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1. Raksturojums darba devējam; 

2. Raksturojums – ieteikums  augstskolā (ja vēlaties studēt); 

3. Apliecību par apgūtajām prasmēm, ko varēsi uzrādīt 

augstskolā vai darba devējam. 

Individuāla attieksme pret katru, kurš vēlas izveidot savu radošo 

karjeru. 

Mācību process: 

e-studijas + radošās darbnīcas (sadarbība ar meistariem – talantu 

vadītājiem*) 

Mūsu adrese: Nodarbības Notiek Rīgas kinostudijā. 

Informācija Par Karjeras programmām: www.latvuda.lv 
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Ievads 

Mēs ceram, ka grāmata «Kā atmodināt radošumu. Da Vinči 

gēns» arī jūsu sirdīs iededzinās radošo uguni, lai savu dzīvi 

izveidotu veiksmīgāku, ievērojot XXI gadsimta pārmaiľas un 

jaunos spēles noteikumus. Grāmata ir domāta tiem: 

 kuri vēlas atklāt savus talantus un ir sapratuši, ka 

dzīvē neveidojas īsti tā, kā gribētos; 

 kuri cenšas sevi stimulēt ar dažādiem bezsakarīgiem 

stimulatoriem: narkotikām, alkoholu, azartspēļu 

atkarību utt, bet vēlas atbrīvoties no dažādām 

pazudinošām atkarībām; 

 vecākiem, kuri vēl nenojauš, ka viľa bērnam ir da 

Vinči gēns un vēlas to viľos attīstīt; 

 jauniešiem, kuri vēl absolvēs 12. klasi un meklēs savu 

vietu dzīvē utt. 

Izlasot šo grāmatu,  jūsu dzīve var mainīties, jo jūs atradīsiet 

atbildes uz daudziem jautājumiem. Vismaz man tas izdevās... 

Es ceru, ka tas izdosies arī jums.  

Šodien gandrīz katrā mājā ir piekļuve internetam un ir iespēja 

mācīties no visas pasaules da Vinči gēna pārstāvjiem, atrast 

visdažādās atziľas gan pagātnē, gan tagadnē, jo taisnība vien 

būs tam, kurš teicis - kas nezina vēsturi, tam nav arī nākotnes. 
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Grāmatā ir apkopotas dažādu talantīgu, veiksmīgu un mazāk 

veiksmīgu cilvēku atziľas, sākot no renesanses laika līdz 

mūsdienām, kā arī ieskats mūsu baltu senču senajos 

vēstījumos līdz radošai klasei ASV, Holivudā. 

Paldies manam padomdevējam Garetam Loporto, kurš attīstīja 

tālāk da Vinči metodi, ko savā laikā bija izstrādājis filozofs 

Otto Ranks. Tagad mēs varam arī Latvijā palīdzēt daudziem 

atmodināt ne tikai savu radošumu, bet atrast savu veiksmes 

ceļu gan mākslā, gan biznesā, gan citās jomās utt. 

Garets Loporto ir radoša personība – rakstnieks, orators, 

izgudrotājs un veiksmīgs uzľēmējs. Par viľa projektiem ir 

rakstījuši laikraksti «The New York Times», «Money 

Magazine», «The London Financial Times» un citi, un bieži 

viľš ir redzams TV kanālos CNN, ABC, MIT TV. Viľa 

ieteikumi noderēs jums, lai jūs varētu realizēt savus sapľus. 

XXI gadsimtā mūsu leksikā ir dzirdami jauni vārdi – radošā 

klase, radošā ekonomika, radošās industrijas utt., bet, 

galvenais, pasaulei ir nepieciešami radoši darbinieki. 

Lielbritānijas aģentūras «Arts and Business» padomnieks 

Endrū Makilgrojs šo laiku raksturo: «Radošā ekonomika – tie, 

pirmkārt, ir cilvēki; un radošo industriju attīstība – sava veida 

cilvēces alķīmija. Šodien visi cenšas noskaidrot, kādi apstākļi 

jārada, lai mākslīgi mūsu pilsētās izraisītu efektu, kas 

renesanses laikā radās pats no sevis. Es personīgi nezinu 
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RADOŠĀS KARJERAS 

ATTĪSTĪBAS CENTRS  

  
Aicina pieteikties jauniešus vecumā no 14 - 

19 gadiem 

Ja raksti, dejo, zīmē, dziedi, filmē, fotogrāfē, organizē pasākumus 

utt. tad mēs TEVI gaidam mūsu centrā, lai pārvērstu tavu talantu 

profesijā. 

