
©  Dreamers And Doers, 2019 - 2020. Visas tiesības rezervētas.  

 
1	

	

	

18+	VEIDI,	KĀ	ĢENERĒT	IDEJAS	
jeb	RADI	RADOŠU	RADOŠUMU!	

	
“Neviena	ideja	nav	pārāk	maza,	un	visām	idejām	piemīt	potenciāls	izmainīt	pasauli!”		

/Ričards	Brensons/		
	

Tas,	ka	viss	sākas	ar	ideju	ir	vispārzināms	fakts.	Bet	kā	tikt	pie	idejām?	Kā	tās	sev	pievilināt?	Kā	vispār	
rodas	 idejas?	Un	 vai	 ideju	ģenerēšana	 ir	 talants	 vai	 attīstītāma	prasme?	 Lelde	un	 Inta	uzskata,	 ka	
spēja	 ģenerēt	 idejas	 ir	 visiem	 pieejama	 prasme.	 Bērnībā	mēs	 baidījāmies	 no	 bubuļiem	 un	mums	
likās,	 ka	 idejas	 rodas	 no	 zila	 gaisa;	 pieaugot	 mēs	 vairs	 nebaidāmies	 no	 bubuļiem,	 bet	 gan	 no	
neveiksmīgām	 idejām	 vai	 to	 trūkuma	 un	 esam	 radījuši	 sev	 priekšstatu,	 ka	 radīt	 idejas	 ir	 grūti	 un	
smagi.	 Bet	 ko	 jūs	 teiktu,	 ja	 karā	 par	 pilnu	 pasauli	 izaugsmes	 spējīgām	 idejām,	 mēs	 Jums	 iedotu	
pieauguša	cilvēka	cienīgu	 18+	 ieroču	komplektu	 ideju	ģenerēšanā?	Padsmit	gadus	mūsu	bizness	 ir	
balstījies	 uz	 spēju	 radīt	 idejas,	 tāpēc	 esam	 pētījušas,	 meklējušas	 un	 testējušas	 procesus	 un	 rīkus	
ideju	radīšanā.	Šo	rīku	starpā	ir	 	gan	rotaļīgas,	gan	zinātniskas	prakses,	kas	palīdzēs	nostādīt	prātu	
uz	ideju	ģenerēšanas	ceļa,	un	mēs	ar	prieku	dalīsimies	šajās	prasmēs	ar	Jums.		
	
Praktiskajā	meistarklases	daļā	mācīsimies	attīstīt	un	iekustināt	savu	radošumu.	Pielietojot	dažādas	tehnikas,	
mācīsimies	ģenerēt	idejas	viegli	un	ar	prieku.	Darbosimies	grupās	un	individuāli.	Kā	arī	apskatīsim,	kas	zem	šī	
mītiem	apvītā	vārda	RADOŠUMS	slēpjasà	R	-	Rīkoties,	A	-	Attīstīt	iztēli,	D	-	Dalīties	ar	idejām,	O	-	Otra	āda	jeb	
empātija,	Š	-		Šablonu	izmantošana	jeb	iedvesma,	U	-	Utopija	jeb	trakās	idejas,	M	-	Mācīšanās	jeb	zināšanas,	S	
-	Sākt	šodien,	negaidot	rītdienu.	

Mērķauditorija:	 vidusskolēni,	 jaunie	un	pieredzes	bagātie	uzņēmēji,	 radošo	un	neradošo	profesiju	
pārstāvji	 un	 interesenti,	 kuri	 vēlas	 apgūt	 ideju	 radīšanas	 zinātni	 un	 padarīt	 ideju	 ģenerēšanu	 par	
savu	nākotnes	hobiju!		
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ĪSA	PAMĀCĪBA	KĻŪDU	MĪLĒŠANĀ	
	

	“Panākumus	veido	spēja	pieļaut	arvien	jaunas	un	jaunas	kļūdas,	nezaudējot	entuziasmu.”	
/Vinstons	Čērčils/	

