
METODIKA 
 
 

Vienlīdzīgu iespēju horizontālās politikas mērķis ir radīt visiem sabiedrības 
locekļiem vienlīdzīgas iespējas iesaistīties ES fondu līdzfinansēto projektu 

aktivitātēs gan kā finansējuma saņēmējiem, gan kā šo pasākumu gala 
labuma guvējiem.  

 
 

 

Kā pārbaudīt, vai ERAF un KF projektos tiek ievēroti  
vienlīdzīgu iespēju pamatprincipi? 

 
Ar vides un informācijas pieejamības nodrošināšanu personām ar funkcionāliem 
traucējumiem ERAF un KF projektu kontekstā tiek saprasta vides un 

informācijas pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar funkcionālo traucējumu 
veidiem – redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem. Nedrīkst 

aizmirst par vienlīdzīgu iespēju horizontālās prioritātes dzimumu līdztiesības un 
aktīvas novecošanās aspektiem. Vienlaicīgi ar specifiskām aktivitātēm vides un 
informācijas pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem 

traucējumiem projekta iesniedzējs var paredzēt arī specifiskas aktivitātes 
dzimumu līdztiesības un aktīvas novecošanās veicināšanai. 

 
 Vai projektā tiek ievērotas vienlīdzīgas iespējas neatkarīgi no 
invaliditātes, dzimuma un vecuma? 

 
 

I. Vides pieejamība ēkās un būvēs 
 

 

Kontroljautājums 

 

Jā Nē 

Vai projektā tiek īstenotas specifiskas aktivitātes, nodrošinot 
vides un informācijas pieejamību  personām ar funkcionāliem 

traucējumiem? 

  

 Redzes traucējumi 

 audiālā informācija; 
 vizuālā informācija palielinātā šriftā, Braila rakstā; 

 koši marķējumi uz trepēm, margām un citur ēkā; 
 taktilās (atšķirīga reljefa) virsmas pie ieejas, trepēm u.c.  
 īpaši pielāgota datortehnika; 

 pielāgota darba vieta; 
 citi risinājumi 
___________________________________________ 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

 

  

 Dzirdes traucējumi  

  nepiederošu skaņu slāpējošas ierīces (akustiskās cilpas); 
 skaņu izolējoši materiāli sienām un grīdām; 

  



 vizuālā informācija; 
 īpaši pielāgota datortehnika; 
 pielāgota darbavieta; 

 citi risinājumi 
___________________________________________ 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

 Kustību traucējumi 
 autostāvvieta invalīdiem; 

 rampa/pacēlājs/uzbrauktuve/panduss; 
 automātiskās vai pietiekami platas mehāniskās durvis ar 

fiksējošo mehānismu; 

 ierīkots lifts, ja ēkā ir vairāki stāvi un liftā iespējams 
iebraukt riteņkrēslā; 

  cilvēkiem riteņkrēslā pielāgota tualete; 
 informācija izvietota cilvēkam riteņkrēslā sasniedzamā 

augstumā; 

 durvju platums ne mazāks kā 90 cm; 
 īpaši pielāgota datortehnika, speciāli palīglīdzekļi; 
 pielāgota darba vieta personai ar funkcionāliem 

traucējumiem; 
 citi risinājumi 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 

  

 Garīga rakstura traucējumi  

 ēkā ir piktogrammas (vienkārši apzīmējumi); 
 informācija vieglā valodā; 
 būvju konstrukcijas ir vienkāršas un lietojamas bez 

priekšzināšanām; 
 pielāgota datortehnika, interneta vietnes; 

 pielāgota darba vieta; 
 citi risinājumi 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 

  

Vai projektā tiek īstenotas aktivitātes dzimumu līdztiesības 
veicināšanai? 

      uzbrauktuves bērnu ratiņiem, to slīpums ir piemērots; 
      pietiekami platas durvju vērtnes bērnu ratiņiem, pareizs to 

vēršanās virziens; 
      liftā iespējams iebraukt ar bērnu ratiņiem;  
      automātiskās durvis, tostarp lifta durvis, ar pietiekami ilgu 

fiksēšanās laiku; 
      vieta bērnu pārtīšanai, kas ir pieejama abu dzimumu 

vecākiem; 
      pasākumi apmeklētāju bērnu uzturēšanās iestādē 

atvieglošanai, rotaļu stūrītis vai rotaļu istaba u.c. 

