IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Invalīdu lietu nacionālās padomes Darba grupas vides pieejamības
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem problēmjautājumu risināšanai
sanāksme
15.06.2012., plkst. 15:00, Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides pieejamības centrs „VAR” ,
Kr.Valdemāra ielā 38, Rīga,

PROTOKOLS NR.4
Sanāksmi vada:
Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā eksperte
Sanāksmē piedalās:
Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta
Būvniecības politikas nodaļas vadītājs
Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta
Būvniecības politikas nodaļas vecākā referente
Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” pārstāvis
Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” pārstāvis
Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” prezidents
Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents
Latvijas Neredzīgo biedrības pārstāvis
Latvijas Neredzīgo biedrības pārstāvis
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas
departamenta Plānojumu uzraudzības nodaļas vecākā referente
Sanāksmi protokolē:
Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente

I.Vilcāne

R.Špade
E.Avota
A.Bolis
J.Briedis
I.Balodis
A.Pavlins
M.Ceirulis
A.Dzērve
I.Valdmane

R.Veidliņa

Darba kārtība:
1. Latvijas Republikas būvniecības jomā spēkā esošajos normatīvajos aktos iekļauto vides
pieejamības prasību izvērtējums un priekšlikumi to pilnveidei izvērtējums.
2. Latvijas Republikas būvniecības jomā esošo kontroles un uzraudzības mehānismu
izvērtējums un priekšlikumi to pilnveidei izvērtējums.

