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D E F I N Ī C I JA
Universālais dizains – tāds produktu, vides, programmu un
pakalpojumu dizains, kuru, cik vien iespējams, visi cilvēki var
izmantot bez pielāgošanas vai īpašā dizaina nepieciešamības.
Universālais dizains ietver arī noteiktām personu ar invaliditāti
grupām paredzētās atbalsta ierīces, ja tās ir nepieciešamas.
ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām
2.Pants
Latvijas Republikā stājās spēkā no 2010.g. 31.marta

Universālais dizains – pieejama vide, produkti,
pakalpojumi un informācija visiem cilvēkiem.
Liepājas Neredzīgo biedrība
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PAR PAŠVALDĪBĀM
Vispārīgie noteikumi

3. pants.

Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības —
domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos
noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto
uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
12. pants.

Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var
brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas,
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.

SABIEDRISKAIS TRANSPORTLĪDZEKLIS
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SABIEDRISKAIS TRANSPORTLĪDZEKLIS
2005.g.
• Lielie
maršruta
numuri (pamatne ne
mazāka kā 200x300)
priekšējā un sānu
logā
• Zemās grīdas
• Transportlīdzekļa
iekšpusē
nosauc
pieturas
• Transportlīdzekļa
iekšpusē uz tablo
parāda pieturas
• Transportlīdzekļa
ārpusē
nosauc
maršruta Nr.

LIEPĀJAS PLUDMALE
2013.g.
Ģērbtuves ir
pieejamas
cilvēkiem ar
funkcionāliem
traucējumiem
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LIEPĀJAS PLUDMALE
2013.g.
Lai nodrošinātu cilvēkiem ar redzes
traucējumiem
drošu
peldēšanu,
peldvietās ir uzstādītas audio bojas,
kuras sniedz informāciju cilvēkam par
viņa atrašanās vietu ūdenī (attālumu un
krastu)

INFORMATĪVĀS KARTES
2013.g.

• Publiskās vietās uzstādītās
kartes ir no cietiem materiāliem
(metāla, plastmasas, organiskā
stikla un citiem izstrādājumiem),
izturīgas pret laika apstākļiem
(nerūsē, nepelē, viegli tīrāmas) un iespējamiem mehāniskiem bojājumiem
• Kartes ir pieejamas taktilā (sataustāmā) izpildījumā un Braila rakstā
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TAKTILIE APSKATES MODEĻI
2010. - 2014.g.

Lai cilvēki ar redzes traucējumiem spētu iegūt tādu pašu informāciju, kā
citi cilvēki, nepieciešams izveidot apskates objektiem proporcionāli
samazinātus modeļus
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UZMANĪBU

PĀRĀK AUGSTI SLIEKŠŅI. PĀRĀK ŠAURAS DURVIS. PĀRĀK
STĀVAS UZBRAUKTUVES. MUMS NEAIZSNIEDZAMA VIDE.
GODĀJĀMĀS AMATPERSONAS! MUMS IR MAZS
LŪGUMS. PIRMS VEIDOT VIDI, PIRMS PIEŅEMT LĒMUMU,
PIRMS SASKAŅOT PROJEKTU – ATCERIETIES PAR
MUMS! VIENKĀRŠI UZDODIET SEV JAUTĀJUMU – VAI
REZULTĀTS BŪS PIEMĒROTS INVALĪDIEM? JA TAS BŪS
PIEMĒROTS MUMS,
TAS BŪS PIEMĒROTS
IKVIENAM!
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