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Gūsim atbildes:  

(1) Vai mēs visi varam būt radoši un inovatīvi?  

(2) Vai velosipēdu var izgudrot no jauna? 

(3) Kā radīt radošo ideju sprādzienu? 

 

Lidojuma galamērķi: aizlidot radošajā inovāciju izplatījumā, radot idejas uzņēmumiem un 

sev! 

Lidojuma pārsēšanās: 

 Veidot izpratni par radošumu. 

 Apgūt pārsteidzošu ideju izveides metodes 

 Kombināciju ķīmijā praktizēt radošās domāšanas metodes izmantošanu pārsteidzošu 

ideju radīšanā. 

Lidojuma elementi:: provokācijas, stimulācijas, radošās domāšanas metodes, individuāls un 

komandas darbs, pārsteiguma viesi un stāsti, iedvesmas idejas 

Lidojuma ilgums: 3 stundas  

 

Programma: 

Temats Ieguvums  

Pirms nodarbības visiem tiek informācija par melno kasti 

Kas ir radošums? Vai mēs visi varam 

būt radoši? 

Katra cilvēka lomas/nozīmes apzināšanās inovācijas procesā.  

 

 

 

 

Lai pārslēgtos un praktisko daļu – pirkstu joga – 2 min maksimums (nepieciešams kā ice 

breakers). 

Pārsteidzošo ideju prakse Izprotam, kā radīt idejas ''kuras pārdod pašas sevi'' – mini  

ieskats piemēros un ideju selekcijā.  Kombināciju ķīmijā 

grupās tiek radītas ''Violetās govis’’ – pirmais uzņēmuma 

uzdevums.  Iesilda ar idejām inovatīvām. Noslēgumā katra 

komanda 1 labāko ideju nominē. 

5min 

3 min 

40 min 

Komentēja [EM1]: Divi varianti: 1) sagatavo pats kasti un 
nosakām, kam jābūt līdz; 2) sagatavo mini aploksnītēs visu 
nepieciešamo un ļauj noteiktā vietā paņemt pirms fitnesa. 
Piemēram: ofisa gumija, Velcro materiāls un produktu 
paraudziņi no uzņēmumiem, kuriem radīsim inovācijas. 

Komentēja [EM2]: Uzņēmums momentāli varētu apbalvot 
labāko komandu ar kaut ko simbolisku! 



Pārsteiguma pauze (10 min) 

Lietu izgudrošana no jauna 

 

 

SCAMPER metodes izmantojums – otrais uzņēmuma 

uzdevums. Iesilda ar idejām inovatīvām. 

Noslēgumā katra komanda 1 labāko ideju nominē. 

Pārsteiguma pauze (10 min) 

Gamestormings Trešais uzņēmuma uzdevums ar gamestorming metodi 

izpildīts. Iesilda ar idejām inovatīvām. Noslēgumā katra 

komanda 1 labāko ideju nominē. Savas inovācijas radīšana – 

ar vienu vai divām metodēm 

Veiksmīga piezemēšanās  (mini uzdevums)  

 

  

40 min 

5 min 

60  min 

Komentēja [EM3]: Muzikāls pārsteigums vai stāsts 

Komentēja [EM4]: Uzņēmums momentāli varētu apbalvot 
labāko komandu ar kaut ko simbolisku! 
 

Komentēja [EM5]: Uzņēmums momentāli varētu apbalvot 
labāko komandu ar kaut ko simbolisku! 
 

Komentēja [EM6]: Varbūt var izsniegt biļeti nākamajam 

lidojumam uz kādu foršu pasākumu pie Jums? 😊 Tam nav 
jābūt maksas pasākumam… 



PAR LEKTORU  

 

 

 

Elīna Miķelsone 
Phd, biedrības un uzņēmuma Ideju un inovāciju institūts valdes priekšsēdētāja 

Elīna Miķelsone – zinātņu doktors, MBA. Inovāciju un ideju vadības lektore un konsultante, 

biedrības Ideju un inovāciju institūts valdes priekšsēdētāja. E. Miķelsones visas dzīves jomas 

saistītas ar inovācijām un ideju vadību- akadēmiskā, profesionālā un personīgā līmenī. 

Akadēmiski- ar izcilību absolvēta Banku Augstskolas studiju programma ‘’Inovatīvā 

uzņēmējdarbība’’, iegūstot maģistra profesionālās augstākās izglītības diplomu un kvalifikācija 

"Uzņēmumu un iestāžu vadītājs". Šobrīd tiek studēts Starpaugstskolu doktora studiju 

programmā „Biznesa vadība’’ un rakstīta disertācija, kas cieši saistīta ar inovāciju jomu- par 

ideju vadības sistēmu izmantošanu efektivitātes paaugstināšanai uzņēmumos. Patstāvīgi 

atjauno zināšanas inovāciju jomā ārvalstu universitātēs. Regulāri uzstājas kā referente dažādās 

starptautiskās zinātniskās konferencēs un publicē rakstus zinātniskajos izdevumos. Profesionāli 

vairāk kā 10 gadus guvusi pieredzi vadošos amatos. E.Miķelsone par inovāciju un ideju vadību 

vadījusi lekcijas dažādām mērķauditorijām gan skolotājiem, gan skolēniem, gan jaunajiem, gan 

pieredzes bagātiem uzņēmējiem. Vadījusi lekcijas, vieslekcijas un seminārus par inovācijām 

un radošumu akadēmiskā vidē, piemēram, RTU, RSU, RISEBA, BA, BVK gan neformālā 

LLKC, ZRKAC, LIAA u.c. Paralēli E.Miķelsone darbojas kā projektu vadītāja projektos 

‘’Radām Novadam’’ (EEPA balvas ieguvējs), ‘’Nacionālo dārgumu jaunatklāšana’’ (LV100). 

No 2015.gada darbojas kā ideju un inovāciju konsultants. Kopumā konsultējusi vairāk kā 200 

esošos un topošos uzņēmējus. Elīna Miķelsone tiek piesaistīta arī kā inovāciju un ideju vadības 

eksperts dažādos projektos. 

Moto - 3 ‘’I’’ spēka izmantošana – IDEJU, IESPĒJU UN IZAICINĀJUMU! 

Kontakti: e-pasts: mikelsone.elina@gmail.com ; mob. 26418258 
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