
1. lappuse 
 

 

Jūsu tiesības 

Eiropas Savienībā 

Viegli lasāma versija 

Viegli lasāma informācija ir 

vienkārši uzrakstīta. 

To ir viegli saprast cilvēkiem ar intelektuālās 

attīstības traucējumiem. 

To viegli saprast arī pārējiem cilvēkiem. 

Vairāk par viegli  

lasāmiem tekstiem jūs varat atrast šeit:  

www.inclusion-europe.eu/easy-to-read. 

http://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read


2. lappuse 
 

Kas mēs esam?   

Mēs esam Eiropas Invaliditātes forums.  

Mēs esam cilvēku ar invaliditāti organizācija  

Eiropā.  

Saīsinājumā mūs sauc par EIF.  

 

EIF aizsargā visu cilvēku  

ar invaliditāti tiesības Eiropā.  

Cilvēkiem ar invaliditāti  

jābūt tādām pašām iespējām dzīvot sabiedrībā kā 

visiem pārējiem.  

 

Mūsuprāt, cilvēkiem ar invaliditāti 

pašiem jālemj par savu dzīvi. 

Nevienu lēmumu par mums bez mums! 

Par ko jūs šeit varēsiet izlasīt? 

Mēs šeit stāstīsim par cilvēku ar invaliditāti tiesībām Eiropā.  

 

Šī informācija palīdzēt jums saprast:  

 

 kas ir Eiropas Savienība 

un kā tā darbojas, 

 

 kā Eiropas Savienība palīdz cilvēkiem ar invaliditāti, 

 

 kā vēl var uzlabot dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti, 

 

 kam jūs varat ziņot par netaisnīgu izturēšanos un savu tiesību 

pārkāpumiem.  

 



3. lappuse 
 

Šajā sarakstā jūs varat redzēt visas apspriestās tēmas. 

Noklikšķiniet uz kādas tēmas. 

Tur jūs atradīsiet vairāk informācijas par šo tēmu. 

 

 Kas ir Eiropas Savienība? | 4. lappuse 

 Kā Eiropas Savienība darbojas? | 5. lappuse 

 Kā Eiropas Savienība aizsargā 

cilvēkus ar invaliditāti? | 6. lappuse 

- Kādas ir jūsu tiesības, kad ceļojat? | 10. lappuse 

- Eiropas stāvvietas karte | 14. lappuse 

- Tiesības strādāt | Error! Bookmark not defined.. lappuse 

- Sociālā nodrošinājuma pabalsti | 15. lappuse 

- Jauniešu tiesības | 17. lappuse 

- Tiesības uz taisnīgu tiesu | 18. lappuse 

- Tiesības uz veselības aprūpi | 19. lappuse 

- Lietu pirkšana no citām valstīm | 20. lappuse 

- Piekļūstamas lietas un pakalpojumi | 20. lappuse 

- Piekļūstamas mājaslapas | 22. lappuse 

- Piekļūstami telefoni un internets | 23. lappuse 

- Piekļuve televīzijai | 24. lappuse 

- Piekļuve grāmatām | 25. lappuse 

- Tiesības balsot | 26. lappuse 

- Eiropas invaliditātes karte | 27. lappuse 

- Covid-19 sertifikāts | 28. lappuse 

 Kādas problēmas joprojām ir cilvēkiem ar invaliditāti Eiropā? | 

29. lappuse 

 Kas vēl Eiropas Savienībai būtu jādara, 

lai aizsargātu cilvēkus ar invaliditāti? | 31. lappuse 

 Ko darīt, ja neievēro jūsu tiesības? | 32. lappuse 

Commented [R1]: Teksta galavariantā (pēc 
labojumiem) ir jāsalabo lappušu numuri. 



4. lappuse 
 

Kas ir Eiropas Savienība?  

Eiropas Savienība ir 27 Eiropas valstu grupa.  

Šīs valstis gribēja cilvēku dzīvi padarītu labāku, vieglāku un drošāku.  

Tāpēc tās nolēma strādāt kopā. 

 

Šīs valstis ir:  

 

 Austrija, 

 Beļģija, 

 Bulgārija, 

 Horvātija, 

 Kipra, 

 Čehija, 

 Dānija, 

 Igaunija, 

 Somija, 

 Francija, 

 Vācija, 

 Grieķija, 

 Ungārija, 

 Īrija, 

 Itālija, 

 Latvija, 

 Lietuva, 

 Luksemburga, 

 Malta, 

 Nīderlande, 

 Polija, 

 Portugāle, 

 Rumānija, 

Commented [R2]: Es iztulkoju attēlu Alt tekstu tikai 
tiem attēliem, kuriem bija teksts angļu valodā, bet 
varbūt vajadzētu pielikt klāt tekstu arī citiem / visiem 
pārējiem attēliem? 
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 Slovākija, 

 Slovēnija, 

 Spānija, 

 Zviedrija. 

Kā Eiropas Savienība darbojas? 

Eiropas Savienībai ir 3 galvenās iestādes.  

 Eiropas Komisija 

Eiropas Komisijas dalībnieki  

sagatavo Eiropas Savienības likumus. 

Viņi arī dara Eiropas Savienības 

ikdienas darbus.  

 

 Eiropas Parlaments 

Eiropas Parlamenta deputātus 

ievēlē visi cilvēki Eiropā. 

Eiropas Parlamenta deputāti aizsargā cilvēku 

tiesības.  

 

 Eiropas Savienības Padome 

Katrā Eiropas Savienības valstī ir cilvēki, kas 

pieņem lēmumus. 

Viņi sanāk kopā un veido Eiropas Savienības 

Padomi.  

 

  



6. lappuse 
 

Šīs 3 iestādes Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgas.  

