
 

 
 

Pieejamības paziņojums 
 

Latvijas Nacionālā bibliotēka (stāvs - 1, konferenču zāle C+D), 

Rīga, Latvija 

 

Pieejamība 

 

Mēs vēlamies padarīt konferenci pieejamu ikvienam. Ja Jums ir ar invaliditāti saistītas 

speciālās vajadzības un Jums ir nepieciešama papildu informācija par konferences norises 

gaitu un programmu, lūdzu, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu, rakstot uz e-pastu 

ID2018@lm.gov.lv. Konferences laikā lūdzam Jūs informēt konferences organizatorus par 

problēmām vai neērtībām, ja tādas rodas.  

 

Konferences norises vieta 

 

2018. gada 18. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (-1 stāvā, C+D konferenču zālē). 

Konferences vieta ir pieejama personām ar kustību traucējumiem, redzes traucējumiem, 

dzirdes traucējumiem un cilvēkiem ar psihosociāliem traucējumiem.  

 

Reģistrēšanās konferences dienā notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas -1 stāvā konferenču 

centra foajē. Ja Jums ir nepieciešams atbalsts, pie reģistrēšanās jautājiet atbalsta komandai 

un Jums tiks nodrošināta pavadošā persona. 

 

Konferences dalībnieki ar funkcionāliem traucējumiem var ierasties ar pavadoni vai 

asistentu. Konferences apmeklētājiem ir atļauts ņemt līdzi suņus pavadoņus. Lūdzam 

norādīt pie reģistrēšanās tiešsaistē par pavadoņa vai asistenta klātesamību 

konferences laikā. 

 

Konferences dalībniekiem ar dzirdes traucējumiem tiks nodrošinātas individuālas akustiskās 

cilpas. Ja Jums konferences norises laikā ir nepieciešama šāda cilpa, lūdzam to 

norādīt pie reģistrēšanās tiešsaistē. 

 

Konferences norises vietā ir nodrošināts gan lifts, gan kāpnes. Norises vietā ir pieejamas 

labierīcības personām ar kustību traucējumiem. 
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Personiskā autotransporta novietošana 

Personām ar kustību un redzes traucējumiem tiks nodrošināta bezmaksas automašīnas 

stāvvieta aiz Latvijas Nacionālas bibliotēkas. Automašīnas novietošanai ir nepieciešama 

CSDD izsniegtā invalīdu stāvvietas karte. Reģistrējoties konferencei, lūdzu, norādiet, vai 

Jums būs nepieciešama bezmaksas autostāvieta. Pārējiem dalībniekiem, kuriem nav 

izsniegta CSDD invalīdu stāvvietu karte, ir iespēja novietot automašīnu Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas autostāvvietā. Lai izmantotu autostāvvietu, katram autovadītājam, iebraucot 

stāvvietā ir jāpaņem biļete/kvīts no automāta un tā jāsaglabā līdz pasākuma beigām. Pēc 

pasākuma beigām katrs autovadītājs (kam nav paredzētas apmaksātas stāvvietas) dodas 

uz 1.stāva klientu apkalpošanas centru un piesaka atlaidi autostāvvietai. Maksa par 

autostāvvietu - pirmā stunda 1,00 EUR, katra nākamā stunda 0,65 EUR. Par autostāvvietu 

var norēķināties klientu apkalpošanas centrā vai arī autostāvvietā uz vietas. 

 Nokļūšana līdz konferences vietai 

Latvijas Nacionālā bibliotēka atrodas Daugavas kreisajā krastā, apmēram 2km attālumā no 

Rīgas centra, 20-25 minūšu gājienā pāri Akmens tiltam. No Starptautiskās lidostas "Rīga" 

konferences vieta atrodas apmēram 10km attālumā, 25-30 minūšu braucienā ar 

sabiedrisko transportu, 20 minūšu braucienā ar taksometru vai privāto automašīnu. 

Sabiedriskā transporta pieejamība ir nodrošināta daļēji. Pilnībā pieejami ir tikai autobusi un 

ierobežots skaits tramvaju. Ar sabiedriskā transporta kustības sarakstu varat iepazīties 

Rīgas Satiksmes tīmekļa vietnē www.rigassatiksme.lv  

 

 Konferences valoda 

Konferences darbs tiks organizēts latviešu un angļu valodā, nodrošinot sinhrono tulkošanu 

no latviešu uz angļu valodu un no angļu uz latviešu valodu. Konferences laikā strādās divi 

zīmju valodas tulki.  

 

Ēdināšana 

Konferences organizatori nodrošinās dalībniekiem divas kafijas pauzes un pusdienas 

bufetes veidā (ar laikiem ir iespējams iepazīties konferences darba kārtībā). Lūdzam pie 

reģistrācijas norādīt, ja konferences viesim ir nepieciešama speciāla vai veģetāra 

pārtika un  ja Jums ir alerģiska reakcija uz pārtikas vai citiem produktiem. 
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