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ES regulējums par cilvēku ar invaliditāti tiesībām 

Izstrādājot ES iniciatīvas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, ir būtiski 

ņemt vērā šeit norādītos tiesību un politikas satvarus: 

ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām 

Apvienoto Nāciju organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti 

tiesībām1 (CRPD) ir starptautisks cilvēktiesību nolīgums, kurā noteikts, ka 

personām ar invaliditāti ir jāvar izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības. 

Tajā ir paskaidrots, ka visiem cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības piedalīties 

kopienas pilsoniskajā, politiskajā, saimnieciskajā, sociālajā un kultūras dzīvē 

tāpat kā ikvienam citam. Konvencijā ir noteikts, kas ir jādara publiskām un 

privātām iestādēm, lai nodrošinātu un veicinātu, ka visi cilvēki ar invaliditāti var 

šīs tiesības izmantot. 

Apvienoto Nāciju organizācija pieņēma konvenciju 2006. gadā, un tā kļuva par 

pasaulē visātrāk ratificēto cilvēktiesību konvenciju. Tā bija arī pirmais 

starptautiskais cilvēktiesību nolīgums, kuru ratificēja ne tikai valstis, bet arī 

reģionāla organizācija - Eiropas Savienība. 

 

Šo nozīmīgo tiesību regulējumu ir ratificējušas visas ES dalībvalstis un 

Eiropas Savienība. Kļūstot par Konvencijas dalībnieci, ES ir apņēmusies 

īstenot un veicināt visu cilvēktiesību pilnīgu realizāciju visiem cilvēkiem ar 

invaliditāti, pieņemot jaunus politikas instrumentus (tiesību aktus, politikas un 

                                         

1 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-

disabilities.html  

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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programmas) un pārskatot esošās politikas, lai nodrošinātu, ka tajās ir 

ievērotas cilvēku ar invaliditāti cilvēktiesības.  

 

Eiropas Pamattiesību harta 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā2 (Harta) ir apvienotas visu ES 

dzīvojošo cilvēku pamattiesības. ES Harta ir juridiski saistoša. Tas nozīmē, ka 

visām ES institūcijām un iestādēm, tostarp valstu valdībām, ir jāievēro Hartā 

iekļautās tiesības, izstrādājot ES tiesību aktus un politikas. Nacionālajā līmenī 

politikas veidotājiem ir jāievēro Harta, īstenojot ES tiesības.Hartā ir noteikts, 

ka “ES atzīst un ievēro invalīdu tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, 

lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību 

sabiedrības dzīvē” (26. pants). Tajā aizliegta jebkāda diskriminācija 

invaliditātes dēļ (21. pants). 

 

Eiropas invaliditātes stratēģijas 

Eiropas Komisija ir pieņēmusi dažādas ar invaliditātes politiku saistītas 

stratēģijas, tostarp konkrētu darbību cilvēku ar invaliditāti tiesību veicināšanai 

sarakstu un laika grafiku.  

Pirmo Eiropas invaliditātes stratēģiju pieņēma 1996. gadā, un tā veidoja 

pamatu turpmākajiem invaliditātes tiesību aktiem un politikas iniciatīvām. 

Stratēģijas mērķis bija noteikt un likvidēt visas barjeras vienlīdzīgu iespēju 

                                         

2https://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/european_government/eu_law/charter_

of_fundamental_rights.html#:~:text=The%20Charter%20of%20Fundamental%20Rights,with%20the%

20Treaty%20of%20Lisbon.&text=The%20EU%20Treaties  

https://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/european_government/eu_law/charter_of_fundamental_rights.html#:~:text=The Charter of Fundamental Rights,with the Treaty of Lisbon.&amp;text=The EU Treaties
https://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/european_government/eu_law/charter_of_fundamental_rights.html#:~:text=The Charter of Fundamental Rights,with the Treaty of Lisbon.&amp;text=The EU Treaties
https://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/european_government/eu_law/charter_of_fundamental_rights.html#:~:text=The Charter of Fundamental Rights,with the Treaty of Lisbon.&amp;text=The EU Treaties
https://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/european_government/eu_law/charter_of_fundamental_rights.html#:~:text=The Charter of Fundamental Rights,with the Treaty of Lisbon.&amp;text=The EU Treaties


 

Projektu “Zini, proti, dari - cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur 

EEZ un Norvēģijas grantu programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds. 

realizācijai un cilvēku ar invaliditāti pilnvērtīgas līdzdalības visās dzīves jomās 

nodrošināšanai. 

2003. gadā kā 1996. gada stratēģijas aizsāktā turpinājums tika pieņemts 

Eiropas Rīcības plāns invaliditātes jomā.  

 Lai palīdzētu īstenot CRPD, Komisija pieņēma Eiropas Invaliditātes 

stratēģiju  2010.-2020. gadam, kurā galvenā uzmanība pievērsta 

barjeru likvidēšanai astoņās galvenajās jomās: pieejamība, līdzdalība, 

vienlīdzība, nodarbinātība, izglītība un apmācība, sociālā aizsardzība, 

veselība un ārējā darbība. 2021. gada martā Komisijas pieņēma jaunu 

Personu ar invaliditāti tiesību stratēģiju 2021.–2030. gadam.3 Šajā 

stratēĢijā kā pamats izmantoti iepriekšējā stratēģijā sasniegti rezultāti 

un ANO Cilvēku ar invaliditāti tiesību komitejas 2015. gadā pieņemtās 

rekomendācijas ES. Mērķis ir nodrošināt, lai Eiropā cilvēki ar invaliditāti 

neatkarīgi no dzimuma, rases vai etniskās piederības, reliģiskās vai 

uzskatu pārliecības, vecuma vai seksuālās orientācijas:izmantot savas 

cilvēktiesības 

 saņemtu vienlīdzīgas iespējas 

 saņemtu vienlīdzīgu piekļuvi, lai piedalītos sabiedrības dzīvē un 

ekonomikā 

 varētu lemt, kur, kā un ar ko viņi vēlas dzīvot 

 varētu brīvi pārvietoties ES neatkarīgi no nepieciešamības saņemt 

atbalstu 

                                         

3 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
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 vairs nesaskartos ar diskrimināciju 

Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzam skatīt Eiropas Komisijas tīmekļa vietne.4  

Citas Eiropas stratēģijas  

Cilvēkiem ar invaliditāti nozīmīgas var būt arī citas Eiropas Savienības 

pieņemtās stratēģijas. Piemēram, 2020. gada martā ES pieņēma Dzimumu 

līdztiesības stratēģiju 2020.-2025. gadam,5 ar kuras palīdzību tiek mēģināts 

mazināt vīriešu un sieviešu nevienlīdzību un aizsargāt sievietes pret 

vardarbību un ļaunprātīgu izmantošanu. Stratēģijā ir atzīts, ka ES un ES 

dalībvalstīm ir jārealizē pasākumi, lai apkarotu vardarbību un ļaunprātīgu 

izmantošanu, kas vērsta pret sievietēm un meitenēm ar invaliditāti, tostarp 

piespiedu sterilizāciju. 2020. gada jūnijā Eiropas Komisija publicēja ES 

stratēģija par cietušo tiesībām6 2020.-2025. gadam. Stratēģijā ir noteiktas 

darbības, lai dotu iespēju cietušajiem ziŅot par noziegumu, pieprasīt 

kompensāciju un atgūties no nozieguma sekām, kā arī sadarbotos ar visiem 

iesaistītajiem, lai nodrošinātu cietušā tiesības. Tajā ir atzīts, ka cilvēki ar 

invaliditāti bieži kļūst par naida noziegumu vai izmantošanas upuriem un ka 

viņu piekļuve tiesai var būt apgrūtināta, īpaši ja viņiem nav juridiskās 

rīcībspējas. Tāpat arī ir noteikts, ka stratēģijai ir jāatbilst CRPD. 

                                         

4 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137   

5 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-267703_en  

6 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/eu-

strategy-victims-rights-2020-2025_en#:~:text=2020%2D2025)  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/eu-strategy-victims-rights-2020-2025_en#:~:text=2020-2025).-,The European Commission adopted on 24 June 2020 its first,fully rely on their rights.
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/eu-strategy-victims-rights-2020-2025_en#:~:text=2020-2025).-,The European Commission adopted on 24 June 2020 its first,fully rely on their rights.
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-267703_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/eu-strategy-victims-rights-2020-2025_en#:~:text=2020-2025
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/eu-strategy-victims-rights-2020-2025_en#:~:text=2020-2025
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Eiropas strukturālie un investīciju fondi 

ES nodrošina finansējum plašam projektu un programmu klāstam, kas aptver 

šādas jomas: reģionālā un urbānā attīstība, nodarbinātība un sociālā 

iekļaušana, lauksaimniecība un lauku attīstība, jūrniecības un zvejniecības 

politikas, pētniecība un inovācija, kā arī humānā palīdzība. 

Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESIF), kas saskaņā ar ES jauno 

Daudzgadu finanšu shēmu iekļauti sadaļā “Kohēzija, noturība un vērtības”,7 

veido otro lielāku ES budžeta sadaļu. Šo fondu mērķis ir cita starpā uzlabot 

piekļuvi, cīnīties pret nabadzību un sociālo izstumšanu, veicināt pāreju no 

institucionālās uz kopienā balstītu aprūpi un pakalpojumiem, kā arī palielināt 

izglītības un nodarbinātības iespējas ES cilvēkiem ar invaliditāti. No jauna 

pieņemtajā Kopīgo noteikumu regulā (CPR) attiecībā uz kopīgās pārvaldības 

fondiem, kas aptver laikposmu no 2021. līdz 2027. gadam, ir noteikti 

noteikumi virknes ES fondu izmantošanai, tostarp attiecībā uz Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu, kā arī Eiropas Sociālo fondu 

Plus8.Kopīgo noteikumu regulā ir noteikts, ka, izmantojot ES līdzekļus no 

norādītajiem fondiem, dalībvalstīm ir jāievēro vairāki noteikumi. Tajā ir 

paskaidrots, ka kritērijiem un atlases procedūrām par fondu līdzekļu 

izlietojumu ir “jānodrošina piekļuve cilvēkiem ar invaliditāti”, kā arī dzimumu 

līdztiesība. Tas nozīmē, ka pārvaldības iestādēm ir jāapsver, kāda būs 

investīcijas ietekme uz cilvēku ar invaliditāti piekļuvi, un sistemātiski jānoraida 

viss, kas iemūžina barjeras. Tajā ir arī paskaidrots, ka, izmantojot ES fondus, 

                                         

7 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/mff_2021-

2027_breakdown_current_prices.pdf 

8 Ietvertas prasības attiecībā uz piekļuvi cilvēkiem ar invaliditāti, diskriminācijas aizliegumu, ieguldījumu 

institucionālā aprūpē aizliegumu un ieguldījumu sociālajā iekļaušanā atbalstu.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1060
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ir jāveic atbilstoši soļi, lai novērstu diskrimināciju invaliditātes dēļ, un ka “visā 

programmu sagatavošanas un īstenošanas laikā jo īpaši ņem vērā 

piekļūstamības nodrošināšanu personām ar invaliditāti.” Turklāt, regulā ir 

noteikts, ka, veicot atlasi un uzraudzību par to, kā fondus izmanto, procesā ir 

jāiesaista “nevalstiskās organizācijas un struktūras, kas atbild par to, ka tiek 

veicināta sociālā iekļaušana, pamattiesības, personu ar invaliditāti tiesības, 

dzimumu līdztiesība un nediskriminācija”. 