Tās kopīgi mēģina uzlabot dzīvi Eiropā:  

 

 Eiropas Komisija sagatavo likumus. 

 

 Eiropas Parlaments 

un Eiropas Savienības Padome 

apspriež likumus. 

Dažus likumus viņi pieņem. 

Citus likumus viņi noraida. 

 

 Pieņemtie likumi visām Eiropas Savienības valstīm 

labi jāizpilda.  

Kā Eiropas Savienība aizsargā 

cilvēkus ar invaliditāti? 

Eiropas Savienībai jāaizsargā visu cilvēku tiesības.  

Tai jāaizsargā arī cilvēku ar invaliditāti tiesības.  

Svarīgi ir taisnīgi izturēties pret cilvēkiem ar invaliditāti. 

Viņiem jādod tādas pašas iespējas kā visiem pārējiem cilvēkiem.  

 

 Eiropas Savienība un tās valstis  

ir parakstījušas ANO konvenciju  

par personu ar invaliditāti tiesībām.  

Īsumā mēs to saucam par ANO konvenciju. 

 

ANO konvencija nosaka: 

- kādas ir cilvēku ar invaliditāti tiesības, 

- kā valstīm jāaizsargā šīs tiesības.  

 

Eiropas Savienība piekrita aizsargāt cilvēkus ar invaliditāti, kā to paredz 

ANO konvencija.  

 

Piemēram, Eiropas Savienība piekrita panākt:  
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- ka visiem cilvēkiem ar invaliditāti ir tādas pašas 

iespējas kā visiem pārējiem cilvēkiem, 

 

- ka pret viņiem neizturas netaisnīgi vai slikti invaliditātes dēļ, 

 

- ka cilvēki ar invaliditāti var iesaistīties sabiedrībā tieši tāpat 
kā visi pārējie. 

 

 Eiropas Savienība ir pieņēmusi svarīgu likumu par   

cilvēku tiesību aizsardzību.  

Šo likumu sauc Eiropas Pamattiesību harta.  

Šis likums aizsargā arī cilvēkus ar invaliditāti.  

Piemēram, tas paredz cilvēkiem ar invaliditāti  

šādas tiesības: 

 

- dzīvot neatkarīgu dzīvi, 

- strādāt, 

- būt sabiedrības locekļiem, 

- izmantot tādas pašas iespējas kā   

visiem pārējiem cilvēkiem. 

 

Harta aizliedz izturēties netaisnīgi pret cilvēkiem  

viņu invaliditātes dēļ. 

 

 Eiropas Savienība izstrādāja invaliditātes stratēģijas.  

Šīs stratēģijas palīdz Eiropas Savienībai  

ieplānot nākamos darbus un uzlabot dzīvi  

cilvēkiem ar invaliditāti Eiropā.  

2021. gada martā Eiropas Savienība pieņēma  

Invaliditātes stratēģiju 2021.–2030. gadam.  

Šis ir plāns 10 gadiem. 

Tas paredz, ka Eiropā: 

 

- cilvēki ar invaliditāti var izmantot savas tiesības, 

- cilvēkiem ar invaliditāti ir tādas pašas iespējas kā visiem 

pārējiem, 
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- cilvēki ar invaliditāti paši pieņem lēmumus par sevi un dzīvo 

neatkarīgi,  

- cilvēki ar invaliditāti var brīvi pārvietoties un saņemt 

vajadzīgo atbalstu jebkurā Eiropas Savienības valstī,  

- pret cilvēkiem ar invaliditāti neizturas atšķirīgi vai netaisnīgi  

viņu invaliditātes dēļ.  

 

 Eiropas Savienības valstīm jāizmanto Eiropas nauda visu 

cilvēku labā.  

Eiropas Savienība dod naudu savām valstīm.  

Valstīm šī nauda jātērē skolām, ielām un citām 

svarīgām lietām.  

 

Šī nauda ir ļoti svarīga arī cilvēkiem ar invaliditāti.  

Piemēram, par šo naudu var panākt piekļuvi 

skolām, birojiem, metro, autobusiem un citām 

vietām.  

Tad cilvēki ar invaliditāti var mācīties, strādāt  

un dzīvot tāpat kā visi pārējie.  

 

Valstīm jābūt ar mieru šo naudu tērēt arī cilvēku ar invaliditāti labā.  

Tikai tad valstis var dabūt šo naudu no Eiropas Savienības. 

Tās nedrīkst tērēt šo naudu lietām, ko cilvēki ar invaliditāti nevar 

izmantot. 

Valstīm par šo naudu jāpadara lietas pieejamas cilvēkiem ar 

invaliditāti. 

 

 Eiropas Savienības likumi ļauj cilvēkiem un lietām  

brīvi pārvietoties visā Eiropas Savienībā.  

Mēs to saucam par pārvietošanās brīvību.  

 

Pārvietošanās brīvība visiem cilvēkiem Eiropas Savienībā nozīmē  

šādas tiesības:  

 

- doties uz jebkuru Eiropas Savienības valsti 

un tur strādāt, mācīties un dzīvot. 

Piemēram, vācietis var doties uz Franciju mācīties vai 

strādāt; 
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- vienkāršāk pirkt un pārdot lietas un pakalpojumus citās  

Eiropas Savienības valstīs. 

Piemēram, spānis var nopirkt datoru no Itālijas bez papildu 

nodokļiem; 

 

- pārskaitīt naudu uz citām Eiropas Savienības valstīm un  

atvērt tur bankas kontu. 

Var arī nopirkt māju citā Eiropas Savienības valstī. 

Piemēram, francūzis var nopirkt māju Grieķijā par tādu pašu 

cenu kā Grieķijas iedzīvotāji.  

