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Audita ziņojuma uzdevums
Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” vides pieejamības eksperti
balstoties uz iesniegto objektu sarakstu veica objektu apsekošanu visā Latvijas piejūras
zonā.
Mērķis šim auditam ir veikt esošas situācijas monitoringu un izvērtēt objektu
atbilstību vides pieejamības un universālā dizaina prasībām. Izvērtējot visus objektus
sniegt ieteikumus potenciāli attīstāmajiem piejūras dabas objektiem, kuriem esošo
infrastruktūru iespējams pielāgot ar salīdzinoši nelielu līdzekļu piesaisti.

Uzsākot monitoringu tika izvirzīti šādi kritēriji:






Pieejama autostāvvieta
Pieejama vides pieejamības prasībām atbilstoša tualete
Riteņkrēslā lietotājiem droša piekļuve dabas objektam
Vides pieejamības prasībām atbilstošs labiekārtojums
Info stendu atbilstība vides pieejamības prasībām
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1 Rucavas novads
1.1 Potenciāli attīstāmie dabas objekti
1.1.1 Pape
Autostāvvieta
Apraksts:
Pie dabas objekta iekārtota autostāvvieta ar gludu
cietu segumu, taču nav norādīta atsevišķa
autostāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti.

Ieteikumi:
Nepieciešams iezīmēt stāvvietu, kas paredzēta cilvēkiem ar invaliditāti. Stāvvietai jābūt
iezīmētai ar horizontālo un vertikālo apzīmējumu. Horizontālajam apzīmējumam jābūt
noturīgam un skaidri saprotamam, tādēļ nepieciešamības gadījumā segums jāmaina uz
noturīgu asfaltbetona vai betona bruģakmens segumu autostāvvietām, kuras paredzētas
cilvēkiem ar invaliditāti.
Autostāvvietām, kas paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti jābūt 3.5 m platām un 5 m garām.
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Tualete

Apraksts:
Pie autostāvvietas ir uzbūvēta tualete ar pareizi sanitāro iekārtu izvietojumu, kurām
uzstādīts atbilstošs aprīkojumu

Piekļuve dabas objektam

Apraksts:
No autostāvvietas līdz liedagam ir izbūvēts gājēju ceļš no koka dēļu seguma, kura platums
ir 1000 mm. Pie kāpas esošais slīpums cilvēkam, kas pārvietojas riteņkrēslā, paša spēkiem
nav pārvarams, taču šo posmu var droši pārvarēt ar asistenta palīdzību.
Ieteikumi:
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Pārskatāmā attālumā (30-50m) nepieciešams
ierīkot samainīšanās vietu 2000 mm garu un
1800 mm platu.
Posmā kur slīpums pārsniedz 8% vēlams
uzstādīt margu vismaz vienā pusē, kurai viens
no rokturiem ir 700 mm augstumā no ceļa
seguma.
Takas nobeigumā jāierīko skatu laukums, kur
nostāties ar riteņkrēslu. Laukumam jābūt
vismaz 3000x3000 mm. Laukumu vēlams
labiekārtot ar soliem. Menevrēšanas laukumam
jābūt izvietotām tā, lai būtu saskatāma unikālā
dabas vērtība šajā objektā.

Norādes, informācijas stendi
Apraksts:
Informācijas
stendi
ir
autostāvvietas tuvumā.
Objektā nav norāžu sistēmas.

novietoti

Ieteikumi:
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.
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. Noārdes 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.
Norāžu sistēma šobrīd nav izveidotam, taču šajā objektā tai nav būtiska nozīme.
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Atpūtas vietas, labiekārtojums
Apraksts:
Objektā ir ierīkoti daži soli un galds, taču tie nav
piemēroti cilvēkiem, kas pārvietojas riteņkrēslā. Pie
galda nav nepieciešamā manevrēšanas zonā, kā arī nav
iespējams zem galda.

Ieteikumi:
Labiekārtojumam jābūt veidotam pēc universāla dizainā principiem, tas ir, ērti
izmantojams visiem. Pie soliem jāparedz vieta, kur nostāties ar riteņkrēslu. Daļai solu
jābūt ar atzveltni. Ja ierīko galdus, tiem jābūt piemērotiem arī riteņkrēsla lietotājiem.
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2 Nīcas novads
2.1 Potenciāli attīstāmie dabas objekti
2.1.1 Bernāti
Autostāvvieta
Apraksts:
Pie
dabas
objekta
iekārtota
autostāvvieta ar gludu cietu segumu,
taču
nav
norādīta
atsevišķa
autostāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti.

Ieteikumi:
Nepieciešams iezīmēt stāvvietu, kas paredzēta cilvēkiem ar invaliditāti. Stāvvietai
jābūt iezīmētai ar horizontālo un vertikālo apzīmējumu. Horizontālajam
apzīmējumam jābūt noturīgam un skaidri saprotamam, tādēļ nepieciešamības
gadījumā segums jāmaina uz noturīgu asfaltbetona vai betona bruģakmens segumu
autostāvvietām, kuras paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti.
Autostāvvietām, kas paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti jābūt 3.5 m platām un 5 m
garām.
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Tualete
Apraksts:
Apsekošanas brīdi šinī dabas objektā
nav novietota tualete, kas piemērota
cilvēkiem ar būtiskiem kustību
traucējumiem.

Ieteikumi:
Nepieciešams ierīkot tualeti, kas piemērota cilvēkiem ar būtiskiem kustību
traucējumiem. Iespējams izmantot gatavus bio tualetes moduļus, kas piemēroti
šādam vajadzībām. Piekļūšana tualetei jābūt ar gludu, cietu segumu. Ja starp tualetes
grīdu un plānējuma līmeni veidojas līmeņu starpība, jāierīko uzbrauktuve ar slīpumu
nelielāku, kā 8%, pirms durvīm paredzot horizontālu manevrēšanas laukumu
1500x1500 mm. tualetē vēlams ierīkot arī bērnu pārtinamo galdiņu.
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Piekļuve dabas objektam
Apraksts:
Šajā objektā galvenais mērķis ir
nodrošināt piekļuvi vecajām
priedēm kāpu zonā. Esošās tekas
ir ar smilšainu segumu, taču to
slīpums nav liels. Piekļuvi jūrai
vai liedagam šajā vietā ar
vienkāršiem risinājumiem nav
iespējams nodrošināt.

