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ANO Konvencijas par cilvēku 
ar invaliditāti tiesībām 
skaidrojums Latvijā 

Šis buklets ir sagatavots un 
publicēts ar Islandes, Lihtenšteinas 
un Norvēģijas atbalstu caur EEZ 
un Norvēģijas grantu programmu 
“Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par 
izdevuma saturu atbild Latvijas 
Cilvēku ar īpašām vajadzībām 
sadarbības organizācija SUSTENTO

Latvijas Cilvēku ar īpašām 
vajadzībām sadarbības 
organizācija SUSTENTO ir jumta 
organizācija. Tā apvieno dažādas 
cilvēku ar invaliditāti organizācijas 
visā Latvijā. SUSTENTO pārstāv 
cilvēku ar invaliditāti intereses.
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Kas ir ANO 
Konvencija 
par cilvēku 
ar invaliditāti 
tiesībām?

ANO konvencija ir kā tilts starp 
Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju 
un cilvēku ar invaliditāti iespējām 
savas tiesības realizēt. Lai cilvēki 
ar invaliditāti varētu realizēt 
savas cilvēktiesības, viņiem ir 
nepieciešams papildu atbalsts – 
palīglīdzekļi, palīgtehnoloģijas, 
vides pieejamība un pakalpojumi, 
kas kompensē funkcionālos 
traucējumus.
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Latvija ratificēja konvenciju 2010. 
gadā un apņēmās to ieviest 
mūsu valstī. Latvija ratificēja arī 
konvencijai pievienoto protokolu. 
Šis protokols paredz iespējas 
cilvēkiem ar invaliditāti sūdzēties 
ANO gadījumos, kad konvencija 
netiek pildīta.

Latvija ir 
ratificējusi ANO 
Konvenciju 
par cilvēku 
ar invaliditāti 
tiesībām
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ANO Konvencijas 
par cilvēku 
ar invaliditāti 
tiesībām 
pamatprincipi

Konvencijā ir septiņi 
pamatprincipi, kuri atspoguļojas 
visos 33 konvencijas punktos. Šie 
pamatprincipi uzsver attieksmes 
maiņu pret invaliditāti. Cilvēka 
invaliditāte jeb funkciju traucējums 
vairs netiek uzskatīts par slimību, 
un funkciju traucējumu radītie 
šķēršļi nav indivīda, bet gan visas 
sabiedrības problēma. Tieši 
sabiedrība ir atbildīga par šķēršļu 
mazināšanu.
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1. pamatprincips – 
cieņa pret cilvēka 
neatkarību

Cilvēkam ar invaliditāti bieži 
ir nepieciešama palīdzība, lai 
apģērbtos, pārvietotos, sazinātos 
un tiktu galā ar citiem ikdienas 
darbiem.  

Konvencija aicina veidot tādu 
atbalsta sistēmu, kas ļauj cilvēkam 
ar funkcionāliem traucējumiem 
būt pēc iespējas neatkarīgam. 
Neatkarību var palīdzēt nodrošināt 
palīglīdzekļi, palīgtehnoloģijas un 
tādi pakalpojumi, kas ciena cilvēka 
neatkarību.
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2. pamatprincips – 
nediskriminācija

Konvencija aizliedz jebkādu uz 
invaliditāti balstītu diskrimināciju.  
Tas nozīmē – ja skolā, darbā, 
brīvā laika aktivitātēs, veikalos, 
transportā vai citur cilvēkam 
invaliditātes dēļ liedz to, kas atļauts 
pārējiem, tā ir diskriminācija. 
Iesniedzot par to sūdzību, 
cilvēkam ar invaliditāti nav jāvāc 
pierādījumi. Izskatot sūdzību, 
vainīgai pusei būs jāpierāda, ka tā 
nav bijusi diskriminācija.

