RADOŠ NEDARBN CA

MANI RADOŠIE RESURSI PROJEKTA KONKUR TSP
Lai ko tu dom , dom CIT DI!

JAI:

2017.gada 01.februārī

RADOŠO NEDARBN CU VADA: Vita Brakovska, MBA (biedr ba ZINIS)
 10+ gadu pieredze ikdienas darb ar Latvijas radošajiem uzņ mumiem
 radošo sp ju aktiviz šanas apm c bu izstr de un vad šana (800+ pas kumi)
 specializ cija inov cijas atbalsta instrumentu izstr d un ieviešan
 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 , Krievij un Turcij
 Britu padomes radoš s dom šanas metodes „N kotnes pils tas sp le” vad t ja
 Vada uzņ mumu, kas ražo Latvij koka gludin mos d us
Vitas pakalpojumus izmantojuši: Lattelecom, G4S, AAS Balta, Nordea, SEB, Britu padome, LR Kultūras
ministrija, LR VARAM, R gas Tehnisk universit te, re ion lie biznesa inkubatori, Sorosa Fonds – Latvija,
m c bu centri R g , Daugavpil , C s s un Dobel , pl nošanas re ionu administr cijas u.c. Plaš ka
inform cija www.zinis.lv, www.brakovska.lv un www.gludinamaiskoks.lv

www.gigibloks.lv – kartona modu i b rnu radošuma izpausmju sekm šanai
JURE KOTNIK (arhitekts): B rniem vispirms ir j m ca soci l s
prasmes, j nodrošina iesp jas fiziskai att st bai un tikai tad ir j atlicina
laiks ar inform cijas tehnolo ij m. V rt g k s ir element ras
rota lietas, kur b rns var pats izdom t daudz daž du veidu, k ar t m
sp l ties. Viņš stund m var s aizraut gi būv t torņus, m jas, tiltus un
viņam nekad tas neapniks.
Filips Halsmans (1906 – 1979) ir plaši paz stams fotogr fs ASV, kas plašu
uzman bu ieguva ar saviem fotoportretiem amerik ņu ilustr taj žurn l Life.
Iem ots Halsmana paņ miens bija likt fotogr f jamajam cilv kam l kt – tieši š s
bildes ir k uvušas par ASV fotogr fijas v stures sast vda u. L coša Merilina Monro,
Monako princese Greisa Kellija, Salvadors Dal , Odrija Hepberna, Vindzoras
hercogs ar hercogieni, Ričards Niksons.. Kas bija tik pašs šaj s fotogr fij s, kas
va Filipam iekarot pasaules slavu?
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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 ilggad ja
žurn liste Ilze Vainovska. Sieviete aizg jusi no žurn listikas un piev rsusies 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 nocit Imanta Ziedoņa Dzintaraino
pasaku, kas ir viņas iedvesmas avots.
„3H” pieeja - ZIN ŠANAS (pieredze, erud cija, intelekts), PRASMES (praktisk s iemaņas, fizisk s sp jas)
un AIZRAUT BA (p rliec ba, motiv cija, emp tija)
Z mols “W RD” (lielvaldziņu ad jumi) - 100% v riešu roku darbs
Jau kopš 2014. gada rudens Eduards Krūmiņš neatlaid gi un veikli ada
lielvaldziņu šalles, kuru darin šan netiek izmantotas adatas. Ir dažas
šalles, kas darin tas tikai uz rok m (t s izmantojot adatu viet ), bet liel k
da a ad to ša u darin tas ar nedaudz sarež t kiem paņ mieniem
(saglab jot visas 100% roku darba paz mes), lai uzlabotu to kvalit ti.
St sts par Huutajat – www.huutajat.org
Radošuma “ienaidnieki”
 Bailes par savu t lu uz apk r jo fona
 aušan s kop jai “straumei”
 Hierarhija, nopietn ba
 Pa aušan s tikai uz pieredzi
 “nav mana dar šana”
 “Lai tie trakie skrien”
 “Cilv ki m dz uzvesties k blusas”
Radošums sen k un tagad
Senaj Grieķij
Mūza k iedvesmas avots.
Radošums m t rpus cilv ka.

Mūsdien s
Radošums s kas mūsu smadzen s.
Cilv ks pats ir radošuma centrs. Rad šana s kas ar izt lošanos.