Ieteikumi:
Nepieciešams izveidot maršrutu caur veco priežu mežu, kas ir pieejams cilvēkiem,
kas pārvietojas riteņkrēslā. Segumu iespējams veidot no uzliekamiem sieta
materiāliem, kas nodrošina cietu segumu.

Taku ieseguma piemērs.
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Norādes, informācijas stendi
Apraksts:
Informācijas stendi ir novietoti autostāvvietas
tuvumā. Šobrīd tiem nav iespējams piekļūt ar
riteņkrēslu.
Objektā nav norāžu sistēmas.

Ieteikumi:
Ierīkojot informācijas stendus, tie jānovieto brīvi pieejamā vietā, lai cilvēki, kas
pārvietojas riteņkrēslā varētu tam 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.
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.

Atpūtas vietas, labiekārtojums
Apraksts:
Objektā ir ierīkoti daži soli autostāvvietas
tuvumā taču, cilvēkiem ar kustību
traucējumiem vai līdzsvara traucējumiem tie
nav piemēroti, Soliem arī nav iesp[ējam
piekļūt cilvēkiem, kas pārvietojas riteņkrēslā.
Citās vietas, tālāk no autostāvvietas, soli vai
galdi nav ierīkoti.
Ieteikumi:
Labiekārtojumam jābūt veidotam pēc universāla dizainā principiem, tas ir, ērti
izmantojams visiem. Pie soliem jāparedz vieta, kur nostāties ar riteņkrēslu. Daļai solu
jābūt ar atzveltni. Ja ierīko galdus, tiem jābūt piemērotiem arī riteņkrēsla lietotājiem.
Uz takas ik pēc 300 m jāparedz vieta ar solu, lai cilvēki, kuriem tas nepieciešams,
varētu atpūsties.
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2.2 Objekti bez attīstāmas infrastruktūras
2.2.1 Pērkone

Apraksts:
Šim dabas objektam šobrīd nav izveidota nekāda infrastruktūra un attīstīt to bez
lielām investīcijām nav iespējams.

2.2.2 Jūrmalciems

Apraksts:
Šim dabas objektam šobrīd nav izveidota nekāda infrastruktūra un attīstīt to bez
lielām investīcijām nav iespējams. Noeja uz liedagu paredzēta traktortehniaki un tajā
ierīkot gājēju ceļu nav iespējams, lai gan slīpums ir salīdzinoši neliels.
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3 Grobiņas novads
3.1 Potenciāli attīstāmie dabas objekti
3.1.1 Medze
Autostāvvieta
Apraksts:
Pie dabas objekta iekārtota autostāvvieta ar
gludu cietu segumu, taču nav norādīta
atsevišķa autostāvvieta cilvēkiem ar
invaliditāti.

Ieteikumi:
Nepieciešams iezīmēt stāvvietu, kas paredzēta cilvēkiem ar invaliditāti. Stāvvietai jābūt
iezīmētai ar horizontālo un vertikālo apzīmējumu. Horizontālajam apzīmējumam jābūt
noturīgam un skaidri saprotamam, tādēļ nepieciešamības gadījumā segums jāmaina uz
noturīgu asfaltbetona vai betona bruģakmens segumu autostāvvietām, kuras paredzētas
cilvēkiem ar invaliditāti.
Autostāvvietām, kas paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti jābūt 3.5 m platām un 5 m garām.
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Tualete

Apraksts:
Pie autostāvvietas ir uzbūvēta tualete taču tā nav piemērota cilvēkiem ar būtiskiem kustību
traucējumiem.
Ieteikumi:
Nepieciešams ierīkot tualeti, kas piemērot acilvēkiem ar būtiskiem kustību traucējumiem.
Iespējams izmantot gatavus bio tualetes moduļus, kas piemēroti šādam vajadzībām.
Piekļūšana tualetei jābūt ar gludu, cietu segumu. Ja starp tualetes grīdu un plānējuma līmeni
veidojas līmeņu starpība, jāierīko uzbrauktuve ar slīpumu nelielāku, kā 8%, pirms durvīm
paredzot horizontālu manevrēšanas laukumu 1500x1500 mm. tualetē vēlams ierīkot arī
bērnu pārtinamo galdiņu.
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Piekļuve dabas objektam

Apraksts:
No autostāvvietas līdz liedagam ir izbūvēts gājēju ceļš no koka dēļu seguma, kura platums
ir 1000 mm. Pie liedaga, gājēju takas nobeigumā, izbūvētas kāpnes noejai pie jūras. Līdz
kāpnēm segums ir kvalitatīvs ar drošu slīpumu, kas izmantojams cilvēkiem, kas
pārvietojas riteņkrēslā ar asistenta palīdzību.
Ieteikumi:
Pārskatāmā attālumā (30-50m) nepieciešams
ierīkot samainīšanās vietu 2000 mm garu un
1800 mm platu.
Takas nobeigumā jāierīko skatu laukums,
kur nostāties ar riteņkrēslu. Laukumam jābūt
vismaz 3000x3000 mm. Laukumu vēlams
labiekārtot ar soliem. Manevrēšanas
laukumam jābūt izvietotām tā, lai būtu
saskatāma unikālā dabas vērtība šajā objektā.
Šobrīd izveidotā taka ir izmantojama arī cilvēkiem, kas pārvietojas riteņkrēslā ar asistenta
palīdzību, taču tā nesasniedz dabas objektu, kā arī ir zināmi riski savainoties, tādēļ
nepieciešams veikt minētos ieteikumus.
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Norādes, informācijas stendi
Apraksts:
Objektā nav informācijas stenda, kura aprakstīta
informācija par dabas objektu.
Objektā nav norāžu sistēmas.

Ieteikumi:
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.
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.
Norāžu sistēma šobrīd nav izveidotam, taču šajā objektā tai nav būtiska nozīme.

Atpūtas vietas, labiekārtojums
Apraksts:
Objektā šobrīd ir izveidotas tikai pārģēbšanās
kabīnes, kas arī nav piemērotas cilvēkiem, kas
pārvietojas riteņkrēslā.