Piezīme: nepieejama vide 
Latvijā netiek uzskatīta par 
diskriminējošu.
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3. pamatprincips – 
bērnu spēju
attīstība

Katra bērna ar invaliditāti spēju 
attīstība, izmantojot palīglīdzekļus 
un palīgtehnoloģijas, ir ļoti svarīga. 
Tā nodrošinās bērna neatkarību 
turpmākajā dzīvē.
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4. pamatprincips –
līdzdalība un 
iesaiste

Pilnīga un efektīva līdzdalība un 
iekļaušana nozīmē, ka visi cilvēki 
var pilnībā visur piedalīties. Cilvēku 
ar invaliditāti vajadzības tiek 
atzītas kā līdzvērtīgas sabiedrībā 
un nav uzskatāmas par “īpašām”.
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5. pamatprincips – 
vienlīdzība

Cilvēkiem ar invaliditāti ir tādas 
pašas tiesības kā ikvienas 
sabiedrības loceklim. Cilvēkiem 
ar invaliditāti ir jābūt iespējām 
realizēt savas tiesības vienlīdzīgi 
ar citiem – saviem draugiem, 
kolēģiem, sabiedrību.
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6. pamatprincips – 
cilvēka cieņa

Katrs cilvēks ir pelnījis cieņas pilnu 
attieksmi saskarsmē ar kolēģiem, 
pakalpojuma sniedzējiem un 
citiem cilvēkiem. Nav pieļaujama 
necienīga attieksme, piemēram, 
gadījumā, ja neuzklausa cilvēka ar 
invaliditāti viedokli, runā ar viņu kā 
ar bērnu, pauž nievājošu attieksmi 
u. c.

20 21



7. pamatprincips – 
pieejamība

Pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti 
nodrošina vienlīdzību. Pieejama 
informācija ļauj cilvēkiem ar 
dzirdes, redzes un uztveres 
traucējumiem saņemt visu 
sev nepieciešamo informāciju. 
Pieejama vide ļauj cilvēkiem ar 
kustību un redzes traucējumiem 
nokļūt visur, kur nepieciešams.
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Ko paredz ANO 
Konvencija 
par cilvēku 
ar invaliditāti 
tiesībām?
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7. pants.
Bērni ar
invaliditāti

Visos lēmumos par bērniem 
ar invaliditāti galvenās ir bērna 
vislabākās intereses. 

Bērnam atbilstoši viņa vecumam 
un invaliditātei ir tiesības 
pieņemt lēmumus vai vismaz tikt 
uzklausītam par nepieciešamo 
atbalstu. Bērnam ir tiesības 
izvēlēties, kas būs viņa asistents, 
kādā skolā mācīties, kā pavadīt 
brīvo laiku u. c.
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8. pants.
Izpratnes
veidošana

Sabiedrības izpratne ir būtiska 
iekļaujošas sabiedrības veidošanā. 
Izpratne par invaliditāti kā 
dažādību, nevis atšķirību veicina 
attieksmes, vides un informatīvo 
barjeru mazināšanu.

Ratificējot konvenciju, valstis 
apņēmās sekot, lai informācijā 
par invaliditāti nebūtu stereotipu 
un aizspriedumu un cilvēki 
ar invaliditāti tiktu parādīti kā 
vērtība, nevis lūdzēji. Tas veicina 
sabiedrības izpratnes par 
invaliditāti veidošanos.
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9. pants.
Pieejamība

Cilvēkiem ar invaliditāti jābūt 
iespējai dzīvot neatkarīgi un 
pilnvērtīgi piedalīties visās dzīves 
jomās. Tāpēc valstīm jānodrošina 
cilvēkiem ar invaliditāti pieeja 
fiziskajai videi, transportam, 
pakalpojumiem, informācijai un 
sakariem, kā arī palīgtehnoloģijām.
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10. pants.
Tiesības uz
dzīvību

Katram cilvēkam ir tiesības uz 
dzīvību. Tādas pašas tiesības ir 
arī cilvēkiem ar invaliditāti, un 
valstis ir atbildīgas par šo tiesību 
īstenošanu.
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11. pants.
Riska situācijas
un ārkārtas 
humānās
situācijas