Kopīgo noteikumu regulā ir iekļauti arī tā dēvētie “horizontālie veicinošie 

nosacījumi”, kas nosaka vispārīgos attiecināmības kritērijus ES fondu 

izmantošanai. Horizontālie veicinošie nosacījumi nosaka, ka dalībvalstīm ir 

jābūt “valsts regulējumam UNCRPD īstenošanas nodrošināšanai”, kas ietver 

izmērāmus mērķus, datu vākšanas un uzraudzības mehānismu, kā arī kārtība, 

kas nodrošina, ka pieejamības politika, tiesību akti un standarti ir pienācīgi 

atspoguļoti programmu sagatavošanā un īstenošanā.  

Regulā ir iekļauti arī “Tematiskie veicinošie nosacījumi”, kuriem ir līdzīgs 

nolūks kā Horizontālajiem veicinošajiem nosacījumiem, taču nosakot 

specifiskas prasības, kas saistītas ar dažādiem fondiem CPR ietvaros. 

Tematiskajos veicinošajos nosacījumos ir noteikts, ka finansējumam ir ES 

Reģionālās attīstības fonda ir īpaši jādemonstrē “pasākumi, lai veicinātu 

kopienā balstītus pakalpojumus, tostarp prevenciju un primāro aprūpi, aprūpi 

mājās un kopienā balstītus pakalpojumus”, un tāpēc to nevar ieguldīt iestādēs 

personām ar invaliditāti. 

Kādas ir jūsu tiesības ES? 

ES līgumos ir garantētas pamattiesības visiem ES pilsoņiem - tas nozīmē 

cilvēkiem ar Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederību. 
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• Personu brīva pārvietošanās: Visiem ES dalībvalstu pilsoņiem ir 

tiesības ceļot, strādāt, mācīties un dzīvot citā dalībvalstī.9• Brīva preču 

aprite: Preces, kas ražotas vienā ES dalībvalstī, var pārdot citā dalībvalstī, 

ievērojot noteiktus nosacījumus. 

• Brīva pakalpojumu aprite: Visiem pilsoņiem ir tiesības sniegt un saņemt 

pakalpojumus citā dalībvalstī. 

• Brīva kapitāla aprite: Nedrīkst ierobežot kapitāla apriti un maksājumus 

dalībvalstu starpā. Attiecībā uz ES pilsoņiem tas nozīmēm, piemēram, iespēju 

atvērt bankas kontus ārvalstīs un iegādāties īpašumu, piemēram, zemi, mājas 

vai ēkas citā ES valstī. 

 

Kopš 1997. gada ir panākts ievērojams progress, lai veicinātu cilvēku ar 

invaliditāti brīvu pārvietošanos. Šajā sadaļā varat uzzināt par galvenajiem 

ieguvumiem un priekšrocībām, kādas šobrīd ES ir cilvēkiem ar invaliditāti. 

 

Papildus brīvībām, kas attiecas uz visiem ES pilsoņiem, ES tiesību aktos 

piešķirtas tiesības, kas var sniegt ieguvumu cilvēkiem, kas dzīvo vai ceļo ES 

valstīs, taču nav ES pilsoņi.  

 

                                         

9 Varat dzīvot citā DV līdz 3 mēnešiem bez nekādiem nosacījumiem, pēc šī laika ir jābūt “ekonomiski aktīvam”. 
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Pasažieru tiesības10 Ja ceļojat ar lidmašīnu, vilcienu, kuģi vai 

tālsatiksmes autobusu, jums ir šādas tiesības: 

Tiesības uz pārvadājumu un tiesības iegādāties biļeti 

Jums nedrīkst liegt pārvadājumu iepriekš norādītajos transporta veidos 

invaliditātes dēļ, un jums nedrīkst liegt iegādāties biļeti. Taču tā ir teorija. 

Praksē ir daudzi izņēmumi un, svarīgākais, būtiskas piekļuves barjeras, kas 

nav risinātas ES tiesību aktos par pasažieru tiesībām. 

 

Tiesības uz palīdzību 

Personām ar invaliditāti vai kustību traucējumiem ir tiesības saņemt 

bezmaksas palīdzību visos iepriekš minētajos transporta veidos. Šādas 

tiesības ir arī tad, ja invaliditāte citiem cilvēkiem nav uzreiz skaidri pamanāma. 

Palīdzības iepriekšēja rezervācija nav obligāta, taču ir ieteicams par to 

brīdināt 24 stundas iepriekš,11 ceļojot ar lidmašīnu, vilcienu un kuģi, un 36 

stundas iepriekš, ja ceļojat ar tālsatiksmes autobusi, lai nodrošinātu, ka 

palīdzība ir sagatavota un izvairītos no ilga gaidīšanas laika. Ja iepriekšēja 

rezervācija nav veikta, pārvadātājam (piemēram, dzelzceļa uzņēmumam) ir 

jāpieliek “saprātīgas pūles”, lai palīdzību sniegtu. Nedrīkst arī atteikt biļetes 

rezervāciju vai iekāpšanu invaliditātes dēļ, izņemot, ja tas ir “drošības iemeslu” 

                                         

10 https://www.edf-feph.org/transport-5/  

11
2020. gadā, pateicoties EDF un tā dalībnieku ieguldītajam darbam, mums izdevās panākt, ka, pārskatot 

Dzelzceļa pasažieru tiesību regulu, iepriekšējas brīdināšanas laiks tiek samazināts no 48 uz 24 stundām. 

 

https://www.edf-feph.org/transport-5/
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dēļ vai transporta līdzekļa ietilpība ir pārāk maza mobilitātes aprīkojuma 

ievietošanai. Tāpat arī nedrīkst pieprasīt invaliditātes pierādījumu. 

Ceļojot ar tālsatiksmes autobusu vai kuģi, jums ir tiesības bez maksas ceļot 

kopā ar paša izvēlētu pavadošo personu, ja pārvadātājs nosaka pienākumu 

ceļot ar pavadošo personu “drošības iemeslu” dēļ un pretējā gadījumā 

neatļautu ceļot. Tas nozīmē, ka cilvēkam, kuru pats izvēlaties, nebūs jāmaksā, 

lai jūs pavadītu.  

Ja pārvadātājs ir nozaudējis vai bojājis jūsu ratiņkrēslu vai citu mobilitātes 

ierīci, jums ir tiesības saņemt kompensāciju tādā apmērā, kas nepieciešams, 

lai to saremontētu vai aizvietotu, visos transporta veidos, izņemot ceļojot ar 

lidmašīnu. Šajā gadījumā kompensācijas ierobežojums ir aptuveni 1100 euro.  

 

Ceļošana ar lidmašīnu 

Ja ir atteikta iekāpšana, kavēšanās ilgst ilgāk par 3 stundām vai lidojums ir 

atcelts, vai tajā ir pārsniegta rezervācija, varat izvēlēties pārvadājumu uz 

galamērķi ar citiem līdzekļiem (piemēram, cits lidojums) vai biļetes atmaksu, 

izņemot ja kavēšanās var atcelšanas iemesls nebija atkarīgs no 

lidsabiedrības. 

Ja ir atteikta iekāpšana, lidojums ir atcelts vai ierodas galamērķī ar vairāk 

nekā 3 stundu kavēšanos, jums var būt tiesības saņemot kompensāciju no 

250 euro līdz 600 euro - ar noteiktiem nosacījumiem un atkarībā no lidojuma 

attāluma.  
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Papildu informāciju skatīt ES lidojuma pasažieru tiesību tīmekļa vietnē12 un 

sadaļā par lidojumiem ES pasažieru ar kustību traucējumiem tiesību  tīmekļa 

vietnē.13 

Ceļošana pa dzelzceļu 

Ja vilciens kavējas ilgāk par 1 stundu, varat izvēlēties saņemt biļetes cenas 

atmaksu, turpināt ceļu ar to pašu vilcienu vai alternatīvu pārvadājumu līdz 

galamērķim pēc iespējas ātrāk vai vēlākā datumā. Ja izvēlaties palikt vilcienā, 

jums ir tiesības saņemt kompensāciju - vai nu 25%, vai 50% no biļetes cenas 

atkarībā no kavējuma ilguma - izņemot, ja kavēšanās iemesls nebija atkarīgs 

no dzelzceļa. 

Papildu informāciju skatīt ES dzelzceļa pasažieru tiesību tīmekļa vietnē14 un 

sadaļā par ceļošanu pa dzelzceļu ES pasažieru ar kustību traucējumiem 

tiesību  tīmekļa vietnē15. 

Ceļošana ar tālsatiksmes autobusu 

Ja tālsatiksmes pārvadājums (tālāk par 250 km), uz kuru jums ir rezervācija, ir 

atcelts vai izbraukšana kavēta par vairāk nekā 2 stundām, varat saņemt 

biļetes cenas atmaksu vai izvēlēties pārvadājumu uz galamērķi pēc iespējas 

ātrāk un bez papildu izmaksām. Ja jums šādu izvēli nepiedāvā uzreiz, varat 

iesniegt pretenziju vēlāk un pieprasīt biļetes cenas atmaksu un kompensāciju 

50% no biļetes cenas apmērā. 

                                         

12 https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail/index_en.htm  

13 https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_en.htm  

14 https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail/index_en.htm  

15 https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_en.htm  

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_en.htm
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Papildu informāciju skatīt ES autobusu un tālsatiksmes autobusu pasažieru 

tiesību tīmekļa vietnē16 un sadaļā par ceļošanu ar autobusuES pasažieru ar 

kustību traucējumiem tiesību  tīmekļa vietnē.17 

Ceļošana ar kuģi (izņemot kruīzus un atpūtas kuģus) 

Ja pārvadājumu atceļ vai izbraukšana kavējas ilgāk par 90 minūtēm, varat 

saņemt vai nu biļetes cenas atmaksu, vai, ja nepieciešams, bezmaksas 

atgriešanās pārvadājumu uz sākotnējo izbraukšanas vietu, vai jūs var nogādāt 

galamērķī pēc iespējas ātrāk bez papildu izmaksām. Ja reisa ierašanās 

galamērķī kavējas ilgāk par 1 stundu, jums ir tiesības saņemt kompensāciju 

(25%-50%). 