Ieteikumi:
Labiekārtojumam jābūt veidotam pēc universāla dizainā principiem, tas ir, ērti
izmantojams visiem. Šajā gadījumā veidojot atpūtas, skatu laukumu pie liedaga, uz
šī laukuma jāparedz soli vēlams arī galds.
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4 Pāvilostas novads
4.1 Potenciāli attīstāmie dabas objekti
4.1.1 Pāvilostas pilsētas dienvidu piekraste un ziemeļu
piekraste
Autostāvvieta

Apraksts:
Pie abiem dabas objekta iekārtota autostāvvieta ar gludu cietu segumu, taču nav norādīta
atsevišķa autostāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti.
Ieteikumi:
Nepieciešams iezīmēt stāvvietu, kas paredzēta cilvēkiem ar invaliditāti. Stāvvietai jābūt
iezīmētai ar horizontālo un vertikālo apzīmējumu. Horizontālajam apzīmējumam jābūt
noturīgam un skaidri saprotamam, tādēļ nepieciešamības gadījumā segums jāmaina uz
noturīgu asfaltbetona vai betona bruģakmens segumu autostāvvietām, kuras paredzētas
cilvēkiem ar invaliditāti.
Autostāvvietām, kas paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti jābūt 3.5 m platām un 5 m garām.
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Tualete
Apraksts:
Šajās vietas nav izbūvētas vai uzstādītas tualetes
Ieteikumi:
Nepieciešams ierīkot tualeti, kas piemērot acilvēkiem ar būtiskiem kustību
traucējumiem. Iespējams izmantot gatavus bio tualetes moduļus, kas piemēroti
šādam vajadzībām. Piekļūšana tualetei jābūt ar gludu, cietu segumu. Ja starp tualetes
grīdu un planējuma līmeni veidojas līmeņu starpība, jāierīko uzbrauktuve ar slīpumu
nelielāku, kā 8%, pirms durvīm paredzot horizontālu manevrēšanas laukumu
1500x1500 mm. tualetē vēlams ierīkot arī bērnu pārtinamo galdiņu.
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Piekļuve dabas objektam

Apraksts:
No autostāvvietas līdz liedagam ir izbūvēts gājēju ceļš no koka dēļu seguma. Esošais
segums ir daudzās vietās ir satrupējis un ir sliktā stāvoklī. Takas nobeigumā nav
apgriešanās vietas vai skatu platformas, kur nostāties ar riteņkrēslu. Uz takas nav
izveidotas samainīšanas vietas. Takas slīpums ir izmantojams ar asistenta palīdzību, taču
kāpas reljefs ir pateicīgs, lai taku veidotu pieejamu cilvēkiem, kas pārvietojas riteņkrēslā,
bez asistenta atbalsta.

Ieteikumi:
Nepieciešams atjaunot satrupējušos takas posmi.
Pārskatāmā attālumā (30-50m) nepieciešams ierīkot samainīšanās vietu 2000 mm garu un
1800 mm platu.
Takas nobeigumā jāierīko skatu laukums, kur nostāties ar riteņkrēslu. Laukumam jābūt
vismaz 3000x3000 mm. Laukumu vēlams labiekārtot ar soliem. Manevrēšanas laukumam
jābūt izvietotām tā, lai būtu saskatāma unikālā dabas vērtība šajā objektā.
Ieteicams takas stāvākās vietas pārbūvēt lēzenākas- līdz 8% slīpumam.
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Norādes, informācijas stendi
Apraksts:
Objektā ir informācijas stends un tas ir
novietots atbilstošā augstumā, lai būtu
pieejams cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
Objektā nav norāžu sistēmas.

Ieteikumi:
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.

Atpūtas vietas, labiekārtojums
Apraksts:
Objektos ir ierīkoti vairāki soli

Ieteikumi:
Labiekārtojumam jābūt veidotam pēc universāla dizainā principiem, tas ir, ērti
izmantojams visiem. Šajā gadījumā veidojot atpūtas, skatu laukumu pie liedaga, uz
šī laukuma jāparedz soli vēlams arī galds. Soliem jāparedz blakus brīva 900 mm plata
vieta, kur nostāties ar riteņkrēslu. Soliem nepieciešama atzveltne.
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4.2 Objekti bez attīstāmas infrastruktūras
4.2.1 Akmeņraga bāka

Apraksts:
Šim dabas objektam šobrīd nav izveidota nekāda infrastruktūra un attīstīt to bez
lielām investīcijām nav iespējams. Bāku, kā skatu torni cilvēkiem riteņkrēslā nav
iespējams izmantot. Nokļūšanai līdz liedagam, kur redzama pelēkā kāpā būtu
jāizbūvē laipas. Nav arī ierīkota stāvvieta vai labierīcības.

22

5 Ventspils novads
5.1 Potenciāli attīstāmie dabas objekti
5.1.1 Jūrkalne
Autostāvvieta
Apraksts:
Pie dabas objekta ir iekārtota autostāvvieta ar
gludu cietu segumu, taču nav norādīta atsevišķa
autostāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti.

Ieteikumi:
Nepieciešams iezīmēt stāvvietu, kas paredzēta cilvēkiem ar invaliditāti. Stāvvietai jābūt
iezīmētai ar horizontālo un vertikālo apzīmējumu. Horizontālajam apzīmējumam jābūt
noturīgam un skaidri saprotamam, tādēļ nepieciešamības gadījumā segums jāmaina uz
noturīgu asfaltbetona vai betona bruģakmens segumu autostāvvietām, kuras paredzētas
cilvēkiem ar invaliditāti.
Autostāvvietām, kas paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti jābūt 3.5 m platām un 5 m garām.
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Tualete
Apraksts:
Šajās vietas nav izbūvētas vai
uzstādītas tualetes, kas būtu
piemērota cilvēkiem ar invaliditāti

Ieteikumi:
Nepieciešams ierīkot tualeti, kas piemērota cilvēkiem ar būtiskiem kustību
traucējumiem. Iespējams izmantot gatavus bio tualetes moduļus, kas piemēroti
šādam vajadzībām. Piekļūšana tualetei jābūt ar gludu, cietu segumu. Ja starp tualetes
grīdu un planējuma līmeni veidojas līmeņu starpība, jāierīko uzbrauktuve ar slīpumu
nelielāku, kā 8%, pirms durvīm paredzot horizontālu manevrēšanas laukumu
1500x1500 mm. tualetē vēlams ierīkot arī bērnu pārtinamo galdiņu.
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Piekļuve dabas objektam

Apraksts:
No autostāvvietas līdz liedagam ir izbūvēts gājēju ceļš no cita seguma. Tuvāk stāvrakstam
(pēdējie 30 m) ir ar smilšainu segumu. Lai nokļūtu uz skatu laukuma jāpārvar divi
pakāpieni, kā arī viens pakāpiens uz dēļu klāja. Dēļu klājs veidots ar lielām spraugām 3040 mm.
Ieteikumi:
Takas smilšainajai daļai jāierīko gājēju laipa vai jāieklāj ciets segums.
Skatu laukumam jāizbūvē uzbrauktuve ar slīpumu ne lielāku, kā 8%, kā arī dēļu klajam
jāsamazina spraugas, tās nedrīkst būt lielākas par 10 mm.
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Norādes, informācijas stendi
Apraksts:
Objektā ir ierīkots informācijas stends,
pie tā var piekļūt ar riteņkrēslu, taču
daļa teksta ir novietota pārāk augstu,
lai to varētu nolasīt cilvēki ar redzes
traucējumiem.
Objektā nav norāžu sistēmas.