Valstīm ir jāparedz cilvēku 
ar invaliditāti aizsardzība un 
drošība dažādās riska un 
ārkārtas situācijās, piemēram, 
bruņotu konfliktu gadījumos. 
Jābūt pieejamām patvertnēm, 
evakuācijas līdzekļiem, 
informācijai un evakuācijas vietām.
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12. pants. 
Vienlīdzīga 
tiesībspējas 
atzīšana

Valstij nav tiesību ierobežot 
cilvēka ar invaliditāti rīcībspēju. 
Tas nozīmē, ka ikviens cilvēks 
neatkarīgi no invaliditātes nedrīkst 
būt ierobežots savās tiesībās. 
Piemēram, pirkt īpašumu, rīkoties 
ar savu naudu bankā, ņemt kredītu 
u. c. Vajadzības gadījumā valsts 
nodrošina cilvēkam nepieciešamo 
atbalstu šo tiesību īstenošanā.
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13. pants.
Tiesas
pieejamība

Cilvēkiem ar invaliditāti ir 
jābūt vienlīdzīgai pieejamībai 
tiesai – pirms tiesas un tiesas 
laikā. Cilvēkiem ar invaliditāti jābūt 
iespējai piedalīties visās tiesas 
darbībās, piemēram, dokumentu 
iesniegšanā, liecināšanā u. c. 
Tāpēc valstīm jānodrošina 
vajadzīgie pielāgojumi un visa 
veida atbalsts.
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14. pants.
Cilvēka brīvība un 
neaizskaramība

Invaliditāte nekādā gadījumā 
nedrīkst būt par pamatu brīvības 
atņemšanai. Jebkura brīvības 
atņemšana drīkst notikt tikai 
saskaņā ar likumu. Ja cilvēkam ar 
invaliditāti likumīgi tiek atņemta 
brīvība, valstu pienākums ir 
nodrošināt viņa cilvēktiesību 
ievērošanu, kā arī saprātīgus 
pielāgojumus ieslodzījuma vietā.
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15. pants.
Tiesības netikt 
pakļautam 
spīdzināšanai vai 
nežēlīgiem
vai cieņu
pazemojošiem 
izturēšanās vai 
sodīšanas veidiem

Nevienu cilvēku ar invaliditāti 
nedrīkst pakļaut spīdzināšanai vai 
nežēlīgiem, cieņu pazemojošiem 
izturēšanās vai sodīšanas 
veidiem. Tāpat nevienu cilvēku 
ar invaliditāti bez viņa atļaujas 
nedrīkst pakļaut medicīniskiem vai 
zinātniskiem eksperimentiem, kā 
arī ievietot slēgta tipa iestādēs.

42 43



16. pants.
Tiesības netikt 
pakļautam 
ekspluatācijai, 
vardarbībai un 
ļaunprātīgai 
izmantošanai

Valstīm ir jāseko, lai cilvēki ar 
invaliditāti netiktu ekspluatēti – 
nodarbināti bez maksas vai par 
mazāku samaksu nekā pārējie. 
Valstīm ir jāizstrādā kontroles 
mehānisms, kas nepieļauj 
vardarbīgu un ļaunprātīgu cilvēku 
ar invaliditāti, jo īpaši sieviešu, 
izmantošanu.
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17. pants.
Cilvēka
integritātes 
aizsardzība

Integritāte ir katra cilvēka kvalitāte, 
kas viņu ietekmē un dod viņam 
pilnvaras patstāvīgi pieņemt 
lēmumus par savu ķermeni un 
izturēšanos un pašam risināt 
problēmas, kas saistītas ar viņa 
rīcību. Tas ir saistīts ar katra 
indivīda domām, izturēšanos, 
idejām, uzskatiem un izturēšanās 
veidu.
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18. pants. 
Pārvietošanās un 
pilsonības brīvība

Cilvēkiem ar invaliditāti ir 
tiesības uz brīvu pārvietošanos, 
dzīvesvietas un pilsonības izvēli 
vienlīdzīgi ar citiem. Cilvēki ar 
invaliditāti var brīvi izbraukt no 
jebkuras valsts, tostarp savas.

 Invaliditātes dēļ nedrīkst liegt 
vai atņemt pilsonību. Bērns ar 
invaliditāti ir jāreģistrē uzreiz pēc 
dzimšanas, viņam ir tiesības uz 
vārdu un pilsonību.