 

 

Pārvietošanās brīvība ir ļoti svarīgas tiesības.  

Eiropas Savienība gādā par pārvietošanās brīvību  

arī cilvēkiem ar invaliditāti.  

 

 
 

Tālāk jūs varēsiet izlasīt: 

- kā Eiropas Savienība gādā par pārvietošanās brīvību cilvēkiem ar 

invaliditāti, 

- kādas cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības Eiropas Savienībā.   
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Kādas ir jūsu tiesības ceļojot? 

Vai jums kādreiz ceļojumos pa Eiropas Savienību ir radušās problēmas?  

Eiropas Savienības likumi jūs aizsargā.  

 

Piemēram 

 

 Nevar invaliditātes dēļ aizliegt cilvēkiem iekāpt lidmašīnā, kuģī, 
vilcienā vai autobusā.  
To var aizliegt tikai tad,  
ja cilvēkiem ar invaliditāti brauciens var būt bīstams.  
Taču reālajā dzīvē likumu neievēro. 
Cilvēkiem ar invaliditāti bieži neļauj iekāpt.  

 

 Cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības saņemt palīdzību  

braucienos ar lidmašīnu, vilcienu, kuģi vai autobusu.  

Viņiem ir tiesības saņemt palīdzību bez maksas.  

Cilvēkiem ar invaliditāti jālūdz palīdzība jau iepriekš. 

Tad viņi varēs to saņemt īstajā brīdī.  

 

Cilvēkiem ar invaliditāti palīdzību braucienos ar lidmašīnu, kuģi vai 

vilcienu vēlams pieteikt 48 stundas pirms brauciena.  

 

Cilvēkiem ar invaliditāti palīdzību 

braucienos ar autobusu vēlams pieteikt 

36 stundas pirms brauciena.  

 

Tas ļauj savlaicīgi sagatavot 

cilvēkiem ar invaliditāti  

nepieciešamo palīdzību.  

 

Var lūgt palīdzību arī pēdējā brīdī pirms 

brauciena.  

Taču tad palīdzība var kavēties. 

 

 Ceļā riteņkrēsls var pazust vai salūzt. 

Tad pārvadātājam jāsamaksā par 

remontu vai jaunu riteņkrēslu.  
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 Braucienā ar autobusu vai kuģi  
jums līdzi var braukt palīgs.  
Šis cilvēks var braukt kopā ar jums bez maksas.  

 
Vairāk informācijas par to savām tiesībām ceļojumā varat atrast šeit.  

Lidojumi ar lidmašīnu 

Lidojumos jums ir noteiktas tiesības. 

 

Aviokompānijai jāpiedāvā jums cits lidojums vai 

jāatmaksā nauda šādos gadījumos:  

 

 ja jums neļauj iekāpt lidmašīnā, 

 ja jūsu lidojumu atceļ, 

 ja lidojums kavējas vairāk nekā 3 stundas.  

 

Dažreiz lidojums aizkavējas aviokompānijas vainas dēļ.  

Tad jums pienākas 250 līdz 600 eiro atlīdzība.  

Dažreiz lidojumu aizkavē kaut kas cits. 

Piemēram, slikti laikapstākļi. 

Tad aviokompānija jums neko nemaksā. 

 

Vairāk informācijas par savām tiesībām lidojumos jūs varat atrast šeit. 

Braucieni ar vilcienu 

Braucienos ar vilcienu jums ir noteiktas tiesības.  

Dažreiz vilciens kavējas ilgāk par 1 stundu. 

Tad jūs varat:  

 

 izkāpt no vilciena un prasīt atpakaļ samaksāto naudu par biļeti; 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_lv.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_lv.htm
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 braukt ar citu vilcienu bez papildu maksas; 
 

 palikt vilcienā un gaidīt. 
Tad jums ir tiesības saņemt atpakaļ daļu naudas par biļeti.  
Dažreiz pārvadātājs nav vainīgs par vilciena kavēšanos. 
Tad jūs nevarat saņemt atpakaļ naudu par biļeti. 

 

 
 

Vairāk informācijas par savām tiesībām braucienos ar vilcienu 

jūs varat atrast šeit. 

Braucieni ar autobusu 

Tālos braucienos ar autobusu jums ir noteiktas tiesības. 

Tāli braucieni ir garāki par 250 kilometriem. 

Dažkārt autobusu braucienu atceļ. 

Dažreiz autobuss kavējas vairāk nekā 2 stundas. 

Tad autobusu uzņēmumam: 

 

 jāatdod jums nauda par biļeti  

vai  

 jāpalīdz jums atrast citu autobusu.  

Ar to jūs varat braukt bez maksas.  

Dažreiz uzņēmums neatdod naudu. 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail/index_lv.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail/index_lv.htm
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Dažreiz uzņēmums nepiedāvā citu autobusu. 

Tad jūs varat iesniegt sūdzību 

un saņemt naudu par grūtībām. 

 

Vairāk informācijas par savām tiesībām braucienos ar autobusu varat 

atrast šeit.   

Braucieni ar kuģi 

Braucienos ar kuģi jums ir noteiktas tiesības.  

Dažreiz braucienu atceļ. 

Dažreiz kuģis kavējas vairāk nekā pusotru stundu.  

Tad kuģu uzņēmumam: 

 

 jāatdod jums nauda par biļeti 

vai  

 jāpalīdz jums atrast citu kuģi. 

Ar to jūs varat braukt bez maksas.  

 

Dažreiz kuģis ierodas galā vienu vai vairākas stundas pēc plānotā laika. 

Tad uzņēmumam jums jāsamaksā par grūtībām.  

