”
jau astoto gadu notiek
Ziemassvētku laikā, sešarpus
diennaktis jeb 154 stundas raidot no
īpašas stikla studijas Doma
laukumā. Unikālā formātā trīs

Latvijas Radio 5 – Pieci.lv dīdžeji –
Magnuss Eriņš, Elīna Baltskara un
Linda Samsonova – 24/7 režīmā
dalīsies ar cilvēku pieredzes
stāstiem, ekspertu viedokļiem un
atskaņos ziedotāju izvēlētas
dziesmas, iestājoties par
cilvēciskāku vidi un pārmaiņām
sabiedrībā. Savukārt dīdžejs Toms
Grēviņš labdarības maratona
ietvaros sešas dienas pēc kārtas
skries īstu maratonu (42 km), īpaši
pievēršot uzņēmēju uzmanību un
piesaistot papildu ziedojumus no
biznesa organizācijām, kuras ne
vien vārdos, bet arī darbos rūpējas
par vides pieejamības un sociālo
jautājumu risināšanu. Viena
dziesma Latvijas Radio 5 – Pieci.lv
ēterā par minimālo ziedojumu –
pieci eiro – palīdzēs risināt vides
pieejamības problēmu cilvēkiem ar
redzes, dzirdes vai kustību
traucējumiem.
Ja tev ir redzes, dzirdes, kustību vai
citi funkcionālie traucējumi un
nepieciešama vides pielāgošana vai
individuālais palīglīdzeklis, raksti
uz info@apeirons.lv!
Vārds, uzvārds
E-pasts
Tālrunis
Kāda veida palīdzība nepieciešama:
• mājokļa pielāgošana
• individuālais tehniskais
palīglīdzeklis
Pēc pieteikuma saņemšanas
invalīdu un viņu draugu apvienība
“Apeirons” izsūtīs anketu ar
precizējošiem jautājumiem.
Svarīgi – no “Dod pieci”
ziedojumiem mēs palīdzēsim tad, ja
lūgumam būs pamatojums un lūgtā
palīdzība jau nebūs apmaksāta no
valsts vai pašvaldības līdzekļiem.
Rūta Dimanta, fonda “Ziedot.lv”
vadītāja

Šogad sabiedrisko mediju
labdarības maratons “Dod pieci!”
izcels vides pieejamības
problemātiku cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem,
aicinot sabiedrību ieraudzīt to
cilvēku ikdienu, kas saskārušies ar
redzes, dzirdes un kustību
traucējumiem.
Maratona laikā saziedotie līdzekļi
caur invalīdu un viņu draugu
apvienību “Apeirons” tiks novirzīti
līdzcilvēku atbalstam – pandusu un
pacēlāju ierīkošanai, cilvēku
dzīvesvietas labiekārtošanai,
tehnisko palīglīdzekļu iegādei un
citām vajadzībām, kas saistītas ar
vides pieejamības uzlabošanu ārpus
publiskās infrastruktūras.
Pieteikties palīdzībai būs iespējams
interneta vietnē dodpieci.lv vai
apeirons.lv.
Šajā gadā sabiedriskie mediji
uzsvērs ikvienas personas tiesības
uz iespējami patstāvīgu dzīvi.
Statistika liecina, ka Latvijā ar

Gunta Anča pēc intervijas ar “Dod pieci” studijas komandu. Andreja Strokina foto.

www.sustento.lv Nr. 38 (decembris) 2021

4

Pieejamības
novērtēšana
Lai visi varētu pilnvērtīgi un līdzvērtīgi
iekļauties sabiedrībā, ir jānodrošina
vides informatīvā un ﬁziskā
pieejamība. Pat ja sākotnēji tas šķiet
vienkārši, bieži rodas visdažādākie
jautājumi – kā ērtāk sakārtot vidi, vai
drīkst atkāpties no noteikumiem vietās,
kur senas būves, kādas krāsas vislabāk

izmantot interjerā, lai nodrošinātu
nepieciešamo krāsu kontrastu, vai arī
kādu pacēlāju labāk izvēlēties.
Jo piekļūstamāka ir vide un
pakalpojumi, jo vairāk cilvēks ar
invaliditāti spēj būt neatkarīgs –
patstāvīgi pārvietoties, strādāt, uztvert
informāciju un mijiedarboties ar
līdzcilvēkiem.
Projektējot kādu publisku telpu, jāņem
vērā, ka vismaz 10% apmeklētāju būs
kāds funkcionāls traucējums, bet vēl