Papildu informāciju skatīt ES kuģu pasažieru tiesību tīmekļa vietnē18 un 

sadaļā par ceļošanu ar kuģiES pasažieru ar kustību traucējumiem tiesību  

tīmekļa vietnē.19Visos transporta veidos jums var būt arī tiesības saņemt 

uzkodas, maltītes, saziņas iespējas (piemēram, bezmaksas tālruņa zvani) un 

izmitināšanu pa nakti atkarībā no ceļojuma attāluma un kavējuma ilguma.  

Papildu informāciju skatīt Jūsu Eiropa - pasažieru tiesības.20Lai sniegtu 

atbalstu pasažieriem saistībā ar tiesību izmantošanu, ir izveidotas valstu 

izpildes iestādes (NEB). Pasažieri var sazināties ar NEB, ja rodas problēmas, 

ceļojot ar lidmašīnu, vilcienu, tālsatiksmes autobusu vai kuģi, vai ja 

                                         

16 https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/bus-and-coach/index_en.htm  

17 https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_en.htm  

18 https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/ship/index_en.htm  

19 https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_en.htm  

20 https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_en.htm 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/bus-and-coach/index_en.htm
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https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/bus-and-coach/index_en.htm
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https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_en.htm
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pārvadātāju uzņēmumi neatbild uz pasažiera iesniegto pretenziju. Precīzāku 

informāciju skatīt šī dokumenta 5. sadaļā.  

 

ES auto stāvvietas karte cilvēkiem ar invaliditāti 

Ja jums ir invaliditāte, jums var būt tiesības saņemt personas ar invaliditāti 

auto stāvvietas karti, kas ir jāatzīst visās ES valstīs. 

Šāda ES auto stāvvietas karte ļauj izmantot vairākas auto novietošanas 

tiesības un iespējas atkarībā no valsts, uz kuru dodaties. Taču noteikumi, 

saskaņā ar kuriem varat izmantot šo karti, var atšķirties no jūsu dzīvesvietas 

valsts (piemēram, bezmaksas auto novietošanas laiks, auto novietošana 

ierobežotās zonās, u.c.). Tāpēc pārliecinieties, ka zināt uz vietas piemērotos 

noteikumus.21Auto stāvvietas karte ir jāsaņem no attiecīgās iestādes jūsu 

dzīvesvietas valstī.22 Karte ir jānovieto redzamā vietā automašīnas 

priekšpusē.  

Papildus tam, ja izmantojat karti citā ES valstī, varat tai blakus novietot zīmīti, 

kurā redzama puse ar informāciju valsts, kuru apmeklējat, valodā. 

Papildu informāciju skatīt Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. 

 

                                         

21 https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_en.htm 

22 https://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=vehicles&contacts=id-

2763910  

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_en.htm
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https://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=vehicles&contacts=id-2763910
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Nodarbinātība un vienlīdzīga attieksme  

Cilvēki ar invaliditāti ir aizsargāti pret diskrimināciju darba vietā vai ar darbu 

saistītās apmācībās, īpaši attiecībā uz darba samaksu un darba apstākļiem, 

kā arī piederību strādājošo vai darba devēju organizācijām. Saskaņā ar ES 

tiesību aktiem cilvēki ir aizsargāti, pamatojoties arī uz dzimumu, rasi, vecumu, 

seksuālo orientāciju un reliģisko pārliecību. Darba devējam ir jānodrošina 

saprātīgas uzturēšanās darba vietā iespējas. Tas nozīmē, ka darba devējam ir 

jāveic pasākumi, lai pielāgotu darba vietu darbiniekam ar invaliditāti, 

piemēram, jālikvidē fiziskās barjeras, uzstādot rampas, jāatvieglo darbinieku 

ar redzes traucējumiem piekļuve informācijas tehnoloģijām vai jāpielāgo darba 

laiks, lai tas atbilstu strādājošo ar invaliditāti vajadzībām. Atbilstošu 

uzturēšanās iespēju darba vietā nenodrošināšana ir diskriminācija. 

Papildu informāciju skatīt  Padomes direktīvā 2000/78/EK (2000. gada 27. 

novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret 

nodarbinātību un profesiju.23Ja pret jums ir vērsta diskriminācija saistībā ar 

piekļuvi nodarbinātībai, skatīt informatīvā dokumenta 6. sadaļu, lai uzzinātu, 

kas jums var palīdzēt.  

Kā ES valstspiederīgajam - cilvēkam, kam ir ES valsts pase, - jums ir tiesības 

strādāt citā ES valstī bez darba atļaujas. Jums ir tādas pašas tiesības kā 

uzņemošās valsts valstspiederīgajiem attiecībā uz piekļuvi darbam, 

nodarbinātības dienestu pakalpojumiem un finansiālajam atbalstam, lai 

palīdzētu atrast darbu. Papildu informāciju, lūdzam skatīt Eiropas Komisijas 

                                         

23 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0078&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0078&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0078&from=EN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0078&from=EN
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tīmekļa vietnē “Darbs citā ES valstī”.24Vakances citās ES valstīs varat atrast 

Eiropas darba piedāvājumu portālā EURES.25 

Piekļuve sociālā nodrošinājuma pabalstiem 

Mainot dzīvesvietu ES, jūs maksājat sociālās apdrošināšanas iemaksas 

vienlaicīgi tikai vienā valstī. Vispārīgā kārtībā arī sociālā nodrošinājuma 

pabalstus saņemsiet tikai no šīs valsts. 

ES ir noteikumi par sociālās apdrošināšanas koordinēšanu. Tas nenozīmē, ka 

pastāv vienota Eiropas sociālās apdrošināšanas sistēma. Visas valstis var 

brīvi lemt, kas ir jāapdrošina atbilstoši to tiesību aktiem, kādi pabalsti tiek 

piešķirti un ar kādiem nosacījumiem. 

 

Ja dzīvojat, mācāties vai strādājat citā ES valstī, tiek piemēroti šādi četri 

principi: 

 Uz jums vienlaicīgi attiecas vienas valsts sociālās apdrošināšanas 

tiesību akti, un jūs maksājat iemaksas tikai vienā valstī.  

 Jums ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā tās valsts, kuras segums 

uz jums attiecas (kur maksājat iemaksas), valstspiederīgajiem.     

 Pieprasot pabalstu, nepieciešamības gadījumā tiek ņemti vērā jūsu 

iepriekšējie apdrošināšanas, darba vai uzturēšanās citās valstīs periodi.   

 Ja jums ir tiesības uz naudas pabalstu no vienas valsts, vispārīgi varat 

to saņemt pat tad, ja dzīvojat citā valstī.  

                                         

24 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=25&langId=en 

25 https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage 
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Taču ir svarīgi atšķirt sociālā nodrošinājuma pabalstus (piemēram, bezdarba 

pabalsts, pensijas, u.c.) un sociālās palīdzības pabalstus, kas var ietvert arī 

noteiktus invaliditātes pabalstus. Attiecībā uz sociālās palīdzības pabalstiem 

var piemērot citus noteikumus, īpaši attiecībā uz to pārcelšanu, ja uz laiku vai 

pastāvīgi pārceļaties uz citu valsti.26 Papildu informāciju skatīt  Komisijas 

tīmekļa vietnē par sociālās apdrošināšanas koordināciju27 un Regulā 

883/2004 1 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, 

pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri pārvietojas Kopienas 

teritorijā.28  

Augstākā izglītība, prakse, brīvprātīgais darbs un darba pieredzes 

gūšana ārvalstīs 

Erasmus+ programma 

Kā ES valstspiederīgajam jums ir atļauts studēt jebkurā ES universitātē ar 

tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās valsts valstspiederīgajiem. Jums 

nedrīkst atteikt piekļuvi apmācībām vai izglītībai citā ES valstī jūsu 

valstspiederības dēļ.  

Dodoties uz universitāti citā ES valstī, jums ir tiesības maksāt tādas pašas 

maksas par kuriem kā šīs valsts valstspiederīgajiem. Vēl viens iespējams 

finansējuma avots, lai daļu studiju laika pavadītu ārvalstī, ir ES Erasmus+ 

programma. 

                                         

26 https://enil.eu/wp-content/uploads/2019/10/Freedom-of-Movement_Background-Paper_Final-1.pdf 

27 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=en  

28 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF  
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Erasmus+ veicina un atbalsta studijas un praksi citā ES valstī.  Kā dalībnieks 

ar invaliditāti varat lūgt papildu grantu, lai segtu ar invaliditāti saistītos 

izdevumus, piemēram, medicīnisko aprūpi, palīdzību ceļojumā, pavadošo 

personu studentiem un darbiniekiem ar invaliditāti un pielāgotu apmešanās 

vietu. Jaunajā programmā ir atļauts sniegt šo izmaksu finansējumu avansā, lai 

veicinātu cilvēku ar mazāk iespējām piedalīšanos programmā. Jums ir jāvar 

izmantot arī tie atbalsta pakalpojumi, ko iestāde, kas jūs uzņem, piedāvā 

saviem studentiem un darbiniekiem.  

Papildu informāciju skatīt Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē par Erasmus+29 un 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/817 (2021. gada 20. 

maijs) ar ko izveido Savienības programmu izglītības un mācību, jaunatnes un 

sporta jomās Erasmus+ .30 

Eiropas Solidaritātes korpuss  

Eiropas Solidaritātes korpuss ir ES programma, ar kuru tiek radītas iespējas 

jauniešiem vecumā no 17 līdz 30 gadiem līdz vienam gadam strādāt projektos 

kā brīvprātīgajiem savā valstī vai ārvalstī. Programma sedz ar invaliditāti 

saistītās izmaksas, ceļa izdevumus, uzturēšanos un brīvprātīgā pabalstu. 

Papildu informāciju skatīt Eiropas Solidaritātes korpusa31 tīmekļa vietnē un 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/888 (2021. gada 20. 

