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Apliecinājums par vides pieejamību reģistrētām ārstniecības iestādēm
Ārstniecības iestādes kods:
Ārstniecības iestādes nosaukums:

Ārstniecības iestādes faktiskā adrese:

1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3
2.

10000040
SIA VITAS LAIKS Zobārstniecības kabinets

Noliktavas iela 1-2, Rīga

Ārstniecības iestādes izvietojums:
vienstāva ēka
daudzstāvu ēka
ēkas stāvu skaits
kurā stāvā/stāvos atrodas ārstniecības iestāde
vairākas ēkas
Ārstniecības iestāde atrodas: (pievienojot faktu apliecinoša dokumenta kopiju)

2.1. atbilstoši tās darbībai projektētā ēkā
2.2. tās darbībai pielāgotā ēkā
3. Vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem (pievienot

X
5
1
Jā/Nē
Nē
Jā
Jā/Nē

ārstniecības iestādes rīcībā esoša vides pieejamības nodrošināšanas faktu apliecinoša dokumenta
kopiju):

3.1. ir nodrošināta vides pieejamība
3.1.1. ievērojot būvniecības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības

Nē
Nē

3.1.2. ar atkāpēm no spēkā esošā būvnormatīvā noteiktajām prasībām, kuras ir saskaņotas

Nē

3.2.
4.
4.1.
4.2.

nav nodrošināta vides pieejamība
Personām ar funkcionāliem traucējumiem:
ir nodrošināta patstāvīga iekļūšana ārstniecības iestādē
Ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja ārstniecības iestādes stāva ietvaros

Jā
Jā/Nē
Nē
Jā

4.3. ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja uz attiecīgo stāvu, ja ārstniecības iestāde
izvietota augstāk par pirmo stāvu

Jā

4.4. personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem ir nodrošināta iespēja saņemt skaņas vai
vizuālo informāciju

Jā

4.5.
4.5.1.
4.5.2.
5.

ir pieejama tualetes telpa:
ambulatorajām ārstniecības iestādēm - vismaz viena iestādē
stacionārajām ārstniecības iestādēm - katrā iestādes stāvā
Ārstniecības iestādes tīmekļa vietnē ir ievietota informācija par veselības aprūpes
pakalpojumu un vides pieejamības nodrošināšanu

5.1. norādīt tīmekļa vietnes adresi:

F322-v3

www.vitaslaiks.lv

Nē
Nē
Jā
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Nav nodrošināta vides pieejamība
1. Iemesli kapēc nav nodrošināts:
Skaidrojums
1.1. ārstniecības iestāde atrodas ēkā, kas ir kultūras Ārstniecības iestāde nav īpašnieks telpām.
piemineklis

1.2. ierobežoti finanšu resursi

Ierobežoti finanšu resursi.

1.3. tehniski

Nav iespējams izbūvēt pandusu atbilstoši normatīvo
aktu prasībām tā tehnisko parametru dēļ.

1.4. juridiski

Ārstniecības iestāde nav īpašnieks telpām.

1.5. cits (atšifrēt)

Plānotie
pasākumi
nodrošināšanai

3.

Termiņš, kad
pieejamību

4.

Informācija, kādā tiek nodrošināta iespēja Pie ieejas ir iespēja izsaukt ārstniecības iestādes
personām ar funkcionāliem traucējumiem personālu, kurš sniegs informāciju un palīdzību
savu spēju robežās.
saņemt veselības aprūpes pakalpojumus

plānots

vides

pieejamības Nav plānoti pasākumi.

2.

nodrošināt

vides Tehnisku, juridisku un finansiālu iemeslu dēļ tas
nav plānots.

"Esmu informēts/-a, ka saskaņā ar 08.03.2005. MK noteikumu Nr.170 "Noteikumi par ārstniecības iestāžu
reģistru" 17.2.punktu ārstniecības iestādi var svītrot no reģistra, ja tās reģistrācijai sniegtas nepatiesas ziņas
vai dokumenti"
10.02.16

valdes locekle Jeļena Djačenko

(datums*)

(amats, vārds, uzvārds un paraksts*)

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko
dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
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Skaidrojums veidlapas "Apliecinājums par vides pieejamību
reģistrētām ārstniecības iestādēm" aizpildīšanai

1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3

Apliecinājuma punkti
Ārstniecības iestādes izvietojums:
vienstāva ēka
daudzstāvu ēka
ēkas stāvu skaits
kurā stāvā/stāvos atrodas ārstniecības iestāde
vairākas ēkas

Skaidrojums
Norādot, kādā ēkā izvietota ārstniecības iestāde, punktos
1.1., 1.2. un 1.3. atbilstošo atzīmē ar "x".
Punktos 1.2.1. un 1.2.2. atbilstošo norāda skaitļos.