Ieteikumi:
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.
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.

Atpūtas vietas, labiekārtojums
Apraksts:
Objektos ir ierīkoti vairāki soli uz takas
un sols ar galdu stāvkrasta tuvumā. Pie
stāvkrasta esošajiem soliem un galda nav
iespējams piekļūt ar riteņkrēslu.

Ieteikumi:
Labiekārtojumam jābūt veidotam pēc universāla dizainā principiem, tas ir, ērti
izmantojams visiem.
Pie soliem un galdiem jāizveido citu segumu no sablietēta smilšu šķembu maisījuma,
vai cita cieta seguma.
Soliem jāparedz blakus brīva 900 mm plata vieta, kur nostāties ar riteņkrēslu. Dažiem
soliem nepieciešama arī atzveltne.
Pie galda jāparedz vieta, kur iespējams piebraukt ar riteņkrēslu. Šajā vietā jāparedz
700 mm augstumā un 900 mm platumā brīva vieta zem galda.
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5.2 Objekti bez attīstāmas infrastruktūras
5.2.1 Muižupīte

Apraksts:
Šim dabas objektam šobrīd nav izveidota nekāda infrastruktūra un attīstīt to bez
lielām investīcijām nav iespējams. Ir ierīkots stāvlaukums, bet līdz liedagam ved
smilšaina stiga. Nav izbūvētas atbilstošas tualetes.

5.2.2 Vārves poligons
Apraksts:
Šim dabas objektam šobrīd nav
izveidota nekāda infrastruktūra un
attīstīt to bez lielām investīcijām nav
iespējams. Ir izbūvēta nobraukšana uz
liedaku, kas paredzēta transportam.
Betonēto segumu klaj smiltis, pat, ja to
attīra jau neliela kārta smilšu padara
brauktuvi neizmantojamu riteņkrēsla
lietotājiem.

5.2.3 Ovīši

Apraksts:
Šim dabas objektam šobrīd nav izveidota nekāda infrastruktūra un attīstīt to bez
lielām investīcijām nav iespējams. Nokļūt līdz liedagam cilvēkam riteņkrēslā nav
iespējams, ceļam nav veidots nekāds segums un brīžiem tā ir tīra smilts.
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5.2.4 Miķeļu bāka
Apraksts:
Piekļūt pie bākas ar riteņkrēslu ir iespējams, taču
pie jūras nav iespējams, līdz ar to dabas objekts
nav sasniedzams.

5.2.5 Lielirbe

Apraksts:
Šim dabas objektam šobrīd nav izveidota nekāda infrastruktūra un attīstīt to bez
lielām investīcijām nav iespējams. Nokļūt līdz liedagam cilvēkam riteņkrēslā nav
iespējams, jo ceļ ir aizaudzis, ka arī jāmēro 0,5 km.
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6 Dundagas novads
6.1 Potenciāli attīstāmie dabas objekti
6.1.1 Kolkas šautuve
Autostāvvieta
Apraksts:
Pie dabas objekta ir iekārtota autostāvvieta
ar gludu cietu segumu, taču nav norādīta
atsevišķa autostāvvieta cilvēkiem ar
invaliditāti.

Ieteikumi:
Nepieciešams iezīmēt stāvvietu, kas paredzēta cilvēkiem ar invaliditāti. Stāvvietai jābūt
iezīmētai ar horizontālo un vertikālo apzīmējumu. Horizontālajam apzīmējumam jābūt
noturīgam un skaidri saprotamam, tādēļ nepieciešamības gadījumā segums jāmaina uz
noturīgu asfaltbetona vai betona bruģakmens segumu autostāvvietām, kuras paredzētas
cilvēkiem ar invaliditāti.
Autostāvvietām, kas paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti jābūt 3.5 m platām un 5 m garām.
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Tualete
Apraksts:
Autostāvvietas tuvumā ir tualete, kas
piemērota
cilvēkiem
ar
invaliditāti.
Piekļūšana tualetei ir ar gludu, cietu grants
segumu. Līmeņu starpības pārvarēšanai starp
tualetes grīdu un celiņu ir izveidots panduss
ar atbilstošu slīpumu.

Ieteikumi:
Apsekošanas brīdī tika konstatēts, ka ir
nolauzts atbalsta rokturis pie klozetpoda, šo
rokturi nepieciešams atjaunot.

Piekļuve dabas objektam
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Apraksts:
Objektā ir izveidots plašs taku tīkls. Takas
ir veidotas no grants seguma, kas ir labi
sablietēta un līdzena. Dažās vietās
segumu nepieciešams atjaunot, jo ir
izveidojušies izskalojumi.
Takām pirmie posmi, kas ved caur mežu,
ir izmantojami arī cilvēkiem, kas
pārvietojas riteņkrēslā ar asistenta
palīdzību. Pieejamā posma nobeigumā ir
ierīkota skatu platforma.
Skatu platforma ir veidota no dēļu klajā.
Ir arī izbūvēts ceļš no autostāvvietas līdz
liedagam. Ceļš pieved pie skatu
platformas, kas atrodas liedaga tuvumā.
Pa šo ceļu cilvēks var pārvietotas
patstāvīgi, bez asistenta palīdzības.

Ieteikumi:
Takām nepieciešams atjaunot grants segumu.
Skatu platformām dēļu klājs ir izveidots ar lielām
spraugām 20-30 mm, deļu klājam jābūt ar
spraugām ne lielākām par 10 mm.
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Pandusam pie šīs platformas nepieciešams
uzstādīt atbalsta rokturus vismaz vienā pusē.

Norādes, informācijas stendi
Apraksts:
Objektā ir ierīkots informācijas stends, pie
tā var piekļūt ar riteņkrēslu, taču daļa teksta
ir novietota pārāk augstu, lai to varētu
nolasīt cilvēki ar redzes traucējumiem.
Objektā nav norāžu sistēmas.

