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Modulis “Dizaina domāšana produktu izstrādē” 

 

21.gadsimts ir laiks, kad sabiedrība ir pakļauta straujām pārmaiņām, tāpēc ir nepieciešami arvien jauni un efektīvi instrumenti, lai radītu un 

pielāgotu produktus klientu realitātei, kas nemitīgi attīstās. Dizaina domāšanas metodes kalpo kā instrumenti, kas palīdz iegūt detalizētu 

priekšstatu par klientiem un dod iespēju izstrādāt efektīvus, pārdomātus un lietotājiem draudzīgus produktus. 

Dizaina domāšana ir radoša un starpdisciplināra pieeja problēmu risināšanai, ko dažos vārdos var rezumēt šādi: izproti, radi kopā (ar 

klientiem, lietotājiem u.c. iesaistītajām pusēm) un īsteno. Tas ir process, kura centrā ir tie klienti, kuriem tiek izstrādāts risinājums, un process 

noslēdzas ar klientu vajadzībām atbilstošu risinājumu. 

Dizaina domāšanas lietotājs sākumā iepazīst klienta skatpunktu (“iejūtas viņa ādā”), no uzzinātā izvērš secinājumus, apkopo daudzas dažādas 

idejas un viedokļus, no kuriem vadoties rada prototipus (digitālas imitācijas, papīra u.c. materiālu modeļus, maketus), kas tiek testēti uz 

lietotājiem, lai saņemtu atgriezenisko saiti. Vadoties no atgriezeniskās saites rezultātā gūtās informācijas, prototipi tiek pakāpeniski uzlaboti 

un pilnveidoti, līdz tie sasniedz tirgum gatava produkta kvalitāti un ir pilnībā ieviešami.  
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Moduļa “Dizaina domāšana uzņēmējiem” apraksts 

Moduļa mērķis 

 

Šī moduļa mērķis ir attīstīt izglītojamā pieaugušā spējas izmantot dizaina instrumentus un metodoloģiju jaunu 

produktu izstrādē vai esošo produktu uzlabošanā. 

Moduļa uzdevumi 

 

Sekmēt izglītojamā pieaugušā prasmju un izpratnes pilnveidošanu par: 

• dizaina domāšanu, tās posmiem un lomu produktu attīstībā; 

• izstrādājamā produkta pamatnosacījumus un kontekstu, izpratni par lietotājiem un citām iesaistītajām 

pusēm, specifiku; 

• produkta kontekstu un lietotājiem, prast pārbaudīt savus pieņēmumus attiecībā uz būtiskāko un definēt 

dizaina problēmu;  

• produkta idejas radīšanu un pilnveidošanu, izmantojot dažādas radošas tehnikas;   

• prototipu  izveidošanu un tālāku attīstību, testēšanu, par  lietotāju testu izstrādes procesu; 

• dizaina instrumentiem, kas ļauj izsekot produkta ieviešanai, un savlaicīgi pamanīt problēmas, kā arī 

blaknes un pozitīvās pārmaiņas; 

• komunikāciju  ar  produktu lietotājiem, nosakot komunikācijas kanālus, valodu un vizuālo identitāti. 

Moduļa ieejas nosacījumi Izpratne par savu darbības jomu un vēlme attīstīt jaunus produktus, uzlabot esošos. 

Moduļa apguves novērtēšana 

 

Apgūtās prasmes novērtē moduļa pasniedzējs, ņemot vērā katrā mācību posmā apgūto. Šīs atzīmes veido 1/3 

no kursa kopvērtējuma. 

Kurss noslēdzas ar gala prezentāciju, kuras ietvaros studenti prezentē mācību laikā apgūtā rezultātus un 

attīstīta savas uzņēmējdarbības idejas vai uzņēmuma uzlabojumu risinājumus. Prezentāciju novērtē 3 ekspertu 

panelis, tajā skaitā mācību vadītājs, un šis novērtējums veido 1/3 no novērtējuma. 

Mācību laikā darbs notiek individuāli, izglītojamie pieaugušie līdztekus darbam nodarbībās veic izpētes darbu 
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ārpus nodarbībām, iesaistot potenciālos lietotājus un citas iesaistītās puses. 

Moduļa 

nozīme/pielietojamība 

 

• Radīt un attīstīt jaunus produktus; 

• Uzlabot eksistējošos produktus; 

• Uzlabot klienta un lietotāja pieredzi attiecībā un esošiem produktiem; 

• Uzlabot komunikāciju par produktu kvalitāti, lai sasniegtu jaunus klientus. 

Metodiskais nodrošinājums / 

un nepieciešamie materiāli 

 

Izmantotie materiāli: 

Dizaina domāšanas metožu kāršu komplekts (ieteicams, bet ne obligāts) “Dizaina domāšanas instrumentu 

komplekts”  ISBN: 978-9934-19-705-5. 

Kursu izdales materiāls, kas sastāv no dažādiem resursiem un instrumentiem, ko dalībnieki var izmantot 

mācību laikā un pēc tām. 

