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SAGAIDĀMAIS REZULTĀTS 

Pēc šī moduļa apguves Jums būs zināšanas: 

 Par deviņām dažādām metodēm kā mērķtiecīgi domāt savādāk  

 Par efektivitāti, ko var sniegt konkrētās domāšanas metodes  

 

Pēc šī moduļa apgūšanas Jūs spēsiet demonstrēt: 

 Prasmi izmantot apgūtās metodes 

 Izpratni kā radošajā procesā kombinēt dažādas metodes  

 

Pēc šī modeļa apguves Jūs varēsiet arī: 

 Rezultatīvi izmantot kreatīvās domāšanas metodes, neatkarīgi no 

iepriekšējās pieredzes 

 Izmantot dažādas metodes sava uzņēmuma priekšrocību stiprināšanai 

Šajā mācību materiālā aprakstītas dažādas kreatīvās domāšanas metodes. 

Metodes iedalītas divās grupās un katra grupa ir atsevišķs process.  

 

Aprakstītās metodes un procesu grupas:  

 

 1.grupa 

  Izaicinājums, provokācija 

  Sešas domāšanas cepures (Six Thinking Hats) 

  Apgriezta darbība 

  Pavērs problēmu ‘’kājāmgaisā’’ 

 

2.grupa 

  ‘’Prāta vētras’’ tehnikas un metodes 

  Inovācijas pastaiga (Innovation Walking) 

  Izveido iedomu personu 

  Zivs asaka (Fish bone) 

 

Moduļa noslēgumā tiek aprakstīta metode SCAMPER, kas ir atsevišķa metode, bet 

vienlaikus to var izmantot kā pamatu visā kreatīvās domāšanas procesā. 
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ATSLĒGAS VĀRDI 

Kreatīvs, inovācija, metode, process, izaicinājums, provokācija, sešas domāšanas 
cepures, apgriezta darbība, prāta vētra, zivs asaka, iztēle, biznesa ideja, stratēģija, 
formāls, neformāls 
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1. PIRMĀ GRUPA 

1.grupa iekļauj četras dažādas metodes, kuras ļoti labi var tik izmantotas atsevišķi, 
bet arī šeit ir vieta kreatīvai domāšanai. Tāpēc kombinēsim šīs metodes un 
izmantosim tās, lai izveidotu plašāku kreatīvās domāšanas procesu. Procesu, kura 
mērķis ir radīt risinājumus problēmām, ar kurām sastopas uzņēmums.  

 

Šajā nodaļā aprakstītās četras metodes – izaicinājums/ provokācija, sešas domāšanas 
cepures, apgriezta darbība, pavērst problēmu ‘’kājām gaisā’’ – ir spēcīgas metodes 
un, kad tās pielietotas pareizi, spēj dot vērtīgus rezultātus. Kombinējot metodes, mēs 
veltam lielāku piepūli un radām spiedienu radītajiem risinājumiem praktisko sesiju 
laikā un šo procesu var salīdzināt ar dimantu radīšanas procesu no oglēm. Jeb – jo 
vairāk laika, spēju un pūļu mēs veltām, jo vairāk dimantu mums dos šis process. 

 

Labākie priekšnoteikumi šo metožu izmantošanai pastāv, ja uzņēmums jau darbojies 
dažus gadus un saskaras ar grūtiem momentiem, kas liek uzņēmumam meklēt jaunas 
iespējas turpināt darbību un nodrošināt izaugsmi. Šie momenti pieprasa ļoti stingrus 
un plaši atvērtus lēmumus, kas var ietekmēt uzņēmuma darbību stratēģiskā līmenī. 

 

Vienojošie elementi šīm metodēm ir vairāk formāla nekā neformāla pieeja. Pat pati 
par sevi problēma var dot daudz specifiskākus ierobežojošus nosacījumus nekā 
orģinālais mērķis būt kreatīviem un inovatīviem.  

 

Ievēro! Šīs metodes iespējams izmantot arī neformālu problēmu risināšanai – tikai 
nepieciešams atbilstoša situācija. 

 

Kā izmantot šīs metodes? Kā izveidot procesu no šīm metodēm? Atbildes tiks 
sniegtas moduļa noslēgumā nodaļā ‘’Praktiskās nodarbības’’, bet pirms apgūstam tās 
praktiski, iepazīsimies ar tām teorētiskā aspektā. 

 

Pēc šo četru metožu iepazīšanas teorētiskā aspektā, šī moduļa studentiem būs 
pamata izpratne par konkrētajām metodēm, atšķirībām starp tām un pamata 
izpratne par to izmantošanu.  
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1.1. Izaicinājums, provokācija 

Vai Jūs esat saskārušies ar situāciju, kad Jūs piedalāties sanāksmēs, bet noslēgumā 
sanāksmju protokoli aizpildīti ar vienām un tām pašām problēmām, ar tiem pašiem 
risinājumiem, kurus radījuši vieni un tie paši cilvēki? Kā putni, kas lido turp un atpakaļ 
no ziemeļiem uz dienvidiem? Un kā būtu, ja kaut viens putns novērstos no šīs 
formālās situācijas? Kādu skaņu radītu citi putni! Un vēl vairāk, kādas skaņas radītu 
putnu vērotāji, kad tie uzzinātu, ka šis putns nevis devies uz dienvidiem, bet 
piemēram uz rietumiem vai austrumiem... 

 

1.1.1. Izaicinājums 

“Viens veids, kā mēs tiekam galā ar sarežģītību pasaulē, ir pieņēmumu radīšana par 
daudzām lietām. Mūsu šabloni – pieskaņošanas spēja ir lielisks palīgs, kas ļauj mums 
iet īsākos ceļus, bet bieži beigās mēs neesam pamanījuši daudzas lietas. Ja mēs 
nerīkojamies apzināti, mēs ļausim daudziem pieņēmumiem paslīdēt garām 
nepamanītiem’’. 