Maijs) ar ko izveido programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” .32  

                                         

29 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/physical-mental-conditions_en 

30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0817  

31 https://europa.eu/youth/solidarity_en  

32 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0888  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R0888
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Lai uzzinātu par īstenotajiem pasākumiem, lai veicinātu personu ar mazāk 

iespējām, iekļaušanu, skatīt Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa 

iekļaušanas un daudzveidības stratēģiju.33  

Jauniešu garantija  

Jauniešu garantija piedāvā jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem iespēju saņemt 

kvalitatīvu darba piedāvājumu, izmantot turpmāku izglītību, praksi vai 

stažēšanos 4 mēnešu laikā pēc darba zaudēšanas vai izglītības sistēmas 

pamešanas. 

Visas ES valstis ir apņēmušās īstenot pastiprināto Jauniešu garantiju saskaņā 

ar Padomes 2020. gada oktobra rekomendāciju.34 Papildu informācija ir 

pieejama Jauniešu garantijas tīmekļa vietnē35, un sazinoties ar Jauniešu 

garantijas koordinatoriem savās valstīs, izmantojot šo sarakstu.36  

Eiropas jauniešu karte  

Eiropas jauniešu karte (zināma arī kā EURO<26) ļauj saņemt atlaides kultūras 

pasākumos, veikalos, transportā, ēdināšanas iestādēs un naktsmītnēs, un to 

var izmantot 36 Eiropas valstīs. Lielākajā daļā valstu šo karti ir iespējams 

iegādāties un izmantot līdz 30 gadu vecumam. 

Papildu informāciju, lūdzam skatīt Eiropas jauniešu kartes tīmekļa vietnē.37 

                                         

33 https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-4177/InclusionAndDiversityStrategy.pdf  

34 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.372.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2020%3A372%3ATOC  

35 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079  

36 https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11490&langId=en  

37 https://www.eyca.org/about  

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-4177/InclusionAndDiversityStrategy.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-4177/InclusionAndDiversityStrategy.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11490&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11490&langId=en
https://www.eyca.org/about
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-4177/InclusionAndDiversityStrategy.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.372.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:372:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.372.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:372:TOC
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11490&langId=en
https://www.eyca.org/about
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Piekļuve tiesai un jūsu tiesības kā cietušajam noziegumā 

Noziegumu un citu pārkāpumu cietušie ES var saņemt aizsardzību, atbalstu 

un piekļuvi tiesai saskaņā ar ES tiesībām, un viņiem ir tiesības:  

 saprast un tikt saprastam: visa saziņa ar cietušajiem ir jānodrošina 

vienkāršā un pieejamā valodā. Saziņas forma ir jāpielāgo katra cietušā 

specifiskajām vajadzībām (tautībai, jebkurai invaliditātei, vecumam, 

valodai). 

 uz informāciju: valsts iestādes sniedz cietušajiem plašu informāciju par 

viņu tiesībām, lietu un pieejamajiem pakalpojumiem un palīdzību. 

Informācija ir jāsniedz kompetentās iestādes pirmajai kontaktpersonai 

un nekavējoties. 

 uz atbalstu: piekļuve atbalsta pakalpojumiem bez maksas, un šie 

pakalpojumi var būt arī konfidenciāli Atbalstam ir jāiekļauj gan vispārīgi 

atbalsta pakalpojumi, gan speciāli atbalsta pakalpojumi, piemēram, 

patversme, atbalsts traumas gadījumā un konsultācijas, kas īpaši 

pielāgotas dažādiem cietušo veidiem. 

 piedalīties kriminālprocesos:  

 tiesības saņemt informāciju, ja pret aizdomās turamo pārkāpēju 

netiek veikta kriminālvajāšana, un tiesības iesniegt pārsūdzību, ja 

viņi nepiekrīt lēmumam. 

 tiesības saņemt kompensāciju. Ja valsts sistēmā tiek izmantots 

atjaunotā taisnīguma process, pastāv nodrošinājuma pasākumi, lai 

nodrošinātu cietušā drošu piedalīšanos tajā.  

 uz aizsardzību un individuālu izvērtēšanu: cietušie ir jāaizsargā gan no 

pārkāpēja, gan turpmāka kaitējuma riska, ko var izraisīt pati kriminālās 

tiesvedības sistēma. Aizsardzībai ir jābūt balstītai uz individuālu 

izvērtējumu.   
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Papildu informāciju skatīt Komisijas tīmekļa vietnē par cietušo tiesībām,38 un 

Direktīvā 2012/29/ES (2012. gada 25. oktobris), ar ko nosaka noziegumos 

cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus.39 2021. gadā 

Eiropas Komisija uzsāka Direktīvas izvērtēšanu un var lemt pārskatīt 

noteikumus par noziegumos cietušajiem.  

 

Jūsu tiesības kā pārkāpumā aizdomās turamajam vai apsūdzētajam 

Arī personām, kas tiek turētas aizdomās vai ir apsūdzētas pārkāpuma 

izdarīšanā, ir tiesības, kas ir jāievēro visās ES valstīs:  

 tiesības uz informāciju, 

 tiesības saņemt mutisko un rakstisko tulkošanu,  

 tiesības izmantot advokātu, 

 tiesības tikt uzskatītam par nevainīgu un tikt pārstāvētam tiesā, un 

 tiesības uz juridisko palīdzību.  

Ir arī īpaši aizsardzības pasākumi, kas paredzēti bērniem, kurus tur aizdomās 

un apsūdz kriminālprocesā.40 Piemēram, bērniem, kas ir aizdomās turamie vai 

apsūdzētie kriminālprocesā, ir tiesības uz individuālu izvērtēšanu, lai noteiktu 

viņu speciālās vajadzības attiecībā uz aizsardzību. Papildu informāciju skatīt 

Komisijas tīmekļa vietnē par aizdomās turamo un apsūdzēto tiesībām.41 2021. 

                                         

38 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/victims-rights_en  

39 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN 

40  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1503680152962&uri=CELEX:32016L0800  

41 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/rights-suspects-and-

accused_en#designingcriminallaw  

https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/victims-rights_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/rights-suspects-and-accused_en#designingcriminallaw
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/victims-rights_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1503680152962&uri=CELEX:32016L0800
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/rights-suspects-and-accused_en#designingcriminallaw
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/rights-suspects-and-accused_en#designingcriminallaw
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gadā Eiropas Komisija uzsāka aptauju un konsultācijas, lai novērtētu, vai būtu 

nepieciešams pieņemt jaunus noteikumus, lai aizsargātu neaizsargātu 

pieaugušo, kas tiek turēti aizdomās un apsūdzēti noziegumu izdarīšanā, 

tiesības.  

 

Veselības aprūpes saņemšana ārvalstīs  

Kā pacients ES jūs varat vērsties pēc medicīniskās palīdzības citā ES valstī 

un jums var būt tiesības saņemt ārstēšanas izmaksu kompensāciju no savas 

mājas valsts.  Tā sedz veselības aprūpes izmaksas, medikamentu 

izrakstīšanu un piegādi un medicīniskās ierīces. Kompensācijas apmērs 

nepārsniegs attiecīgās ārstēšanas izmaksas jūsu valstī. ES valstīs, kur 

ārstēšana ir bezmaksas, pacientiem ir jāsaņem informāciju par kompensācijas 

iespējām.  

Jums ir šādas tiesības: 

 Ja jums ir tiesības saņemt ārstēšanu mājas valstī, jums ir tiesības 

saņemt kompensāciju, ja saņemat šo ārstēšanu citā valstī. 

 Kompensācijas apmērs nepārsniegs attiecīgās ārstēšanas izmaksas 

jūsu mājas valstī. Ja ārstēšana ārvalstī ir lētāka, kompensācija atbildīs 

ārstēšanas patiesajai cenai. 

 Varat izvēlēties valsts vai privātu veselības aprūpes pakalpojumu 

sniedzēju.  

 Lai saņemtu noteiktu ārstēšanu (noteikti pakalpojumi stacionārā vai 

īpaši specializēti pakalpojumi), pirms ārstēšanās ārvalstī jums var būt 
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nepieciešams saņemt apstiprinājumu no savas veselības aprūpes 

sistēmas. 

 Jums ir tiesības saņemt informāciju par kompensācijas tarifiem katrā 

valstī. 

 Ja saskaraties ar medicīniski nepamatotu gaidīšanas laiku ārstēšanas 

saņemšanai mājas valstī, šāds apstiprinājums ir jāsniedz. Tādā 

gadījumā jums pat var būt tiesības saņemt augstāku kompensāciju par 

veselības aprūpes izmaksām. 

Dažos gadījumos ir nepieciešams lūgt iepriekšēju apstiprinājumu:  

 Veselības aprūpes pakalpojums, kas saistīts ar uzturēšanos stacionārā  

 Īpaši specializēts un augstu izmaksu veselības aprūpes pakalpojums 

 Nopietni un īpaši gadījumu, kas saistīti ar veselības aprūpes 

pakalpojuma sniedzēja sniegtā pakalpojuma kvalitāti vai drošību. 

Varat lūgt iepriekšēju atļauju no valsts veselības aprūpes iestādes, kas ir 

atbildīga par kompensācijas piešķiršanu. Dalībvalstīm ir pienākums publiski 

informēt par to, kādai ārstēšanai ir nepieciešama šāda atļauja. 

Eiropas Veselības apdrošināšanas karte (EVAK) ir bezmaksas karte, kas 

nodrošina piekļuvi medicīniski pamatotai, valsts nodrošinātai veselības 

aprūpei, īslaicīgi uzturoties jebkurā no 27 ES valstīm, Islandē, Lihtenšteinā, 

Norvēģijā, Šveicē un Apvienotajā Karalistē, ar tādiem pašiem nosacījumiem 

un tādām pašām izmaksām (bezmaksas atsevišķās valstīs) kā šajā valstī 

apdrošinātajām personām. Tas nozīmē, ka tā sedz visu neparedzēto 

ārstēšanu, kad jūs īslaicīgi atrodaties ārvalstīs. Kartes izsniedz valsts 

veselības apdrošināšanas iestāde. 