	
Latviešiem	ir	teiciens,	ka	“no	kļūdām	mācās”.	Bet	cik	spējīgi	šo	atziņu	esam	pieņemt	 ikdiena	dzīvē,	 lai	
pieļautās	 kļūdas	 neapturētu	 centienus	 mēģināt	 atkal	 un	 atkal?	 Kolumbijas	 Universitātes	 2016.	 gada	
pētījumā	tika	atklāts,	ka	tie	studenti,	kuri	apzinājās,	ka	tādi	viņu	elki	kā	Einšteins	vai	Stīvs	Džobs	savā	ceļā	
uz	 izciliem	 sasniegumiem	 ir	 pieļāvuši	 milzum	 daudz	 kļūdu,	 	 uzrādīja	 ilgtermiņā	 labākus	 rezultātus		
mācībās	 kā	 tie,	 kuri	 uzskatīja,	 ka	 sasniegumi	 ir	 viena	maģiska	mirkļa	 uzvara.	 Kad	mazs	 bērns	 mācās	
staigāt	–	mēs	viņam	nepārmetam	to,	cik	reizes	viņš	krīt	pirms	stabili	turas	uz	kājām.		Tāpat	mums	būtu	
jāskatās	 uz	 pieaugušu	 cilvēku	 attīstības	 procesu.	 Krist	 nav	 kauns;	 kauns	 ir	 nemēģināt	 piecelties!	 Šī	
meistarklase	 būs	 iedvesmas	 stāsts	 par	 100	 un	 1	 kļūdu,	 ko	 pieļāvuši	 ir	 tie,	 kurus	 apbrīnojam	 un	 ko	
pieļāvušas	esam	mēs,	lai	būtu	tur,	kur	esam	šobrīd.		Lai	mūsu	mīlestība	pret	kļūdīšanos	iedvesmo	citus	ja	
ne	izbaudīt,	tad	vismaz	pieņemt	kļūdīšanos	kā	neatņemamu	dzīves	sastāvdaļu.			
	

“Es	savā	basketbolista	karjerā	esmu	palaidis	garām	vairāk	kā	9000	metienus.	Esmu	zaudējis	gandrīz	300	
spēles.	26	reizes	man	ir	tikusi	dota	iespēja	izspēlēt	metienus,	kas	būtu	devuši	komandai	iespēju	zvērēt,	bet	es	
netrāpīju.	Es	esmu	kļūdījies	atkal	un	atkal,	un	atkal	savā	dzīvē.	Un	tieši	tāpēc	es	esmu	kaut	ko	sasniedzis.”	

/Maiks	Džordans/	
	

Mērķauditorija:	 skolēni,	 jaunie	 un	 pieredzes	 bagātie	 uzņēmēji,	 radošo	 un	 neradošo	 profesiju	
pārstāvji	un	interesenti,	kuri	vēlas	 izmainīt	savu	skatu	punktu	uz	kļūdām	un	sākt	uztvert	kļūdas	kā	
iespējas	nevis		strupceļu.			
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SVINĒT	SKAISTI	
jeb	PASĀKUMU	PLĀNOŠANA!	

Grupai	“Prāta	Vētra”	ir	dziesma	ar	vārdiem	“tā	nogurt	var	tikai	no	svētkiem”.		Un	no	svētkiem	tiešām	
VAR	 nogurt,	 mēs	 to	 zinām.	 Mēs	 jau	 vairāk	 kā	 10	 gadus	 organizējam	 dažāda	 veida	 pasākumus	 -	
korporatīvas	 balles,	 komandas	 saliedēšanas	 pasākumus,	 sporta	 spēles,	 kāzas,	 konferences	 un,	
protams,	 	 privātas	 svinības.	 	 	 Bet	 kā	mums	 ir	 izdevies	 šajos	 gados	 “svinēt”	 katru	mīļu	 dienu	 un	
izdzīvot?		Šī	meistarklase	būs	mūsu	kā	svētku	aģentūras	dalīšanās	savā	pieredzē	ar	tipiem	un	trikiem,	
kā	nenogurt	no	svētkiem,	bet	ar	nepacietību	gaidīt	un	izbaudīt	tos,	un	svinēt	skaisti	bez	miljonāru	
cienīga	 budžeta.	 Kā	 saka:	 “Neturi	 sveci	 zem	 pūra!’’!	 Mēs	 neturam,	 tāpēc	 šajā	 meistarklasē	 mēs	
stāstīsim	par	to:	

1. Kāpēc	ir	svarīgi	svinēt	dzīvi	gan	draugu,	gan	ģimenes,	gan	kolēģu	lokā;	
2. Kā	 pieradināt	 kalendāru	 gada	 griezumā,	 lai	 svētki	 nepārsteidz	 nesagatavotus	 (pasākuma	

plānošana);	
3. Kā	izveidot	saturīgu	pasākuma	ideju	(gleznošana	ar	sajūtām,	pasākuma	struktūra,	cik	svarīgs	ir	

ielūgums,	empātija)	
4. Kā	svētkiem	neļaut	sevi	iedzīt	bankrotā;	
5. Dalīsimies	 ar	 idejām	 kā	 izveidot	 	 noformējumu	 pašu	 rokām	 (krāsu	 gammas	 un	 stila	

definēšana).		