48 49



19. pants.
Patstāvīgs 
dzīvesveids 
un iekļaušana 
sabiedrībā

Cilvēkam ar invaliditāti ir tiesības 
dzīvot patstāvīgi un saņemt 
nepieciešamos pakalpojumus, 
lai iekļautos sabiedrībā. Visiem 
sabiedrībai paredzētajiem 
sociālajiem pakalpojumiem un 
objektiem ir jābūt pieejamiem arī 
cilvēkiem ar invaliditāti. 

Valstīm ir jāveicina cilvēku ar 
invaliditāti un cilvēku ar invaliditāti 
organizāciju neatkarība.
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20. pants. 
Individuālā 
pārvietošanās

Cilvēkam ar invaliditāti jāspēj brīvi 
pārvietoties, lai iekļautos dažādās 
aktivitātēs. Brīvu pārvietošanos 
nodrošina palīglīdzekļu un 
palīgtehnoloģiju, kā arī asistentu 
un pavadoņu pieejamība. Tas 
attiecas uz iespējām gan saņemt 
šāda veida atbalstu, gan par to 
samaksāt. Valstīm ir jānodrošina 
cilvēkiem ar invaliditāti 
nepieciešamie palīglīdzekļi un 
palīgtehnoloģijas, kā arī atbilstoši 
pakalpojumi.

Valstīm arī  jāmudina ražot tādus 
pārvietošanās palīglīdzekļus, 
ierīces un palīgtehnoloģijas, kas 
ievēro visas cilvēku ar invaliditāti 
pārvietošanās vajadzības.
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21. pants.
Vārda un uzskatu 
brīvība un pieeja 
informācijai

Cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības 
saņemt visu sabiedrībai paredzēto 
informāciju sev saprotamā veidā 
bez papildu maksas, piemēram, 
informāciju mājaslapās, publiskos 
pasākumos, masu medijos u. c. 
Valstis atzīst un veicina zīmju 
valodu izmantošanu.

Valstis veicina informācijas 
pieejamību arī privātajā sektorā.
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22. pants. 
Privātās dzīves 
neaizskaramība

Cilvēkam ar invaliditāti ir 
tiesības uz privātās dzīves un 
korespondences neaizskaramību. 
Nevienam nav tiesību atvērt 
svešas vēstules vai jaukties 
ģimenes attiecībās, ja to cilvēks 
nav lūdzis.

Informācija par invaliditāti ir 
konfidenciāla, un bez paša 
cilvēka atļaujas šī informācija nav 
izpaužama citiem.
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23. pants.
Cieņa pret 
dzīvesvietu un 
ģimeni

Cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības 
dibināt ģimeni un izvēlēties bērnu 
skaitu. Bērniem ar invaliditāti 
ir tiesības dzīvot ģimenē. Ne 
bērna, ne viņa vecāku invaliditāte 
nedrīkst kļūt par iemeslu bērnu 
šķiršanai no ģimenes. 

Valstis garantē cilvēku ar 
invaliditāti tiesības adoptēt bērnus 
un apņemas neļaut cilvēku ar 
invaliditāti piespiedu sterilizāciju.
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24. pants.
Izglītība

Cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības 
uz izglītību. Valstīm ir jānodrošina 
vienlīdzīgas iespējas cilvēkiem ar 
invaliditāti iekļauties visu līmeņu 
izglītības ieguvē neatkarīgi no 
vecuma. 

Valstīm jāsniedz atbalsts cilvēkiem 
ar invaliditāti mācībās, jānodrošina 
iespēja mācībās izmantot Braila 
rakstu, zīmju valodu un citas 
alternatīvās saziņas formātus, 
piemēram, vieglo valodu, 
piktogrammas u. c.
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25. pants.
Veselība

Cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības 
uz tādu veselības aprūpi, kas 
ļauj nodrošināt viņiem iespējami 
labāko veselības stāvokli. Šī 
aprūpe ietver profilaktiskos, 
ārstniecības un rehabilitācijas 
pasākumus. Sievietēm ar 
invaliditāti jābūt pieejamiem 
visiem reproduktīvās veselības 
pakalpojumiem.  
Invaliditāte nedrīkst ietekmēt 
ārstniecības pakalpojumu 
saņemšanas rindu kā plānveida 
palīdzībā, tā arī neatliekamā 
palīdzībā. Invaliditātes dēļ nedrīkst 
atteikt orgānu transplantācijas.

