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Rīgā
Datums skatāms laika zīmogā Nr. 6-1/98
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
dome@dome.jelgava.lv
Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija “Zvaigzne”
dzsa@inbox.lv
Par atbalstu personu ar invaliditāti organizācijām
Tiesībsargs 2022.gada 11.janvārī vēstulē Nr.6-1/19 Par atbalstu personu ar
invaliditāti organizācijām (turpmāk – Vēstule) nosūtīja viedokli Jelgavas valstspilsētas
pašvaldībai ar ieteikumiem, kā nodrošināt atbalstu Jelgavas sieviešu invalīdu
organizācijai “Zvaigzne” ēkā Skolotāju ielā 8, Jelgavā. Vēstulē tika sniegts skaidrojums
par ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, kas ir saistoša arī Jelgavas
valstspilsētas pašvaldībai, norādot uz vides piekļūstamības lielo nozīmi, lai varētu
uzskatīt, ka ir sniegts pietiekams pašvaldības atbalsts personu ar invaliditāti organizācijas
darbībā.
Jelgavas valstspilsētas pašvaldību minētais neapmierināja, līdz ar to tiesībsargs
tika aicināts apmeklēt ēku Skolotāju ielā 8, Jelgavā, lai pārliecinātos par vides
pieejamību. 2022.gada 27.janvārī Tiesībsarga biroja pārstāvji kopā ar Invalīdu un viņu
draugu apvienības “Apeirons” apmeklēja minēto ēku, un veica nepieciešamos mērījumus,
lai pārliecinātos par ēkas piemērotību personām ar dažāda veida invaliditāti. Atbilstoši
pēc tam Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” sagatavoja un iesniedza
tiesībsargam Vides pieejamības auditu (audita sagatavošanas datums 2022.gada
4.februāris, turpmāk - Audits).
Tiesībsargs vērš uzmanību, ka Audits (skatīt pielikumu) apstiprināja jau
tiesībsarga 2022.gada 11.janvāra vēstulē Nr.6-1/19 pausto.
Līdz ar to, tiesībsargs rekomendē līdz š.g. 30.septembrim veikt Audita 8.1.punktā
minētās darbības:
a) izveidot autostāvvietu cilvēkiem ar invaliditāti;
b) sakārtot nokļūšanu no ietves līdz pandusam;
c) nokrāsot pandusa margas;
d) atbrīvot vējtveri no mēbelēm;
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e) izbūvēt normatīvajam regulējumam atbilstošu tualeti cilvēkiem ar invaliditāti;
f) izbūvēt atbilstoša platuma kabinetu durvis;
g) izvietot secīgas norādes ēkā.
Papildus tiesībsargs rekomendē līdz š.g.30.septembrim sniegt informāciju par
Audita 8.2.punktā norādīto darbu izpildes termiņu. Ņemot vērā, ka Auditā ir vērtēta tikai
ēkas pirmā stāva piekļūstamība, jo personu ar invaliditāti biedrībai ir plānots piešķirt
telpas ēkas pirmajā stāvā. Tomēr tā kā Jelgavas valstspilsētas pašvaldība ir norādījusi, ka
ir plānots ēkā ierīkot liftu, lai varētu nokļūt ēkas augšējos stāvos, tad tiesībsargs
rekomendē iesniegt informāciju par lifta izbūves termiņu līdz š.g.30.septembrim.
Pielikumā: Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” 2022.gada 4.februāra
vides pieejamības audits uz 11.lp.
Ar cieņu
tiesībsargs
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