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RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONS 



Radošās domāšanas process 

Ideju 
novērtējums 



Darba gaita 

1. Definēt problēmu – noteikt fokusu un, ja 
nepieciešams, pārdefinēt un uzlabot to. 

2. Ģenerēt idejas problēmas risināšanai 
izmantojot prāta vētras metodes . Radīto 
ideju apstrāde un atlase. 

3. Ideju novērtēšana izmantojot formālo 
vērtēšanas skalu.   

4. Vienas izvēlētās idejas novērtēšana, 
izmantojot sešu cepuru domāšanas metodi.  

 



1. Definēt fokusu (15 min) 

• Kāda ir problēma? 

• Kādi ir mērķi? Kāpēc...? 

• Kas traucē sasniegt mērķus, lai atrisinātu 
problēmu? 

 

• Fokusēta risināmā problēma 



Problēmas RPR pašvaldībās 

• Komunikācija ar pašvaldības iedzīvotājiem, 
iedzīvotāju aktivitātes palielināšana informācijas 
apmaiņā un pašvaldības problēmu risināšanā 

• Infrastruktūras uzturēšana – zālāji, sniegs, ceļi, 
atkritumi, apkure, parki, bērnu laukumi 

• Dokumentu aprite – elektroniskā dokumentu 
aprite 

• Sociālās problēmas – nelabvēlīgās ģimenes, 
bezdarbs, nodarbinātība 



Problēma - komunikācija 



«Sadarbības mehānismi un metodes 
inovācijas sekmēšanai»   ??? 

 

Kā veicināt sadarbību starp pašvaldību 
un tās iedzīvotājiem? 
 



• Kāds ir sadarbības mērķis? 



Kādi škēršļi  

traucē sadarbību? 



Problēmas fokusēšana 

 



• Kā pārvarēt šķēršļus, lai sasniegtu izvirzīto 
mērķi? 

 

• Sākotnējā problēma: Kā veicināt sadarbību 
starp pašvaldību un tās iedzīvotājiem? 
 

• Fokusētā problēma: 



2. Prāta vētra – problēmas risinājumi 
 (15 min) 

Prāta vētras pamatnoteikumi: 

• Nekādas kritikas un nekādu priekšlaicīgu ideju 
vērtējumu.  

• Visas idejas, pat pašas absurdākās ir noderīgas.  

• Jo vairāk ideju, jo labāk.  

• Ideju kombinēšana un attīstīšana, balstoties uz 
jau izteiktajām idejām.  

 

Rezultāts: ideju saraksts 
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Idejas rosinoši vārdi prāta vētrā 
 

• Adaptēt, (pārveidot, izmanīt funkcijas, lietot citādi) 

• Modificēt (palielināt vai samazināt mērogu, izmainīt formu) 

• Aizvietot ( komponentes, materiālus, cilvēkus) 

• Kombinēt ( miksēt, integrēt, kombinēt ar citiem 
pakalpojumiem) 

• Atrast citu pielietojumu, 

• Iznīcināt ( vienkāršot, aizvākt, samazināt funkcijas), 

• Mainīt virzienu ( apgriezt „ar kājām gaisā”) 

 



3. Ideju reģistrēšana un apstrāde 
 (15 min) 

• Ideju sakārtošana ( apkopšana, atmešana) 

• Ideju sagrupēšana (piem., vispārīgās idejas, 
nākotnes idejas, specifiskas idejas) 

• Ideju pārformulēšana 

 

• Jauns ideju saraksts 



Ideju formālā vērtēšana (20 min) 

 

• Ideju vērtēšanas kritēriji 

• Ideju vērtēšana 

• Labāko ideju atlase 



Kritiskie jautājumi ideju novērtēšanai 
(piemēri) 

• Vajadzība: Vai pastāv redzama vajadzība pēc šīs idejas? 

• Priekšrocības: Kurš un kādā veidā gūs priekšrocības no šīs 
idejas? 

• Iespējamība: Vai to var paveikt? Vai tas ir praktiski? 