../../../../../../192.168.254.21/new%20folder%20structure/Policy/Human%20Rights%20and%20Non-Discrimination/EDF%20booklet%20Your%20rights%20in%20the%20EU/Revision%202021/Bezmaksas%20karte,%20kas%20nodro%C5%A1ina%20piek%C4%BCuvi%20medic%C4%ABniski%20pamatotai,%20valsts%20nodro%C5%A1in%C4%81tai%20vesel%C4%ABbas%20apr%C5%ABpei,%20%C4%ABslaic%C4%ABgi%20uzturoties%20jebkur%C4%81%20no%2027%20ES%20valst%C4%ABm,%20Island%C4%93,%20Lihten%C5%A1tein%C4%81,%20Norv%C4%93%C4%A3ij%C4%81,%20%C5%A0veic%C4%93%20un%20Apvienotaj%C4%81%20Karalist%C4%93,%20ar%20t%C4%81diem%20pa%C5%A1iem%20nosac%C4%ABjumiem%20un%20t%C4%81d%C4%81m%20pa%C5%A1%C4%81m%20izmaks%C4%81m%20(bezmaksas%20atsevi%C5%A1%C4%B7%C4%81s%20valst%C4%ABs)%20k%C4%81%20%C5%A1aj%C4%81%20valst%C4%AB%20apdro%C5%A1in%C4%81taj%C4%81m%20person%C4%81m.
../../../../../../192.168.254.21/new%20folder%20structure/Policy/Human%20Rights%20and%20Non-Discrimination/EDF%20booklet%20Your%20rights%20in%20the%20EU/Revision%202021/Bezmaksas%20karte,%20kas%20nodro%C5%A1ina%20piek%C4%BCuvi%20medic%C4%ABniski%20pamatotai,%20valsts%20nodro%C5%A1in%C4%81tai%20vesel%C4%ABbas%20apr%C5%ABpei,%20%C4%ABslaic%C4%ABgi%20uzturoties%20jebkur%C4%81%20no%2027%20ES%20valst%C4%ABm,%20Island%C4%93,%20Lihten%C5%A1tein%C4%81,%20Norv%C4%93%C4%A3ij%C4%81,%20%C5%A0veic%C4%93%20un%20Apvienotaj%C4%81%20Karalist%C4%93,%20ar%20t%C4%81diem%20pa%C5%A1iem%20nosac%C4%ABjumiem%20un%20t%C4%81d%C4%81m%20pa%C5%A1%C4%81m%20izmaks%C4%81m%20(bezmaksas%20atsevi%C5%A1%C4%B7%C4%81s%20valst%C4%ABs)%20k%C4%81%20%C5%A1aj%C4%81%20valst%C4%AB%20apdro%C5%A1in%C4%81taj%C4%81m%20person%C4%81m.
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Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzam sazināties ar savu valsts 

kontaktpunktu42 un apmeklēt Eiropas Komisijas tīmekļa vietni par pārrobežu 

veselības aprūpi,43 vadlīnijas par pacientu tiesībām,44 un Direktīvu 2011/24/ES 

par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē.45  2021. gadā 

Eiropas Komisija uzsāka Direktīvas izvērtēšanu un var lemt pārskatīt 

noteikumus par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē.  

Iepirkšanās ārvalstīs 

Veicot pirkumus citā ES valstī, jums ir nodrošināta aizsardzība saskaņā ar ES 

tiesībām. Tas ietver aizsardzību vairākos pirkuma veikšanas posmos. 

 

Līgumi 

Neatkarīgi no tā, kur ES jūs iegādājaties preci vai pakalpojumu, pārdevējam ir 

jums jānodrošina skaidra, pareiza un saprotama informācija par preci vai 

pakalpojumu, pirms veicat pirkumu, pirms līguma noslēgšanas. Līgumiem ir 

jābūt rakstītiem vienkāršā un saprotamā valodā, un tajos nedrīkst būs 

netaisnīgu līguma noteikumu. Komersantiem ir pienākums pielāgot savu 

komercpraksi un līguma noteikumu un nosacījumu paziņošanu mērķauditorijai 

(t.i. ja komersants vēlas pārdot savu produktu neredzīgiem cilvēkiem, 

informācija pirms līguma noslēgšanas ir jāsniedz pieejamā veidā). Ja tas 

netiek izdarīts, to uzskata par netaisnīgu komercpraksi.  

                                         

42 https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/cross_border_care/docs/cbhc_ncp_en.pdf  

43 https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy_en  

44 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/cbhc_leafletet_en.pdf   

45 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/cross_border_care/docs/cbhc_ncp_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/cross_border_care/docs/cbhc_ncp_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy_en
https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy_en
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/cbhc_leafletet_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0024
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/cross_border_care/docs/cbhc_ncp_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy_en
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/cbhc_leafletet_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0024
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Papildu informāciju skatīt ES tīmekļa vietnē par līguma informāciju46 un 

Direktīvu 2011/83/ES (2011. gada 25. oktobris) par patērētāju tiesībām.47 

Cenas 

Kā ES valstspiederīgajam, pērkot preces vai pakalpojumus, jums nedrīkst 

prasīt augstāku cenu tikai jūsu valstspiederības vai dzīvesvietas valsts dēļ. 

Atsevišķas cenu atšķirības var būt pamatotas, ja tās ir pamatotas ar 

objektīviem kritērijiem, kas nav valstspiederība. Pērkot preces vai 

pakalpojumus ES, jums ir jāsaņem skaidra informācija par kopējo cenu, 

tostarp nodokļiem un papildu maksām. Pārdevējiem ES nav atļauts prasīt 

papildu samaksu par kredītkartes vai debetkartes izmantošanu.   

ES noteikumi par cenām ir attiecināmi arī uz ceļojuma biļešu, piemēram, 

lidojuma vai vilciena biļešu iegādi personiski vai tiešsaistē. Tas nozīmē, ka, 

pērkot biļetes, visiem nodokļiem, nodevām un maksām ir jābūt iekļautām un 

redzamām kopējā cenā no rezervēšanas procesa sākuma. Tas atvieglo cenu 

salīdzināšanu ar citiem ceļojumu operatoriem. Visām papildu piemaksām 

(piemēram, ceļojuma apdrošināšana) ir jābūt skaidri norādītām kā tādām, un 

tās ir jāpiedāvā tikai kā izvēles pakalpojums. 

Papildu informāciju skatīt  ES tīmekļa vietnē par cenām48. 

Atgriešana 

                                         

46 https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/contract-information/index_en.htm 

47 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1403274218893  

48 https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/pricing-payments/index_en.htm 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/contract-information/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1403274218893
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/pricing-payments/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/contract-information/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1403274218893
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/pricing-payments/index_en.htm
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Saskanā ar ES noteikumiem pārdevējam ir jāremontē, jānomaina prece, 

jāsamazina cena vai jāpiešķir atmaksa, ja nopirktās preces izrādās ar 

defektiem vai neizskatās un nedarbojas atbilstoši reklāmā norādītajam.  

Ja esat nopircis preci vai pakalpojumu tiešsaistē vai ārpus tirdzniecības vietas 

(pa tālruni, ar pasta pasūtījumu, no tiešās pārdošanas pārstāvja), arī tad jums 

ir tiesības atcelt un atgriezt pasūtījumu 14 dienu laikā jebkāda iemesla dēļ un 

bez pamatojuma.  

 

Papildu informāciju skatīt  ES tīmekļa vietnē par atgriešanu.49 Varat izlasīt arī  

Direktīvu 2011/83/ES (2011. gada 25. oktobris) par patērētāju tiesībām.50 

Piekļuve publiskām un privātām precēm un pakalpojumiem 

Pieejamas preces un pakalpojumi 

 Eiropas tiesību akts par pieejamību51 tika pieņemts 2019. gada 17. 

aprīlī. Dalībvalstīm tas ir jāiekļauj nacionālajos tiesību aktos līdz 2022. 

gada 28. jūnijam un jāievieš praksē no 2025. gada 28. jūnija. Attiecībā 

uz dažiem tiesību akta elementiem, piemēram, par piekļuvi vienotajam 

tālruņa numuram ārkārtas situācijām Eiropā “112”, valstīm ir piešķirts 

ilgāks laiks tā prasību ieviešanai. Aktā ir noteiktas jaunas ES mēroga 

minimālās pieejamības prasības virknei preču un pakalpojumu un 

noteikts pieejamības prasību klāsts, ko var izmantot publiskā iepirkuma 

un Eiropas fondu vajadzībām. Akts nav risinājums visām pieejamības 

                                         

49 https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm 

50 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1403274218893 

51 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0882  

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1403274218893
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L0882
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1403274218893
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L0882
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problēmām, bet ir nozīmīgs solis uz priekšu, lai padarītu ES pilnībā 

pieejamu cilvēkiem ar invaliditāti.52 Tas attiecas uz specifiskām precēm 

un pakalpojumiem galvenokārt digitālajā vidē, piemēram: Viedtālruņi, 

planšetdatori, datori un to operētājsistēmas 

 Biļešu iegādes automāti un reģistrēšanās automāti 

 Visi maksāšanas termināli 

 Viedtelevīzijas un piekļuve TV programmām un video pēc pieprasījuma 

platformām  

 Bankas pakalpojumi un ATM 

 E-grāmatas un e-lasītāji 

 Tiešsaistes tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes  

 Telefonijas pakalpojumi, tostarp zvanot uz 112 vienoto tālruņa numuru 

ārkārtas situācijām 

 Atsevišķi avio, autobusa, dzelzceļa un ūdens transporta pasažieru 

transporta pakalpojumu elementi, izņemot pilsētas, piepilsētas un 

reģionālos transporta pakalpojumu (attiecībā uz kuriem ir iekļauti tikai 

biļešu automāti) 

 

                                         

52 Varat aizstāvēt akta prasību stiprināšanu savā valstī, kamēr valdība ievieš aktu nacionālajos tiesību aktos. Skatīt 

EDF rīku komplektu un vebināru, lai gūtu norādes, kā to darīt.   

https://www.edf-feph.org/publications/eaa-toolkit/
https://www.edf-feph.org/publications/webinar-advocating-for-strong-national-adoption-of-the-european-accessibility-act-september-2019/
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Papildu informāciju skatīt mūsu analīzē par Eiropas tiesību aktu par 

pieejamību53  un īpašajā Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.54 Šī bukleta 

publicēšanas brīdī dalībvalstis ievieš izmaiņas savos nacionālajos tiesību 

aktos, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas tiesību aktam par pieejamību. Ja 

vēlaties piedalīties diskusijā, iesakām izlasīt mūsu rīku komplektu 

transponēšanai.55 

Valsts sektora iestāžu tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes 

Saskaņā ar ES tiesību aktiem ES dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt, lai 

visas valsts sektora iestāžu tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes būtu 

pieejamas, piemēram, jūsu pilsētas pašvaldības vai tieslietu ministrijas tīmekļa 

vietnes un lietotnes. Tiesību aktā ir atļauta labāka piekļuve publisko 

pakalpojumu tīmekļa vietnēm un mobilajām lietotnēm.  

Tajā ir arī prasība, ka valsts sektora tīmekļa vietnēm un mobilajām lietotnēm ir 

jābūt pieejamības paziņojumam, tostarp atgriezeniskās saites sniegšanas 

mehānismam, lai lietotāji varētu pieprasīt pieejamu alternatīvu, ja kāda satura 

daļa nav pieejama. Šis atgriezeniskās saites sniegšanas mehānisms var būt 

veidlapa, e-pasta adrese. Pieejamības paziņojumā ir jābūt parādītais arī 

informācijai par tīmekļa vietnes vai mobilās lietotnes pieejamību.  

