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Esi sveicināts! 

Ja lasi šo ceļvedi, Tu tāpat kā mēs tici, ka nākotnē  ir iespējams veidot labāku sadarbības 
ekonomiku, ka kopā mēs varam izaudzināt nākošo sociālo inovatoru paaudzi. 

“Rītdienas zeme” piedāvā apmācību  nākotnes sociālajiem inovatoriem un arī Tev, kas viņus 
atbalsta šajā ceļā. Tā ir pieejama ikvienam, kura mērķis ir rast atbildes uz sabiedrības nākotnes 
izaicinājumiem ar inovatīvu un pārveidojošu ideju palīdzību. 

“Rītdienas zemes” MATK (Masīvs Atklātais Tiešsaistes Kurss) apvieno teoriju, iedvesmu, praksi, sevis 
atklāsmi un diskusijas, un ir izstrādāts kā ceļojums nākotnē. 

Mēs aicinām Tevi kā apmācītāju eksperimentēt ar mūsu mācību materiāliem, lai  iedvesmotu 
jaunatklājējus: cilvēkus, kas strādā, lai attīstītu jaunus, praktiskus risinājumus sociālajiem izaicinājumiem. 

Sadarbojes ar mums! Iesaisti nākotnes sociālos inovatorus, iedrošini viņus reģistrēties MAT kursam, 
sapulcini savu jaunatklājēju grupu un atbalsti to “Rītdienas zemes” digitālo apmācību ceļojumā! 

Kļūsti par Izmaiņu čempionu, izstrādājot un koordinējot radošo mācību pieredzi, lai papildinātu digitālos mācību 
materiālus un atbalstītu domājošu vidi, kurā jaunatklājēji  var strādāt kopā un stiprināt savas zināšanas, iemaņas un 
prasmes, veidojot sociālo kapitālu. 

Mēs piedāvājam šo mācību pieredzi kā ideju apkopojumu, kuras Tu vari izmantot un pielāgot savai mērķa 
grupai. Šis ceļvedis ved cauri MATK saturam, kas tiek piedāvāts arī  drukas formātā. 

Eksperimentē ar “Rītdienas zemes” mācību ceļiem, lai palīdzētu nākotnes sociālajiem inovatoriem uzsākt 
ceļojumu, kas ļautu mainīt domāšanas veidu,  veidotu, uzlabotu un ieviestu sociālās inovācijas idejas. 

Pievienojies mums, sadarbojies un dalies ar savu pieredzi! 

www.tomorrowsland.eu 

Facebook.com/tomorrowslandeu 

@TLinnovation 

 

Sešas “Rītdienas zemes” partnerorganizācijas, ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas atbalstu, ir apvienojušās, 

lai radītu veidu, kā atbalstīt nākošās sociālo inovatoru paaudzes, kas būs spējīgas ietekmēt un ieguldīt labākas 

sabiedrības izveidē. 

 

                                                 

http://www.tomorrowsland.eu/
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1. Ievads 

“Rītdienas zemes” mācību pieredze ir ceļojums! 

“Rītdienas zemes” karte iepazīstina ar galvenajiem ieskatiem, vadot jaunatklājējus sociālās 
inovācijas ceļā. Ieskati kartē veido “Rītdienas zemes” reģionus, tādējādi vadot esošos un nākotnes 
sociālos inovatorus pa tās ceļiem, lai veiksmīgi sadarbotos ar citiem un radītu iesaistošu un 
inovatīvu sabiedrību. 

Mācību ietvars (1.pielikums) piedāvā pamata prasmes un zināšanas sociālo inovatoru 
pilnveidošanai. Tas dod Tev, kā apmācītājam, atbalstu mērķtiecīgas sociālo novatoru mācību 
pieredzes vadīšanā, kā arī iespēju pielietot mūsu digitālos mācību resursus.   

Izejot septiņus iedvesmojošus ceļus, jaunatklājēji iegūs jaunu skatījumu uz 
nākotni un praktizēs jaunas iemaņas, attīstot savas sociāli inovatīvās idejas. 

“Rītdienas zemes” mācību pieredze sastāv no: 

- 2 ievaddaļām, kas palīdz sagatavoties šim ceļojumam:  
- 5 ceļiem, kas veltīti noteiktu iemaņu izpētei, atklājot sociālajiem inovatoriem nepieciešamo “ceļasomu”: 

1. Radošais domātājs 
2. Ieviesējs 
3. Apvienotājs 
4. Izmaiņu katalizators 
5. Tehniķis  

 
Kā apmācošā persona, Tu varēsi izvēlēties resursus savu strukturēto apmācību aktivitāšu  organizēšanai vai 
iedvesmas sniegšanai. Mēs piedāvājam loģiski sakārtotu apmācību ceļojumu, tomēr katrs ceļš ir autonoms, tāpēc 
var izvēlēties vairākas vai izmantot visas apmācību nodaļas, iet pa jebkuru ceļu, jebkurā virzienā. 

Apmācāmie var iegūt MATK apgūšanas sertifikātu, vai, ja ir vēlme, sertifikātu par katras atsevišķas nodaļas 
apgūšanu. 

Mēs iedrošinām Tevi veidot mācību pieredzi, balstoties uz MATK resursu saturu, ko atklāj 
turpmākās šī ceļveža lapas. 

Mēs ielūdzam Tevi veidot savu personīgo nākotnes sociālo inovatoru kopienu un atbalstīt viņus 
ceļā uz “Nākotnes zemi”.  

Veiksmi! 
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2. Kļūsti par Izmaiņu Čempionu 

Kā Izmaiņu čempionam Tev būs jātver iespēja vadīt citus jaunatklājējus. Tu būsi katalizators, 
izpalīdzīgs mentors, skolotājs. 

Tev būs jāizveido cilvēkiem telpa, kur var atklāt ko jaunu. Kā koordinators Tu veicināsi iztēli un 
„iedegsi” prātus, lai Tavi apmācāmie būtu gatavi neparedzamajam un attīstītu sevī pārliecību  
izpētes veikšanai un radīšanai. Sāc ar karti un aicini nākotnes inovatorus atklāt “Rītdienas zemes” 
reģionus. 

“Rītdienas zemes” Stratēģiskās prognozes ziņojums atklāj detalizētāku aprakstu par radošās 
izveides metodoloģiju un pieeju, uz ko balstās mūsu apmācību ceļojums. 

 

 

Neatkarīgi no tā  vai izvēlēsies atklāt tikai vienu mācību ceļu, vai visus, izveido plānu, bet pieejamie 
resursi Tev būs neatsverams palīgs! Piemēram, izmanto IDOART rīku tādu darbnīcu plānošanai, kā 
Izmaiņu Čempions. Esi elastīgs, inovatīvs un gatavs tam, ka plāns var mainīties! 

Lai palīdzētu Tev izveidot un koordinēt mācību pieredzi “Rītdienas zemes” ceļojumā, mēs 
piedāvājam teorijas, rīkus un aktivitāšu piemērus, lai Tu, Izmaiņu čempion, vari iedrošināt 
jaunatklājējus būt labāk sagatavotiem interpretēt un izprast apkārtējo vidi un, izmantojot mācību 
resursus, attīstīt zināšanas, iemaņas un prasmes, lai varētu pētīt un radīt, izstrādāt plānu un būt 
gataviem to īstenot. 
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Šis  MATK ceļvedis ir licencēts saskaņā ar Creative Commons Attribution 4.0 starptautisko licenci (CC BY 

4.0). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Līdzfinansē  

Eiropas Savienības  

Erasmus+ programma 

 
Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izveidei nepauž atbalstu saturam, kas atspoguļo tikai un vienīgi autoru 

uzskatus. Komisija nav atbildīga par informācijas, ko satur šis dokuments, izmantošanu.  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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IZDZĪVO “RĪTDIENAS ZEMES” CEĻVEDI 
IEDROŠINOT NĀKOŠO SOCIĀLO INOVATORU PAAUDZI 
“Rītdienas zemes” Masīvais atvērtais tiešsaistes kurss (MATK; angļu valodā MOOC) ir pieejams ikvienam, 

kas tiecas rast atbildes uz nākotnes sabiedrības izaicinājumiem ar inovatīvu un laikmetīgu  ideju palīdzību. 

MATK aizvedīs Tevi ceļojumā, kas veicinās jauna domāšanas veida pieņemšanu, lai radītu, uzlabotu un 

ieviestu Tavu sociāli inovatīvo ideju. Tu kļūsi par sava veida novērotāju un radītāju, spējīgu izprast savas 

dzīves kontekstu, radoši meklējot iespējas un veidojot auglīgas sociālās attiecības, vadot komandu, 

tiecoties uz labākas pasaules izveidi. 

Valoda: Latviešu 

Grafiks: Pašmācību 

Paredzamā piepūle: 2/3 h katram mācību ceļam 

 

KĀPĒC MATK IR SVARĪGS? 

Pasaulē, kas nemitīgi mainās un, kurā trūkst risinājumu visiem sabiedrības izaicinājumiem, mums ir 

nepieciešamas jaunas prasmes sociālās inovācijas virzīšanai. Mums ir jāmācās, kā izprast ieinteresēto 

pušu (interesentu) vajadzības un intereses, kā veicināt radošumu pozitīvas ietekmes veidošanai, kā 

pārvietot uzsvaru no “es” uz “mēs”, kā vadīt attiecības, lai veidotos  labums sabiedrībai; kā sadarboties, 

piesaistot digitālo tehnoloģiju potenciālu. Ejot pa 7 iedvesmojošiem ceļiem, Tu iegūsi jaunu skatījumu uz 

nākotni un uzlabosi prasmes, izstrādājot un attīstot sociālās inovācijas idejas. Šie virzieni ir iespēja izceļot 

“Rītdienas zemi”, izpētīt  tās iespējas un uzsākt labākas pasaules izveidi. 

PIEEJA 

Šis MATK balstās uz mācību pieeju, kas apvieno teoriju, iedvesmu, praksi, sevis izvērtēšanu un diskusijas 
ar līdzīgi domājošiem. 

MATK ir izveidots kā ceļojums. Tu tajā esi pētnieks, kam ir jāsasniedz mērķis. Savā ceļojumā Tu krāsi 

idejas, prasmes un rīkus savas sociālās inovācijas idejas attīstīšanai. 
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Kurss sastāv no sekojošām daļām: 

 2 ievaddaļas, kas palīdzēs Tev sagatavoties savam ceļojumam: Tu satiksi savu ceļabiedrus, izpratīsi 

kontekstu un izpētīsi “Rītdienas zemes” karti.  

 

 5 galvenās daļas (mūsu ceļojuma posmi) veltīti īpašu iemaņu izpētei, ko Tev kā sociālajam 

inovatoram ir jāieliek savā ceļasomā:  

 

 “jāieslēdz” radošums; 

 jāizprot plašāks konteksts; 

 jāizveido attiecības; 

 jāvada citi, „kalpojot” tiem; 

 jābūt spējīgam sadarboties un darīt to digitālajā vidē. 

Ceļojuma aktivitāšu laiks nav noteikts, tāpēc vari ceļot cik ilgi vien vēlies. Mēs iesakām ievērot loģisku 

secību kursa satura izpētē, tomēr Tu vienmēr vari izvēlēties tos tematus, kas tev šķiet visnoderīgākie. 
Vadies pēc izjūtām, interesēm un vajadzībām. Katra ceļš ir autonoms. 

Tu vari izmantot resursus sevis paša apmācībām, mācību aktivitāšu organizēšanai grupām vai iedvesmai 

individuālu treniņu organizēšanai. Tāpēc, lai veiksmīgi kļūtu par “Rītdienas zemes” jaunatklājēju, mēs 
iedrošinām Tevi iepazīties un pielietot visas piedāvātās prasmes. 

 

 

Visi MATK materiāli ir licencēti saskaņā ar Creative Commons Attribution licence 4.0 Starptautisko licenci 

(CC BY 4.0)   

 

IZPILDES SERTIFIKĀTS 

Kurss piedāvā iespēju iegūt Izpildes sertifikātu par visu kursu vai katru atsevišķu daļu (ja esi ieinteresēts 

tikai vienā vai vairākās mācību daļās). Sertifikātu saņems ikviens, kas veiksmīgi izpildīs kursu, atbildot 

pareizi uz vismaz 60% jautājumu. 

 

Ja vēlies iziet pilnu kursu, visi jautājumi vienkopus ir pieejami pašās kursa beigās. Citādi, katras daļas 

beigās ir atbilstoša  ”jautājumu un atbilžu” sadaļa, atbildot uz jautājumiem, Tu saņemsi sertifikātu par 

katru MATK daļu. Tu varēsi izdrukāt izpildes sertifikātu tieši no mājaslapas. 

 

Izpildes sertifikāts nepiešķir akadēmiskos punktus, atzīmes vai grādu, bet gan apliecina Tavu mācīšanos 
un gūtās prasmes.  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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MĀCĪBU CEĻI  

 
Mēs piedāvājam loģisku secību kursa satura un aktivitāšu izpētei, tomēr Tu vienmēr vari izvēlēties tos 

tematus, kas tev šķiet visnoderīgākie. Vadies pēc izjūtām, interesēm un vajadzībām. 

