Invalīdu lietu nacionālās padomes Darba grupas vides pieejamības
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem problēmjautājumu risināšanai
sanāksmes protokols

Rīgā
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2012.gada 21.augustā

Sanāksmes norises vieta: Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides pieejamības centrs „VAR”,
Kr.Valdemāra ielā 38, Rīga
Sanāksmes norises laiks: 10:00 – 12:00
Sanāksmi vadīja:

Inese Vilcāne

Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas
nodaļas vecākā eksperte

Sanāksmē piedalās:

Ivars Balodis

Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons”
prezidents

Ilma Valdmane

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
Telpiskās plānošanas departamenta vecākā referente

Marika Treja

Rīgas Būvvaldes Projektu izvērtēšanas nodaļas
vadītāja

Evija Avota

Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu
politikas departamenta Būvniecības politikas
nodaļas vecākā referente

Inese Vilcāne

Invalīdu lietu nacionālās padomes Darba grupas
vides pieejamības cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem problēmjautājumu risināšanai
vadītāja

Protokolēja:

Darba kārtība:
1.

Latvijas Republikas būvniecības jomā esošo kontroles un uzraudzības mehānismu
izvērtējums un priekšlikumu to pilnveidei izvērtējums
Darba grupas sanāksmes norise:
I.Vilcāne iepazīstina klātesošos ar darba grupas uzdevumiem un darba kārtību. Informē, ka
darba grupa ir vairāk kārt nonākusi pie secinājuma, ka, lai nodrošinātu vides pieejamības
prasību ievērošanu būvniecībā, nepieciešamas pilnveidot būvniecības uzraudzības mehānismu
un veicināt izpratni par vides pieejamības jautājumiem.
E.Avota informē par pašreiz spēkā esošo būvniecības uzraudzības mehānismu. Būvniecības
process notiek 3 daļās: projektēšana, būvniecība un pieņemšana ekspluatācijā. Būvinspektori
strādā pašvaldībā, tiek reģistrēti būvinspektoru reģistrā un Ekonomikas ministrija(EM)
uzrauga viņu profesionālo darbību. Būvinspektoru pienākumos ietilps informēt EM un
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sertificēšanas institūciju par būvniecības personu profesionālās darbības pārkāpumiem un
kontrolēt būvizstrādājumu atbilstību normatīvajiem aktiem. Informē, ka jaunajā Būvniecības
likumā ir paredzēta lielāka atbildība būvuzraugam. Vēl viens risinājums būvniecības
kvalitātes uzraudzībai attiecībā arī uz vides pieejamības prasību ievērošanu ir būvnieku
profesionālā apdrošināšana. Šajā gadījumā informācija par būvnieka pārkāpumiem tiek
uzkrāta, līdz ar to tiek apgrūtināta tālākā būvnieka darbība šajā jomā.
R.Špade informē, ka svarīgākais posms ir projektēšana, kad ir jāparedz vides pieejamības
prasības, kas ļauj šo prasību ievērošanu turpmākajos būvniecības procesos un to neizpildes
gadījumā piemērot sankcijas. Vienlaicīgi atzīmē, ka pašvaldībās bieži ir nepietiekama izpratne
un izglītība par vides pieejamības jautājumiem, kā rezultātā ne vienmēr šie jautājumi tiek
pietiekami veiksmīgi risināti gan projektos, gan arī būvniecības stadijā.
M. Treija norāda, ka mazajos publiskajos objektos dažkārt tehniski nav iespējams nodrošināt
vides pieejamību, ņemot vērā samērīguma principu. Mazajos objektos, piemēram, arī aptiekās
jāsaskaras ar tādu problēmu kā projekta saskaņošana ar visiem zemes īpašniekiem, ko paredz
Civillikums. Attiecībā uz būvinspektoru sertifikāciju ierosina, ka būtu jāpiemēro soda punktu
sistēma, kur, lai arhitekts varētu pagarināt sertifikātu ir jāsakrāj noteikts punktu skaits, bet pie
profesionālās darbības pārkāpumiem tiek šie punkti atņemti un uzkrājoties mīnuss punktiem
tiek liegta iespēja pagarināt sertifikātu.
I.Valdmane informē, ka būvniecība notiek arī Lauku atbalsta dienesta pārziņā esošajos
projektos, kas tiek finansēti no dažādiem Eiropas finanšu instrumentiem, līdz ar to
nepieciešams iegūt informāciju par šiem objektiem.
I.Balodis norāda uz nepilnībām Liepājas Neredzīgo biedrības izstrādātajās Vadlīnijās un
Priekšlikumos vides pieejamības prasību pilnveidošanai. Ierosina, lai LM Priekšlikumus
virzītu vienā paketē, vienlaicīgi veicot grozījumus attiecībā uz vides pieejamību visos
būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos.
I.Vilcāne lūdz I.Balodi precīzi norādīt uz konstatējām nepilnībām Vadlīnijās, lai varētu tās
novērst. Savukārt attiecībā uz Priekšlikumiem, tie tiek izmantoti LM darbam, sniedzot
priekšlikumus par citu ministriju izstrādātājiem būvniecības jomu regulējošiem normatīvajiem
aktiem un tiek diskutēti ar citām ieinteresētajām pusēm.

Priekšlikumi, ar kuru palīdzību novērst vides pieejamības jautājumu neievērošanu
praksē un uzraudzības mehānisma pilnveidošanai:
1) turpināt izglītot arhitektus un projektētājus par vides pieejamības jautājumiem,
nodrošinot seminārus visos reģionos (TP projekta ietvaros);
2) LM sagatavot vēstuli pašvaldībām ar aicinājumu izmantot vides pieejamības ekspertu
konsultācijas – piesaistot ekspertus visos būvniecības posmos – pie tehniskā projekta
izstrādes, būvniecības procesā, pieņemšanas ekspluatācijā;
3) LM sagatavot vēstuli būvniecības sertificējošajām institūcijām (Latvijas Arhitektu
savienībai un Latvijas Būvnieku asociācijai) ar lūgumu sniegt informāciju par
fiksētajiem pārkāpumiem vides pieejamības jomā un piemērotajām sankcijām;
4) Jāizmanto esošais kontroles mehānisms, rakstot sūdzības par arhitektu profesionālā
darba pārkāpumiem sertificēšanas institūcijai.
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Lēmums:
Sasaukt darba grupas sanāksmi pēc atbildes saņemšanas no Latvijas Arhitektu
savienības un Latvijas Būvnieku asociācijas, kā arī aicināt piedalīties darba grupas
sanāksmē pārstāvjus no šīm institūcijām.
Plānotais nākamās darba grupas laiks – 2012.gada 10.oktobris.

Darba grupas vadītāja:

I.Vilcāne

Protokolēja:

I.Vilcāne
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