 

 
 

Vairāk informācijas par savām tiesībām braucienos ar kuģi 

varat atrast šeit. 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/bus-and-coach/index_lv.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/bus-and-coach/index_lv.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/ship/index_lv.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/ship/index_lv.htm
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Eiropas autostāvvietas karte 

Eiropas Savienībā ir autostāvvietas karte  

cilvēkiem ar invaliditāti.  

Ar šo karti jūs varat izmantot īpašās autostāvvietas 

visās Eiropas Savienības valstīs.  

Jūs varat saņemt autostāvvietas karti  

savas valsts atbildīgajā iestādē. 

 

Taču katrā valstī var būt savi kartes izmantošanas 

noteikumi.  

Piemēram, cik ilgu laiku varat stāvēt īpašajā autostāvvietā.  

Tāpēc pirms došanās uz citu Eiropas Savienības valsti izlasiet tās 

noteikumus. 

  

Vairāk informācijas par Eiropas autostāvvietas karti 

varat atrast šeit. 

Tiesības strādāt 

Eiropas Savienības likumi  

aizsargā cilvēku ar invaliditāti tiesības strādāt.  

 

 
 

Pēc likumiem cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības  

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_lv.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_lv.htm
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strādāt tāpat kā visiem pārējiem.  

Pret viņiem nedrīkst izturēties slikti vai netaisnīgi  

invaliditātes dēļ.  

Darba videi jābūt pieejamai cilvēkiem ar invaliditāti.  

Piemēram: 

 

 ēkām jābūt uzbrauktuvēm; 

 

 tehnoloģijām darba vietā jābūt pielāgotām neredzīgu un nedzirdīgu 

cilvēku vajadzībām. 

 

Jūs varat arī strādāt citā Eiropas Savienības valstī.  

Tad jums būs tādas pašas tiesības kā tās valsts iedzīvotājiem.  

 

Vairāk informācijas par tiesībām strādāt jebkurā Eiropas Savienības 

valstī varat atrast šeit. 

Sociālā nodrošinājuma pabalsti 

Valsts dod naudu un citādi palīdz trūcīgiem cilvēkiem. 

To sauc par “sociālā nodrošinājuma pabalstu”. 

Piemēram, valsts var:  

 

 dot cilvēkiem ar invaliditāti naudu labākai dzīvei; 
 

 dot trūcīgiem cilvēkiem mājokli; 
 

 palīdzēt atrast darbu cilvēkiem bez darba; 
 

 samaksāt par ārstēšanos slimnīcā; 
 

 dot naudu veciem nestrādājošiem cilvēkiem. 
 

Šie sociālā nodrošinājuma pabalsti ir ļoti svarīgi visiem cilvēkiem.  

Ikvienam kādreiz var būt vajadzīgs pabalsts. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=25&langId=lv
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=25&langId=lv
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Tāpēc visiem cilvēkiem jābūt iespējai saņemt sociālā nodrošinājuma 

pabalstus.  

 

 
 

Eiropas Savienība dod jums iespēju šos pabalstus saņemt  

jebkurā Eiropas Savienības valstī.  

Jūs varat pārcelties uz citu Eiropas Savienības valsti.  

Tad jums ir tiesības saņemt tādus pašus sociālos pabalstus kā citiem tās 

valsts iedzīvotājiem.  

 

Vairāk informācijas par sociālā nodrošinājuma pabalstiem 

varat atrast šeit. 

Jauniešu tiesības 

Tiesības studēt 

Cilvēkiem ir tiesības studēt  

jebkuras Eiropas Savienības valsts augstskolā.  

Piemēram, students no Beļģijas var studēt Rumānijas augstskolā. 

Par studijām viņš maksā tikpat daudz kā Rumānijas studenti.  

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=lv
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=lv
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Eiropas Savienības programmas palīdz studentiem 

studēt citās Eiropas Savienības valstīs.  

Piemēram, programma “Erasmus+”.  

Programmā “Erasmus+” studenti saņem naudu. 

Par šo naudu viņi var kādu laiku studēt citā Eiropas Savienības valstī.  

Tā studenti var iepazīt citu valsti un tās kultūru. 

Viņi var satikt citus studentus, mācīties un izklaidēties.  

 

 
 

Arī studentiem ar invaliditāti jābūt šādai iespējai.  

Viņiem var būt vajadzīgs palīgs vai kas cits. 

Tad viņi var lūgt “Erasmus+” programmā vairāk naudas. 

 

Vairāk informācijas par programmu “Erasmus+” varat atrast šeit. 

Garantija jauniešiem  

Garantija jauniešiem ir Eiropas Savienības valstu vienošanās. 

Šīs vienošanās mērķis ir palīdzēt jauniešiem līdz 30 gadu vecumam:  

 

 dabūt labu darbu, 

 pieteikties mācībām un apgūt jaunas prasmes 

Šo palīdzību var saņemt 4 mēnešu laikā pēc: 

 darba zaudēšanas 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/lv/opportunities/individuals/students/studenti-un-darbinieki-ar-fiziskam-psihologiskam-vai-ar-veselibu-saistitam-problemam
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vai 

 studiju pabeigšanas. 

  

Vairāk informācijas par Garantiju jauniešiem varat atrast šeit. 

Eiropas jauniešu karte 

Eiropas Savienībā darbojas Eiropas jauniešu 

karte.  

Šo karti var saņemt jaunieši līdz 30 gadu 

vecumam. 

Karti var izmantot daudzās Eiropas valstīs.  

Ar šo karti jaunieši var saņem dažādas 

atlaides.  

Piemēram, viņi var apmeklēt muzeju, 

paēst ārpus mājas vai atrast naktsmītni lētāk.  

 

Vairāk informācijas par Eiropas jauniešu karti varat atrast šeit.  

