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Baiba Krastiņa

Vides pieejamības risināju-
miem bieži vien nav nepie-
ciešamas lielas papildu iz-
maksas un tie ir pavisam 
vienkārši. Tomēr cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām ik dienas 
jāsaskaras ar to, ka sabiedris-
kajā telpā nav ievērotas viņu 
visvienkāršākās pamatvaja-
dzības. Vairāki Dienas uzru-
nātie cilvēki, kuriem vides 
pieejamības risinājumi ir ak-
tuāli ikdienā, atzīst – par 
šiem jautājumiem izpratnes 
joprojām trūkst ne tikai sa-
biedrībai kopumā, bet arī at-
bildīgajām institūcijām un 
arhitektiem. 

Anete Bendika ir mamma 
četrgadīgajam Hermanim, 
puisim ar īpašām vajadzī-
bām. Hermanis nestaigā un 
arī nerunā, bet ārsti pat opti-
mistiskākajās prognozēs at-
zinuši – citu cilvēku palīdzī-
ba viņam būs nepieciešama 
visu atlikušo mūžu. Lai veici-
nātu kopējo sabiedrības iz-
pratni par vides pieejamības 
jautājumiem un to risināju-
miem, pašvaldību un valsts 
iestādēm, kā arī medicīnas 
iestādēm vajadzētu būt par 
paraugu, tomēr, kā norāda 
Anete, realitātē tā ne vien-
mēr ir. Raksturojot izpratnes 
trūkumu, Anete atstāsta sava 
vīra piedzīvoto ar kādu vei-
kalnieku: pēc tam kad Anetes 
vīrs bija ļoti nopūlējies, lai ar 
ratiem iekļūtu veikalā, vei-
kalnieks uz jautājumu, vai 
viņš nav domājis par to, kā 
nodrošināt vieglāku iekļūša-
nu veikalā cilvēkiem ratiņ-
krēslos, atbildēja, ka šādi cil-
vēki pie viņa nemaz nenākot. 
«Tā bija visgodīgākā atbilde, 
kāda vien var būt, kas arī pre-
cīzi raksturo, kur ir problē-
ma,» piebilst Anete un uz-
sver, ka piemērotu risināju-
mu ieviešana pavisam no-
teikti ir arī gribas jautājums. 
«Ne vienmēr šīs izmaiņas 
prasa milzu līdzekļus. Tas ir 
gribas jautājums!»

Pozitīvie piemēri
Hermaņa mamma neno-
liedz, ka bieži vien vides pie-
ejamības risinājumi atseviš-
ķās vietās ir ieviesti ķeksīša 
pēc, bet reāli situāciju neat-
vieglo. Kā piemērus viņa min 
daudzviet nepiemērotos uz-
brauktuvju slīpumus, ne 
vienmēr ērti izmantojamos 
pandusus un liftus tuneļos, 
jo tie bieži bojājas. Viņa arī 
akcentē, ka šis jautājums nav 
aktuāls tikai cilvēkiem ar īpa-
šām vajadzībām, bet arī ve-
cāka gadagājuma cilvēkiem, 
riteņbraucējiem, jaunajiem 
vecākiem ar mazuli ratos un 
citiem. «Vides pieejamība 
nedrīkst būt ekstra vai patī-
kams izņēmums. Pienācis 
laiks saprast, ka tas mums vi-
siem ir vai būs ļoti svarīgi, lai 
dzīvotu neatkarīgu dzīvi un 
justos labi sabiedrībā,» uz-
sver Anete.

Stāstot par ārvalstu piere-
dzi, īpašā bērna mamma min 

klusās stundas Īrijas veikalos 
Lidl, kad bez lieka stresa ie-
pirkties var cilvēki, kuriem ir 
sensorie traucējumi. Šajā lai-
kā veikalā tiek pieklusināta 
mūzika un samazināts ap-
gaismojums. Norvēģijā Ane-
te ar Hermani apmeklējusi 
baseinu, kas bija pilnībā pie-
mērots cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, arī pilnībā 
guļošiem. Savukārt Anetes 
paziņa Baiba Vasara-Beķere, 
kuras meitai ir kustību trau-
cējumi, Dienai atklāj vairā-
kus pozitīvos piemērus tepat 
Latvijā. Baibas meita mācās 
Ozolnieku vidusskolas 3. kla-
sē, un skola ir pielāgota cilvē-
kiem ar kustību traucēju-
miem. Skolā ir lifts pacēlājs 
un slīpā ietve cokolstāvā, lai 
varētu skolā tikt uzreiz uz 
garderobēm. Tāpat skolā ir 
invalīdu tualetes katrā stāvā. 
Savukārt Zemgales veselības 
centrā Jelgavā lifta pogas ir 
ierīkotas arī Braila rakstā, lai 
to bez problēmām varētu lie-
tot arī neredzīgie un vājre-
dzīgie cilvēki. Liftā ir arī balss 
komandas, kas ziņo par at-

tiecīgo stāvu un durvju at-
vēršanos un aizvēršanos.

