
 
 

Dienas kārtība 

9.00 Dalībnieku reģistrācija (kafija un uzkodas) 

9.30 Konferences atklāšana [muzikāls priekšnesums]  

Ingus Alliks, Labklājības ministrijas valsts sekretārs 

Stefans Eriksons, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā direktors  

Juris Jansons, Latvijas Republikas tiesībsargs  
10.00-

11.25 
I sesija: Nākotnes iespējas iekļaujošam dizainam, pētniecībai un politikas 

veidošanai 

Anete Ilves, Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs, Sociālo, ekonomisko un kultūras 

tiesību nodaļas juridiskā padomniece. “Vides pieejamība – vai tiešām tik grūti?” 

Sigrid Skavlid, Norvēģijas Bērnu, jauniešu un ģimenes lietu direktorāta Līdztiesības 

departamenta vecākā padomniece. “Norvēģijas paveiktais darbs pieejamības jomā” 

Elīna Celmiņa, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta 

direktore. “Plāns pieejamas vides veidošanai Latvijā 2018.-2021. gadam – virzība un 

nākamie soļi” 

Christian Hellevang, Norvēģijas vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijas 

pārstāvis.  

Anna Kjersti Haga – Sandnes pašvaldības pārstāve (Norvēģija).  

«Sadarbība tīklā, lai veicinātu iekļaujošu dizainu Norvēģijā”  
 

11.25-

12.30 
II sesija: Sociālais dizains un jaunās tehnoloģijas 

Barbara Ābele, Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas Funkcionālā dizaina 

apakšnozares profesore. “PF “pret” CV.  Portfolio piemērotība cilvēka ar invaliditāti 

personības un prasmju atspoguļojumam” 

G. Anthony Giannoumis, Oslo Metropolitēna universitāte (OsloMet) Datorzinātņu 

dizaina departamenta profesora asistents un starptautisks pētnieks. "”Informācijas 

universālā dizaina konceptualizācija" 

Regont Kurtishi, OsloMet Datorzinātņu dizaina departamenta maģistratūras 

absolvents, universālā dizaina neatkarīgais eksperts. “IKT universālais dizains – 

pieredze, tēzes un IKT universālā dizaina ideja Norvēģijā”  



Visvaldis Sarma, “SARMA&NORDE Arhitekti”, arhitekts. 

“Empātiskas izpratnes attīstīšana - iekļaujoša dizaina pamatelements” 

Pusdienas 12.30– 13.30  

13.30-

15.30 
III sesija: Pieejamības kartēšana un pilsētvides veidošana atbilstoši 

iekļaujoša dizaina principiem 

Katherina Bōgelsack un Sven Michaelis, Norvēģijas kartēšanas iestādes vecākais 

inženieris. “Norvēģijas kartēšana – pieejamības statusa reģistrēšanas un apsekojuma 

metode”  

Kaspars Kalvītis, Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons", projekta vadītājs. 

”Sabiedriskā aktivitāte Mapeirons un kultūrvēsturisko apkaimju pieejamība” 

Ieva Kustova, VAS "Latvijas dzelzceļš”, Komunikācijas un starptautisko attiecību 

direktores vietniece. “Vides pieejamības attīstība vēsturiskajā dzelzceļa 

infrastruktūrā” 

Lena Mellbladh, Boras pilsētas domes pieejamības konsultante (Zviedrija). 

Ingegerd Eriksson, Boras pilsētas domes kvalitātes un attīstības vadītājs (Zviedrija). 

“Boras pilsētas pieredze, atbalstot un veicinot universālo dizainu un pieejamības datu 

bāzes izveidi” 

Kafijas pauze 15.30-16.00 

16.00-

16.50 

IV sesija: Labās prakses piemēri iedzīvotāju dažādo vajadzību 

integrēšana pilsētvides pieejamības nodrošināšanā 

Gunta Anča - Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas 

SUSTENTO valdes priekšsēdētāja. “Pieejamība kā iekļaujošs faktors cilvēku ar 

invaliditāti tiesību nodrošināšanā” 

Ieva Andžāne, Mākslas muzejs Rīgas birža. “Pieejamība muzejā. Mākslas muzeja 

RĪGAS BIRŽA piemērs” 

Rūta Mežavilka, Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija "Sadzirdi.lv".  

“Dzirdes telpa”  

16.50-

17.00 
Konferences noslēgums 

 

 

 