Ieteikumi:
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.
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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Šajā objektā būtiski norādīt taku posmus, kas pieejami cilvēkiem riteņkrēslā ar
asistenta palīdzību un bez tās.

Atpūtas vietas, labiekārtojums
Apraksts:
Objektā nav ierīkoti soli vai galdi.
Ieteikumi:
Ņemot vērā to, ka taku posmi ir gari, šajā objektā ir nepieciešami soli. Soli
nepieciešami ik pēc 300 m.

6.1.2 Kolkas rags
Autostāvvieta
Apraksts:
Pie dabas objekta ir iekārtota autostāvvieta ar
asfaltētu segumu, taču nav norādīta atsevišķa
autostāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti.

Ieteikumi:
Nepieciešams iezīmēt stāvvietu, kas paredzēta cilvēkiem ar invaliditāti. Stāvvietai jābūt
iezīmētai ar horizontālo un vertikālo apzīmējumu. Autostāvvietām, kas paredzētas
cilvēkiem ar invaliditāti jābūt 3.5 m platām un 5 m garām.
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Tualete

Apraksts:
Pie autostāvvietas esošajā kafejnīcā ir ierīkota tualete, kas piemērota cilvēkiem ar
invaliditāti. Iekļūt kafejnīcā un tualete var bez škēršliem.
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Ieteikumi:
Tualetē pie klozetpoda trūkst atbalsta rokturis vienā pusē. Atbalsta rokturiem jābūt
divos augstumos 900 mm un 700 mm.
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Piekļuve dabas objektam

Apraksts:
No autostāvvietas līdz liedagam ved koka laipa. Laipas nobeigumā ir pakāpieni, līdz ar to
cilvēkiem, kas pārvietojas riteņkrēslā, Kolkas ragu nav iespējams labi saskatīt.
Priežu taka, kas arī pieslēdzas šim objektam, nav pieejama cilvēkiem, kas pārvietojas
riteņkrēslā.
Ieteikumi:
Pakāpieniem, kas atrodas laipas nobeigumā jāizbūvē uzbrauktuve ar slīpumu 8%.
Takā ar riteņkrēslu pārvietoties pa smiltīm nav
iespējams līdz Kolkas ragam sezonas laikā
jāuzstāda saliekams segums, kas nodrošina stabilu
pārvietošanos.
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Norādes, informācijas stendi
Apraksts:
Objektā ir izveidota norāžu sistēma. Norades ir
ar labu kontrastu un novietotas acu augstumā,
līdz ar to tās ir labi saskatāmas arī cilvēkiem ar
redzes traucējumiem.

Ieteikumi:
Ieteicams sistēma iekļaut arī norādes, kuras taka ir pieejamas cilvēkiem ar kustību
traucējumiem.

Atpūtas vietas, labiekārtojums
Apraksts:
Pie stāvlaukumu atrodas privāta kafejnīca, kura nodrošina galdus un solus, taču pie
liedaga vai uz takām šāda labiekārtojuma nav.
Ieteikumi:
Vēlams ierīkot solus liedaga tuvumā. Daļai solu nepieciešama atzveltne.
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6.2 Objekti bez attīstāmas infrastruktūras
6.2.1 Sīkrags un Mazirbe

Apraksts:
Šajos objektos ir salīdzinoši nesen izbūvētas laipas un tualetes, taču ši infrastruktūra
nav izmantojama cilvēkiem, kas pārvietojās riteņkrēslā. Laipas platums ir tikai 600
mm, kas ir nepietiekoši. Pārī kāpai laipa veidota ar pakāpieniem līdz ar to pat, ja
veiktu laipu paplašināšanu, pakāpienu pārvarēšana bez ievērojamas pārbūves nav
iespējama. Ierīkotās tualetes nav izmantojama cilvēkiem ar būtiskiem kustību
traucējumiem.
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7. Rojas novads
7.1 Potenciāli attīstāmie dabas objekti
7.1.1 Ģipkas pludmale
Autostāvvieta
Apraksts:
Pie dabas objekta ir iekārtota
autostāvvieta ar asfaltētu segumu,
taču nav norādīta atsevišķa
autostāvvieta
cilvēkiem
ar
invaliditāti.

Ieteikumi:
Nepieciešams iezīmēt stāvvietu, kas paredzēta cilvēkiem ar invaliditāti. Stāvvietai jābūt
iezīmētai ar horizontālo un vertikālo apzīmējumu. Autostāvvietām, kas paredzētas
cilvēkiem ar invaliditāti jābūt 3.5 m platām un 5 m garām.

Tualete
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Apraksts:
Autostāvvietas
tuvumā
ir
izbūvēta tualete. Līdz tualetei
ved grantēts segums, kas dažās
vietās ir irdens. Tualetes grīda ir
nedaudz pacelta tādēļ kā arī
durvju platums ir 700 mm, tadēl
iekļūt ar riteņkrēslu tualetē nav
iespējams. Tualetes telpas izmēri ir
pietiekoši,
lai
nodrošinātu
pārsēšanās oznu pie klozetpoda.

Ieteikumi:
Pie tualetes esošajai platformai jāierīko pandus ar slīpumu nelielāku, kā 8%.
Tualetei nepieciešams nomainīt platākas durvis, kuru brīvais atvērums ir 900 mm.
Pie klozetpoda trūkst atbalsta rokturis vienā pusē. Atbalsta rokturiem jābūt divos
augstumos 900 mm un 700 mm.
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Piekļuve dabas objektam
Apraksts:
No autostāvvietas līdz liedagam ved koka
laipa, kas ir praktiski bez slīpuma. Laipas
segums ir nolietots un dažas vietas
veidojas lielas spraugas.
Posms no autostāvvietas līdz liedagam ir
neliels.
Laipas nobeigums ieved smiltīs.
Ieteikumi:
Laipai nepieciešams atjaunot satrupējušos posmus. Pie liedaga nepieciešams izveidot
atpūtas, skatu laukumu, kur nostāties ar riteņkrēslu, laukumu vēlams parīkot ar galdu un
solu.

Norādes, informācijas stendi
Apraksts:
Objektā ir izvietots informācijas
stends. Stends ir novietots atstatus
no asfaltētā seguma līdz ar to tam
nav iespējams piekļūt ar riteņkrēslu.
Rakstīto informāciju nav iespējams
nolasīt
cilvēkiem
ar
redzes
traucējumiem.
Ieteikumi:
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.
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.