Turpmākajos punktos atbildēt ar "Jā" vai "Nē"
2.

2.1.
2.2.

3.

Ārstniecības iestāde atrodas: (pievienojot faktu
apliecinoša dokumenta kopiju)

Ja ārstniecības iestādes rīcībā ir dokuments, kas liecina par
ēkas, telpu grupas vai telpu attiecīgo lietošanas veidu, tad tā
kopiju pievieno apliecinājumam.

atbilstoši tās darbībai projektētā ēkā
tās darbībai pielāgotā ēkā

Ēka, kas projektēta kā ārstniecības iestāde.
Ēka, kas sākotnēji nav projektēta un būvēta kā ārstniecības
iestāde, bet ievērojot būvniecību regulējošo normatīvo aktu
prasības ir pielāgota, lai tajā varētu izvietot ārstniecības
iestādi.

Vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem (pievienot ārstniecības iestādes
rīcībā esoša vides pieejamības nodrošināšanas faktu apliecinoša dokumenta kopiju):

3.1. ir nodrošināta vides pieejamība
3.1.1. ievērojot
būvniecības
jomu
normatīvajos aktos noteiktās prasības

Prasība attiecināma uz objektu kopumā. Ja ārstniecības
reglamentējošos iestāde izvietota vairākos stāvos vai vairākās ēkās, prasība
attiecināma uz stāviem vai ēkām, kurās sniegs ārstniecības
pakalpojumus.
3.1.2. ar atkāpēm no spēkā esošā būvnormatīvā noteiktajām
prasībām, kuras ir saskaņotas
3.2.

nav nodrošināta vides pieejamība

4.
4.1.

Personām ar funkcionāliem traucējumiem:
ir nodrošināta patstāvīga iekļūšana ārstniecības iestādē

4.2.
4.3.

4.4.

Atbilstoši:
1) Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu
Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības
ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja iestādēm un to struktūrvienībām" 3. un 4. punktam;
ārstniecības iestādes stāva ietvaros
2) būvniecības jomas normatīvajiem aktiem, piemēram,
Ministru
kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.331
ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja uz
attiecīgo stāvu, ja ārstniecības iestāde izvietota augstāk "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15
"Publiskas būves” 4. nodaļā Publisko būvju vides
par pirmo stāvu
pieejamības prasības noteiktajam.
personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem ir
nodrošināta iespēja saņemt skaņas vai vizuālo
informāciju

4.5. ir pieejama tualetes telpa:
4.5.1. ambulatorajām ārstniecības iestādēm - vismaz viena
iestādē
4.5.2. stacionārajām ārstniecības iestādēm - katrā iestādes
stāvā

5.

5.1.

Ārstniecības iestādes tīmekļa vietnē ir ievietota
informācija par veselības aprūpes pakalpojumu un
vides pieejamības nodrošināšanu

norādīt tīmekļa vietnes adresi:

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra
noteikumu Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām
ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" 4.¹ punktam.

Nav nodrošināta vides pieejamība
1.
1.1.

Iemesli kapēc nav nodrošināts:
ārstniecības iestāde atrodas ēkā, kas ir kultūras
piemineklis

1.2.
1.3.

ierobežoti finanšu resursi
tehniski

1.4.

juridiski

1.5.

cits (atšifrēt)

2.

Plānotie pasākumi vides pieejamības nodrošināšanai

3.

Termiņš, kad plānots nodrošināt vides pieejamību

4.

Informācija, kādā tiek nodrošināta iespēja personām
ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības
aprūpes pakalpojumus

Piemēram, nav iespējams izbūvēt pandusu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām tā tehnisko parametru dēļ.
Piemēram, ārstniecības iestāde nav īpašnieks telpām.