Ja savu nākotni redzi šajās perspektīvajās radošo industriju nozarēs: 

kino, televīzijā, modē, žurnālistikā un tml. Un vēlies apgūt oriģinālu 

un nestandarta karjeras izglītību radošo industriju Meistaru vadībā! 

Sāc mācīties, kad vēlies un cik ilgi vēlies! 

Sāc mācies jau vidusskolā. Kāpēc? 

1. Tu Jau savlaicīgi sapratīsi, vai izvēlētā profesija ir domāta 

TEV; 

2. Ja vēl Nezini, kurā augstskolā Vēlies Studēt; 

3. Ja Jau vidusskolā mācoties vēlies izveidot savu radošo 

uzľēmumu vai sākt strādāt kā darba ľēmējs; 

visiem tiem, kuri vēlas, jau Mācību laikā piedāvājam darbu. 

Pēc Radošā attīstības karjeras centra kursa absolvēšanas (1 gadu 

karjeras programmas,) 
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nevienu gatavu recepti, kas dotu tādus rezultātus. Tomēr tas 

notiek.» 

Laikā, kad tik ļoti nepieciešami radoši cilvēki – revolucionāri, 

mēs vēl arvien mācāmies un strādājam pa vecam, bet tieši 

Latvijai ir iespējas dot sev un visai pasaulei savu radošo 

talantu. Kāpēc tieši Latvijai? To uzzināsim, izlasot šo 

grāmatu. Es ceru, ka stāsts par da Vinči gēnu iedvesmos arī 

jūs, tāpat, kā tas iedvesmoja mani. Galvenais, noticiet sev, un 

tad jūs beidzot varēsiet kļūt par sava likteľa mākslinieku. 

Da Vinči metode palīdzēs jums pārvarēt neirotiskās novirzes, 

pret kurām daudzi līdz šim ir cīnījušies un nav sapratuši, 

kāpēc ar viľiem tā notiek. Ja jūs šo grāmatu izlasīsiet un tā jūs 

atstās vienaldzīgu, tad skaidrs būs viens – diemžēl jūs neesat 

da Vinči. Bet, ja jūsu acīs iedegsies mirdzums un būsiet gatavi 

kalnus gāzt, tad jūs esat da Vinči – un tad, tikai uz priekšu! 

 

Elita Dombrava 
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I. ATKLĀJIET NOSLĒPUMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iededzini sava ģēnija  uguni 

Un kļūsti dzīvs! Radi. Atver. Ved. 

Pasaulei vajag gaismu, 

Bet tev, mans draugs, 

Ir lāpa. 

Garets Loporto 
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Atklājiet noslēpumu, atmodiniet savu da Vinči tipa personību, 

tāpat kā pasaulē visveiksmīgākie uzľēmēji, mākslinieki un 

izgudrotāji. 

Atklājiet savu radošumu un protiet to pielietot, un  jūs -

uzzināsiet, kas visiem veiksmīgiem cilvēkiem ir kopīgs. 

Attīstiet savu radošumu, lai maksimizētu panākumus. 

Atbildes jums dos revolucionārā da Vinči metode. 

Vai jūs ziniet, ka gandrīz visiem miljonāriem, miljardieriem, 

vadošiem darbiniekiem, nozaru vadītājiem un veiksmīgiem 

māksliniekiem ir viens personības tips?  

Izrādās, ka tāds pats bija arī Leonardo da Vinči. Tagad mēs to 

saucam par «DaVinči tipu». 

Apgūstot da Vinči metodi, jūs uzzināsiet: 

 Kā pārveidot savas domas un atrast savu patieso 

aicinājumu; 

 Kā apgūt dumpinieku miljardieru paradumus un 

izmantot tos, lai realizētu savu da Vinči 

temperamentu, un strādātu tā labā, nevis pret to. (Šie 

paradumi nav plaši zināmi, jo tie nederēs vidusmēra 

cilvēkiem (normālam tipam), cilvēkam, kas labprātīgi 

iekļaujas sistēmā) – to sapratīs tikai tie, kuriem ir da 

Vinči temperaments un enerģija, spējas, kas 

nepieciešamas intensīvi strādājot.); 
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 Kāpēc jums bail gūt panākumus, un kā pārvarēt šīs 

bailes; 

 Atšķirība starp da Vinči tipa cilvēku un normālo 

cilvēku. Tiklīdz jūs zināt, kā izmantot šo informāciju, 

jūs varēsiet sasniegt augstāko – ģēnija līmeni; 

 Kādi pārtikas produkti un vielas palīdz da Vinči tipa 

personībām, kas ietekmē jūsu prātu savādāk nekā 

pārējiem. Vai stimulatori, piemēram, kofeīns var būt 

neefektīvs; 

 Izvēles divi virzieni, kā rīkoties ar saviem impulsiem: 

vienā virzienā – depresija; otrā virzienā – izcilība un 

augsti sasniegumi; 

 Kā apspiestības vietā izvēlēties ražīgumu, 

 Kā atbrīvot savu da Vinči prātu – bez robežām un ar 

mirdzumu acīs. 