Šis citāts ir atrodams David Straker’s mājas lapā creatingminds.org. Šis citāts ļoti labi 
atspoguļo to, kāpēc Jums būtu jāizmanto izaicinājuma metode, kad Jūs vai Jūsu 
komanda ir iestrēgusi vienu un to pašu problēmu risināšanā. Davids Starker sniedz 
papildus padomus kā izmantot šo metodi: 

 

 Izmanto, lai izvilinātu sevi un citus no domāšanas rutīnas.  

 Izmanto, lai pārbaudītu idejas atbilstību (derīgumu). 

 Izmanto, lai izaicinātu problēmu vai situāciju, kuru Jūs aplūkojiet, arī kad 

definējat problēmu.  

 

Atceraties, ka ar metodi ‘’Izaicinājums’’ Jūs fokusējaties uz konkrētu problēmu, nevis 
uz apkārtējiem cilvēkiem.. 

Kā to izmantot? Pamatā nepieciešams apzināt daļu no problēmas, dilemmas u.c., tā 
konkretizējot, ko Jūs izaicināsiet. Iespējams, tas ir jautājums, kurā grūti būt 
kreatīvam. Tad atrodiet kaut ko, ko Jūs konkrēti vēlaties izaicināt un uzdodiet tik 
daudz jautājumu par šo tēmu, cik vien spējat.  

Apakšnodaļas sākumā minējām piemēru par putnu lidošanas ceļiem un šī lidojuma 
formālo dabu. Ja putni izaicinātu problēmu, ietu runa, iespējams par lidojuma mērķi 
(uz ziemeļiem vai dienvidiem). Cik tālu putni dosies? Kāpēc tas ir jādara? Kādi ir 
iemesli šādai darbībai? Visi šie jautājumi padziļina izaicinājumu un liek arī pamatus 
kvalitatīvākam kreatīvās domāšanas procesa gala rezultātam.  
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1.1.2. Provokācija 

Ja izaicinājums ir fokusēts uz pašu izaicinājumu, tad provokācija ir mērķēta uz apkārtējiem 

cilvēkiem. Nozīmīga piezīme – esiet uzmanīgi, jo starp provokāciju un aizskārumu ir 
neliela robeža…  

Daudziem no mums laiku pa laikam nākas nākt klajā ar inovatīvām idejām. Tomēr ir 
viegli iestrēgt pie viena domāšanas veida, kas, savukārt, ierobežo mūsu radošumu. 
Tāpēc dažādu jaunu tehniku, piemēram, provokācijas metode var būt ļoti noderīga. 
Provokācija ir laterālās domāšanas tehnika. Tā darbojas, graujot esošos domāšanas 
pieņēmumus un dod mums jaunas idejas, kā sākt.  

Pamata domāšanas veids ir domāšanas pieņēmumu atpazīšana un reaģēšana uz tiem. 
Šīs reakcijas veidojas no pagātnes pieredzes un loģiskiem apsvērumiem par šīm 
pieredzēm; un dažkārt pat ir ļoti grūti domāt ārpus šiem pieņēmumiem. Kamēr mēs 
uztversim labu atbildi kā dažādu problēmu daļu, mūsu smadzeņu struktūrai būs grūti 
piekļūt tai. 

Provokācija ir rīks, kuru mēs varam izmantot, lai izveidotu savienojumus starp 
pieņēmumiem. Šajā rakstā mēs aplūkosim provokāciju un apspriedīsim, kā to 
izmantot, lai iegūtu kreatīvas idejas un risinājumus problēmām. 

Par rīku 

Provokācijas tehniku attīstījis un popularizējis psihologs Edwardde Bono. 

Jūs varat izmantot provokāciju, veicot apzināti nepareizus vai nepamatotus 
apgalvojumus (provokācijas), kas nav patiesi.  

Piemēram, kā provokācija var tik izmantoti apgalvojumi ‘’Mašīnām ir četrstūraini 
riteņi’’ vai ‘’Mājām nav jumtu’’.  

Apgalvojumiem ir jābūt pārsteidzošiem un absurdiem, lai tie šokētu prātus un lai 
izrautu no ierastā domāšanas veida. Kad esat izteicis provokatīvu apgalvojumu, 
atturieties no tā kritikas un izmantojiet to, lai radītu idejas, dodot jaunu sākuma 
punktu ‘’prāta vētrai’’ un kreatīvajai domāšanai. 

 

1.2. Sešas domāšanas cepures 

Oh, vai ārā nebija auksts? Iespējams, ka cepure varēja palīdzēt? Valkā cepuri un neļauj 
‘’sasalt’’ savām smadzenēm. Šajā nodaļā Jums būs iespēja izvēlēties un izmantot kādu 
no 6 cepurēm. 

 

Dažādi avoti sniedz dažādus skaidrojumus ikvienai no šīm sešām cepurēm, norādot, 
ko tās nozīmē un kādam mērķim tās izmantot. Šajā nodaļā piedāvāti skaidrojumi, kas 
izveidoti, balstoties uz trīs dažādiem avotiem, tajā skaitā šīs metodes autora Edvards 
de Bono skaidrojumi. 
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Attēls:Sešas domāšanas cepures (izveidots, balstoties uz Francois Guély slideshare-
presenatation, slide 68. 2015-01-09) 

 

Attēlā atspoguļotā informācija un divu dažādu aprakstu veidi apkopoti šeit:  

 

 Cepure Virsraksts Fokuss Izmantojums 

 Balta Informācija 
Objektīvi fakti Informācijas apkopošana 

no dažādiem avotiem 

 Melna Vērtējums 
Kritiska negatīvo aspektu 
izvērtēšana 

‘’Velna advokāta’’ 
tēlošana. Izskaidrot, kāpēc 

kaut kas nestrādās 

 Zaļa Kreativitāte 
Jaunas idejas, kreatīva 
attieksme 

Piedāvāt iespējas un idejas 

 
Sarkana Intuīcija Sajūtas Izskaidrot sajūtas un izjūtas 

 Dzeltena Optimisms 
Optimisms: iespēju un 
ieguvumu apzināšana 

Būt pozitīvam, atbalstošam 

 Zila Domāšana 
Kontrole un procesa 
novērtēšana 

Izmantot racionalitāti, 
loģiku, intelektu  

 