Atklājot sanāksmi, I.Vilcāne darba grupas locekļiem atgādina par 2010.gada darba
grupas sēdēs lemto. 2012.gada 22.marta Invalīdu lietu nacionālās padomes (turpmāk –
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padome) sēdē tika prezentēti Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta
Nr.VSID/TP/CFLA/08/004 „Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā
2007.-2013.gada plānošanas periodā (2008.-2011.gads)„ ietvaros Liepājas neredzīgo biedrības
izstrādātās Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar
funkcionāliem traucējumiem (personām ar redzes, dzirdes, garīga rakstura un kustību
traucējumiem) (turpmāk – Vadlīnijas) un Latvijas Republikas būvniecības jomā spēkā
esošajos normatīvajos aktos iekļautās vides pieejamības prasības un priekšlikumi to
pilnveidei un priekšlikumi Latvijas Republikas būvniecības jomā esošo kontroles un
uzraudzības mehānismu pilnveidei (turpmāk – Priekšlikumi), tāpēc padome nolēma, ka ir
jāatjauno šīs darba grupas darbs, lai varētu izskatīt abus izstrādātos materiālus un ierosināja
izstrādāt informatīvo ziņojumu iesniegšanai Ministru kabinetā, lai vadlīnijām piešķirtu
oficiālu statusu.
1. Latvijas Republikas būvniecības jomā spēkā esošajos normatīvajos aktos iekļauto
vides pieejamības prasību izvērtējums un priekšlikumi to pilnveidei izvērtējums
(I.Vilcāne, M.Ceirulis, A.Dzērve)
I.Vilcāne dod vārdu M.Ceirulim un A.Dzērvem, kā Vadlīniju un Priekšlikumu
izstrādātājiem, prezentēt izstrādātos materiālus.
Turpinājumā sanāksmes vadītāja piedāvā izskatīt četrus Vadlīniju tālākās virzības
variantus, kuri ir sekojoši:
1) Ievietot kā informatīvu materiālu ministriju mājas lapās internetā, kā arī izsūtīt
pašvaldībām un būvvaldēm;
2) Izstrādāt būvniecības standartu par vides pieejamības nodrošināšanu, kas balstīts uz
Vadlīniju saturu;
3) Izstrādāt informatīvu ziņojumu Ministru kabinetam, virzot Vadlīnijas kā atsevišķus
Ministru kabineta noteikumus par vides pieejamības nodrošināšanu;
4) Pilnveidot spēkā esošos būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus, papildinot un
iekļaujot tajos Vadlīnijās iekļautās vides pieejamības prasības.
Par iespēju uz Vadlīniju pamata veidot normatīvo aktu vai veidot standartu par vides
pieejamību, viedokli tiek lūgts izteikt Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem. R.Špade atzīst, ka
izstrādātās vadlīnijas ir ļoti labs informatīvais materiāls būvniecības jomā strādājošajiem, it
īpaši projektētājiem, jo daudzi nezin, kur meklēt šādu informāciju. Savukārt attiecībā par
normatīvo regulējumu norāda, ka būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos ir
iekļautas minimālās prasības attiecībā uz vides pieejamību. Ekonomikas ministrijas pārstāvji
iesaka šo materiālu atstāt kā palīgmateriālu, tādējādi tiktu saglabāti vizuālie attēli, jo
normatīvo aktu izstrādes prasības nepieļauj tajos iekļaut attēlus. Bez tam tiek atbalstīts
ierosinājums šo materiālu ievietot arī Ekonomikas ministrijas mājas lapā internetā, izsūtīt
pašvaldībām un to būvvaldēm, tā padarot Vadlīnijas pieejamas plašākai auditorijai.
Turpinājumā I.Valdmane dalās pieredzē par universālā dizaina principa ievērošanu
dažādās ar būvniecības jomu saistītās profesijās un ierosina šo jēdzienu iekļaut arī tiesību
aktos, kur tas varētu būt kā ieteikums vai kā citās valstīs – instrukcija vai vadlīnijas. Taču, lai
panāktu labākus rezultātus, I.Valdmane uzskata, ka ir nepieciešams mainīt sabiedrības uzskatu
par universālo dizainu, veicot sabiedrības izglītošanu. Kā piemērs tiek minēts, grūtības
piemērot vides pieejamības prasības kultūras pieminekļiem. I.Valdmane atzīst, ka būvniecības
jomas profesionāļiem ir jādomā par tālākizglītības iespējām, it īpaši veicot rekonstrukcijas
darbus.
Atgriežoties pie vadlīniju tālākās virzības I.Vilcāne Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem
lūdz skaidrot standartizācijas procesu. R.Špade skaidro -, ja vadlīnijas tiek veidotas kā
standarts, tad attiecīgajā normatīvajā aktā ieliek atsauci uz konkrēto standartu. Turklāt
standarts var būt rekomendējošs vai obligāts. Rekomendējošs, ja tiek pieļauti vairāki
iespējamie risinājumi, tad ir jāizvēlas viens no risinājumiem, bet obligāts, ja valsts ir noteikusi
pēc kura standarta jāvadās. Parasti standartus izstrādā attiecīgās nozares standartizācijas
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tehniskā komiteja. Darba grupas locekļi iebilst uz Vadlīniju pamata veidot standartu,
argumentējot to ar lasītāju loka samazināšanu, jo visi standarti ir iegādājami tikai par maksu,
tāpēc standartu iegādāsies tikai būvniecības jomā strādājošie, kuriem tas ir obligāts.
Nolemj:
1. Vadlīnijas ievietot Ekonomikas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un citu
ministriju mājas lapās internetā un izsūtīt novadu pašvaldībām un būvvaldēm.
2. Turpināt sniegt komentārus par vides pieejamību atvērtajos būvniecību
reglamentējošos normatīvajos aktos.
3. Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem noskaidrot par Starptautiskā standarta vides
pieejamības jomā izstrādes gaitu.
2. Latvijas Republikas būvniecības jomā esošo kontroles un uzraudzības mehānismu
izvērtējums un priekšlikumi to pilnveidei izvērtējums
(I.Vilcāne; E.Avota)
Sanāksmes turpinājumā E.Avota paskaidro, ka pašreiz soda sankcijas par būvniecības
noteikumu normu neievērošanu vai pārkāpšanu ir noteiktas Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 152.pantā Būvniecības noteikumu pārkāpšana. Pēc jaunā Būvniecības
likuma pieņemšanas ir paredzēts izstrādāt Ministru kabineta noteikumus, kuros tiktu regulēta
būvniecības procesā iesaistīto speciālistu atbildība un pienākumi.
Nolemj:
Atsevišķā sanāksmē pārrunāt būvniecības jomas iespējamos kontroles mehānismus.

Sanāksmi beidz plkst: 17:10.
Nākamā sanāksme 2012.gada 21.augustā plkst. 10:00.

Darba grupas vadītāja:

I.Vilcāne

Protokolēja:

R.Veidliņa

Lappuse 3 no 3