Mērķauditorija:	lai	meistarklase	būtu	maksimāli	noderīga,	sadalām	mērķauditoriju	divās	interesentu	
grupās:	

A	privātpersonas,	mammas	un	tēti,	aktīvi	draugi	un	citi	interesenti,	kuriem	ir	vēlme	svinēt	skaisti	
un	jēgpilni	ģimenes	un	draugu	lokā.	Šajā	meistarklasē	vairāk	runāsim	par	gadskārtu	svētkiem	un	
cik	daudz	ir	iespējams	izdarīt	pašu	spēkiem.			
B	uzņēmumu	mārketinga,	personāldaļas	darbinieki,	kuriem	vairāk	stāstīsim	par	efektīvu	svētku	
plānošanu.		
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PLĀNOŠANA	-	TAVS	IKDIENAS	SABIEDROTAIS!	
jeb	KĀ	IZBĒGT	NO	VĀVERES	RITEŅA	

 
	
Šajā	nemitīgi	skrejošajā	laikmetā,	kad	informācijas	ir	tik	daudz	un	lietas,	kas	jāpaspēj	izdarīt	-	vēl	vairāk,	arvien	
svarīgāka	 kļūst	 plānošana,	 lai	 vienā	 jaukā	 dienā	 neattaptos	 kā	 vāvere	 ritenī,	 ar	 sirds	 pulsu,	 kas	 krietni	
pārsniedz	 normu.	 Arī	 mēs	 esam	 bijušas	 šajā	 ritenī:	
piedzīvojušas	 šo	 trauksmes	 un	 nemitīga	 laika	
trūkuma	sajūtu.	Mēs	esam	apzināti	izkāpušas	ārā	no	
šī	riteņa,	 lauzušas	sevi,	 izjutušas	baiļu	sajūtu,	bet	kā	
jau	 vairākumā	gadījumu	–	mūsu	“izlaušanās”	 stāsts	
ir	ar	laimīgām	beigām.	Tas	IR	iespējams:	ir	iespējams	
neskriet,	 kā	 vēja	 plēstam,	 un	 turpināt	 strādāt	 un	
turklāt	 darīt	 to	 ar	 baudu.	 Ir	 iespējams	 plānot	 savu	
laiku	un	patiešām	paspēt	visu	izdarīt	un,	pāri	visam	-		
cienīt	un	mīlēt,	un	būt	harmonijā	ar	sevi	un	apkārtējo	
vidi.		
	
Plānošanai	 nav	 vecuma	 ierobežojuma	 un	 vāveres	 ritenis	 nešķiro,	 cik	 tev	 gadu,	 tāpēc	 šis	 iedvesmas	 un	
pieredzes	stāsts	var	būt	noderīgs	jebkurai	vecuma	grupai.	Šajā	meistarklasē	mēs:	

• Dalīsimies	 pieredzē	 un	 izstāstīsim	 savu	 stāstu	 par	 to,	 kā	mēs	 jutāmies	 savā	 “vāveres	 ritenī”	 un	 kā	
mums	izdevās	no	tā	apzināti	izkāpt.		

• Dosim	konkrētus	plānošanas	rīku	modeļus	un	variantus,	lai	katrs	varētu	atrast	sev	piemērotāko.	
• Iedosim	 pavisam	 reālus	 ’’to	 do	 lista’’	 paraugus	 un	 palīdzēsim	 izveidot	 un	 saprast	 tieši	 Tev	

piemērotāko	plānošanas	modeli.	
	
Mērķauditorija:	Jebkurš	interesents,	vecuma	posmā	no	14	līdz	….	gadiem.	
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SĀC	DARĪT	JAU	ŠODIEN!	
	