 

Nepieciešamie materiāli kursu nodrošināšanai: 

• Marķieri; 

• Līmlapiņas; 

• Fotokamera (viedtālruņa kamera ir pietiekami laba); 

• Tukšs pierakstu bloks; 

• Materiāli prototipēšanai – kartons, skočs, līme, krāsainais papīrs, dažādi izstrādājamajam produktam 

atbilstoši materiāli ideju radīšanai un pārbaudīšanai.  

 

Mācību telpā nepieciešamais nodrošinājums: 

• “Flipčārts” un “flipčārta” papīrs studentiem; 

• Baltā tāfele vai sienas, pie kuras var stiprināt papīra lapas, rakstīt, zīmēt; 

• Projektors. 
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Vispārējs, bet ne absolūts noteikums – datoru un telefonu lietošana mācību laikā ir aizliegta, izņemot 

gadījumus, kad tas ir nepieciešams konkrētā uzdevuma izpildei. 

Metodiskie ieteikumi Ieteikumi: 

• skaidra sava produkta ideja, pieredze uzņēmējdarbībā produktu izstrādē ir priekšrocība; 

• ja moduļa apguvē piedalās vairāki vienas produkta idejas attīstītāji, mācību gaitā iespējams kopīgi 

izstrādāt savu produktu; 

• jāņem vērā, ka šī moduļa apgūšanai patstāvīgi veicamas dažādas aktivitātes kā mājasdarbi;  

• dalībnieki var strādāt individuāli (mājasdarbu ietvaros attīstīt savas idejas ar citām iesaistītajām 

pusēm) vai komandās (2-5 cilvēki katrā). 

Sasniedzamie rezultāti 

 

Pēc moduļa apguves dalībnieki būs spējīgi patstāvīgi vadīt dizaina domāšanas procesus: 

• attīstīt jaunus produktus un pakalpojumus; 

• uzlabot esošos produktus un pakalpojumus; 

• uzlabot klientu lietotāju pieredzi un komunikāciju, kas sekmēs esošo produktu pārdošanas apjomus.  
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MODUĻA “DIZAINA DOMĀŠANA UZŅĒMĒJIEM” SATURS 

Sasniedzamais 

rezultāts 

 

Temats 

(apjoms% no 

kopējā moduļa 

apjoma) 

 

Ieteicamais saturs 

 

Mācību sasniegumu apguves līmeņu 

apraksti 

 

Idejas īstenošanai 

 

Vidējs apguves 

līmenis 

Optimāls apguves 

līmenis 

1. Spēj: paskaidrot, 

kas ir dizaina 

domāšana. 

Zina: dizaina 

domāšanas 

izmantojumu un tās, 

kā nelineāra procesa, 

specifiku.  

Izprot: dizaina 

domāšanas metožu 

izmantojumu, to 

specifiku, procesu, 

izmantošanu dažādu 

produktu attīstībā. 

 

 

1. Ievads.  

(12,5%) 

1.1.Prezentācija par 

dizaina domāšanas 

vēsturi un teoriju 

sākot no “ej un 

ieraugi”(Genchi 

Genbutsu - produktu 

attīstības princips, ko 

izmanto “Toyota”) 

līdz dažādām dizaina 

domāšanas metodēm 

(attīstītājs – “IDEO”, 

starptautisks dizaina 

un konsultāciju 

uzņēmums). 

1.2. Piemēru un 

iedvesmas avotu 

Paskaidro, kas ir 

dizaina domāšana un 

kādi ir posmi dizaina 

domāšanas procesā 

un katra soļa mērķis.  

Paskaidro, kā strādāt 

nelineārā procesā un 

ar ko nelineārs 

process atšķiras no 

lineāra. 

Paskaidro, kas ir 

dizaina domāšanas 

attieksme un  kā šādu 

attieksmi pieņemt un 

izmantot. 

Paskaidro, kā dizaina 

domāšanas posmus 

izmantot dažādu 

produktu izstrādē, 

zina piemērus un 

metodes. 

Pedagogs sadala 

ievada prezentāciju 

vairākās daļās un daļu 

no tās var rādīt pirms 

katras tematiskās 

nodarbības, sākot 

katru nodarbību ar 

iedvesmojošiem 

piemēriem no dizaina 

domāšanas lietojuma. 
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  prezentācija. 

1.3. Dizaina 

domāšanas dažādā 

izmantojuma 

prezentēšana, sākot ar 

jaunuzņēmumiem 

līdz pat lieliem 

uzņēmumiem. 

Dizaina domāšanas 

izmantošanas piemēri 

dažādu produktu 

izstrādē (modes 

dizains, elektronika, 

pārtika, dzērieni u.c.), 

paskaidrojot metožu 

lietojumu. 

1.5. Kas ir dizaina 

domāšanas attieksme, 

ko jāspēj pieņemt un 

un izmantot produkta 

izstrādes dažādās 

stadijās.  

2. Spēj: noteikt, kas 

ir potenciālie 

produkta lietotāji, 

2. Iejūties. 

 (23%) 

2.1. Metode – 

“Lietotāja profils” 

Lieto atbilstošas 

dizaina domāšanas 

metodes produkta 

Strādā ar cilvēkiem 

personiski (viņu 

komforta zonā), rada 

Izglītojamie 

pieaugušie veic  

izpēti plānotā 
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izveidot to profilus, 

spēj veikt izpēti, 

izmantojot interviju 

tehnikas.  