Katra ‘’domāšanas cepure’’ ir atšķirīgs domāšanas stils. Katrs no tiem aplūkots lejup: 

 

 

Optimisms: aplūko 

iespējas un 

ieguvumus 

Jaunas idejas, kreatīva attieksme 

Sajūtas un 

intuīcija 

Kontrole un procesa 

novērtēšana 

Kritiska ideju 

izvērtēšana 

Objektīvu faktu 

sniegšana 
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Balta cepure: 
Ar šīs cepures palīdzību fokusējas uz pieejamajiem datiem. Aplūko informāciju, kas ir 
pieejama un apdomā, ko no tās var mācīties. Apzina informācijas un zināšanu 
nepilnības un cenšas trūkstošās zināšanas un informāciju iegūt vai arī šo nepilnību 
izmantot savā labā. Ar šīs cepures palīdzību analizē pagātnes tendences. 

Sarkana cepure: 
Izmantojot sarkano cepuri, problēmas tiek aplūkotas, izmantojot intuīciju un 
emocijas. Šajā posmā iespējams apdomāt kā uz konkrētu risinājumu, problēmu 
emocionāli reaģēs citi. Sarkanās cepures galvenie atslēgas vārdi ir sajūtas un intuīcija.  

Melna cepure: 
Izmantojot melno cepuri, tiek aplūkoti visi lēmuma kritiskie punkti. Viss tiek izvērtēts 
piesardzīgi. Tiek aplūkots, kāpēc kaut kas var neizdoties. Šī cepure ir būtiska, jo tā ļauj 
apzināt plānu vājos punktus. Tas ļauj novērst un izslēgt kritiskos aspektus, piemēram, 
sagatavojot konkrētus vājo punktu novēršanas plānus.  

Melnā cepure ļauj izstrādāt daudz piemērotākus un noturīgākus plānus. Šī cepure 
palīdz novērst trūkumus un riskus pirms to iestāšanās. Melnā cepure ir viena no šīs 
tehnikas visvairāk ieguvumus sniedzošajām, jo daudzkārt veiksmīgi domājoši cilvēki 
nespēj saskatīt problēmas, tas tos padara nesagatavotus dažādām problēmām. 

Dzeltena cepure: 
Dzeltenā cepure palīdz domāt pozitīvi. Ieguvumus un iespējas palīdz saskatīt šīs 
cepures pozitīvās domāšanas aspekts. Dzeltenā domāšanas cepure ļauj virzīties uz 
priekšu arī sarežģītās situācijās, kad viss šķiet drūmi.  

Zaļa cepure: 
Zaļā cepure nodrošina kreativitāti. Ar šo domāšanas veidu iespējams attīstīt radošus 
risinājumus problēmām. Šo cepuri raksturo brīvs domāšanas ceļš bez kritikas. Šajā 
posmā var palīdzēt dažādi kreativitāti veicinoši rīki. Atslēgas vārdi ir alternatīvas, 
jaunas idejas un iespējas.  

Zila cepure: 
Zilā cepure nosaka procesa un domāšanas kontroli. Šī cepure kalpo kā kontroles 
mehānisms, lai sešu domāšanas cepuru metode tiktu pielietota korekti. Kad šajā 
procesā aptrūkst ideju, tas var dot komandu zaļās cepures domāšanai, bet, kad 
nepieciešami kritisko faktoru novērtējums, talkā jāaicina melnās cepures domāšana 
u.c. Vēl viens variants, kā izmantot šo tehniku, ir aplūkot problēmu no dažādu 
profesionāļu aspektiem ( piemēram, ārsts, arhitekts, pārdevējs u.c.) vai dažādu 
klientu skatupunkta. 

1.3. Apgriezta darbība 

Ikvienam ir priekšstati, ko nozīmē būt sagatavotam. Pārsvarā ar gatavību noteiktai 
situācijai saprotot – domāšanu pirms kaut kāda notikuma un gatavību tam, kad tas 
iestājas. Biznesa sektorā un privātā sektorā ‘’būt sagatavotam’’ ir sava veida 
apdrošināšanās. 

Tā ir lieliska iespēja, bet tā visbiežāk ir gatavība rīkoties pēc tam, kad kaut kas slikts 
jau ir noticis.  
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Darbojoties apgrieztā darbībā (kreatīvās domāšanas metode) jautājums tiek aplūkots 
nākotnes aspektā, aplūkojot potenciālos ceļus uz to. Pastāv dažādi iespējamie ceļi uz 
dažādām nākotnēm, bet šī metode ļauj samazināt iespējamo ceļu skaitu.  

 

Metodes darbība (darbība aprakstīta balstoties uz David Straker’s mājas lapā 
creatingminds.org pieejamo informāciju): 

 

Izmantojiet šo metodi, lai no nepraktiskām idejām nokļūtu pie realizācijai 
iespējamām idejām. 

Izmantojiet apgriezto plānošanu, lai plānotu idejas ieviešanu, kurai ir nepieciešami 
specifiski aspekti nākotnei.  

Soļi: 

1. Nevainojamas nākotnes iztēlošanās 

Sāciet ar fantastiskas idejas radīšanu. Tā var būt arī neiespējama. Šajā līmenī var tikt 
radīti pilnīgi neiespējami un ideālistiski risinājumi.  

2. Solis atpakaļ izdomājumā 

Izveidojiet citu ideju. Tā var būt neiespējama, bet jau nedaudz tuvāka īstenībai. 

3. Solis atpakaļ iespējās 

Šajā solī piedāvā ideju, kas ir iespējama. Šajā posmā var nebūt skaidrs kā ieviest ideju, 
bet tā vismaz ir iespējama. 