62 63



26. pants. 
Adaptācija un 
rehabilitācija

Cilvēkiem ar invaliditāti ir 
nepieciešama adaptācija un 
rehabilitācija, lai sasniegtu 
un saglabātu savas spējas 
iekļauties sabiedrībā un dzīvot 
pilnvērtīgu dzīvi. Valstīm ir jāveido 
programmas, kas veicinātu cilvēku 
ar invaliditāti fiziskās un garīgās 
spējas veselības aizsardzības, 
nodarbinātības, izglītības, sociālo 
pakalpojumu u. c. jomā.
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27. pants.
Darbs un 
nodarbinātība

Cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības 
strādāt atbilstoši savām spējām, 
izglītībai un interesēm. Cilvēkus 
ar invaliditāti nedrīkst pakļaut 
diskriminācijai darbā un piespiest 
strādāt. 

Valstīm jāveicina saprātīgi 
pielāgojumi, kas ļauj cilvēkiem 
ar invaliditāti strādāt. Darba 
samaksai ir jābūt tādai pašai kā 
citiem darbiniekiem par līdzvērtīgu 
darbu. 

Valstīm ir jāveido dažādas atbalsta 
programmas darba meklēšanai 
un atbalstam darba veikšanai. 
Cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības 
būt arodbiedrības biedriem.
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28. pants.
Pienācīgs dzīves 
līmenis un sociālā 
aizsardzība

Valstīm ir jānodrošina cilvēkiem ar 
invaliditāti tiesības uz atbilstošu 
dzīves līmeni sev un savām 
ģimenēm. Tas īpaši attiecas uz 
cilvēkiem, kuri invaliditātes dēļ 
nevar strādāt un pelnīt. Valstīm 
jākompensē invaliditātes radītās 
izmaksas, piemēram, maksa 
par asistentu, aprūpētāju, zīmju 
tulku, pavadoni, tehniskajiem 
palīglīdzekļiem u. c.).  Valstīm 
jāveido  cilvēkiem ar invaliditāti 
pieejamas mājokļu programmas.
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29. pants.
Līdzdalība 
politiskajā un 
sabiedriskajā
dzīvē

Katram cilvēkam ar invaliditāti ir 
jānodrošina tiesības vēlēt un tikt 
ievēlētam.

Valstīm ir jānodrošina iespēja 
vēlētājiem ar invaliditāti balsot 
neatkarīgi un aizklāti, piemēram, 
izmantojot elektroniskās 
balsošanas iekārtas vai 
elektroniskos palīglīdzekļus, 
biļetenus Braila rakstā u. c.

Vēlēšanu materiāliem jābūt 
sagatavotiem vēlētājiem ar 
invaliditāti pieejamos formātos – 
vieglajā valodā, Braila rakstā un 
zīmju valodā.
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30. pants. 
Līdzdalība
kultūras dzīvē. 
Atpūta, brīvā laika 
pavadīšana un 
sports

Kultūra, izklaide, sports ir svarīgi 
cilvēka ar invaliditāti dzīvē. Valstij 
jārada apstākļi, lai cilvēki ar 
invaliditāti varētu gan būt skatītāji 
un aktīvi dalībnieki, gan paši 
iesaistīties pasākumu rīkošanā. 
Tas nozīmē nepieciešamību veidot 
pieejamu kultūras, izklaides, tūrisma 
un sporta infrastruktūru. Valstīm 
ir jāatbalsta cilvēku ar invaliditāti 
vēlmes attīstīt un izmantot savas 
radošās, mākslinieciskās un 
intelektuālās spējas.

Cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības 
uz savas īpašās kultūras un 
valodas identitātes atzīšanu un 
atbalstu, piemēram, zīmju valoda un 
nedzirdīgo kultūra.
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31. pants. 
Statistika un datu 
vākšana

Kvalitatīvu datu pieejamība 
nodrošina iespēju plānot 
pakalpojumus un tiem 
nepieciešamo finansējumu. 
Datus vāc un par to drošību 
rūpējas valsts, tomēr lielu atbalstu 
var sniegt arī paši cilvēki ar 
invaliditāti. Piedaloties aptaujās, 
cilvēki ar invaliditāti palīdz plānot 
nepieciešamos pakalpojumus 
atbilstoši savām vajadzībām.
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32. pants. 
Starptautiskā 
sadarbība

Dažādām pasaules valstīm 
ir jāstrādā kopā, lai veidotu 
iekļaujošāku sabiedrību. Valstis 
veic pētījumus, vāc datus par 
cilvēkiem ar invaliditāti un dalās 
savstarpējā pieredzē. 

Jāsadarbojas arī dažādu pasaules 
valstu cilvēku ar invaliditāti 
organizācijām.
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33. pants. 
Īstenošana un 
pārraudzība valstu 
līmenī

Valstīm jāizveido vienota struktūra 
konvencijas ieviešanai. Katrā 
valstī ir par konvencijas ieviešanu 
atbildīga iestāde. Latvijā tā ir 
Labklājības ministrija.  
Katrā valstī ir konvencijas 
ieviešanas uzraudzības iestāde. 
Latvijā tas ir Tiesībsarga birojs. 
Cilvēku ar invaliditāti organizācijas 
ir jāiesaista konvencijas ieviešanas 
plānu izstrādē.
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Kas var palīdzēt 
aizstāvēt Tavas 
tiesības?

Ja uzskati, ka Tavas tiesības ir 
pārkāptas, tad ir iespēja saņemt 
palīdzību gan Latvijā, gan Eiropas 
Savienībā. Šajā bukletā var atrast 
vairākas iestādes, kurās iespējams 
vērsties.  
Ar pilnīgāku informāciju par 
savām tiesībām, kuras nosaka 
Eiropas Savienības tiesību akti, 
vari iepazīties mūsu mājaslapā 
www.sustento.lv sadaļā 
Cilvēktiesības un invaliditāte
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Latvijas
Republikas 
Tiesībsargs

Iespējas sniegt informāciju par 
cilvēktiesību pārkāpumiem:

1) konsultācijas pa tālruni vai 
klātienē, iepriekš pierakstoties, 
tālr. 67686768;

2) rakstīt iesniegumu:
elektroniski, brīvā formā, 
parakstot ar drošu elektronisko 
parakstu un nosūtot uz  e-pastu:
tiesibsargs@tiesibsargs.lv;
papīra formā brīvā tekstā,
sūtot pa pastu uz šādu adresi:
LR Tiesībsarga birojam
Baznīcas ielā 25, Rīgā, LV-1010;

3) mājaslapā
http://www.tiesibsargs.lv
labajā pusē atvērt “iesniegt 
iesniegumu”.
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Biedrība
“Centrs MARTA”

Centrs MARTA piedāvā 
sociālā darbinieka, psihologa, 
psihoterapeita, jurista un citu 
speciālistu konsultācijas.

Apmeklētāju pieņemšana:
Rīgā, Matīsa ielā 49-3, biroja darba 
laikā no plkst. 10.00 līdz 18.00, 
iepriekš vienojoties par vizīti,
tālr. 67378539; Liepājā,
Kūrmājas prospektā 11,
tālr. 29195442; Rēzeknē,
Viļānu ielā 10, tālr. 25648595.
E-pasts: centrs@marta.lv.
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Latvijas 
Cilvēktiesību
centrs

Centra mājaslapā
www.cilvektiesibas.org.lv 
iespējams tuvāk iepazīties 
ar diskriminācijas veidiem, 
likumdošanu, pētījumiem un 
ziņojumiem.

Mājaslapā var aizpildīt veidlapu 
un ziņot par naida noziegumu un 
diskrimināciju.