 Ja jums ir unikālais da Vinči spēks, tad priecājieties, 

jo tā spēja jums ir iedzimta, mācieties izmantot šo 

apbrīnojamo spēku un neapslāpējiet to; 

 Kāpēc da Vinči temperaments bieži noved pie 

impulsīvas uzvedības un dažādām pazudinošām 

atkarībām – kā izvairīties no tām, un kā sevi 

izdziedināt; 

 Ja jums ir da Vinči bērns, tad nenoslāpējiet viľā šo da 

Vinči gēnu, bet palīdziet tam attīstīties. 
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sīka klerka darbu, vai varam nodzīvot savu dzīvi aizraujoši un 

neparasti, cīnoties ar viltus dieviem, kuriem bieži paklanās 

mūsu kultūra, jo mēs varam mesties cīľā tur, kur vienkāršais 

mirstīgais spēs tikai nodrebēt bailēs. 

Da Vinči ir dzimuši tam, lai savā dzīvē dotos varoľa 

ceļojumā, bet ne vienkārši blenztu savā televizorā. 

Tomēr, da Vinči, jūsu dzīve ir pilna ar cīľām. Jums ir izvēle: 

jūs varat neatlaidīgi virzīties uz priekšu (un tad jūs gaida 

slava), bet  ja jūs attieksieties no sava patiesā aicinājuma, tad 

jūs gaida bezcerīga cīľa ar savām pazudinošām atkarībām, 

depresija un citas negācijas. 

Sirds ir mūsu ķermeľa noslēpumainākais un varenākais 

orgāns. Kad jūsu sirds dzied, tad tas nozīmē, ka jūs savu dzīvi 

esat veltījuši kaut kam varenākam nekā jūsu ego. Ejiet uz savu 

mērķi, un tad jūsu sirds dziedās un pieplūdīs ar dzīvības 

spēku. 
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Epilogs 

 

Ļaujieties savam radošajam spēkam, kas ļauj jums radīt 

brīnumus. Uzticieties savai sirdij, jo tā spēj atšķirt patiesību 

no meliem. Sirds spēj atbildēt uz pašiem sarežģītākajiem 

jautājumiem – ja tikai  jūs tai pajautāsiet un uzmanīgi tajā 

ieklausīsieties. 

Mēs pārāk bieži esam pieraduši ieklausīties „ekspertos”. Tas 

arī ir mūsu maldu iemesls, jo jūsu vienīgais un īstais eksperts 

ir mūsu sirds. 

Varoľa ceļojums, ko atklāja Džozefs Kempbels, un ir 

atrodams gandrīz visos cilvēces radītos kultūras varoľu mītos. 

Mīts – tas ir vēstījums, kas mums  nodod galvenās patiesības 

par cilvēka eksistenci. Ja izanalizētu varoľu ceļojumus kino 

un literatūras darbos, tad redzētu, ka praktiski visi šie varoľi 

pieder pie da Vinči tipa. 

Tāds ir arī viens no kino tēliem filmā „Matrica”. Galvenais 

filmas varonis Neo nespēja samierināties tikai ar vienkārša 

programmētāja lomu, kurš uzcītīgi strādā korporācijas 

ofisā.Viľš vēlējās uzzināt patiesību par savu pasauli. 

Varoľa ceļojums slēpj sevī slepeno vēstījumu visiem da Vinči 

– katram no mums vienmēr ir alternatīva nostrādāt visu dzīvi 
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Vai jūs esat «Renesanses cilvēks»? 

Kā jūsu personība attiecas uz ģēniju Leonardo da Vinči? 

Nenoliedzami, da Vinči ir bijis visu laiku lielākais 

mākslinieks un izgudrotājs. Jūs arī tā varat. Kā viľam 

izdevās? Viľš zināja vienkāršu noslēpumu – to vienu, ko mēs 

atklāsim kopā ar daVinči metodi. 