Ir jābūt arī nacionālai valsts iestādei, kas ir atbildīga par tīmekļa un mobilo 

pieejamību, ar ko lietotāji var sazināties, ja tīmekļa vietnes vai mobilās 

lietotnes īpašnieki neatbild uz atgriezeniskās saites informāciju. Informācijai 

                                         

53 https://www.edf-feph.org/publications/webinar-european-accessibility-act-june-2019/; Mēs esam snieguši arī 

analīzi par Eiropas tiesību aktu par pieejamību vebinārā: https://www.youtube.com/watch?v=S4_TG3x1HDs&t=4s  

54 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202 

55 https://www.edf-feph.org/publications/eaa-toolkit/  

http://www.edf-feph.org/newsroom/news/our-analysis-european-accessibility-act
http://www.edf-feph.org/newsroom/news/our-analysis-european-accessibility-act
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202
https://www.edf-feph.org/publications/eaa-toolkit/
https://www.edf-feph.org/publications/eaa-toolkit/
https://www.edf-feph.org/publications/webinar-european-accessibility-act-june-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=S4_TG3x1HDs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S4_TG3x1HDs&t=4s
https://www.edf-feph.org/publications/eaa-toolkit/
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par šo iestādi sūdzību iesniegšanai ir jābūt pieejamai arī pieejamības 

paziņojumos. Dalībvalstīm ir arī jāveic uzraudzība un jāziņo par valsts sektora 

tīmekļa vietņu un mobilo lietotņu pieejamību dalībvalstīm. Šiem ziņojumiem ir 

jābūt publiskiem. 

Varat noskaidrot, kas ir jūsu nacionālā izpildes un uzraudzības iestāde 

saistībā ar Tīmekļa pieejamības direktīvu. 

Papildu informāciju skatīt Direktīvā 2016/2102 (2016. gada 26, oktobris) par 

valsts sektora tīmekļa vietņu un mobilo lietotņu pieejamību.56 

Elektroniskā saziņa 

Atjauninātais Eiropas Elektronisko sakaru kodekss tika pieņemts un stājās 

spēkā 2018. gada decembrī.57 Ar kodeksu tiek nodrošināts, ka cilvēkiem ar 

invaliditāti ir vienlīdzīga pieeja un izvēle lietot kvalitatīvus, pieejamus, publiski 

pieejamos elektronisko sakaru pakalpojumus, tostarp tālruņa un interneta 

pakalpojumus (tālrunis, Skype zvani, WhatsApp, e-pasts, u.c.) Valstīm ir 

jānodrošina, lai patērētājiem ar invaliditāti tiktu nodrošināts piemērots atbalsts. 

Tām ir arī jānodrošina, ka tiek veikti īpaši pakalpojumi, lai nodrošinātu, ka 

cilvēkiem ar invaliditāti ir pieejamas nepieciešamās gala iekārtas (piemēram, 

pieejams viedtālrunis vai pieejams dators), citas specifiskas iekārtas 

(piemēram, tehnoloģijas ar palīdzības iespējām) un pakalpojumi, kas uzlabo 

vienlīdzīgu pieeju (t.i. visus sarunu un releja pakalpojumus), un šie cilvēki tos 

var atļauties. Jums ir jābūt iespējai arī bez maksas sazvanīt tālruņa numuru 

                                         

56 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:327:TOC 

57 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/1972 (2018. gada 11. decembris) par Eiropas Elektronisko 

sakaru kodeksa izveidi (ir pieejams arī juridiskā teksa kopsavilkums) 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/member-states-bodies-charge-monitoring-reporting-and-enforcement-web-accessibility-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/member-states-bodies-charge-monitoring-reporting-and-enforcement-web-accessibility-directive
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:327:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:327:TOC
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:327:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:327:TOC
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32018L1972
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ārkārtas situācijām Eiropā 112 no jebkura veida tālruņa, atrodoties Eiropā.58 Ir 

jābūt garantētam, ka piekļuve ārkārtas situāciju pakalpojumiem cilvēkiem ar 

invaliditāti ir vienlīdzīga ar citiem cilvēkiem.Papildu informāciju par vienoto 

tālruņa numurs ārkārtas situācijām Eiropā “112” skatīt Eiropas Komisijas 

tīmekļa vietnē par 11259 un Eiropas ārkārtas palīdzības numuru asociācijas 

(EENA) tīmekļa vietnē par 112.60 

Audiovizuālie pakalpojumi 

ES tiesību aktos ir nodrošināts, ka audio-vizuālo mēdiju pakalpojumu 

sniedzēji, kas ir valsts vai komerciālie TV kanāli un video pakalpojumi pēc 

pieprasījuma (piemēram, Netflix), pakāpeniski padara savus pakalpojumus 

pieejamākus cilvēkiem ar invaliditāti. Tas nozīmē, ka ir jābūt vairāk subtitriem, 

audio aprakstam, tulkojumam zīmju valodā, un audio subtitriem audio-

vizuālajam saturam, ko skatītājiem ES nodrošina ar apraides un pieprasījuma 

pakalpojumiem. Likumā aizliegta arī diskriminējoša vai naida runa pret 

cilvēkiem ar invaliditāti. 

ES ir spērusi soli uz priekšu, lai nodrošinātu televīzijas pārraižu un video 

pieprasījuma pakalpojumu pieejamību ar pārskatīto Audiovisuālo pakalpojumu 

direktīvu,61 kas pieņemta 2018. gada novembrī. Valstīm ir jānodrošina, ka 

mēdiju pakalpojumu sniedzēji to jurisdikcijās padara savu audio-vizuālo saturu 

pastāvīgi un progresīvi pieejamāku cilvēkiem ar invaliditāti, veidot 

                                         

58 Varat zvanīt arī uz tās valsts, kurā atrodaties, nacionālo tālruņa numurs ārkārtas situācijām ar tādiem pašiem 

nosacījumiem 

59 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/112  

60 https://eena.org/about-112/whats-112-all-about/  

61 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0013-20181218 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-rules-112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0013-20181218
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010L0013-20181218
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/112
https://eena.org/about-112/whats-112-all-about/
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proporcionālus pasākumus. Valstis var pēc saviem ieskatiem lemt, kā tās 

sasniegs direktīvā noteiktos pieejamības mērķus. Direktīvā nav noteikts laika 

grafiks, satura apjoms un pakalpojumu kvalitāte, kas ir jāuzlabo.  

Visām dalībvalstīm ir jānorīko viens viegli pieejams un publiski pieejams 

tiešsaistes kontaktpunkts informācijas sniegšanai un sūdzību pieņemšanai par 

visiem pieejamības jautājumiem.62 Papildus tam dalībvalstīm ir pienākums 

nodrošināt, ka ārkārtas situāciju informācija, tostarp sakari un paziņojumi, ir 

pieejami cilvēkiem ar invaliditāti.Termiņš direktīvas ieviešanai nacionālajos 

tiesību aktos bija 2020. gada 19. septembris. EDF organizēja vebināru63 un 

publicēja rīku komplektu transponēšanai.64 Dažas valstis kavē 

transponēšanas termiņu. Ja jūsu valsts ir viena no tām, jūs vēl joprojām varat 

izmantot šos resursus, lai aizstāvētu savas intereses nacionālā līmenī. Vairāk 

informācijas pieejamsEiropas Komisijas tīmekļa vietnē par Audivizuālo mēdiju 

pakalpojumu direktīvu,65 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 

2018/1808 (2018. gada 14. novembris) par audio-vizuālo mēdiju 

pakalpojumiem. 

Marakešas līgums  

Šī Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas līguma mērķis ir atvieglot 

piekļuvi publicētiem darbiem personām, kas ir neredzīgas, kam ir redzes 

traucējumi vai kas citādi nevar lasīt drukātu tekstu. Ar līgumu tiek mainīti 

                                         

62 Kontaktpunktu saraksts nav pieejams šā bukleta publicēšanas laikā.  

63 https://www.edf-feph.org/publications/webinar-towards-ambitious-transposition-of-audiovisual-media-services-

directive-february-2020/  

64 https://www.edf-feph.org/publications/accessibility-of-audiovisual-media/  

65
 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/audiovisual-media-services  

https://www.edf-feph.org/publications/webinar-towards-ambitious-transposition-of-audiovisual-media-services-directive-february-2020/
https://www.edf-feph.org/publications/accessibility-of-audiovisual-media/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/audiovisual-media-services
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/audiovisual-media-services
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj
https://www.edf-feph.org/publications/webinar-towards-ambitious-transposition-of-audiovisual-media-services-directive-february-2020/
https://www.edf-feph.org/publications/webinar-towards-ambitious-transposition-of-audiovisual-media-services-directive-february-2020/
https://www.edf-feph.org/publications/accessibility-of-audiovisual-media/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/audiovisual-media-services
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nacionālie autortiesību tiesību akti, lai pilnvarotas iestādes varētu dalīties ar 

drukāta materiāla pieejamām versijām ar citām iestādēm pār robežām. Tas 

nozīmē, piemēram, ka drukāta grāmata vai mūzikas notis, kas padarītas 

pieejamas vienā valstī (ar lielformāta druku, Braila rakstā, audio formātā, u.c.), 

būs pieejama citām pilnvarotajām iestādēm valstīs, kas ir Marakešas līguma 

dalībnieces. Pilnvarotās iestādes var būt bibliotēka, cilvēku ar invaliditāti 

asociācija vai organizācija, kas pielāgo nepieejamu drukāto materiālu 

pieejamos formātos cilvēku ar invaliditāti vajadzībām. 

ES ratificēja Marakešas līgumu 2018. gada oktobrī, un lai to izdarītu, pieņēma 

divus Eiropas tiesību aktus:  Direktīvu, ar ko tiek izveidots tiesiskais 

regulējums ES valstīs, un Padomes lēmumu, lai izveidotu nosacījumus 

attiecībā pret valstīm, kas nav ES dalībvalstis. 

Papildu informāciju skatīt Eiropas Neredzīgo savienības tīmekļa vietnē. 

  

Vēlēšanu tiesības 

Visiem ES pilsoņiem ir tiesības balsot un piedalīties kā kandidātiem Eiropas 

Parlamenta vēlēšanās savā izcelsmes valstī vai, ja viņi dzīvo citā ES valstī, 

viņi var izvēlēties balsot un piedalīties kā kandidāti ar tādiem pašiem 

nosacījumiem kā šīs valsts valstspiederīgie. 