ESI SVEICINĀTS “RĪTDIENAS ZEMĒ” UN CEĻABIEDRU GRUPĀ 

Šeit Tu iepazīsies ar ceļojumu, kuru gatavojies uzsākt. Tu satiksi savus ceļabiedrus un definēsi kopīgu 

izpratni un valodu, kas saistās ar sociālo inovāciju. 

Šī ceļojuma laikā satiksi pētniekus gan no sava paziņu loka, gan jaunus kontaktus, paplašinot savu paziņu 

tīklu. 

Šīs ievaddaļas noslēgumā Tu būsi spējīgs: 

 izprast sociālās inovācijas jēdzienu, kā tas tiek piedāvāts “Rītdienas zemē”; 

 definēt personīgos uzskatus par sociālo inovāciju; 

 noteikt personīgos mērķus dalībai šajā apmācību aktivitātē. 

IEVADS PĒTNIEKA CEĻVEDĪ / IZPLĀNO SAVU CEĻOJUMU  

Šis apmācību ceļš palīdzēs Tev gūt labāku izpratni par vidi, kurā Tu darbosies kā nākotnes sociālais 

inovators. Turklāt, tas palīdzēs Tev pilnveidot mācību rezultātus, ko vēlies sasniegt šī kursa nobeigumā, 

balstoties uz iemaņām, kuras vēlies uzlabot. 

Šīs daļas noslēgumā Tu būsi spējīgs: 

 izpētīt “Rītdienas zemes” karti;  

 pilnveidot savu sociālās inovācijas ideju, iedvesmojoties no piedāvātajiem “Rītdienas zemes” 

astoņiem reģioniem; 

 noteikt un aprakstīt savu sociālā inovatora profilu, ejot cauri “Rītdienas zemei”; 

 izvēlēties prasmes, kuras vēlies uzlabot šī kursa ietvaros, pārdomājot 5 inovatoru profilus: 

“Radošais domātājs”, “Ieviesējs”, “Apvienotājs”, “Izmaiņu katalizators”, “Tehniķis”.  

  



                                                                                

11 

1. RADOŠĀ DOMĀTĀJA CEĻŠ / “IESLĒDZ” SAVU RADOŠUMU 

Būt radošam nozīmē meklēt iespējas un darboties, izmantojot tās un radot izmaiņas. Ir ārkārtīgi svarīgi 

spēt pārslēgties no iespēju meklēšanas uz lēmumu pieņemšanu, un otrādi.  

Šajā mācību ceļā Tu apzināsies un iegūsi pārliecību par savu radošumu, kā arī iepazīsies un praktizēsi 
metodes, ar kuru palīdzību iespējams paplašināt redzesloku un sameklēt jaunas, inovatīvas idejas. 

Šī mācību posma noslēgumā Tu būsi spējīgs: 

 praktizēt “novirzīšanās un saplūšanas” metodi domāšanā, attiecinot to uz noteiktiem Tevis 

identificētiem sabiedrības izaicinājumiem; 

 izveidot risinājuma prototipu kādam sabiedrības izaicinājumam un prezentēt to citu priekšā; 

 spēt risināt sabiedrības izaicinājumus, izmantojot radošumu. 

2. IEVIESĒJS / IZPROTI PLAŠĀKU KONTEKSTU 

Ieviesējs liek procesiem darboties, zina, kā atrast un pielietot dažādus resursus, un ir spējīgs ieviest dzīvē 

tādas idejas, kuru mērķis ir radīt labumu sabiedrībai. Lai to paveiktu, Ieviesējs zina, kā izanalizēt 

apkārtējo vidi. Viņš var noteikt, kādus interesentus iesaistīt un kā efektīvi veidot attiecības ar tiem. 

Šajā apmācību ceļā Tu iepazīsies ar Transformatīvās sociālās inovācijas (TSI) teoriju, izpratīsi pastāvīgu 

pētījumu nepieciešamību  jaunu zināšanu apguvei, kā arī veiksi “interesentu analīzi”. 

Šī mācību posma noslēgumā Tu būsi spējīgs: 

 identificēt informācijas avotus (ieskaitot tiesību aktus, pētījumu ziņojumus, izvērtējumus, 

tīklojumu platformas, jaunumus un mediju ziņas), lai uzlabotu izpratni par kontekstu, kādā tiek 

pozicionēta tava sociālās inovācijas ideja; 

 noteikt interesentus, ko ietekmēs Tavas sociālās inovācijas izmaiņas; 

 attīstīt savu stratēģiju, ietekmīgu interesentu iesaistīšanai, lai radītu izmaiņas sabiedrībā. 

3. APVIENOTĀJS / VEIDO ATTIECĪBAS 

Apvienotājs ir cilvēks ar spēcīgām sociālajām prasmēm. Šī persona spēj apvienot un iesaistīt 

cilvēkus, kā arī veidot ārējās attiecības. 

Šajā apmācību ceļā Tu iepazīsies ar sociālā kapitāla jēdzienu un izpratīsi attiecību spēku sabiedrības 

labuma radīšanā. 
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Šī mācību posma noslēgumā Tu būsi spējīgs: 

 noteikt un vizualizēt personīgo un potenciālo tīklu, lai izprastu sociālo kapitālu, kas Tev jau ir; 

 identificēt jaunas tīklošanas stratēģijas, lai palielinātu savu sociālo kapitālu; 

 trenēt tīklošanas prasmes “Rītdienas zemes” kopienā un savā kopienā. 

4. IZMAIŅU KATALIZATORS / VADI CITUS, „KALPOJOT” TIEM  

Izmaiņu katalizators ir persona, kas veido vienlīdzīgas sadarbības attiecības ar kontaktiem, sociālo 

ekonomiku un privāto sektoru izmaiņu radīšanai. 

Šajā apmācību ceļā Tu uzzināsi par “kalpojošā” līdera teoriju un pieeju, ko var pielietot sadarbības 

komandas motivācijai inovāciju un sabiedrības izmaiņu radīšanā. Tu attīstīsi izpratni par nepieciešamajām 

īpašībām, lai izmainītu līderības pieeju no “es” uz “mēs”. 

Šī mācību posma noslēgumā Tu būsi spējīgs: 

 noteikt tās īpašības, kas jāapgūst “kalpojošam” līderim; 

 definēt “pazemības” jēdzienu attiecībā uz „kalpojošo” līderi, kas vada sociālās inovācijas 

projektus; 

 definēt, kā “pazemīgs” līderis varētu radīt ietekmi uz Tavu kopienu. 

5. TEHNIĶIS / SADARBOJIES UN DARI TO DIGITĀLI 

Tehniķis ir persona, kam ir pārliecinošas digitālās prasmes, spēja komunicēt un mācīties tiešsaistē un  

drosme ikdienā izmēģināt jaunākās tehnoloģijas. Šajā apmācību posmā Tu izpētīsi, ko nozīmē būt 

spējīgam sadarboties un strādāt digitāli. Sabiedrībai un biznesam kļūstot aizvien vairāk atkarīgiem no 

tehnoloģijām, ir nepieciešams apzināt digitālo rīku stiprās puses, sadarbojoties ar citiem digitāli un 

attālināti. 

Šī mācību posma noslēgumā Tu būsi spējīgs:  

 izprast digitālās sadarbības jēdzienu; 

 noteikt digitālās sadarbības tehnoloģiju potenciālu aizvien vairāk globalizētā pasaulē; 

 identificēt, kā bezmaksas tiešsaistes rīki var palīdzēt tavā ikdienas darbā; 

 eksperimentēt ar dažādiem bezmaksas rīkiem, ko vari izmantot, lai veidotu sadarbību sociālu 

izaicinājumu risināšanā.  
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Laipni lūgts “Rītdienas zemē”. Ainava un ceļabiedri  

Laipni lūgts “Rītdienas zemē”! 

Ko no šī ceļojuma sagaidīt? 

Ko sociālā inovācija nozīmē “Rītdienas zemē”?  

Ko “Rītdienas zemē” nozīmē “sadarbības ekonomika”?  

Pārdomu brīdis: Dalies ar savu sociālās inovācijas ideju 
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“Rītdienas zemes” pieredze! 

“Rītdienas zeme” īsumā 
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Izaicini sevi: Rītdienas stāsti 

Sociālā inovatora profila kompass 

Pieci sociālo inovatoru profili 

Izaicini sevi: Izveido savu personīgo kompasu 
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RADOŠĀ DOMĀTĀJA CEĻŠ. “Ieslēdz” savu radošumu 

Ko sagaidīt no šī ceļa? 

Ievāc informāciju 

Ieteicamie resursi 

Lūkojies pēc iedvesmas: iepazīsti Oskaru Kolianderu 

Izaicini sevi: Izveido produkta prototipu 

Izaicini sevi: Izveido skatījuma gaisa tuneli 
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TEHNIĶA CEĻŠ. Sadarbojies un dari to digitāli 
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Šeit Tu iepazīsies ar ceļojumu, kuru gatavojies uzsākt. Tu satiksi savus ceļabiedrus un definēsi kopīgu 

izpratni, kas saistās ar sociālo inovāciju. 

 

Šī ceļojuma laikā satiksi pētniekus gan no sava paziņu loka, gan nodibināsi jaunus kontaktus, paplašinot 

savu domubiedru tīklu. 

 

Šīs ievaddaļas noslēgumā Tu būsi spējīgs: 

 izprast sociālās inovācijas jēdzienu, kā tas tiek izprasts “Rītdienas zemē”; 

 definēt personīgos uzskatus par sociālo inovāciju; 

 noteikt personīgos mērķus dalībai šajā apmācību aktivitātē. 

  

LAIPNI LŪGTS 

“RĪTDIENAS ZEMĒ” 

Ainava un ceļabiedri 
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LAIPNI LŪGTS “RĪTDIENAS ZEMĒ”!  

 
https://youtu.be/08YID6Zx6io  

“Rītdienas zeme” ir iedvesmojoša vieta, kuru  pētīt un veidot kopā sabiedrību, kura gatava  strādāt cilvēku 

un planētas nākotnes labā.  

Tas ir sapnis par iekļaujošāku un inovatīvāku sabiedrību, kas radīta Eiropas jaunatklājēju sadarbības ceļā. 

Pirmie jaunatklājēji ir definējuši astoņus dažādus ar atšķirīgām īpašībām un orientieriem - “Rītdienas 

zemes” reģionus, kurus  vari „izstaigāt” un apgūt mācību procesā. 

Izdzīvojot “Rītdienas zemes” MATK, Tu vari atklāt personīgos reģionus un attīstīt savu sociālā inovatora 

profilu. 

Šajā MATK mēs piedāvājam piecus apmācību ceļus, palīdzot Tev pieņemt jaunu domāšanas veidu, kļūt par 

jauna veida novērotāju un veidotāju, kas meklē iespējas un sadarbojas ar domubiedriem jaunas pasaules 

radīšanas labā. 

Šī ceļojuma galā Tu būsi gatavs iziet cauri savai personīgajai “Rītdienas zemei” ar jaunu redzējumu un 

skaidriem mērķiem. 

 

 
 

https://youtu.be/08YID6Zx6io
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KO NO ŠĪ CEĻOJUMA SAGAIDĪT?  

 

Rezultāti 

Ceļojot pa “Rītdienas zemi”, Tu:             

 radīsi savas personīgās “Rītdienas zemes” aprakstu, atklājot jaunu redzējumu; 

 definēsi savu sociālā inovatora profilu; 

 iziesi piecus apmācību ceļus, lai iegūtu jaunas prasmes un iemaņas, kas palīdzēs Tev sasniegt savu 

“Rītdienas zemi” un gūt panākumus sociālā labuma radīšanā; 

 satiksi sociālos inovatorus - jeb cilvēkus, kas vēlas tādi būt – no visas Eiropas, dalīsies savās 

pārdomās, paplašināsi redzesloku un palielināsi savu sociālo kapitālu. 

 “Obligātie” noteikumi 

 Izmanto tik daudz laika, cik Tev ir nepieciešams; 

 Ceļojuma aktivitāšu laiks nav noteikts, tāpēc vari ceļot cik ilgi vien vēlies.  

 Izvēlies ceļu, kas Tev patīk; 

 Mēs rekomendējam maršrutu (secība, kurā sekot saturam un veikt aktivitātes), tomēr Tu 

vari izvēlēties savu maršrutu, vadoties pēc izjūtām, interesēm un vajadzībām.  

 Iesaisties un eksperimentē. 

 Pēc pirmajiem soļiem, kas prezentē “Rītdienas zemes” pieeju, Tu ceļosi pa pieciem 

“Apmācību ceļiem” ar treniņu un iedvesmu, izaicinājumiem un pārdomu brīžiem, kuru laikā 

dalīsies pārdomās ar ceļabiedriem. 

Iesaisties, lai attīstītu noderīgas prasmes, kas palīdzēs radīt savu “Rītdienas zemi”.  