4. Solis atpakaļ tagadnē 

Šajā solī izveido tagadnes plānu, turpinot pietuvināties realitātei. Katrā solī vaicā – 
kas notika pirms tam?  

Kad esiet nokļuvis līdz tagadnei, aplūkojiet iespējas to ieviest un iegūsiet ieviešanas 
plānu.  

Kā tas darbojas? 

Apgrieztā domāšana darbojas, pirmkārt, leģitimizējot ideālistiskas un smieklīgas 
idejas, otrkārt, pēc ideju iegūšanas, tās pietuvina iespējām. Tas nodrošina, ka 
‘’muļķīgas’’ idejas netiek atmestas jau pašā sākumā, jo šādi var iegūt gan pašas 
idejas, gan idejas kā tās īstenot un pietuvināt realitātei  

Ja Jūs plānojat uz priekšu, tad ir daudz dažādu iespējamās nākotnes risinājumu un ir 
viegli zaudēt savu ceļu kādā no tiem. Ja Jūs sākat, zinot, ko vēlaties (nākotnē) un 
darbojaties atpakaļgaitā uz priekšu, tad Jūs redzat daudz mazāk iespējamo ceļu uz 
konkrēto nākotni, jo ir zināms, kas nepieciešams, lai to sasniegtu. 

 

1.4. Pavērs problēmu ‘’kājām gaisā’’ 

‘’Kājām gaisā’’ domāšanas metodei ir divas dažādas disciplīnas, kur pirmā ir loģiskā 
pieeja, bet otrā psiholoģiskā pieeja.  
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Loģiskā pieeja ir vienkāršākā un visbiežāk lietotā no ‘’kājām gaisā’’ disciplīnām. 
Pamata ideja šai pieejai ir, ka Jūs paņemat problēmu, kura jārisina un to pavēršat 
‘’kājām gaisā’’ visos iespējamajos veidos.  

 

Piemērs: 

 Ofiss ir tikai tumša istaba. Kā to padarīt komfortablāku? Tādējādi Jūsu 

ierastā domāšana ir – ‘’šeit ir tumšs un ir nepieciešama gaisma.’’ 

 

Psiholoģiskā pieeja tiek izmantota pēc loģiskās pieejas pielietošanas. 

 

Piemērs: 

 Tas pats ofiss un tumsa. Bet, lai pieņemtu tikai loģisko problēmu, mēs 

sākam domāt: ‘’kas notiktu, ja mēs izvietotu dažus logus šeit vai vispirms 

nokrāsotu griestus un velves baltus un tad…’’ 

 

‘’Kājām gaisā’’ un ‘’Apgrieztā darbība’’ ir vienkāršas, bet pārsteidzoši spēcīgas 
metodes, kas palīdz izkļūt no ierastās domāšanas un viegli rada jaunus skata punktus.  

Kam un kā izmantot šo metodi? 

Šo metodi iespējams izmantot visur un vienmēr. Viss ir atkarīgs no tā, cik dziļi Jūs 
vēlaties un cik daudz Jums nepieciešams meklēt idejas, cik daudz laika Jums ir šim 
procesam. Atziņa no Creatingminds.co.uk teic: 

”Jebkāda veida aplama, apgriezta domāšana vai citādāka domāšana ir atļauta. 
Aplūkojiet to no pretēja skatapunkta. Ja esi vīrietis, raugies no sievietes skata punkta 
un otrādi. Tā vietā lai skatītos uz to, skaties zem tā. Lūkojies no iekšpuses, nevis no 
ārpuses u.c. Jūs varat apgriezt otrādi pamata konceptus principus, fiziskus elementus, 
atribūtus u.c.” 
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2.OTRĀ GRUPA 

2.grupa līdzīgi, kā 1.grupa iekļauj četras dažādas metodes, kuras var izmantot gan 
atsevišķi, gan tās izmantot kombinēti.  

 

Šajā nodaļā aplūkosim četras metodes – ‘’prāta vētra’’, inovāciju pastaiga, iedomu 
persona, zivs asaka. Šīs metodes pārsvarā tiek izmantotas biznesa kontekstā, 
gadījumos, kad tiek uzsākts kaut kas pilnīgi jauns. 

 

Ja pirmās grupas metodes ir piemērotas izmantot jau eksistējošos uzņēmumos, tad 
otrās grupas metodes potenciāli izmantot, kā neformālu pieeju, gadījumos, kad tiek 
radīta biznesa ideja. 

 

Ievēro! Šīs metodes iespējams izmantot arī formālu jautājumu risināšanai – tikai 
nepieciešama atbilstoša situācija. 

 
Kā izmantot šīs metodes? Kā izveidot procesu no šīm metodēm? Atbildes tiks sniegtas 
moduļa noslēgumā nodaļā ‘’Praktiskās nodarbības’’. Bet pirms apgūstam tās praktiski, 
iepazīsimies ar tām teorētiski.  
 
Pēc šo četru metožu iepazīšanas teorētiskā aspektā, šī moduļa studentiem būs 
pamata izpratne par konkrētajām metodēm, atšķirībām starp tām un pamata izpratne 
par to izmantošanu.  

2.1. ‘’Prāta vētra’’ 

‘’Prāta vētra’’, iespējams, ir viena no vispopulārākajām metodēm jaunu ideju 
radīšanas un problēmu risināšanas metodēm. Šī metode jau tiek izmantota ļoti ilgu 
laiku, bet tā savu aktualitāti nav zaudējusi.  

Šī metode apvieno relaksētu, neformālu pieeju problēmu risināšanai ar laterālu 
domāšanu. ‘’Prāta vētras’’ metode iedrošina cilvēkus nākt klajā ar domām un idejām, 
kas sākotnēji var šķist neprātīgas. Daļa no idejām, kas radītas ar šo metodi,var tikt 
pārvērstas orģinālos un radošos risinājumos dažādām problēmām. Tā ir lieliska 
iespēja arī radīt daudz vairāk ideju. Šī metode palīdz cilvēkus ‘’izraut’’ no ierastā 
domāšanas veida. 