Atpūtas vietas, labiekārtojums
Apraksts:
Objektā nav ierīkoti soli vai galdi.
Ieteikumi:
Nepieciešams ierīkot solu liedaga tuvumā.
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7.1.2 Rojas pludmale
Autostāvvieta
Apraksts:
Pilsētā pludmales tuvumā ir ierīkotas autostāvvietas, kas paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti.

Tualete
Apraksts:
Pludmalē ar piekļuvi no laipām ir i9zbūvēta tualete,
kas piemērota cilvēkiem ar būtiskiem kustību
traucējumiem.

Piekļuve dabas objektam
Apraksts:
No autostāvvietas, paralēli pludmalei ir ierīkota laipa. Laipa vairākās vietas pieved
liedagam. Pie liedaga ir izveidots laukumus, kur nostāties ar riteņkrēslu. Laipai dažās
vietās ir bojāti dēļi.
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Atpūtas vietas, labiekārtojums
Apraksts:
Objektā ir ierīkoti soli vairākās vietās. Liela daļa solu ir veidoti ar atzveltnēm.

Ieteikumi:
Vēlams ierīkot solus uz skatu platformām liedagu tuvumā.
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8. Engures novads
8.1 Potenciāli attīstāmie dabas objekti
8.1.1 Kuplā priede
Autostāvvieta
Apraksts:
Stāvvieta ir veidota no asfaltēta seguma. Ir atzīmēts
divas autostāvvietas, kas paredzētas cilvēkiem ar
invaliditāti.

Tualete
Apraksts:
Autostāvvietas tuvumā ir tualete, taču tā nav
pieejama cilvēkiem ar invaliditāti.

Ieteikumi:
Nepieciešams ierīkot tualeti, kas piemērota cilvēkiem ar būtiskiem kustību
traucējumiem. Iespējams izmantot gatavus bio tualetes moduļus, kas piemēroti
šādam vajadzībām. Piekļūšana tualetei jābūt ar gludu, cietu segumu. Ja starp tualetes
grīdu un planējuma līmeni veidojas līmeņu starpība, jāierīko uzbrauktuve ar slīpumu
nelielāku, kā 8%, pirms durvīm paredzot horizontālu manevrēšanas laukumu
1500x1500 mm. tualetē vēlams ierīkot arī bērnu pārtinamo galdiņu.
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Piekļuve dabas objektam
Apraksts:
No autostāvvietas līdz liedagam ved laipa. Laipa
lielākais slīpums ir 8%.
Laipas nobeigumā ir izbūvēts skatu laukums, taču
tas ir nekvalitatīvs ar lielām spraugām starp
dēļiem un to lietot cilvēks, kas pārvietojas
riteņkrēslā, nevar.

Ieteikumi:
Pie liedaga esošajam skatu laukumu nepieciešams
pārbūvēt. Laukumam jābūt vismaz 3x3 m. atstarpes starp
dēļiem nedrīkst pārsniegt 10 mm.
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Norādes, informācijas stendi
Apraksts:
Pie takas ir izvietotas informatīvas norādes.
Norādes ir labi kontrastējošas un novietotas
acu augstumā, līdz ar to ari nolasāmas
cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Ieteikumi:
Nepieciešama norāde ka ši taka nav ieteicama cilvēkiem ar invaliditāti bez pavadoņa,
ja netiek izbūvēts apgriešanās laukums takas nobeigumā.

Atpūtas vietas, labiekārtojums
Apraksts:
Objektā ir ierīkoti daži soli, taču tos nevar
uzskatīt par labiekārtojumu.

Ieteikumi:
Takas nobeigumā nepieciešams ierīkot solus. Daļai no tiem jābūt ar atzveltni.
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8.1.2 Ķesterciems
Autostāvvieta
Apraksts:
Šajā vietā automašīnām stāvlaukums nav
izveidots. Nokļūt līdz laipai no tuvākas auto
novietnes var šķērsojot smilšainu segumu.
Risinājums šajā vietā būtu ļaut cilvēkiem ar
invaliditāti, kuriem ir stāvvietas izmantošanas
karte, ko izsniedz CSDD, ļaut iebraukt līdz
laipai ar automašīnu.

Tualete
Apraksts:
Šajā vietā nav ierīkota tualete.
Ieteikumi:
Nepieciešams ierīkot tualeti, kas piemērota cilvēkiem ar būtiskiem kustību
traucējumiem. Iespējams izmantot gatavus bio tualetes moduļus, kas piemēroti
šādam vajadzībām. Piekļūšana tualetei jābūt ar gludu, cietu segumu. Ja starp tualetes
grīdu un planējuma līmeni veidojas līmeņu starpība, jāierīko uzbrauktuve ar slīpumu
nelielāku, kā 8%, pirms durvīm paredzot horizontālu manevrēšanas laukumu
1500x1500 mm. tualetē vēlams ierīkot arī bērnu pārtinamo galdiņu.
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Piekļuve dabas objektam
Apraksts:
Šobrīd piekļūt līdz koka laipai ir sarežģīti, bet ja atrisinā iepriekš minēto auto novietošanas
iespēju, piekļūšana objektam būtu ērta.
Laipai ir salīdzinoši mazs kritums (8%) un tā ir veidota ar samainīšanās laukumiem.

Ieteikumi:
Pie liedaga nepieciešams izbūvēt skatu laukumu
Laukumam jābūt vismaz 3x3 m. atstarpes starp
dēļiem nedrīkst pārsniegt 10 mm.

Norādes, informācijas stendi
Apraksts:
Objektā ir ierīkots informācijas stends, pie tā nav
iespējams piekļūt ar riteņkrēslu, Daļa teksta ir
novietota pārāk augstu, lai to varētu nolasīt
cilvēki ar redzes traucējumiem.
Objektā nav norāžu sistēmas.

Ieteikumi:
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.

48

Atpūtas vietas, labiekārtojums
Apraksts:
Objektā nav ierīkots labiekārtojums- soli, galdi.
Ieteikumi:
Takas nobeigumā nepieciešams ierīkot solus. Daļai no tiem jābūt ar atzveltni.

