
Izaugsmes kvartāls piedāvā 
Izaugsmes vakarus 

   Izaugsmes vakaru mērķis ir neformālā veidā attīstīt cilvēku radošo potenciālu un 
uzņēmējspējas. Divus vakarus nedēļā aicinām visus uz izaugsmi kāros interesentus 
(bez vecuma ierobežojuma), lai klausītos dažādu nozaru speciālistus, smeltos viņu 
pieredzi, diskutētu par šobrīd aktuālām tēmām, kā arī izdzīvotu pieredzējušu cilvēku 
dzīves stāstus kopā.  

  Trešdien Izaugsmes Vakars pārvērtīsies radošajā darbnīcā! Vakara viesi – Ielu 

Mākslas Studijas „Pagrafs” pārstāvji, kuri vakara sarunu biedriem stāstīs par 

radošumu, krāsām, idejām un kaislību pret zīmēšanu! Vērtīgi padomi un ieteikumi, 

lieliska atmosfēra un radoši uzdevumi! 

Par Pagrafu: http://youtu.be/Qff-c8eLX40 

  Ceturtdienas galvenā viesa vietu ieņems Kaspars Zlidnis, kurš sarunāsies par 

tēmu „Mūzika, sports un filozofija”!  Kaspars pazīstams kā grupas Gain Fast 

solists, Latvijas Ielu vingrotāju sporta biedrības biedrs un lieliskās radio balss 

īpašnieks LR raidījumā „Monopols.” Cilvēks, kuram izdodas apvienot gan mūziku, 

gan sportu, gan savu skatījumu par lietām un procesiem. 

Par Kasparu: www.ieluvingrosana.lv www.gainfast.lv 

  21.decembrī Izaugsmes Kvartālā Eva Ikstena-Strapcāne. Tēma „Jaunietis un 

apstāšanās”! Eva plaši pazīstama kā LTV raidījuma „Viss Notiek” veidotāja!  

Eva: „Man ļoti patīk tas, ko reiz teicis Imants Ziedonis: „Latvija ir brīnumskaista zeme, 

bet skaistajam jāpalīdz parādīties!”. Arvien paturu prātā šo teikumu situācijās, kad 

mēdzam sarežģīt lietas, radīt mākslīgas vērtības vai aizrauties ar īstermiņa 

blīkšķiem. Domāju, ka mans lielākais talants ir spēlēt vijoli, taču degsme parādīt 

skaisto Latvijā, mani mudina veidot stāstus, diskutēt, iedziļināties un aizrauties.” 

Par Evu: www.vissnotiek.lv 

Bet 2011.gada Izaugsmes Vakarus noslēgsim svētku sajūtās. Izaugsmes 

Kvartāls aicina visus uz Izaugsmes Vakara Ziemassvētku pasākumu! Jaukas 

sarunas, interesantas aktivitātes un pārsteigumi! Ieeja ar „groziņu”! 

Pieteikšanās mājas lapā! 

 

Izaugsmes vakari notiek katru trešdienu un ceturtdienu Kalnciema ielas kvartāla 

Stikla galerijā ( Melnsila iela 13 ).  

Ieeja vakarā ir BEZmaksas un aicināts ir ikviens interesents. Vecumam, dzīves 

pieredzei vai profesijai nav nozīmes, galvenais ir vēlme uzzināt ko jaunu un satikt 

interesantus cilvēkus! Sākam pulksten. 18:00! 

Pieteikties vakariem vari www.izaugsmeskvartals.lv – studentu vakaru kalendārā! 

 

 

http://www.ieluvingrosana.lv/
http://www.izaugsmeskvartals.lv/


KONTAKTI 

A: Melnsila iela 13-4, Rīga 

T: +371 67627343, +37128821003 

„Ģribu Augt” : gribuaugt@izaugsmeskvartals.lv  

WEB: www.izaugsmeskvartals.lv 

@gribuaugt (Twitter) 

 

Informāciju sagatavoja: Inga Reimane 

 

 

 

 

 

Decembra kalendārs: 

DIENA DATUMS LAIKS VIESIS TĒMA 

Trešdiena 30.11.11 18:00. Krista Tabaka Mode kā dzīvesstils 

Ceturtdiena 01.12.11 18:00 Aigars Mamis Kā ideja maina realitāti 

Trešdiena 07.12.11 18:00 Baiba Sipeniece-

Gavare 

 

Ceturtdiena 08.12.11 18:00 Linda Briinums Fotogrāfs un fotogrāfija 

Trešdiena 14.12.11 18:00 Ielu Mākslas Studija 

„Pagrafs” 

Radošā darbnīca 

Ceturtdiena 15.12.11 18:00 Kaspars Zlidnis Mūzika, sports un filozofija 

Trešdiena 21.12.11 18:00 Eva Ikstena-

Strapcāne 

Jaunietis un apstāšanās 

Ceturtdiena 22.12.11 18:00 Izaugsmes Vakars 

Ziemassvētku 

noskaņās 

 

Pieteikties Studentu vakariem vari www.izaugsmeskvartals.lv – studentu vakaru 
kalendārā! 
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