
PAPILDU MĀCĪBU ROKASGRĀMATA LIETOTĀJIEM 

PRASMES VEIDOTĀJS: ERIA 

PRASMES NOSAUKUMS: RADOŠUMS: Izmēģiniet jaunas idejas, domājot par 
Blue Sky, strādājot ārpus ierastajiem parametriem.  Radošums jeb kreativitāte ir spēja 
radīt jaunas idejas vai konceptus. No zinātniska viedokļa, radošas domas rezultātā 
rodas gan oriģināla, gan piemērota ideja. Ikdienas uztverē radošums vienkārši ir māka 
radīt ko jaunu 

KOMPETENCES: 

• problēmu noteikšana un uzstādīšana;
• spēja vienlaikus ģenerēt vairākas idejas;
• spēja radīt dažādu koncepciju idejas;
• spēja izvirzīt retas, nestandarta idejas;
• spēja uzlabot izvirzītās idejas;
• spēja analizēt un sintezēt informāciju problēmu risināšanai.

MĒRĶI: 

▪ Zināt cilvēka radošuma ieguldījumu pašreizējā darba tirgū
▪ Izprot radošuma priekšrocības.
▪ Izprot radošuma riskus uzņēmumos
▪ Iekļaut radošuma nepieciešamību un veicināšanu darba vidē

REZULTĀTI: 
▪ Veiciniet mācīšanos un neatkarību.
▪ Piedāvājiet dažādas iespējas iegūt jaunu pieredzi, zināšanas un

prasmes.
▪ Veicināt elastīgu domāšanu.
▪ Veiciniet pašcieņu un palīdziet tikt galā ar neveiksmēm.
▪ Pieņemt alternatīvus risinājumus.
▪ Drosme novērtēt tikpat daudz kā pareizo atbildi

https://lv.wikipedia.org/wiki/Ideja
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Koncepts&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Zin%C4%81tne


  
 
 
 
INFORMĀCIJA PAR EKSPERTU: 

VĀRDS: ZANE GRĪNVALDE.  

▪ ĪSA BIOGRĀFIJA: Zane 
Grīnvalde dzimusi Ventspilī, 
uzaugusi Talsos, Alūksnē un gandrīz 
uzaugusi muzejā. Tur viņa arī ieguva 
savu pirmo darba pieredzi muzeju 
jomā. Pēc skolas viņš studēja 
vēsturi. Studiju laikā Zane baudīja 
brīvo laiku Mākslas muzejā, viņa arī 
sāka strādāt - vispirms ebreju 
muzejā Latvijā, pēc tam Daugavas 
muzejā, pēc tam Madonas muzejā 
kā izglītības nodaļas vadītāja un jau 
ceturto gadu viņa ir ievēlēta par 
Latvijas Muzeju asociācijas 
priekšsēdētāju. Viņai patīk strādāt ar 
cilvēkiem, viņas pienākumos ietilpst 
izglītojošais darbs, Izglītojošā darba 

vadīšana, organizēšana, projektu izstrāde, īstenošana, tikšanās ar 
studentiem, pieaugušajiem, veciem cilvēkiem, kuri ir regulāri muzeja 
apmeklētāji. 

Pozīcija. Muzeju apvienības priekšsēdētāja, Izglītojošā darba vadītāja 
Organizācija:  
Latvijas Muzeju asociācija ir nevalstiska organizācija, kas uz brīvprātības 
principa apvieno 114 valsts, pašvaldību, privātus un autonomus muzejus kopīgu 
mērķu īstenošanai un interešu aizsardzībai. Tā ir lielākā šāda veida organizācija 
Latvijā. 

      Latvijas Muzeju asociācijas misija ir veicināt Latvijas muzeju nozares 
attīstību, lai stiprinātu nozares kapacitāti un uzlabotu tās konkurētspēju, 
kapacitāti un tēlu nacionālā un starptautiskā līmenī. 

Latvijas Muzeju asociācija tika dibināta 1992. gadā (sākotnēji saukta par 
Latvijas Muzeju asociāciju), apvienojot muzejus kā institucionālus locekļus. 

KĀ UZLABOT PRASMI: 

▪ LINKS UZ PODKĀSTU: XXXX 
▪ BIBLIOGRĀFIJA: 



-Think Like Da Vinci, By Michael Gelb- 7 Easy Steps to Boosting 
Your Everyday Genius, 2009.  
-The War of Art, Break Through the Blocks and Win Your Inner 
Creative Battles Paperback – 11 Jan. 2012, By Steven Pressfield 
-The Element, How Finding Your Passion Changes Everything 
Paperback – 7 Jan. 2010 , by Ken Robinson 
-Flow, The Psychology of Happiness Paperback – 1 Aug. 2002, 
by Mihaly Csikszentmihalyi 

- Creative Thinking Skills 
https://www.skillsyouneed.com/ps/creative-thinking.html 
- What is Creativity? (And why is it a crucial factor for business success?) 
https://www.creativityatwork.com/2014/02/17/what-is-creativity/amp/ 

- What Is Creative Thinking 
https://www.thebalancecareers.com/creative-thinking-definition-with-examples-
2063744 

VIDEOGRĀFIJA: 

Creative thinking - how to get out of the box and generate ideas: Giovanni 
Corazza at TEDxRoma 
https://www.youtube.com/watch?v=bEusrD8g-dM 
The Secret to Creativity 
https://www.youtube.com/watch?v=X_Y-T_guM1I 
Lectures: Exploring the Psychology of Creativity 
https://www.youtube.com/watch?v=KxGPe1jD-qY 

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.

https://www.skillsyouneed.com/ps/creative-thinking.html
https://www.creativityatwork.com/2014/02/17/what-is-creativity/amp/
https://www.thebalancecareers.com/creative-thinking-definition-with-examples-2063744
https://www.thebalancecareers.com/creative-thinking-definition-with-examples-2063744
https://www.youtube.com/watch?v=bEusrD8g-dM
https://www.youtube.com/watch?v=X_Y-T_guM1I
https://www.youtube.com/watch?v=KxGPe1jD-qY
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