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Konferences organizatori
Konferenci organizē Labklājības ministrija sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomi
un Norvēģijas Kartēšanas institūciju.
Par konferences organizēšanu atbildīgās personas
Inese Vilcāne
Telefons: +371 64331836
E-pasts: ID2018@lm.gov.lv
Anna Grīnberga
Telefons: +371 67021689
E-pasts: ID2018@lm.gov.lv

Norises vieta
Konference Iekļaujošs dizains 2018: domā, plāno, veido ikvienam notiks 2018.
gada 18. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (-1 stāvā, C+D konferenču zālē), Rīgā,
Mūkusalas ielā 3 LV-1423 (www.lnb.lv).
Reģistrēšanās
Reģistrēšanās konferencei notiks tiešsaistē – http://www.lm.gov.lv/text/3896 – no
2018. gada 17. septembra līdz 8. oktobrim. Ja Jums nav iespējams piereģistrēties

tiešsaistē, lūdzu, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu, rakstot uz e-pasta adresi
ID2018@lm.gov.lv.
Konferences dienā reģistrācija sāksies plkst. 9:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā -1
stāvā, Konferenču centra foajē. Ja reģistrēšanās laikā rodas jautājumu, lūdzam,
vērsties pie konferences organizatoriem.
Tehniskie jautājumi un pieejamība
Dalība konferencē ir bez maksas. Informējam, ka konferences laikā tiks veikta
fotografēšana, filmēšana publicitātes nolūkos. Konferences vieta ir pieejama
personām ar kustību traucējumiem, redzes traucējumiem, dzirdes traucējumiem
un cilvēkiem ar psihosociāliem traucējumiem. Ar sīkāku informāciju par
konferences pieejamību
lūdzam
iepazīties Pieejamības paziņojumā
(http://www.lm.gov.lv/text/3896 ).
Loģistikas jautājumi
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 10 km attālumā,
25-30 min braucienā ar sabiedrisko transportu, 20 min ar taksometru vai privāto
automašīnu.
Pieejamība sabiedriskajā transportā ir nodrošināta daļēji. Pilnībā pieejama iekļūšana
un izkļūšana no sabiedriskajā transporta ir tikai autobusos un ierobežotā skaitā
tramvaju. Ar sabiedriskā transporta kustības sarakstu varat iepazīties Rīgas
Satiksmes tīmekļa vietnē www.rigassatiksme.lv

Uz konferenci var nokļūt ar sekojošu numuru sabiedrisko transportu (pietura Nacionālā bibliotēka):





Autobuss: 3, 4, 4z, 7, 8, 10, 21, 22, 23, 25, 26, 32, 35, 38, 39, 43, 54, 55
Mikroautobuss: 238, 242, 244, 246, 263, 270, 271
Tramvajs: 1, 2, 4, 5, 10
Trolejbuss: 9, 27

Ar sabiedrisko transportu kustības sarakstu varat iepazīties Rīgas satiksmes tīmekļa
vietnē www.rigassatiksme.lv. Maksa par vienu braucienu, pērkot biļeti iepriekš, 1,15
euro, pie sabiedriskā transporta vadītāja – 2 euro.
Automašīnu iespējams novietot Latvijas Nacionālās bibliotēkas autostāvvietā
Mūkusalas ielā 5. Autostāvietas cena 5 euro dienā.
Konferences vieta atrodas ērtā, ar kājām sasniedzamā vietā – apmēram 2 km no
Rīgas centra 20-25 minūšu gājienā pāri Akmens tiltam.
Pusdienas un kafijas pauze. Konferences organizatori nodrošinās divas kafijas
pauzes un pusdienas, kas tiks pasniegtas bufetes veidā (par laikiem skatīt darba
kārtības aprakstā). Gadījumā, ja Jums ir nepieciešama specializēta pārtika, lūdzu, par
to informēt, reģistrējoties konferencei tiešsaistē.