“RĪTDIENAS ZEME” TEVI GAIDA!  
  



                                                                                

19 

KO SOCIĀLĀ INOVĀCIJA NOZĪMĒ “RĪTDIENAS ZEMĒ”?  

“Rītdienas zeme” ir projekts, kura mērķis ir sadarbības ceļā apmācīt sociālos inovatorus. Lai to izdarītu, 

mēs veicām radošu pētījumu, definējot sociālās inovācijas pīlārus Eiropas kontekstā. 

Atbilstoši iegūtajiem rezultātiem, sociālo inovāciju var definēt sekojošā veidā:  

Nodoms: Sociālā inovācija kalpo sabiedrībai, pateicoties jauniem risinājumiem

Sociālā inovācija ir iespēja radīt jaunus risinājumus sabiedrības izaicinājumiem. Tas 

tiek darīts ar nodomu apmierināt sabiedrības vajadzības un atrisināt noteiktas 

problēmas, pielietojot jaunus risinājumus. 

Elastība: “Jaunievedums” sociālajā inovācijā ir elastība

Sociālai inovācijai vajadzētu būt kaut kam jaunam vidē, kurā to ievieš. Tam nav 

noteikti jābūt revolucionāram jaunievedumam, bet gan jāuzrāda novitāte tiem, kas dotajā kontekstā 

un inovācijas ieviešanā ir iesaistīti. Sociālās inovācijas procesam no tās sākuma līdz iedarbības 

efektam var būt inovatīva nozīme. 

Iniciatīva: Sociālā inovācija ir process, kas nāk “no apakšas” 

Sociālā inovācija ir indivīdu vai kopienu grupu kopīgi iniciēts process. Tas izpaužas jaunās 

idejās, kuras var pārņemt citi  izpildītāji, piemēram, politiķi  vai īpašas institūcijas pārņemtas. Sociālā 

inovācija ir iniciatīva “no apakšas”, nevis lejupejošs lēmums.   

Neformāla daba: Sociālā inovācija bieži vien ir neformālu aktivitāšu rezultāts 

Sociālā inovācija rodas nejaušās vai neplānotās darbībās un procesos, kas paredz 

ieguldījumu sabiedrības izmaiņās. Tas nozīmē, ka sociālie inovatori uzsāk jauninājumu, jo 

tāda ir  bijusi nepieciešamība, apzinoties  īsto brīdi, kas rada ietekmi uz sabiedrību.  

Integrācija: Sociālā inovācija apvieno komerciālās un sabiedrības vērtības 

Sociālā inovācija nozīmē sabiedrības vērtību integrēšanu ar biznesa vērtībām, veicot 

saimniecisko darbību un vienlaikus ietekmējot sabiedrību pozitīvā veidā. Tas nozīmē, ka 

gan komerciālās, gan sabiedrības vērtības var savstarpēji papildināt viena otru. Šis dubultais 

uzdevums, kas apvieno biznesa un sabiedrības vajadzības, atspoguļo domāšanas veidu daudzveidību, 

kas ietekmē sociālo inovāciju. Dažādās ietekmes vispirms rada labumu sabiedrībai un tikai otrajā 

plāna - privātām personām (uzņēmējiem). 
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Iesaistīšanās: Sociālā inovācija rodas pateicoties interesentiem un iesaistei  

Sociālā inovācija rodas un pastāv pateicoties ieinteresētiem indivīdiem, tiem 

iesaistoties jauninājumu ieviešanā un pētot sabiedrības vajadzības. Sociālā inovācija 

parāda, ka sabiedrības problēmu risināšana nevar notikt bez iedzīvotāju iesaistes. Kopējam labumam 

jābūt augstākam par visu. Problēmu risināšanai, cilvēku vajadzību apmierināšanai un pozitīvai 

attieksmei ir vislielākā nozīme. 

 

KO “RĪTDIENAS ZEMĒ” APZĪMĒ “SADARBĪBAS EKONOMIKA”  

Sadarbības ekonomiku definē kā iniciatīvas, kas balstās uz horizontālajiem tīkliem un kopienas līdzdalību. 

Tā balstās uz “varas sadali un uzticēšanos kopienu iekšienē, pretstatot to centralizētām institūcijām” 

(Collaborative economy, Rachel Botsman), izpludinot robežas starp ražotāju un patērētāju. Šīs kopienas 

tiekas un mijiedarbojas tiešsaistes tīklos un vienādranga platformās, kā arī dalītās telpās: kā koplietošanas 

darbnīcas un kopstrādes vietas. 

Sociālās inovācijas piemērs - sadarbības ekonomika tiek veidota uz procesiem, kas orientējas uz kopienu, 

kuras mērķis ir radīt ekonomiski efektīvāku un vides ziņā ilgtspējīgāku sabiedrību. 

Sniedzot pilsoņiem un sociālajiem uzņēmējiem jaunas iespējas, daudzreiz saukta par “dalīšanās 

ekonomiku”, tā strauji attīstās visā Eiropā, jo daudz cilvēku jau ir pielietojuši vai apzinās sadarbības 

ekonomikas pakalpojumus, sākot ar dzīvojamās platības un auto-braucienu dalīšanas, līdz pat citiem 

dalītiem, iekšzemes pakalpojumiem. 

Eiropas Komisija meklē veidus, kā iedrošināt jaunu un inovatīvu pakalpojumu attīstību, kā arī esošo aktīvu 

plašāku izmantošanu, nodrošinot pietiekamu patērētāju (sociālo) aizsardzību. 

Ar Eiropas Sadarbības ekonomikas darba kārtību, ES ievieš skaidrību noteikumos un politikas ieteikumos 

ar mērķi palīdzēt pilsoņiem, uzņēmējiem un ES dalībvalstīm gūt absolūtu labumu no jauniem biznesa 

modeļiem un veicināt sabalansētu sadarbības ekonomikas attīstību. 

 

PĀRDOMU BRĪDIS: DALIES AR SAVU SOCIĀLĀS INOVĀCIJAS IDEJU  

 

Šī ceļojuma laikā Tu satiksi domubiedrus no sava paziņu loka, kā arī nodibināsi jaunus kontaktus MATK 

izpētes procesā. Paplašinot ceļabiedru tīklu, Tu vari strādāt kopā ar viņiem vai dalīties ar tiem pārdomās 

par savu ideju. Padomā, kāpēc lai neuzsākt dalīties personīgajā redzējumā par sociālo inovāciju, savu 

sociāli inovatīvo ideju vai jebko, kas Tev šķiet atbilstošs? Atstāj savu ziņu uz “diskusiju dēļa”, atbildot uz šo 

aicinājumu. 

http://ouishare.net/en/about/collaborative_economy
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Šis apmācību ceļš palīdzēs Tev iegūt labāku izpratni par vidi, kurā Tu darbosies kā nākotnes sociālais 

inovators, turklāt, tas palīdzēs Tev pilnveidot zināšanas un uzlabot iemaņas šī  apmācību kursa 

nobeigumā. 

Šīs daļas noslēgumā Tu būsi spējīgs: 

 izpētīt “Rītdienas zemes” karti;  

 pilnveidot savu sociālās inovācijas ideju, iedvesmojoties no piedāvātajiem “Rītdienas zemes” 

astoņiem reģioniem; 

 noteikt un aprakstīt savu paša sociālā inovatora profilu, ejot cauri “Rītdienas zemei”; 

 izvēlēties prasmes, kuras  vēlies uzlabot šī kursa ietvaros, pārdomājot 5 inovatoru profilus: 

“Radošais domātājs”, “Ieviesējs”, “Apvienotājs”, “Izmaiņu katalizators”, “Tehniķis”.  

  

IEVADS PĒTNIEKA CEĻVEDĪ 

Izplāno savu ceļojumu 
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IZDZĪVO “RĪTDIENAS ZEMI”! 

https://youtu.be/wJYu7qPwehs  

Laipni lūgts “Rītdienas zemē”! 

 

Tā nav tikai vieta, ko apciemot, bet gan vieta, kuru var izpētīt un, kurā var radīt iniciatīvas, kas veltītas 

cilvēku labklājības un planētas uzlabošanai. 

 

Pastāv astoņi dažādi “Rītdienas zemes” reģioni. Katram reģionam piemīt atšķirīgas īpašības un orientieri, 

kā jebkurā citā zemē. 

Tu vari uzsākt savu ceļojumu ar “Vienkāršo prieku” izpēti un iepazīties ar “Spēlēšanas institūtu”, tad 

pārlēkt uz “Digitālo darvinismu” un apciemot “Nulles robežizmaksu sabiedrību”. “Rītdienas zemē” ir 

daudz ko pētīt! Kā jaunatklājējs Tu iemācīsies orientēties tagadnē un nākotnē, sociālajā un dabas pasaulē. 

Drosmīgās dvēseles, kas uzņemas atbildību risināt kopīgos izaicinājumus, var daudz ko smelties „Rītdienas 

zemē”. 

Vai Tu esi gatavs uzsākt šo ceļojumu? Pako ceļasomu un ļaujies izpētei! 

Laipni lūgts “Rītdienas zemē”! 

  

https://youtu.be/wJYu7qPwehs
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“RĪTDIENAS ZEME” ĪSUMĀ 

Kur man ir jādodas? 

Nākotne ir nenoteikta, un ir grūti kaut ko paredzēt.  

Karte iepazīstina ar astoņiem pamata ieskatiem “Rītdienas zemē”, lai vadītu Tevi kā jaunatklājēju 
ceļojumā, kas pārveidos Tevi par sociālo inovatoru. Ieskati ir veidoti kā “Rītdienas zemes” reģionu piemēri 
un sniedz Tev ieskatu par to, kā  efektīvi sadarboties  ar citiem dalībniekiem iekļaujošākas un inovatīvākas 
sabiedrības veidošanā. 
 
Izmanto šo Karti un astoņus piedāvātos “reģionus” kā atskaites punktu, domājot par iespējamiem 
izaicinājumiem, ar ko saskarsies pasaule. Tā Tu uzsāksi ceļojumu, lai izveidotu labākas Rītdienas 
scenārijus. 
Kādus izaicinājumus Tu vēlies pārvarēt? Kā tajos iekļaujas tava ideja? 

Sākumā izpēti “Rītdienas zemes” reģionus, lai iedvesmotos:  

 Glokālais (glocal) paradokss: Globālā un lokālā domāšanas veidu līdzāspastāvēšana rada 

polarizētu multikulturālu pasauli. Kā mēs varētu apvienot šos nodalītos skatījumus, lai radītu 

ilgtspējīgus globālus un lokālus risinājumus? 

 Paļaušanās uz tehnoloģijām: Tehnoloģiju pārņemšana atceļ nepieciešamību uzticēties cilvēkiem 

un pārnes to uz tehnoloģijām. Kā mēs varētu efektīvi radīt uzticību un veidot sabiedrības 

labumu jauktā - digitālā un fiziskā – realitātē? 

 Paralēlās perspektīvas: Internets ļauj mums piekļūt globālajai informācijai, viedokļiem, 

zināšanām, perspektīvām un cilvēkiem. Paralēlu perspektīvu savstarpējā saistība it tas, kas liek 

sociāliem inovatoriem darboties saskaņā ar morāli. Kā mēs varētu līdzsvarot uzmanību ar 

drosmi  un strādāt efektīvi savstarpēji apvienotā kopumā? 

 Vienkāršie prieki: Vienkāršie prieki ir pamats sociālajai inovācijai, radot patiesu vērtību. Kā 

labklājības radīšana sevī palīdz sabiedrībai būt ilgtspējīgākai? 

 Atkritumu iespējas un taupība: Atkritumi ir tikai resurss, ko „ražo” nepārdomāta procesa 

rezultātā, bet taupība ir inovatīva iespēja. Kā mēs varētu padarīt trūkumu un pārpilnību par 

sociālās inovācijas iespējām? 

 Digitālais darvinisms: Digitālā sabiedrība rada iespējas ietekmēt un veidot jaunu sabiedrisko 

hierarhiju. Kā sociālā inovācija izmanto digitālos rīkus, lai iedrošinātu visus, ne tikai jauno 

“digitālo” sabiedrības daļu?  

 Pārkārtotā atbildība: Kopienas un neformālās organizācijas uzņemas atbildību par jaunas 

sociālās sistēmas izveidi. Kādā veidā sociālie inovatori iesaistās kopienas atbildības pārdalīšanā 

un jaunas sistēmas izveidē labākai rītdienai? 

 Ilgtspējīgi risinājumi: Sistēmiski risinājumi ļauj sociālajiem inovatoriem izmantot izaicinājumus 

kā iespēju attīstīties ilgtspējīgi.  
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Kā mēs varētu padarīt mūsu projektus ilgtspējīgus, ja mēs izmantojam esošos produktus, 

risinājumus un pakalpojumus, sasaistot un integrējot tos noteiktu izaicinājumu risināšanā? 

 

Vēlies uzzināt vairāk?  

Izpēti Karti vai ieej “Rītdienas zemes” mājaslapā, lai lejuplādētu “Stratēģiskās prognozes ziņojumu”, 
kas izskaidro, kā tika radīta “Rītdienas zemes” karte ar tās reģioniem.  

