Konferenci atklāj:

Labklājības ministrijas valsts sekretārs
INGUS ALLIKS
Ingus Alliks tika iecelts par Labklājības ministrijas valsts sekretāru un stājās amatā 2016. gada
septembrī. Laikā no 2003. gada līdz 2016. gadam viņš bija Labklājības ministrijas valsts sekretāra
vietnieks, kurš bija atbildīgs par darba attiecībām un darba drošību un veselības aizsardzību, sociālo
apdrošināšanu, bērnu un ģimenes politiku, sociālo integrāciju un vienlīdzīgām iespējām personām ar
invaliditāti. Kopš 2007. gada Ingus Alliks ir bijis Eiropas Sociālās kohēzijas komitejas / Eiropas
Sociālās kohēzijas platformas loceklis. 2000.-2006. Gadā viņš bija arī Eiropas Sociālās hartas valdības
komitejas loceklis
Ingus.Alliks@lm.gov.lv
Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā direktors
STĒFANS ERIKSONS
No 1. augusta Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā direktora pienākumus pilda vēstnieks
Stēfans Ēriksons (Stefan Eriksson). Pirms stāšanās ZMP biroja Latvijā direktora amatā, kopš
1992.gada zviedru tautības diplomāts strādājis Zviedrijas Ārlietu ministrijā. Viņš bijis Zviedrijas
vēstnieks Baltkrievijā, kā arī strādājis Zviedrijas diplomātiskajās pārstāvniecībās Maskavā, Briselē un
Sanktpēterburgā. Pirms diplomātiskās karjeras uzsākšanas Stēfans Ēriksons kā padomnieks strādājis
Zviedrijas Tirdzniecības padomē un 1992.gadā viņš bijis atbildīgs par Zviedrijas Tirdzniecības
padomes biroja izviedi Rīgā. Stēfans Ēriksons ieguvis ekonomikas maģistra grādu Stokholmas
Ekonomikas un Biznesa administrācijas augstskolā. Izcili pārvalda angļu, krievu un baltkrievu valodu.
stefan.eriksson@norden.lv
JURIS JANSONS

Latvijas Republikas tiesībsargs

Juris Jansons tiesībsarga amatu ieņem kopš 2011.gada 17.marta. Saskaņā ar Tiesībsarga biroja
nolikumu tiesībsargs J.Jansons ir arī Tiesībsarga biroja vadītājs. Studējis Rīgas Stradiņa universitātes
doktorantūrā (Socioloģija), Latvijas Universitātē, kur ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu
ekonomikā (Mg.oec.), Latvijas Universitātē, kur iegūta jurista kvalifikācija (Mg. iur.). Tiesībsarga
mērķis ir panākt, lai sabiedrība kļūst arvien zinošāka par cilvēktiesībām un to aizsardzības
mehānismiem. Lai aizvien mazāk būtu iemeslu iedzīvotājiem sūdzēties par mūsu valsts un pašvaldības
iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, kas savā darbā nav ievērojuši labas pārvaldības principus. Ne
mazāk svarīgi ir panākt, ka Tiesībsarga institūcija pilnvērtīgi izmanto savus resursus un ar savu darbu
ir panākusi sabiedrības, valsts un pašvaldību institūciju, nevalstiskā sektora, kā arī starptautisku
atzinību.
tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Runas personas:
ANETE ILVES

Latvijas Republika Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un
kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece

Mg.iur, M.A.soc.sc. Anete Ilves strādā par juridisko padomnieci Latvijas Republikas Tiesībsarga
birojā. A.Ilves galvenokārt strādā ar jautājumiem, kas skar iespējamus tiesiskās vienlīdzības un
diskriminācijas aizlieguma pārkāpumus. Latvijas Republikas tiesībsargs ir atbildīgā institūcija par
ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas īstenošanu (Konvencijas 33.panta
otrā daļa), tādējādi A.Ilves ir pārstāvējusi personu ar invaliditāti tiesības nacionālā, reģionālā un
starptautiskā līmenī. Sadarbībā ar personu ar invaliditāti nevalstiskajām organizācijām, A.Ilves ir
veikusi pētījumu “Augstākās izglītības pieejamība personām ar invaliditāti” (2016), izstrādājusi
informatīvo materiālu darba devējiem “Pielāgota darba vide darbiniekiem ar invaliditāti” (2017),
organizējusi ikgadējo konferenci personām ar invaliditāti (2015-2017), sniedzot prezentācijas, kā arī
moderējusi paneļdiskusijas.
anete.ilves@tiesibsargs.lv
Norvēģijas Bērnu, jauniešu un ģimenes lietu direktorāta vecākā
padomniece
Sigridai Skavlidai ir daudzu gadu pieredze tādos jautājumos kā digitālie risinājumi, pieejamība un
pielietojamība. Pašlaik viņa strādā Norvēģijas Bērnu, jaunatnes un ģimenes lietu direktorāta
Iekļaušanas un universālā dizaina departamentā. Viņai ir maģistra grāds vadībā un viņa ir studējusi
digitālos risinājumus darba vietā.
sigrid.skavlid@bufdir.no
SIGRIDA SKAVLIDA

