
Praktiskā radošu a eistarklase 

 I o ā ija a ā uzņē ējdar ī ā – 

praktiskie aspekti 

Vita Brakovska 

iedrī a ZINI“ 



3h pie ie otā ērtī a 

XXI gadsi ta i di īds u  iņa ēl es! 
PAR KO iņš patiesī ā aksā? 

 
 

Produkta u  a is PO)ICIONĒŠANA 
IZGUDRO sevi NO JAUNA! 

 
 

Maz udžeta jau rade 
La i, ka NAV audas! V.Dūdu s  
 
  

 
No VĀRDIEM pie DARBIEM!   



I o ā ijas dažādās sejas  

 Produkta i o ā ija 
uzla ots ražoša as gala produkts 

 
 Pro esa i o ā ija 

uzla ots ražoša as pro ess,  
lai iegūtu augstāku gala produkta tirgus ērtī u 

 
 Orga izatoriskā i o ā ija 

uzla oti iekšējie pro esi uzņē u a produkti itātei –  

efektīva vadī as sistē a, sadar ī as tīklu veidoša a u. .  
 

 “o iālā i o ā ija  
uzlabojumi so iālajā idē –  

la klājī a, odar i ātī a, kultūrvide utt 

OECD, Oslo Rokasgrāmata, 1992 



Na io ālā kapitāla liel eikals Oga  Preiļi  

Cik a ī/ dar i iekos ir kg DRO“ME“  
radošā  izpaus ē  DARBĀ AR KLIENTIEM? 



Dziedošie īru ofi ia ti 
Opera “i gi g Waiters  

 

Cik a ī/ dar i iekos ir kg DRO“ME“  
radošā  izpaus ē  DARBĀ AR KLIENTIEM? 



Karstās ziņas  

Gudrākais estrādā ūsu uzņē u ā.  
Viņš strādā ārpus ūsu struktūrvie ī as u  ūsu 

at ildī a ir izveidot part erī as tiltu 
ko kurētspējas stipri āša ai! 

 
Marcus Romer  

Pilotu Teātra āksli ie iskais vadītājs 



Ošu ājas  Preiļu o adā 

Ainis Noviks 



Egīls Med is – )iepes IR  

“o iālie ēstīju i 
Erotisko ziepju sērija 
)iepju ārīša as eistarklases 
 
Sadar ī a ar reklā as aģe tūrā , 
kas eklē oriģi ālas idejas 
repreze tatīvā  dāva ā  

U  ar ko E“ aru atļauties gau īgi 
paspēlēties  sa ā iz esā?  



Ojārs Ru e is:  
trīs lietas, ka  ir jā ūt ik ie ā idejā 

Pathos 

Logos 

Ethos  



SATURS un FORMA 

produkta la ākai pozi io ēša ai 
 

 

Tā ir BRĪVA ieta Ta ai fa tāzijai! 



www.kukufane.blogspot.com 

 

Pathos 
moderna tematika! 

Logos 
torte 

Ethos 
airēša as i struktore 



 



 

Mūsu gadsi tā - jau a izprat e par DROŠĪBU 

jaunu, vēl eatklātu tirgus išu apzi āša a u  piepildīša a  



 

Kur ir ailes u  ko ser atī is s ,  
tur a  radošu a!  
(Christopher Lowell) 



 So iāla ko pā ija 
MAMMU rada darba vietas 

ā iņā , kurā  
jāapvie o iztikas pel īša a 
ar ēr a audzi āša u 

www.mammu.lv 

 

“o iāls odes zī ols MAMMU 

http://www.mammu.lv/


 



Latvijā radīts jau s suve īrs - 
ēda ais dzi tars (2011) 

www.saldaisdzintars.lv 

Idejas autore Karī a Šišlo ikdie ā vada Mazās Ģildes teātra studiju 
„Vi ijs”. Tieši dar s ar ēr ie  ir tas, kas ļauj vaļu fa tāzijas 

lidoju a , u  tā rodas is eparastākās idejas.  

Pathos 
ēda s! 

Logos 
su e īrs 

Ethos 
dzintars  



Vai a ā produktā ir? 

Pathos Logos Ethos 



Lifeha k kustī a – arī Lat ijā: .lifeha k.l  arī F ook  



Pārtika ē elēs 



Karto a ķi ere Kra iu  
Anirudha Surabhi (Indija) 

Fiziskā drošī a 



Lat ijas Kultūras koledžas audzēk is:  
jau a izprat e par TĪRĪBA“ sajūtu  



Radošās šķiras Creati e lass  teorija  
Ričards Florida, pilsētplā oša s eksperts 

Radoši il ēki ei i a eko o isko attīstī u.  
Savukārt, viņi dod priekšroku vietā , kas ir i ovatīvas, 

daudzveidīgas u  tolera tas pret dažādī u.  

Pētīju os pierādīts, ka šādas vietas veido: 
augsto teh oloģiju dar i ieki 

āksli ieki 
ūziķi  

ho oseksuāļi  
high bohemians 



Eža ko epts   
(Jim Collins) 

 

Ko ozī ē ūt 
LABĀKAJAM 

ūsdie ās? 



Garage 48 (EE) 

 Ko a du veidoša as platfor a 

 No idejas līdz IT produkta  48 stu dās 

 Sāku s – Igau ija , vēlāk )ie eļeiropa u  
Āfrika 

 Vidēji  dalī ieki  
(30-40 idejas -> 12 – 15 idejas) 

 

 

Tu ākais pasāku s: www.garage48.org 

 

http://www.garage48.org/


 



Ceļa aizei 

 Arī ko kurētspēja sākas ar iztēloša os 

 Parastu lietu neparasts pielietojums 

 Eža kažo iņa stratēģija – kas ir MAN“ ū iku s ? 

 Mūsu iespēja - ilvēku paradoksālās ajadzī as  

 Katrā idejā ir jā ūt Brakovskas - Ru eņa elementiem  

 Kad Tev pēdējo reizi bija pir ā reize? 
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Ieskaties: www.zinis.lv 

Atraksti: zinis@zinis.lv  

Ieskaties: www.brakovska.lv  

@BiedribaZINIS 
@prezidente 

Mēs par tie ,  
kas gatavi lidot! 

http://www.zinis.lv/
mailto:zinis@zinis.lv
http://www.brakovska.lv/

