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PRAKTISK  RADOŠUMA NEDARBN CU CIKLS 

PRAKTISKAIS RADOŠUMS SAVAS KONKUR TSP JAS „RESTART ŠANAI”! 
 

Leģenda v sta, ka Boeing komp niju no bankrota izgl busi... apkop ja, kas ieteikusi 
vienk ršu risin jumu, lai nov rstu pilotu kļūdas darb  ar lidapar tu sarežģ tajiem meh nismiem. 
Mūsdien s redzam tehnoloģisk  progresa sekas – procesu automatiz cija jau ir sasniegusi griestus 
un ar klasiskaj m metod m t l ku produktivit tes palielin jumu vairs nevar pan kt. 

K  RADOŠUMU un VIENK RŠ BU varat padar t par j gpilnu sabiedroto XXI gadsimt  – 
izaicin jumiem, konkurences un viltus vilin jumiem pies tin taj  pasaul ? Atbildes praktisko pusi 
atrad siet RADOŠAJ  NEDARBN C  – iekš jo radošo resursu PRAKTISKS pielietojums konkur tsp j gu 
risin jumu izstr d  un test šan  paplašin s redzesloku ikdien  un rosin s turpm k pieņemt XXI 
gadsimta garam atbilstošus l mumus. 
 
NEdarbn cas m rķis: rosināt dalībniekus rast jaunas savu kompetenču kombinācijas konkur tsp jīgu 
risinājumu izstrādei un test šanai, iev rojot XXI gadsimta pat r tāju un mūsdienu tirgus prasības. 

 
NEdarbn cu cikla apmekl juma rezult t  dal bnieki sp s patst v gi:  

o produktīvāk izmantot savu radošo resursu „arsenālu” profesionālo m rķu sasniegšanai,  
o ikdienā praktiz t radošās domāšanas metodes konkur tsp jīgu risinājumu izstrādei, 
o izmantot starpdisciplinārās sadarbības sp ku caur koprades procesu komandā, 
o veidot „zelta komandas” sastāvu īstermiņa projektos, 
o orient ties risinājumu test šanas procesa tehniskajās nians s. 
 

M c bu metodes: ievadlekcija, labās prakses piem ri, komandu darbs, demo versiju gatavošana un 
test šana, rezultātu prezentācija. 
 
RADOŠ S NEDARBN CAS VADA: Vita Brakovska, MBA (biedr ba ZINIS) 

 10+ gadu pieredze ikdienas darbā ar Latvijas radošajiem uzņ mumiem  
 radošo sp ju aktiviz šanas apmācību izstrāde un vadīšana (800+ pasākumi) 
 specializācija inovācijas atbalsta instrumentu izstrād  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 pils tas sp le” 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, C sīs un Dobel , plānošanas reģionu administrācijas u.c. Plašāka 
informācija pieejama www.zinis.lv un www.brakovska.lv   

 
 

http://www.zinis.lv/
http://www.brakovska.lv/
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RADOŠ S NEDARBN CA 

PRAKTISKAIS RADOŠUMS: NO IDEJAS L DZ REZULT TAM 
2015.gada 25.februārī plkst 16:00 – 19:30 

 

 
PROGRAMMA 

 
 

15:40 – 16:00 Dal bnieku ierašan s un reģistr cija 

16:00 – 16:10 Ievads – iepazīšanās ar dalībniekiem, progammu un ekspertu 

16:10 – 16:30 Praktiskais radošums k  ikdienas resurss m rķu sasniegšanai 
 Radošums un inov cija – mīti un patiesība 

 “Eža kažociņa” stratēģija – indivīda un uzņēmuma konkurētspējai XXI gadsimt  

 Vienk ršība k  “slepenais ierocis” 
 Produkta netaust m s vērtības formulējums 

16:30 – 17:00 Darbs komand s: “ rģe u metode” – risinājuma konkur tsp jas stiprināšanai! 

17:00 – 17:25 Vied  partner ba – starpdisciplin r  sadarb ba n kotnes risin jumiem 
 XXI gadsimta indivīds un viņa paradoks l s vēlmes – mūsu iespējas! 
 Konkurētspējīga risin juma galven s pazīmes 

 Starpnozaru disciplīnas un n kotnes produkti 
17:25 – 17:50 Darbs komand s: “Mozaīkas metode” – pelnam ar savu kompetenču portfolio! 
17:50 – 18:10 Kafijas pauze 

18:10 – 18:30 Risin jumu izv rt šana un pilnveide to dz votsp jas stiprin šanai 
 mīti un patiesība par ideju zagšanu  
 ar ko un K  run t, testējot savu ideju? NABC metode 

 DEMO versiju izstr de 

18:30 – 19:00 Darbs komand s: DEMO versiju test šana 

19:00 – 19:20 Atgriezenisk  saite un inform cija par komandu patst v go m jas darbu 

