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Pieredz juši uzņ m ji saka, ka laba komanda var stenot jebkuru, ar  v ju ideju. Savuk rt, v ja 
komanda nogremd s ar  pašu perspekt v ko ideju. Kādai ir jābūt šai „zelta” komandai un kā es tajā varu 
iek auties ar savām prasm m? Kā strādā labas komandas? Kā manas zināšanas un prasmes var būt 
noderīgas un kura nākotnes profesija man būtu vispiem rotākā? Kā savas vājās puses un netikumus varu 
pārv rst par savu sp ku? Kā es varu piedalīties jaunu ideju radīšanā un gūt no tā ienākumus?  

 
Radoš s NEdarbn cas m rķis: izmantojot radoš s dom šanas metodi un piem rus, motiv t Sabiles 
skolu jaunatni apzināt un praktiski pielietot savus iekš jos resursus radošam un produkt vam darbam k  
ar  jaunu ideju izstr dei, kā arī sekm t interesi par iesaistīšanos uzņ m jdarbībā. 

 
Pielietot s metodes: ievadlekcija, labās prakses piem ri, komandu darbs, rezultātu prezentācija. 
 
RADOŠO NEDARBN CU VADA: Vita Brakovska, MBA (biedr ba ZINIS) 

 

Vitai ir 10 gadu pieredze darbā ar inovatīvas uzņ m jdarbības 
jautājumiem. Strādājot Latvijas Investīciju un attīstības a entūrā (LIAA), 
saņemta Eiropas Komisijas atzinība par LIAA konkursa „Ideju kauss” 
ieviešanu. Savukārt, 12 gadu pieredze NVO sektorā Vitai ir devusi iesp ju 
dalīties ar iedvesmojošiem karjeras izaugsmes piem riem, kas vienm r ir 
aktuāli jauniešiem.  
 

Kopš 2009.gada Vita regulāri konsult  ideju autorus un vadījusi vairāk kā 1000 Radošās NEdarbnīcas 
Latvijas iedzīvotāju, jo īpaši - jauniešu konkur tsp jas stiprināšanai. Šo semināra formātu atzinīgi nov rt juši 
vairāk kā 20 000 Latvijas iedzīvotāju, v lāk Vitu nereti d v jot par „zināšanu eņ eli” - viņas “operatīvajā 
atmiņā” katrs atradīs apzināti vai neapzināti mekl to. Vitas kompetences ir nov rt jusi ne tikai valsts 
pārvalde un NVO sektors, bet arī tādi uzņ mumi kā Lattelecom, Nordea banka, Latvijas Za ais punkts, AAS 
Balta, G4S, biznesa inkubatori re ionos u.c. Plašāka informācija www.zinis.lv un www.brakovska.lv  

  
 
 

 
 
 
 

http://www.zinis.lv/
http://www.brakovska.lv/
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Le enda v sta, ka Boeing kompāniju no bankrota izglābusi... apkop ja, kas 
ieteikusi vienkāršu risinājumu, lai nov rstu pilotu k ūdas darbā ar lidaparātu 
sarež ītajiem mehānismiem.  
Manas zin šanas un pieredze IR V RT BA! 
K  t s var noder t komandas darb ? 

 
Ināra ir burāšanas instruktore Jūrmalā - viņa jau gadiem ilgi cep marcipāna 
tortes. 5 gadu laikā viņas mājas lapu apskatījuši turpat 200 000 reizes. 
Pateicoties viņas sp jai izdomāt aspr t gus noform jumus tort m, viņas hobijs 
ir k uvis arī pa viņas ienākumu avotu..  
stenu pan kumu pamat  ir mūsu PAŠ S prasmes.  

Ar ko es varu p rsteigt cilv kus un iegūt to ATZIN BU? 
 

Neredz gi cilv ki, iesp jams, ir lab kie masieri pasaul . Jo neviens cits 
kā neredzīgi cilv ki sp j tik labi sajust ķermeņa un musku u aprises un veikt 
atbilstošu ķermeņa masāžu.  
Es apzinos savas v j s puses un netikumus. 
K  to p rv rst STIPRUM ? 

 
Reiz sp l joties ar finiera saplāksni, koka m be u restauratori radīja koka 
tauriņus, kas ir viens no TOP modes aksesu riem Latvijā. Šobrīd tas ir 
viņu galvenais ienākumu avots – z mols BUG. 