 
 

Ceļojums pa astoņiem “Rītdienas zemes” reģioniem palīdzēs Tev atrast sabiedrības izaicinājumu, kas radīs 

degsmi Tevī, vai arī Tu vari pētīt kādu jaunu, savu reģionu, sekojot norādēm “Radošā domātāja” daļā. 
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NĀKOTNES KONUSS 

Mēs piedāvājam iepazīties ar “nākotnes konusu” kā metaforu nākotnes atkodēšanai. Šis modelis ilustrē 
iespējamos nākotnes scenārijus un apvieno tos tagadnē. 

 

Novietojot sevi, savas iemaņas, projektu idejas un apņemšanos konusa virsotnē, Tu vari apskatīt 

iespējamos nākotnes scenārijus un izmantot tos savu pūliņu vadīšanai, radot iekļaujošāku un 

inovatīvāku sabiedrību. Izmanto šo konusu un scenārijus, lai izvērtētu, vai Tavi šī brīža pūliņi 

pietuvina vai attālina Tevi no vēlamā scenārija. 

Daži padomi: 

 varbūtējās nākotnes lauks sastāv no notikumiem, kas, ļoti iespējams, kļūs par realitāti, bet centrā 

atrodas paredzamie turpmāko izredžu un iespēju scenāriji; 

 ticamās nākotnes lauks iekļauj scenārijus, kas var notikt esošo zināšanu rezultātā; 

 Iespējamās nākotnes lauks ietver visus turpmākos scenārijus, kas var notikt un  kas pašreizējā 

brīdī šķiet nereāli; 

 vēlamo nākotnes scenāriju laiks, kas atkarīgs no nākamības domātāja izpratnes novērtējuma – 

tas, ko vēlamies sasniegt. 

 

Meklē vairāk šajā publikācijā.  

https://static1.squarespace.com/static/580c492820099e7e75b9c3b4/t/58abbe7c29687fbaf4a03324/1487650430788/A+Primer+on+Futures+Studies.pdf
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IZAICINI SEVI:  

RĪTDIENAS STĀSTI 

 
Tu esi izlēmis, kādu ideju attīstīt. Bet kā ir ar vidi, kurā būs jāstrādā, lai īstenotu Tavu iniciatīvu? Tagad ir 

laiks apdomāt savu ideju. 

 

ILGUMS 

1 h 

DALĪBNIEKI 

Individuālā aktivitāte 

MATERIĀLI 

Papīra lapa un pildspalva 

PADOMS  

Stāstījumam jābūt: 

 īsam un kodolīgam (ne vairāk par 1000 rakstu zīmēm, ieskaitot 

atkāpes); 

 apvieno elementus no vismaz viena no iepriekšējās nodaļas 

astoņiem ieskatiem, ko esi identificējis;  

 nosaki, vai tas jau eksistē, un ievieto atsauci uz esošo pasākumu un 

organizāciju. 

 

SOĻI 

 apdomā savu sociālās inovācijas ideju; 

 koncentrējies uz “Rītdienas zemes” reģioniem, ko esi apzinājis, un izvēlies vienu vai vairākus, 

kuros šī ideja iekļaujas (vai izvēlies savu – jaunu reģionu). 

 Izveido īsu stāstījumu kā pārmaiņu scenāriju, kas notiks nezināmā nākotnē. 

REZULTĀTS 

Vizualizē savu inovatīvo ideju un uzsāc to pilnveidot un plānot turpmāko attīstību.  
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PĀRDOMAS PAR APGŪTO 

 Kāds ir tavs vēlamais scenārijs?  

 Kā tava ideja/projekts ir iekļaujas šajā scenārijā?  

 Kāds ir nākamais solis idejas attīstīšanā?  

SOCIĀLĀ INOVATORA PROFILA KOMPASS  

 
KAS TEV IR NEPIECIEŠAMS? 

Lai stātos pretī izaicinājumiem, ko piedāvā mums “Rītdienas zeme”, mums kā nākotnes sociālajiem 

inovatoriem nepieciešams uzlabot savas prasmes un iemaņas. 

Nepieciešamās iemaņas tika identificētas izpētes procesa laikā, ietverot literatūras analīzi, radošo dizaina 

domāšanu un fokusa grupas ar respondentiem, kam ir pieredze sociālajā uzņēmējdarbībā un sociālajā 

inovācijā. Tā rezultātā tika radīts modelis, kas atklāj, kas ir sociālie inovatori un kā tie ir motivēti. 

 
“Iekšējais centrs” apzīmē iekšējos pieņēmumus un principus, pēc kā vadās indivīds. Tas sastāv no 
vērtībām, domāšanas veida un iedvesmas, ko sociālie inovatori atzīst par galveno viņu darbībā. 

 “Ārējais aplis” attiecas uz iekšējā centra materializēšanos interešu un mērķu veidolā. Tas apraksta 
sociālo inovatoru motivāciju, kas savukārt vada inovācijas attīstību un ieviešanu. 

Trešais apļa modeļa līmenis atspoguļo mācīšanās “pakāpi”. Tas veido potenciālu indivīdu atbalstam 

talantu attīstīšanā, esošo prasmju un iemaņu stiprināšanā, kā arī jaunu iemaņu gūšanā un noteiktu 

zināšanu apgūšanā. 
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PIECI SOCIĀLO INOVATORU PROFILI  

 

Prasmes un iemaņas, kas ir identificētas izpētes posmā, ir izvietotas piecos profilos, kas kopā veido 

sociālā inovatora vai tā komandas tēlu. Ieskatoties šajos 5 profilos, vai Tu spēj identificēt sevi vismaz 

vienā no tiem? Kādas prasmes un iemaņas Tev ir jāuzlabo? 
 

Radošais domātājs 

Būt radošam nozīmē meklēt iespējas un darboties, lai tās pielietotu un radītu izmaiņas. Ir ārkārtīgi svarīgi 

mācēt “pārslēgties” starp iespēju meklēšanu un lēmumu pieņemšanu.  

  

Galvenās iemaņas un prasmes: 

 radošā domāšana; 

 kritiskā domāšana; 

 elastība. 

Ieviesējs 

Ieviesējs liek procesiem darboties un zina, kā atrast un pielietot dažādus resursus. Ir spējīgs ieviest dzīvē 

tādas idejas, kuru mērķis ir radīt labumu sabiedrībai.  

Galvenās prasmes un iemaņas ir:  

 izpēte, analīze un interpretācija; 

 stratēģiskā domāšana; 

 spēja formulēt misiju, mērķus (rezultātus un ietekmi); 

 resursu mobilizēšana; 

 projekta/biznesa vadība; 

 sociālās ietekmes  izvērtēšana. 

Izmaiņu katalizators 

Izmaiņu katalizators ir persona, kas spēj radīt līdzvērtīgas uz sadarbību vērstas attiecības ar cilvēkiem 

publiskajā un privātajā sektorā, ar mērķi radīt sabiedrības izmaiņas.  
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Galvenās prasmes un iemaņas ir: 

 nākotnes redzējums un spēja paredzēt pozitīvas izmaiņas; 

 spēja atrast, iesaistīt un iedvesmot, mobilizēt un motivēt; 

 sadarbība. 

Apvienotājs 

Apvienotājs ir cilvēks ar spēcīgām sociālajām prasmēm. Šī persona spēj apvienot un iesaistīt 

cilvēkus, kā arī veidot ārējās attiecības. 

Galvenās prasmes un iemaņas ir: 

 tīklošana;  

 pārliecināšanas un  komunikācijas prasmes; 

 starpsektoru komunikācijas spējas; 

 klausīšanās un empātijas izrādīšana.  

Tehniķis  

Persona, kam ir pārliecinošas digitālās prasmes un, kas spēj komunicēt un mācīties tiešsaistē,  nebaidās 
ikdienā izmēģināt jaunākās tehnoloģijas.  

Galvenās prasmes un iemaņas ir: 

 informācijas vadība; 

 tehniskās (biznesa) operācijas; 

 izvērtēšana un problēmu risināšana; 

 digitālā sadarbība; 

 komunikācija un dalīšanās ar citiem; 

 satura un zināšanu radīšana un analīze.   
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IZAICINI SEVI:  

IZVEIDO SAVU PERSONĪGO KOMPASU 

 

Šī izaicinājuma mērķis ir vizualizēt Tavu kā sociālā inovatora profilu un noteikt prasmes un 

kompetences, kuras vēlies uzlabot sava mērķa sasniegšanai.  

ILGUMS 

1 h 

DALĪBNIEKI 

Individuāls darbs 

MATERIĀLI 

Papīra lapas, vismaz 2 dažādu krāsu pildspalvas un Sociālo inovatoru profilu kompass   

   PADOMS 

   Sevis izzināšana prasa laiku: nesteidzies!  

 

SOĻI 

 Apraksti, no kā sastāv katra no Kompasa sadaļām “Iekšējā centrā” un “Ārējā līmenī” – ar 

atslēgvārdiem vai īsos teikumos; 

 Pārdomā, kā tu attiecini sevi uz katru no Kompasa līmeņu punktiem un izmantotajiem 

atslēgvārdiem? 

 Mācīšanās līmenis: apraksti katru Kompasa sadaļu ar atslēgvārdu rindu. 

 Izcel savas stiprās puses ar krāsu uz papīra; 

 Izcel savas vājās puses ar citu krāsu.   

REZULTĀTS 

Izprast savas stiprās un vājās puses, vērtības un iedvesmu, kā arī noteikt, kādas iemaņas un/vai prasmes 

Tu vēlies uzlabot vai atrast citu ceļabiedru vai partneru atbalstā. 

PĀRDOMAS PAR APGŪTO 

 Ko tu ievietotu katrā no līmeņu punktiem – iemaņas un prasmes, zināšanas, talantus utt.? 

 Vai ir kādas prasmes vai iemaņas, ko vēlies iegūt sava mērķa sasniegšanai? 
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Seko šī apmācību ceļa soļiem, lai palielinātu savu pārliecību spēt radīt jaunas idejas un attīstītu 

strukturētu un apzinātu veidu, kā vadīt radošos procesus. Izpēti apkopotos resursus un attīsti savu 
radošumu jau šodien.  

Šajā mācību ceļā Tu apzināsies un iegūsi pārliecību par savām radušajām spējām, turklāt, Tu iepazīsies un 

praktizēsi radošas metodes, ar kuru palīdzību iespējams paplašināt redzesloku un atrast jaunas inovatīvas 
idejas. 

Šī mācību posma noslēgumā Tu būsi spējīgs: 

 praktizēt “novirzīšanās un saplūšanas” metodi domāšanā, attiecinot to uz noteiktiem Tevis 

identificētiem sabiedrības izaicinājumiem;  

 izveidot risinājuma prototipu kādam sabiedrības izaicinājumam un to prezentēt; 

 apliecināt savu apņemšanos risināt sabiedrības izaicinājumus, izmantojot radošumu. 

  

RADOŠĀ DOMĀTĀJA CEĻŠ 

“Ieslēdz” savu radošumu 
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KO SAGAIDĪT NO ŠĪ CEĻA? 

                     https://youtu.be/aJuX6qBSHQE  

Radošums nav iedzimts gleznotāju un mūziķu talants, bet gan prasme, kuru jāmācās un jāpraktizē. 

Radošums ir pamats apzīmējumam “būt cilvēkam”, jo katru dienu mēs radām nosacījumus nākotnes 

iespējām.  

Pirmais solis kļūt radošam, ir apzināšanās, ka Tu jau tāds esi. Daudz cilvēku nemaz nejūtas spējīgi radīt 

jaunas idejas, un tāpēc mēs nodalām apzinātu radošumu no neapzināta, cilvēkus, kas to apzinās un 

neapzinās. Ja vēlies labāk strukturēt savu radošo darbu vai palielināt savu kreatīvo pārliecību, Tev 

vajadzētu ievērot vairākus soļus: 

1. STRUKTURĒ SAVU RADOŠUMU. Mācies apgūt  dizaina domāšanas metodi un pārslēgšanos no 

“Novirzīšanās” uz “Saplūšanas” domāšanu. Novirzīšanās domāšana nozīmē atvēršanos un visu 

iespējamo skatījumu un ideju, kas attiecas uz Tavu tematu vai projektu,  izskatīšanu. Saplūšanas 

domāšana, savukārt, ir “noslēgšanās” uz konkrēto un izskatīto skatupunktu sakārtošanu tā, lai radītu 

noteiktas koncepcijas, idejas vai scenārijus nākotnei. Šo divu pieeju pielietojums domāšanā ir būtisks 
nosacījums radošā darba sasniegumiem. 

2. DALIES AR SAVU DARBU. Radošums ir sociāls process, un Tevis radītajam projektam ir jēga tikai tad, ja 

tas rada labumu citiem. Kā radošai personai un “Rītdienas zemes” jaunatklājējam Tev jāspēj palīdzēt 

cilvēkiem radīt, kā arī spējīgam dalīties ar rezultātiem atbilstošos, iedvesmojošos un redzamos veidos. 