19:20 – 19:30 NEdarbn cas izv rt jums un nosl gums 
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 RADOŠ S NEDARBN CA 

PRAKTISKAIS RADOŠUMS: NO IDEJAS L DZ REZULT TAM 
2015.gada 25.februārī plkst 16:00 – 19:30 

 
Filips Halsmans (1906 – 1979) ir plaši pazīstams fotogrāfs ASV, kas plašu 
uzmanību ieguva ar saviem fotoportretiem amerikāņu ilustr tajā žurnālā Life. 
Iemī ots Halsmana paņ miens bija likt fotogrāf jamajam cilv kam l kt – tieši šīs 
bildes ir k uvušas par ASV fotogrāfijas v stures sastāvda u. L coša Merilina Monro, 
Monako princese Greisa Kellija, Salvadors Dalī, Odrija Hepberna, Vindzoras 
hercogs ar hercogieni, Ričards Niksons.. Kas bija tik īpašs šajās fotogrāfijās, kas 
āva Filipam iekarot pasaules slavu? 

 
Flow design – www.cliqishere.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radošums sen k un tagad 
 
 
 
 
 
 
Senaj  Grieķij  
Mūza kā iedvesmas avots. 
Radošums mīt ārpus cilv ka.  

Mūsdien s 
Radošums sākas mūsu smadzen s. 
Cilv ks pats ir radošuma centrs.  
Radīšana sākas ar izt lošanos. 

 
Praktisk  radošuma izpausmes & netaust m  pievienot  v rt ba 
 
 
 

http://www.cliqishere.com/
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Anton Koovit – grafikas dizaineris (EE)  
www.korkork.com  
 
 
Ieskaties: www.condoo.lv  
 
 
 
 
 
Radošuma „ienaidnieki” 

 Bailes par savu t lu uz pār jo fona 
 aušanās kop jai “straumei” 
 Audzināšana ģimen  
 Sabiedrības nosl gtība 
 Hierarhija, nopietnība 
 Pa aušanās tikai uz pieredzi 
 “nav mana darīšana” 
 “Lai tie trakie skrien” 

 
“Vienk ršs k  gr beklis” - Pils tas ritenis “Viks” (EE) - www.viks.cc 

 Eksports (e.g. Brazīlija) 
 Izveidots no 2 metāla caurul m 
 Svars 7.5kg 

 
 
 
www.garage48.org –  
no idejas līdz funkcion jošam prototipam 48 stundās 
 
 
Gigi Bloks - kartona modu i b rnu radošuma izpausmju sekm šanai (www.gigibloks.lv) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.korkork.com/
http://www.condoo.lv/
http://www.viks.cc/
http://www.garage48.org/
http://www.gigibloks.lv/
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JURE KOTNIK (arhitekts): B rniem vispirms ir jāmāca sociālās 
prasmes, jānodrošina iesp jas fiziskai attīstībai un tikai tad ir jāatlicina 
laiks arī informācijas tehnoloģijām. V rtīgākās ir elementāras 
rota lietas, kur b rns var pats  izdomāt daudz dažādu veidu, kā ar tām 
sp l ties. Viņš stundām var s aizrautīgi būv t torņus, mājas, tiltus un 
viņam nekad tas neapniks. 
 
„Eža koncepts” – konkur tsp jas strat ģija XXI gadsimt  (Jim Collins) 
 

 Ko sp j labāk par citiem? 
 Kas nes ekonomisko atdevi? 
 Kas visvairāk aizrauj? 

 
 
Nekad nešaubies, ka neliela grupa citādi domājošo var mainīt pasauli. Patiesībā tikai tā arī notiek. 
(Margareta Mīda, amerik ņu antropoloģe) 
 

Idejas “kaistuma” formula: Ideja = Ӄ + e  
 
www.homeserviss.lv vai www.virsuzstundu.lv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mūsu attiec bas ar naudu k   
simbolu 

Darjas Ciganokas Skriešanas 
skola (darya.lv) 

Wi-fi bloķ šanas tapetes - 
izpratne par droš bu XXI 

gadsimt  
 
 
 

Projekts “Ezera skaņas” – www.ezeraskanas.lv  
 
 
 

http://www.homeserviss.lv/
http://www.virsuzstundu.lv/
http://www.ezeraskanas.lv/
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Latvij  rad tas tautiskas “mūža m jas” 
Klūgu zārku idejas autors Kaspars Spunde, arheologs 
“Firmas nosl pums” – www.firmasnoslepums.lv  
 
 
Uzņ mums, kas izgatavo puzurus zijas tirgum 
 

 Veido PUZURU kā interjera elementu ar netaustāmu pievienoto v rtību 
 kultūras mantojums + praktiskais radošums + dabas materiāli puzura 

izveidei (smilgas, niedres), kā arī plānoti alternatīvi (metāls, kartons) 
 Saistošs arī ārpus Latvijas 
 Nosaukumam ir “svars”! 