Labklājības
ministrijas
Sociālās
iekļaušanas
politikas
departamenta direktore
E.Celmiņa uzrauga un izstrādā tiesību aktus, politikas plānošanas dokumentus un ziņojumus
invaliditātes un sociālās iekļaušanas jomā; veic situācijas novērtēšanu un priekšlikumu izstrādi
invaliditātes un sociālās iekļaušanas politikas attīstībai Latvijā; atbild par valsts
pozīciju/instrukciju/informatīvo ziņojumu izstrādi par ES tiesību aktu priekšlikumiem un iniciatīvām
un ES Ministru padomes neformālām sanāksmēm; koordinē Eiropas Savienības fondu Horizontālās
politikas Vienlīdzīgas iespējas vadības, ieviešanas, uzraudzības, izvērtēšanas un komunikācijas
procesus; novērtē ministriju normatīvo aktu priekšlikumu iespējamo ietekmi uz invaliditāti un sociālās
iekļaušanas aspektu; ziņo starptautiskajām institūcijām par Konvencijas par personu ar invaliditāti
tiesībām īstenošanu, sadarbību ar invaliditāti NVO u.c.
Elina.Celmiņa@lm.gov.lv
ELĪNA CELMIŅA

Norvēģijas vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijas
padomnieks (Norvēģija)
Kristians Hellevangs ir ieguvis bakalaura grādu publiskajā administracijā Oslo Universitātē un
maģistra grādu publiskajā administrācijā Kopenhāgenas biznesa skolā (CBS). KS strādā kopš
2006.gada 1.maija.
christian.hellevang@ks.no
KRISTIANS HELLEVANGS

ANNA KJERSTI HAGA

Sandnes pašvaldības ainavu inženiere (Norvēģija)

Anna Kjersti Haga absolvējusi Norvēģijas Dzīvības zinātņu universitāti (NMBU), iegūstot ainavu
inženieres izglītību. Sandnes pašvaldībā strādā kopš 2014.gada. Īpašu uzmanību pievērsusi pārgājienu
taku un atpūtas zonu pieejamības reģistrēšanai Sandnes pašpavaldībā.
ann.kjersti.haga@sandnes.kommune.no

BARBARA ĀBELE

Latvijas Mākslas akadēmija, Dizaina nodaļas Funkcionālā dizaina
apakšnozares profesore

Barbaras Ābeles profesionālā darbība ir saistīta ar Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļu, viņa
ir Funkcionālā dizaina apakšnozares profesore. Nodarbojas ar dizaina domāšanu, daudzināšanu,
skaidrošanu un mācīšanu dažādām auditorijām, Barbara ir LR Kultūras ministrijas dizaina
konsultatīvās padomes loceklis un viens no dizaina rīcības politikas Dizains LV2020 autoriem, kā arī
vairāku profesionālu organizāciju biedrs, piedalās ar dizainu saistītos pētījumos, lokālos un
starptautisko projektos, sekmējot Latvijas dizaina izglītības atpazīstamību lokāli un starptautiski.
Vārds dizains un darbības vārds dizainēt būtu attiecināms ne tikai uz tradicionālajām un radošajām
industrijām, bet arī uz sociālajiem, ekoloģiskajiem un citiem dzīves kvalitāti jeb labbūtību
veidojošiem procesiem. Laikmetīgā dizaina izpratne un pielietojums Latvijā tāpat kā citviet pasaulē ir
relatīvi jauns virziens, dizaina kompetences pagaidām vēl maz tiek izmantotas dažādās nozarēs.
Barbaras Ābeles ziņkāri šobrīd saista tieši šīs jaunās neizmantotās iespējas dizainā.
barbara.abele@lma.lv
G.ANTHONY GIANNOUMIS

Oslo Metropolitēna Universitāte (OsloMet) Datorzinātņu dizaina
departamenta profesora asistents un starptautisks pētnieks