Atziņa mūsdien s: Ir grūti “izgudrot ko jaunu”, t d ļ pam ģini “izgudrot no jauna”!
Anna Neklesa (Novosibirska)
Dizaina galds, kura apris m autore iedvesmojusies no krievu baleta.
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Konceptu la pieeja: starpdisciplin r pieeja – iedvesma no malas
T ja garast voklim un gaumei
Ieskaties: www.toktoktea.lv

Flow design – www.cliqishere.com
Produkta pievienot v rt ba – ne vienm r kaut kas
„j pievieno”, lai rezult ts būtu v rt 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 būt lab kais, es vienm r varu būt...
P rliec bu apstr d šana – pieņ mumus ir lietder gi p rskat t laiku pa laikam un, atrodot v jos punktus šajos
pieņ mumos un tos izmantojot, ir iesp jams veidot jaunus pied v jumus
“Negl to d rzeņu” kust ba (www.imperfectproduce.com)

Oj rs Rubenis: tr s lietas, kam j būt ikvien idej - Logos, Ethos, Pathos
Latvij rad ts jauns suven rs – damais dzintars (2011) - www.saldaisdzintars.lv
Idejas autore Kar na Šišlo ikdien vada Maz s ildes te tra studiju „Vinnijs”.
Tieši darbs ar b rniem ir tas, kas auj va u fant zijas lidojumam, un t rodas
visneparast k s idejas. Par birokr tiskiem šķ rš iem Kar na nesūdzas, jo š ideja pat
ier dņiem likusi atplaukt smaid un visur radusi atsauc bu.
“Adore My Hemp” pied v roku stell m austu kaņepju audumu, to akcent jot ar z du.
Ieskaties: www.adoremyhemp.com
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Izgl b sieru ar Bee In (Latvija)
Pirms k da laika soci l t kla Twitter lietot jus nodarbin ja jaut jums — k p c
cenas uzl mes nopl šanas iet t atpaka pl v veikal tikko nopirktu sieru?
Spriežot p c iesaist to cilv ku skaita vien, š probl ma ir aktu la daudziem.
Mekl jot alternat vu polietil na pl v m, k rb m un maisiņiem, Ieva
Sulutaura no kokvilnas un vaska rad jusi dabai un cilv kam draudz gu
materi lu p rtikas uzglab šanai.
Dizaina studija Vi ņ , produkts Cotton Twitter
Rixwood koka aksesu ri (Vies te) – www.rixwood.eu
B rnu ergonomisk s m beles – www.smartkids.lv
K da ir LABA ideja?
 risina konkr tu PROBL MU/ VAJADZ BU
 tai IR & “gribošs” LIETOT JS
 mums ir PL NS, K l dz tam tikt
 ideja ar IZAUGSMES iesp ju
 UNIKALIT TE vai alternat vu v j s puses?

„Ceļamaizei”
 RUN par savu ideju, TEST - lai var tu
“p rdot”!
 k di KAN LI pal dz s sasniegt m rķauditoriju?
 ko vari izdar t jau TAGAD – bez naudas?
 k da ir V ZIJA par savu projektu p c 5 gadiem?
 k ds būs mans ST STS?

SUPERTENDENCES INOV CIJ 21.GADSIMT
Patric Jordan, Contemporary Trends Institute (Lielbritānija)
Veiksm gai inov cijai nepieciešama mūsu izpratne par to, kas cilv kiem ir svar gs un k viņi dz vo
savas dz ves. Š s ir dz vesveidu tendences – attieksmes, uzved ba un apst k i, kas raksturo to, k m s
dz vojam tagad un k dz vosim turpm k. Astoņas galven s tendences ir š das:
 Feminiz cija. Main s sieviešu un v riešu lomas, izzūd dzimumu robežas un k ūst ietekm g kas t s
v rt bas un uzved ba, kas tradicion li uzskat mas par sieviet m rakstur g m.
 Hedonisms. aušan s baud m bez vainas apziņas, hedoniski t riņi un arvien jaunas pieredzes
mekl jumi.
 Gar gums. J gas mekl jumi un tikas atdzimšana k cilv ku l mumu pieņemšanas procesa da a,
ieskaitot tisku pat r t jfilozofiju.
 Katra sekunde ir būtiska. Dz ves steidz g un drudžain daba, past v g vajadz ba pavad t laiku
produkt vi un bailes nevajadz gi izlietot laiku.
 Bailes. Aizdom gums un neuztic ba autorit t m un liel m organiz cij m, it paši vald bai un komp nij m.
 Kopienas. Alkas p c grupu identit tes; p d jos gados paši izvirz juš s nacion l s un reli isk s
identit tes.
 Palikt dz vam. Iedz vot ju novecošan s un cilv ku alkas nodz vot piln gi un akt vi visus savas dz ves
gadus.
 Individualit te. Cilv ku alkas paust savas person bas un gaumi un pieaugoš s grūt bas klasific t
cilv kus k noteiktu tirgus segmentu locek us.
Avots: www.innoeurope.eu
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