Zina: terminu 

“produkta lietotāji” 

un tā lomu dizaina 

domāšanas procesā, 

zina vismaz 3 

metodes izpētes 

(dizaina domāšanas 

kontekstā) darbības 

veikšanai. 

Izprot: iemeslus, 

kāpēc jāveic izpēte 

dzīvē (ne tikai 

teorētiska), atšķirību 

starp tiešu 

informāciju un 

novērojumiem un šo 

aktivitāšu lomu, 

jaunu, uz 

izstrādājamo 

produktu vērstu 

atziņu iegūšanā. 

U2* 

2.2. Metode – 

“Uzņēmums kā 

persona”U4*. 

2.3.Izpētes 

instrumenti, tajā 

skaitā “dizaina 

zondes” (design 

probes), novērošanas 

metodes – piemēram 

metode “Zirneklis uz 

sienas” U3*, 

intervēšanas metodes, 

piemēram, “Intervijas 

scenārijs” U5*  un 

“Intervija” U6* 

 

 

 

 

konteksta izpētei un 

dziļākai izpratnei. 

Plāno un veic 

lietotāju intervijas. 

uzticēšanās attiecības 

starp indivīdiem no 

iepriekš definētās 

klientu mērķa grupas, 

iesaistot tos produkta 

izstrādē kā koprades 

procesā, izveido 

“dizaina zondes” 

(design probes), 

apkopo iegūtos datus 

no ”dizaina zondēm”. 

produkta lietošanas 

vidē kā mājasdarbu 

vai patstāvīgo darbu, 

jo šajā posmā ļoti 

būtisks ir 

nepastarpināts 

kontakts ar 

plānotajiem produkta 

lietotājiem. 

3. Spēj: kartēt 

kontekstu, iesaistītās 

3. Definē un 

iedziļinies.  

3.1. Savas idejas 

stipro, vājo pušu, 

Organizē iegūtos un 

apkopotos datus, 

Veic atbilstošu 

indivīdu dzīves 

Izglītojamie 

pieaugušie ielūdz 
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puses, ekosistēmu, 

novērojumus no 

izpētes dzīvē, kā arī 

noteikt problēmas, 

izveidot atzinumu par 

tām, piesaistīt 

iesaistīto pušu 

(piemēram, 

ražošanas, 

mārketinga, 

loģistikas, 

sertificēšanas u.c.) 

pārstāvjus. 

Zina: veidus, kā 

kartēt kontekstu un 

iesaistītās puses. 

Izprot: sava 

produkta/ kontekstu, 

iesaistīto pušu grupas 

un to nozīmi, izprot, 

kā tās iesaistīt 

produkta dizaina 

attīstībā. 

 

(12,5%) iespēju un draudu 

apzināšana ar metodi 

“SVID analīze” D3* 

sava produkta 

kontekstā. 

3.2. Sava produkta/ 

pakalpojuma lietotāja 

scenārija radīšana un 

vizualizēšana, metode 

“Lietotāja pieredzes 

karte” D4. 

3.3. Sekundārās 

pētniecības veikšana, 

metode “Sekundārā 

pētniecība” D5, t.sk., 

ar konkrētā produkta 

izveidi saistīto 

sertifikātu, kvalitātes 

kritēriju, testēšanas 

metožu apzināšana, 

partneru atrašana 

testēšanas un 

kvalitātes 

apliecināšanas 

veikšanai. 

3.4. Sava definētā 

definē, kāda būtu 

visatbilstošākā izpēte, 

lai atklātu problēmas 

sakni. Uzraksta 

problēmas 

definējumu/ 

apgalvojumu. 

situācijas izpēti, 

iesaistot mērķa 

grupu. Kartē 

iesaistītās puses un 

izskaidro, kādi ir 

informācijas kanāli 

un saturs, kā arī 

iesaistīto pušu lomas. 

cilvēkus no produktu 

lietotāju mērķa 

grupas apmeklēt 

nodarbības, lai tie 

iesaistītu tos dizaina 

izpētes veikšanā. 

Izglītojamie atgriežas 

pie izstrādājamā 

produkta konteksta, 

veic kartēšanas 

(vizualizē situāciju, 

izmantojot dažādas 

shēmas un citas faktu 

un datu 

vizualizēšanas 

metodes) un uzlabo 

tās atbilstoši 

jauniegūtajai 

informācijai. 
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izaicinājuma un 

apgalvojuma 

uzrakstīšana, metode 

“konteksta izpēte” 

D2*. 

3.5. Mērķa grupas 

definēšana izpētes 

veikšanai. 

 

Spēj: vadīt 

idejošanas un “prāta 

vētras” sesijas, 

izmantot dažādas 

idejošanas metodes. 

Spēj pozitīvi uztvert 

kritiku un saņemt 

atgriezenisko saiti par 

savām idejām. 

Zina: kā mērķtiecīgi 

vadīt plānotas 

idejošanas sesijas, 

šķirot un organizēt 

rezultātus, lai 

sagatavotos 

nākamajām dizaina 

4. Idejo un radi. 

(12,5%) 

4.1.Iepazīstināšana ar  

prāta vētras 

(brainstorm) 

metodēm un to 

efektīvu lietošanu. 