3. NENOSODI. Tas, ko tu uzskati par svarīgu, patiesu, nepatiesu, lielisku vai pozitīvu, īsti neattiecas uz 

radīšanas procesu. Daudz varenu atklājumu ir balstīti uz tūkstošiem kļūdu, un uz labām idejām bieži 

iedvesmo tieši ļoti mazvērtīgas ieceres. Neierobežo ar nosodījumiem nedz savas, nedz arī citu idejas. 

4. IEJŪTIES UN MAINI SKATĪJUMU. Noskaidro, ko domā citi, izpēti jaunus redzējumus, esi zinātkārs un 

izprotošs, lai izzinātu pasauli. Einšteins ir teicis, ka mēs nevaram atrisināt mūsu pašreizējās problēmas 

ar to pašu domāšanas veidu, ar kuru tās radījām. Tāpēc izmēģini citu domāšanas veidu un izpēti 

iespējas un izaicinājumus no jauna skatupunkta. Šajā apmācību ceļā Tu vari izpētīt, izdzīvot un praktiski 

pielietot radošumu. Mēs vēlamies Tev sniegt noderīgus rīkus un redzējumus, kas palīdzēs Tev kļūt par 

radošu jaunatklājēju, kas gan zinātkāri izpēta nākotni, gan tiecas uz inovatīvākas un iekļaujošākas 
Rītdienas izveidi.   

https://youtu.be/aJuX6qBSHQE
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IEVĀC INFORMĀCIJU  

 

“Dubultais dimants” ir ietvars radošai domāšanai un rīks kreatīvā procesa strukturēšanai. Tu vari izmantot 

“dubulto dimantu” sava projekta plāna veidošanai un domāšanas veida maiņai, “pārslēdzoties” no 
“Novirzīšanās” uz “Saplūšanas” domāšanas veidu. 

“Novirzīšanās” ir iespēju radīšana un atvēršanās jauniem skatījumiem. 

”Saplūšana” ir lēmumu pieņemšana un domu sašaurināšana līdz konkrētām idejām.  

 

“Novirzīšanās” domāšana ir process, kas pārnes mūs no konkrētā uz vispārējo – tas virzās no noteiktiem 

izaicinājumiem uz abstraktu skatījumu kopumu, saistot to ar daudzsološām iespējām, un otrādi, 

“Saplūšanas” domāšana pārveido abstraktas zināšanas un idejas konkrētās. “Dubultais dimants” sastāv 

no diviem “Novirzīšanās” un “Saplūšanas” posmiem – tas pasvītro radošas domāšanas ciklu: 

 

 pirmais posms tiecas uz esošo iespēju labāku izprašanu un atvēršanos idejām un skatījumam, 

kas attiecas uz konkrēto izaicinājumu. 

 

 otrais posms tiecas uz ideju attīstīšanu un risinājuma izstrādi, veiksmīgai izaicinājuma 

atrisināšanai. 
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 Kādi ir “Dubultā dimanta” procesa galvenie posmi? 

 

 

 

Atklāšana ir informācijas un zināšanu apkopošana par dotajiem izaicinājumiem. Jo daudzveidīgāks ir 

skatījums uz pētāmo iespēju, jo vairāk pieeju mēs varam izmantot tās risināšanai. Atklāšanas posma 
mērķis ir ievākt datus, lai izprastu izaicinājuma būtību. 

Definēšana ir visu Atklāšanas posmā ievākto datu izprašana. Daži skatupunkti izrādīsies svarīgāki par 

citiem, daži attieksies viens uz otru, veidojot perspektīvu grupas, kas palīdzēs pilnībā izprast izaicinājumu. 

Apkopojot un sakārtojot informāciju pēc svarīguma pakāpes, mēs varam mācīties un labāk izprast 

izaicinājuma būtību. Definēšanas posma beigās mēs veidojam ieskatu apgalvojumus vai, alternatīvi, 

dizaina jautājumus, kas ieved mūs nākamajā posmā  „Attīstīšana”.  

Attīstīšana ir ideju radīšana, kam ir potenciāls problēmas risināšanai. Balstoties uz definētajiem ieskatiem 

un plašo izpratni par izaicinājumu, mēs varam ģenerēt idejas. Atturēšanās no spriedumiem un ļaušanās  

radošai domai brīvi plūst, sākot ar reālām idejām līdz pat nākotnes scenāriju modelēšanai, ir galvenais 

sasniegums šajā posmā, kura mērķis ir apkopot pēc iespējas vairāk ideju, lai tās varētu apvienot un 

izvēlēties labākās Realizēšanas posmā. 
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Realizēšana ir labāko ideju, scenāriju un koncepciju kombinēšana un atlase ar mērķi rast piemērotāko 

risinājumu. Ideja kļūst par risinājumu tad, kad tā ir iespējama, dzīvotspējīga un vēlama, t.i., tā nav tikai 

iedomāta koncepcija, bet gan izdarāms un reāls scenārijs vai produkts. Realizācijas posms ved no labiem 

nodomiem un idejām uz reāliem soļiem, kas rada vērtību cilvēkiem. 

Atkārtošana ir darbošanās ar jaunu vai pilnveidotu izaicinājumu. Radošais process ir atkārtojošs process, 

kurā identificējam izaicinājumus, situācijas un problēmas, ko vēlamies mainīt, un nepārtraukti 

izstrādājam un testējam risinājumus. 

Tagad viss ir Tavās rokās! Pamaini savu skatījumu un sāc radīt!   
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IETEICAMIE RESURSI  

 

 DIZAINERI— DOMĀJIET PLAŠI!  

Tim Brown, TEDGlobal 2009 

 https://www.ted.com/talks/tim_brown_urges_designers_to_think_big#t-430857   

Kāds ir dizainera profesijas mērķis? Šī TED runa demonstrē saikni starp sociālo inovāciju un dizainu. 

Saskaņā ar Timu Brownu, inovāciju un dizaina uzņēmuma IDEO vadītāju, dizainera profesijai ir daudz 

lielāka nozīme, nekā tikai mazu, skaistu un stilīgu objektu izveide. Viņš mudina praktizēt vietējas nozīmes  
uz sadarbību balstītu dizaina domāšanas metodi pozitīvas ietekmes radīšanai. 

 RADOŠUMA KRĪZE  

Po Bronson, Ashley Merryman, 2007/10/10  

http://www.newsweek.com/creativity-crisis-74665  

Kas ir radošums? Šis raksts definē radošumu, kā nepārtrauktu procesu, kas sastāv no mainīgas 

“Novirzīšanās” un “Saplūšanas” domāšanas, un koncentrējas uz nepieciešamību to mācīt.               

 NO KURIENES RODAS IDEJAS? (TED IZLASE) 

https://www.ted.com/playlists/20/where_do_ideas_come_from   

Idejas rodas no individuāliem “Eureka” momentiem. Steven Johnson parāda, kā vēsture izstāsta citādu 

stāstu. Kopā ar viņu savos viedokļos (9 runās) dalās arī vairāki citi eksperti, kas pēta idejas kā tādas: no 
kurienes un kā tās rodas, kā arī kādā veidā katrs no mums var sevī tās radīt. Interesanti un iedvesmojoši. 

 CETURTAIS CEĻŠ: DIZAINA DOMĀŠANAS APVIENOŠANA AR NĀKOTNES DOMĀŠANU 

Anna Rumjanceva, 2016/10/19 

   https://www.linkedin.com/pulse/fourth-way-design-thinking-meets-futures-anna-roumiantseva   

Kā veidot nākotni? Kā pieņemt labākus lēmumus, nezinot, kas gaida nākotnē? Šis īsais Annas Rumjancevas 

raksts “Izstrādes stratēģis un jaunu uzņēmumu dibinātājs” izskaidro, kā mijiedarbojas dizaina un 

progresīvie domāšanas veidi nākotnes veidošanas procesā. 

https://www.ted.com/talks/tim_brown_urges_designers_to_think_big#t-430857  
http://www.newsweek.com/creativity-crisis-74665
https://www.ted.com/playlists/20/where_do_ideas_come_from
https://www.linkedin.com/pulse/fourth-way-design-thinking-meets-futures-anna-roumiantseva
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LŪKOJIES PĒC IEDVESMAS: IEPAZĪSTI 

OSKARU KOLIANDERU 

  

https://youtu.be/enrQTir-IBU   

Ko par radošu domāšanu varam iemācīties no mākslas? Mācīsimies no zviedru mākslinieka Oskara 
Koliandera un viņa darba „Intelligo”. 

Oskaram mākslas mērķis ir saprātīgas pieredzes radīšana, kas liek mums rīkoties. Šādi pozicionēta, māksla 

ir produktīvs un virzošs spēks, un to pašu var teikt arī par sociālo inovāciju.  

Oskara Koliandera mākslas instalācijā „Intelligo” mēs redzam ar „datiem” pildītas rozā austersēnes, kas 

aug metāla cilindrā. Dati sastāv no literatūras klasikas: Hermaņa Mervila „Moby Dick” vai, šajā gadījumā, 

no grāmatas par nākotnes veidošanu, ko sarakstīji viens no „Rītdienas zemes” projekta partneriem. 
Apskatīsim dziļāk domu, kas slēpjas mākslas darbā. 

Tas, ko vēlas Oskars, ir sniegt mums vielu idejām. Tas nenozīmē, ka viņš strādā ar materiāliem un 

koncepcijām, bet gan drīzāk „ražo” materiālas koncepcijas, ko sauc par „frakciju”. Viņš rada jaunu iespēju 
valodu, palīdzot mums domāt citādāk. 

Tātad, ko varam no tā mācīties?  

Autors saka: “Mēs nevaram domāt par to, ko nezinām, tomēr mēs varam darīt to, ko nezinām”. 

Oskars Kolianders mums pastāsta, ka viņš vienmēr uzsāk ar centrālo ideju, kas viņu pārņem. Tā varētu būt 

iespēja piepildīt DNS ar datiem. Uzsākot darbu, viņš nezināja, kā vēlas realizēt šo ideju, tomēr strādājot ar 

materiālu, viņš radīja jaunu apziņas izjūtu. Būdami sociālie inovatori, mēs visi pazīstam šo  sajūtu, kad nav 

skaidrs, kā rīkoties tālāk. Oskars iesaka dot mūsu idejai „ķermeni” jeb formu, radot pamatu jauniem 

domāšanas veidiem. Lai kļūtu par radošu domātāju, jākļūst par radošu darītāju, kas izmanto materiālus 

un pārdomas, lai izzinātu, ko ir iespējams paveikt. 

 
  

https://youtu.be/enrQTir-IBU
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IZAICINI SEVI:  

IZVEIDO PRODUKTA PROTOTIPU 

 

Cilvēki ir radoši vienmēr. Viens var minūtes laikā radīt jaunu domu vai ideju, cits – pavadīt 20 gadus, 

izstrādājot un būvējot debesskrāpi. Šis ir uzdevums, kas palīdzēs Tev darboties ar „dubultā dimanta” 

posmiem, veidot aptuvenu risinājuma prototipu un to prezentēt. 

ILGUMS 

1/2 h 

DALĪBNIEKI 

Darbs grupās 

MATERIĀLI 

Līmlapiņas, pildspalva, papīra lapas, hronometrs 

PADOMS 

Svarīga šīs uzdevuma  sastāvdaļa ir kolēģu atsauksmes. 

 

SOĻI 

 Izvēlies vienu izaicinājumu, ko vēlies risināt, un uzraksti tā nosaukumu lieliem burtiem uz papīra 

lapas. Piestiprini to sienas centrā vai uz galda, piemēram, “PĀRTIKAS ATKRITUMI”; 

 Paņem līmlapiņas un raksti uz tām visu, kas nāk galvā saistībā ar doto izaicinājumu; 

 Sagrupē līmlapiņas pēc to satura un dod katrai grupai nosaukumu, nosakot dotās grupas tematiku; 

 Baltoties uz grupu tēmām, pabeidz teikumu “Kādā veidā mēs varētu…?, lai noformulētu dizaina 

jautājumu, piemēram, “Kādā veidā mēs varētu izmantot “neglītos” augļus, ko cilvēki nepirks, lai 

apgādātu ar ēdienu izsalkušos?”; 

 Tad saraksti pēc iespējas vairāk ideju šī izaicinājuma risināšanai – tikai vienu uz katras lapiņas; 

 Sagrupē un apvieno idejas tā, lai atrastu vienu, ko vēlies izmantot, kā paraugu (prototipu); 

 Dod prototipam nosaukumu, izveido vienas rindiņas aprakstu un uzzīmē vienkāršu zīmējumu 

risinājuma centrālajam elementam; 

 Prezentē savu prototipu vienas minūtes laikā un saņem atsauksmes. 
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REZULTĀTS 

Notestēt savu projekta ideju un pārbaudīt, vai tai ir reāls potenciāls būt realizētai. 

Pārdomu brīdis: iemācītā rezumējums 

PĀRDOMU PAR APGŪTO  

 Kādi izaicinājumi Tev radās šī uzdevuma  laikā? 