8.2 Objekti bez attīstāmas infrastruktūras
8.2.1 Gausā jūdze
Apraksts:
Šai vietai ir nesen veidota infrastruktūra, taču
neraugoties uz to, tā neatbilst vides pieejamības
prasībām. Galvenais trūkums ir stāvais kritums, kas
veidojas laipai šķērsojot kāpu. Šāds slīpums, kas
pārsniedz 20% ir bīstams un riteņkrēsla lietotājiem
neizmantojams pat ar asistenta atbalstu.

Engures veselības centrs
Apraksts:
Nokļūt līdz koka laipai ar riteņkrēslu šajā vietā nav
iespējams. Nav arī ierīkota stāvvieta ar cietu
segumu.
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9. Carnikavas novads
9.1 Potenciāli attīstāmie dabas objekti
9.1.1 Garciems
Autostāvvieta
Apraksts:
Irierīkotas autostāvvietas, kas paredzētas
cilvēkiem ar invaliditāti. Stāvvietas
segums ir smilšainse un pa to cilvēkam
pastāvīgi ar riteņkrēslu nav iespējams
pārvietoties.
Segumu nepieciešams veidot no gluda
cieta seguma.

Tualete
Apraksts:
Šajā vietā nav ierīkota tualete.
Ieteikumi:
Nepieciešams ierīkot tualeti, kas piemērota cilvēkiem ar būtiskiem kustību
traucējumiem. Iespējams izmantot gatavus bio tualetes moduļus, kas piemēroti
šādam vajadzībām. Piekļūšana tualetei jābūt ar gludu, cietu segumu. Ja starp tualetes
grīdu un planējuma līmeni veidojas līmeņu starpība, jāierīko uzbrauktuve ar slīpumu
nelielāku, kā 8%, pirms durvīm paredzot horizontālu manevrēšanas laukumu
1500x1500 mm. tualetē vēlams ierīkot arī bērnu pārtinamo galdiņu.
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Piekļuve dabas objektam
Apraksts:
Nokļūšanai līdz liedagam ir izveidots asfaltēts ceļš.
nobeigumā pie liedega ir ierīkota skatu platforma.
Nokļūšana uz platformas šobrīd ir apgrūtināta, jo pirms
pandusa ir smilšains segums

Ceļa

Ieteikumi:
Skatu platformai nepieciešams ierīkot garāku uzbrauktuvi, tādā veidā samazinot tā
slīpumu, kā arī tiekot pāri smilšainajam posma pie šis platformas.
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Norādes, informācijas stendi
Apraksts:
Objektā ir ierīkots informācijas stends, pie tā
nav iespējams piekļūt ar riteņkrēslu, Daļa
teksta ir novietota pārāk augstu, lai to varētu
nolasīt cilvēki ar redzes traucējumiem.
Objektā nav norāžu sistēmas.

Ieteikumi:
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.

Atpūtas vietas, labiekārtojums
Apraksts:
Pie liedaga uz platformas ir ierīkota solu rinda
ar atzveltni. Pie soliem arī var piekļūt cilvēki,
kas pārvietojas riteņkrēslā.
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9.1.2 Lilaste
Autostāvvieta
Apraksts:
Pie objekta ir liela asfaltēta autostāvvieta,
taču nav iezīmēta stāvvietas cilvēkiem ar
invaliditāti.

Ieteikumi:
Nepieciešams iezīmēt stāvvietu, kas paredzēta cilvēkiem ar invaliditāti. Stāvvietai
jābūt iezīmētai ar horizontālo un vertikālo apzīmējumu. Autostāvvietām, kas
paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti jābūt 3.5 m platām un 5 m garām.

Tualete
Apraksts:
Šajā vietā nav ierīkota tualete.
Ieteikumi:
Nepieciešams ierīkot tualeti, kas piemērota cilvēkiem ar būtiskiem kustību
traucējumiem. Iespējams izmantot gatavus bio tualetes moduļus, kas piemēroti
šādam vajadzībām. Piekļūšana tualetei jābūt ar gludu, cietu segumu. Ja starp tualetes
grīdu un planējuma līmeni veidojas līmeņu starpība, jāierīko uzbrauktuve ar slīpumu
nelielāku, kā 8%, pirms durvīm paredzot horizontālu manevrēšanas laukumu
1500x1500 mm. tualetē vēlams ierīkot arī bērnu pārtinamo galdiņu.
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Piekļuve dabas objektam
Apraksts:
Nokļūšanai līdz liedagam ir izveidota koka laipa. Laipas slīpums stāvākajās vietās ir 13%,
kas ir piemērots, ja tiek nodrošināts asistenta atbalsts.
Laipas vidu ir izveidota samainīšanās vietas, taču tās
garums ir nepietiekšs.
Laipas beigās, pie liedaga, nav ierīkota platforma, kur
nostāties ar riteņkrēslu.

Ieteikumi:
Takai samainīšanās vietai jābūt vismaz 2m garai un 1,8m platai. Laipas nobeigumā
jāierīko skatu platforma vismaz 3x3 m.
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Norādes, informācijas stendi
Apraksts:
Objektā stāvvietas tuvumā nav ierīkots informācijas stends. Nav arī ierīkotas norādes

Ieteikumi:
Koka laipas sākumā jāierīko norāde cik tālu ir liedags, kā arī ka taku rekemendē
lietot cilvēkiem riteņkrēslā ar asistenta palīdzību.

Atpūtas vietas, labiekārtojums
Apraksts:
Šajā vietā nav ierīkoti soli vai galdi.
Ieteikumi:
Pie liedaga nepieciešams ierīkot solus. Daļai no soliem jābūt atzveltnei.
Ja tiek ierīkota skatu platforma soli jānovieto uz šis platformas, nodrošinot arī pieeju
cilvēkiem, kas pārvietojas riteņkrēslā vai ar kruķiem.

9.1.3 Saulkrasti- Baltā kāpa
Autostāvvieta
Apraksts:
Pie objekta ir liela asfaltēta autostāvvieta,
ar divām iežimētām stāvvietām, kas
paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti.
Iezīmētajām stāvvietām ir nepietiekošs
platums.
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Ieteikumi:
Stāvvietai jābūt ar platumu
3,5m un garumu 5 m.

Tualete
Apraksts:
Autostāvvietā ir uzstādīta
pārvietojamās bio tualetes
modulis,
kas
paredzēts
cilvēkiem
ar
kustību
traucējumiem.

