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Parastu lietu neparasts 
pielietoju s part erī as veidoša ā 

Vita Brakovska 
Biedrī a ZINI“ 

Saatchi Art Artist Laurence Winram 



Nekad ešau ies, ka neliela grupa itādi 
do ājošo var ai īt pasauli.  

Patiesī a tikai tā arī otiek.  
 

Margareta Mīda 
a erikāņu a tropoloģe 



Ma a ikdie a kopš 9.gada:  
 gados + pasāku i 



Es varu! 
Es varu vēl vairāk! 



h i  pievie otā vērtī a 

Viedā part erī a 
Jau i i pulsi restarta  

       
 

 Ar ko pievili āt  Mūzu? 
Ātrās ‘DM 

 
 

Ko es paņe šu sev līdzi? 
Lai taptu atzīts pasaulē,  
kur evie a  patiesī ā ei teresē, 

ko vēla ies piedāvāt 
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Viedā part erī a –  

starpdis ipli āra sadar ī a jau ie  risi āju ie  



‘adošu s se āk u  tagad 

“e ajā Grieķijā 

Mūza kā iedvesmas avots. 

Radošu s īt ārpus ilvēka.  

Mūsdie ās 

Radošu s sākas ūsu s adze ēs. 

Cilvēks pats ir radošu a e trs.  
Radīša a sākas ar iztēloša os. 



Zi āša u eņģeļu  progra a Latvijā 

 pasāku i x  die as 

STATISTIKA 

 300+ ~200 dalī ieki 
 30+ stāsti 
 5 metodes 

 60 prototipi & video 



Cēsis: auto rau ēja asāžas klājs 

 



Jelgava:  
jau as alter atīvas pieeja o da as resursu 
pielietojumam 

Ozolzīļu cukurs Jelgavā 



Talsi: Mari ēti sal i/ sie s  
kā ēdie u piedeva vai  preze tā ijas sastāvdaļa 

Daži augstas klases restorā i piedāvā ēdie us ar sie u 
tajā. To iz a tot kā aro atizējošu sastāvdaļu vai kā 

preze tā ijas sastāvdaļas vai piedevas.  



Gudrākais estrādā ūsu uzņē u ā.  
Viņš strādā ārpus ūsu uzņē u a u  ūsu at ildī a ir 

izveidot part erī as tiltu ko kurētspējas stipri āša ai! 
 

Marcus Romer  

Pilotu Teātra āksli ieciskais vadītājs 

Karstās ziņas 

‘isi āju s: ģi e iska prāta vētras  



De Bono 6 epuru etode  

Ko eptuāla pieeja: 
izveido ģi e isku 

prāta vētru  ar 

dažādu jo u 
pārzi ātājie ! 

 

Rūpējies arī par viņu 
ieguvumiem no 

procesa! 



 



H  spēks 

Ha d  - 

PRASMJU 

spēks 

 

 

 

 

 

- praktiskās 
ie aņas 

Head  - 

ZINĀŠANU 
spēks  

 

 

 

 

 

- erudī ija 

Heart  - 

AIZ‘AUTĪBA“ 
spēks 

 

 

 

- sajūtu 
pārvaldī a 

Heart  - 

AIZ‘AUTĪBA“ 
spēks 

 

 

 

- sajūtu 
pārvaldī a 



 



 



www.saldaisdzintars.lv 

Idejas autore Karī a Šišlo ikdie ā vada Mazās Ģildes teātra studiju 
„Vi ijs . Tieši dar s ar ēr ie  ir tas, kas ļauj vaļu fa tāzijas 

lidoju a , u  tā rodas vis eparastākās idejas.  

Logos 
suve īrs 

Pathos 
ēda s! 

Ethos 
dzintars  

Latvijā radīts jau s suve īrs - 
ēda ais dzi tars (2011) 



Ieva Morica (Fonds DOTS)  

par ko eptuālu pieeju:  
 

DRO“ME UZDRĪK“TĒTIE“ 

PUBLI“KĀ TELPĀ 

parādīt savu vāju u  
UN  

pārvērst to stipru ā  



 

Vai vara  DEFEKTU pārvērst EFEKTĀ? 



Pozi io ējiet NE TIKAI savas “PĒCĪGĀ“ puses! 
Arī etiku i u. . vājās puses var ūt ‘E“U‘““! 





Kā praktiski kļūt radoša ? 

Pārsteidz a i!  

A. Brodoviča (Harper's Bazaar) 
padoms Ričarda  Avedo a  

(izcila  fotogrāfa ) 

... u  viss, ko tu darīsi, būs 
radošs!  



Praktisks dar s ko a dās  
Ērģeļu etode  

 Produkta pievie otās vērtī as veidoša ai 
 Nepie ieša ī a veidot radošo part erī u 
 Parastu lietu neparasts pielietojums 



Ko i ējot sarakstītos vārdus  
(produkts – e trā),  

for ulējiet produktu jau ā gais ā ! 

 

Veidojiet IE“PĒJAMI DAUDZ  

dažādus risi āju us! 



Dažādas pieejas jau ie  risi āju ie  

 Jau as idejas sākas ar iztēloša os –  ta  vajadzīga 

atvērtī a 

 Ģi e iskā prāta vētra  – zemo izmaksu part erī a 

 Sirds resursu pielietoju s ērķu sas iegša ā 

 Padariet DEFEKTUS par EFEKTIEM! 

 Ķieģeļa  etode – oriģi alitāte ir tur tālāk ! 

 Parastu lietu neparasts pielietojums 



Mēs par tie ,  
kas gatavi lidot! 
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Ieskaties: www.zinis.lv 

Atraksti: zinis@zinis.lv  

Ieskaties: www.brakovska.lv  

@BiedribaZINIS 

@prezidente 

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