 Vai Tev šķiet, ka atsauksmju posms ir bijis lietderīgs? 

 IZAICINI SEVI:  

IZVEIDO SKATĪJUMA GAISA TUNELI 

ILGUMS 

1 h 

DALĪBNIEKI 

Darbs grupās 

MATERIĀLI 
Hronometrs, papīra lapa, līmlapiņas un pildspalva 

PADOMS 

Runātājs uzstājas sešas pilnas minūtes, kamēr klausītāji uzklausa un pieraksta vissvarīgākos 

punktus. Klausītājiem nevajadzētu sarunāties, var tikai piekrītoši māt ar galvu. Ja runātājs 

apklust, tikai tad klausītājs var runāt, piemēram, iedrošinot ar:  “Pastāsti, lūdzu, vēl!” Atceries, 

ka nevajadzētu steigties ar runāšanu - mums visiem nepieciešams laiks, lai apdomātu 

informāciju! 

 

SOĻI 

 Uzraksti savas tēmas nosaukumu uz papīra lapas un izvēlies, kurš no grupas būs runātājs un 

kurš klausītājs; 

 Runātājs prezentē savu ideju 6 minūšu garumā (izmanto hronometru). Bieži  runātājs pirmo 2-3 

minūšu laikā stāsta par visparastāko skatījumu uz  idejām un perspektīvām, un tad vairs nezina, 

par ko runāt. Tad runātājam ir jāļauj fantazēt un veidot jaunas asociācijas. Tas bieži noved pie 

jaunu perspektīvu, domu vai ideju atklāšanas; 
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 Tad mainieties lomām un atkārtojiet uzdevumu; 

 Tu vari atkārtot šo uzdevumu ar jauniem izaicinājumiem.  

REZULTĀTS 

Ļaut radošajam garam izpausties, lai drīz vien varētu nākt klajā ar plašu perspektīvu vai ideju klāstu, kas 

iedvesmos nākamajiem soļiem. 

PĀRDOMAS PAR APGŪTO 

 Kuri šī uzdevuma aspekti Tev šķiet īpaši izaicinoši? 

 

IZAICINI SEVI:  

APLIECINI  APŅEMŠANOS BŪT RADOŠAM 

 

Ko Tu esi gatavs pētīt un radīt? Radošums ir prakse, ko mēs visi pielietojam – mēs visi esam radoši! 

Lai kļūtu vēl spējīgākam radīt jaunas idejas, Tev tikai ir jāiet un kaut kas jādara. Šajā konkrētajā mirklī, 
kad lasi šo tekstu, Tev ir iespēja uzticēt sev mazāka vai lielāka izaicinājuma risinājuma meklēšanu. 

 

 

ILGUMS 

30 minūtes 

DALĪBNIEKI 

Darbs grupās 

MATERIĀLI 

Līmlapiņas, zīmulis, papīra lapas, hronometrs 

PADOMS 

Papildus iespēja ir paņemt savu uzrakstīto tekstu un dalīties tajā ar cilvēkiem, ko pazīsti vai ar 

ko vēlies sadarboties šī izaicinājuma ieviešanā dzīvē. 

 
SOĻI  

 Noraksti sekojošu tekstu un aizbildi tukšās vietas, pielietojot radošuma izmantošanu 

izaicinājuma risināšanā. 
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 “Nākošajā (ievieto laiku) ______________ es izmantošu savas radošās prasmes un pārliecību, lai atrastu 
risinājumu (ievieto izaicinājumu) ____________.” 

PIEMĒRI 

Nākošajā ____dienā____ es izmantošu savas radošās prasmes un pārliecību, lai rastu risinājumu _manu 
kolēģu jautrākai nākšanai darbā no rīta__. 

Nākamā ____pusotra gada laikā____ es izmantošu savas radošās prasmes un pārliecību, lai radītu 
risinājumu _bezpajumtnieku labākiem dzīves apstākļiem ziemā__. 

 Tu vari piedāvāt savai kolēģu grupai izvēlēties visinteresantāko izaicinājumu un apspriest to kopīgi.  

REZULTĀTS 

Noteikt konkrētu mērķi, ko jāsasniedz, un motivēt sevi to paveikt. 

PĀRDOMAS PAR APGŪTO 

 Ar kādiem izaicinājumiem esi sastapies šī uzdevuma laikā? 

 Vai esi apmierināts ar savu apņemšanos? 

IZAICINI SEVI:  

DEFINĒ UN DALIES AR SAVU SOCIĀLĀS INOVĀCIJAS IDEJU  

 

Šī ceļojuma laikā Tu gūsi izpratni par to, kā attīstīt sevi kā sociālo inovatoru un kā uzlabot savas prasmes 

un iemaņas, lai īstenotu savu sociālo ideju. 

Šī izaicinājuma mērķis ir definēt īsus apgalvojumu, kas aptver Tavu ideju – teikumu, kas vadīs Tevi uz 

mērķi visa ceļojuma garumā. 
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ILGUMS 

1 h 

DALĪBNIEKI 

Soļi 1 un 3 ir paveicami individuāli, solis 2 - grupā   

MATERIĀLI 

Liela papīra lapa (A3), zīmulis, daudz dažādu žurnālu un avīžu 

PADOMS 

Izmanto drukātos medijus no dažādām jomām (mode, ceļojumi, bizness utt.) 

 

SOĻI 

(Individuāls darbs) Trīs dažādos “tvītos” (no visiem zināmā vārda “Twitter”, ‘Tweets”) ar maksimāli 

iespējamo 280 zīmju palīdzību apraksti:  

 sabiedrības problēmu, ko vēlies risināt / izmaiņas sabiedrībā, kuras vēlies panākt; 

 vietu, kurā sociālā inovācija notiks; 

 galvenos interesentus, kas gūs labumu no Tavas idejas. 

 (Grupu darbs) Izveido vizuālu savas idejas prezentāciju!  

 Dalies savā idejā ar kolēģiem un/vai savu komandu; 

 Uz lielās papīra lapas uzzīmē trīs  apļus, kuri  apzīmē “KO”, “KUR” un “KAS”. 
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Uzaicini savu grupu meklēt žurnālos un avīzēs attēlus, kas attēlo ideju no 3 skatupunktiem:  

KO: vizuālais temata attēlojums;  

KUR: vizuālais vietas attēlojums; 

KAS: vizuālais interesentu grupas (grupu), kas gūs labumu no idejas, attēlojums. 

 Lūdz grupas dalībniekiem izvietot attēlus uz papīra. 

 Lūdz grupas dalībniekiem izskaidrot viņu viedokļus / skatupunktus attēlu izvēlē un veic 

pierakstus.  

Tagad, pārraksti “apgalvojumu”, ņemot vērā citu grupas biedru ieguldījumu:  

 KO: sabiedrības problēma, ko vēlies risināt / izmaiņas sabiedrībā, kuras vēlies panākt; 

 KUR: vieta, kurā sociālā inovācija notiks; 

 KAS: galvenie interesenti, kas gūs labumu no Tavas idejas. 

 

REZULTĀTS 

Attīstīt skaidru definējumu savai idejai, ko vēlies sasniegt.  

PĀRDOMAS PAR APGŪTO 

Kādi ir pozitīvie un negatīvie grupu darba aspekti, ar ko esi saskāries?  

Vai esi apmierināts ar beigu apgalvojumu, ko esi definējis sadarbības ceļā?  

KO 

KUR 

KAS 
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RĪKI TAVAI CEĻASOMAI 

 EMPĀTIJAS CEĻVEDIS 

Hasso Plattner, Stanfordas Dizaina Institūts  

  https://dschool-old.stanford.edu          

Šis rīks sniedz Tev atbalstu cilvēku novērošanas un izprašanas procesā, un dod iespēju izstrādāt tādu 

risinājumu, kas atbilst cilvēku vajadzībām. 

 DESIGNKIT.ORG/METHODS 

     http://www.designkit.org/methods  

„Soli-pa-solim” instrukcija tava radošuma attīstīšanai, kas novieto cilvēkus Tava izstrādes procesa pašā 
centrā, lai varētu izstrādāt risinājumus sarežģītām problēmām.             

 OPENIDEO 

https://www.openideo.com/ 

Atklāta inovāciju platforma un globāls tīkls, kas koncentrējas uz pasaules lielākajiem izaicinājumiem. 

Radošās domāšanas pieeja tiek pielāgota katram izaicinājumam: te Tu vari atrast lietderīgus rīkus, ko 
izmantot dažos izstrādes procesa posmos. 

 

PĀRDOMU BRĪDIS: IEMĀCĪTĀ REZUMĒJUMS  

Ko Tu apņemies izveidot: 

 nākamajās trīs dienās? 

 nākamajās trīs nedēļās? 

 šogad? 

Kā Tu vari attīstīt savas spējas labākas rītdienas izveidei?   

https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/k12/wiki/a23bb/attachments/a48a3/FIELDGUIDE-Generic.pdf?sessionID=c85b670208fde73cab552d4757ad4f368f20d455
http://www.designkit.org/methods
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Ieviesējs padara lietas reālas, zina, kā atrast un pielietot dažādus resursus, un ir spējīgs ieviest dzīvē tādas 

idejas, kuru mērķis ir radīt labumu sabiedrībai. Lai to paveiktu, Ieviesējs zina, kā izanalizēt apkārtējo 

kontekstu. Viņš var noteikt, kādus interesentus iesaistīt un, kā efektīvi veidot attiecības ar tiem. 

Šajā apmācību ceļā Tu iepazīsies ar Transformatīvās sociālās inovācijas (TSI) teoriju, izpratīsi 

nepieciešamību pastāvīgi pētīt, lai iegūtu zināšanas, kā arī veiksi “Interesentu analīzi”. 

Šī mācību posma noslēgumā Tu būsi spējīgs: 

 identificēt informācijas avotus (ieskaitot tiesību aktus, pētījumu ziņojumus, izvērtējumus, 

tīklojumu platformas, jaunumus un mediju ziņas), lai uzlabotu izpratni par kontekstu, kādā tiek 

pozicionēta tava sociālās inovācijas ideja; 

 noteikt interesentus, ko ietekmēs Tavas sociālās inovācijas izmaiņas; 

 attīstīt savu stratēģiju, ietekmīgu interesentu iesaistīšanai, lai radītu izmaiņas sabiedrībā. 

 

 

  

IEVIESĒJA CEĻŠ 

Izproti plašāku kontekstu (vidi)    
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KO SAGAIDĪT NO ŠĪ CEĻA? 

 

https://youtu.be/8-kHKBeOMYg   

 

Sociālā inovācija rosina pārmaiņas. Tā ir nodibinātās institucionālās prakses un esošo struktūru 

izaicināšana ar mērķi sagādāt jaunus risinājumus. Neatkarīgi no tā, vai vēlies iesaistīt kaimiņus, vai risināt 

globālus izaicinājumus, Tev ir jāizprot vidi, kurā darbojies, un jānosaka savi galvenie interesenti  

(iesaistītās puses). Ieviesējs liek procesiem notikt, piesaistot dažādus resursus, motivējot un iedvesmojot 

cilvēkus ieviest idejas dzīvē. Lai palīdzētu Tev attīstīt  uzņēmēja iemaņas, vietējā mērogā klātienē vai 

tiešsaistē, ir pieejams atbalsts. Tomēr Tev pašam arī ir jāzina, vai Tava sociālā inovācija ir vērtīga, tāpēc 

esi laipni lūgts uzsākt savu ceļojumu plašāka konteksta izprašanai. 

Tu esi apzinājis problēmu, Tevī ir iedvesma, apņēmība un ideja risinājuma atrašanai. Kā Tu apvienosi 

galvenos interesentus, lai rastu atbalstu un sadarbību? 
Izpēte palīdzēs Tev apkopot nepieciešamo informāciju, bet pētījuma interpretācija pārvērst rezultātus 

lietderīgos soļos. Uz pierādījumiem balstītu argumentu prezentēšana nozīmē to, ka cilvēki ir ieinteresētāki 

klausīties un tikt pārliecināti, kas savukārt dod iespējas iespaidot izmaiņas. Tātad, kas ir jāmeklē? 

Būtiskākos faktus un statistiku, galvenos interesentus, cilvēkus un organizācijas. Kur, lai meklē? Likumos, 
nozaru un industriju žurnālos, medijos un internetā, akadēmiskajos žurnālos, projektu izvērtēšanas 

pārskatos un tīklos. Runā pēc iespējas vairāk ar cilvēkiem! Pastāv daudz informācijas! 

 

 

 

IEVĀC INFORMĀCIJU  

 

Kāpēc mums ir jāizprot plašāks konteksts? 

Sociālā inovācija rada transformatīvas pārmaiņas. Kā izmaiņu katalizatoram Tev ir jāizprot, kas notiek un 
kas ir tie interesenti, kam jāizstrādā un jāievieš efektīvi risinājumi sabiedrības izaicinājumiem. 