Informācija saziņai:
Rīgā, Skolas ielā 21, 6. stāvā, 
609c, tālr. 67039290, e-pasts: 
cilvektiesibucentrs@gmail.com.
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Atbildīgās iestādes 
un tīkli par Eiropas 
Savienības
konkrētu tiesību 
ieviešanu

Tiesību normu ieviešanai, kuras 
nosaka Eiropas Savienības tiesību 
akti, ir konkrēta atbildīgā iestāde 
vai organizācija Latvijā.
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Latvijā pārstāv Latvijas 
Republikas Tiesībsargs.
Briselē – 138 Rue Royale/
Koningsstraat, 1000 Brisele,
tālr.: +32 2 212 3182.
E-pasts: info@equineteurope.org.

Equinet – Eiropas līdztiesības 
iestāžu tīkls, kas cīnās pret 
diskrimināciju dažādu iemeslu dēļ, 
tostarp invaliditātes un dzimuma.
Equinet ir valsts iestādes, kas 
veicina informētību, atbalsta 
līdztiesību un bieži risina 
sūdzības gadījumos, kad personu 
diskriminē.
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Latvijā pārstāv Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija, VARAM un 
Latvijas Republikas Tiesībsargs

Nacionālās izpildes un 
uzraudzības iestādes attiecībā 
uz tīmekļa pieejamības 
direktīvu
Iestāde, kas ir atbildīga par to, lai 
tiktu pārbaudīts, vai valsts sektora 
iestādes izpilda savu pienākumu 
padarīt savas tīmekļa vietnes un 
mobilās lietotnes pieejamas.
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Latvijā pārstāv Nacionālā 
elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
padome (NEPLP).

Nacionālās regulējošās 
iestādes un/vai institūcijas 
attiecībā uz audiovizuālo 
mediju pakalpojumu direktīvu 
Atbilstoši prasībām audiovizuālo 
mediju direktīvā katrai ES valstij 
ir jāieceļ viena vai vairākas 
neatkarīgas nacionālās 
regulējošās iestādes un/vai 
institūcijas, lai nodrošinātu, ka 
direktīva tiek efektīvi īstenota.
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Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 
14, Rīga, tālr. +371 29578999; 
berec@berec.europa.eu.

Nacionālās regulējošās un citas 
kompetentās iestādes attiecībā 
uz Eiropas elektronisko sakaru 
kodeksu
Nodrošina  tarifu caurskatāmību, 
veicinot gala lietotāju tiesību 
aizsardzību.
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Bezmaksas telefona 
numurs no visām ES valstīm 
00800 6 7 8 9 10 11.
Adrese: Directorate-General
for Mobility and Transport 
European Commission
1049 Brussels, Belgium.
E-pasts: move-infos@ec.europa.eu.

Nacionālās izpildes iestādes 
attiecībā uz pasažieru tiesībām
Iestādes uzdevums ir pārbaudīt, 
vai transporta operatori izturas 
pret pasažieriem atbilstoši viņu 
tiesībām, un izskatīt sūdzības par 
pārkāpumiem.
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Alternatīvās strīdu 
izšķiršanas
iestādes

Ja veic pirkumu tiešsaistē un Tev 
rodas problēmas ar uzņēmumu, 
vari izmantot Eiropas tiešsaistes 
strīdu izšķiršanas platformu kā 
ārpus tiesas alternatīvu.
(Saite uz platformu
www.sustento.lv mājaslapā sadaļā 
Cilvēktiesības un invaliditāte.)

100 101



Jautājumus var iesniegt 
tiešsaistes veidlapas  veidā vai 
telefoniski (00 800 6 7 8 9 10 11). 
Iespējams arī tikties vietējā ES 
birojā Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, 1. 
stāvā, tālr.: (+371) 67085445.
E-pasts: esmaja@esmaja.lv.

