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Neviens nav NEAIZVIETOJAMS,  
tomēr ikviens var kļūt NEATKĀRTOJAMS 

2. grupa 

Radošums izaugsmei,  
sadarbībai un attīstībai  
lokālā un globālā līmenī 



Izmaiņas NEKAD vairs nebūs  
TIK LĒNAS, cik tās ir šobrīd 





Man patīk kartupeļi, jo tie, tāpat kā 
cilvēki, ir atšķirīgi, tomēr tie pārstāv 
vienu sugu. 

 

Esmu fotografējis daudzus kartupeļus. 
Šis ir viens no maniem favorītiem. 

“Potato #345” (Kevin Abosch, 2010) 



# ideju un 
kompetencēm 

 

 

# Aizrautību 

 

# Jaunradi 

Vai mans fokuss ir ne tikai uz: 

bet arī uz: 



Perttu Polonen (Somija) Aktuālās prasmes Cilvēcīguma laikmetā: 
 
Stāstu stāstīšana 
Personība 
Degsme  
Eksperimentēšana 
Darbs komandā 
Radošums 
Sevis saprašana 
Uzstājība 
Godīgums 
Spēja interpretēt 
Medijpratība 



"Visas situācijas, kurās būs 
nepieciešams vēsturisks 
konteksts, cilvēcisks 
konteksts vai informācijas 
interpretācija – tur cilvēki 
būs labāki par datoriem“ 

 

 

Perttu Polonen 





# Jaunrade izaugsmei 



Klasiskās pieejas risinājumu atrašanā izsīkst 





Kontroljautājums #: 
Ar kādiem darbiem un NE-darbiem es spēju IEDVESMOT vai AIZRAUT apkārtējos? 



Brigita Stroda –  
kroņu meistare 

Kronis vai vainags galvā ir savā ziņā pārbaudījums sievietes 
pašapziņai - vai tev patīk, ka tevi redz un ievēro.  
Ieskaties: www.lastroda.com 



# Jaunrade sadarbībai 





“Gremdējošs jautājums” latviešu literatūras skolotājam 



“Gremdējošs jautājums” latviešu literatūras skolotājam 



Zagļu zīmes uz mājām Vācijā. Šo zīmju vēsture sniedzas  
jau tālā pagātnē, kad zagļi uz durvīm vai lieveņa iezīmēja 
potenciālās mājas. 

 

Piemēram, zīme ''zig-zag'' līnija 
nozīmē, ka māju apsargā nikns 
suns, vairāki rimbulīši, ka mājā ir 
nauda, otrādi apgriezts ''T'' burts, ka 
mājā dzīvo tikai viena persona, 
krusta zīme, ka mājā šad un tad der 
iegriezties pēc guvuma, trīs 
horizontālas svītras uz vienas 
vertikālas svītras, ka mājā dzīvo 
policists, aplis, ka nav vērts 
ielauzties, lokveida līnija, ka mājā 
var palikt pa nakti. 



# Jaunrade attīstībai lokālā un globālā līmenī 



Jānis Galzons 

Rūjienas Mākslas skolas direktors 



Aizceļojusi arī uz Eiropas Parlamentu (2009) 



Jānis Galzons 
“Laiks Ziedonim 2016” laureāts novadpētniecībā KEDAS  



Tu nevari paiet garām laikmetīgajai mākslai 



Izaicinājums: 
Informācijas apmaiņas trūkums starp struktūrvienībām  

LIETVĀRDI ĪPAŠĪBAS V. DARBĪBAS V. NESAISTĪTIE V. 
koks 
leņķis 
magnēts 
āķis 
bumerangs 

gaišs 
intriģējošs 
smags 
saliekts 
dārgs 

pievelk 
uzkārt 
mest 
slīpēt 
pievērst 
uzmanību 

kapusvētki 
spoks 
algoritms 
pelni 



Patiesība par darbu ar cilvēkiem  
mūsu gadsimtā 

 
.. vislabāk atceras nevis to, KO viņam stāsti,  
bet gan to, KĀ liec viņam justies 

“They May Forget What You Said,  
But They Will Never Forget How You Made Them Feel” 

Carl W. Buehner, 1971 
25 



‘Mikroviļņu domāšanas’ laikmets 



“Prezidenta kungs, mans darbs  
ir uzlikt pirmo cilvēku uz Mēness!”  

27 



Ja Tev būtu tikai VIENS teikums par sevi.. 

Un ko es pateiktu par sevi VIENĀ teikumā? 

www.kasparsvendelis.com/par-mani/ 

Kaspars Vendelis:  

vēlos nodzīvot līdz 120 gadiem 

Zemgalē:  
es protu IEklausīties 

Vidzemē:  
Es mācu citiem KLIEGT 

Latgalē:  
Es dūmoj ar komatim 