Vai jūs zināt, ka Tomasu Edisonu un Albertu Einšteinu 

skolotāji uzskatīja par  «problemātiskiem skolēniem»? Vai jūs 

zināt, ka pirmajam lielajam amerikāľu uzľēmējam 

Bendžaminam Franklinam, iespējams, bija ļoti līdzīgs 

temperaments kā jums? 

Leonardo da Vinči, Albertam Einšteinam, Tomasam 

Edisonam, Voltam Disnejam un visiem citiem lielajiem 

radītājiem un domas līderiem bija daVinči temperaments. 

Tā varētu turpināt – Vinstons Čērčils, Džons F. Kenedijs, 

Martins Luters Kings utt. Lieliski politiķi un harizmātiski 

līderi mēdz būt daVinči personības tipa pārstāvji. 

Kāda ir atšķirība starp šiem cilvēkiem, kuri ir realizējuši savu 

da Vinči temperamentu, lai gūtu panākumus, un pārējiem, 

kuri vienkārši to ir sadedzinājuši? 

Vai jūs varat būt miljonārs? Jā, jūs to varat, ja vēlaties. Lūk, 

viens tāds jau ir. Tas ir Ričards Brensons – nemiernieks, 

miljardieris, da Vinči tipa uzľēmējs. Šis temperaments padara 

viľu par riska cilvēku, aizrautīgu meklētāju un nemiernieku, 
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bet visvairāk tas padara viľu par izcilu uzľēmēju. Tas 

palīdzēja viľam izveidot savu impēriju ar Virgin zīmolu. Vai 

jums ir līdzīga iespēja? Jā, un vainīgi nav apstākļi vai valsts, 

kurā esat piedzimuši. Vainīgi esat tikai jūs paši. 

Atcerieties – gandrīz visi veiksmīgie uzľēmēji ir ar daVinči 

tipa personības iezīmi, vienīgā atšķirība starp viľiem un jums 

– viľi intuitīvi zina, kā izmantot savas slepenās stiprās puses... 

Noslēpums ir vienkāršs: lai gūtu panākumus, da Vinči tipa 

uzľēmējam jāizvairās no neirotiskām īpašībām, kuras sagrauj 

jūsu personību, piemēram: 

 vilcināšanās, 

 dusmām, 

 atkarības, 

 apātijas un depresijas, 

 aizdomīguma, 

 bailēm no veiksmes. 

Lai izvairītos no šīm negatīvām blakus parādībām un 

sasniegtu visaugstākās sekmes, jums ir jāzina, kā vadīt savu 

unikāli spēcīgo personības tipu. 

Kā pielietot da Vinči metodi, lai jūs tāpat kā visi varenie 

uzľēmēji sasniegtu panākumus, kas noved pie veselības, 

bagātības un laimes. Jo jūs paši nezināt, ko spējat, cik jūsos ir 

pārsteidzošu daudz izdomu un ģenialitātes. 

Tagad ir pienācis jūsu laiks. Atklājiet da Vinči metodi... 
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Var jau piekrist Pavlova modelim, saskaľā ar to dzīve 

aprobežojas ar stimuliem un reakcijām. Tomēr tajā gadījumā 

mēs pilnīgi attālināmies no savas īstās būtības un zaudējam 

spēju augstākajai izvēlei, ko mums ir dāvinājušas debesis. 

Problēma nav tā, ka mēs esam aizmirsuši, kāpēc šajā pasaulē 

esam atnākuši. Viss ir daudz sliktāk, jo mēs esam aizmirsuši 

arī to, kas mums ir jāatceras. Mums vairs pat nav atmiľas par 

atmiľām, kas mēģinātu atmodināt un likt atcerēties sevi. 

Aizmirst sevi ir viegli. Tas notiek gandrīz nemanāmi. Tāpēc 

mēģināsim maigi viens otru uzmodināt. Mēģināsim vājuma 

brīdī ar mīlestību un ticību viens otram atgādināt, ka mēs 

vienmēr varam aiziet mazliet tālāk, pacelties mazliet 

augstāk. Citādi mūsu skumjā aizmiršanās var ilgt līdz dzīves 

beigām. 

Raivis Dzintars 

 

Cienīga cilvēka izvēle ir atteikties no pseidoizvēles un dzīvot 

«šeit un tūlīt». Izdarot šo izvēli, mēs pamostamies no vecās, 

skumjās pasaules, kas kļūst mums par kaut ko pilnīgi jaunu, 

mūsu skatiens noskaidrojas un tajā parādās ticība brīnumam. 

