
 

 
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto 

darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" ESF projekts Nr. 7.3.2.0/16/I/001 “Atbalsts ilgākam darba mūžam” 

 

 SADARBĪBAS PARTNERI:  

Par semināriem 

 

Semināru metodoloģiskās pieejas pamatā ir Britu padomes un pilsētplānošanas jomā atzītu 

Lielbritānijas organizāciju izstrādāta interaktīva metodoloģija darbam komandās, sniedzot 

iespēju dažādu jomu, pieredžu, interešu un vecuma grupu pārstāvjiem sadarboties, radot 

inovatīvus risinājumus. Aktivitātes laikā 10 posmos tiek veikta konkrētās vietas situācijas analīze 

un ideju ģenerēšana, ideju testēšana, izpēte un visbeidzot ideju prezentēšana. 

 

Šāda pieeja jau ir sekmīgi izmantota vairākās pilsētās Eiropā un Austrumāzijā, tomēr Latvijā tā 

kļuvusi jo īpaši populāra – kopš 2009.gada tā pielietota vairāk kā 40 reizes dažādās vietās 

Latvijā.  

 

Semināru formāts un rezultāts: 

 seminārā piedalās 25-35 dalībnieki, kuri sadalīti komandās (katrā komandā 5 dalībnieki, 

kopā 5-7 komandas); 

 dažādas iesaistītās puses (vecumi, jomas, pieredzes, skatu punkti); 

 10 posmi, kas ļauj dalībniekiem sastrādāties, attīstīt idejas un prezentēt gala rezultātu; 

 vismaz 40-50 idejas - priekšlikumi uzstādītā mērķa sasniegšanai. 

 

Semināru laikā katram dalībniekam būs iespēja:   

 iepazīt ieguvumus no koprades, darbojoties starpdisciplinārā komandā; 

 paplašināt redzesloku, izmantojot Eiropā atzītu problēmu risināšanas metodoloģiju; 

 pilnveidotas prasmes radošu risinājumu izstrādē, formulēšanā un strukturētā 

pasniegšanā; 

 sniegt pilsonisko ieguldījumu darba vidē aktuālu izaicinājumu risināšanā; 

 iepazīt tuvāk citus savas jomas profesionāļus. 

 

Semināru vadītāja Vita Brakovska:  

 7+ gadu starptautiska pieredze radošās domāšanas rosināšanā Baltijā un NVS; 

 15+ gadu praktiska pieredze darbā ar cilvēkresursu attīstību; 

 1000+ 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; 

 koka gludināmo dēļu uzņēmuma vadītāja. 

 

Vitas Brakovskas pakalpojumus izvēlējušies: Pārresoru koordinācijas centrs, Valsts 

Kanceleja, LR Iekšlietu ministrija, LR Kultūras ministrija, LR VARAM, Latvijas Pašvaldību 

mācību centrs, plānošanas reģionu administrācijas, Britu padome, Latvijas Laikmetīgās mākslas 

centrs, Latvijas Pilsoniskā alianse, Fonds DOTS, RTU, reģionālie biznesa inkubatori, 

Lattelecom, G4S, Latvijas Zaļais punkts, If Latvia, TNS Latvia, DNB & Karlo Motors, AAS 

Balta, Nordea, SEB, Narvesen Baltija u.c.   