Viens no vissvarīgākajiem nosacījumiem, izmantojot šo metodi, ir aizmirst par kritiku 
un ideju priekšlaicīgu apbalvošanu. Mērķis šai metodei ir pavērt iespējas un 
samazināt nepatiesus pieņēmumus par konkrēto jautājumu. Vērtējums un analīze 
šajā posmā var samazināt ideju ģenerēšanas aktivitāti un ierobežot kreativitāti.  

Veiksmīgas ‘’prāta vētras’’ nosacījums ir brīva un atvērta vide, kas iedrošina visus 
piedalīties šajā procesā. Šī metodes ietvaros ir vēlams radīt pārsteidzošas idejas un 
tās attīstīt. Visi dalībnieki jāiedvesmo sniegt maksimālu ieguldījumu šajā procesā, 
motivējot radīt bagātīgu klāstu ar radošiem risinājumiem. 

Ar šīs metodes palīdzību Jūs varat gūt labumu no visu komandas locekļu pieredzes un 
radošuma. Ja viens komandas loceklis ‘’iestrēgst’’ ar idejām, cits komandas loceklis ar 
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savu radošumu un pieredzi var palīdzēt idejām sasniegt nākamo līmeni. Ar kādas 
grupas ‘’prāta vētru’’ var tikt radītas daudz padziļinātākas idejas nekā individuālā 
‘’prāta vētrā’’.  

Pārsvarā tiek realizētas grupas ‘’prāta vētras’’, bet arī individuālas ‘’prāta vētras’’ var 
būt efektīvas. Vislabāko rezultātu potenciāli var iegūt kombinējot šīs pieejas un 
vadoties pēc noteikumiem, kuri aprakstīti lejup. Šāda pieeja ļauj indivīdiem 
fokusēties uz problēmu bez traucējumiem, maksimizēt radīto ideju skaitu un sajust 
komandas vienības spēku, kas rodas labi vadītā ‘’prāta vētras’’ sesijā. 

 

Soļi: 

 

 komfortabla vide; 

 ‘’ledlauži’’, kas palīdz radīt relaksētu atmosfēru; 

 problēmas definēšana; 

 mērķis ir liels ideju skaits; 

 iedvesmot visus iesaistīties un attīstīt idejas, ieskaitot visklusākos cilvēkus; 

 aizliedzot ideju kritiku. 

 

Šī metode var tikt izmantota: 

 kad tiek meklētas biznesa idejas; 

 kad tiek risinātas problēmas. 

2.2. Inovācijas pastaiga 

Jaunākie pētījumi apliecina, ka staigāšana palīdz radošajai domāšanai. Pētnieki no 
Stanford University Kalifornijā eksperimentu sērijā salīdzināja kreativitātes līmeni 
cilvēkiem, kuri atrodās staigāšanas procesā un tiem, kas sēž. Pētījumā tika atklāts, 
ka ar kreativitāti saistītie rezultāti staigāšanas procesā palielinās vidēji par 60%.  

Pētījumā tika atklāts ļoti interesants aspekts – nav svarīgi vai pastaiga norit iekštelpās 
vai āra vidē, tai ir vienlīdz liela ietekme uz kreativitāti un iedvesmu.  

Ja pastaiga noris grupā, ir svarīgi, lai pastaigas ātrums būtu piemērots visai grupai un 
neviens no tās neatpaliktu. Potenciāli ir lielākas grupas sadalīt mazākās grupās. 
Optimālais grupas lielums ir 2 – 3 cilvēki.  

Inovāciju pastaiga ir metode, kuru var izmantot ne tikai grupā, bet arī individuāli. 
Svarīgi indivīdus sagatavot pirms šīs metodes izmantošanas. Metode var tikt 
kombinēta ar ‘’prāta vētru’’.  

 

Soļi: 

 Definēt problēmu vai lietu, par kuru jādomā. 
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 Ja metode tiek izmantota grupā, tad pirms metodes izmantošanas, grupai ir 

jāpaskaidro inovācijas pastaigas nozīme.  

 Grupas var pārtraukt pastaigu, kad tās jau kādu laiku ir staigājušas un 

veikušas domu apmaiņu. Šī soļa beigās katrs prezentē ideju. 

 Pastaiga tiek sākta no jauna – ar klusumu vai diskusiju par idejām, kas tikko 

tika apspriestas. Ierasti šo soli atkārto vairākas reizes, kur klusa pastaiga 

mijas ar diskusiju par idejām. 

 Pēc pāris raundiem, komandas atgriežas sākuma posmā un pieraksta idejas.  

 Šajā solī iespējami divi varianti (pēc Jūsu izvēles): (1) sākt pastaigu no jauna 

un apspriest idejas; (2) doties atpakaļ uz darbavietu. Galvenais mērķis – 

radīt idejas inovatīvā veidā.  

 Organizatoriem ir jārūpējas par atmosfēru! Dalībnieki var sūdzēties par 

smagu ceļu, bet neļaujiet šai situācijai attīstīties.  

 

Pēc pastaigas ir būtiski nolemt, ko iesākt ar idejām, kuras idejas izslēgt, kuras virzīt 
tālāk, ko darīt tālāk u.c.  

 

Šī metode var tik izmantota, lai: 

 Radītu lielu skaitu ideju tūlītējai vai vēlākai izmantošanai.  

 Radītu dažādas biznesa idejas.  

 Izmantotu, kā ‘’ārpus kastes’’ domāšanas rīku. 

 

2.3. Radi iedomu personu 

‘’Iedomu personas’’ tehnika ir lielisks veids kā izzināt potenciālos klientus. Šo metodi 
organizācijas izmanto, lai labāk izprastu savus klientus. Metodes mērķis ir aprakstīt 
vārdiski vai vizualizēt potenciālo klientu.  

