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E.Celmiņa
Sociālās iekļaušanas departamenta direktore

Konvencijas 9.pants
Pieejamība
Lai personas ar invaliditāti varētu dzīvot neatkarīgi un pilnvērtīgi
piedalīties visās dzīves jomās, valstij ir jāveic atbilstošus
pasākumus, lai vienlīdzīgi ar citiem nodrošinātu personām ar
invaliditāti

pieeju

fiziskajai videi, transportam,

informācijai un sakariem, tostarp
informācijas un sakaru tehnoloģijām un
sistēmām, un citiem objektiem un pakalpojumiem, kas ir
atvērti vai ko sniedz sabiedrībai gan pilsētās, gan lauku rajonos.
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Konvencijas 21.pants
Vārda un uzskatu brīvība un pieeja
informācijai
Dalībvalstis veic visus atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu, ka
personas ar invaliditāti var īstenot tiesības uz vārda un uzskatu

meklēt, saņemt un izplatīt
informāciju un idejas vienlīdzīgi ar citiem un visos
komunikācijas veidos pēc savas izvēles, tostarp:
brīvību, tostarp brīvību

a) bez papildu maksas, pieejamos formātos
b) atvieglojot, ka oficiālos pasākumos personas izmanto zīmju
valodu, Braila rakstu, u.c. komunikācijas veidus
c) mudinot privātās struktūras sniegt informāciju pieejamā formātā
d) mudinot plašsaziņas līdzekļus padarīt savus pakalpojumus
pieejamus
e) atzīstot un veicinot zīmju valodas izmantošanu
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Konvencijas 30.pants
Līdzdalība kultūras dzīvē, atpūta,
brīvā laika pavadīšana un sports
Dalībvalstis atzīst personu ar invaliditāti tiesības piedalīties kultūras
dzīvē vienlīdzīgi ar citiem un veic atbilstošus pasākumus, lai
nodrošinātu, ka personām ar invaliditāti:
a) ir pieejami kultūras materiāli pieejamos formātos;
b)

ir pieejamas televīzijas programmas,

filmas, teātris un citi kultūras pasākumi pieejamos formātos;
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Pieejamas informācijas
lietotāji
• Jebkurš iedzīvotājs, tostarp 180 tūkstoši
personu ar invaliditāti, t.sk. bērni 7 923
• Tajā skaitā ir aptuveni :
• 25 tūkstoši ar garīga rakstura
traucējumiem
• 9 tūkstoši ar redzes traucējumiem
• 2,4 tūkstoši ar dzirdes traucējumiem
• 66 tūkstoši ar kustību traucējumiem
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Informācijas pieejamības
nodrošināšana paredz
•

informāciju Braila rakstā un viegli lasāmos un saprotamos
veidos ēkās un citos iedzīvotājiem atvērtos objektos;

•

atbilstošus palīdzības un atbalsta veidus personām ar
invaliditāti, lai tām nodrošinātu informācijas pieejamību;

•

jauno informācijas un sakaru tehnoloģiju un sistēmu,
tostarp tīmekļa, pieejamības un piekļūstamības personām
ar invaliditāti veicināšanu;

•

pieejamās informācijas un sakaru tehnoloģiju un sistēmu
projektēšanu, izstrādi, ražošanu un izplatīšanu agrīnā
stadijā tā, lai panāktu šo tehnoloģiju un sistēmu
pieejamību ar minimālām izmaksām.
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Labklājības ministrijas īstenotie
pasākumi
1) Tiek īstenoti izglītojoši semināri:
 par vides un informācijas pieejamību,
t.sk.2016.gadā – 4 semināri sadarbībā ar Ekonomikas
ministriju un NVO par universālo dizainu būvvalžu
darbiniekiem
 par valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu
pieejamību – 6 semināri visu ministriju un padotības
iestāžu darbiniekiem
 Latvijas valsts simtgades pasākumu rīkotājiem,
t.sk. Sagatavotas vadlīnijas pasākumu organizatoriem
2) Norisinās darbs pie Vides pieejamības standarta
un Vides pieejamības stratēģijas līdz 2030.gadam
izstrāde
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Komitejas 2017.gada
rekomendācijas
35.Punkts
Komiteja rekomendē valstij pieņemt visaptverošu
likumdošanas ietvaru, lai nodrošinātu, ka visa
informācija un komunikācija sabiedrībai ir pieejama

visām personām ar invaliditāti, tai skaitā tīmekļa
vietņu pieejamība vieglā valodā, subtitrēšana,
tulkošana, Braila un zīmju valodā.
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Lai ražīga darba diena un jaunas idejas !
Paldies par uzmanību!
Elina.Celmina@lm.gov.lv