 
No sapres tiem kafijas biezumiem izgatavotas m beles - www.rawstudio.co.uk.  
Izmantotās starpnozaru disciplīnas: pārtika + ķīmija + materiālu apstrādes tehnoloģijas. 
 
Konkur tsp j gs risin jums: zin šanu “portfolio” minimums 

  (ne-) taustāmā pievienot  v rt ba – formul ta si un skaidri 
 risinājuma atbilst ba XXIgs indivīda vajadz b m  
 tirgus izp te: KAS, CIK un PAR KO būs gatavs maks t? 
 veikta idejas test šana realitāt  (aptauja & “pārdošana”) 
 komanda/ piesaistītas kompetences  
 mūsdienīgs m rketings & pārdošanas kan li  
 iesp ja aizsarg t savu biznesa ideju 
 risku izp te un pārvaldība 
 apr ķini pašizmaksai & loģistikas organizācija  
 gatav ba ieguld t person gos laika, zināšanu, finanšu u.c. resursus 

 
Satiksmes un k j mg j ja droš bai - ad jumi ar atstarojošo pavedienu 
Inga Priedīte (www.zib.lv)  
 
Kam es varu uztic t savu ideju!? 

 Bailes visiem ir līdzīgas 
 Ideju nevajag sl pt un tur t pie sevis! 
 Run jot par savu ideju var tikai un vienīgi to uzlabot – uzklausot komentārus un ieteikumus 
 Pats droš kais veids nosargāt ideju – to neīstenot? 
 Plikai idejai ir maza v rt ba (<1%) 

 
Kawasaki 10-20-30 
1. Nosaukums – kas esat un ko darāt 
2. Probl ma – ar ko klients sastopas 

http://www.firmasnoslepums.lv/
http://www.rawstudio.co.uk/
http://www.zib.lv/
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3. Risin jums – konkr tais piedāvājums 
4. Biznesa modelis – kā sasniegsiet m rķi 
5. Unikalit te – ar ko būsiet pārāki pār citām alternatīvām 
6. Tirgus un m rketings – kā sasniegsiet m rķauditoriju 
7. Konkurenti – cik viņi sp cīgi 
8. Komanda – kāp c to var siet 
9. Finanses – cik daudz/ cik ilgi/ kas tālāk 
10. Š  br ža situ cija – ko līdz šim esat paveikuši 
 
Pecha Kucha (“pečakča“ – jap ņu val.). Form ts: 20 slaidi x 20 sek = 6min 40sek 
Piem rota: 

 publiskiem pas kumiem 

 sadarbības partneru un atbalstīt ju piesaistei 

 uzst šan s prasmju pilnveidošanai 
Notiek ar  R g : www.pecha-kucha.lv  
 
 
„Ceļa maizei” 
 

 Radošums sākas ar izt lošanos 
 Parastu lietu neparasts pielietojums 
 Eža kažociņa strat ģija – kas ir MANS “ūnikums”? 
 Mūsu iesp ja - cilv ku paradoks l s vajadz bas  
 Katrā idejā ir jābūt 2 elementiem  
 Vienk rš ba – labākais sabiedrotais XXI gadsimtā 
 Ideju “neper ” p r k ilgi! 
 Kā es izmantoju savus ‘sirds resursus’? 
 Kad Tev p d jo reizi bija pirm  reize? 

http://www.pecha-kucha.lv/
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MOZA KAS METODES VEIDLAPA 
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Komandas piedāvātais risinājums 
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 K ds būs runas ies kums – “ ĶIS”? (“ ĶIS” – kas varētu 
ieinteresēt, kas liks ieklausīties tav  run ? Var būt īss st sts, 
tēze vai retorisks jaut jums) 

1) Kas ir t  PROBLĒMA, kas nav atrisin ta vai ar ko joproj m bieži sastopas?  

2) K ds būs tavs RISIN JUMS? (ietver vismaz vienu konkrētu faktu, lai rosin tu 
ticamību idejai!) 
 

 

3) K ds būs lietot ja IEGUVUMS? (K dēļ lai šo risin jumu cilvēki ieg d tos vai 
izmantotu? Ko iegūs lietot js?) 

 

4) Vai un k das ir ALTERNATĪVAS (konkurenti) tavam risin jumam? (un ar ko tava 

ideja tomēr ir p r ka par alternatīv m?) 

K ds būs NOSLĒGUMS? Uz ko AICIN SI auditoriju? (Kas tagad klausīt jiem būtu 
j dara – j izmanto iespēja uzzin t vair k par tavu risin jumu vai j dodas ieg d ties?) 