“Tu	 to	 vari!	 Tev	 noteikti	 izdosies!”	 Skan	 labi	 un	motivējoši!	 Bet	 ko	 darīt,	 ja	 patiesi	 zini,	 ka	 tev	 visticamāk	
izdosies	un	patiešām	tu	to	vari	izdarīt,	bet	nekādi	nevari	saņemties	beidzot	sākt	darīt!	Nesatraucies,	tu	tāds	
neesi	 vienīgais!	 Patiesībā	 lielākais	 vairākums	 no	mums	 bieži	 vien	 nevar	 saņemties,	 noticēt	 sev	 un	 sākt!	 Šī	
“problēma”	nav	attiecināma	tikai	uz	darbu;	ar	šo	“nevarēšanu”	bieži	saskaramies	arī	ikdienas	dzīvē:	veselīgu	
ēšanas	 paradumu	 ieviešana	 un	 sportošana	 vienmēr	 tiek	 pārcelta	 no	 šīs	 nedēļas	 pirmdienas	 uz	 nākamo	
nedēļu,	un	tā	tu	vienā	brīdī	attopiies,	ka	gads	jau	riņķi	un	maz	ir	to	ideju,	kas	realizētas.	Mēs	arī	cīnamies	ar	
šiem	 tarakāniem,	 tāpēc	 lekcijā	 “Sāc	 darīt	 jau	 šodien!’’	 runāsim	 par	 pašmotivāciju.	 Kā	 iemācīt	 pašam	 sev	 -		
DARĪT?	Kā	likt	sev	noticēt	un	saņemt	gribu	dūrītē	un	sākt	darīt	šodien?		

• Pastāstīsim	par	12	nedēļu	pašmotivāciju	jeb	cik	daudz	var	paveikt	90	dienās;	
• Pieskarsimies	sevis	un	citu	novērtēšanas	mākslai,	kas	ietekmē	gribēšanu	un	darīšanu;	
• Trenēsim	savu	gribas	muskuli;	
• Sapratīsim,	kas	ir	sevis	apzināšanās	un	nesalīdzināšana	ar	citiem;	
• Un	vēl	stāstīsim	dažādas	tehnikas	un	iedvesmas	stāstus,	kuras	palīdzējušas	mums	un	mums	zināmiem	

cilvēkiem	sevi	motivēt	darīt	jau	šodien.	
Un	pats	galvenais	aicināsim	Jūs	ne	tikai	noklausīties	teoriju,	bet	ieviest	tehnikas	savā	reālajā	dzīvē!	
	
Mērķauditorija:	 Jebkurš	 interesents,	 vecuma	 posmā	 no	 14	 līdz	 ….	 gadiem.	 Programma	 balstīta	 uz	
pašizaugsmi,	kurai	nav	amata	un	statusa	robežu,	 tāpēc	tas	būs	noderīgs	manuālis,	kā	sākt	dzīvot	 labāk	 jau	
šodien.			

	

	
	
	
	



©  Dreamers And Doers, 2019 - 2020. Visas tiesības rezervētas.  

 
6	

	

ĻAUJ	TEHNOLOĢIJĀM	TEVI	IEDVESMOT!	
INFORMĀCIJAS	TEHNOLOĢIJAS	DAŽĀDĀS	NOZARĒS.	RADOŠĀ	MEISTARDARBNĪCA	SKOLĒNIEM.		

	
Programma	pirmo	reizi	veiksmīgi	tika	īstenota	ESF	projekta	Nr.	8.3.2.2/16/I/001	
“Atbalsts	izglītojamo	individuālo	kompetenču	attīstībai”		ietvaros,	organizējot	

nodarbību	ciklu	“Talantu	skola”		
Brocēnu	novada	pašvaldībā	2019.	gadā.		

	
Informācija	 ir	 kļuvusi	 par	 vienu	 no	 svarīgākajām	 lietām	 sabiedrībā	 un	 sadzīvē.	 Svarīgas	 ir	 zināšanas	 un	
prasmes	 praktiski	 izmantot	 jaunās	 tehnoloģijas	 un	 to	 radītās	 iespējas.	 Mūsdienu	 bērni	 informācijas	
tehnoloģiju	pasaulē	jūtas	kā	“zivis	ūdenī”	un	tehnoloģiju	praktiskajā	izmantošanā	mēs	varam	vairāk	mācīties	
no	 viņiem,	 kā	 viņi	 no	 mums.	 	 Bet	 cik	 radoši	 informāciju	 tehnoloģijas	 jaunieši	 spēj	 izmantot	 starpnozaru	
uzdevumos,	meklējot	risinājumu,	kā	kāda	konkrēta	informācijas	tehnoloģija	(turpmāk	IT)	sniedz	iespēju	labāk	
apgūt,	dziļāk	izprast,	spēcīgāk	pasniegt	citiem	to	nozares	informāciju,	kas	nav	tieši	saistīta	ar	IT.		