Tiesības uz taisnīgu tiesu 

Eiropas Savienības likumi aizsargā cilvēkus 

pret sliktu vai netaisnīgu izturēšanos. 

Par šādu izturēšanos cilvēki var sūdzēties 

tiesā.  

Tad tiesa var viņus aizsargāt.  

Tiesas procesā cilvēkiem ar invaliditāti tāpat 

kā visiem pārējiem ir šādas tiesības:  

 

 saprast visu tiesā notiekošo un skaidri 

pateikt savu viedokli; 

 saņemt informāciju par savām tiesībām; 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=lv
http://www.eyca.org/
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 saņemt vajadzīgo atbalstu bez maksas; 

 saņemt aizsardzību pret pāridarītājiem un draudiem. 

 

Tiesā arī likuma pārkāpējiem ir tiesības.  

Piemēram, viņiem ir tiesības:  

 

 saņemt informāciju par savām tiesībām; 

 saņemt tulka palīdzību; 

 saņemt advokāta palīdzību. 

Advokāts palīdz skaidri pateikt savu viedokli. 

 

Vairāk informācijas par tiesībām uz taisnīgu tiesu varat atrast šeit. 

Tiesības uz veselības aprūpi 

Eiropas Savienībā jums ir tiesības uz labu veselību.  

Jūs varat doties uz slimnīcu, pie ārsta un pirkt zāles. 

 

Arī citās Eiropas Savienības valstīs jums ir tādas pašas 

tiesības. 

Par slimnīcas vai ārsta apmeklējumu citā valstī ir 

jāmaksā. 

Dažreiz jūs no savas valsts varat saņemt atpakaļ citā 

valstī samaksāto naudu.  

 

Vairāk informācijas par tiesībām uz labu veselību varat atrast šeit. 

 

Jūs varat saņemt Eiropas veselības 

apdrošināšanas karti.  

Tā ir bez maksas. 

Šo karti var izmantot citu Eiropas valstu 

slimnīcās.  

Tad slimnīcā būs jāmaksā tikpat daudz kā tās 

valsts iedzīvotājiem. 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice_en
https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/overview_lv
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Jūs varat pieprasīt šo karti savas valsts atbildīgajā iestādē.  

 

Vairāk informācijas par Eiropas veselības apdrošināšanas karti varat 

atrast šeit. 

Lietu pirkšana no citām valstīm 

Jūs varat iepirkties internetā citās Eiropas Savienības valstīs. 

Tad Eiropas Savienība aizsargā jūsu tiesības. 

Piemēram, jums ir tiesības: 

 

 saņemt skaidru un pareizu informāciju par 

preci un tās cenu. 

Šai informācijai jābūt viegli pieejamai.  

Piemēram, informācijai cilvēkiem ar 

intelektuālās attīstības traucējumiem jābūt 

viegli saprotamai;  

 

 pirkt preces citā valstī par tādu pašu cenu kā tās valsts 
iedzīvotājiem; 

 

 atdot bojātu preci un saņemt atpakaļ naudu; 
 

 atcelt pasūtījumu vai atdot atpakaļ preci 14 dienu laikā. 
 

Vairāk informācijas par savām pircēja tiesībām varat atrast šeit. 

Piekļūstamas lietas un pakalpojumi  

Lietām un pakalpojumiem Eiropā vajadzētu būt piekļūstamiem,  

lai cilvēki ar invaliditāti varētu tos izmantot  

un iesaistīties sabiedrības norisēs tāpat kā visi pārējie.  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=lv#nationalinfo
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=lv#nationalinfo
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/pricing-payments/index_lv.htm
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EIF lūdza Eiropas Savienībai  

izveidot stipru likumu,  

kas padarītu lietas un pakalpojumus piekļūstamus,  

lai visi cilvēki tos varētu izmantot.  
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Eiropas Savienība paklausīja un 2019. gadā  

izveidoja šo likumu.  

Mēs šo likumu saucam par “Eiropas Piekļūstamības aktu”. 

Nākamajos gados katrai Eiropas valstij  

vajadzētu censties izpildīt šo likumu.  

Ja tas notiks, cilvēki ar invaliditāti  

varēs piekļūt daudzām lietām un pakalpojumiem Eiropā.  

Piemēram:  

 

 bankomātiem, 

 datoriem, 

 televīzijai, 

 biļešu automātiem.  

 

Pašlaik Eiropas Savienības valstis 

maina savus likumus, lai ievērotu  

Eiropas Piekļūstamības akta noteikumus.  

 

Vairāk informācijas par Eiropas Piekļūstamības aktu 

varat atrast, noklikšķinot šeit. 

Piekļūstamas mājaslapas 

Eiropas Savienība pieņēma likumu, kurā teikts, ka  

publisko iestāžu mājaslapām Eiropā vajadzētu būt piekļūstamām.  

Piemēram, jūsu slimnīcas vai pašvaldības mājaslapai vajadzētu būt 

piekļūstamai.  

Ja tā būs, cilvēki ar invaliditāti un visi pārējie cilvēki varēs tās izmantot  

un atrast svarīgu informāciju.  

Mēs šo likumu saucam par “Tīmekļa piekļūstamības direktīvu”.  
 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202
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Vairāk informācijas par Tīmekļa piekļūstamības direktīvu 
varat atrast, noklikšķinot šeit. 

Piekļūstami telefoni un internets  

Mūsdienās mēs izmantojam dažādas tehnoloģijas, lai sazinātos.  

Piemēram, telefonus un internetu.  

Šīm tehnoloģijām vajadzētu būt piekļūstamām,  

lai cilvēki ar invaliditāti tās varētu izmantot tāpat kā citi cilvēki.  