• Pieņemamība: Vai šī ideja ir pieņemama uzņēmuma iekšienē? 

• Izmaksas: Vai ideja iekļaujas izmaksu robežās?  

• Risks: Kāds ir neizdošanās risks? Vai no tā ir iespējams 
izvairīties?  

• Atbilstība: Vai ideja ir piemērota konkrētajai organizācijai?  

• Unikalitāte: Vai tā ir tirgū unikāla ideja?  

 



Idejas Nr 1.Kritērijs 2.kritērijs 3.kritērijs Kopā 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Ideju vērtēšana pēc kritērijiem 
Izvēlētie vērtēšanas kritēriji: 
1. 
2. 
3. 



4. Labākās idejas vērtēšana (45 min) 

• SVID analīze (sk.3.modulis) 

• 6 domāšanas cepures 



SVID analīze 

Veicot SVID analīzi, ir jāuzstāda uzņēmumam/organizācijai 
sasniedzami mērķi. 
 
• Stiprās puses – darbinieku vai pašas organizācijas 

stiprās puses un priekšrocības salīdzinājumā ar citiem. 
• Vājās puses – darbinieku, komandas vai pašas 

organizācijas nepilnības un trūkumi salīdzinājumā ar 
citiem. 

• Iespējas – ārējie faktori, kas ietekmē uzlabojumu 
iespējamību 

• Draudi – ārējie faktori, kas var izraisīt grūtības 
projektam/ organizācijai. 
 



  Mērķis: 

  

Noderīgi 

Izvirzītā mērķa 
sasniegšanai 

Traucējoši 

Izvirzītā mērķa sasniegšanai 

Organizācijas 
iekšējie faktori 

Stiprās puses 

1. 

2. 

3. 

Vājās puses 

1. 

2. 

3. 

Ārējie 
ietekmējošie 
faktori 

Iespējas 

1. 

2. 

3. 

Draudi 

1. 

2. 

3. 



E.De Bono 6 domāšanas cepures 

 
• Metode nestandarta 

gadījumu risināšanai 
 

• Mērķis – ātri novērtēt ideju, 
risinājumu 
 

• Mērķis – organizēt, sakārtot 
domāšanu atdalot emocijas, 
informāciju, datus, 
radošumu. 

 
• Metode, ko izmanto 

diskusiju procesa 
strukturēšanai. Ideja 
(problēma) tiek apskatīta no 
dažādiem viedokļiem. 
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Sešu domāšanas cepuru metodes priekšrocības 

• Spēju koncentrācija noteiktos virzienos 

• Laika ietaupīšana 

• Atteikšanās no ”ego” 

• Secīga, sakārtota, organizēta jautājuma 
izskatīšana 
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Sešas cepures, seši domāšanas veidi 
 

Idejas novērtējums, izmantojot netradicionālu domāšanu, apskatot izvirzīto 
ideju no dažādiem viedokļiem. 

Spēles noteikumi: 

-problēmas apspriešana zem noteiktas, moderatora izvēlētas cepures 

-visi viedokļi ir vienlīdz labi, ja tie atbilst noteiktas cepures domāšanas veidam 

-vienlaikus runā tikai viens cilvēks 

-ierobežots laiks 

 

Fakti, dati Emocijas, 
intuīcija 

Optimisms, 
pozitīvisms 

Piesardzība,dr
audi 

Radošums Organizācija, 
apkopojums 
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Sākumā:  

• Kāpēc mēs šeit atrodamies? 

• Kāds ir situācijas (problēmas) apraksts? 

• Ko mēs vēlamies sasniegt? 

• Kur mēs vēlamies nonākt? 

• Kāds ir cepuru izmantošanas secības plāns? 