Padomāsim par to, kā sociālā inovācija mijiedarbojas ar transformatīvām izmaiņām: TRANSIT projekts 

(TRANsformatīvās sociālās inovācijas teorija: EU SSH.2013.3.2-1, granta līguma numurs: 613169.) definē 
“transformatīvo sociālo inovāciju (TSI) kā “procesu, kurā sociālā inovācija izaicina, maina vai aizstāj 

dominējošo institūciju noteiktā kontekstā”. 
 Atbilstoši šai definīcijai, transformatīvā sociālā inovācija koncentrējas uz citādu uzvedību. TRANSIT 

projekts definē “Stāsta par izmaiņām” koncepciju kā skatījumu  uz izmaiņu  vēstījumu, tā sākumu un 

turpinājumu. Tas noteiktā kontekstā var paātrināt reālas izmaiņas sabiedrisko attiecību tīklos. Tāpēc ir 
jāievieš transformācija un reālas izmaiņas, kas nepieciešamas konteksta un iesaistīto pušu apzināšanai. 

 

https://youtu.be/8-kHKBeOMYg
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Kādi ir galvenie soļi plašāka konteksta izprašanai? 

 Izpēte un zināšanas. Pirmais solis ir balstīts uz nepārtrauktu izpēti un zināšanu radīšanu, kas 

palīdzēs tev interpretēt mainīgo realitāti, kurā dzīvo un darbojies. 

 Galvenie interesenti. Otrkārt, identificē ieinteresētās grupas un galvenos interesentus, ar 

kuriem komunicēt un ietekmēt, efektīvi pārvaldot viņu intereses. 

 Transformatīvie sabiedrisko attiecību tīkli. Treškārt, izveido efektīvu sadarbību ar 

interesentiem un izaicini pastāvošās institucionālās prakses, lai veicinātu izmaiņas. 

Kā noteikt un izprast ieinteresētās grupas? 

Metode, kas palīdz identificēt un vadīt Tavus interesentus, saucas “Interesentu analīze”, un tā balstās uz 
sekojošiem posmiem: 

 identificē un nosaki iekšējos un ārējos interesentus; 

 izvērtē katra interesenta ietekmes dabu un ieinteresētības līmeni attiecībā uz mērķiem, kurus vēlies 

sasniegt; 

 konstruē matricu interesentu izkārtošanai, lai izprastu, kā jākoncentrējas uz dažādām mērķa 

grupām; 

 kontrolē un pārvaldi interesentu attiecības, balstoties uz to ietekmes un ieinteresētības līmeni. 

Interesentu analīze var tikt prezentēta vairākos veidos: Mendelovs piedāvā “Varas-interešu” režģi 

(Aubrey L. Mendelovs, Kentas Valsts Universitāte, Ohio, 1991), kas sniedz lietderīgu pieeju izprašanai, kā 
vadīt attiecības ar dažādām interesentu grupām.   
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Lai par interesentu analīzi uzzinātu vairāk, lūdzu:  

 izlasi rakstu “Managing internal external stakeholders” pilnīgākam soļu pārskatam.       

 https://www.healthknowledge.org.uk  

 vai skati sekojošu video, kas parāda Interesentu vadību un varas-interešu režģa piemēru 

https://youtu.be/fbUM12IiGms  

  

Vienmēr atceries to, ka konteksts ir mainīgs, kas nozīmē, ka Tava interesentu karte arī pastāvīgi 

mainās! 

  

https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/organisation-management/5b-understanding-ofs/managing-internal-external-stakeholders
https://youtu.be/fbUM12IiGms
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IETEICAMIE RESURSI  

 

 KĀ SOCIĀLĀ INOVĀCIJA NOVED LĪDZ TRANSFORMATĪVĀM PĀRMAIŅĀM  

Transit (TRANsformatīvā Sociālās inovācijas teorija: EU SSH.2013.3.2-1, granta līguma numurs: 613169.) 

Brief 3 by Haxeltine, Alex; Kemp, René; Cozan, Stefana; Ruijsink, Saskia; Backhaus, Julia; Avelino, Flor un 

Dumitru, Adina, 2017 

http://www.transitsocialinnovation.eu 

Kā sociālā inovācija patiesībā rada izmaiņas pasaulē? Šis ziņojums piedāvā transformatīvās sociālās 

inovācijas teoriju, citādu domāšanas veidu par sociālo inovāciju ideju ģenerēšanu un to, kādā veidā tā 
mijiedarbojas ar transformatīvām izmaiņām. Visbeidzot, tā atklāj septiņus ieskatus, kas saistās ar 

transformatīvo sociālo inovāciju (TSI). 

 STĀSTS PAR IZMAIŅĀM  

IHS, Erasmus Universitātes Roterdamā Mājokļu un pilsētvides attīstības institūts,  

2017.gada novembris 

https://youtu.be/5uU5FtLUDoU  

Šis video izstāsta vairāku sociālo inovatoru pieredzi, koncentrējoties uz to, kā tiek pasniegtas pārmaiņas, 

kā šī komunikācijas tiek uzsākta un uzturēta. Pēc šī video noskatīšanās Tu izpratīsi, cik lietderīgi ir stāsti 

par izmaiņām reālu pārmaiņu radīšanā. 

 INOVĀCIJA POLITIKĀ: ĻAUJIETIES RADOŠUMAM, SABIEDRĪBAS SAREŽĢĪTĪBAI  

Jesper Christiansen un Laura Bunt, 2012.gada oktobris. 

 https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/innovation_in_policy.pdf  

Šis materiāls palīdz saskatīt, kā sabiedrības iesaiste un iniciatīvas kļūst par radošās dziņas un izpētes 

veicināšanas procesu, kas atrod un padara par lietderīgu neatklāto potenciālu, nevis uztur status quo. Šajā 

NESTA ziņojumā Tu atradīsi piecus principus, ko var pielietot sociālo inovāciju iekļaušanā lēmumu 

pieņemšanā un pārvaldībā, raksturojot vairākus darbības modeļus. 

 

 

 

http://www.transitsocialinnovation.eu/
https://youtu.be/5uU5FtLUDoU
https://www.youtube.com/watch?v=5uU5FtLUDoU&feature=youtu.be
https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/innovation_in_policy.pdf
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 FAKTU DZĪVES CIKLS 

Sam Arbesman, TEDxKC 

 https://youtu.be/8RMzBGdRpFY  

Vai mēs tiešām zinām to kontekstu, kādā dzīvojam un darbojamiem? Vēsture parāda, ka fakti ir pastāvīgi 
mainīgi, un arī pasaule atrodas  nepārtrauktā izmaiņu  procesā. Pēc šī iedvesmojošā video no Sam 

Arbesman noskatīšanās Tu izpratīsi nepārtrauktas savas dzīves realitātes interpretācijas nepieciešamību. 

 

 HIBRĪDATTIECĪBAS 

IHS, Erasmus Universitātes Roterdamā Mājokļu un pilsētvides attīstības institūts, 

2017.gada novembris 

https://youtu.be/zXUXbc7IU84?t=2m19s  

Kā Tu sasniegsi un motivēsi savas galvenās interesentu grupas? Hibrīdas attiecības starp dažādiem 
iesaistītajiem ir veiksmīgas sociālās inovācijas daļa. Noskaties šo video, lai uzzinātu, kā  attiecību 

veidošana ar interesentiem  palīdzēs ietekmēt Tavu sociālo inovāciju. 

 

LŪKOJIES PĒC IEDVESMAS: IEPAZĪSTI  PAUL 

MYERS 

URBĀNĀ LAUKSAIMNIECĪBA: PILNVEIDOT NEPILNVĒRTĪGO ĒDINĀŠANAS SISTĒMU UN UZLABOT 

VESELĪBU  

| PAUL MYERS | TEDXLIVERPOOL 

2016.gada 21.jūlijs 

               https://youtu.be/5AcjM5BKfRQ   

Šajā iedvesmojošajā TEDx runā Pols stāsta, kā pastāvīga pētīšana var atbalstīt sociālās vērtības izveidi. 
Polam doktorantūras studijās Liverpūles Universitātē bija īpaša interese par ģenētisko izpēti, ko sauc par 

epiģenētisko analīzi. Viņš atklāja, ka mūsu dzīves laikā veiktās izvēles patiesībā var izmainīt veidu, kādā 

atklājas mūsu gēni. Šīs zināšanas un pētījumi deva iespēju Polam dibināt uz kopienu orientētu sociālo eko 
uzņēmumu “Farm Urban”, kas izmanto akvaponisko un hidroponisko pārtikas rūpniecību,  iesaistot un 

iedvesmojot cilvēkus iesaistīties  vidē, kurā dzīvo, izpētīt viņu pārtikas lietošanas paradumus, un dot 

iespēju tiem veikt pozitīvas un pārdomātas izvēles.  

https://youtu.be/8RMzBGdRpFY
https://youtu.be/zXUXbc7IU84?t=2m19s
https://youtu.be/5AcjM5BKfRQ
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IZAICINI SEVI:  

IZPĒTE PLAŠĀKA KONTEKSTA IZPRAŠANAI  

 
Šis uzdevums ir veidots, lai palīdzētu izprast plašāku kontekstu, kādā ir pozicionēta Tava ideja, un uzsākt 

veidot uz pierādījumiem balstītus argumentus sava projekta atbalstam. Tā mērķis ir dot Tev ieskatu 
dažādos politiskajos kontekstos un palīdzēt veidot zināšanas un pierādījumu bāzi pārmaiņu ietekmēšanai. 

ILGUMS  

2 h + 

DALĪBNIEKI 

Individuāls darbs 

MATERIĀLI 

1 papīra lapa un zīmulis 

PADOMS 

Pievērs uzmanību informācijas avotu atsaucēm rakstos, žurnālos un citās publikācijās. Tie 

var vadīt Tevi uz nākošiem izpētes avotiem. 

 

 

SOĻI 

 Definē savu pētījuma jautājumu: 

 sāc ar apņemšanos (no Radošā domātāja daļas uzdevuma); 

 ieskaties problēmā uzmanīgi, meklē informāciju mērķtiecīgi.  

 Pārskati, ko Tu jau zini: 

 kāda ir  informāciju un, kur Tu to esi atradis? 

 Izpēti un atklāj: 

 ko vēl Tev ir jāuzzina? Nospraud sev skaidrus mērķus; 

 izpēti plašāku kontekstu, kurā tiks pozicionēta Tava projekta ideja; 

 izveido saistīto atslēgvārdu un frāžu sarakstu, ko izmantosi meklēšanā; 

 pamatinformācijas ieguvei, meklē mājaslapas, ziņu rakstus, blogus, akadēmiskos rakstus vai 

zinātniskos literatūras pārskatus;  
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 skaties atbilstošos pārvaldes departamentos (ES, nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī) un 

līdzīgās organizācijās. Politikas dokumentus un stratēģiju, kas skar risināmo izaicinājumu, meklē 

to mājaslapās; 

 vai vari atrast projektus līdzīgās jomās? Pārbaudi projektu ziņojumus un izvērtējumus. 

REZULTĀTS 

Izveidot izpētes plānu. Izvērtēt, kas jau ir zināms, un iegūt  jaunu informāciju.  

PĀRDOMAS PAR APGŪTO 

Ar kādiem izaicinājumiem esi sastapies šī uzdevuma laikā? 

Kas varētu izmainīt kontekstu (vidi), kurā tu vēlies darboties? 

 

IZAICINI SEVI:  

NOSAKI UN IZANALIZĒ INTERESENTUS 

 

Interesentu noteikšana un analīze. 

Šis uzdevums ir izveidots, lai palīdzētu noteikt, izanalizēt un prioritizēt interesentu vajadzības. Tā 

mērķis ir parādīt, ka šis ir noteicošais solis Tavu iesaistes noteikumu un  ietekmes aktivitāšu 
definēšanā. 

ILGUMS  

1/2 h 

DALĪBNIEKI  

Individuāls darbs 

MATERIĀLI 

1 papīra lapa ar tukšu matricu, krāsaini zīmuļi 

PADOMS 

Centies būs pēc iespējas konkrētāks, nosakot tos soļus, ko varētu spert attiecībā uz katru no 

interesentu grupām  
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SOĻI 

 Koncentrējies uz plašāku kontekstu, kurā pozicionēsi savu ideju. Pārdomā savu 

ideju/projektu: 

 kādā biznesa jomā darbosies Tava sociālā inovācija? (piemēram, vides, izglītības, 

veselības, digitālā un tehnoloģiju utt.) 

 kādas izmaiņas/pozitīvo sociālo ietekmi Tu vēlies sasniegt?  

 kā Tu iesaistīsi kopienas un plašāku sabiedrību attiecību un sadarbības veidošanā?  

 Izveido politikā iesaistīto un citu ietekmīgu personu sarakstu. Padomā par indivīdiem vai grupām, 

kas var ietekmēt Tava projekta mērķus sasniegšanu, vai kurus var labvēlīgi ietekmēt pats projekts, 

ņemot vērā sekojošu: 

 kas ir būtisks, lai Tava ideja varētu ietekmēt politikas veidošanu (indivīdi, cilvēku tipi, 

organizācijas, pārvaldes institūcijas, grupas vai tīkli)?  

 skaties no lokālā uz globālo skatupunktu; 

 vai vari noteikt interesentu grupas (interesentu savstarpējās attiecības vienam ar otru – 

publiskais sektors, mediji, potenciālie partneri)? 

