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Aigars Zelmenis, KRASSKY vadītājs.
Pēteris Ponnis, KRASSKY gaismu arhitekts.
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Lekcija un diskusija
Plānošanas paradigmas maiņa
saistībā ar COVID
ību
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ALPS ainavu darbnīca, Sporta iela 2

Gan

No plānošanas līdz dizaina
instrumentiem. Ko varam un vai vajag
mācīties, vai un cik esam spējīgi
adaptēties jaunajām pārmaiņām?
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Marc Geldorf, “ALPS ainavu darbnīca” partneris,
arhitekts un pilsētplānotājs.
Viesturs Laurs, transporta infrastruktūras
plānotājs un "IE.LA inženieri" vadītājs.

ba

ī
rīv

B

la
s ie

Rūpnie
Pulk veža Brieža iela
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Vīlandes iela

ta

Organizē:

Kā izveidot maksimāli drošu,
pievilcīgu un iedvesmojošu darba vidi,
lai darbinieks vēlētos nākt uz biroju
arī pandēmijas apstākļos?

12.00–13.30

or

Reģistrēšanās www.bezrindas.lv.
Reģistrēšanās maksa uz katru notikumu – 10 eiro.

Interjera salons Krassky,
Duntes iela 3

Sp

Pasākums personām, kas ir vakcinētas pret Covid-19
vai to pārslimojušas.
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16.00–18.30

Dizaina birojs H2E,
Vīlandes iela 1
Kā pandēmija noteikusi mūsu dzīves
telpu un paradumus? Ko var sniegt
efektīva, eksperimentāla pilsētvides
komunikācija un dizaina risinājumi,
lai veidotu epidemioloģiski
drošu vidi?

Atbalsta:
Ingūna Elere, H2E dizainere, LMA profesore.
Holgers Elers, H2E dizainers, LMA profesors.
Ivars Austers, LU profesors, sociālpsihologs.
Klāvs Sedlenieks, RSU asociētais profesors,
sociālantropologs.
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Eksperimentālā dizaina darbnīca
Noteiktība nenoteiktībā
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Apmeklējot pasākumu, jāuzrāda Covid-19 sertifikāts,
kurš apliecina, ka apmeklētājs (tai skaitā bērns) ir
pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai
pārslimojis Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā.
Sertifikātu iespējams lejuplādēt vietnē
www.Covid19sertifikats.lv. Apmeklējot pasākumu,
obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments,
personalizēta biļete un derīgs sertifikāts.
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Šogad meklējam atbildes
mūsdienu situācijai – kā ar dizaina
palīdzību organizēt vidi un
procesus, lai mazinātu pandēmijas
ierosinātus ekonomiskus un
emocionālus zaudējumus.
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9.00–9.45 un 13.00–13.45

10.00–13.00

Dizaina pastaiga
Rainis un Aspazija:
sapnis vs. realitāte

Eksperimentālā dizaina darbnīca
Drošas publiskās telpas vadlīnijas
Covid-19 laikā

Raiņa un Aspazijas māja,
Baznīcas iela 30

Raiņa un Aspazijas māja,
Baznīcas iela 30

Pandēmijas laika memoriālais
muzejs, jaunas darba formas,
komunikācijas nianses, mācības.

Pieredzes stāsti par droša muzeja
apmeklējuma veidošanu, drošiem
publiskas telpas tehnoloģiskajiem
risinājumiem, saprotamu
informācijas pasniegšanu.
Pieredzes pielāgojamība dažādām
institūcijām un scenārijiem.

Vada muzeja speciālisti Ieva Aizpure un
Raimonds Ķirķis.

16.00–17.30
Seminārs
Mācību procesa dizains
COVID pasaulē
Lielvārds Kompetences centrs,
Baznīcas iela 20/22
Kā domāt par skolotājam un
skolēniem ērtu mācību procesu,
integrējot metodes, telpu un
tehnoloģijas?
Andris Gribusts, “Lielvārds” vadītājs.
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Annija Sauka, Latvijas Nacionālā mākslas
muzeja Komunikācijas un izglītības darba
nodaļas vadītāja.
Mārtiņš Priedītis, “REVERIE Trading group”
vadītājs.
Ingūna Elere, H2E dizainere.