Europe Direct – Eiropas Pilsoņu 
rīcības dienests – Tavs Eiropas 
padomdevējs
ES konsultatīvais pakalpojums, 
ko nodrošina tiesību eksperti. 
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.
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Eiropas
Tiesībsargs

Eiropas Tiesībsargs ir neatkarīga 
iestāde, kas sauc pie atbildības 
ES pārvaldi par tās darbībām. 
Tiesībsargs izmeklē sūdzības par 
neatbilstīgu pārvaldi ES iestādēs, 
institūcijās, birojos un aģentūrās. 
Eiropas Tiesībsarga adrese:
European Ombudsman
1 avenue du Président Robert 
Schuman,
CS 30403 
F-67001 Strasbourg Cedex
Tālr. +33 (0)3 88 17 23 13 
http://www.ombudsman.europa.eu
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Vari iesniegt savu lūgumrakstu 
elektroniski Eiropas Parlamenta 
mājaslapā (saite uz platformu 
www.sustento.lv mājaslapā sadaļā 
Cilvēktiesības un invaliditāte) 
vai papīra formātā.
Eiropas Parlamenta adrese:
Chair of the Petitions Committee
European Parliament
B-1047 BRUSSELS

Lūgumrakstu komiteja – 
Eiropas Parlaments
Lūgumrakstu komitejas 
Eiropas Parlamentā mērķis ir 
formulēt Jūsu pamattiesību 
lūgumrakstā un sazināties par to 
ar Eiropas Parlamentu atbilstoši 
noteiktajam Lisabonas līgumā 
un ES Pamattiesību hartai. Jūsu 
lūgumraksts un sniegtā informācija 
dod iespēju parlamentam veikt 
“realitātes pārbaudi” par to, kā tiek 
īstenotas ES tiesības.
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Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Augstā komisāra cilvēktiesību 
jautājumos biroja adrese: 
Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights 
Palais Wilson 
52 rue des Pâquis 
CH-1201 Genève, Switzerland 
Tālrunis: +41 22 917 9220 
E-pasts: InfoDesk@ohchr.org vai 
civilsociety@ohchr.org

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 konvenciju. Protokolā 
atļauts privātpersonām un 
personu grupām iesniegt sūdzības 
komitejai par situācijām, kad 
netiek ievērotas konvencijā 
paredzētās tiesības, pēc tam, 
kad sūdzības iesniegšana savā 
valstī ir bijusi nesekmīga. Latvija ir 
ratificējusi papildu protokolu.
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Speciālā ziņotāja par cilvēku ar 
invaliditāti tiesībām mandāta 
adrese:
Gerard Quinn
OHCHR-UNOG; CH-1211 Geneva 
10, Switzerland 
E-pasts: sr.disability@ohchr.org

ANO speciālais ziņotājs par 
personu ar invaliditāti tiesībām
Par cilvēktiesību pārkāpumu 
var sūdzēties ANO speciālajam 
ziņotājam par personu ar 
invaliditāti tiesībām Džerārdam 
Kvinnam (Gerard Quinn). Saskaņā 
ar Speciālo procedūru mehānismu 
viņš var rakstīt vēstuli Jūsu 
valsts valdībai par cilvēktiesību 
pārkāpumu, kurš jau ir noticis, 
notiek vai par kuru pastāv risks, ka 
tas varētu notikt, un tas ir saistīts 
ar viņa pilnvarām.
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Eiropas Tiesas adrese:
Court of Justice of the European 
Union  
Boulevard Konrad Adenauer 
L-2925 Luxembourg 
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 Tiesa 
Eiropas Tiesa interpretē ES 
tiesības, lai nodrošinātu to vienādu 
piemērošanu visās valstīs. 
Eiropas Tiesa arī izšķir juridiskus 
strīdus starp ES valdībām un ES 
institūcijām. Dažos gadījumos 
arī privātpersonas, uzņēmumi un 
organizācijas var iesniegt lietas 
izskatīšanai Eiropas Tiesā.
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Latvijas Cilvēku ar īpašām 
vajadzībām sadarbības 
organizācija

Elizabetes iela 57,
4.stāvs, Rīga, LV 1050

Tālr.: 67 5904 37;
e-pasts: sustento@sustento.lv 
www.sustento.lv 

 facebook.com/sustento.riga
 @SUSTENTO1

Atbalsta telefons: 20013797


