
 
 

2018. gada 18. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, tiekoties nozares 

ekspertiem un ieinteresētajām pusēm, tika aizvadīta konference “Iekļaujošs dizains 

2018: domā, plāno, veido ikvienam”, kas sniedza iespēju pilnveidot sabiedrības locekļu 

zināšanas un mainīt domāšanu par universālo dizainu un tā nozīmi ikviena cilvēka 

ikdienas dzīvē.  

Iekļaujošu dizainu mūsdienās nevar uzskatīt par papildu prasību vai īpašu 

vajadzību. Iekļaujošs dizains ir jāpieņem kā pašsaprotama nepieciešamība, lai ikviens 

cilvēks spētu brīvi, patstāvīgi un bez šķēršļiem piedalīties visos sev interesējošos 

sabiedriskajos procesos. Konferences mērķis bija apvienot ekspertus no Baltijas un 

Ziemeļvalstīm, ikvienu interesentu – ES fondu finansējuma saņēmējus, politikas 

veidotājus, pētniekus, dizainerus, arhitektus, plānotājus, lietotājus un praktiķus – visus, 

kas interesējas par iekļaujošā dizaina sasniegumiem, kas vērsti uz būvētās vides un IKT 

pieejamību ikvienam.  

Konferencē četrās sesijās par iekļaujošā dizaina nākotnes iespējām, pētniecību 

un politikas veidošanu, sociālo dizainu un jaunajām tehnoloģijām, pieejamas pilsētvides 

veidošanu un labās prakses piemēriem pulcējās 134 dalībnieki, kuri ieguva plašas un 

daudzpusīgas zināšanas gan no Latvijas, gan no Zviedrijas, gan no Norvēģijas nozares 

ekspertiem, saņemot teorētiskas zināšanas par iekļaujošu dizainu un politisko tvērumu 

šī koncepta ieviešanai, gan reālus pieredzes stāstus, par reāliem cilvēkiem un viņu 

vajadzībām. Konferences lektori sniedza vērtīgas zināšanas un atziņas par iekļaujoša 

dizaina funkcionēšanu mūsdienu sabiedrībā, nediskriminācijas un līdztiesības nozīmi 

sabiedrības attīstībā. Ziemeļvalstis, kurām ir spēcīga uz iekļaujošu sabiedrību virzīta 

domāšana, sniedza  vērtīgas  un uz nākotnes perspektīvām vērstas idejas, kas sniedza 

plašāku ieskatu par to, kā sabiedriskā doma un dienas kārtība tiek veidota šajās valstīs, 

lai universāls, iekļaujošs dizains ir norma, nevis izņēmums. 

Konference sniedza vairākas atziņas, proti, ka visa pamatā ir jābūt cilvēka un 

sabiedrības gribai mainīt esošo kārtību, pielāgot vidi, kurā mēs dzīvojam, ērtu, pieejamu 

un pieņemamu ikvienam.  Tas savukārt prasa no sabiedrības augstāku empātijas līmeni 

un spēju skatīties ārpus pierastā/normālā priekšstata.  

Iekļaujoša dizaina koncepta attīstība un reāla ieviešana dzīvē ir komplekss 

pasākumu kopums, kas prasa starpnozaru ministriju koordinētu sadarbību, lai 

maksimāli tuvinātu sabiedrību pieejamai, pielāgotai un sakārtotai videi, kur ikviens 

sabiedrības loceklis spēj sevi realizēt. Ar šo konferenci gan politikas veidotājiem, gan 

sabiedrībai kopumā ir sniegts impulss, lai iekļaujošs dizains tuvākajā nākotnē ir 

sasniedzams rādītājs gan publiskajā, gan privātajā jomā. Labklājības ministri arī 

turpmākajos gados plāno aktualizēt iekļaujoša dizaina ideju, sniedzot iespēju izmērīt 

paveiktā progresu un nospraust jaunus mērķus un izaicinājumus, lai vide mums apkārt 

kļūtu pieejamāka un draudzīgāka.   