Anthony pētījumi koncentrējas uz tehnoloģiju tiesībām, politiku un praksi. Pašlaik viņš izskata tiesību
aktu un politikas virzienu īstenošanu, kuru mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi tehnoloģijām
ikvienam, tostarp personām ar invaliditāti. Viņa pētniecības intereses ir universālais dizains, politiskā
līdzdalība, sociālā inovācija, starptautiskā pārvaldība, ilgtspējīga attīstība, sociālais regulējums,
standartizācija, palīgtehnoloģijas un intelektuālais īpašums. Šobrīd viņš ir Oslo Metropolitēna
Universitātes (OsloMet) Datorzinātņu dizaina profesora asistents un starptautisks pētnieks Syracuse
universitātes Burton Blatt institūtā un Eduardo Mondlane universitātē Maputo, Mozambikā.
REGONTS KURTIŠI

Oslo Metropolitēna Universitātes (OsloMet) Datorzinātņu dizaina
departamenta maģistratūras absolvents, universālā dizaina
neatkarīgais eksperts

Regonts Kurtiši ir dzimis Tetovā, Maķedonijā. Bakalaura grādu ieguvis Biznesa informātikā
Dienvidaustrumu Eiropas Universitātē Tetovā. Pēc universitātes absolvēšanas 22 gadu vecumā
pārcēlās uz Norvēģiju, lai studētu Oslo Metropolitēna Universitātes (OsloMet) Datorzinātņu dizaina
departamentā universālo dizainu maģistra līmenī. Tajā pašā laikā viņš strādāja kā students mentors
starptautiskajiem studentiem. Pašlaik Regonts darbojas kā neatkarīgais universālā dizaina eksperts.
regont@kurtishi.net
VISVALDIS SARMA

Arhitekts, RTU un RISEBA lektors

Visvaldis Sarma ir aktīvi praktizējošs arhitekts, viens no arhitektu biroja SARMA & NORDE
Arhitekti dibinātājiem. Ieguvis arhitekta diplomu 1989. gadā Rīgas Politehniskajā Institūtā un
maģistra grādu arhitektūrā 2008. gadā Rīgas Tehniskajā universitātē. Strādā pie doktora disertācijas
par tēmu "Arhitektūras teorētiski - metodoloģiskās nostādnes radošā procesa kontekstā". 15
publikāciju par arhitektūras teoriju un vēsturi autors. Rīgas Tehniskās universitātes lektors.
vs@sarmanorde.lv
KATRĪNA BOGELSAKA

Norvēģijas kartēšanas iestādes zinātnes maģistrs

Kopš 2014.gada Katrīna Bogelsaka strādā Norvēģijas kartēšanas iestādē kopā ar Svenu Mikaelis
nacionālajā projektā “Reģistrē un apseko pieejamības statusu Norvēģijā”. Katrīna Bogelsaka nāk no

Berlīnes/Vācijas, kur ieguva izglītību ekoloģijā un daudzus gadus strādāja, veicot vides ietekmes
novērtējumus.
Kathrin.bogelsack@kartverket.no

SVENS MIKAELIS

Norvēģijas kartēšanas iestādes vecākais inženieris

Šobrīd Svens Mikaelis vada projektu “Reģistrē un apseko pieejamības statusu Norvēģijā”. Viņš strādā
Norvēģijas kartēšanas iestādē, kas ir atbildīga par ģeogrāfisko informāciju valsts līmenī, darbojas
valsts īpašuma reģistrā un veic visu īpašuma reģistrāciju Norvēģijā. Studējis arhitektūru, medicīnu un
inženirzinātni Drēzdenes (Vācija) Tehniskajā universitātē (arhitekts un elektronikas inženieris).
Norvēģijā dzīvo kopš 2000. gada.
Sven.michaelis@kartverket.no
Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”
KASPARS KALVĪTIS
Kaspars Kalvītis, 31 gadu jauns. Kopš bērnības Kaspara prioritātes bija motosports un mūzika, bet 14
gadu vecumā motokrosa treniņā guva smagu mugurkaula traumu, sekoja operācija, diemžēl muguras
smadzeņu bojājuma dēļ, iestājās paralīze un nācās pieņemt dzīvi riteņkrēslā. Pēc traumas Kaspars
vēlējās ātrāk atgriezties sabiedrībā, mācīties, dzīvot pilnvērtīgu dzīvi kā iepriekš, bet bija jāsastopas
ar dažādiem šķēršļiem, kurus pārvarot nāca atziņas, ka jāmaina sabiedrībā valdošā stereotipiskā
domāšana un izturēšanās visos līmeņos. Turpināja mācības vidusskolā, pēc tam Rīgas Stradiņa
universitātē, kur ieguva apliecinājumu savai varēšanai un virzībai uz mērķi – būt aktīvam, pozitīvam,
drosmīgam un noderīgam. Šobrīd Kaspars strādā apvienībā “Apeirons” kā projektu vadītājs un vides
pieejamības speciālists. Priecē rezultāti – arvien vairāk cilvēki ar invaliditāti iesaistās dažādās
aktivitātēs – sportā, mācībās, darbā un citās personību attīstošās izpausmēs. Tas ir arī Kaspara
ieguldījums sociāli integrētas sabiedrības izglītošanā un cilvēku ar invaliditāti iedvesmošanā un
motivēšanā.
kaspars@apeirons.lv
IEVA KUSTOVA