Pēkšľi mēs sajūtam neierobežotu apzinātu brīvību, kas 

piepildīta ar laipnību, līdzjūtību un dāsnumu. Lūk, arī 

augstākais prieks. Un viss, kas tam ir nepieciešams, būt «te-

un-tagad». 
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Atcerieties to, ko esat aizmirsuši 

Vai jums tā ir bijis, ka jūs ieejat istabā pēc kaut kādas lietas, 

apstājaties un domājat: «Nu, pēc kā es šeit nācu?» Tāda ir visa 

jūsu dzīve, ja esat atdalīts no dvēseles. 

«Vai iegādāties kabeļtelevīziju?» «Vai tu tiešām vēlies 

nopirkt to lietu?» Jums piedāvā visādas izvēles, bet tikai liek 

aizmirst par īsto izvēli. 

Jūs vēlaties atrast minūti, lai pabūtu kopā ar mīļoto cilvēku, 

bet tā vietā lasiet muļķīgu rakstu lietišķā žurnālā, skatieties 

kārtējo šovu pa televīziju, ielādējiet no interneta jaunu 

informācijas porciju... un tādā veidā bēgat no sevis. 

Informācijas plaisa velk jūs arvien dziļāk,  jūsu prāts 

drudžaini mētājas. Jums šķiet, ka jūs pastāvīgi pieľemat kaut 

kādus lēmumus, tomēr sajūtat sevi kā ar sasaistītām rokām un 

kājām. Ziniet, nekādi jūsu lēmumi nedos jums iekšējās 

brīvības sajūtu. Jūs esat aizmirsuši kaut ko ļoti svarīgu. 

Pieminot savus varoņus, lai pieminam savu zemi, jo zeme un 

cilvēks šai lielā cīņā bija nešķirami vienoti. Še latvietis 

varbūt pirmoreiz izjuta tās mītiskās saites, kas cilvēku vieno 

ar viņa dzimto zemi, un to lielo spēku, ko šī zeme dod cīņā 

pret ienaidnieku. 

Kārlis Skalbe 
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Kādas ir šīs personības tipu īpašības? 

 Jums mīlat aizrauties, izjust satraukumu un risku; 

 Jūs esat ļoti radošs; 

 Jums ir impulsīvs raksturs; 

 Jūs mīlat visu darīt ar plašu vērienu un esat strādīgs, 

ja darāt to, kas jums patīk; 

 Jūsos pulsē enerģijas pārpilnība, kad darāt to, kas jūs 

interesē; 

 Jums patīk būt varonim ārkārtas situācijās utt. 

Mazāk nekā 10% no pasaules iedzīvotājiem ir ar šo reto 

personības tipu. Varbūt tie esat arī jūs? 

Uzziniet noslēpumu, atmodiniet savu unikālo da Vinči tipa 

personību, tāpat kā to izdarīja pasaules veiksmīgākie 

uzľēmēji. 
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Jauna pasaule, jauna 

kārtība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. gadā attīstītajās zemēs vairākums cilvēku strādās paši 

sev, nevis pelnīs naudu kādam citam. 

Nikolass Negroponte 
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Tas, ka Latvijā ir ļoti daudz talantīgu, radošu cilvēku apliecina 

vēl citi pētījumi, tomēr ir arī  neiepriecinoši fakti, un tas ir 

lielais pašnāvību skaits. Lai šo radošo potenciālu nepazaudētu, 

tad vispirms ir nepieciešama piemērota izglītības attīstības 

politika. Eiropas uzmanības centrā ir Somijas izglītības 

sistēma, kas arī varētu būt viens no faktoriem, kā rezultātā ir 

arī strauji ir samazinājies pašnāvību skaits. 1990. gadā Somijā 

bija vidēji 30,3 pašnāvības uz 100 000 iedzīvotājiem, bet jau 

2004. gadā - 20,4. Tātad kritums - vairāk nekā 30%. Vēl 

Somijā šis darbs tiek turpināts, īpašu uzmanību pievēršot ārstu 

izglītībai, medikamentozai terapijai, kā arī īstenojot 

novērošanas programmas, lai laikus atklātu tās personas 

skolēnu un studentu vidū, kurām pastāv pašnāvības riska 

faktori. Latvijas pašnāvību skaitļi nav iepriecinoši. 

Dati par izdarītajām pašnāvībām Latvijā 

Gads Vīrieši Sievietes Kopā 

2005. 445 
 

119 564 

2006. 408 81 489 

2007. 358 95 453 

2008. 427 100 527 

2009. 416 100 516 

2010 375 61 436 

2011. 362 74 436 

Avots: Slimību profilakses un kontroles centrs 
 




