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VIESLEKCIJU VADA: Vita Brakovska, MBA (biedr ba ZINIS)
 10+ gadu pieredze ikdienas darb ar Latvijas radošajiem uzņēmumiem
 radošo spēju rosin šanas apm c bu izstr de un vad šana (1000+ pas kumi)
 komandu gatavošana ideju komercializ cijai agr n att st bas stadij
 Eiropas Komisijas atzin ba par LIAA nacion l konkursa „Ideju kauss” ieviešanu
 starptautiska pieredze radoš s dom šanas rosin šan Baltij un NVS valst s
 Britu padomes radoš s dom šanas metodes „N kotnes pilsētas spēle” vad t ja
Vitas pakalpojumus izmantojuši: Britu padome, reģion lie biznesa inkubatori, Nordea („Nordea
Biznesa skola”), Lattelecom, Narvesen, G4S, AAS Balta, 7GURU, SEB, Valsts Kanceleja, LR Kult ras
ministrija, LR VARAM, Latvijas Nacion lais Kult ras centrs, R gas Tehnisk universit te, Sorosa Fonds
– Latvija, m c bu centri R g , Daugavpil , Cēs s un Dobelē, pl nošanas reģionu administr cijas, Latvijas
pašvald bas u.c. Plaš ka inform cija pieejama www.zinis.lv un www.brakovska.lv
Ilze Vainovska – “Noķerts Liep j ”
Ieskaties: www.liepajniekiem.lv/atslegvards/nokerts-liepaja
Liep j rad ts z mols “Captured in Liepaja” jeb “Noķerts Liep j ”. T autore ir
ilggadēja žurn liste Ilze Vainovska. Sieviete aizg jusi no žurn listikas un pievērsusies
rotu gatavošanai no dzintara, saglab jot t dabisko skaistumu.
«Citiem galv ir putni, man – dzintars» (I.Vainovska)
«Ja dzintariņam bija trīs kājas, tad trešo nerāva nost, lai tikai viņš būtu līdzīgs divkāju dzintariem, — tā
ne. Ja bija četras ausis, tad divas nerāva nost, bet atstāja visas četras. Ja dzintars bija ar ūsām, tad
atstāja to ar ūsām, dabisku, tādu, kāds viņš ir, un iznāca skaistas rotaslietas,» Ilze nocitē Imanta Ziedoņa
Dzintaraino pasaku, kas ir viņas iedvesmas avots.
„3H” pieeja - ZIN ŠANAS (pieredze, erud cija, intelekts), PRASMES (praktisk s iemaņas, fizisk s
spējas) un AIZRAUT BA (p rliec ba, motiv cija, emp tija)
Radošums sen k un tagad
Senaj Grieķij
M za k iedvesmas avots.
Radošums m t rpus cilvēka.

M sdien s
Radošums s kas m su smadzenēs.
Cilvēks pats ir radošuma centrs. Rad šana s kas ar iztēlošanos.

Atziņa m sdien s: Ir gr ti “izgudrot ko jaunu”, t dēļ pamēģini “izgudrot no jauna”!

Saturu sagatavoja biedr ba „Zin šanu un inov cijas sabiedr ba” www.zinis.lv
„Zin šanu eņģeļi” radoš s ekonomikas att st bai Latvij

Flow design – www.cliqishere.com
Produkta pievienot vērt ba – ne vienmēr kaut
kas „j pievieno”, lai rezult ts b tu vērt g ks
Dizaineri: Georg Dwalischwili un J nis Krastiņš
„Eža koncepts” (Jim Collins/ Headgehog concept)
 Kas man padodas vislab k?
 Kas nes ekonomisko atdevi?
 Kas mani paties b visvair k aizrauj?
Ja es nevaru b t lab kais, es vienmēr varu b t...
Oj rs Rubenis:
Tr s lietas, kam j b t ikvien idej - Logos, Ethos, Pathos

In ra ir bur šanas instruktore J rmal - viņa jau gadiem ilgi cep marcip na tortes.
5 gadu laik viņas m jas lapu apskat juši turpat 200 000 reizes. Pateicoties viņas
spējai izdom t aspr t gus noformējumus tortēm, viņas gatavot s k kas ir
kļuvušas piepras tas.
Ieskaties: www.kukufane.blogspot.com

Gr mata „Spēka dziesmas”

Pan kumu pamat – kult rvēsturisk mantojuma pasniegšana caur radošo
partner bu un dziesm s ietverto kodu atšifrējums
Veido PUZURU k interjera elementu ar netaust mu pievienoto vērt bu
 kult ras mantojums + praktiskais radošums + dabas materi li puzura izveidei
(smilgas, niedres), k ar pl noti alternat vi (met ls, kartons)
 Saistošs ar rpus Latvijas
 Nosaukumam ir “svars”!
Kult rvēsturiskais mantojums k neapstr dama vērt ba XXI gadsimta uzņēmējdarb b

Saturu sagatavoja biedr ba „Zin šanu un inov cijas sabiedr ba” www.zinis.lv
„Zin šanu eņģeļi” radoš s ekonomikas att st bai Latvij

Kartona ķivere “Kranium” - Anirudha Surabhi (Indija)
• 19 000 velo negad jumu (Lielbrit nija, 2012)
• 40% galvas traumas
• Reģistrēts patents
• Cena: 95 EUR
• P rdots 1.gad : 12 000
Dzenis iedvesmo rad t drošu ķiveri velobraucējiem
Dzenis kaļ ~ 10 reizes sekundē un katru reizi trieciens piel dzin jums
auto sadursmei pret sienu ar trumu ~80km/h.
Dzenis ir vien gais putns pasaulē, kam galvaskauss ir piln b atdal ts
no kn bja. Pa vidu ir m ksts, gofrēts skrimslis, kas absorbē triecienu un
novērš galvass pes.
Purva bridēji – www.purvabrideji.lv

No sapresētiem kafijas biezumiem izgatavotas mēbeles - www.rawstudio.co.uk.
Izmantot s starpnozaru discipl nas: p rtika + ķ mija + materi lu apstr des tehnoloģijas.

Gigi Bloks - kartona moduļi bērnu radošuma izpausmēm (www.gigibloks.lv)
Bērniem vienmēr padom ir k ds grandiozs projekts. GIGI Bloks iedvesmo
ķerties kl t pat vistrakul g kajiem no tiem.
Lai top vērien gi cietokšņi, pilis, kosmosa kuģi vai pasaku p ķi. Lai izdomai un
iespēj m visi ceļi ir vaļ . GIGI aizrauj pēc pilnas programmas, pa visu istabu un augst k par galvu!
“Radoš Latvija 2014-2020” stratēģisk s priorit tes
 Kult ras KAPIT LA saglab šana un att st ba
(kult ra – identit tes un radošuma pamats)
 Konkurētspēj ga KULT RIZGL T BAS un radošums m žizgl t b
 Konkurētspēj gas kult ras un radoš s industrijas
 Radošumu veicinoša KULT RVIDE
(Kult ras pieejam ba un sabiedr bas l dzdal ba)

Saturu sagatavoja biedr ba „Zin šanu un inov cijas sabiedr ba” www.zinis.lv
„Zin šanu eņģeļi” radoš s ekonomikas att st bai Latvij

