
 

Radošā darba nedēļa radi!2013 

22.-28.aprīlis 

Radi! un Pievienojies! 

ar spožu Ideju, Darbu, Projektu, Notikumu! 

Mēs katrs esam spilgts, radošs punkts! Apvienojoties mēs varam radīt krāšņu, pamanāmu zīmējumu. Spējam kļūt 
par vienu no iedvesmojošākajām valstīm pasaulē – ar spēcīgām kultūras un radošajām industrijām, konkurētspējīgu 

un radošumu veicinošu izglītību, ekonomiku, radošu pārvaldību. 

Mēs esam radoši un sākam sadarboties, lai būtu patiesi tas, kas esam – spēkpilni un talantīgi. 

 

radi!2013 mērķisir parādīt un izcelt radošuma praktisko un pragmatisko pusi, apzināt un sekmēt radošumu 

mērķtiecīgā darbībā - izglītībā, kultūrā, uzņēmēj vidē, valsts pārvaldē, pašvaldībās, sociālajā sfērā - un tā 

spēju radīt pievienoto vērtību un risināt sabiedrībai svarīgus problēmjautājumus.  

radi! = dari! 

 Radi iedvesmojošu vidi un atmosfēru radošajos kvartālos, kopienās, darbnīcās, diskusijās, izstādēs, ne-

konferencēs, kopā strādāšanā un citos notikumos... 

 Attīsti praktisko radošumu un izmanto to kā instrumentu sabiedrībai svarīgu problēmu risināšanā... 

 Izvērtē radošuma pievienoto vērtību un ietekmi un uz dažādām nozarēm, pārvaldību, domāšanu, saziņu, uz 

ikviena cilvēka labklājību un labsajūtu... 

radi!2013 pakārtotie mērķi: 

- Aktivizēt radošas partnerības un veidot atbilstošu vidi, kas rada priekšnoteikumus vietējo resursu 
un radošā potenciāla efektīvai izmantošanai; 

 
- Iepazīstināt ar sasniegumiem un jaunām iniciatīvām radošo industriju attīstībā; 

 
- Veicināt konkurētspējīgas 21.gs izglītības, zinātnes un pētniecības attīstību, risinot tādas tēmas 

kā starpdisciplinaritāte, izglītības tehnoloģijas, jaunas pieejas mācību un studiju procesa 
organizēšanā; 



 
-  Izvērtēt radošo industriju (arhitektūra, dizains, mūzika) eksportspēju un kāds atbalsts 

nepieciešams jaunu uzņēmējdarbības modeļu attīstībai un ārējo tirgu apgūšanai, kā arī ar 
radošajām industrijām saistītos autortiesību aspektus; 

 
- Iepazīstināt ar starptautisko pieredzi un veidot jaunus sadarbības tīklus; 

 
- Stimulēt radošās infrastruktūras (kvartāli, inkubatori, pilsētas, novadi, reģioni) attīstību; 

 
- Izcelt un motivēt labās prakses piemērus reģionos; 

- Veicināt „radošās birokrātijas” darbības pieeju valsts pārvaldē, pašvaldībās, izmantojot efektīvu 
komunikāciju un tehnoloģiju radītās iespējas. 

 
radi!2013 formāts -tikšanās un sanākšanas, diskutēšanas, pētījumi, prātošanas, ne-konferences, semināri 
un darbnīcas, konkursi, kopā-strādāšana, priekšlasījumi, projekti, zibakcijas, izstādes u.c. notikumi.  
 
radi!2013 ir platforma, kas piedāvā iespēju iesaistīties un piedalīties ikvienam cilvēkam, neformālai 
iedzīvotāju grupai, institūcijai, iestādei, organizācijai, uzņēmumam Rīgā un visos Latvijas reģionos. 
 

radi!2013 komanda: 

Iniciatori: Kultūras ministrija un Britu padome Latvijā 

Stratēģiskie partneri: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Izglītības un zinātnes 

ministrija, Ekonomikas ministrija, Ārlietu ministrija, Valsts kanceleja, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 

nodibinājums Rīga 2014, Latvijas IT klasteris 

Īstenošanas un sadarbības partneri: ļoti daudzi !  
Tos, kas jau pievienojušies, vari redzēt 3.lpp. Gaidam tevi arī ! 
 

radi! vēsture: skat.www.radilatvija.lv 

 

Sadarbības piedāvājums ikvienam, kas vēlas piedalīties radi!2013 nedēļā ar praktisko radošuma 

apliecinošu ideju: 

- Radi pats savu notikumu un piesaki to līdz 15. martam, sūtot informāciju uz e-pastu: 

lilita.sparane@gmail.com - mēs to iekļausim kopējā radi!2013 pasākumu programmā un ievietosim 

informāciju mājas lapā! 

- Iesaisties sadarbības partneru iniciatīvās! 

 

  

http://www.radilatvija.lv/
mailto:lilita.sparane@gmail.com


Īstenošanas un sadarbības partneri 

 

   
 

 
 

 

 

  
  

   
 

 
  

 

   
 

 
 

 

 

    

...un gaidam vēl... 


