
 
 

 

 
 

RADOŠĀ NEDARBNĪCA  

LAIMES LĀCIS MĪT MŪSOS PAŠOS –  
AUGSIM KOPĀ AR LATVIJU! 

2019.gada 30.oktobrī plkst 17:00 – 19:00 
 
Slavenā kanādiešu hokejista Veina Grecka teiciens „Hokejā ir jāslido nevis tur, kur ir ripa, bet 

gan tur, kur tā varētu būt” mūsdienu straujo pārmaiņu pasaulē ir kļuvis īpaši tuvs tiem jauniešiem, 
kas savu tagadnes un nākotnes konkurētspēju saskata ne tikai kompetencēs, bet arī personiskā 
pārliecībā, uzņēmībā un elastīgā domāšanā. 

Kā stiprināt savas pozīcijas „mikroviļņu domāšanas” laikmetā, kad ir jābūt ātram, precīzam un citu 
atmiņā paliekošam? Kā manas zināšanas un prasmes var būt par pamatu ienākumu gūšanai un 
dažādošanai? Kādas ir tirgus attīstības tendences? Kā savas vājās puses un netikumus varu pārvērst par 
konkurētspējas priekšrocību? Kur meklēt ierosmi jaunām idejām uzņēmējdarbībai un kā pārvērst to naudā? 

 
Radošās NEdarbnīcas mērķis: izmantojot radošās domāšanas metodes un piemērus, rosināt 
pasākuma dalībniekus apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus konkurētspējīgu biznesa 
ideju izstrādei un redzesloka paplašināšanai, kā arī sekmēt interesi par iesaistīšanos uzņēmējdarbībā. 

 
Pielietotās metodes: ievadlekcija, labās prakses piemēri, komandu darbs, rezultātu prezentācija. 
Apskatāma Latvijas radošo uzņēmēju darinājumu kolekcija. 
 

Radošo NEdarbnīcu vada: Vita Brakovska (MBA, biedrība ZINIS, VeA pirmā izlaiduma absolvente)  

 20+ gadu praktiska pieredze darbā ar cilvēkresursu attīstību 

 18+ gadu darba pieredze valsts un pašvaldību jomā 

 10+ gadu starptautiska pieredze radošās domāšanas rosināšanā Baltijā un NVS 

 1100+ pasākumu vadīšana indivīda uzņēmējspēju aktivizēšanai (kopš 2009.gada) 

 Eiropas Komisijas atzinība par nacionālā konkursa „Ideju kauss” (LIAA) ieviešanu 

 JCI TOYP (Ten Outstanding Young Persons) balvas laureāte 

 Britu padomes radošās domāšanas metodes „Nākotnes pilsētas spēle” vadītāja 

 brīvprātīgā Latvijas ieslodzījumu vietās 

 kokapstrādes uzņēmuma īpašniece 
 

Vitas pakalpojumus izvēlējušies: Lattelecom, ELKO Group, Narvesen, Aloja – Starkelsen, TV Play Home, TNS 
Latvia, IT klasteris, Britu padome, Nordea banka (Nordea Biznesa skola), SEB, DNB, G4S, AAS Balta, Latvijas 
Zaļais punkts, Valsts Kontrole, Pārresoru koordinācijas centrs, Valsts Kanceleja, LR Kultūras ministrija,  LR 
Izglītības un zinātnes ministrija, LR VARAM, CFLA, VID, Valsts kase, Ieslodzījumu vietu pārvalde, Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs, Fonds DOTS, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, reģionālie biznesa 
inkubatori, pieaugušo izglītības centri u.c. Plašāka informācija pieejama www.zinis.lv un www.brakovska.lv 

 

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