4.2.Zīmēšana kā  

idejošanas tehnika, 

metode “Zīmēšanas 

vētra” C1*. 

4.3.Lomu spēle kā  

idejošanas tehnika, 

metode “Lomu spēļu 

vētra” C3. 

Rada idejas, sākotnēji 

tās nevērtējot un 

nešķirojot. Turpmāko 

produkta attīstību 

balsta radītajās idejās. 

Izmanto produkta 

dizaina attīstīšanai 

atbilstošas idejošanas 

tehnikas.  

Analizē radītos 

risinājumus un atlasa 

daudzsološākos. 

 

Vada idejošanas 

sesijas kopā ar 

potenciālajiem 

lietotājiem/klientiem. 

Apkopo atgriezenisko 

saiti no idejām, ko 

radījušas dažādas 

aptaujātās lietotāju 

grupas. 

Pedagogs iedrošina 

izglītojamos 

pieaugušos iegūt 

atgriezenisko saiti no 

viņa produkta 

lietotājiem un citām 

iesaistītajām pusēm 

(sadarbības partneri 

ražošanas 

nodrošināšanai, 

sertificētāji, 

mārketinga 

speciālisti, 

potenciālie 

izplatītāji). 
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procesa stadijām. 

Izprot: 

nepieciešamību pēc 

atvērtām radošām 

idejošanas sesijām, 

kur idejas netiek 

ierobežotas, izprot 

atgriezeniskās saites 

nozīmi un tās 

konstruktīvu 

izmantošanu produkta 

dizainā. 

 

 

4.4.Nākotnes 

paredzēšana kā 

idejošanas tehnika, 

metode “Nākotnes 

paredzēšana” C4. 

4.5.Ideju atlase un 

testēšana. Ideju 

apkopošana, 

šķirošana, 

apspriešana un 

novērtēšana 

(iepriekš definējot 

kritērijus) ar 

iesaistīto pušu 

līdzdalību. Ideju 

atlase, 

prototipēšana. 

Metode – 

“SINTĒZE” no 

Idejo* 

4.6.Atgriezeniskās  

saites iegūšanas 

tehnika par savu 

ideju/izaicinājumu, 

metode “Pajautā 
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kolēģim” C2*. 

 

5. Spēj: izvēlēties 

atbilstošāko 

prototipēšanas 

tehniku un izveidot 

produkta prototipu 

atbilstoši iepriekš 

definētajiem 

mērķiem, kā arī vadīt 

diskusijas 

atgriezeniskās saites 

iegūšanai. 

Zina: dažādas 

prototipēšanas 

metodes, prototipu 

veidus, to nozīmi un 

izmantošanu, 

atgriezeniskās saites 

izmantošanu. 

Izprot: cik 

detalizētam un 

specifiskam jābūt 

izgatavotajam 

prototipam, lai tas 

varētu nodrošināt 

vēlamos rezultātus no 

5. Prototipē un 

testē.   

(23%) 

5.1. Ievads par 

prototipēšanu, tās 

dažādajām metodēm 

un stadijām. 

 5.2. Ātrā 

prototipēšana kā 

prototipēšanas 

metode, tās mērķis, 

metode “Ašais 

prototips” P4. 

5.5.Produkta 

lietošanas pieredzes 

prototipēšana, 

metode” Pieredzes 

prototips” P5. 

5.6. Produkta 

komunikācijas 

prototipēšana, 

prototipēšanas 

metode “Viltus 

brošūra”, P3.  

5.4. Digitālā 

Definē, ko prototipēt 

un kā testēt, lai iegūtu 

sava produkta 

izstrādei 

nepieciešamo 

informāciju.  

Izgatavo prototipus 

un testē uz 

lietotājiem, iegūst 

atbilstošu 

atgriezenisko saiti. 

Apkopo 

atgriezeniskās saites 

rezultātā gūto 

informāciju, izdara 

secinājumus. 

Vadoties no gūtajiem 

secinājumiem,  

uzlabo prototipus, 

veic testēšanu 

atkārtoti, kamēr tiek 

sasniegti vēlamie 

rezultāti. 

Rada realitātei 

maksimāli 

pietuvinātu prototipu.  

Testē prototipu 

piemērotā vidē, 

iesaistot dažādus 

lietotājus. Testēšanas 

veikšanai var 

izmantot  esošus 

apstākļus / 

pasākumus ar 

piemērotu 

mērķauditoriju, 

piemēram gadatirgus, 

komercizstāde, 

biznesa forums, 

inovāciju stends u.c. 

Pedagogs iedrošina 

izglītojamos 

pieaugušos iziet ārpus 

savas komforta zonas 

un materializēt vai 

citādi padarīt 

pārbaudāmas iepriekš 

ģenerētās produktu 

idejas. 

 

Pedagogs, iesaistot 

pieaugušos 

izglītojamos,  

nodrošina telpu un 

aprīkojumu, lai 

izglītojamie var 

izveidot un testēt uz 

lietotājiem savai 

produkta idejai 

atbilstošu prototipu. 
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testēšanas. 

 

prototipēšana, metode 

“Digitālā imitācija” 

P6. 