Jau	 2002.gada	Eurydice	ziņojumā	 tika	 uzsvērts,	 ka	 pasaulē,	 kurā	 faktu	 zināšanu	 krājuma	 radīšanas,	
izplatīšanas	 un	 pieejamības	 ātrums	 arvien	 palielinās,	 samazinās	 nepieciešamība	 iegaumēt	 zināšanas,	 jo	
tehnoloģiskā	 progresa	 straujās	 attīstības	 dēļ	 mācību	 priekšmetu	 zināšanas	 var	 drīz	 novecot,	 savukārt	
svarīgas	faktu	zināšanas	var	ātri	apgūt	un	nodot	ar	informācijas	un	komunikāciju	tehnoloģiju	palīdzību.		

Mūsu	mērķis	ar	šo	nodarbību	ir	nevis	iepazīstināt	ar	jaunām	programmatūrām,	tehnoloģiska	ierīcēm,	bet	ar	
savu	radošo	pieredzi,	iedvesmot	izmantot	IT	tehnoloģijas	radošos	un	izglītojošos,	komandu	(klasi/	kolektīvu)	
saliedējošos	 un	 pozitīvu	 atmosfēru	 veicinošos	 veidos.	 	 Pat	 tādos	 veidos,	 kādos	 pēc	 definīcijas	 konkrētās	
aplikācijas	un	rīki	nav	tikuši	sākotnēji	paredzēti,	veicinot	jaunatklāšanas,	integrācijas,	sintēzes	un	starpnozaru	
domāšanu.		Mūsu	mērķis	ir	veicināt	jauniešu	“ārpus	definīcijās”	domāšanu,	iedvesmot	mēģināt,	nebaidoties	
no	neizdošanās.		

	 	
	
Nodarbību	mērķauditorija:	7.	–	12.	klašu	skolēni	
	
Nodarbību	 mērķis:	 attīstīt	 izglītojamo	 talantus,	 saprotot	 dažādu	 nozaru	 savienojamību.	 Ar	 grupu	 darba,	
radošu	 spēļu	 un	 kustību	 ietverošu	 uzdevumu	 palīdzību,	 raisīt	 izpratni	 par	 ikdienā	 sastopamo	 informāciju	
tehnoloģiju	 pozitīvo	 lietderību	 un	 pielietojmību	 dažādās	 nozarēs,	 netiešos,	 ar	 konkrēto	 tehnoloģiju	
nesaistītos	virzienos,	veicināt	radošu	starpnozaru	domāšanu	un	attīstīt	izpratni	par	katra	indivīda	individuālo	
talantu	nozīmi	uz	grupas	attīstību	un	panākumiem.		
	
Nodarbību	 uzdevumi:	 Veidot	 izpratni	 par	 informāciju	 tehnoloģiju	 pielietojamību	 dažādās	 nozarēs,	 dodot	
iespēju	arī	praktiski	darboties.	Attīstīt	izglītojamajiem	starpnozaru	domāšanu.		
	