Piemēram, neredzīgiem cilvēkiem var būt vajadzīga sistēma,  

kas viņiem nolasa telefonā saņemtās īsziņas.  

 

 
 

Eiropas Savienībai ir likumi un noteikumi, kas nodrošina,  

ka šīs tehnoloģijas ir piekļūstamas, lai cilvēki ar invaliditāti  

tās varētu izmantot tāpat kā visi pārējie.  

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/web-accessibility
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/web-accessibility
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Nākamajos gados visām Eiropas valstīm būtu jācenšas  

padarīt tehnoloģijas, piemēram, telefonus un internetu, piekļūstamas,  

lai cilvēki ar invaliditāti varētu tās izmantot.  

 

Eiropas Savienībā ir arī avārijas dienestu numurs, 

uz kuru jūs varat zvanīt no jebkuras vietas Eiropā, 

ja jums ir vajadzīga palīdzība.  

Piemēram, ja ar jums ir noticis negadījums uz ielas vai arī jūs esat 

briesmās. Šis numurs ir 112, un jūs uz to varat zvanīt bez maksas  

no jebkuras vietas Eiropā. 

 

Vairāk informācijas par šo avārijas dienestu numuru 

varat atrast, noklikšķinot šeit. 

Piekļuve televīzijai 

Eiropas Savienība rūpējas, lai  

cilvēki ar invaliditāti varētu piekļūt  

raidījumiem, ko rāda pa televizoru vai internetā.  

Piemēram, vajadzētu būt subtitriem un zīmju valodai  

cilvēkiem, kas nedzird nemaz vai dzird slikti.  

 

 
 

Eiropas Savienība ir pieņēmusi svarīgus likumus, lai cilvēki ar invaliditāti 

šīm lietām varētu labāk piekļūt.  

Visām Eiropas Savienības valstīm vajadzētu ņemt vērā šos likumus  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-rules-112
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-rules-112
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un censties tos izpildīt.  

Ja raidījumi pa televizoru vai internetā ir piekļūstami,  

cilvēki ar invaliditāti var skatīties raidījumus, ko viņi vēlas,  

tāpat kā visi pārējie cilvēki.  

Šie likumi arī saka, ka televīzijas raidījumos ir aizliegts  

apsmiet cilvēkus ar invaliditāti un runāt par viņiem sliktu. 

 

Vairāk informācijas par piekļuvi televīzijai un citiem pakalpojumiem  

varat atrast, noklikšķinot šeit. 

Piekļuve grāmatām 

Grāmatām vajadzētu būt piekļūstamām.  

Tad tās varētu lasīt arī cilvēki ar invaliditāti.  

 

 
 

Diemžēl daudz grāmatu nav piekļūstamas. 

Cilvēki ar invaliditāti nevar tās lasīt tāpat kā visi pārējie.  

 

Eiropas Savienība rūpējas, lai cilvēki ar invaliditāti  

varētu lasīt vairāk grāmatu.  

2018. gadā Eiropas Savienība parakstīja “Marrākešas līgumu”.  

Tas ir teksts, kurā ir teikts, kas valstīm būtu jādara,  

lai grāmatas būtu labāk pieejamas neredzīgiem cilvēkiem  

un citiem cilvēkiem ar invaliditāti, kuri nespēj lasīt.  

  

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


26. lappuse 
 

Parakstot šo tekstu, Eiropas Savienība piekrita darīt tā,  

lai šiem cilvēkiem būtu vieglāk piekļūt grāmatām.  

 

Vairāk informācijas par Marrākešas līgumu  

varat atrast, noklikšķinot šeit. 

Tiesības balsot  

Tiesības balsot ir ļoti svarīgas.  

Visiem cilvēkiem Eiropā  

vajadzētu būt tiesībām balsot un izvēlēties,  

kurš pieņems lēmumus un likumus Eiropā.  

 

Svarīgas ir arī tiesības kandidēt vēlēšanās.  

Tas nozīmē, ka cilvēki var balsot  

un izvēlēties jūs par lēmumu pieņēmēju Eiropā.  

 

Arī visiem cilvēkiem ar invaliditāti  

vajadzētu būt tiesībām balsot.  

Viņu balss ir tikpat svarīga kā pārējo balsis. 

 

Ja jūs dzīvojat citā Eiropas Savienības valstī,  

jums ir tiesības tur balsot vai kandidēt vēlēšanās 

tāpat kā visiem pārējiem cilvēkiem tajā valstī.  

Jums nevajadzētu būt atstumtiem no vēlēšanām  

tikai tāpēc, ka jūs nākat no citas valsts.  

 

Vairāk informācijas par tiesībām balsot  

varat atrast, noklikšķinot šeit. 

  

http://www.euroblind.org/campaigns-and-activities/current-campaigns/marrakesh-treaty
http://www.euroblind.org/campaigns-and-activities/current-campaigns/marrakesh-treaty
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/electoral-rights_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/electoral-rights_en


27. lappuse 
 

Eiropas invaliditātes karte 

Eiropas Savienība ir izveidojusi  

“Eiropas invaliditātes karti”.  

Šī karte var atvieglot dzīvi  

cilvēkiem ar invaliditāti,  

kas apmeklē citu Eiropas Savienības valsti  

vai dzīvo citā Eiropas Savienības valstī.  

Šī karte dod cilvēkiem ar invaliditāti  

priekšrocības kultūras, sporta un citos pasākumos.  

Piemēram, cilvēki ar invaliditāti var izmantot šo karti,  

lai nopirktu biļetes uz muzeju vai futbola maču  

ar atlaidi.  

Vai arī cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem 

var izmantot šo karti,  

lai saņemtu viegli lasāmu un viegli saprotamu informāciju.  