5.8. Dažādas 

prototipu testēšanas 

metodes, lai veiktu 

novērojumus un 

iegūtu atgriezenisko 

saiti, ar kuras 

rezultātiem strādāt 

tālāk. Metodes 

“Izmēģini pats” T5, 

“Pretēji lietotāji” T4, 

“Pieredzes testēšana” 

T1, “Kļūdu analīze” 

F1 

5.9. Prototipu 

testēšanas rezultātu 

apkopošanas un 

analizēšanas metodes. 

5.10. Kritikas 

uzņemšanas un 

izmantošanas 

prasmes (fleksiblās 

prasmes), metode 

“Cepināšana” F2. 
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Produkta 

izmēģināšana dzīvē, 

publiskā 

vietā/pasākumā, lai 

pārbaudītu savu 

pieņēmumu pareizību 

plašākas auditorijas 

priekšā. Metode 

“Pop-up veikals” R1. 

6. Spēj: formulēt 

savu produktu 

visaptverošā 

ieviešanas plānā, 

vienlaikus paredzot 

iespējas izmaiņām un 

pielāgojumiem (pēc 

atgriezeniskās saites 

saņemšanas). 

Zina: produkta 

ieviešanas 

pilotprojekta posmus, 

pārzina dokumentu, 

kas nodrošina izpratni 

un efektīvu 

komunikāciju visu 

iesaistīto pušu starpā, 

6. Ievies.  

(6,25%) 

6.1. Pilotprojekta 

izveide. 

6.2. Plāna izstrāde 

(risinājuma 

pakāpeniskai 

ieviešanai), metode 

“Projekta plāns” R2 

vai citas metodes.  

6.3. Sava risinājuma 

ieviešanai 

nepieciešamās 

komandas izveide 

(paredzot, kādi 

papildu speciālisti 

jāiesaista). 

6.4. Projekta 

Izveido produkta 

ieviešanas plānu, 

(izstrāde, ražošana, 

mārketings, loģistika, 

sertificēšana, 

izplatīšana u.c.), 

paredzot vietu 

atgriezeniskās saites 

cilpām un vietu 

adaptācijām un 

modifikācijām.  

Zina komandas lomu 

veiksmīga produkta 

izstrādē un ieviešanā. 

Izveido kompetentu 

komandu ieviešanai, 

izmantojot zināšanas 

par efektīvu 

Izveido savu 

komandu. Komandai 

dod skaidras norādes. 

Veido 

dokumentāciju, 

vienojas par 

komunikācijas 

kanāliem, lai visi 

komandas dalībnieki 

var sekot projekta 

virzībai. Iesaista 

produkta lietotājus 

dažādos produkta 

ieviešanas posmos. 

Pēdējās nodarbības 

noslēgumā pedagogs 

velta uzmanību 

atskatam un 

pārrunām par apgūto.  
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izveides principus. 

Izprot: produkta 

ieviešanas posmus un 

to nozīmi.  

 

komunikācija ar 

jaunajiem komandas 

dalībniekiem, 

savstarpējas sapratnes 

veicināšana. 

6.5. Modifikāciju, 

adaptācijas 

(pielāgošanās) iespēju 

saglabāšana 

ieviešanas procesā ar 

atgriezeniskās saites 

palīdzību. 

komandas vadību un 

veiksmīgu 

savstarpējo  

komunikāciju. 

7. Spēj: prezentēt 

skaidru vīziju par 

izstrādāto produktu,  

izmantojot stāstu 

stāstīšanas metodes, 

spēj piemērot savu 

prezentāciju atbilstoši 

auditorijas specifikai, 

kam projekts tiek 

prezentēts. 

Zina: skaidras 

komunikācijas 

svarīgumu un riskus, 

ko rada neskaidra 

7. Komunicē. 

(6,25%) 

 

7.1. Attīstīt izpratni 

par produkta 

turpmākajiem soļiem, 

vienlaikus apzināt 

riskus,  potenciālās 

problēmas un kā to 

radītās sekas var tikt 

mazinātas; metode 

“Risinājuma 

uzraudzība” R3*. 

7.2. Praktizēt spēju 

uzņemt kritiku  par 

izstrādāto produktu 

Kartē, kas 

neparedzēts var notikt 

ar izstrādājamo 

produktu. Prezentē 

projektu auditorijas 

priekšā, izmantojot 

stāstu stāstīšanas 

metodes. Pielāgo 

sava produkta un 

zīmola stāstu 

dažādām auditorijām. 

Konstruktīvi reaģē uz 

kritiku un izmanto to 

savā labā, iespējams, 

pat iesaistot kritiķus 

sava projekta 

attīstībā. 

Pedagogs dod iespēju 

izglītojamajiem 

prezentēt savu 

izstrādājamo 

produktu projektus 

iepriekš izvēlētu 

panelistu priekšā, kas 

nodrošinātu kritisku 

atgriezenisko saiti. 
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komunikācija. 

Izprot: prezentēšanas 

tehnikas, to principus, 

efektīvu slīdrādes 

prezentāciju 

veidošanas principus.  

konstruktīvi, pozitīvi. 

Apgūt prasmi 

izmantot gūto kritiku 

savā labā. 

7.4. Prezentācijas 

tehnikas pamati, 

metode “Prasme 

prezentēt” F3* un citi 

ieteikumi . 