Nodarbību	definētais	minimālais	ilgums:	vismaz	2	akadēmiskās	stundas	(akadēmiskā	stunda	—	studiju	darba	
laika	vienība,	kuras	ilgums	ir	45	minūtes)	
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PROGRAMMAS	 VADA	 Lelde	 Vīnkalna	 un	 Inta	
Konstante.	 	 Mēs	 esam	 radošās	 uzņēmējas,	 uzņēmuma	
DiDi	 īpašnieces.	 Nu	 jau	 vairāk	 kā	 10	 gadus	 mēs	
organizējam	 komandas	 saliedēšanas	 pasākumus,	
korporatīvās	un	privātās	balles,	sporta	spēles	un	aktīvās	
izklaides	 pasākumus,	 konferences.	 Ar	 lielāko	 prieku	
runājam	 un	 iedvesmojam	 lekciju	 veidā,	 kā	 arī	
iesaistāmies	 dažādos	 kultūras	 un	 reklāmas	 projektos,	
palīdzot	 dzimt	 kreatīvām	 idejām	 un	 risinājumiem.	
Katram	 projektam	 sapulcinām	 unikālu	 profesionāļu	
komandu,	lai	kopīgiem	spēkiem	realizētu	ideju.	Bet	DiDi	
sirds	 un	 kodols	 esam	 mēs	 -	 Inta	 Konstante	 un	 Lelde	
Vīnkalna.	 	Ja	 Inta	būtu	 jāraksturo	vienā	vārdā,	 šis	 vārds	
būtu	EMPĀTIJA.	 Ja	 Intai	 būtu	 jāpiešķir	 viņu	 raksturojošs	burtu	 šrifts,	 tad	 tie	
noteikti	 būtu	 kaligrāfiski	 burti.	 Intai	 patīk	 krāsainība	 un	 ziedi,	 un	 viņai	 visu	
vajag	 lielāku,	 vairāk	 un	 spilgtāk!	 Inta	 ir	 sarakstu	 cilvēks,	 kurai	 vienmēr	 būs	
neskaitāmi	 blociņi	 ar	 darbu	 un	 iedvesmas	 sarakstiem.	 Lelde,	 savukārt,	 visu	
pierakstīs	 un	 strukturizēs	 digitālā	 formātā.	Leldes	 raksturojošais	 vārds	 ir	
IEDVESMA,	 viņas	 burtu	 šrifts	 būtu	moderni,	 smalki	 bloka	 burti.	 Lelde	 ir	 par	
“tīrību”	 formās	 un	 askētismu	 krāsās.	 Lelde	 rūpējas,	 lai	 mūsu	 pasākumos	
vienmēr	būtu	vienota	krāsu	gamma	un	 izstrādāts	stils	no	A	 līdz	Z.	 	Jautāsiet,	
kā	tad	viņas	tik	dažādas	var	kopā	radīt?	Var!	Turklāt	-	jau	daudzus	gadus.	Mēs	
abas	 esam	 komandas	 un	 kompromisa	 cilvēki	 un	 mūs	 vieno	 vērtības	 un	
nerimstoša	vēlme	kopīgi	radīt	un	attīstīties.		Mūsu	kopīgais	moto	ir	“WE	DARE	
TO	 DREAM”*.	 Turklāt,	 mēs	 ne	 tikai	 stumdām	 sapņu	 mākoņus,	 bet	 savus	
sapņus	un	vīzijas	arī	realizējam.	Mūsu	spēks	ir	mūsu	sinerģija,	jo	vienmēr	viena	
otru	 iedrošinām	 realizēt	 pat	 pārdrošākās	 idejas,	 veicinot	 katras	 individuālo	
izaugsmi,	kas	ceļ	mūsu	kopīgā	uzņēmuma	kvalitātes	un	radošuma	latiņu.		Mēs	
esam	par	jēgpilniem	pasākumiem	ar	saturu.		Mūsu	vērtības	ir	godīgums,	kvalitāte,	profesionālisms,	novitāte,	
kreativitāte,	 izaugsme,	 ilgtermiņa	 ieguldījums,	 pozitīva	 sadarbība,	 cilvēciskums	 un	 veselība.	 	Mēs	 vienmēr	
esam	atvērtas	jauniem	projektiem	un	izaicinājumiem.			
	
*	no	angļu	valodas	–	“Mēs	uzdrīkstamies	sapņot”	
	
	

	
PAR	BIEDRĪBU	“DREAMERS	AND	DOERS”:	
	
Biedrības	 mērķis	 ir:	 Popularizēt,	 atbalstīt	 un	 radīt	 ilgtspējīgus,	
inovatīvus,	 kvalitatīvus	 un	 sociāli	 vērtīgus	 projektus	 un	 produktus	
dzīves	 kvalitātes	 uzlabošanai	 un	 attīstības	 veicināšanai	 sabiedrības,	
kultūras,	 sporta,	 izklaides	 un	 tūrisma	 jomās	 dažādām	
mērķauditorijām.	 Veicināt	 pozitīvas	 sociālās	 izmaiņas	 sabiedrībā	 ar	

izglītības,	 dom	 apmaiņas	 un	 izzināšanas	 pasākumu	 palīdzību.	 Veicināt	 jaunradi,	 inovācijas	 un	 starpnozaru	
sadarbību.	 Veicināt	 Latvijas	 reģionu	 kultūras,	 izglītības	 notikumu	 kvalitāti,	 kā	 arī	 celt	 dzīves	 kvalitāti	 un	
labklājību	iedzīvotājiem.	Sekmēt	atbildīgas,	veselas,	uz	sadarbību	vērstas	pilsoniskās	sabiedrības	attīstību;	
	