ES pilsoņiem, kas dzīvo citā ES valstī, arī ir tiesības balsot un piedalīties kā 

kandidātiem vietējās vai pašvaldības vēlēšanās valstī, kurā viņi dzīvo, arī ar 

tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts valstspiederīgajiem. 

Kā lasāms 6. sadaļā, daudzi cilvēki ar invaliditāti nevar balsot vai piedalīties 

kā kandidāti vēlēšanās, jo ir pilnībā vai daļēji zaudējuši savu juridisko 

rīcībspēju. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017L1564
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018D0254
http://www.euroblind.org/campaigns-and-activities/current-campaigns/marrakesh-treaty


 

Projektu “Zini, proti, dari - cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur 

EEZ un Norvēģijas grantu programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds. 

Papildu informāciju skatīt Komisijas tīmekļa vietnē par vēlēšanu tiesībām.66 

ES invaliditātes karte 

Eiropas Komisija ir apsolījusi, ka līdz 2023. gadam būs kopēja Eiropas 

invaliditātes karte. Šobrīd šī karte ir pieejama astoņās ES valstīs: Beļģija, 

Kipra, Igaunija, Somija, Itālija, Malta, Rumānija un Slovēnija.  

Kartes mērķis ir atvieglot ceļošanu uz citu dalībvalsti cilvēkiem ar invaliditāti. 

Šī karte atļauj cilvēkiem ar invaliditāti izmantot atlaides kultūras, atpūtas, 

sporta un transporta pasākumiem ar tiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās 

valsts cilvēkiem ar invaliditāti (kas piedalās šajā shēmā). Vēl nav pieņemts 

lēmums par precīzu šīs kartes izskatu un to, kādas priekšrocības tā sniegs. 

Papildu informāciju skatīt Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē par ES invaliditātes 

karti.67 

COVID-19 digitālais sertifikāts  

Digitālais COVID-19 sertifikāts stājās spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Tas 

nodrošina iespēju ES pilsoņiem un iedzīvotājiem saņemt digitālos COVID 

sertifikātus un veikt to verificēšanu visās ES valstīs. 

ES digitālais COVID sertifikāts kalpo kā pierādījums, ka cilvēks ir: 

 

 vakcinēts pret COVID-19 

 saņēmis negatīvu testa rezultātu vai  

                                         

66
 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/electoral-rights_en  

67 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/electoral-rights_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/electoral-rights_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139


 

Projektu “Zini, proti, dari - cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur 

EEZ un Norvēģijas grantu programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds. 

 pārslimojis COVID-19 

 ES regulā par COVID-19 sertifikāta izveidošanu68 ir noteikta prasība, ka tam 

jābūt pieejamam cilvēkiem ar invaliditāti.Papildu informāciju skatīt Eiropas 

Komisijas tīmekļa vietnē par ES digitālo COVID-19 sertifikātu.69  

 

 

5. sadaļa - Tiesību aizstāvība un tiesiskā aizsardzība 

Kas notiek, ja nevarat izmantot savas ES tiesības? Vai ja tiekat diskriminēts? 

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par ceļiem, kā rast risinājumu vai saņemt 

tiesisko aizsardzību.  

Ja tiekat diskriminēts, ir svarīgi iesniegt sūdzību. Tas var palīdzēt saņemt 

tiesisko aizsardzību. Tas arī ļaus politikas veidotājiem nacionālajā un ES 

līmenī gūt labāku izpratni par apmēru, kādā cilvēki ar invaliditāti saskaras ar 

diskrimināciju ikdienas dzīvē. 

 

Equinet  

 

Līdztiesības atbalsta valsts struktūru Eiropas tīklā ir apvienojušās 46 

organizācijas no 34 Eiropas valstīm, kas ir pilnvarotas cīnīties pret 

                                         

68 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953  

69 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-

digital-covid-certificate_en  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R0953
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R0953
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
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diskrimināciju dažādu iemeslu dēļ, tostarp vecuma, invaliditātes, dzimuma, 

rases vai etniskās izcelsmes, reliģiskās piederības vai pārliecības un 

seksuālās orientācijas dēļ. 

Equinet dalībnieki, ko dēvē par līdztiesības atbalsta iestādēm, ir valsts 

iestādes, kas veicina informētību, atbalsta līdztiesību un bieži risina sūdzības 

gadījumos, kad personu diskriminē. 

Līdztiesības atbalsta iestādes savā valstī nosaukumu un kontaktinformāciju 

varat atrast Eiropas līdztiesības atbalsta iestāžu sarakstā.70 

Kontaktinformācija: 

138 Rue Royale/Koningsstraat 

1000 Brisele  

Tālr.: +32 2 212 3182 

E-pasts: info@equineteurope.org 

Eiropas līdztiesības atbalsta iestāžu saraksts: https://equineteurope.org/what-

are-equality-bodies/european-directory-of-equality-bodies/  

 

Nacionālās izpildes un uzraudzības iestādes attiecībā uz tīmekļa 

pieejamības direktīvu 

ES noteikumos ir noteikta prasība dalībvalstīm iecelt iestādi, kas ir atbildīga 

par to, lai tiktu pārbaudīts, vai valsts sektora iestādes izpilda savu 

pienākumu padarīt savas tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes pieejamas. 

                                         

70https://equineteurope.org/what-are-equality-bodies/european-directory-of-equality-bodies/  

https://equineteurope.org/what-are-equality-bodies/european-directory-of-equality-bodies/
mailto:info@equineteurope.org
https://equineteurope.org/what-are-equality-bodies/european-directory-of-equality-bodies/
https://equineteurope.org/what-are-equality-bodies/european-directory-of-equality-bodies/
https://equineteurope.org/what-are-equality-bodies/european-directory-of-equality-bodies/
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Ja redzat valsts sektora iestādes nepieejamu tīmekļa vietni vai mobilo 

lietotni savā valstī, varat rakstīt tai vēstuli un sūdzēties par to.  

Papildu informācija ir pieejama nacionālo izpildes un uzraudzības iestāžu 

sarakstā.71 

 

Nacionālās regulējošās iestādes un/vai institūcijas attiecībā uz 

audio-vizuālo mēdiju pakalpojumu direktīvu  

Atbilstoši prasībām audio-vizuālo mēdiju direktīvā katrai ES valstij ir jāieceļ 

viena vai vairākas neatkarīgas nacionālās regulējošās iestādes un/vai 

institūcijas, lai nodrošinātu, ka direktīva tiek efektīvi īstenota. 

Tās ir atbildīgas par to nacionālo pasākumu, kas pastāv saistībā ar direktīvu, 

izpildi un atbilstības Eiropas un nacionālajiem noteikumiem nodrošināšanu. Šo 

iestāžu starpā ir nepieciešama cieša sadarbību, lai nodrošinātu pareizu 

direktīvas piemērošanu un risinātu direktīvas nepareizas interpretācijas 

problēmas. 

Varat atrast nacionālo regulējošo iestāžu vai institūciju kontaktinformāciju 

Eiropas iestādes, kas tās apvieno, tīmekļa vietnē (ERGA).72  

 

                                         

71 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/member-states-bodies-charge-monitoring-reporting-and-

enforcement-web-accessibility-directive  

72 http://erga-online.eu/?page_id=43  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/member-states-bodies-charge-monitoring-reporting-and-enforcement-web-accessibility-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/member-states-bodies-charge-monitoring-reporting-and-enforcement-web-accessibility-directive
http://erga-online.eu/?page_id=43
http://erga-online.eu/?page_id=43
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/member-states-bodies-charge-monitoring-reporting-and-enforcement-web-accessibility-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/member-states-bodies-charge-monitoring-reporting-and-enforcement-web-accessibility-directive
http://erga-online.eu/?page_id=43
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Nacionālās regulējošās un citas kompetentās iestādes attiecībā uz 

Eiropas elektronisko sakaru kodeksu  

Saskaņā ar Eiropas elektronisko sakaru kodeksu ES dalībvalstīm ir noteikta 

prasība nodrošināt, lai katru no kodeksā noteiktajiem uzdevumiem izpildītu 

kompetenta iestāde. Nacionālajām regulējošajām iestādēm noteiktie uzdevumi 

ietver tirgus regulēšanas īstenošanu, nodrošinot tarifu caurskatāmību, veicinot 

gala lietotāju tiesību aizsardzību, nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar citām 

kompetentajām iestādēm.73 Varat informēt iestādes par nepareizu kodeksa 

piemērošanu.  

Papildu informāciju var skatīt vai sazināties ar  Eiropas elektronisko sakaru 

regulatoru iestādi.74  

 

Nacionālās izpildes iestādes (NEBS) attiecībā uz pasažieru tiesībām 

ES noteikumos ir noteikts pienākums dalībvalstīm izveidot “nacionālās izpildes 

iestādes”, kuru uzdevums ir pārbaudīt, ka transporta operatori izturas pret 

pasažieriem atbilstoši viņu tiesībām. Pasažieriem, kas uzskata, ka viņu regulā 

noteiktās tiesības nav ievērotas, ir jāsazinās ar šo iestādi valstī, kurā noticis 

incidents. Ir atsevišķa NEB attiecībā uz katru pasažieru tiesību regulu. 

Papildu informāciju skatīt nacionālo izpildes iestāžu sarakstā.75 

 

                                         

73 https://berec.europa.eu/eng/berec_office/organisation/management_board  

74 https://berec.europa.eu/eng/about_berec/what_is_berec/  

75 https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/neb_en  

https://berec.europa.eu/eng/about_berec/what_is_berec/
https://berec.europa.eu/eng/about_berec/what_is_berec/
https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/neb_en
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/organisation/management_board
https://berec.europa.eu/eng/about_berec/what_is_berec/
https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/neb_en
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Alternatīvās strīdu izšķiršanas iestādes  

Ja veicat pirkumu tiešsaistē un jums rodas problēmas ar uzņēmumu, varat 

izmantot Eiropas tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu76 kā ārpus tiesas 

alternatīvu. Varat arī sazināties ar alternatīvās strīdu izšķiršanas iestādēm77 

vai izmantot savā valstī izveidotos ārpus tiesas mehānismus.  

Papildu informāciju par Eiropas tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu skatīt 

Komisijas tīmekļa vietne:.78 Varat sazināties arī ar savu nacionālo strīdu 

izšķiršanas iestādi.79  

 

Tava Eiropa 

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē “Tava Eiropa” ir sniegti ieteikumi ES 

valstspiederīgajiem un viņu ģimenēm par ceļošanu, darbu un pensionēšanos, 

transporta līdzekļiem, uzturēšanās formalitātēm, izglītību un jauniešu lietām, 

veselību, ģimeni un patērētājiem. 