Zilā cepure  - procesa virzīšana; vada 

domāšanas procesu, izvēlas pieeju (cepuri); 
pieprasa apkopojumu, secinājumu, lēmumu 
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     Baltā cepure - neitrāla; informācija, fakti 

• Kāda informācija ir mūsu rīcībā? 
• Kāda informācija mums ir nepieciešama?  
• Kādas informācijas trūkst? 
• Kādā veidā mēs iegūsim vajadzīgo informāciju? 
• Kādi dati ir zināmi par šo ideju un tās iespējamo realizāciju? 
• Kādi tehniskie dati ir pieejami?  
• Kādi statistikas dati ir pieejami? 
• Kādi ir pieejamie resursi? 
• Kas jau paveikts šajā jomā? 
• Kāds ir nepieciešamais budžets? 
• Kādas tehnoloģijas ir pieejamas, lai realizētu ideju?  
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       Dzeltenā cepure - optimisms, kā ieceru 

īstenošana dos labumu 

• Vai šī ideja nostrādās? Jā, jo ... (pamatot) 

• Kas notiks, ja mēs rīkosimies šādi? 

• Šī ideja samazinās pašreizējās izmaksas, palielinās 
peļņu 

• Kādas jaunas tirgus iespējas šī ideja pavērs? 

• Šī ideja padarīs darbu efektīgāku 

• Šī ideja atvieglos darbinieku darbu 

• Šī ideja atbildīs tirgus/klientu prasībām/vajadzībām  
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        Sarkanā cepure - jūtas, intuīcija, 

nojausma, emocijas 

• Vai man patīk šī ideja?  
• Vai tā iedvesmo? 
• Ko saka mana intuīcija par šīs idejas realizāciju? 
• Kādas ir veiksmes garantijas? 
• Vai risinājums būs viegli pieejams? 
• Vai risinājums (pakalpojums) spēs piesaistīt 

klientu uzmanību? 
• Vai produkts/pakalpojums tiks uzlabots? 
• Cik daudz mēs par to esam gatavi maksāt? 
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  Melnā cepure - piesardzība, kritika, pesimisms; 

norāde uz kļūdām un iemesliem , kāpēc idejas realizācija 
neizdosies 

 

• Vai šī ideja nostrādās? Nē, jo ...(pamatot) 
• Šī ideja ir pilnīgi aplama, jo ...(pamatot) 
• Kas notiks, ja mēs rīkosimies šādi? 
• Vai šī ideja paaugstinās uzņēmuma izmaksas? 
• Vai mums pietiks resursu idejas realizēšanai? 
• Kādas ir potenciālās problēmas? 
• Kāda būs konkurentu reakcija?  
• Kas var noiet greizi? 
• Vai esošie darbinieki spēs to realizēt? 
• Kāpēc citi šādas idejas nerealizē vai dara citādi? 
• Vai klienti pieņems jauno produktu? 
• Vai idejas realizācija prasīs palielināt/samazināt darbinieku skaitu? 
• Vai šīs idejas realizācija nesīs peļņu? 
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       Zaļā cepure - kreatīva domāšana, jaunas 

idejas 

• Kā panākt, lai šī ideja darbotos? 

• Kā varētu uzlabot idejas realizācijas organizāciju? 

• Kā šo ideju padarīt vairāk ticamu? 

• Kā idejas izmaksas padarīt izdevīgākas? 

• Kā šo ideju komercializēt? 

• Kāda būtu labākā pieeja idejas īstenošanai? 

• Vai šo ideju var pielietot vēl kādā citā veidā?  
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Beigās: 

• Ko esam sasnieguši? 

• Kāds ir gala rezultāts? 

• Kādi ir secinājumi?  

• Kādi ir plāni? 

• Kādi ir risinājumi? 

• Kādi būs turpmākie soļi? 

Zilā cepure – apkopojums, secinājumi  



 Mūsu kopējais mērķis: vairāk radošuma un 
atbildīgas iniciatīvas, kur ikviens valsts pārvaldes 
darbinieks un ierēdnis sevī kopj un attīsta  
atvērtības, komunikācijas, sadarbības un 
uzdrīkstēšanās potenciālu un prasmi pielietot 
savas zināšanas, rodot risinājumu dažādiem 
izaicinājumiem. 

 
Konference «Radošums valsts pārvaldē: atvērtība, 
uzdrīkstēšanās, prasmes pielietot zināšanas», 2012.g. 15.marts 