 

Eiropas Komisija ir apsolījusi, ka 2023. gadā 

visās Eiropas Savienības valstīs būs ieviesta  

kopīga Eiropas invaliditātes karte. 

Bet pašlaik šo karti izmanto  

tikai 8 Eiropas Savienības valstis: 

 

 Beļģija,  

 Kipra,  

 Igaunija,  

 Somija, 

 Itālija,  

 Malta, 

 Rumānija,  

 Slovēnija. 

 

Tas nozīmē, ka cilvēki ar invaliditāti šo karti var izmantot  

tikai tad, ja viņi no vienas šīs valsts ir aizbraukuši uz citu no šīm valstīm.  

Piemēram,  

beļģis ar invaliditāti, kurš aizbrauc uz Itāliju,  

var izmantot šo karti.  
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Vairāk informācijas par Eiropas invaliditātes karti  

varat atrast, noklikšķinot šeit. 

Covid-19 sertifikāts  

“Covid-19” ir jauna slimība,  

ko viens cilvēks var viegli nodot citam.  

To mēdz saukt arī par “koronavīrusu” vai “pandēmiju”.  

 

Diemžēl ar Covid-19 ir saslimuši  

ļoti daudzi cilvēki visā pasaulē.   

Lielākā daļa saslimušo atveseļojas,  

bet daudzi cilvēki nomirst.  

 

Covid-19 ir ļoti bīstama slimība,  

jo viens cilvēks to var ļoti viegli nodot  

citam cilvēkam. 

 

2021. gada jūlijā Eiropas Savienība izveidoja “Covid-19 sertifikātu”.  

Tas ir dokuments, kas parāda, ka:  

 

 jūs esat vakcinēts pret Covid-19, 

 jums ir tests, kas parāda, ka neesat slims ar Covid-19, vai 

 jūs esat izveseļojies no Covid-19.  

 

Tādos gadījumos ir mazāka iespēja, ka jūs izplatīsiet Covid-19.  

 

Ja jūs brauksiet uz citu Eiropas Savienības valsti,  

jums prasīs parādīt Covid-19 sertifikātu. 

Arī visiem cilvēkiem ar invaliditāti 

vajadzētu būt piekļuvei šim sertifikātam.  

Citādi viņi nevar to izmantot un ir atstumti.  

  

Vairāk informācijas par Covid-19 sertifikātu  

varat atrast, noklikšķinot šeit. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139&langId=lv
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139&langId=lv
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_lv
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_lv
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Kādas problēmas joprojām ir cilvēkiem ar invaliditāti 

Eiropā? 

Tiesības, par kurām runājām iepriekšējās lappusēs, ir ļoti svarīgas.  

Eiropas Savienība ir daudz darījusi, lai cilvēkiem ar invaliditāti  

dzīve būtu labāka.  

Bet joprojām ir daudz problēmu, kuru dēļ cilvēkiem ar invaliditāti  

ir grūti izmantot savas tiesības tikpat labi kā visiem pārējiem cilvēkiem.  

 

Piemēram: 

 

 Cilvēkiem ar invaliditāti joprojām ir grūti  

aizbraukt uz citu Eiropas Savienības valsti,  

lai tur studētu vai strādātu.  

Tas ir tāpēc, ka daudzas lietas  

joprojām nav piekļūstamas  

un cilvēki ar invaliditāti tās nevar izmantot.  

Piemēram, daudz vilcienu un autobusu  

nav piekļūstami,  

tāpēc cilvēki ar invaliditāti  

nevar ar tiem pārvietoties.  

 

 Ja jūs pārceļaties uz citu  

Eiropas Savienības valsti,  

var būt grūti  

saņemt atbalstu, ko jums vajag,  

lai labi dzīvotu tajā valstī.  

Var paiet ilgs laiks, kamēr valsts  

atzīst, ka jums ir invaliditāte,  

un piekrīt jums sniegt palīdzību, ko jums 

vajag.  

 

 Daži cilvēki ar invaliditāti  

ir zaudējuši rīcībspēju.  

Tas nozīmē, ka viņi nevar pieņemt lēmumus  

par savu dzīvi. 

Kāds cits izlemj viņu vietā.  
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Viņi arī nevar balsot vēlēšanās.   

Tas ir pavisam netaisnīgi.  

Visiem cilvēkiem vajadzētu būt tiesībām 

pieņemt lēmumus par savu dzīvi. 

 

 Ļoti daudziem cilvēkiem ar invaliditāti Eiropā  

nav darba.  

Bez darba  

ir grūti būt neatkarīgam  

un justies kā sabiedrības loceklim.  

Īpaši grūti klājas  

sievietēm ar invaliditāti.   

Bet arī tad, ja cilvēkiem ar 

invaliditāti ir darbs,  

bieži vien viņiem maksā mazāk  

nekā cilvēkiem bez invaliditātes.  

Tas nav taisnīgi.  

 

 Cilvēkiem ar invaliditāti joprojām ir grūti  

iet uz policiju vai tiesu, 

ja pret viņiem kāds ir izturējies slikti 

vai netaisnīgi.  

Tas ir tāpēc, ka ļoti daudzas lietas  

viņiem joprojām nav pieejamas  

un viņi var nesaņemt atbalstu,  

ko viņiem vajag.  

Piemēram,  

cilvēki ar intelektuālās attīstības 

traucējumiem var nesaņemt  

viegli lasāmu informāciju.  

Ja viņi tādu informāciju nesaņem, viņi var 

nesaprast, kas viņiem ir jādara, lai ziņotu,  

ka ar viņiem ir noticis kaut kas slikts.  

