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AUTOSTĀVIETA Informācijas centrs
Apkalpojot cilvēkus ar dažādu veidu invaliditāti, svarīga ir 
komunikācija. Lai cilvēks riteņkrēslā redzētu, ar ko viņš sarunājas, 
kiosku un informācijas centru leti nepieciešams izbūvēt 850 mm 
augstumā. Nepieciešams arī ierīkot akustisko cilpu, kas palīdz 
vājdzirdīgiem cilvēkiem skaidri sadzirdēt teikto

Panduss
Pandusam pie būvēm jābūt ar slīpumu ne lielāku, kā 8% jeb 
1/12 un platumu 1200 mm un tas jāaprīko ar 50 mm augstām 
apmalēm. Ja panduss ir garāks par 3 m, tam jāuzstāda atbalsta 
rokturus. Atbalsta rokturus var neuzstādīt, ja panduss ir 
lēzenāks par 5% (1/20) Pandusa sākumā un beigās jābūt 
manevrēšanas laukumam 1500x1500 mm.

Norādes
Norādes palīdz cilvēkiem orientēties, ka arī izvairīties no zināmiem riskiem, piemēram, 
cilvēkiem, kas pārvietojas riteņkrēslā, svarīgi zināt maršrutu, kas viņiem piemērots, jo, jā 
norāžu nav, var rasties situācija, ka cilvēks bez atbalsta netiek atpakaļ. Norādes svarīgas arī 
cilvēkiem ar kognitīviem (domāšanas) traucējumiem, jo ir traucēta orientēšanās spēja, kā 
arī nedzirdīgiem cilvēkiem.Norādēm jābūt veidotām tā, lai tās būtu viegli saskatāmas, 
novietotas ne augstāk kā 1600 mm. Burtiem jākontrastē uz pārējās norādes fona.
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Autostāvvieta
Autostāvvietai, kas paredzēta cilvēkiem ar invaliditāti, jābūt ar gludu, 
cietu, labi sablīvētu segumu. Invalīdiem paredzēto autostāvvietu 
vēlams izvietot rindas sakumā vai beigās.
Autostāvvietām, kas paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti, jābūt 3,5 m 
platām un 5 m garām.

Informācijas stendi
Ierīkojot informācijas stendus, tie jānovieto brīvi pieejamā vietā, lai cilvēki, kas pārvietojas riteņkrēslā, varētu tiem 
piekļūt. Rakstītajai informācijai jābūt novietotai 900 mm līdz 1600 mm augstumā no zemes līmeņa, lai cilvēkiem 
ar redzes traucējumiem dotu iespēju piekļūt stendam un izlasīt rakstīto informāciju no neliela attāluma.
Pamatinformācijai jābūt nodrošinātai arī Braila rakstā. Papildus Braila rakstam jānodrošina viegli uztverama 
taktilā (sataustāma) karte, kurā tiek norādīti galvenie objekti teritorijā.
Vēlams nodrošināt audio informāciju, izmantojot mobilās aplikācijas un ātrās piekļuves QR kodu (Quick Response 
Code).  QR kods ir balts kvadrātisks laukums, kas noteiktā veidā aizpildīts ar mazākiem melniem kvadrātiem.
Tajā tiek iekodēta informācija, kas pēc 
tam ar speciālu viedtālruņa aplikāciju 
palīdzību tiek nolasīta, un aplikācijas 
izmantotājs nokļūst konkrētā interne-
ta vietnē.
Dienas tumšajā laikā informācijas 
stendam vēlams nodrošināt apgaismo-
jumu 300 luksi.
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Skatu tornis
Skatu torni dabas objektos iespējams veidot ar pandusiem, nodrošinot nokļūšanu 
skatu torņa zemākajos līmeņos. Izvērtējot iespējas, jācenšas nodrošināt piekļuvi pēc 
iespējas augstākā vietā. Projektējot pandusus jāņem vēra, ka maksimālais slīpums, 
kuru cilvēks paša spēkiem var pārvarēt, ir 8% (1/12). Pie šāda slīpuma maksimālais 
ieteicamais pandusa garums ir 6 m. Uzstādot margas jāņem vērā, ka cilvēka acu 
augstums sēžot ritēnkrēslā ir ievērojami zemāks, tādēļ jāparedz vieta, kur margas 
neaizsedz saktu uz apkartni.

Makšķerēšanas vieta
Makšķerēšanas vietā jābūt horizontālai platformai (vismaz 
1500x1500 mm), kur cilvēkam, kas pārvietojas riteņkrēslā, būtu 
iespējams makšķerēt. Platformai uz visām ārējām malām jābūt 50 
mm augstām apmalēm.

Laivu piestātne
Cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir sarežģīti iekļūt 
laivā vai citā peldlīdzekli, tādēļ laivu nepieciešams 
nostiprināt pie piestātnes nekustīgā pozīcijā. 
Piestātnes platformai jābūt vismaz 1500 mm platai.