  



      citi risinājumi 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
 

Vai projektā tiek īstenotas specifiskas aktivitātes aktīvas 
novecošanās veicināšanai? 

 ēkā skaidras un viegli uztveramas norādes, kas atvieglo 
pārvietošanos; 
 ēkā ir pieejamas sēdvietas vecākiem apmeklētājiem un to 

skaits ir pietiekams; 
 pasākumi, lai atvieglotu pārvietošanos pa ēku – margas, lifti, 

pandusi, viegli satverami rokturi; 

 IT risinājumi, tiek piedāvātas alternatīvas vai ir iespējams 
saņemt palīdzību 

 citi risinājumi 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
 

  

 
 
Projektā var būt ir ietvertas Latvijas būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu 

prasības, kā arī labās prakses piemēri, kas ir nevalstisko organizāciju, kuras 
pārstāv personu ar funkcionāliem traucējumiem, speciālistu ieteikumi un citu 

valstu piemēri attiecībā uz vides pieejamības nodrošināšanu personām ar 
funkcionāliem traucējumiem. 

 

II. Vides pieejamība uz ielām, ietvēm un sabiedriskajā 
transportā  

 

 

Pārbaudiet PROJEKTU ar jautājumu? 
 

Jā Nē 

Vai projektā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība  
personām ar funkcionāliem traucējumiem (atbilstoši Latvijas 
būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām)?  

  

 
Vai projektā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība  

personām ar funkcionāliem traucējumiem (atbilstoši Latvijas 
būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām) un 
izmantoti labās prakses piemēri? 

 
 Sabiedriskais transports un pieturvietas: 

 
 zemās grīdas vai pielāgots  sabiedriskais transports, kas 

atvieglo tā lietošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem, 

personām ar bērnu ratiņiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem u.c.; 
  pieturvietas robežas apzīmētas ar kontrastējošu marķējumu 

un taktilu (atšķirīga reljefa) materiālu vietā, kur paredzēta 

 
 

 
 
 



iekāpšana transportlīdzeklī; 
  pieturvietai ir izveidota uzbrauktuve un nobrauktuve; 
 zem sabiedriskā transporta pieturvietu nojumes ir vieta gan 

personai ar riteņkrēslu, gan cilvēkiem ar bērnu ratiņiem; 
 transporta pieturvietās ir informācija palielinātā formātā, 

dažādos augstumos, kā arī informācija par to, ka pieturvieta ir 
pieejama personām ar funkcionāliem traucējumiem; 

  citi risinājumi 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________ 

 

 Gājēju celiņi, ielas, gājēju pārejas, luksofori:  

 
 drošības barjeras ir izvietotas vietās, kur transports īpaši 

apdraud gājējus, un starp tām var ērti izbraukt ar bērnu ratiņiem 
un cilvēki riteņkrēslos; 
 gājēju pārejās, ielu krustojumos, ietvju malās ir taktila 

(sataustāma) virsma, labi saredzamā kontrastējošā tonī; 
 celiņu slīpums un platums ir piemērots bērnu ratiņiem un 
cilvēkiem riteņkrēslos; 

 ietvju minimālais platums ir 150 cm, lai pavadonis vai suns 
pavadonis varētu vadīt cilvēku ar redzes traucējumiem; 

 brauktuves šķērsošanas vieta ir vienā līmenī ar brauktuvi;  
 luksofors ieslēdzams ar speciāli šim mērķim paredzētu pogu    
90 cm augstumā no zemes līmeņa. 

 pie luksoforiem ir skaņas signāli, kas brīdina par zaļās un 
sarkanās gaismas maiņu; 

 citi risinājumi  
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

  

 
 

 
 
 

 


