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Mazliet vēstures

• Katrā reģionā/administrācijā ir mazliet 
atšķirīga situācija un pieredze;

• Visos reģionos senāka vai nesenāka 
pieredze ir bijusi – gan veidojot 
infrastruktūru, gan rīkojot dažādus 
pasākumus;

• Piemēri no Ķemeru Nacionālā parka:

- speciālas ekskursijas cilvēkiem ar redzes 

un dzirdes traucējumiem, kā arī cilvēkiem

ratiņkrēslos;

- sadarbība ar dienas centru personām ar 
garīga rakstura traucējumiem

- personas ar invaliditāti piedalās «parastos» 
dabas izglītības pasākumos
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Situācija šobrīd

Infrastruktūra:

• Neapšaubāmi, ir vieta attīstībai – pieejamu 
dabas taku un objektu ir salīdzinoši maz, 
taču nav arī tā, ka pieejams nebūtu pilnīgi 
nekas;

• Iespēju robežās tiek labiekārtoti esošie 
objekti; 

• Vairākas ieceres ir plāna stadijā, 
piemēram, Lielā tīreļa laipā Ķemeru 
Nacionālajā parkā (= apzināmies 
nepieciešamību, taču īstenošanu visbiežāk 
kavē finanšu trūkums);

• Ir iecere apkopot visu informāciju par DAP 
apsaimniekotajām pieejamām dabas 
takām. Taču šobrīd nav skaidrības par 
mājas lapas nākotni, līdz ar to, pagaidām 
tas nav izdarīts;

• Pagaidām DAP mājas lapas tūrisma sadaļā 
pie katra  objekta apraksta ir atrodama arī 
informācija par pieejamību
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Situācija šobrīd

Dabas izglītības centru 
piedāvājums

• Tā kā veidots uz vides gidu 
programmas bāzes (= izziņas 
procesā tiek iesaistītas visas 
maņas), jau tagad pieejams 
dažādām grupām;

• Ekspozīcijas visos Dabas 
izglītības centros – vismaz daļēji 
– pieejamas arī cilvēkiem 
ratiņkrēslos;

• Nodarbības un ekskursijas dabā –
iespēja pielāgot maršrutus un 
aktivitātes;

• Pasākumi – vismaz daļēji 
pieejami arī cilvēkiem 
ratiņkrēslos. 5



LV-LT pārrobežu projekts «Zaļie 
maršruti bez šķēršļiem»

Rezultāti: 

-Radīti jauni un pielāgoti esošie dabas 
tūrisma infrastruktūras elementi ceļotājiem ar 
invaliditāti.

-Izstrādāti maršruti 2-3 dienu ceļojumiem 
pierobežas reģionos.

-Sagatavoti drukātā un elektroniskā veidā 
pieejami šo maršrutu bukleti 4 valodās.

-Izstrādātas rekomendācijas un praktiski 
padomi darbā ar cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām tūrisma pakalpojumu 
sniedzējiem.
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Laipa un laivu piestātne 
Ežezers (Rāznas NP)
Gražutes RP (Lietuva)

Foto: R.Indriķe, DAP Latgales RA arhīvs 7



Piloru ozolu audze Rāznas NP
(autostāvvieta, taka, ugunskura vieta, 

aizsargbarjera, sausā tualete)

Foto: DAP arhīvs 8



Testēšana invalīdu biedrības , 
pārrobežu maratons, 32 cilvēki 
ratiņkrēslos, 6 dienas, vairāk kā 
300km

Foto: DAP Latgales AR arhīvs 9



Zaļo maršrutu izstrāde ĪADT 
apmeklēšanai
Objektu vides pieejamības testēšana 
pierobežā 

Foto: DAP Latgales RA arhīvs 1
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Viegli lasīt
Materiāli 

Foto: I.Broliša 1
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Dabas izglītības centrs «Rāzna» 
pieejamība- pirms/pēc

Foto:R.Indriķe 1
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Dabas izglītības centra «Rāzna» 
pieejamība

Trīs ceturtdaļas Dabā (2015)

https://www.youtube.com/watch?v=gZCEQG
PEAeE

1
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https://www.youtube.com/watch?v=gZCEQGPEAeE


Satura pielāgošana- telpās un āra 
vidē

Foto: DAP Latgales RA arhīvs 1
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Sajūtu taka
no idejas līdz rezultātam

Foto: DAP Latgales RA arhīvs



Sajūtu taka
no idejas līdz rezultātam

Foto: R.Indriķe



Sajūtu taka
pieredzes pārņemšana

20.06.2017. Foto: Rēzeknes novads



Testēšana 

Foto:R.Indriķe 1
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Sadarbība
«Dabas dziedinošais spēks»
Autisma atbalsta punkts Rāzēknē

Foto: DAP Latgales RA arhīvs 1
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Vides pieejamība IADT –pašvaldību 
pieredze (Daugavpils novads)
Jaunsventes parks

Foto: Daugavpils novada pašvaldība 2
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Vides pieejamība IADT –pašvaldību 
pieredze (Daugavpils novads)
Augšzeme Sventes ezera krasts

Foto: Daugavpils novada pašvaldība 2
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