Reģionālo ekspertu tikšanās un labās prakses vizītes darba kārtība
2017.gada 21. – 22. novembrī, Limbaži
Dalībnieku saraksts
Reģionālie eksperti romu jautājumos
Taiga Plitniece
Lādezera pamatskolas direktore
Jeļena HodakovskaMigunova
Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais
dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja
Gita Zariņa
Rūjienas novada Tautskolas vadītāja
Nadežda Hļebņikova Preiļu novada Preiļu 2.vidusskolas direktore
Dagnija Gudriķe
Kandavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Linda Vovere
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes
Jauniešu lietu speciāliste
Vinera Dimpere
Maltas vidusskolas direktore
Liāna Biezbārde
Ventspils Pārventas pamatskolas direktores vietniece
Irina Tumanova
Jēkabpils pilsētas Sociālā dienesta Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Sarmīte Šaicāne
Viļakas novada domes priekšsēdētāja vietniece
Ilona Teihmane
Jūrmalas pilsētas Romu dienas centra vadītāja
Guntis Safranovičs Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Ārija Graumane
Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darbiniece
Jāzeps Dobkēvičs
Krāslavas novada pašvaldības ārējo sakaru koordinators
Limbažu novada pašvaldības iestāžu pārstāvji
Didzis Zemmers
Dainis Jurka
Sigita Upmale
Ilga Bērziņa
Ilze Žūriņa –
Davidčuka
Sandra Našeniece
Vaira Ābele
Baiba Eglīte

Limbažu novada domes priekšsēdētājs
Limbažu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Limbažu novada Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja
Limbažu novada Sociālā dienesta vadītāja
Limbažu novada bērnu un jauniešu centra direktore
Limbažu novada sociālā darba nodaļas vadītājas vietniece
Limbažu 3.vidusskolas struktūrvienības Limbažu jauniešu un pieaugušo
vakara (maiņu) vidusskolas vadītāja
Viļķenes pagasta pārvaldes vadītāja

Limbažu novada romu tautības pārstāvji
Sandra Bogdanoviča Lādezera pamatskolas romu skolotāja palīgs
Viktorija Tenisone Limbažu pilsētas romu aktīviste
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Projekta aktivitātes ieviešanas pārstāvji
Deniss Kretalovs

Kaspars Arhipovs
Dana Didžus
Kristīne Liepiņa

Kultūras ministrija Sabiedrības integrācijas departaments Sabiedrības
integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļa vecākais
referents/Projekta vadītājs
Kultūras ministrija Sabiedrības integrācijas departaments Sabiedrības
integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļa Projekta asistents
Projekta ārējā eksperte
Projekta aktivitātes moderatore/ fasilitātore

Šīs pasākums ir īstenots projekta „Latvijas romu platforma II: dialogs, līdzdalība un savstarpēja mācīšanās”
ietvaros (līgums nr.763963-NRP2-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014
– 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas
Komisijas viedoklis.
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