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VIESLEKCIJA KRIMULDAS NOVADA SVĒTKU DIENAS IETVAROS 

RADOŠĀS DOMĀŠANAS PIEEJAS UZŅĒMĒJIEM 

2019.gada 6.jūlijā 
 
 

„Man patīk kartupeļi, jo tie, tāpat kā cilvēki, ir atšķirīgi, tomēr tie pārstāv 
vienu sugu. Esmu fotografējis daudzus kartupeļus. Šis ir viens no 
maniem favorītiem.” 
 
“Potato #345” (Kevin Abosch, 2010) 
 
Atziņa: mūsdienās vairs nepietiek ar dziļām zināšanām, ir jāspēj 
pārsteigt! 

 
 
Kā portālam Skaties.lv stāsta Ainārs, kurš strādā dizaina jomā, nekādu 
dziļo ideju zīmējumi nenes, jo projektu uzsācis gandrīz nejaušības dēļ.  
Viņš ļoti sen gribējis zīmēt kaut ko, kas ir maksimāli vienkāršs, viegli 
saprotams. Vietējā mākslas skolā gūtā pieredze ļāvusi izmēģinājis 
roku arī komiksu zīmēšanā. 
”Biju pārmēģinājies simtiem ideju, un vienā brīdī sapratu, ka vajag sākt 
zīmēt ļoti primitīvus kaķus. To darīju diezgan ilgu laiku, līdz mani 
pamanīja internetā. Tobrīd jau biju kādus 90 kaķus sazīmējis. 
Atziņa: pat ja pašam pietrūkst izdomas, idejas priekšā pasaka 
klienti!  

 
Procesu organizācija 
Rezultāta sasniegšana  
Jaunu ideju architektūra 
Problēmu risināšana 
Tīklošanās u.c. 

„Eža koncepts” (Jim Collins) 
 

 ko es protu labāk par citiem? 

 kuras aktivitātes sniedz ekonomisko atdevi? 

 kas mani patiesi aizrauj? 
Ja es nevaru būt labākais, es vienmēr varu būt...  

 
VESELĪGU AMBĪCIJU FORMULĒJUMS: 
“viens no vadošajiem...” 
“primāri izvēlētais...” 
“pirmais, kas…” 
“mans profesionālais sapnis ir…” 
 
Ja Tavi sapņi Tevi nedaudz nebiedē – tie nav pietiekami augsti! 
 
Raimonds, Vanagkalna saimnieks (Vidzeme) 
Parkings. Noparkojieties tā, lai citiem arī vieta. Cerams, ka esiet noparkojušies aiz Klēts. Neparkojieties , kur 
nav atļauts! Ja gribiet tikai slēpot un nenākt uz tēju, negribiet pārģērbties telpa, negribiet neko (tikai slēpot), tad 
parkojieties uzreiz pēc pagrieziena pie pasta kastes!!!!   

http://www.zinis.lv/
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Ziedojumi: tos mēs pieņemam ziedojumu 
burkā. Ziedot var par puisi, kurš tīra ar lāpstu 
parkingu, par gaismām nakts trasēs, par tēju, 
kafiju, kuru piedāvā viesmīlis. Variet ziedot par 
dušu. Vispār ziedot var par jebko un jebkad. 
Un, par kārtības un tīrības uzturēšanu 
visvairāk. Par omulību divkārt. Par visiem 
pārkāpumiem pieckārtīgi un desmitkārtīgi (paši 
izdomājiet sev sodu!)    
 
Citi, daudz sarežģitāki norādījumi: Malka:  Skaldīt ārā! Atkritumi: mēs šķirojam. Duša. Ir tāda lieta kurtuvē. 
Dušai var piešķirt personīgu “padibeni”…tāds paklājiņš. (kad redzēsiet dušu sapratīsiet!). Kad brauciet  uz 
Vanagkalnu no Rīgas vai Rietumeiropas, vienmēr ir labi piezvanīt iepriekš un apjautāties vai mums te 
Čangalienā kaut kas nav izbeidzies un jāatved (kompensēsim). 

 (resurss: www.vanagkalns.lv) 
Atziņa: ja ar savu produktu esi ”sarkanajā okeānā”, tad risinājums ir savas personības ”pārdošana”! 
Un – arī nezināšana dažkārt var būt gan resurss, gan iespēja veidot neatkārtojamu piedāvājumu! 

Brigita Stroda – kroņu meistare 

 
 

Kronis vai vainags galvā ir savā ziņā 
pārbaudījums sievietes pašapziņai - vai 
tev patīk, ka tevi redz un ievēro. Brigita 
uzsver: tas nav par sievišķību, tas ir par 
domāšanu! 
 
 
Atziņa: ja vēlies ko mainīt, Tev ir jābūt 
mugurkaulam  - jātur augstu sava bura/ 
spura! 
 
 

Radošo NEdarbnīcu vada: Vita Brakovska (MBA, biedrība ZINIS)  

 18+ gadu darba pieredze valsts un pašvaldību jomā 

 10+ gadu starptautiska pieredze radošās domāšanas rosināšanā Baltijā un NVS 

 20+ gadu praktiska pieredze darbā ar cilvēkresursu attīstību 

 1100+ pasākumu vadīšana indivīda uzņēmējspēju aktivizēšanai (kopš 2009.gada) 
 Eiropas Komisijas atzinība par nacionālā konkursa „Ideju kauss” (LIAA) ieviešanu 

 Britu padomes radošās domāšanas metodes „Nākotnes pilsētas spēle” vadītāja 

Vitas pakalpojumus izvēlējušies: Valsts Kontrole, Pārresoru koordinācijas centrs, Valsts Kanceleja, LR 
Kultūras ministrija, LR Iekšlietu ministrija, LR VARAM, Valsts Ieņēmumu dienests, Slimību profilakses un 
kontroles centrs, Latvijas Pašvaldību mācību centrs, Britu padome, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 
Latvijas Pilsoniskā alianse, Fonds DOTS, reģionālie biznesa inkubatori, Lattelecom, G4S, Latvijas Zaļais 
punkts, If Latvia, TNS Latvia, AAS Balta, Nordea, SEB, Narvesen Baltija u.c. Plašāka informācija pieejama 
www.zinis.lv un www.brakovska.lv  

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

