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PRAKTISKĀ RADOŠUMA DARBNĪCU CIKLS 
 

SALIEDĒTA KOPIENA CAUR RADOŠU SADARBĪBU  
KULTŪRĀ, IZGLĪTĪBĀ UN UZŅĒMĒJDARBĪBĀ 

 

Kā savu izcelsmi un kultūru varat padarīt par jēgpilnu sabiedroto XXI gadsimtā? Atbildes 
praktisko pusi atradīsiet RADOŠAJĀ DARBNĪCĀ, kuras mērķis ir integrēt trešo valstu valstspiederīgos vietējā 
kopienā, iesaistot biznesa, sociālo, kultūras, izglītības un citu ideju ģenerēšanā, kompetenču praktiskā 
pielietojumā savā kopienā, tādejādi veicinot lojalitāti un aktīvāku līdzdarbību vietējās kopienas attīstībā. 
 
Darbnīcu cikla apmeklējuma rezultātā dalībnieki spēs patstāvīgi:  

o Apzināties savus iekšējos nemateriālos resursus, 
o produktīvāk izmantot savu radošumu profesionālo mērķu sasniegšanai,  
o izveidot savu „zelta komandu” citos projektos, 
o izmantot starpdisciplināro pieeju koprades procesā, 
o orientēties risinājumu testēšanas procesā. 
 

Mācību metodes: ievadlekcija, labā prakse, komandu darbs, demo versiju testēšana, rezultātu prezentācija. 
 
NB! Dalības nosacījumi:  

- kopumā ilgs 27h, dalīta 3 atsevišķās darba dienās; 
- dalībnieku skaits ir ierobežots;  
- reģistrējoties jānorāda papildus informācija – izglītība un profesionālā pieredze;  
- papildus informācija un dalība visos trijos semināros tiks uzskatīta par priekšrocību atlasē; 
- darbs notiks komandās (līdz 5 dalībnieki katrā); 
- komandām būs jāveic patstāvīgais uzdevums (apjoms - 3h) darbnīcu starplaikā. 

 
RADOŠO DARBNĪCU VADA: Vita Brakovska, MBA  

 10+ gadu pieredze ikdienas darbā ar Latvijas radošajiem uzņēmumiem  

 radošo spēju aktivizēšanas apmācību izstrāde un vadīšana (800+ pasākumi) 

 specializācija inovācijas atbalsta instrumentu izstrādē un ieviešanā 

 komandu gatavošana ideju komercializācijai agrīnā attīstības stadijā 

 Eiropas Komisijas atzinība par LIAA nacionālā konkursa „Ideju kauss” ieviešanu 

 starptautiska pieredze radošās domāšanas rosināšanā Baltijā, Krievijā un Turcijā 

 Britu padomes radošās domāšanas metodes „Nākotnes pilsētas spēle” vadītāja 
 
Vitas pakalpojumus izmantojuši: Lattelecom, G4S, AAS Balta, Nordea, SEB, Britu padome, LR Kultūras 
ministrija, LR VARAM, Rīgas Tehniskā universitāte, reģionālie biznesa inkubatori, Sorosa Fonds – Latvija, 
mācību centri Rīgā, Daugavpilī, Cēsīs un Dobelē, plānošanas reģionu administrācijas u.c.  
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Darbnīcas un norises laiks: 

1. darbnīca „Komandas spēks: ko un cik daudz var izdarīt bez naudas?” 

2. darbnīca „Praktiskais radošums: mani radošie resursi jaunām iespējām!”  

3. darbnīca „Idejas „iesaiņošana”: no idejas līdz gatavam risinājumam!” 

 
1.diena: Komandas spēks - ko un cik daudz var izdarīt bez naudas? 

Mani iekšējie nemateriālie resursi – ko es varu izdarīt bez naudas? „Eža kažociņa” stratēģija – indivīda 
konkurētspējai XXI gadsimtā. Mana „komforta zona” komandā – kur es iederos vislabāk? „Zelta komandas” 
sastāvs – kādi partneri man vajadzīgi produktīvam darbam? Mīti un patiesība par radošumu. Novatoriskas 
pieejas kultūrā, izglītībā un uzņēmējdarbībā. Kultūra kā resurss ideju bagātināšanai – multikulturālu ideju un 
produktu piemēri. Viedā partnerība – augošs pieprasījums pēc starpdisciplināras sadarbības risinājumiem. 
DEMO versiju izgatavošana.  

 
2.diena: Praktiskais radošums - mani radošie resursi jaunām iespējām! 
Komandu vērtīgākās atziņas par risinājumu testēšanu. Māte Daba kā iedvesmas avots industrijā un dizainā. 
Kultūrvēsturiskā mantojums kā praktisks un moderns resurss. Vienkāršība kā “slepenais ierocis”. Dizaina 
domāšana. Veselīgas ambīcijas kā zāles indivīda „kāpņu telpas” sindromam. Risinājumu pilnveide to 
dzīvotspējas stiprināšanai. „Ideju pilnveides tirgus”. Idejas modelēšana praktiska ieviešanas plāna izstrādei.  

 
3.diena: Idejas „iesaiņošana” - no idejas līdz gatavam risinājumam! 

Sagatavošanās Simulācijas tirgum – ekspozīciju stendu iekārtošana. Komandu sastāva un mājas darba 
prezentācija. Ideju simulācijas tirgus un ekspertu atgriezeniskā saite. Vietējo radošo uzņēmumu veiksmes 
stāsti, kas iedvesmo turpmākai sadarbībai. 

 
NORISES DATUMI: 
Jelgava – 26.februāris, 26.marts un 1.aprīlis 
Rīga – 2.aprīlis, 23.aprīlis, 29.aprīlis 
Cēsis - 30.aprīlis, 14.maijs, 21.maijs 
 
Sīkāka informācija un pieteikšanās: Gundega Ozola, tālr. 29422733, e-pasts - ozola.gundega@gmail.com  
Aicinām pieteikties dalībniekus, sūtot epastu brīvā formā, norādot vārdu, uzvārdu, darbavietu, 
profesionālo pieredzi: 
Jelgavas darbnīcai līdz 10. februārim; 
Rīgas darbnīcai līdz 15. martam; 
Cēsu darbnīcai līdz 15. aprīlim. 
 
Projekta „Sadarbība un radošums kā ceļš uz integrāciju un sabiedrības saliedētību” īstenošana tiek 
līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta 
līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par 
publikācijas saturu atbild Sociālās Inovācijas Centrs.  
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