
PAPILDU MĀCĪBU ROKASGRĀMATA LIETOTĀJIEM 

PRASMES VEIDOTĀJS: ERIA 

PRASMES NOSAUKUMS: ideju veidošanas un spriešanas prasmes 

 KOMPETENCES: 

• • spēja dažādos veidos radīt idejas; 
• • spēja argumentēt; 
• • spēja izvirzīt retas, nestandarta idejas problēmu risināšanai; 
• • spēja uzlabot ideju ģenerēšanu; 
• • spēja analizēt problēmu risināšanas pamatojumu.  

MĒRĶI 

▪ Zināt ideju ieguldījumu cilvēkā pašreizējā darba tirgū
▪ Izprot argumentēšanas priekšrocības.
▪ Izprot domu un pamatojuma riskus
▪ Iekļaujiet radošuma nepieciešamību un veicināšanu darba vidē
REZULTĀTI:

• Novērtējiet domas un pamatojumu.

• Veiciniet domas un pamatojuma prasmes.

▪ Piedāvājiet dažādas iespējas iegūt jaunu pieredzi, zināšanas un prasmes.

▪ Veicināt radošo domāšanu.

▪ Atrodiet dažādus ideju iedvesmas avotus

▪ Pielietot matemātisko domāšanu.

INFO PAR EKSPERTU: 
Vārds: LIDIJA KRAUKLE 

Īsa biogrāfija: Lidijai Krauklei ir vairāk nekā 29 
gadu pieredze Nodarbinātības valsts aģentūras 



  
 
 
 
(Nodarbinātības Valsts aģentūra) Madonas nodaļas vadītājas amatā. Oficiālais 
maģistra grāds Latvijas Universitātē, vadības izglītība, vadības prasmes. 
Koučinga vadības projekts "Pasākumi pašnodarbinātībai vai uzņēmējdarbības 
uzsākšanai" ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi. 

Analītiskā domāšana, ideju analizēšana, jaunu projektu pārbaude ir viņas stiprā 
puse. Aktīvs sabiedrības loceklis. 

Amats. Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles vadītājs, vadības projekts 
"Pasākumi pašnodarbinātībai vai uzņēmējdarbības uzsākšanai " 

Uzņēmums:  
Nodarbinātības valsts aģentūras misija ir veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju 

nodarbinātības iespējas un palīdzēt darba devējiem atrast nepieciešamos darbiniekus. 

Nodarbinātības valsts aģentūra Latvijā kopš 1990. gada un šodien nodrošina: 

• atbilstoši bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu 
vajadzībām, iespējām un vēlmēm sniegt šīm personām operatīvu un kvalitatīvu palīdzību, 
lai veicinātu viņu konkurētspēju darba tirgū; 

• organizēt vai īstenot aktīvus nodarbinātības pasākumus un preventīvus pasākumus 
bezdarba samazināšanai; 

• sagatavo priekšlikumus valsts politikas izstrādei un īstenošanai bezdarba samazināšanas 
un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā; 

• licencēt un uzraudzīt komersantus, kas sniedz nodarbinātības pakalpojumus (izņemot 
kuģa apkalpi); 

• veic otrā līmeņa starpniekinstitūcijas vai sadarbības iestādes funkcijas, kas iesaistītas 
Eiropas Savienības fondu vadībā; 

• izvērtēt aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo pasākumu īstenošanu bezdarba 
samazināšanai, veikt izmaksu analīzi, sniegt priekšlikumus pasākumu uzlabošanai, kā arī 
veicināt šo pasākumu dažādošanu atbilstoši pieprasījumam darba tirgū;forecasts labour 
market developments in the short term, including conducting a survey of employers; 

• reģistrēt un uzskaitīt bezdarbniekus un darba meklētājus, informēt par viņu 
tiesībām un pienākumiem, regulāri atjaunināt un uzlabot viņu reģistrācijas un 
uzskaites sistēmu un izstrādāt un uzlabot reģistrēto bezdarbnieku klasifikācijas 
sistēmu; 

• uzlabot individuālo darbu ar bezdarbniekiem, lai nodrošinātu viņu ātrāko 
atgriešanos darba tirgū; 



