
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideju vingrotava 
 

2014.gada 13.maijā no plkst.10:00 līdz 16:00 
Rīgas Tehniskās universitātes Radošo industriju centrs,  

Āzenes iela 18 
 
 

Radošās darbības nedēļā radi!2014 Kultūras ministrija sadarbībā ar 
Britu padomi Latvijā un citiem partneriem organizē Ideju vingrotavu ar 
Latvijas un ārvalstu dizaina un radošo industriju ekspertu piedalīšanos. 
 

Radošās darbības nedēļas radi!2014 mērķis ir informēt un izglītot 
Latvijas sabiedrību par radošo industriju potenciālu un attīstību, kā arī 
stimulēt jaunu partnerību veidošanos dizaina domāšanas kontekstā.  
 

Ideju vingrotavā:  
 uzzināsim vairāk par radošajām industrijām un 

starpdisciplinārām partnerībām kontekstā ar dizainu, dizaina 
domāšanu;  

 atklāsim labās prakses piemērus;  
 uzsāksim Radošo partnerību programmu 2014-2015. 

 

Diskutēsim par jautājumiem: 
- Kas ir dizaina domāšana?   
- Kā dizains kā stratēģisks instruments sekmē radošo industriju 

sektora izaugsmi Eiropā? 
- Kāda ir dizaina loma Eiropas inovāciju politikas kontekstā? 
- Kādas ir iniciatīvas dizaina inovāciju jomā Eiropā? 
- Kā dizains ietekmē ikviena sabiedrības locekļa dzīves kvalitāti 

un labbūtību (well-being)?  
- Kādi ir nosacījumi, lai veidotos veiksmīgas partnerības radošo 

industriju sektorā un citās jomās? 
 

Mērķauditorijas: radošo industriju profesionāļi, uzņēmēji, studenti, 
mācībspēki, valsts un pašvaldības iestāžu darbinieki un citi interesenti.  
 

Darba valodas: latviešu un angļu 



Programma 

9:30-10:00 Reģistrācija 
Vingrotavu moderē: Gatis Mūrnieks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
radošais direktors 
10:00-
10:15 

Kultūras ministres Daces Melbārdes uzruna 
 

Pirmā ideju vingrotava.  
Kas ir dizaina domāšana? Dizains – Eiropas inovāciju virzītājs? 

Moderē: Gatis Mūrnieks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas radošais 
direktors 
10:15-
11:15 

Piedalās:  
Alice Rawsthorn (Lielbritānija), starptautiski atzīta 
dizaina žurnāliste (New York Times, Frieze u.c.), kritiķe, 
vairāku grāmatu autore; grāmatas Hello World: Where 
Design Meets Life autore; 
Anna Whicher (Lielbritānija), galvenā pētniece dizaina un 
inovāciju jomā Kārdifas Metropolitēna universitātē 
(Cardiff Metropolitan University); 
Marzia Mortati un Beatrice Villari, Milānas Politehniskās 
augstskolas (Politecnico di Milano) profesores, dizaina 
politikas ekspertes; 
Inese Baranovska, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 
Latvijas dekoratīvās mākslas un dizaina departamenta 
vadītāja. 

11:15-
11:35 

Kafijas pauze 
 

Otrā ideju vingrotava.  
Dizains = vides kvalitāte = dzīves kvalitāte? 

Moderē: Gatis Mūrnieks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas radošais 
direktors 
11:35-
12:10 

Piedalās: 
Rihards Funts, dizainers, RIJADA; Urbānā Vingrotava; 
Miķelis Putrāms, arhitekts, MADE arhitekti; Saldus 
mūzikas un mākslas skolas projekts; 
Zaiga Gaile, arhitekte, Zaigas Gailes birojs; Rīgas Dizaina 

un mākslas vidusskolas ēkas restaurācija. 
12:10-
13:00 

Diskusija. 
Piedalās: A.Rawsthorn, A.Whicher, M.Mortati, B.Villari, 
I.Baranovska, M.Putrāms, Z.Gaile, R.Funts 

13:00-
13:30 

Pusdienas 

Trešā ideju vingrotava.  
Partnerības – jaunā attīstības perspektīva radošajās industrijās? 

Moderē: Gatis Mūrnieks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas radošais 
direktors un Anna Andersone, tīmekļa rīka Froont līdzdibinātāja 
13:30-
14:20 

Piedalās: 
Videospēļu kompānijas Le Game (Francija) pārstāvis 
(gaidām apstiprinājumu);  
Kenneth Agerholm (Dānija), mūziķis, biznesa konsultants 
(gaidām apstiprinājumu);  
Ansis Līpenītis, Efumo Grupa vadītājs; 
Alise Ģelze, producente, studija Tasse films. 

14:20-
14:50 

Diskusija.  
Piedalās: Le Game pārstāvis, K.Agerholm, A.Līpenītis, 
A.Ģelze, G.Zučika 

14:50-
15:00 

Gatis Mūrnieks. Vingrotavu kopsavilkums 
 

Ceturtā ideju vingrotava.  
Radošo partnerību programma 2014-2015  

(306.telpa 3.stāvs) 
Vada: Barbara Ābele, Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesore 
un Guna Zučika, grupas Prāta vētra starptautisko attiecību menedžere 
15:05- 
16:00 

Ievadseminārs projekta Radošo partnerību 
programma 2014-2015 dalībniekiem.  
Piedalās: 
Profesionālo mākslas un mūzikas vidusskolu pārstāvji, 
pedagogi, pieaicinātie eksperti 

 
Kontaktpersona: Kultūras ministrijas Radošo industriju nodaļas pārstāve 
Zanda Tamuļone, tel. 26645429, e-pasts: zanda.tamulone@km.gov.lv 

mailto:zanda.tamulone@km.gov.lv


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informācija: www.radilatvija.lv 
Twitter: @radi_latvija, #radilatvija 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/radilatvija/389630361064168  

Draugiem.lv: http://www.draugiem.lv/radilatvija/ 

 
 

Pasākumu organizē LR Kultūras ministrija sadarbībā  
ar Britu padomi Latvijā un Rīgas Tehniskās universitātes  
Radošo industriju centru 
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