
 

 

 
 

   
 

TIEŠSAISTES APMĀCĪBU SEMINĀRS 

VIDES PIEEJAMĪBAS LABĀS PRAKSES VEICINĀŠANA 

2022. gada 15. jūnijā 

 

Kā projektā ievērot visas pieejamas vides prasības un kāpēc tas ir svarīgi? Ko darīt 

gadījumos, ja tiek veikta rekonstrukcija un vai tiešām pieejamības normas ir jāievēro? Ko 

darīt kultūrvēsturiskās ēkās un kas ir pieejamas vides lietotāji? Šie un daudz citi jautājumi 

tiek uzdoti regulāri, tāpēc šajā seminārā atbildēsim uz aktuālajiem jautājumiem, kā arī 

iezīmēsim nākotnes perspektīvas. 

 

PROGRAMMA 

LAIKS TĒMA 

9.40-10.00 Ievadvārdi 

10.00-11.30 Vides pieejamība ārtelpā 
Funkcionālo traucējumu daudzveidība un personu ar funkcionēšanas 
ierobežojumiem vajadzības apkārtējās vides kontekstā, iespējamie 
risinājumi. Vides pieejamības publiskā ārtelpā - autostāvvietas, ietves, 
vadulu veidošanas principi, orientēšanās zīmes, piktogrammas u.c. 
apzīmējumi, labiekārtojums, atpūtas vietas, labās prakses piemēri. 
Lektors: Jurģis Briedis 

Pārtraukums 20 min. 

11.50-13.20 Vides pieejamība publiskās būvēs 
Vides pieejamības publiskā būvē tostarp pārbūves, - ieejas mezgls, 
pacēlāji un lifti, zīmes, marķējumi un kontrastu izvēle, sanmezgli, labās 
prakses piemēri.  
Netipiskie gadījumi un to risinājumi vides pieejamībā. 
Papildus prasības projektējot dzīvokli cilvēkiem ar būtiskiem kustību 
traucējumiem. 
Kā atrast kļūdas un novērtēt vides pieejamības risinājumu 
izmantojamību. 
Labā prakse pieejamas vides veidošanā. 
Evakuācija cilvēkiem ar invaliditāti.  
Kā novērtēt vides pieejamības risinājumu izmantojamību. 
Standarti kurus nepieciešams pielietot projektēšanā. 

Lektors: Jurģis Briedis 

Pārtraukums 30 min. 

13.50-14.50 Vides pieejamība nākotnē- pasūtītāja un arhitekta sadarbība 
Funkcionālas vides pieejamības projektēšana, vides pieejamības 
risinājumu attēlošana un aprakstīšana projektā.  
Atkāpju pieļaujamība, pamatošana un saskaņošana. 
Lektore: Elīna Rožulapa 

14.50-15.20 Jautājumi, diskusija 

 



 

 

 
 

   
 

Lektori: 
Jurģis Briedis – Invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons vides pieejamības eksperts 
Elīna Rožulapa – arhitekte, LAS Sertificēšanas centra vadītāja 
 
Tiešsaistes apmācību seminārs notiks platformā ZOOM. 
Interesentus aicinām reģistrēties šeit. 
 
Apliecinājumus par dalību seminārā visiem dalībniekiem izsniegs Ekonomikas ministrija. Lai 
apliecinātu savu dalību seminārā, visiem dalībniekiem būs jāreģistrējas ZOOM tērzētavā 
(čatā). Ja dalībnieks nebūs reģistrējies, apliecinājums netiks izsniegts.  
 
Par dalību seminārā sertificētiem arhitektiem tiks piešķirti 3 kompetences paaugstināšanas 
kredītpunkti formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Ar būvju lietotāju drošību un 
veselību saistītie jautājumi (lietošanas drošība, darba drošība, vides pieejamība)”. 
Arhitektiem informācija par kredītpunktiem mēneša laikā tiks ievadīti BIS.  
 
 
Kontaktpersona: Ieva Štegmane, e-pasts: seminari@latarh.lv 
 
Semināra norisi iepirkuma līguma EM 2022/27 ietvaros nodrošina  nodibinājums Invalīdu un 
viņu draugu apvienība "APEIRONS", sadarbojoties ar Latvijas Arhitektu savienību. 
Projektu finansē Ekonomikas ministrija. 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8zFPxg2e0XpIlxIGafZ5v9QqVAFRlYO7hGF5KMNH5JdT3BA/viewform