• organizē sadarbību un savstarpēju informācijas apmaiņu starp aģentūru un
darba devējiem, regulāri atjaunina un uzlabo darba devēju pieteikto vakanču 
reģistrāciju; 

• uzskaita darba devēja pieteiktos darbus un informē par tiem;

• sniegt karjeras konsultācijas bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba
riskam pakļautajām personām un citām personām, kā arī regulāri pilnveidot 
karjeras konsultēšanas pakalpojumu sniegšanas informatīvo metodisko bāzi; 

• nodrošina informācijas sagatavošanu un sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu
prasībām par bezdarba situāciju valstī; 

• sadarbojas ar ārvalstu un starptautiskām institūcijām bezdarba
samazināšanas, nodarbinātības veicināšanas un karjeras konsultēšanas jomā, 
kā arī veic pasākumus, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu par darbaspēka 
kustības jautājumiem; 

• nodrošina aģentūras rīcībā esošo personas datu un citas informācijas
aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

• nodrošina novatorisku metožu un risinājumu izstrādi un to ieviešanu
Aģentūras darbā ar bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam 
pakļautām personām un sadarbības partneriem; 

• uztur un sistemātiski atjaunina Aģentūras funkciju veikšanai nepieciešamās
datubāzes; 

• nodrošina Latvijas Republikas darbību Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklā
(EURES) 

KĀ UZLABOT ŠO PRASMI: 

▪ Links uz apraidi: XXXX
▪ Bibliogrāfija:

▪ The Innovator's Dilemma, When New Technologies Cause Great Firms
to Fail, Clayton M. Christensen| 2016

▪ Thinking in Bets,  Making Smarter Decisions When You Don't Have All
the Facts, Annie Duke , 2019

▪ The Innovator's Solution, Creating and Sustaining Successful Growth,
Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor, 2013

https://www.amazon.com/dp/1633691780?tag=uuid10-20
https://www.amazon.com/dp/1633691780?tag=uuid10-20
https://www.amazon.com/dp/1633691780?tag=uuid10-20
https://www.amazon.com/dp/1633691780?tag=uuid10-20
https://www.amazon.com/dp/0735216371?tag=uuid10-20
https://www.amazon.com/dp/0735216371?tag=uuid10-20
https://bookauthority.org/author/Annie-Duke
https://www.amazon.com/Innovators-Solution-Creating-Sustaining-Successful/dp/1422196577?tag=uuid10-20
https://www.amazon.com/Innovators-Solution-Creating-Sustaining-Successful/dp/1422196577?tag=uuid10-20
https://bookauthority.org/author/Clayton-M.-Christensen
https://bookauthority.org/author/Michael-E.-Raynor


Kas ir Ideju veidošanas prasmes 

https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-ideation-and-how-to-
prepare-for-ideation-sessions 

Prāta vētra 
https://www.ideou.com/pages/brainstorming 

Kultūra 
http://www.ideationinc.com/careers/ 

Videogrāfija 

The Ideation Process for Beginners 
https://www.youtube.com/watch?v=l8YPPbeibkk 

How to think, not what to think | Jesse Richardson | TEDxBrisbane 
https://www.youtube.com/watch?v=6dluwVks444 

The shape of ideation | Stefan Mumaw  
https://www.youtube.com/watch?v=BErt2qRmoFQ 

Design Thinking: Ideate 
https://www.youtube.com/watch?v=zbLxs6te5to 

Improve Your Logical Reasoning Skills 7 Hacks For Critical Thinking 
https://www.youtube.com/watch?v=8iFh7Qrb8i8 

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.interaction-design.org/literature/article/what-is-ideation-and-how-to-prepare-for-ideation-sessions
https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-ideation-and-how-to-prepare-for-ideation-sessions
https://www.ideou.com/pages/brainstorming
https://www.youtube.com/watch?v=l8YPPbeibkk
https://www.youtube.com/watch?v=6dluwVks444
https://www.youtube.com/watch?v=BErt2qRmoFQ
https://www.youtube.com/watch?v=zbLxs6te5to
https://www.youtube.com/watch?v=8iFh7Qrb8i8
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