VAS "Latvijas dzelzceļš” Komunikācijas un starptautisko
attiecību direktores vietniece

Strādājot komunikācijas jomā, pēdējo piecu gadu laikā pastiprināti specializējusies korporatīvās
sociālās atbildības, ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības jomā. Sadarbībā ar kolēģiem citās
uzņēmuma struktūrās 2017. gadā izstrādājusi visā Baltijā pirmo starptautiskos standartos balstīto
uzņēmumu ilgtspējas pārskatu savā nozarē, kā vienu no ilgtspējas aspektiem akcentējot arī VAS
“Latvijas dzelzceļš” pēdējos gados paveikto vides pieejamības jomā.
ieva.kustova@ldz.lv
Pieejamības konsultante (Burosas pilsēta, Zviedrija)
Pilsētas domes Kvalitātes un attīstības daļas vadītājs (Burosas
pilsēta, Zviedrija)
Kā pieejamības konsultante Lena Melblada ir strādājusi Burosas pilsētā ar pieejamības jautājumiem
jau daudzus gadus. Viņa ir atbildīga par visu pilsētu, koncentrējoties uz fizisko pieejamību. Ingegerd
Eriksson ir Burosas pilsētas domes Kvalitātes un attīstības daļas vadītājs, viņa pārziņā ir pilsētvides
pieejamības jautājumi.
lena.mellbladh@boras.se, Ingegerd.eriksson@boras.se
LENA MELLBLADHA
INGEGERD ERIKSSONS

GUNTA ANČA

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas
SUSTENTO valdes priekšsēdētāja

Gunta Anča aktīvi darbojas kā cilvēku ar invaliditāti interešu pārstāvis. Kopš 2002. gada viņa ir
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja.
Kopš 2005. gada viņa ir Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma valdē. Kopš 2013.gad viņa ir šīs
organizācijas viceprezidente. Viņa ir aktīva dzimumu līdztiesības jomā ne tikai darbojoties Eiropas
Cilvēku ar invaliditāti forma sieviešu tiesību komitejā, bet arī kopš 2006. gada viņa ir bijusi Eiropas
Sieviešu lobija valdes locekle (lielākā Eiropas Savienības jumta organizācija, kas apvieno valstu
nacionālās organizācijas sieviešu tiesību jomā). No 2004. gada viņa ir Latvijas pārstāvi Eiropas
Ekonomikas un Sociālo lietu komitejā, Eiropas Savienības konsultatīva iestāde. Tā konsultē ES
nozīmīgākās iestādes. Komiteja to dara, sniedzot atzinumus par ierosinātajiem ES tiesību aktiem un
izstrādājot pašiniciatīvas atzinumus par tematiem, kurus uzskata par svarīgiem.
gunta.anca@sustento.lv
Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA komunikāciju speciāliste
IEVA ANDŽĀNE
Ieva Andžāne apguvusi kultūras menedžmentu Latvijas Kultūras akadēmijā. Šobrīd strādā par
komunikācijas speciālisti Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA, studē Latvijas Kultūras akadēmijas
doktorantūrā, kā arī darbojas kā pasniedzēja.
ieva.andzane@lnmm.lv

Latvijas
vājdzirdīgo
atbalsts
asociācijas
„Sadzirdi.lv”
cilvēktiesību aktīviste
Rūta Mežavilka ir rakstniece, māksliniece un cilvēktiesību aktīviste. „Sadzirdi.lv” darbojas kopš
organizācijas dibināšanas 2014. gadā. Beigusi Latvijas Mākslas akadēmiju, strādā grafiskā dizaina
jomā. Vairāku dzejas grāmatu un lugu autore, romāns “Dzimuši Latvijai” 2012. gadā ieguvis balvu
Latvijas Rakstnieku savienības un mecenāta Raimonda Gerkena romānu konkursā. Kopš zīdaiņa
vecuma – IV pakāpes vājdzirdība.
ruta.mezavilka@gmail.com
RŪTA MEŽAVILKA