Man ir interese par kopradi. 

Kur mekl t komandas biedrus kop gu ideju stenošanai? 
 
 

N c un izm ri savu sp ku komandas darb  –  
p rliecinies, ka ar  TU sp j POZIT VI p rsteigt ar sav m IDEJ M un KOMPETENC M! 
 

http://www.zinis.lv/
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5min Ievads – iepazīšanās & iesildīšanās ar eksperti un audz kņiem 

15 min “Zelta” komanda darb b  – lai ko tu dom  – dom  CIT DI! 
 praktiskais radošums katrā no mums - mīti un patiesība  
 kāds ir komandas galvenais sp ks? Kā veido “zelta” komandas? 
 komandas iekš jie radošie resursi jaunām iesp jām – arī uzņ m jdarbībā! 

20min Darbs komand s: “Visuma metode” – rosinam savu radošuma garu! 

5min  Pauze 

15min Paliek garlaic gi? Izgudro sevi un pasauli no jauna! 
 Komandas zināšanu pielietojums – Latvijas uzņ m ju pieredzes stāsti 
 kā radīt v rtību „no nekā”?  
 Starpdisciplinārā sadarbība – parastu lietu neparasts pielietojums 

 Kāp c Latvija ir Iesp ju zeme ikvienai jauniešu komandai? 

20min Darbs komand s: “ rģeļu metode” – attīstam nākotnes risinājumus! 

5min NEdarbn cas izv rt jums un nosl gums 

 
„3H” pieeja - ZIN ŠANAS (erudīcija, intelekts, līdzatbildība), R C BA (praktiskās iemaņas + “vektors”) un 
AIZRAUT BA (pārliecība, motivācija, empātija) 
 

Flow design – www.cliqishere.com  
Produkta pievienotā v rtība – ne vienm r kaut kas 
„jāpievieno”, lai rezultāts būtu v rtīgāks 
Dizaineri: Georg Dwalischwili un Jānis Kārkliņš 
 
Ilze Vainovska – “Noķerts Liep j ” 
Ieskaties: www.liepajniekiem.lv/atslegvards/nokerts-liepaja  
Liepājā radīts zīmols “Captured in Liepaja” jeb “Noķerts Liepājā”. Tā autore ir ilggad ja 
žurnāliste Ilze Vainovska. Sieviete aizgājusi no žurnālistikas un piev rsusies rotu 
gatavošanai no dzintara, saglabājot tā dabisko skaistumu. 

 
«Citiem galv  ir putni, man – dzintars» (Ilze 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 nocit  Imanta Ziedoņa Dzintaraino 
pasaku, kas ir viņas iedvesmas avots.  
 

http://www.zinis.lv/
http://www.cliqishere.com/
http://www.liepajniekiem.lv/atslegvards/nokerts-liepaja
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Anna Neklesa (Sanktp terburga) 
Dizaina galds, kura apris m autore iedvesmojusies no krievu baleta. 
Konceptu la pieeja: starpdisciplinārā pieeja – “špikojam” no citiem 
 

 
 
No sapres tiem kafijas biezumiem izgatavotas m beles - www.rawstudio.co.uk.  
Izmantotās starpnozaru disciplīnas: pārtika + ķīmija + materiālu apstrādes 
tehnolo ijas. 

 
Kartona ķivere “Kranium” - Anirudha Surabhi (Indija) 
 

• 19 000 velo negadījumu (Lielbritānija, 2012)  
•  40% galvas traumas 
•  Re istr ts patents 
•  Cena: 95 EUR 
•  Pārdots 1.gadā: 12 000 

 
Dzenis iedvesmo rad t drošu ķiveri velobrauc jiem 
Dzenis ka  ~ 10 reizes sekund  un katru reizi trieciens pielīdzinājums auto sadursmei pret sienu ar ātrumu 
~80km/h. Dzenis ir vien gais putns pasaul , kam galvaskauss ir pilnībā atdalīts no knābja. Pa vidu ir 
mīksts, gofr ts skrimslis, kas absorb  triecienu un nov rš galvassāpes. 
 