Papildu informāciju, lūdzam skatīt Tava Eiropa tīmekļa vietnē.80 

                                         

76 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show  

77 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2&lng=EN  

78 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks  

79 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2  

80 https://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2&lng=EN
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2
https://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm.
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https://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm


 

Projektu “Zini, proti, dari - cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur 

EEZ un Norvēģijas grantu programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds. 

Europe Direct  

 
Informācija par Eiropas Savienību visās oficiālajās Eiropas Savienības 

valodās ir pieejama Europe Direct tīmekļa vietnē81 

 

Eiropas Pilsoņu rīcības dienests - Tavs Eiropas padomdevējs 

 
Tavs Eiropas padomdevējs82 ir ES konsultatīvais pakalpojums, ko nodrošina 

tiesību eksperti no Eiropas Pilsoņu rīcības dienesta.83 To veido aptuveni 60 

juristu komanda, kas nodrošina saziņu visās 24 ES valodās un pārzina gan 

ES tiesības, gan visu ES valstu nacionālās tiesības. Tavs Eiropas 

padomdevējs atbild uz iedzīvotāju un komersantu jautājumiem par to ES 

tiesībām. Eksperti sniedz atbildes uz jautājumiem vienas nedēļas laikā bez 

maksas un lietotāja izvēlētā valodā. Jautājumus var iesniegt ar tiešsaistes 

                                         

81 https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_en  

82 https://europa.eu/youreurope/advice/index_en.htm  

83 https://ecas.org/  

https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_en
https://europa.eu/youreurope/advice/index_en.htm
https://ecas.org/
http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/splash
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_en
https://europa.eu/youreurope/advice/index_en.htm
https://ecas.org/
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veidlapu84 vai telefoniski (00 800 6 7 8 9 10 11). Varat arī tikties vietējā ES 

birojā. Sava vietējā ES biroja adresi skatīt  ECAS tīmekļa vietnē.85 

SOLVIT  

 

SOLVIT86 ir tiešsaistes un bezmaksas pakalpojums, ko nodrošina valsts 

pārvalde katrā ES valstī un Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā. Tā mērķis ir 

rast risinājumus jūsu problēmām saistībā ar valst pārvaldi 10 nedēļu laikā pēc 

pieprasījuma iesniegšanas valstī, kur problēma radusies.  

SOLVIT var palīdzēt nodrošināt profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, risināt 

jautājumus saistībā ar darbu ārvalstī, veselības apdrošināšanu, bezdarba 

pabalstiem un vīzu un uzturēšanās atļauju saņemšanas tiesībām.   

Jūs varat iesniegt pieprasījumu vai sūdzību SOLVIT šajā portālā.87 

 

                                         

84 Tiešsaistes veidlapa ir pieejama https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en  

85 https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_en  

86 https://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_en.htm  

87 https://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=en&origin=solvit-web  

http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/splash
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Eiropas Komisija 

Ja uzskatāt, ka jūsu valsts valdība ir pārkāpusi ES tiesības, varat iesniegt 

sūdzību Komisijai. Komisijas tīmekļa vietnē ir atsevišķa sadaļa ar visu 

nepieciešamo informāciju. 

Tīmekļa vietne: https://ec.europa.eu/info/about-european-

commission/contact/problems-and-complaints/how-make-complaint-eu-

level/submit-complaint_en  

Kontaktinformācija: 

Ģenerālsekretariāts 

B-1049 Brisele 

BEĻĢIJA 

 

Eiropas tiesībsargs  

   
Eiropas tiesībsargs ir neatkarīga un objektīva iestāde, kas sauc pie atbildības 

ES pārvaldi par tās veiktajām darbībām. Tiesībsargs izmeklē sūdzības par 

neatbilstīgu pārvaldi ES iestādēs, institūcijās, birojos un aģentūrās. 

Tiesībsargs var konstatēt, ka veikta neatbilstīga pārvaldība, ja iestāde 

neievēro pamattiesības, tiesiskos noteikumus un principus vai labas 

pārvaldības principus. Eiropas tiesībsargs var risināt tikai tās sūdzības, kas 

attiecas uz ES pārvaldību, un nevis sūdzības par valsts, reĢionālo vai vietējo 

pārvaldi, pat ja sūdzības attiecas uz ES jautājumiem. 

 

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/how-make-complaint-eu-level/submit-complaint_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/how-make-complaint-eu-level/submit-complaint_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/how-make-complaint-eu-level/submit-complaint_en
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Kontaktinformācija:  

1 avenue du Président Robert Schuman  

CS 30403  

F - 67001 Strasbourg Cedex 

Tālr. +33 (0)3 88 17 23 13  

Tīmekļa vietne : http://www.ombudsman.europa.eu  

 

Lūgumrakstu komisija - Eiropas Parlaments 

 

Lūgumrakstu komisijas Eiropas Parlamentā mērķis ir formulēt jūsu 

pamattiesību lūgumrakstā un sazināties par to ar Eiropas Parlamentu 

atbilstoši noteiktajam Lisabonas līgumā un ES Pamattiesību hartā. Varat 

iesniegt savu lūgumrakstu elektroniski vai papīra formātā un sniegt informāciju 

par lūgumrakstiem, ko Komisija jau saņēmusi. Jūsu lūgumraksts un sniegtā 

informācija dod iespēju parlamentam veikt “realitātes pārbaudi” par to, kā tiek 

īstenotas ES tiesības.  

 

Kontaktinformācija:  

Lūgumrakstu tīmekļa portāls: 

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/en/home     

http://www.ombudsman.europa.eu/
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/en/home
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Apvienoto Nāciju komiteja par personu ar invaliditāti tiesībām 

ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām papildu protokols ir 

papildu tiesisks instruments, ar kura palīdzību īstenot CRPD. Protokolā atļauts 

privātpersonām un personu grupām iesniegt sūdzības CRPD komitejai par 

situācijām, kad netiek ievērotas viņu CRPD paredzētās tiesības, pēc tam, kad 

sūdzības iesniegšana savā valstī ir bijusi nesekmīga. 22 no 28 ES 

dalībvalstīm ir ratificējušas papildu protokolu.88 Eiropas Savienība to vēl nav 

ratificējusi. 

 

Papildu informāciju par papildu protokolu un individuālās saziņas kārtību skatīt  

Apvienoto Nāciju organizācijas tīmekļa vietnē.89 

 

Kontaktinformācija: 

Apvienoto Nāciju organizācijas Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos 

birojs  

Palais Wilson  

52 rue des Pâquis  

CH-1201 Ženēva, Šveice 

Tālrunis : +41 22 917 9220  

E-pasts: InfoDesk@ohchr.org vai civilsociety@ohchr.org  

                                         

88 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15-a&chapter=4&clang=_en  

89 Kārtība sūdzību iesniegšanai saskaņā ar ANO Līgumu iestādes: 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/tbpetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx  

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15-a&chapter=4&clang=_en
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/tbpetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx
mailto:InfoDesk@ohchr.org
mailto:civilsociety@ohchr.org
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15-a&chapter=4&clang=_en
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/tbpetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx
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ANO speciālais ziņotājs par personu ar invaliditāti tiesībām 

Par piedzīvotu cilvēktiesību pārkāpumu varat sūdzēties ANO speciālajam 

ziņotājam par personu ar invaliditāti tiesībām Gerard Quinn. Saskaņā ar 

Speciālo procedūru mehānismu viņš var rakstīt vēstuli jūsu valsts valdībai par 

cilvēktiesību pārkāpumu, kas jau ir noticis, notiek, vai par kuru pastāv risks, ka 

tas varētu notikt, un tas ir saistīts ar viņa pilnvarām.  

Papildu informāciju par to, kā iesniegt sūdzību un ko var darīt speciālais 

ziņotājs, skatīt  ANO tīmekļa vietnē.90  

Kontaktinformācija: 

Gerard Quinn 

Speciālā ziņotāja par cilvēku ar invaliditāti tiesībām mandāts 

OHCHR-UNOG; CH-1211 Ženēva 10, Šveice 

E-pasts: sr.disability@ohchr.org 

 

Eiropas tiesa   

 

                                         

90 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx  

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
mailto:sr.disability@ohchr.org
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
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Eiropas tiesa interpretē ES tiesības, lai nodrošinātu, ka tās vienādi piemēro 

visās valstīs. Eiropas tiesa arī izšķir juridiskus strīdus starp ES valdībām un 

ES institūcijām. Dažos gadījumos arī privātpersonas, uzņēmumi un 

organizācijas ar iesniegt lietas izskatīšanai Eiropas tiesā, ja uzskata, ka ES 

institūcija ir pārkāpusi to tiesības. 

Kontaktinformācija: 

Eiropas tiesa   

Boulevard Konrad Adenauer  

2925 Luksemburga  

Tālr.: + 352 4303 1  

Fakss: +352 4303 2600   

Tīmekļa vietne: http://curia.europa.eu/   

Kontaktu veidlapa: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/  

 

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra  

 

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra ir ES pamattiesību zināšanu 

centrs. Aģentūra palīdz nodrošināt, lai tiktu aizsargātas ES dzīvojošo cilvēku 

pamattiesības. Aģentūra ir veikusi pētījumus un apkopojusi datus par cilvēku 

ar invaliditāti tiesībām dažādos jautājumos. 

 

Papildu informāciju skatīt: http://fra.europa.eu/en/theme/people-disabilities.  

Kontaktinformācija:  

http://curia.europa.eu/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/
http://fra.europa.eu/en/theme/people-disabilities
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Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra 

Schwarzenbergplatz 11 

A-1040 Vīne, Austrija 

E-pasts: information@fra.europa.eu   

Tālr.: +43 1 580 30 - 0 

 

Eiropas Padome 

 

Eiropas Padome ir starptautiska organizācija, kas ir neatkarīga no Eiropas 

Savienības un kuras sastāvā ir 48 Eiropas valstis. Tās mērķis ir aizsargāt 

cilvēktiesības un demokrātiju Eiropā. Kopš tās dibināšanas 1949. gadā 

Eiropas Padome ir pieņēmusi vairākus cilvēktiesību nolīgumus, kas attiecas 

arī uz cilvēkiem ar invaliditāti, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību konvencija, 

Eiropas Sociālā harta un Konvencija par vardarbības pret sievietēm 

novēršanu un cīņu pret to.  

 

Kontaktinformācija:  

Eiropas Padome 

Avenue de l'Europe 

F-67075 Strasbourg Cedex, Francija 

Tālr. +33 (0)3 88 41 20 00 

mailto:information@fra.europa.eu
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Tīmekļa vietne: https://www.coe.int/en/web/portal 

 

https://www.coe.int/en/web/portal