Soļi 

1.solis: Uzdod pareizos jautājumus 

Lai izveidotu savu iedomu personu, ir nepieciešams uzdot jautājumus, kāds ir Jūsu 
ideālais pircējs. Apsēžaties pie galda, paņemat pildspalvu, papīru un atbildat uz 
jautājumiem:  

 Kāds ir klienta vecums? 

 Kāds ir klienta dzimums? 

 Kur klients dzīvo? 

 Kur klients strādā? 

 Cik daudz klients pelna? 

 Kāds ir klienta attiecību statuss? 
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 Ko klients dara brīvajā laikā? 

 Kādas avīzes lasa klients? 

 Kāds ir klienta mīļākais TV kanāls? 

 Kādi ir klienta sapņi un cerības? 

 Kādus apģērbus valkā klients? 

 Kādi ir klienta politiskie un reliģiskie uzskati? 

 Kādas ir tā lielākās bailes? Kas liek viņam pamosties trijos naktī? 

 Kas viņu dara laimīgu? 

 Kas viņu kaitina? 

 Ko viņš uzskata par relaksējošu? 

 Par ko viņi runā ar draugiem? 

 

Otrais solis: Esiet radoši 

Kad esat ieskicējuši iedomu personu, Jūs varat sākt ‘’rakt’’ dziļāk. Radiet šo procesu 
pēc iespējas jautrāku. Jo patīkamāks būs process, jo vairāk atziņas Jūs gūsiet. Jūs 
varat izveidot klienta profilu jebkurā sev ērtā veidā.  

Piemēram, Jūs varat: 

 Uzrakstiet viņa biogrāfiju. 

 Atrodiet attēlu, kas izskatās kā Jūsu klients. 

 Piemeklējiet tam piemērotu vārdu. 

 Izveidojiet mūzikas sarakstu, kuru tas varētu klausīties. 

 Izvēlaties TV pārraides, kuras tas varētu skatīties un noskatieties tās. 

 Izveidojiet iedomātu interviju ar to. 

 

 

3.solis: Apkopo 

Pēc visa paveiktā, apkopo atziņas, izveidojot apkopojumu uz vienas papīra lapas vai 
izveidojot vienu dokumentu u.c.  

Jūs būsiet ieguvuši divas lietas: 

 Ideālā klienta vēlmes, kuras tas risina ar Jūsu piedāvājumu. 

 Klienta skatījumu uz pasauli un ko Jūs varat darīt, lai iegūtu viņu uzmanību. 

 

2.4. Zivs asaka 

http://www.teachersatrisk.com/2007/01/01/graphic-organizer-fish-bone/


17 Projekts INNOSTARTUP, NPAD-2014/10053 

 

Zivs asakas tehniku izmanto, lai vizuāli identificētu problēmas iespējamos cēloņus. Šis 
paņēmiens attur no daļējiem vai priekšlaicīgiem risinājumiem un atklāj dažādu 
problēmu sastāvdaļu relatīvo nozīmi un mijiedarbību.  

Soļi: 

 Uz tāfeles vai lielas lapas uzzīmējiet garu, horizontālu bultu pāri visai 

platformai, vērstu uz labo pusi. Uz tās uzrakstiet problēmu, kas būs šīs 

‘’zivs’’ mugurkauls. 

 Zīmējiet asakas papildinājumus (45 grādu leņķī pret ‘’mugurkaulu’’), kur 

katrs papildinājums ir potenciālais problēmas cēlonis, par kuru ir potenciāli 

diskutēt. Iespējams aktualizēt arī apakšpoblēmas, tās attēlojot kā 

papildinājumus. 

 Grupa apspriež katru problēmas cēloni, sākot ar vienkāršākajiem. Tas ļauj 

nodrošināt skaidrību kā arī daudzkārt vienkāršāko problēmu cēloņu 

skaidrojumi padara sarežģītos cēloņus neaktuālus. Ideāli, ja zivs asaka tiek 

pārzīmēta un tuvāk ‘’galvai’’ ir svarīgākās problēmas.  

 

 
Zivs asakas piemērs 

Izveidots, balstoties uz Mycotedwiki. 

Problēma: nespēja projektus pabeigt laikā 

Plānošana Komandas darbs 

Projekta vadība Informāciju tehnoloģijas 

Neadekvāta spēju 

kombinācija 

Vienota mērķa 

trūkums 

Neizprot tehniku 

Vāja stratēģija 

Vāja 

deleģēšana 

Neatbilstoša 

programmatūra 

Nepareizi 

definētas 

prioritātes 

Neviens tieši neatbild 

par IT 

http://www.mycoted.com/Fishbone_Diagram
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3.PRAKTISKIE UZDEVUMI 

 

Izteiciens:”Ja tu to nepierakstīsi, tad tas nekad nenotiks” 

 

Šis ir ļoti nozīmīgs izteiciens, kuru ir jāatceras, kad praktiski īstenojat kreatīvās 
domāšanas metodes un gūstiet idejas, atbildes, risinājumus u.c. Cilvēku prāts ir kārs 
uz dažādu risinājumu aizmiršanu, tāpēc pastāv risks pazaudēt vērtīgas idejas, ja tās 
nepieraksta. 

 

Viens no praktiskiem veidiem kā izmantot šīs metodes ir ļoti vienkāršs. Jums nav 
nepieciešama speciāla vide vai piederumi (Atcerieties – veiciet inovāciju pastaigu 
ārpus telpām! ). Jūs varat šīs metodes realizēt jebkur – ofisā, koridorā, liftā, 
dzīvojamā istabā.. jūs izvēlaties vietu!  

 

Nozīmīgi ir gādāt par atbilstošu atmosfēru. Ja dalībnieki ir labā noskaņojumā, tad ir 
liela iespējamība, ka tiks veikti vērtīgi atklājumi, neskatoties, kādas metodes tiks 
izmantotas. 

Turpinājumā mēs Jums sniegsim divus piemērus (katrai grupai vienu piemēru), kā 
praktiski izmantot šīs metodes.  