7.5. Sava produkta un 

zīmola stāsta izveide 

un stāstīšanas 

pamatnosacījumi, 

metode “Prasme 

stāstīt” F4* un citi 

ieteikumi . 

8. Spēj: izdarīt 

kopsavilkumu par 

iemācīto un sevis 

izstrādāto produktu. 

Zina: kā virzīt 

produktu tālāk, 

izmantot iemācītās 

metodes dažādos 

kontekstos.  

8. Noslēguma 

pārbaudes darbs 

(4%) 

Attiecībā uz katru 

apgūto tēmu, mācību 

vadītājs novērtē 

audzēkņu apgūto, 

vērtējot attieksmi un 

darbu visa procesa 

gaitā. 

Mācību vadītājs 

novērtē prasmes 

Ir izpildīti uzdevumi 

visos dizaina 

domāšanas posmos, ir 

izpratne par šo 

metožu kopuma 

izmantošanu. 

 

Apmācību laikā no 

idejas ir attīstīts 

Ir izveidota spēcīga 

komanda, kas 

turpmāk strādās pie 

produkta ieviešanas.  

Ir nodibināti kontakti 

ar iesaistītajām 

pusēm (stakeholders). 
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Izprot: produkta 

attīstības principus, 

izmantojot dizaina 

domāšanas metodes, 

dizaina domāšanu kā 

nelineāru un iteratīvu 

metodi ar plašu 

pielietojumu. 

izmantot iemācītās 

dizaina domāšanas 

metodes. 

Vadītājs nodrošina 

ekspertu paneli, kas 

vērtē izglītojamā 

pieaugušā izstrādātā 

produkta 

prezentāciju.  

Dalībnieka 

novērtēšanā tiek 

ņemta vērā spēja 

apmācību laikā 

sazināties ar 

potenciālajiem 

klientiem, 

ieinteresētajām 

personām un 

potenciālajiem 

partneriem.  

 

produkts, ko 

iespējams ražot un 

komercializēt. 
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*izmantotās metodes identifikators materiālā ‘”Dizaina domāšanas instrumentu komplekts”, otrais izdevums, ISBN9789934197055 

 

Dizaina domāšanas metodoloģijā lietoto terminu skaidrojums: 

 

Dizaina domāšanas posmi (arī fāzes) –  Dizaina domāšana ir nelineārs, iteratīvs process, kura mērķis ir izprast lietotājus, izaicināt 

pieņēmumus, no jauna definēt problēmas un radīt novatoriskus risinājumus, ko pārbaudīt prototipējot un testējot. Metode sastāv no 5 

posmiem (fāzēm) – empātijas (iejušanās), definēšanas, ideju radīšanas (idejošanas), prototipēšanas un testēšanas (prototipa). 

Produkta lietotājs  - Neatkarīgi no izstrādājamā produkta būtības (pārtikas produkts, elektronika, programmatūra utt.), tam vienmēr ir 

jāatbilst konkrētām prasībām. Ņemot vērā prasības, produkta izstrādātājam ir jāspēj apzināt un izprast mērķauditorijas vajadzībām un, 

atbildot tām, radīt perfektu produktu.  Produkta lietotāji  ir tie cilvēki, uz kuriem attiecas izstrādājamais produkts. Viena no dizaina 

domāšanas metodēm, kas palīdz apzināt produkta lietotājus un to vajadzības, ir “lietotāja profili”, kuras mērķis ir radīt iedomātus, taču 

reālistisku lietotāju profilus, lai labāk izprastu viņu dzīvi, vajadzības, vērtības un gaidas attiecībā uz izstrādājamo produktu. 

Produkta konteksts – apstākļi vai nosacījumi, kuros produkts tiek lietots un kas to padara nozīmīgu. Klienta apmierinātība ar produktu ir 

atkarīga no tā lietošanas konteksta. 

 

Idejošana – ideju radīšanas posms dizaina domāšanas procesā bieži seko pirmajiem diviem posmiem, kas ir “Iejūties” un “Definē”. Bieži 

dizaina domāšanas procesā definēšanas un idejošanas posmi pārklājas. Gan apkopotās informācijas interpretācija, gan problēmas 

definēšana virza uz problēmu uz risinājumu ģenerēšanu. Idejošanas metožu ir simtiem. Pazīstamākās no tām ir prāta vētra (brainstorm), 

ātrā skicēšana, domu karte (mindmap). Idejošanas posmā ir svarīgi  sākotnēji radīt  pēc iespējas vairāk ideju, tās nešķirojot, un vēlāk – 

īpašā ideju atlases procesā – izvēlieties labākās, ko attīstīt tālāk. 

 

Kartēšana – konteksta attēlojums ir pieeja dizainam, kurā dizaineri izmanto cilvēku ikdienu, lai izzinātu un iedvesmotu sevi idejām, kas 

balstītas realitātē. Dizaineri savā praksē šo procesu bieži izmanto brīvā formā. Šī pieeja ir piemērota jebkuram koprades procesam, jo tā 

palīdz skaidri noteikt lomas, iesaistītās puses (stakeholders), mērķus un izcelt katras iesaistītās puses dziļākas vajadzības. Vai tas būtu 

klients, produkta lietotājs, darbinieks, aprūpētājs, dizainers, pētnieks utt. Shēmas, diagrammas un ilustrācijas ir lieliski rīki, lai komunicētu  

sarežģītu informāciju, atziņām, kas balstītas izpētē. 