ATPŪTA2 ATPŪTA2
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Pārģērbšanās kabīne
Pārģērbšanās kabīnei jābūt ar 
slēdzamām durvīm un lāvu. Kabīnē 
pie lāvas jāparedz manevrēšanas 
zona ar diametru 1500 mm. Lāvai 
jābūt vismaz 1500 mm garai un 800 
mm platai, ar augstumu 470 mm.
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Atpūtas, sauļošanās vieta
Cilvēkiem ar būtiskiem kustību traucējumiem nepieciešamas lāvas, kur sauļoties, jo 
šādiem cilvēkiem nogulties zemes līmenī un piecelties no tā nav iespējams. Lāvām jābūt 
470 mm augstām, 800 mm platām un 2100 mm garām. Blakus lāvai jāparedz 1500 mm 
plata josla no cieta, stabila seguma. 

Peldvieta
Peldvietās svarīgi nodrošināt drošu iekļūšanu un izkļūšanu no ūdens. 
Visērtākais risinājums ir izbūvēt rampu, kas ieved vietā, kur ūdens ir 1 m 
dziļš. Rampai visā garumā jābūt aprīkotai ar margām divos augstumos - 
700 mm un 900 mm. Rampas platumam jābūt vismaz 1200 mm. Rampas 
slīpums nedrīkst pārsniegt 15 % (1/7), ja to paredzēts izmantot ar asisten-
ta palīdzību, vai 8 % (1/12), ja tā paredzēta patstāvīgai lietošanai.
Cilvēkiem ar redzes traucējumiem svarīgi nodrošināt skaņas boju ūdenī, 
kas norāda, līdz kurai vietai drīkst peldēt, kā arī skaņas signālu krastā, lai 
zinātu, kurā vietā atgriezties.
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Taku krustošanās
Taku krustošanās vietā jāparedz manevrēšanas 
laukums ar diametru 1500 mm.

Panduss/ slīpne
Cilvēki, kas pārvietojas riteņkrēslā, pašu spēkiem var pārvarēt slīpumu, kas nav lielāks 
par 8 %. Drošs slīpums, kas pieļaujams, ja ir asistenta atbalsts, ir 15 % jeb 1/7. Posmā, 
kur slīpums pārsniedz 8 % (1/12), vēlams uzstādīt margu vismaz vienā pusē. Vienam 
no margas rokturiem jābūt 700 mm augstumā no celiņa seguma.

Celiņu segums
Celiņus iespējams veidot no dažādiem segumiem - koka, sablīvētas 
grants, plastmasas, asfalta vai betona bruģakmens. Segumam jābūt 
gludam un jebkuros laikapstākļos neslidenam.
Izbūvējot takas no dēļu klāja, dēļi jānovieto šķērsvirzienā, un atstarp-
es starp tiem nedrīkst būt lielākas par 5 mm.
Celiņu seguma apgaismojumam jābūt 50 luksi.

Samanīšanas vieta
Laipas minimālais platums ir 1200 mm, taču 
pārskatāmā attālumā (30-50 m) nepieciešams ierīkot 
2000 mm garu un 1800 mm platu samainīšanās 
vietu. Ja laipa ir pacelta, samainīšanās vietās tā 
jāaprīko ar 50 mm augstām apmalēm. Apmales 
vēlamas visā laipas garumā.

1800 mm

2000 mm

1200 mm

Kāpnes
Pakāpieniem jābūt ar vienādu augstumu un platumu, nav vēlams 
veidot grieztas, vītņuveida kāpnes. Projektējot kāpnes, nepieciešams 
ievērot vidējā soļa formulu - b+2a ir jābūt aptuveni vienādam ar 
650 mm, kur b - pakāpiena platums un a - pakāpiena augstums.
Katram kāpņu laidam nepieciešams marķēt pirmo un pēdējo pakāpi-
enu ar kontrastējošu (tumšs uz gaiša) krāsu.
Kāpņu margām jāseko kāpņu formai, un tām jāsākas 300 mm pirms 
un jābeidzas 300 mm pēc kāpnēm.
Vietās, kur ir kāpnes, jānodrošina spilgtāks apgaismojums nekā 
pārējā teritorijā. Vēlamais apgaismojums šādās vietās ir 75 luksi.



Galds
Darinot galdu, jāparedz vieta, kur cilvēks, kas 
pārvietojas riteņkrēslu, varētu piebraukt pie galda 
un pabraukt ar kājām zem tā. Brīvajam augstumam 
zem galda jābūt vismaz 750 mm.

Ugunskura vieta
Apkārt ugunskuram jābūt cietam stabilam 
segumam, lai cilvēks riteņkrēslā varētu 
brīvi manevrēt un netiktu radīts risks 
aizķerties. Ugunskura vietai jābūt ar 600 
mm augstām apmalēm.

750 mm

Sols
Uz takas ik pēc 300 m jāparedz 
vieta ar solu, lai cilvēki, kuriem tas 
nepieciešams, varētu atpūsties.
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Telts vieta
Cilvēkiem, kas pārvietojas 
riteņkrēslā vai ar kruķiem, ir grūti 
nosēsties un piecelties no zemes 
līmeņa, tādēļ telts vieta jāparedz uz 
paaugstinājuma. Paaugstinājumam 
jābūt 450-500 mm augstam. Telts 
ieejas vietā jābūt vertikālai sienai 
vai citam risinājumam, kas ļauj 
piebraukt ar riteņkrēslu pēc 
iespējas tuvāk.

