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IMPULSA DIENA JELGAV
NEDARBN CA (AR TIEM, KAS NEKO NEGRIB)

iPhone Fotografēšanas skola

Aifonogr fija: Atkl jiet, k veidot satriecošas fotogr fijas ar savu iPhone viedt lruni
Atkl j no jauna savu Iphone! - Em la Pak rkļa ideja
Uzņēmums izveidots 2014.gad
Abonenti: 138,712
Apgroz jums 1.gad : 400 000$
Unik lie ikmēneša apmeklējumi: 0.5M
Invest cijas: nav
Kursa cena: 97$ – 297$
Klienti no Latvijas: nav
Darbinieki: 13
• Pl ns: zini, k gūt ieņēmumus
• M kslas pasaules iemaņas: ļauj cilvēiem veidot pašiem savu m kslu
• Tehnoloģija: izmanto esošus un p rbaud tus risin jumus!
Ieskaties: www.iphonephotographyschool.com
Pupuchi – kraukšķi no cūku pup m (Jelgavas novads)
https://www.facebook.com/pupuchi.cukupupas/
Projekts Blind Art

BlindArt ir SOCI LA BIZNESA IDEJA, kuras mērķis ir
sniegt atbalstu neredz gajiem un cilvēkiem ar paš m
vajadz b m, iedvesmot viņus uz liel kiem mērķiem un
veidot labvēl gu vidi soci la biznesa att st bai.
Projekts BlindArt ir rad ts Latvij 2007. gad , kad notika
pirm s radoš s darbn cas un izst des. Ar citur pasaulē
ir raduš s l dz gas iniciat vas, kur s neredz gie cilvēki un
cilvēki ar paš m vajadz b m rada vērt gus m kslas
darbus plaš kai sabiedr bai.
Inov cijas kultūrvide
Priekšnoteikumi t dai darbinieku individu lai un kolekt vai darb bai, kas vērsta
uz jaunrades procesu att st bu organiz cij . Inov cijas kultūrvide ir noz m gs
pamats harmoniskai darba vides veidošanai, it paši valsts sektor .
Drosme k soci lais kapit ls
J nis Galzons, Rūjienas M kslas skolas direktors
Autors idejai par telpisku Lielv rdes jostu
Programmu sagatavoja biedr ba „Zin šanu un inov cijas sabiedr ba” www.zinis.lv
“Zin šanu eņģeļi” radoš s ekonomikas att st bai Latvij

Biznesa modelis uzņēmējdarb b : apraksta un vizualizē ieņēmumu gūšanas pamatprincipus. No idejas
l dz re lai peļņai – K ? L dz giem uzņēmumiem var būt daž das stratēģijas!
Biznesa modeļa “audekls” (Business Model Canvas) pēc A.Ostervaldera
Osterwalder explaining the Business Model Canvas: Youtube, 42:28

Kuri mani sasniegumi vai darbi
spēj iedvesmot citus?
Piemērs: grafiti “Saule, pērkons, Daugava” (Rig )
sekmē valstisko pašapziņu
Etsy.com platform – pelni (organic ashes)

Radošo NEdarbn cu vada: Vita Brakovska (MBA, biedr ba ZINIS)








9+ gadu darba pieredze valsts un pašvald bu jom
7+ gadu starptautiska pieredze radoš s dom šanas rosin šan Baltij un NVS
12+ gadu praktiska pieredze darb ar NVO cilvēkresursu att st bu
1000+ pas kumu vad šana indiv da uzņēmējspēju aktivizēšanai (kopš 2009.gada)
Eiropas Komisijas atzin ba par nacion l konkursa „Ideju kauss” (LIAA) ieviešanu
Britu padomes radoš s dom šanas metodes „N kotnes pilsētas spēle” vad t ja
koka gludin mo dēļu uzņēmuma vad t ja

Vitas pakalpojumus izvēlējušies: P rresoru koordin cijas centrs, Valsts Kanceleja, LR Kultūras ministrija, LR
VARAM, Slim bu profilakses un kontroles centrs, Latvijas Pašvald bu m c bu centrs, pl nošanas reģionu
administr cijas, Britu padome, Latvijas Laikmet g s m kslas centrs, Latvijas Pilsonisk alianse, Sorosa Fonds –
Latvija, Fonds DOTS, RTU, reģion lie biznesa inkubatori, Lattelecom, G4S, Latvijas Zaļais punkts, If Latvia, TNS
Latvia, DNB & Karlo Motors, AAS Balta, Nordea, SEB, Narvesen Baltija u.c. Plaš ka inform cija pieejama
www.zinis.lv un www.brakovska.lv
Radošo NEdarbn cu 2017.gada 14.novembr ZINIS vad ja sabiedrisk k rt
un velt ja to soci l s uzņēmējdarb bas sekm g kai att st bai Latvij !
Programmu sagatavoja biedr ba „Zin šanu un inov cijas sabiedr ba” www.zinis.lv
“Zin šanu eņģeļi” radoš s ekonomikas att st bai Latvij

