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Le enda vēsta, ka Boeing komp niju no bankrota izgl busi... apkopēja, kas ieteikusi
vienk ršu risin jumu, lai novērstu pilotu k ūdas darb ar lidapar tu sarež tajiem meh nismiem.
Mūsdien s redzam tehnolo isk progresa sekas – procesu automatiz cija jau ir sasniegusi
griestus un ar klasiskaj m metodēm t l ku produktivit tes palielin jumu vairs nevar pan kt.
K RADOŠUMU un VIENK RŠ BU varat padar t par jēgpilnu sabiedroto XXI gadsimt ? Atbildes
praktisko pusi atrad siet RADOŠAJ NEDARBN C , ko vad s Vita Brakovska, radoš s dom šanas
eksperte un kompetenču programmas „Zin šanu eņ e i” autore ar vair k k 10 gadu praktisko
pieredzi darb ar Latvijas radošajiem uzņēmumiem un vair k k 600 radošo spēju aktivizēšanas
apm c bu vad šanas pieredzi, ko atzin gi novērtējušas sabiedrisk s organiz cijas, valsts p rvaldes
institūcijas un priv tais sektors.
NEdarbn cas mērķis: rosin t dal bniekus rast jaunas savu kompetenču kombin cijas
konkurētspēj gu risin jumu izstr dei, ievērojot XXI gadsimta patērēt ju un mūsdienu tirgus
pras bas.
NEdarbn cas apmeklējuma rezultātā dal bnieki spēs patstāv gi:
o produkt v k izmantot savu radošo resursu „arsen lu” profesion lo mērķu sasniegšanai,
o ikdien praktizēt radoš s dom šanas metodes konkurētspēj gu risin jumu izstr dei,
o izmantot starpdisciplin r s sadarb bas spēku caur koprades procesu komand .
RADOŠO NEDARBN CU VADA: Vita Brakovska, MBA (biedr ba ZINIS)
 10+ gadu pieredze ikdienas darb ar Latvijas radošajiem uzņēmumiem
 radošo spēju aktivizēšanas apm c bu izstr de un vad šana (600+ pas kumi)
 specializ cija inov cijas atbalsta instrumentu izstr dē 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 pilsētas spēle” vad t ja
Vitas pakalpojumus atzin gi novērtējuši: Lattelecom, G4S, AAS Balta, Nordea, SEB,
Britu padome, Valsts Kanceleja, 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 , Cēs s un
Dobelē, pl nošanas re ionu administr cijas u.c. Plaš ka inform cija pieejama www.zinis.lv un
www.brakovska.lv
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Jaunrades dažādās “sejas”
 Produkta inovācija - uzlabots ražošanas gala produkts
 Procesa inovācija - uzlabots ražošanas process, lai iegūtu augst ku gala produkta tirgus
vērt bu
 Organizatoriskā inovācija - uzlaboti iekšējie procesi uzņēmuma produktivit tei –
efekt va vad bas sistēma, sadarb bas t klu veidošana u.c.
 Sociālā inovācija - uzlabojumi soci laj vidē – labkl j ba, nodarbin t ba, kultūrvide utt

Anna Neklesa (Sanktpēterburga)
Dizaina galds, kura aprisēm autore iedvesmojusies no krievu baleta.
Flow design – www.cliqishere.com

Naudas b oda - http://variantstudio.com/money-bowls/
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Autobraucēju skaisto kurp šu aizsargs
Ieskaties: www.condoo.lv

“Karstās ziņas”
Gudrākais nestrādā mūsu uzņēmumā. Viņš str d rpus mūsu uzņēmuma
un mūsu atbild ba ir izveidot partner bas tiltu konkurētspējas stiprin šanai!
(Marcus Romer, Pilotu Teātra mākslinieciskais vadītājs)
No sapresētiem kafijas biezumiem izgatavotas mēbeles www.rawstudio.co.uk.
Izmantot s starpnozaru discipl nas: p rtika + ķ mija + materi lu apstr des
tehnolo ijas.

Kartona ķivere “Kranium”
Anirudha Surabhi (Indija)

Latvijā rad ts jauns suven rs - ēdamais dzintars (2011) - www.saldaisdzintars.lv
Idejas autore Kar na Šišlo ikdien vada Maz s ildes te tra studiju „Vinnijs”. Tieši
darbs ar bērniem ir tas, kas auj va u fant zijas lidojumam, un t rodas visneparast k s
idejas. Par birokr tiskiem šķērš iem Kar na nesūdzas, jo š ideja pat ierēdņiem likusi
atplaukt smaid un visur radusi atsauc bu.
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Jim Collins („Good to Great”)

Tematisku kūku cepēja Jūrmal In ra Aile
www.kukufane.blogspot.com

Neparasts ielu muzikants Andis Retējums

Autine Tools by John Neeman - augst k s
kvalit tes naži, darbar ki un das izstr d jumi
Ieskaties: www.autinetools.com
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Radošuma ”ienaidnieki”
 Bailes par savu tēlu uz pārējo fona
 aušan s kopējai “straumei”
 Audzin šanas stils imenē
 Sabiedr bas noslēgt ba
 Hierarhija, nopietn ba
 Pa aušan s tikai uz pieredzi
 “nav mana dar šana”
 “Lai tie trakie skrien”
 “Cilvēki mēdz uzvesties kā blusas”
Garage 48 (EE)
 Komandu veidošanas platforma
 No idejas l dz IT produktam 48 stund s
 S kums – Igaunija (2010), vēl k Zieme eiropa un frika
 Vidēji 100 dal bnieki
(30-40 idejas -> 12 – 15 idejas)
Tuvākais pasākums: www.garage48.org
Kas ir šie 100 dalībnieki?
 40 ideju autori
 20 dizaineri
 10 mobilo aplik ciju veidot ji
 15 m rketinga speci listi
 10 uzņēmējdarb bas att st t ji
Vēl: finansisti, elektroniķi, mākslinieki u.c.
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