Pamatnosacījums konkur tsp jai darba tirgū XXI gadsimtā: ZIN ŠANAS + ELAST GUMS + DROSME 

 
“Zelta” komandas kodols (IAUS modelis) 

Pastāv dažādi personības testi, taču IAUS modelis ir vienkāršs un saprotams ikvienam, domājot par savām 
sp cīgajām pus m un to, kā tās var noder t komandas darbā. 
I – idejas cilv ks („lidot js”) - cilv ks, kam viegli padodas radošu risinājumu izstrāde. Šī tipa cilv ki nereti 
būs labi ideju eneratori, taču ne vienm r būs labākie praktiskie izpildītāji. Tom r viņu radošās izpausmes ir 
būtisks priekšnosacījums radošas, citiem pamanāmas idejas veidošanā un komandai ir iesp ja izvairīties no 
sevis „atražošanas”. Idejas vārdā „lidotāji” ir gatavi darīt vairāk kā ikdienā būtu nepieciešams. 
A – administrators („birokr ts”, „pap rm lis”) – administratora loma komandā, nodrošinot operatīvo 
darbību lo isku secību un sakārtotību. Šī tipa cilv ki var būt konservatīvi, neelastīgi, tai pat laikā viņi 
nepie auj haosa izveidošanos komandas tehniskajos (administratīvajos) jautājumos. 
U – uzņ m js („spridzin t js”) – strat iskais plānotājs un galvenais procesu virzītājs. Šī tipa cilv ki ir 
orient ti uz aktivitāt m, kas v rstas uz konkr tu rezultātu sasniegšanu (uzņ m jdarbība’- pe ņa, NVO 
sektorā – ietekme) un komandas / projekta izaugsmi. Šie cilv ki zina, „kur stāv resursi (arī nauda) un kā tos 
paņemt”. Rezultātu vārdā ir gatavi darīt vairāk kā ikdienā būtu nepieciešams. 
S – salied t js („dv seļu gans”, „mamma”) – komandas salied tājs, kas raugās, lai visi komandas locek i 
(kam tik dažādi raksturi un motivācija darboties) iet vienā virzienā uz kopīgu m rķi. Šī tipa cilv ki ir 
komandas cilv ki, kuriem padodas konfliktsituāciju risināšana un kolektīva salied šana. 

http://www.zinis.lv/
http://www.rawstudio.co.uk/
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Gigi Bloks - kartona modu i b rnu radošuma izpausm m (www.gigibloks.lv) 
B rniem vienm r padomā ir kāds grandiozs projekts. GIGI Bloks iedvesmo 
ķerties klāt pat vistrakulīgākajiem no tiem. 
Lai top v rienīgi cietokšņi, pilis, kosmosa ku i vai pasaku pūķi. Lai izdomai un 
iesp jām visi ce i ir va ā. GIGI aizrauj p c pilnas programmas, pa visu istabu un 
augstāk par galvu! 
 
Purva brid ji – www.purvabrideji.lv 

 
KRISTAPS KIZIKS (IDEJAS IEVIES JS, PURVU P TNIEKS UN GIDS) - ikdienā atbild uz daudzajiem 
epastiem un zvaniem, organiz  pasākumus un ka  tālākus attīstības plānus. P ta purvus stud jot 
doktorantūrā LU eogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāt . 
KRISTAPS LAMSTERS (PURVU PAZIN JS, ENTUZIASTS UN GIDS) - ikdienā vada pārgājienu grupas, 
pārstāv Purvu brid jus dažādos pasākumos. eolo ijas doktors, LU ZZF p tnieks. Nākamie izaicinājumi - 
Grenlande un Antarktīda. 
 

KOMANDA & DARBS – stabils pamats savam biznesam! 

 izglītība 

 praktiskā darba pieredze 

 hobiji, dz ves stils un paš s prasmes (piem. komunikācija) 
 

“Sp ka dziesmas” (Sarmīte Strautmane) 
Ja “roc”, tad ROC DZI I! 
 

 

 

Telpiska Lielv rdes josta top Rūjien  (2006) 
 

Trīsdimensiju Lielvārdes josta,  
kas gatavota no 38 000 b rza kociņu.  
 

Smalko darbiņu paveica 34 Rūjienas mākslas skolas audz kņi,  
direktora Jāņa Galzona iedvesmoti un vadīti. 
 

http://www.zinis.lv/
http://www.gigibloks.lv/
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