 

1.grupa. 

 Izveido grupu (optimāli 7+ cilvēki grupā).  

 Iepazīstiniet dalībniekus ar metodēm.  

 Rezervējiet laiku. Nepieciešamais laiks apmēram 1 – 2 stundas vienai 

metodei.  

 Pārbaudiet vidi un atmosfēru – vai tā ir piemērota Jums un Jūsu komandai.  

 Definējiet jautājumu – problēmu vai mērķi, aktualizējot, kāpēc tas ir svarīgs 

konkrētajā momentā.  

 Izdariet pierakstus tā, lai tie ir redzami visiem. Pierakstiem jābūt 

konkrētiem un formulētiem dažos vārdos. 

 Uzsāc darbu ar metodēm: 

o Izaicinājums un provokācija: 

 Uzsvars uz problēmu, kāpēc konkrētais jautājums ir 

problēma, kādi ir risinājumi u.c. Var izteikt pat muļķīgus 

izteikumus. 

 Fokuss: iegūt vairākas atbildes. 

o Sešas domāšanas cepures: 

 Izmantot iepriekšējā metodē iegūtās atbildes. 
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 Aplūkot šo jautājumu no sešu domāšanas cepuru aspektiem. 

 Veiciet šo procesu tik ilgi, kamēr iegūstiet vismaz 1 – 4 

spēcīgas atbildes.  

o Apgrieztā darbība: 

 Mums ir jautājums (problēma vai kas cits…) un dažas 

iepriekšējā metodē radītas atbildes. 

 Uzrakstiet jautājumu atkārtoti (virs orģinālās problēmas) un 

risiniet to no otras puses, sākotnēji uzrakstot, kur jūs 

atrodaties, kad jautājums ir atrisināts. Tad starp orģinālo un 

nākotnes perspektīvu rakstiet atbildes.  

 Pēc nākotnes perspektīvas apzināšanas ir jāuzsāk ceļš 

atpakaļ uz esošo jautājumu, ar dažādu atbilžu palīdzību. 

Fokuss: šis ir solis, kurā iegūstam pamata elementus 

(atbildes). Aprakstiet kopā ar grupu, kas notika, pārdomājot 

ceļu no nākotnes uz tagadni. 

 Pierakstiet gūtās atziņas visos soļos! 

o ‘’Kājām gaisā’’: 

 Pēc tam, kad esat veicis ceļu no problēmas uz risinājumiem – 

apgriez to visu kājām gaisā.  

 Jautājiet: Ja nu…? Kā ar…? 

 Iegūstiet apstiprinājumu no komandas visiem veiktajiem 

soļiem. Vai tas un tas strādā? Kā būtu, ja tas notiku otrādi? 

Ko darīt pēc tam?  

 Pēc šo četru metožu pielietošanas Jūs būsiet ieguvuši lielu skaitu 

risinājumu. To ir grūti iztēloties, bet to ir vērts izmēģināt!  

 Ievēro: tad, kad Jūs būsiet apsprieduši vienu un to pašu jautājumu ar 

vieniem un tiem pašiem cilvēkiem, Jūs iegūsiet vienas un tās pašas atbildes. 

Pievērsiet pastiprinātu uzmanību sešu domāšanas cepuru metodei, jo tas 

liek dalībniekiem paraudzīties uz jautājumu no dažādiem aspektiem, tas 

ļauj iegūt arī pretējus un kontrastējošus viedokļus.  

 

2.grupa. 

 Sāciet līdzīgi kā pirmās grupas procesu – izveidojiet grupu, pārbaudiet vidi 

u.c.  

 Ja nav nepieciešams, neizmantojiet iepriekš detalizēti aprakstītus 

jautājumus, jo tas var samazināt radošumu!  
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 Šis piemērs ir balstīts uz gadījumu, kad mērķis ir definēt biznesa brendu un 

to attīstīt.  

 Sāciet izmantot metodes: 

o ‘’Prāta vētra’’: 

 Radiet lielu skaitu dažādu ideju. 

 Pierakstiet visas idejas, neatkarīgi cik loģiskas un radošas tās 

būtu! 

o Inovācijas pastaiga:  

 Sasaistiet iepriekšējā metodē iegūtās idejas ar iedvesmu, ko 

devusi cita vide.  

 Pierakstiet visvairāk izteiktās idejas. 

o Iedomu persona:  

 Iepriekšējā metodē visvairāk izmantotās idejas aprakstiet no 

iedomu personas aspekta.  

 Iedomu persona var būt – darbinieki, klienti, īpašnieki, 

konkurenti u.c. Aprakstiet, piemēram, kā viņi reaģēs, kādi ir 

motivatori?  

 Tikai sekot plūsmai! Nevienu nevērtēt! Šajā posmā dalībnieki 

iedomu personas apraksta no viņu dzīves pieredzes un no 

viņu pieņēmumiem, kādai būtu jābūt pasaulei. Tas ir 

nozīmīgi, jo sapņi kādreiz piepildās! Tāpēc ieklausieties visos 

izteikumos!  

o Zivs asaka: 

 Uzzīmējiet garu, vertikālu līniju un tās galā uzrakstiet galveno 

ideju kā mērķi. 

 Sāciet aplūkot ideju no reālās dzīves aspektiem: kā var 

realizēt ideju, kas ir nepieciešams, kādi ir riski, kas un kad to 

realizēs u.c.  

 Šī procesa noslēgumā Jūs iegūsiet biznesa ideju, Jūs šādi varat uzzināt, kādi 

darbinieki Jums ir nepieciešami, Jūs variet iepazīt savus pircējus, jūs varat 

iegūt arī plānojumu, kad un ko darīt.  

 

Ko Jūs gaidat? Atrodiet savu grupu un sāciet! 

Sāciet domāt. 

Sāciet domāt kreatīvi. 