Biedrības	uzdevumi	mērķi	sasniegšanai:	Biedrības	mērķi	paredz	dažādas	formas	un	veidus,	kā	ieinteresēt	un	
iesaistīt	 plašāku	 mērķauditoriju,	 ar	 savu	 pieredzi	 un	 zināšanām	 piedaloties	 un	 organizējot	 izstādes,	
konkursus,	 radošās	 darbnīcas,	 studijas,	 kursus	 un	 seminārus,	 starptautiskus	 pasākumus	 un	 cita	 veida	
notikumus.	 Biedrības	 darbība	 fokusējas	 uz	 sadarbības	 veicināšanu,	 starpnozaru	 pieredzes	 un	 zināšanu	
izplatīšanu.	
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MEISTARKLAŠU	HONORĀRA	KONSTRUKTORS:		
	
	 	 1	h	–	2h	lekcija	 Lekcija	ar	papildus	radošu	un	praktisku	

darbošanos	tēmas	ietvaros	darba	grupās	
(kopējā	ilgums	līdz	3	h)	

1	 Honorārs	 200.00	Euro	 300.00	Euro	
2	 Transports		 0,20	Euro/	km,	aprēķinā	jāiekļauj	turp	un	atpakaļceļš	no/	uz	Rīgu)	
	
PIELIETOTĀS	METODES:		pieredzes	stāsti	un	zināšanu	pērles,	labās	prakses	piemēri	un	kļūdas,	kuras	
neatkātot.	Ja	programmā	iekļauts	 -	arī	 	grupu	darbs	un	grupu	darba	rezultātu	prezentācija.	 	Katra	
mūsu	meistarklase	noslēdzas	ar	izdales	materiālu	-	uzdevumu	darbam	individuāli	pēc	pasākuma,	lai	
uzņemtās	zināšanas	nostiprinātu	un	iedzīvinātu,	jo	kā	teicis	Antons	Čehovs	“Zināšanas	ir	bezvērtīgas	
līdz	brīdim,	kad	tās	tiek	pielietotas	praksē!”	
	
	

	
TEHNISKĀS	NEPIECIEŠAMĪBAS	PROGRAMMU	NORISEI:		

1. Video	projektors	un	ekrāns	vai	TV	ekrāns		(ar	HDMI	vai	VGA		vadu)	un	apskaņošanas	tehnika	
(video	materiālu	ar	skaņu	prezentēšanai).	Dators	nav	nepieciešams.			

2. Papīra	vai	cita	veida	rakstām	tāfelē	un	flomāsteri	programmas	satura	prezentēšanai.		
3. Norises	telpai	jābūt	pieejamai	vismaz	30	min	pirms	programmas	sākuma.		

	

	
	
LĪGUMA	 FORMĀTS:	 pakalpojuma	 līgums	 ar	 biedrību	 “Dreamers	 And	 Doers”	 (biedrība	 nav	 PVN	
maksātājs)	
	
Biedrības	rekvizīti:		
Biedrība	“Dreamers	And	Doers”	
Juridiskā	adrese:	Mazskuju	iela	1	-	2,	Vētras,	Mārupes	nov.,	LV-2167,	Latvija	
Reģ.	Nr.:	40008290610	
Konts:	LV02HABA0551047383705	
Banka:	Swedbank	
Kods:	HABALV22	
Parakst	 tiesīgas	 personas,	 valdes	 locekles,	 kas	 darbojas	 uz	 statūtu	 pamata	 un	 kam	 ir	 tiesības	
biedrību	pārstāvēt	atsevišķi:	Lelde	Vīnkalna	un	Inta	Konstante	
	
	 	

	 	
		M:	+371	2	6785058	
		E:	inta@di-di.lv	

		M:	+371	2	6131780	
		E:	lelde@di-di.lv	

	
	
	