Konteksta kartēšanai izmantojiet tīklveida savienojumu principu – savienojot cilvēkus, darbības, objektus, mijiedarbību. 
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Ilustrējiet darbību vai informācijas plūsmu. Kartējiet faktisko / iedomāto  nokļūšanu no sākuma līdz nobeigumam, ko cilvēki vai lietas veic 

(piemēram, metode “lietotāja ceļojums”). 

 

Dizaina izaicinājums (arī dizaina problēmas definējums / apgalvojums) - dizaina domāšanas procesa neatņemama sastāvdaļa ir 

jēgpilna un realizējama problēmas definēšana, uz kuras risināšanu ir jākoncentrējas visā turpmākā procesa gaitā. 

Šī, iespējams, ir visizaicinošākā dizaina domāšanas procesa sastāvdaļa, jo problēmas definēšanā  (ko sauc arī par dizaina izaicinājumu) ir  

koncentrēti jāapkopo savi novērojumi par lietotājiem jau no pirmā dizaina domāšanas posma – “Iejušanās”. Šajā dizaina domāšanas 

procesa posmā jūs apkopojat visu “Iejušanās” posmā iegūto informāciju un rūpīgi to izanalizējat, lai definētu galvenās novērotās 

problēmas, secinājumus, apgalvojumus. 

 

Prototips – kad esat ģenerējis idejas (Idejošanas posmā), atlasiet tās idejas, kas vislabāk atrisina problēmu, un sāciet prototipu (iecerētās 

idejas realizācija materiālā vai citā veidā (digitāliem produktiem arī prototips būs digitāls, kas imitē plānoto rezultātu, bet sasniegts 

vienkāršākiem, ekonomiskākiem līdzekļiem ) izstrādi. Izstrādājuma prototipa izveidošana ļauj viegli pārbaudīt piedāvātos risinājumus. 

Prototipa izveides mērķis ir ideju realizēšana dzīvē, lai atlasītu labāko iespējamo risinājumu, ar kuru virzīties uz priekšu. Ja mēģināt 

atrisināt vairākas problēmas vienlaikus, visus izvēlētos risinājumus ieviesiet vienā prototipā, lai pārliecinātos, ka tie netraucēti darbojas 

kopā. 

Izmantojiet ātrdarbīgas prototipu izveides metodes sākuma stadijās, lai pārbaudītu risinājumus ar lietotājiem, neveicot lielus finansiālos 

ieguldījumus: kļūdieties agri un uzlabojiet savu ideju. Vēlāk veidojiet prototipus no realitātei pietuvinātiem materiāliem, izmantojot pēc 

iespējas līdzīgākas tehnoloģijas kā tās, ko paredzat īstajā produktā. 

Testēšana – testējiet izstrādājamā produkta prototipu ar reāliem lietotājiem dažādos prototipu izstrādes posmos un saņemiet atsauksmes, lai 

turpinātu attīstīt vai uzlabot savu ideju.  

Atkārtošana –  nozīmē, ka jebkurā laikā varat atgriezties pie jebkura no iepriekšējiem dizaina procesa posmiem, lai uzlabotu savu 

risinājumu. Dizaina procesa pamatā ir atkārtošana, izmaiņas un nepārtraukti uzlabojumi. Līdz sasniedzat brīdi, kad varat parādīt savu 

produktu plašākai auditorijai / palaist to tirgū.  
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Atgriezeniskā saite  (feedback) – kad esat izveidojis savus prototipus, pamatojoties uz idejām, kuras jūs ģenerējāt iepriekšējos dizaina 

domāšanas posmos, ir laiks apkopot atsauksmes no cilvēkiem, kuriem jūs dodat izmēģināt prototipus. Ir svarīgi pārdomāt un plānot, kā jūs 

apkoposiet atsauksmes un tādējādi mācīsieties no saviem prototipiem un lietotājiem. Tas palīdzēs ietaupīt laiku un resursus dizaina 

domāšanas procesa prototipa un testa posmos – un visos citos uz cilvēkiem vērstajos projektēšanas procesos. 

Atgriezeniskās saites apkopošana ir būtisks elements dizaina domāšanas procesā un visos citos uz cilvēku vērstajos projektēšanas procesos.  

Atgriezeniskās saites saņemšana parasti ir visgrūtākais dizaina domāšanas process. 

Gatavojoties atgriezeniskās saites saņemšanai, ņemiet vērā šādus aspektus: 

 

• Nepaļaujieties tikai uz aptauju kā vienīgo atgriezeniskās saites gūšanas metodi, jo aptauja var nebūt objektīva (aptaujātie var 

izlikties “labāki” nekā ir patiesībā, jautājumu formulējums un aptaujas metode var uzlikt savus ierobežojumus); 

• Būtiski ir novērot, kā (galvenie) lietotāji mijiedarbojas ar produktu; 

• Vienmēr uzdodiet atvērtus jautājumus, dodot iespēju lietotājiem paust arī savas sajūtas, ne vien faktus; 

• Koncentrējieties uz neitrālajiem lietotājiem, galvenajām lietotāju grupām (bet apziniet arī galēji pretējos, piemēram, mazs 

bērns/vecs cilvēks). 