Piekļuve dabas objektam
Apraksts:
Līdz jūrai ir ierīkoti grants seguma ceļi, kas ir labi sablietēti un gludi. Gar jūru ir ierīkotas
skatu platformas un laipas, kas atbilst vides pieejamības prasībām.
Šobrīd bez sarežģījumiem iespējams nokļūt līdz skatu platformai, taču paralēli jūrai
esošajai laipai piestiprinātas līstes, kas šo laipu padara neizmantojamu, jo brīvā zona
plaiek tikai 700 mm. Šādas līstes arī rada lielu paklupšanas risku.
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Ieteikumi:
Posmos, kur piestiprinātas līstes, brīvajai zonā jābūt vismaz 900 mm. Šo zonu laipas
garenvirzienā jānodala ar apmali vismaz 50 mm augstu, lai nebūtu iespējams ar riteņkrēslu
nejaušās aizķerties aiz kāda no spraišļiem.

Norādes, informācijas stendi
Apraksts:
Objektā ir izveidota plaša norāžu sistēma ar labi kontrastējošām norādēm.
Ir ierīkoti arī informācijas stendi, kas viegli pieejami cilvēkiem, kas pārvietojas
riteņkrēslā, kā arī ar redzes traucējumiem.
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Ieteikumi:
Nepieciešams ieviest papildus norādes, kuri ceļi ir lietojami cilvēkiem, kas
pārvietojas riteņkrēslā.

58

Atpūtas vietas, labiekārtojums
Apraksts:
Šajā objektā ir ierīkoti vairāki soli un pie jūras
iekārtota lapene.
Lapene ir izveidota ar pacēlumu līdz ar to nav
iespējams tajā iebraukt ar riteņrēslu, piemēram,
lietus laikā.

Ieteikumi:
Lapenei nepieciešams ierīkot nelielu uzbrauktuvi, šajā gadījumā 500 mm garu.
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10. Limbažu novads
10.1 Objekti bez attīstāmas infrastruktūras
10.1.1 Lauču akmens
Apraksts:
Šobrīd pie ši objekta nav izveidota infrastruktūra, ko varētu attīstīt. Šo objektu ir
vērts attīstīt, jo tas atrodas tuvu piebraucamajam ceļam. Pēc sniegtās informācijas ir
plānots izbūvēt laipas un labierīcības, taču par tas atbilstību vides pieejamības
prasībām nevar spriest.

11. Salacgrīvas novads
11.1 Potenciāli attīstāmie dabas objekti
11.1.1 Salacgrīvas pilsētas pludmale
Autostāvvieta
Apraksts:
Pie laipas sākuma ir ierīkota autostāvvieta ar
betona bruģakmens segumu. Ir atzīmētas divas
autostāvvietas cilvēkiem ar invaliditāti. Trūkst
horizontālais apzīmējums.
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Tualete
Apraksts:
Pludmalē ir izvietota tualete, kura
paredzēta arī cilvēkiem ar invaliditāti.
Apsekošanas brīdī segums līdz
tualetei bija demontēts sakoties
ziemas sezonai.
Tualetei ir šaurs pandus ar diviem
laidiem. Pandusa starplaukums ir
šaurs. Pandus nav aprīkots ar margām
kā arī apmalēm. Pandusa augšpusē
esošais laukums nav norobežots ar
margām.
Ieteikumi:
Pie tualetes esošo pandusu nepieciešams pārbūvēt. Pandusa starplaukuma šajā
gadījumā jābūt 1500 mm platam. Pandusam jābūt ar apmalēm vismaz 50 mm
augstām, kā arī aprīkotam ar atbalsta rokturiem divos augstumos 700 mm un 900
mm. Pie durvīm esošā platforma jānorobežo ar margām.

Piekļuve dabas objektam
Apraksts:
No autostāvvietas līdz pludmalei ved laipa, kas
veidota no dēļu klāja. Deļu klājam ir lielas spraugas
dažās vietās tās saniedz 50 mm. Dēļu klājs ir ar
mainīgu virzienu, kas riteņkrēsla lietotājiem rada
bīstamību iestrēgt ar ratu spraugā.

Ieteikumi:
Dēļu klāju būvējot laipas jānovieto škērsvirzienā. Sprāugām starp dēļim jābūt ne lielākām
par 10 mm.
Labāks risinājums sezonas laikā ieklāt plastikāta segumu, kas paredzēts uzstādīšanai
pludmalēs.
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Norādes, informācijas stendi
Apraksts:
Objektā nav izvietoti informācijas stendi vai norādes
Ieteikumi:
Šajā objektā svarīgi norādīt kuras takas paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī
pie autostāvieetas norādi, ka pludmalē atrodas cilvēkiem ar invaliditāti piemērota
tualete.

11.1.2 Ainaži: Baltā saule
Autostāvvieta
Apraksts:
Stāvvietā no laipas atrodas ievērojāmā
attālumā. Ceļš no stāvvietas ar riteņkrēslu
nav izbraucēms, tadēl būtu nepieciešms
ļaut automāsīnām ar CSDD izdotu
invaliditātes žime iebraukt līdz barjerai.

Tualete
Apraksts:
Šajā objektā nav uzstādīta tualete.
Ieteikumi:
Nepieciešams ierīkot tualeti, kas piemērota cilvēkiem ar būtiskiem kustību
traucējumiem. Iespējams izmantot gatavus bio tualetes moduļus, kas piemēroti
šādam vajadzībām. Piekļūšana tualetei jābūt ar gludu, cietu segumu. Ja starp tualetes
grīdu un planējuma līmeni veidojas līmeņu starpība, jāierīko uzbrauktuve ar slīpumu
nelielāku, kā 8%, pirms durvīm paredzot horizontālu manevrēšanas laukumu
1500x1500 mm. tualetē vēlams ierīkot arī bērnu pārtinamo galdiņu.
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Piekļuve dabas objektam
Apraksts:
No barjeras līdz laipai ir ciets stabils dabīgasi segums, kas ir piemērots riteņkrēsla
lietotājiem. Līdz liedegam ved kvalitatīvi izbūvēta laipa.

Ieteikumi:
Laipas sakumā uzbrauktuve nepieciešams izbūvēt lēzenāku ar slīpumu ne lielāku par 8%
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Atpūtas vietas, labiekārtojums
Apraksts:
Laipas noebeigumā ir ierīkoti soli. Soli ir
aprīkoti ar atzveltnēm un pie tiem brīvi
iespējams piekļūt ar riteņkrēslu.

11.2 Objekti bez attīstāmas infrastruktūras
11.2.1 Ainaži: Ziemeļu mols
Apraksts:
Esošā infrastruktūra ir sabrukusi un nav lietojama.
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