Pieejama vide visiem
Cilvēku ar īpašām vajadzī-
bām sadarbības organizāci-
jas Sustento vadītāja Gunta 
Anča pagājušajā nedēļā Lab-
klājības ministrijas organizē-
tajā konferencē par vides 
pieejamību uzsvēra, ka vides 
pieejamības jautājumus bie-
ži vien var risināt arī ar ele-
mentāriem dizaina risināju-
miem, piemēram, sabiedris-
kās vietās izvietojot skaidras 
un nepārprotamas orientē-
jošās norādes. Tas palīdzētu 
ne tikai cilvēkiem ar orientē-
šanās traucējumiem, bet ik-
vienam iedzīvotājam veik-
smīgākai nepieciešamo vietu 
atrašanai. G. Anča Dienai at-
zīst, ka viņai pašai bijis grūti 
tikt uz konferences norises 
telpām Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā (LNB), jo nav biju-
šas skaidras norādes par to, 

kur var tikt iekšā ar ratiņkrēs-
lu. Viņasprāt, būtu jāmaina 
sabiedrībā valdošais pieņē-
mums, ka vides pieejamība 
attiecas tikai uz cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem. Tie ir 
aktuāli arī cilvēkiem ar re-
dzes un dzirdes problēmām, 
kā arī garīgās attīstības trau-
cējumiem, bet par to aizdo-
mājas vēl mazāk. Arī šajā ga-
dījumā viņa min Gaismas 
pils piemēru – lai arī ēkā ir 
iespējams iekļūt un pa to 
pārvietoties ratiņkrēslā, bib-
liotēkas liftā stāvu pogas ir uz 
skārienjutīgā paneļa, pada-
rot neiespējamu ar to pārvie-
toties neredzīgiem un vājre-
dzīgiem cilvēkiem. Arī Tie-
sībsarga biroja Sociālo, eko-
nomisko un kultūras tiesību 
nodaļas juridiskā padomnie-
ce Anete Ilves norādīja uz šo 
problēmu: atsevišķās augst-
skolās Latvijā tiesībsargiem 
ar lepnumu rādīti pacēlāji un 
rampas, kas domātas cilvē-

kiem ar kustību traucēju-
miem, taču par cilvēkiem ar 
redzes un dzirdes traucēju-
miem padomāts nebija vis-
pār. 

Neredzīgiem un vājredzī-
giem cilvēkiem vidi var uz-
skatīt par pieejamu tikai ļoti 
nedaudzās vietās, Dienai at-
zīst no dzimšanas neredzīgā 
64 gadus vecā Genoveva Tu-
tiņa. Juglas neredzīgo ciema-
tā, kur uzturas arī Genoveva, 
vide ir pielāgota, bet pārējā 
Rīgā situācija esot daudz 
skumjāka. Genoveva kādu 
laiku jau pavada ratiņkrēslā, 
tāpēc viņai aktuāls ir vides 
pieejamības jautājums kā cil-
vēkam ar kustību traucēju-
miem. Genovevai ikdienā 
gan ir pavadonis, tomēr, pār-
vietojoties ratiņkrēslā, bruģa 
segums sagādā problēmas 
jebkurā gadījumā.

G. Anča norāda, ka arī cil-
vēkiem ar dzirdes traucēju-
miem, veicot tikai nelielu 
pielāgošanu, iespējams ik-
dienu padarīt daudz vienkār-
šāku. «Piemēram, stacijā uz 
perona paziņo, ka vilciens at-
celts. To paziņo pa skaļruni, 
bet vizuāli tas uzreiz neparā-
dās. Visi iet prom, bet nedzir-
dīgajam cilvēkam jāpaliek 
stāvot.» 5

Padomāt ārpus rāmjiem
Visām sabiedrības grupām pielāgots pilsētvides dizains nav neiespējams
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Anete Bendika

0 Anete BendiKA cer, ka Latvijā ar laiku pieaugs izpratne par vides pieejamības nozīmi un risinājumiem, kas ne vienmēr 
prasa milzu ieguldījumus. Viņas četrgadīgais dēls Hermanis nestaigā, un pārvietošanās ar viņu ārpus mājas mēdz būt liels 
izaicinājums. F o t o -  E d m u n d s B r E n c i s
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