• Esiet atvērts atsauksmēm, kritikai, neaizstāviet savu risinājumu. 

 

Projekta pēdējos posmos saņemiet atgriezenisko saiti par prototipiem arī no ieinteresētajām pusēm (stakeolders), kas nav jūsu tiešie 

lietotāji. 

 

Atgriezeniskās saites cilpas – dizaina domāšana ir nelineārs process un ir dabiski un vajadzīgi, ka dažādos posmos (Idejošana, 

Prototipēšana, Testēšana) ir vajadzība gūt atsauksmes no lietotājiem par izstrādājamo produktu vai kādu no tā daļām, lai, balstoties uz gūto 

informāciju, radītu lietotājiem maksimāli piemērotus risinājumus. 
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Pārbaudes darbi. 
Novērtēšanas metodes. 

  

Galīgais novērtējums par moduļa apguvi sastāv no trīs posmiem: 1/3 = teorijas izpratne un apguve, aktivitāte un dalība mācību 

procesā,  1/3 = prezentācija ekspertu panelim, 1/3 = dalībnieka sadarbība ar ārējiem partneriem un potenciālajiem klientiem. 

  

1.POSMS. 

Attiecībā uz katru apgūto tēmu, mācību vadītājs novērtē audzēkņu apgūto komandu ietvaros, vērtējot attieksmi un darbu visa procesa 

gaitā (nevis tikai projekta veiksmi un ieviešamību) un prasmi izmantot iemācītās dizaina domāšanas metodes.  

Šīm atzīmēm ir 1/7 koeficienta vērtība. Tā kā ir 7 nodaļas, šo atzīmju vidējais lielums ir vienāds ar koeficientu 1. 

Ieteikts vērtēt:  

• prasmi izskaidrot dizaina domāšanas, kā nelineāra procesa, izmantošanas nozīmi un specifiku; 

• prasmi izvēlēties piemērotākās dizaina domāšanas metodes sava produkta attīstībai; 

• prasmi izveidot atbilstošus prototipus, tos testēt, analizēt, izmantot iegūto atgriezenisko saiti; 

• prasmi iedziļināties un izprast katras metodes specifiku un izmantojumu attiecībā uz savu produktu. 

  

2.POSMS. 

Prezentācijas ekspertu panelim un izveidotā risinājuma vērtējums arī ir līdzvērtīgs koeficientam 1.  

  

Ieteikts vērtēt:  

• prasmi pārliecinoši prezentēt savu risinājumu, pamatot izvēlēto dizaina domāšanas metožu izmantošanu; 

• prasmi atbildēt uz jautājumiem par savu risinājumu; 
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• prasmi izmantot stāstu stāstīšanas metodes; 

• prezentācijas saturisko un vizuālo kvalitāti; 

  

3.POSMS. 

Dalībnieka novērtēšanā tiek ņemta vērā spēja apmācību laikā sazināties ar potenciālajiem klientiem, ieinteresētajām personām un 

potenciālajiem partneriem.  

Izglītojamajiem ir jāpierod pie attieksmes, ka 21.gs dizaina izstrāde nozīmē spēju sadarboties – gan ar produkta radīšanā un ražošanā 

iesaistītajām pusēm, gan klientiem un izplatītajiem, kā arī citiem nozīmīgiem partneriem (t.sk., mārketings, finanšu vadība, sertificēšana 

u.c.), iesaistot šos partnerus jau produkta izstrādes stadijā. 

Apmācību vadītājs novērtē šādus punktus attiecībā uz dalībnieku projektu: 

• Vai apmācību dalībnieks personīgi sazinājās ar potenciālajiem klientiem, vai viņi arī turpmāk iesaistīja klientus, sniedzot 

atsauksmes par viņu idejām / produktiem vēlāk? 

• Vai dalībnieks sadarbojās ar ieinteresētajām personām un partneriem, vai dalībnieks varēja mācīties un savākt un apkopot būtisku 

informāciju no ieinteresētajām personām? 

• Vai dalībnieks spēj uztvert kritiku (no produkta potenciālajiem lietotājiem, iesaistītajām pusēm) ar atvērtu attieksmi ? 

• Vai dalībnieks bija elastīgs un pielāgoja vai mainīja/uzlaboja savu produktu un, ja nepieciešams, biznesa modeli, pēc atgriezeniskās 

saites informācijas iegūšanas un apkopošanas? 
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Interneta resursi 

 

Design probes. ISBN 951-558-212-1 

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11829 (bezmaksas lejuplāde) 

DIY toolkit. 

https://diytoolkit.org/ (bezmaksas lejuplāde) 

Field guide to Human-Centered design.  

http://www.designkit.org//resources/1 (bezmaksas lejuplāde) 

Step up toolkit by pdr. 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/STEP%20UP%20Toolkit.pdf 

Rokasgrāmata “Dizaina domāšana biznesa ideju izstrādei” 

https://juc.lv/wp-content/uploads/2019/04/design_toolikt_lv.pdf (bezmaksas lejuplāde) 
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