Radiet inovāciju. 
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Radiet nākotni. 
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4.SCAMPER METODE 

4.1. Vēsture 

SCAMER metode ir balstīta uz Roberta F.Eberles idejām par kreativitāti izglītībā. Viņš 
izveidoja SCAMPER ar mērķi ļaut bērniem izmantot viņu kreativitāti, dodot viņiem 
nelielus sarakstus, kurus ir vienkārši iemācīties un saprast. Šis saraksts ir bāzēts uz 
Alex Osbornes 83 jautājumu kopumu. Alex Osborne tiek saukts par ‘’prāta vētras 
tēvu’’. Roberts F.Eberles samazināja šo 83 jautājumu skaitu un izveidoja SCAMPER 
“domāšanas rīku.Tas palīdz cilvēkiem domāt par pārmaiņām, kuras tie var veikt, lai 
izmainītu eksistējošos produktus vai izveidotu jaunus.  

http://www.mindwerx.com/mind-tools/5762/history-s-c-m-p-e-r 

Mūsdienās SCAMPER tiek izmantota kā ‘’prāta vētras tehnika’’ biznesā. SCAMPER 
sastāv no deviņām dažādām perspektīvām biznesā. Šo metodi var izmantot gan 
individuāli, gan grupā, tas ļauj iegūt jaunas perspektīvas un idejas. 

 

4.2.SCAMPER 

S – Substitute – aizvietot – aizvietot komponentus, materiālus, cilvēkus. 

C – Combine – kombinēt – kombinēt ar citiem produktiem un pakalpojumiem, 
integrēt. 

A – Adapt – pielāgot – mainīt funkcijas, izmantot daļas no citiem elementiem.  

M – Modify – modificēt – palielināt vai samazināt mērogu, mainīt formu, modificēt 
elementus.  

P – Put to another use – izmantot citā veidā. 

E – Eliminate – izslēgt – izslēgt elementus, vienkāršot, samazināt līdz pamata 
funkcionalitātei.  

R – Reverse – apgriešana – apgriezt iekšu, uz āru vai augšu, leju. 

 

 

http://www.mindwerx.com/mind-tools/5762/history-s-c-m-p-e-r


23 Projekts INNOSTARTUP, NPAD-2014/10053 

 

 

https://fivewhys.files.wordpress.com/2012/02/scamper.jpg 

 

4.3. Kā izmantot SCAMPER 

Ja uzņēmums atrodas start-up stadijā, tad uzņēmumam ir jādomā par daudziem 
jautājumiem. Svarīgi saglabāt start-up biznesu, cik vien kompaktu iespējams. Svarīgi 
palikt pie pamata kompetencēm. Start-up var izmantot SCAMPER, kad jau ir izveidota 
SVID analīze.  

SCAMPER var izmantot arī jau eksistējoši uzņēmumi, lai nodrošinātu fokusu, kuru 
sniedz SCAMPER. Ar šo metodi uzņēmējs var jautāt sev: 

 Kādi ir labākie biznesa virzieni? 

 Kādas ir pamata kompetences? 

 Vai ar šo tirgu ir pietiekami? 

 Kas man jādara, lai palielinātu ienākumus? 

 Vai mērķauditorija ir pietiekami liela un īstā?  

 u.c. 

 

4.4.SCAMPER jautājumi un piemēri 

Aplūkosim piemērus, kā izmantot SCAMPER, lai uzdotu pareizos jautājumus: 

1. Aizvietot kaut ko 

Ko var aizvietot? Vai ir kaut kas cits, ko mēs varam aizvietot? Vai es varu aizvietot 
konkrētu elementu? Vai es varu mainīt atrašanās vietu? Vai es varu aizvietot kādu 
produkta iezīmi (krāsu, materiālu, iepakojumu, izmēru u.c.)? Vai es varu aizvietot 
procesu? 

Aizvietot 

Kombinēt 

Pielāgot 

Modificēt 
Izmantot citā 

veidā 

Izslēgt 

Apgriezt 

‘’kājām 

gaisā’’ 

https://fivewhys.files.wordpress.com/2012/02/scamper.jpg
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2. Kombinē 

Kādas idejas vai pieejas var tikt kombinētas ar citām funkcijām? Vai es varu kombinēt 
vairākas komponentes? Vai es to varu kombinēt ar citu risinājumu vai mērķi?  

3. Pielāgo 

Vai es varu pielāgot kaut ko no pagātnes? Kādas citas stratēģijas var pielāgot? Kādas 
citas idejas ir līdzīgas šai? Kā pielāgot iezīmes no citām industrijām? Vai var pielāgot 
citus pakalpojumus konkrētam produktam? Vai ir kaut kas, ko var viegli nokopēt no 
kaut kā cita?  

4. Modificē 

Ko var šeit dublēt? Kas var pievienot papildus vērtību? Kā var pievienot papildus 
vērtību? Ko es varu uzlabot? Vai pievienot jaunas funkcijas? Vai es varu to padarīt 
stiprāku? Kā es to varu piegādāt ātrāk? Kā es varu pārveidot procesu?  

5. Izmanto to savādāk 

Ko citu var iesākt ar konkrēto lietu? Vai es to varu pielāgot citiem tirgiem vai citam 
produktam? Vai es to varu izmantot savādāk? Ko citu no tā var izveidot? Kas varētu 
iegūt no šī produkta īpašībām? Vai šis produkts ir labāk izmantojams citam mērķim?  

6. Izslēgt kaut ko 

Vai es varu to piegādāt ar mazāk procesa posmiem? Vai ir kaut kas, ko es varu izlaist? 
Vai es varu izslēgt noteikumus? Kas nav svarīgs? Vai es varu radīt mazāku versiju? Vai 
es varu sadalīt? Vai es to varu izslēgt?  

7. Apgriezt vai pārkārtot 

Kā es varu šo pārkārtot labāk? Vai es varu nomainīt funkcijas? Vai ir labāks veids šim? 
Vai es varu nomainīt kārtību? Vai es varu apgriezt otrādi komponentes?  

http://www.mrdashboard.com/scamper-creativity-tool.html 
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