
 

 

PAPILDU MĀCĪBU ROKASGRĀMATA LIETOTĀJIEM 

PRASMES VEIDOTĀJS:  

GrowthCoop 

PRASMES NOSAUKUMS: 

INOVĀCIJA:  

Radošuma un alternatīvās domāšanas izmantošana, lai izstrādātu jaunas idejas un 
atbildes uz ar darbu saistītām problēmām. Tā ir spēja attīstīt un ieviest kaut ko jaunu, 
unikālu vai uzlabotu, kas organizācijai rada atšķirīgu vērtību. Tas ietver pakāpenisku vai 
drosmīgu izmaiņu veikšanu vai esošo produktu, procesu, pakalpojumu vai risinājumu 
uzlabošanu. Lai organizācija varētu pilnībā izmantot savu potenciālu un uzplaukt, ir 
nepieciešamas konsekventas iemaņas darbavietā, tomēr daudzām organizācijām trūkst 
šīs kritiskās prasmes 

KOMPETENCES: 
 

 Atvērts prāts.  

 Noteikt iespējas. 
 Tīklošana un eksperimentēšana 
 Inovatīvs domāšanas veids. 
 Eksperimentu, radošuma un inovāciju kultūra. 
 Domāt radoši, idejot un jaunināt 

MĒRĶI: 
 

 Sagatavojiet savas domas radošai domāšanai, idejai un jauninājumiem. 
 Izpētiet un virziet jaunu ideju plūsmu produktīvos virzienos. 
 Novērtējiet situācijas un ģenerējiet novatoriskus risinājumus, lai 

atrisinātu uzņēmējdarbības problēmas un jautājumus un izmantotu 
iespējas. 

 Pārvarēt šķēršļus uz jauninājumiem. 
 Pārliecinoši sazināties ar novatoriskiem risinājumiem. 
 Esiet virzītājspēks un izveidojiet vienojošu redzējumu inovāciju 

centieniem 
 Stipriniet dabiskās inovācijas spējas un labāk pārvaldiet iespējas 

pilnveidoties. 
 Atrodiet resursus, lai veicinātu izrāvienu idejas un radītu inovāciju 

kultūru visā organizācijā 

REZULTĀTI: 
 



 

  Inovēt ātrāk un efektīvāk. 
 Pastāvīgi meklēt jaunas idejas un radošus risinājumus. 
 Saglabāt atvērtu prātu un apstrīdēt status quo 
 Veicināt eksperimentu, radošuma un inovāciju kultūru. 
 Attīstīt novatorisku domāšanu. 
 Redzēt situāciju no vairākiem leņķiem. 
 Radošu ideju īstenošana. Atbalstiet citu ieviestas novatoriskas idejas 

 

INFORMĀCIJA PAR EKSPERTU: 
 

Huans Uribe Torils ir ieguvis ekonomikas doktora grādu Almerijas universitātē, grādu 
tiesību zinātnē Madrides Complutense universitātē un biznesa tiesību diplomu CEU San 

Pablo universitātes studiju centrā Madridē. Almerijas 
universitātes lietišķās ekonomikas profesors vairāk nekā 
desmit gadus, kā pētnieks piedalījies projektos gan 
Eiropas, gan Latīņamerikas universitātēs, koncentrējot 
savu studiju virzienu uz vietējo attīstību, uzņēmējdarbību 
un biznesa inkubatoriem. Viņš ir publicējis prestižākajos 
zinātniskajos žurnālos un ir līdzautors vairākām ietekmes 
grāmatām. Profesionāli un ārpus akadēmiskās jomas viņš 
bija Andalūzijas uzņēmēju centru direktors Almerijas 
provincē un Eiropas programmu vadītājs sabiedriskā 

fondā. Šobrīd viņš ir arī Iberoamerikāņu sociālās uzņēmējdarbības un sadarbības 
attīstības pētnieku tīkla - RIBERESCO - koordinators, ko apstiprinājusi Iberoamerikas 
Universitātes Pēcdiploma studiju asociācija, kas sastāv no vairāk nekā divdesmit 
sadarbojošām universitātēm. 

 

KĀ UZLABOT PRASMI: 
 

 Links uz apraidi 

 Bibliogrāfiskās atsauces  https://www.mindtools.com/blog/the-key-to-
innovation/  
https://www.digitalistmag.com/future-of-work/2020/05/27/innovation-its-more-than-
just-nice-to-have-06203841/ 

 Video 
https://www.youtube.com/watch?v=FXJUDyqobbM 

https://www.youtube.com/watch?v=B4ZSGQW0UMI 
https://www.youtube.com/watch?v=4VGpaCXdx-I 
https://www.youtube.com/watch?v=rZU0tv6OMI4 

https://www.mindtools.com/blog/the-key-to-innovation/
https://www.mindtools.com/blog/the-key-to-innovation/
https://www.digitalistmag.com/future-of-work/2020/05/27/innovation-its-more-than-just-nice-to-have-06203841/
https://www.digitalistmag.com/future-of-work/2020/05/27/innovation-its-more-than-just-nice-to-have-06203841/
https://www.youtube.com/watch?v=FXJUDyqobbM
https://www.youtube.com/watch?v=B4ZSGQW0UMI
https://www.youtube.com/watch?v=4VGpaCXdx-I
https://www.youtube.com/watch?v=rZU0tv6OMI4


 

Publikācija tapusi ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+ atbalstu. Par šīs lapas saturu 
pilnībā atbild Autors, un tas nekādā veidā nevar tikt uzskatīts par NA un Komisijas viedokli. 
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