 

 Kad Eiropas Savienība pieņem likumus un lēmumus, 

tā ne vienmēr prasa, ko par tiem domā  

cilvēki ar invaliditāti 

un viņu organizācijas.  
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Likumi un lēmumi Eiropā  

attiecas arī uz cilvēkiem ar invaliditāti,  

tāpēc būtu jāuzklausa viņu domas.  

Par lietām, kas ietekmē cilvēku ar invaliditāti dzīvi,  

būtu jāpieņem lēmumi kopā ar cilvēkiem ar invaliditāti.  

Bez mums nevajadzētu pieņemt nevienu lēmumu par mums! 

 

 

Kas vēl Eiropas Savienībai būtu jādara,  

lai aizsargātu cilvēkus ar invaliditāti? 

Eiropas Savienībai vajadzētu: 

 

 Ieklausīties cilvēkos ar invaliditāti  

un viņu organizācijās.  

Bez mums nevajadzētu pieņemt 

nevienu lēmumu par mums!  

 

 Pārliecināties, ka pret cilvēkiem ar invaliditāti izturas taisnīgi un ka 

viņiem ir tādas pašas iespējas dzīvē  

kā visiem pārējiem cilvēkiem.  

 

 Censties padarīt visas lietas un pakalpojumus Eiropā 

piekļūstamus,  

lai cilvēki ar invaliditāti varētu tos izmantot tāpat kā visi pārējie. 
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 Pārliecināties, ka visi cilvēki ar invaliditāti 

var izmantot savas tiesības  

un var piekļūt veselības aprūpei, darbam, skolām un citām lietām.  

 

 Pārliecināties, ka cilvēki ar invaliditāti saņem sociālā 

nodrošinājuma pabalstus neatkarīgi no tā, kurā Eiropas valstī viņi 

nolemj dzīvot.  

 

 Pārliecināties, ka transportlīdzekļi — 

lidmašīnas, kuģi, vilcieni un autobusi —  

ir piekļūstami, lai cilvēki ar invaliditāti  

varētu bez grūtībām doties jebkur, kur viņi vēlas.  

 

 Pārliecināties, ka Eiropas naudu tērē tādām lietām,  

kam var piekļūt arī cilvēki ar invaliditāti. 

 

 Saprast, ka Covid-19 ļoti ietekmē  

cilvēkus ar invaliditāti,  

un pārliecināties, ka visos lēmumos ir ņemtas vērā arī viņu 

vajadzības. 

Ko darīt, ja neievēro jūsu tiesības? 

Ja jums šķiet, ka jūsu tiesības neievēro  

vai ka pret jums izturas netaisnīgi,  

ir svarīgi par to runāt. 

 

Jūs varat nosūtīt savu sūdzību daudzām organizācijām 

.  

Tās var palīdzēt jums atrisināt radušos problēmu.  

 



33. lappuse 
 

 
 

Piemēram: 

 

 Eiropas Komisija 

Jūs varat nosūtīt sūdzību  

cilvēkiem Eiropas Komisijā,  

noklikšķinot šeit. 

 

Vai arī jūs varat sazināties ar  

Eiropas Komisijas biroju savā valstī,  

noklikšķinot šeit.  

 

 

 Eiropas Ombuds 

Eiropas Ombuds izskata sūdzības, 

kas ir iesniegtas 

pret Eiropas Savienības birojiem un iestādēm. 

Ja jums šķiet, ka kāds Eiropas Savienības birojs  

neievēro cilvēku tiesības,  

jūs varat iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam, 

noklikšķinot šeit.  

 

 “EQUINET”  

“EQUINET” ir organizācija, kas cīnās  

par visu cilvēku tiesībām 

uz taisnīgu izturēšanos.  

Organizācijai “EQUINET” ir dalībnieki  

visās Eiropas valstīs.  

Vairāk informācijas varat atrast “EQUINET” mājaslapā,  

noklikšķinot šeit. 

https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_lv/
https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_lv/
https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_lv/
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/local-offices-eu-member-countries_lv
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/local-offices-eu-member-countries_lv
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/local-offices-eu-member-countries_lv
https://www.ombudsman.europa.eu/lv/make-a-complaint
https://www.ombudsman.europa.eu/lv/make-a-complaint
https://equineteurope.org/what-are-equality-bodies/european-directory-of-equality-bodies/
https://equineteurope.org/what-are-equality-bodies/european-directory-of-equality-bodies/


34. lappuse 
 

 

 “ANO īpašais referents 

par cilvēku ar invaliditāti tiesībām”.  

Šis cilvēks cenšas aizsargāt  

visu cilvēku ar invaliditāti tiesības  

un varbūt varēs palīdzēt atrisināt jūsu problēmu.  

Vairāk informācijas par ANO īpašo referentu  

varat atrast, noklikšķinot šeit.  

 

 Eiropas Invaliditātes forums  

Mēs jums varam sniegt informāciju 

par jūsu tiesībām  

un palīdzēt jums saprast, pie kā vērsties,  

ja jums ir sūdzība.  

Jūs varat nosūtīt mums vēstuli uz e-pasta adresi  

info@edf-feph.org.  

Jūs varat arī sazināties ar mūsu dalībniekiem  

dažādās valstīs.  

Jūs varat atrast mūsu dalībnieku sarakstu  

mūsu mājaslapā, noklikšķinot šeit. 

 

Commented [R3]: Dažas lapas, ieskaitot šo, nav 
pieejamas latviski. Varbūt aizstāt ar saitēm uz citiem 
avotiem? Vai pierakstīt, ka informācija ir pieejama tikai 
angļu valodā? 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/SRDisabilitiesIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/SRDisabilitiesIndex.aspx
mailto:info@edf-feph.org
https://www.edf-feph.org/our-members/#category=43
https://www.edf-feph.org/our-members/#category=43

