
 

BIEDRĪBA „VIRBI” PIEDĀVĀ - RADOŠO NEDARBNĪCU CIKLS 

 „LAI KO TU DOMĀ, DOMĀ CITĀDI!*” 
2014.gada 11. un 25.septembrī plkst 15:00 – 19:00 

 
Klīst runas, ka Boeing kompāniju no bankrota izglābusi... apkopēja, kas ieteikusi jaunu, perspektīvu 

attīstības virzienu. Pasaule pēdējā desmitgadē ir strauji mainījusies un mūsu konkurētspēja ir atkarīga no 
attieksmes pret jauno lietu kārtību. Kas mums ir jāmaina un kas - jāsaglabā? Kā stiprināt savu un 
Jaunpagasta konkurētspēju iespējām un notikumiem pārbagātā pasaulē? Kā motivēt sevi un kopienu 
Jaunpagasta izaugsmes veicināšanai? 

Atbilžu praktisko pusi meklēsim Radošajās NEdarbnīcās – savos iekšējos radošos resursos, kopīgi 
formulētā kopienas vīzijā un jaunās darba metodēs. Šeit būtiska ir ne tikai ikdienas profesionālo pienākumu 
pārzināšana, bet arī spēja piedāvāt XXI gadsimta garam atbilstošus risinājumus, kas kopumā sekmē 
koprades kultūru kopienā un radošu līdzdalību Jaunpagasta stratēģisko mērķu sasniegšanā.  

NEdarbnīcu cikla mērķis: saglabājot neformālu atmosfēru, sniegt praktiskus instrumentus Jaunpagasta 
iedzīvotājiem savu radošo resursu apzināšanā un pielietošanā, lai ne tikai izstrādātu XXI gadsimta garam 
atbilstošus risinājumus Jaunpagasta sociāli ekonomiskai attīstībai, bet arī veidotu jaunas pakāpes attiecības 
kopienā caur koprades sajūtu, kas vērsti uz vietējo iedzīvotāju kompetenču „portfolio” definēšanu un Jaunpagasta 
kultūrvides ilgtspējas stiprināšanu. 

NEdarbnīcas apmeklējuma rezultātā dalībnieki spēs patstāvīgi:  
o izzināt savus iekšējos radošos resursus un pielietot tos profesionālai izaugsmei 
o pielietot radošās domāšanas metodes (RDM) savas konkurētspējas stiprināšanai 
o izstrādāt konkurētspējīgas biznesa un citu jomu idejas 
o izprast savu saikni ar radošajām industrijām un iekļauties tajās 
o apgūt jaunu ideju testēšanas iemaņas tirgū 
o veidot jaunas pakāpes attiecības kopienā caur radoši-praktisku risinājumu radīšanas prieku 

Mācību metodes: prezentācija, labās prakses piemēri, praktiskās nodarbības komandās, rezultātu prezentācija. 
Apmācības tiek īstenotas: biedrības ”VIRBI” īstenotā projekta ”Domā un radi, lai dzīvotu labi” ietvaros, kurš tiek 
īstenots ar  LR Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra atbalstu. 
 

NEDARBNĪCU VADA: Vita Brakovska, MBA (biedrība ZINIS) 

 12 gadu pieredze publiskajā sektorā un NVO, ASV valdības stipendiāte (2002) 

 starptautiska pieredze indivīdu radošo uzņēmējspēju veicināšanā (Eiropa, Krievija un Āzija) 

 Jūrmalas pilsētas logotipa un devīzes autore (2003) 

 intensīva apmācību pieredze darbā ar publisko, privāto un akadēmisko sektoru 

 Eiropas Komisijas atzinība par LIAA inovatīvo biznesa ideju konkursa „Ideju kauss” ieviešanu 

 Britu padomes radošās domāšanas metodoloģijas „Nākotnes pilsētas spēle” sertificēta vadītāja 

Vitas pakalpojumus izmantojuši: Valsts Kanceleja, LR KM, LR VARAM, Jauno uzņēmēju centrs „Jobs & Society”, Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs, biznesa inkubatori reģionos, Sorosa Fonds – Latvija, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, augstskolas, pieaugušo izglītības 
centri, plānošanas reģionu administrācijas, Ziedoņa fonds „Viegli”, Latvijas Ilgtspējīga tūrisma klasteris, Industriālās energoefektivitātes 
klasteris, 7GURU, G4S, Nordea banka, Lattelecom, AAS Balta, Britu padome, Latvijas Zaļais punkts, SEB, u.c. Plašāka informācija pieejama 
www.zinis.lv un www.brakovska.lv  

                                                 
* Pols Ardēns, britu reklāmas leģenda (1940 – 2008) 

http://www.zinis.lv/
http://www.brakovska.lv/


 

Programmu sagatavoja biedrība „Zināšanu un inovācijas sabiedrība” www.zinis.lv - “zināšanu eņģeļi” radošās 
ekonomikas attīstībai Latvijā. Radošo Nedarbnīcu  