Lapenes un nojumes
Izbūvējot lapenes un nojumes, jāņem vērā, 
ka tajās jānodrošina iekļūšana arī cilvēkiem, 
kas pārvietojas riteņkrēslā. Lapenēm un 
nojumēm jābūt bez pakāpieniem, kā arī tajās 
jāparedz nepieciešamā vieta, kur manevrēt ar 
riteņkrēslu.
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Bērnu pārtinamais galds
Bērnu pārtinamo galdu jānovieto pēc 
iespējas tuvāk izlietnei. Galdam jābūt 
vismaz 700x1000 mm lielam un 
novietotam 800–850 mm augstumā no 
grīdas līmeņa.

Izlietne
Izlietnei jābūt stingri nostiprinātai, lai 
cilvēks uz tās varētu atbalstīties. 
Izlietnes augstumam jābūt 800 mm, 
un zem tas jāparedz brīva vieta. 
Spogulim jābūt novietotam tā, lai 
cilvēks sēžot varētu sevi saskatīt. 
Spoguļa apakšējai malai jābūt ne 
augstāk kā 900 mm no grīdas.

Durvis
Durvīm tualetēs jāveras uz ārpusi, un to 
brīvajam atvērumam jābūt 900 mm. 
Durvju aizslēgšanas rokturim jābūt labi 
satveramam un viegli pagriežamam. Lai 
atvieglotu durvju aizvēršanu, eņģu pusē 
no iekštelpas nepieciešams papildu 
rokturis.

Rokturi
Rokturiem pie klozetpoda jābūt labi nostiprinātiem, katra 
roktura kravnesībai jābūt vismaz 70 kg. Ļoti svarīgi ir ievērot 
precīzu rokturu izvietojum (skatīt skicē).

800-850 mm

900 mm

1000 mm

Pārsēšanās zona
Plānojot sanitāro iekārtu izvieto-
jumu, svarīgi ievērot, ka 
klozetpoda tuvumā jānodrošina 
pārsēšanās zona. Šim laukumam 
jābūt brīvam, un tajā nedrīkst 
novietot izlietni, atkritumu 
tvertni vai kādu citu šķērsli.

1100

750

Āķis somai
Tualetē nepieciešams āķis, 
kur iekārt somu. Lai tas 
būtu izmantojams arī 
cilvēkiem, kas pārvietojas 
riteņkrēslā, to jānovieto 
zemāk nekā ierasts, 1000 
mm augstumā no grīdas 
līmeņa.



Dušas krēsls
Dušā jāparedz dušas krēsls. Visērtākais risinājums 
ir pārvietojams dušas krēsls, kuru katrs var novietot 
sev nepieciešamajā vietā. Dušas krēslam jābūt ar 
roku balstiem un tā kravnesībai jābūt 120 kg.

Dušas maisītājs
Maisītāju jānovieto 900-1200 mm augstumā no 
grīdas. Dušas klausulei jābūt ar lokanu cauruli, tā 
nedrīkst būt fiksēta pie sienas vienā pozīcijā.

Grīda
Grīdai duša telpā jābūt neslīdošai, līdzenai. Uz 
grīdas nedrīkst būt sliekšņi vai kādi šķērsli, kas rada 
paklupšanas risku. Ūdens noteces trapam jābūt 
kvalitatīvi savienotam ar grīdas segumu. Grīdas 
slīpums ūdens notecei nedrīkst pārsniegt 2%.

Plauktiņš
Pie sienas 900 mm augstumā no grīdas jāparedz 
plauktiņš ziepēm/ šampūnam.

Logs
Loga rokturi jāparedz ne augstāk, kā 
1200 mm no grīdas līmeņa. Pie 
loga jāparedz brīva vieta, lai cilvēks, 
kas pārvietojas riteņkrēslā, pie tā 
varētu piekļūt.

Skapis
Skapja pakaramos 
jāparedz ne augstāk 
kā 1300 mm no 
grīdas līmeņa.
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Tūrisma mītnēm jāatbilst LBN 208-15 prasībām. Svarīgi ņemt 
vērā, ka visiem risinājumiem jābūt tādiem, lai cilvēks spētu visu 
lietot patstāvīgi, bez asistenta atbalsta.

Slēdži/ rozetes
Slēdžiem un rozetēm jābūt 
novietotiem 500-1200 mm 
augstumā no grīdas līmeņa. 
Tiem jābūt kontrastējošiem 
(tumšs uz gaiša) uz parējās 
sienas fona.

Gulta
Pie gultas vismaz vienā pusē 
jāparedz manevrēšanas zona 
1500 mm diametra. Gultas 
augstumam jābūt no 450 mm 
līdz 500 mm.

Apgaismojums
Vispārējam apgaismojumam 
istabā uz grīdas virsmas jābūt 
vismaz 300 luksi.


