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Daudzi eksperti uzskata, ka lielākā daļa līdzšinējo sabiedrības praktizēto paņēmienu sevi ir izsmēluši un 
ar klasiskajām metodēm tālāku konkurētspējas palielinājumu vairs nevar panākt. Pasaulē vadošie ekonomisti 
norāda, ka šobrīd notiek pāreja no zināšanu ekonomikas uz radošo ekonomiku, kur tautsaimniecību un 
uzņēmumu konkurētspējas pamatā ir cilvēks un viņa radošās izpausmes.  

Tādēļ radošums un jaunrade ieņem aizvien nozīmīgāku lomu – indivīda un darba kolektīva spēja iepazīt 
savus iekšējos resursus, stiprināt savu individualitāti un izmantot jaunus instrumentus radošu risinājumu 
pielietošanai ikdienas darba organizācijā un izaicinājumu pārvarēšanā ir priekšnoteikums nosprausto mērķu 
sasniegšanai. 

  

APMĀCĪBU MĒRĶIS: sniegt dalībniekiem ieskatu par radošuma un uzstāšanās prasmju apzināšanu sevī un praktisku pielietojumu 
privāto vai profesionālo mērķu sasniegšanai.  

MĒRĶAUDITORIJA: Kurzemes NVO pārstāvji. 

 

NEDARBNĪCAS APMEKLĒJUMA REZULTĀTĀ DALĪBNIEKI SPĒS PATSTĀVĪGI:  
o izzināt savus iekšējos nemateriālos resursus un pielietot tos profesionālai izaugsmei,  
o izmantot efektīvas prezentāciju tehnikas viedās partnerības veidošanai, 
o pielietot radošās domāšanas metodes konkurētspējīgu risinājumu izstrādei, 
o veidot jaunas pakāpes attiecības darba kolektīvā caur koprades sajūtu. 
 

 
MĀCĪBU METODES: prezentācijas, labās prakses piemēri, praktisks darbs komandās, komandu darba prezentācija.  
 
APMĀCĪBAS VADA BIEDRĪBAS „ZINĀŠANU UN INOVĀCIJAS SABIEDRĪBA” (ZINIS) EKSPERTES VITA BRAKOVSKA UN ILZE BAUMANE. ZINIS ir 
sabiedriska organizācija, kuras misija ir zināšanu un radošās ekonomikas attīstības veicināšana Latvijā un darbības mērķi - 
sabiedrības izpratnes uzlabošana par inovācijas jēdzienu, biznesa ideju autoru un uzņēmēju kapacitātes stiprināšana radošu 
risinājumu pielietošanai uzņēmējdarbībā konkurētspējas uzlabošanai un inovācijas politikas pilnveidošana nacionālā un reģionālā 
līmenī. Plašāka informācija: www.zinis.lv. 
 

Vita Brakovska, MBA 

 praktiska pieredze indivīdu radošo uzņēmējspēju veicināšanā  

 inovācijas atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana  

 atbalsta piesaiste inovatīvu ideju agrīnā attīstības stadijā 

 starptautiska pieredze radošās domāšanas rosināšanā Krievijā un Turcijā 

 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 
 
 
 

http://www.zinis.lv/


 

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja 

sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.  

 

Šis materiāls ir veidotas ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par šīs lekcijas un prezentācijas saturu 

atbild biedrība “ZINIS” un biedrība "Kultūras projektu koordinācijas centrs" 
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10:45 – 11:00 Dalībnieku ierašanās un reģistrācija 

11:00 – 11:10 Ievads - ieskats pasākuma programmā un iepazīšanās ar dalībniekiem un eksperti 

11:10 – 12:10 Lai ko tu domā – domā citādi! 
 radošuma jēdziens un tā loma indivīda konkurētspējas stiprināšanā 
 „Eža kažociņa” stratēģija – Tava iespēja XXI gadsimtā 
 mīti un patiesība par inovāciju 
 radošo industriju jēdziens un saikne ar ekonomiku 
 radošuma komercializācijas stāsti Latvijā un ārvalstīs 
 kā praktiski kļūt radošam? 
 

12:10 – 12:35 Praktisks darbs komandās: „Kustināsim radošumu ar Ērģeļu metodes palīdzību!” 

12:35 – 12:50 Pusdienu pauze 

12:50 – 14:20 Harizmas veidošana indivīda izaugsmei un konkurētspējas stiprināšanai 
 harizma – iedzimta vai nopelnīta? 
 veselīgas ambīcijas kā zāles indivīda „kāpņu telpas” sindromam  
  „plānošanas ritenis” savas „zvaigznes” sasniegšanai 
 kā uzzināt – kas es esmu? Komandā? 
 trīs pasaules, kas ietekmē cilvēka uzvedību 
 101 aizbildinājums un kā ar tiem tikt galā 
 „Beigto zivju” likums 
 praktiski padomi personīgās harizmas veidošanā 

14:20 – 14:50 Praktisks darbs komandās: „Mozaīkas metode iekšējo resursu modināšanai!” 

14:50 – 15:10 Kafijas pauze 

15:10 – 16:20 Efektīvas prezentāciju tehnikas un uzstāšanās prasmju pilnveidošana  
 ko klausītājs sagaida no prezentācijas? 
 runātāju biežāk pieļautās kļūdas uzstāšanās laikā 
 efektīvas prezentācijas tehnikas („Lifta uzruna”, PechaKucha, „Kawasaki 10-20-30”) 
 praktiski padomi spilgtākas uzstāšanās veidošanai 
 

16:20 – 16:50 Praktisks darbs komandās: „Ortodoksālā metode” atmiņā paliekošu prezentāciju veidošanai 

16:50 – 17:00 Pasākuma izvērtējums un noslēgums 

 