Seminārs par vides pieejamību
Lai veicinātu sapratni par vides pieejamības
nosacījumiem un to īstenošanu, mācību centrs
SUSTENTO piedāvā semināru “Vides pieejamības
nodrošināšana”.
Vides pieejamība ir viens no pirmajiem faktoriem, pēc kura
var spriest par attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām.
Ļoti svarīgi ir veidot sapratni un atbalstošu nostāju, lai
cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem patstāvīgi spētu
iekļūt ēkās, saņemtu nepieciešamos pakalpojumus,
pilnvērtīgi piedalītos sabiedriskās un kultūras norisēs.
Kursa pamatā ir medicīniskais un sociālais domāšanas
modelis attieksmē pret cilvēkiem ar invaliditāti, arī
informācija par invaliditātes veidiem, lai tālāk risinātu
universālā dizaina, pieejamības un piekļuves procesu. Kursa
laikā tiks skaidrota, kāda ir atšķirība starp universālo
dizainu, pieejamību un piekļuvi un kādos gadījumos
jāizmanto kāda no šīm pieejām. Tāpat būs ieskats
likumdošanā, kas reglamentē vides pieejamību.
Aicinām pieteikties uz semināru! Semināra dalībnieki
saņems sertiﬁkātu.
Tālr. 67590437, e-pasts: macibucentrs@sustento.lv

Noslēdzam gadu
ar cerībām
Tuvojoties gada noslēgumam,
apkopojam Centrālbaltijas reģiona
Interreg projekta SENsationalSTEM
ietvaros notikušo.
Projektā iesaistītie jaunieši ar
mācīšanās grūtībām no trim Baltijas

vismaz 50% cilvēku pieejamo vidi
vēlēsies izmantot tās ērtības labad.
Lai atrastu tādus pieejamas vides
risinājumus, kas atbilst Latvijas
normatīvajiem aktiem un ietver
labāko citu valstu pieredzi šajā jomā,
piedāvājam vides pieejamības
eksperta konsultācijas, gatavojam
rakstiskus atzinumus un
novērtējumus publiskām telpām.
Tālr. 67590437, e-pasts:
sustento@sustento.lv

Starptautiska konference
par vides pieejamību
No 2022. gada 23. līdz 25. februārim Vīnē notiks
starptautiska ikgadējā konference par vides pieejamību.
Tā notiks “Zero projekta” ietvaros, lai veicinātu ANO
Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu.
Konferencē paredzēti vairāki forumi: pieejamās un viedās
pilsētas, inovācijas pieejamības jomā Āzijas valstīs, investori
un jaunuzņēmumi, tūrisms, kopienas labklājība, seksualitāte,
kā arī māksla un mūzika. Konferences ietvaros tiks
prezentētas 76 jaunas pieredzes un 31 valsts politika
pieejamības jomā, kā arī varēs iepazīties ar vadošo
korporāciju pieejamības stratēģijām un starptautiskiem
inovācijas risinājumiem invaliditātes jomā. Tāpat tiks
prezentēti jauni risinājumi dažādās jomās, piemēram,
tiešsaistes bibliotēkas, tehnoloģijās balstīta zīmju valoda,
universālā dizaina modeļi, viedās mājas u. c.
Visi pasākumi tiks straumēti tiešraidē un bez maksas, līdz ar
to varēs pievienoties skatītāji visā pasaulē. Reģistrācija
nebūs nepieciešama. Pievienoties konferencei būs
iespējams mājaslapā zeroproject.org.

reģiona valstīm apguva prasmes
attīstīt biznesu no idejas līdz reālai
uzņēmējdarbībai. Latviju projektā
pārstāv četras mācību iestādes – Rīgas
66. vidusskola, Talsu ģimnāzija,
Torņakalna Privātā vidusskola un
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina
tehnikums.
Neraugoties uz to, ka visās trijās
projekta valstīs – Latvijā, Igaunijā un
Somijā – bija noteikti ar Covid-19
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pandēmiju saistīti epidemioloģiskie
ierobežojumi, notika gandrīz visas
plānotās projekta aktivitātes. Lai gan
lielākā daļa pasākumu noritēja
attālināti, tomēr jaunieši un viņu
skolotāji un mentori ar entuziasmu
uzsāka darbu pie biznesa ideju
attīstības. Vislielāko prieku
jauniešiem, protams, sagādāja iespēja
tikties klātienē. Septembra beigās
Talsu novadā divu dienu mācību
seminārā jaunieši no Latvijas satikās,
iepazinās, apguva jaunas prasmes sava
biznesa attīstībai.
Turpmākajā projekta gaitā jauniešiem
paredzētas vairākas tikšanās gan
Somijā un Igaunijā, gan tepat Latvijā.
Projekts noslēgsies nākamā gada
septembrī, un cerams, ka tajā laikā
būs jau izveidojies kāds starptautisks
jauniešu uzņēmums, kas varēs
veiksmīgi darboties.