RADOŠĀ NEDARBNĪCA  

„LAI KO TU DOMĀ, DOMĀ CITĀDI!*” 
2014.gada 11.septembris plkst. 15:00 – 19:00  

 

PROGRAMMA 
 

14:40 – 15:00 Dalībnieku ierašanās un reģistrācija 

15:00 – 15:10 Ievads  
Ieskats pasākuma programmā un iepazīšanās ar dalībniekiem un eksperti 

15:10 – 16:00 Radošums kā pamats mūsu konkurētspējai XXI gadsimtā 
 radošuma un inovācijas jēdziens – mīti un patiesība 
 mūsdienu konkurētspējas koncepts – lai ko tu domā, domā CITĀDI! 
 starpdisciplinārā sadarbība - platforma nākotnes risinājumiem 
 radošas mazbudžeta uzņēmējdarbības piemēri Latvijā vietējās ekonomikas attīstībai 

16:00 – 16:30 Darbs komandās: “Ortodoksālā metode” – raisām radošuma garu sevī un komandā! 

16:30 – 16:50 Kafijas pauze 

16:50 – 17:30 Radošo industriju būtība un loma konkurētspējas stiprināšanā 
 Radošo industriju (RI) jēdziens un saikne ar vietējo ekonomiku 
 Stāstniecības loma produkta „iesaiņošanā” un virzībā tirgū 
 Latvijas radošo uzņēmumu veiksmes stāsti stāstniecībā 

17:30 – 18:00 Darbs komandās: “Ērģeļu metode” – veidojam labāko vai atšķirīgu piedāvājumu! 

18:00 – 18:20 Jaunu produktu DEMO versiju izgatavošana  

18:20 – 18:45 DEMO versiju testēšana ”Simulācijas tirgū” 

18:45 – 19:00 NEdarbnīcas izvērtējums un noslēgums 

 
PIETEIKŠANĀS: Diāna Dzelzkalēja, m.t. 29199130, epasts: biedrība.virbi@gmail.com 
 

 
 
 

Radošā NEdarbnīca notiek biedrības ”VIRBI” īstenotā projekta ”Domā un radi, lai dzīvotu labi” ietvaros, kurš tiek īstenots ar  LR 
Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra atbalstu. 

     

                                                 
* Pols Ardēns, britu reklāmas leģenda (1940 – 2008) 
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mailto:biedrība.virbi@gmail.com


 

Programmu sagatavoja biedrība „Zināšanu un inovācijas sabiedrība” www.zinis.lv - “zināšanu eņģeļi” radošās 
ekonomikas attīstībai Latvijā. Radošo Nedarbnīcu  

RADOŠĀ NEDARBNĪCA 

„LAI KO TU DOMĀ, DOMĀ CITĀDI!*” 
2014.gada 25.septembris plkst. 15:00 – 19:00  

 

PROGRAMMA 
 

14:40 – 15:00 Dalībnieku ierašanās un reģistrācija 

15:00 – 15:40 Sociālā uzņēmējdarbība – XXI gadsimta uzņēmējdarbības forma reģionos 
 Vietējie izaicinājumi kā jauna iespēja uzņēmējdarbībai 
 Sociālās uzņēmējdarbības jēdziens un labās prakses piemēri Latvijā un ārvalstīs 
 globālie un vietējie izaicinājumi – „4x aspekti” un simulācija nākotnes konkurētspējai 

15:40 – 16:10 Darbs komandās: Formulējam sociālās uzņēmējdarbības ideju! 

 
16:10 – 16:30 

Biznesa modeļu daudzveidība XXI gadsimtā 
 par ko klients patiesībā maksā? 
 biznesa modeļu būtiskākie elementi un piemēri 

16:30 – 16:50 Kafijas pauze 

16:50 – 17:20 Mazbudžeta risinājumi vietējās teritorijas attīstībai 
 ABCD pieeja - kopienā pieejamo resursu kartēšana 
 partnerības loma Jaunpagasta ekonomiskās kapacitātes stiprināšanā 

17:20 – 17:50 Darbs komandās: “Mozaīkas metode” – kopienas kompetenču „portfolio” jaunām iespējām 

17:50 – 18:20 Jaunpagasta attīstība – kas ir mūsu „veselīgās ambīcijas” ekonomikā? 
 mūsdienu Maslova vajadzību piramīda un indivīdu paradoksālās vajadzības 
 „kāpņu telpas” sindroms un „veselīgu ambīciju” formulēšana 
 Jaunpagasta ekonomikas vīzija un „plānošanas aplis” 

18:20 – 18:45 Individuāls un komandu darbs: „Mana un Jaunpagasta attīstības vīzija” 

18:45 – 19:00 NEdarbnīcas izvērtējums un noslēgums 

 
PIETEIKŠANĀS: Diāna Dzelzkalēja, m.t. 29199130, epasts: biedrība.virbi@gmail.com 

  
 
 
Radošā NEdarbnīca notiek biedrības ”VIRBI” īstenotā projekta ”Domā un radi, lai dzīvotu labi” ietvaros, kurš tiek īstenots ar  LR 

Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra atbalstu. 
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