 Izvērtē varas un intereses līmeni, ko interesenti varētu izrādīt attiecībā uz Tavu ideju/projektu.  

Pielieto Mendelova “Varas-interešu režģi” kā rīku ieinteresēto pušu varas, interešu un motivācijas 

noteikšanai, lai izstrādātu atbilstošu stratēģiju, kas balstās uz potenciālām attiecībām, ko tie 

varētu veidot, izmantojot Tavu projektu. Nosaki savas potenciālās attiecības ar Tavā sarakstā 

esošajiem interesentiem: 

 cik liela autoritāte viņiem ir politiku ietekmējošu mērķu sasniegšanā? 

 kāda ir interesentu attieksme pret Tavu ideju/projektu? 

 Definē savu stratēģiju galveno interesentu iesaistīšanai. Pārskati savu interesentu rezultātu 

matricu un definē stratēģiju katrai grupai. Atceries, ka Tev:  

 jātiecas uz pilnīgu mijiedarbību ar augstas varas un ieinteresētības cilvēkiem, jo tie ir 

galvenie spēlētāji šajā projektā, 

 jāsaglabā kontakts un jāpārliecinās, ka augstas varas, bet mazāk ieinteresētie cilvēki jūtas 

apmierināti ar jūsu komunikāciju, 
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  jāseko, lai zemas ietekmes, bet ieinteresētie cilvēki ir vienmēr labi informēti par Tavām 

aktivitātēm, jo tie var Tev palīdzēt, 

 Jānodrošina zemas ietekmes un mazāk ieinteresētos cilvēkus, ar informāciju par savu 

projektu. 

 Dalies savās pārdomās ar ceļabiedriem.  

REZULTĀTS 

Apzināt savas interesentu grupas un viņu interesi par Tavu projektu, kā arī sākt veidot komunikācijas 

plānu, ko izmantot noteiktu soļu definēšanai attiecībā uz katru no ieinteresēto pušu grupām. 

PĀRDOMAS PAR APGŪTO 

 Ar kādiem izaicinājumiem esi sastapies šī uzdevuma laikā? 

 Kas ir Tavas galvenās mērķa grupas un kāpēc?  
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RĪKI TAVAI CEĻASOMAI:  

MENDELOVA “VARAS-INTEREŠU” REŽĢIS  

Izkārto savas ieinteresēto grupas “varas-interešu” režģī, attiecinot tās uz savu ideju/projektu.  

Tad pārskati katru kvadrantu un izvērtē katru no interesēm (atzīmes/zvaigznītes/krustiņi), lai noteiktu 

līmeni, kādā viņi ietekmē Tavu projekta ideju. 

Cik ietekmīgi viņi ir politisko mērķu sasniegšanā? 

Kāda ir interesentu attieksme pret Tavu nākotnes ideju? 

 

(Aubrey L. Mendelow, Kentas Valsts Universitāte, Ohaio, 1991) 
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RĪKI TAVAI CEĻASOMAI 

 

 NESTA TIEŠSAISTES RĪKI – DARI PATS: PRAKSTISKS RĪKS SOCIĀLĀS INOVĀCIJAS 
AKTIVIZĒŠANAI UN ATBALSTAM 

http://diytoolkit.org/tools/people-connections-map/   

Rīks, kas palīdz izprast cilvēkus, ar kuriem strādā, noskaidrojot attiecības starp interesentiem.  

 PARTNERĪBAS KARTES VEIDOŠANAS BEZMAKSAS KURSS  

http://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=2212  

Partnerības kartes veidošanas modulis balsta Tavu izpratni par pieejām sadarbības izveidei. 

 IZPĒTE DARBĪBAI 

http://www.researchtoaction.org/about-us/  

Rakstu un blogu apkopojums, kas palīdz izpētīt procesu un prezentēt savus rezultātus mērķa grupai 

pieejamā un atbilstošā veidā.  

  

 IZMAINI PASAULI: JAUNIEŠA CEĻVEDIS PIE SOCIĀLAJIEM UZŅĒMĒJIEM  

https://unltd.org.uk/wp-content/uploads/2014/04/Beginners-Guide-First-Edition.pdf   

Ceļvedis, kurā norādīti vairāki veidi sociālā uzņēmuma dibināšanai.  

http://diytoolkit.org/tools/people-connections-map/
http://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=2212
http://www.researchtoaction.org/about-us/
https://unltd.org.uk/wp-content/uploads/2014/04/Beginners-Guide-First-Edition.pdf
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PĀRDOMU BRĪDIS: IEMĀCĪTĀ REZUMĒJUMS  

 

 Kas Tev šķita izaicinošs, ejot pa šo apmācību ceļu? 

 Kādi ir nākamie soļi, kas jāsper, lai sakontaktētos ar nepieciešamajiem interesentiem:  

 šonedēļ?  

 šomēnes?  

 šogad? 
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Apvienotājs ir cilvēks ar spēcīgām sociālajām prasmēm. Viņš spēj apvienot un iesaistīt cilvēkus, kā 

arī veidot ārējās attiecības. 

Šajā apmācību ceļā Tu iepazīsies ar sociālā kapitāla jēdzienu un izpratīsi attiecību spēku sabiedrības 

labuma radīšanā. 

Šī mācību posma noslēgumā Tu būsi spējīgs: 

 noteikt un vizualizēt personīgo un potenciālo projekta dalībnieku tīklojumu, lai izprastu sociālo 

kapitālu, kas Tev jau ir; 

 identificēt jaunas tīklošanas stratēģijas, lai palielinātu savu sociālo kapitālu; 

 trenēt tīklošanas prasmes “Rītdienas zemes” un savā kopienā. 

  

APVIENOTĀJA CEĻŠ 

Veido attiecības 
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KO SAGAIDĪT NO ŠĪ CEĻA? 

https://youtu.be/3BH9xYLqt7g  

Padomā par laiku, kad biji atkarīgs no kāda, kas dod Tev informāciju, padomu, atbalstu vai iepazīstina ar 

citiem. Vai esi dzirdējis par darbu, paaugstinājumu vai kādu citu darba iespēju?  Varbūt kāds Tevi ir 

iepazīstinājis ar cilvēku, kas varētu kļūt par ļoti svarīgu Tavas profesionālās dzīves daļu? Vai kāds Tev ir 

sniedzis emocionālu atbalstu brīdī, kad Tev tas bijis nepieciešams? 

 

Mūsu attiecības spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu, palīdzot veidot un realizēt lielākus un mazākus lēmumus, 

caur kuriem veidojam savas dzīves, sasniedzam mērķus un palīdzam citiem. 

 

“Rītdienas zemē” viens no  sociālā inovatora tipiem ir  Apvienotājs,   spējīgs vienoties un mijiedarboties ar 

citiem cilvēkiem. Šis iesaistošais apmācību ceļš ir izveidots, lai palīdzētu Tev sasniegt vēlamos panākumus, 

mācoties būt par veiksmīgu Apvienotāju. 

 

Šo rakstu un lasāmvielas, reālu dzīves piemēru un iesaistošu aktivitāšu rezultātā Tu sapratīsi, kas ir 

sociālais kapitāls, kā tas piedāvā konkurētspējīgas priekšrocības un veic ieguldījumu Tavos, kā arī  

organizāciju un sabiedrības panākumos. Tev būs iespēja izprast sevi kā iedvesmojošu sociālo inovatoru, 

noteikt un izvērtēt Tava paziņu tīklojuma efektivitāti. Tāpat Tev būs iespēja dziļāk izpētīt tīklošanas 

koncepciju un izprast, kāpēc sociālais kapitāls ir t.s. “tīklošanas valūta”. 

 

Tu gūsi iespēju izprast sevi kā centīgu sociālo inovatoru, noteikt un izvērtēt sevis paša tīkla efektivitāti. Lai 

tev jauks apmācību ceļojums! 

  

https://youtu.be/3BH9xYLqt7g
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IEVĀC INFORMĀCIJU  

 
Kas ir sociālais kapitāls? 

“Sociālais kapitāls balstās uz saistībām un  abpusēju uzticību starp indivīdiem un kopienām, kā arī uz 

resursiem, kas rodas šo saistību rezultātā” [Practical Social Capital: A Policy Briefing]. “Sociālais kapitāls” 

veidojas  no līdzekļiem, kas pieejami personīgajos un biznesa tīklos. Šie resursi ietver informāciju, idejas, 

kontaktus, biznesa iespējas, finanšu kapitālu, varu un ietekmi, emocionālo atbalstu, pat labo gribu, 

uzticību un sadarbību. Sociālā kapitāla “sociālais” elements uzsver to, ka šiem resursiem nav personīgas 

piederības, jo tie nepieder vienai, konkrētai personai. Resursi ‘’mājo’’ attiecību tīklos. Ja apdomā indivīda 

kapitālu kā Tu to pazīsti (Tavu personīgo zināšanu, prasmju un pieredzes kopumu), tad pieeja sociālajam 

kapitālam ir atkarīga no tā, ko Tu pazīsti – Tava personīgā un biznesa tīklu izmēra, kvalitātes un 

daudzveidības (Baker, W. E. (2003).  No sabiedriskā skatupunkta, (Condeluci, 2014) pateicoties sociālajam 

kapitālam -  “Mēs kļūstam par labākiem cilvēkiem, tolerantākiem (...)”. 

Kā rodas sociālais kapitāls? 

Prusak & Cohen (2001) piedāvā trīs noteikumus, kurus var piemērot sociālo inovatoru kontekstam: veidot 
saistības,  uzticēties un vairot sadarbību. 

Kā gūt panākumus tīklošanā? 

Pievērsīsimies pirmajam punktam – saistību veidošanai jeb… tīklošanai!  

Pirmkārt, ja Tev nepatīk tīklot, te būs trīs stratēģijas, kas palīdzēs Tev mainīt savas domas: 

 koncentrējies uz ieguvumiem, ko vari gūt no attiecībām, un uz pozitīvajiem aspektiem; 

 nosaki kopējās intereses un mērķus; 

 domā plašāk, ko Tu vari dot sabiedrībai. 

Otrkārt, visveiksmīgākie tīklotāji veido patiesas attiecības un dod vairāk, nekā saņem pretī. Tie pārsniedz 

“Ko es varu iegūt sev?” robežas, domājot “Kā es varu palīdzēt?”. Izmēģini šos soļus, lai gūtu panākumus 
tīklošanā: 

 uzsāc tīklošanu uzreiz. Vienkārši sāc jau tagad! Atzīmē savus kontaktus un tiecies ar tiem; 

 izveido plānu un esi sagatavojies! Pirms dodies uz kādu tīklošanas pasākumu, nosaki, kādus 

talantus, stiprās puses, prasmju kopumu un kontaktus Tu vari piedāvāt; 

 padomā, par ko vēlies runāt, kā Tu varētu palīdzēt citiem cilvēkiem – tagad vai nākotnē. 
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IETEICAMI RESURSI  

 

UZ SOCIĀLO KAPITĀLU ATTIECINĀMIE RESURSI 

 SOCIĀLAIS KAPITĀLS UN ATTIECĪBU SPĒKS  

TED runas, Al Condeluci, 2014/06/03            

https://www.youtube.com/watch?v=qaBUV2J0ax4   

Kādā veidā attiecības ienes vērtību mūsu dzīvēs? Al Condeluci ir kopienu radīšanas aizstāvis, katalizators 

un līderis sociālās kultūras izprašanā kopš 1970.gada. Viņš dalās ar savu pieredzi par sociālā kapitāla 

izpratni, par to, kā cilvēki var mainīties, ja viņi pareizi komunicē viens ar otru un kā attiecības ienes 

vērtību mūsu dzīvēs.  

 PRAKTISKS SOCIĀLAIS KAPITĀLS: POLITIKAS PĀRSKATS 

Christine PutLand, Fran Baum, Anna Ziersch, Kathy Arthurson, Dorota Pomagalska, Lionel Orchard, Tim  

House (2009). Praktisks sociālais kapitāls: politikas pārskats. 

http://www.flinders.edu.au 

Kā mēs varam palielināt sociālo kapitālu mūsu kopienā? Ceļvedis balstās uz triju gadījumu izpēti sociālā 

kapitāla pielietošanai veselības aprūpes, mākslas un vietējās pārvaldes projektos. Šis ceļvedis mums 

atklāj, kā sociālais kapitāls var kļūt par noderīgu rīku, lai uzlabotu veselības aprūpi. Turklāt, tas palīdz 

meklēt līdzekļus un resursus organizācijām, kas vēlas izmantot sociālā kapitāla pieeju.  

 KĀ INVESTĒT SOCIĀLAJĀ KAPITĀLĀ 

HBR, Prusak & Cohen, 2001 

https://hbr.org/2001/06/how-to-invest-in-social-capital 

Ko var darīt vadītāji, lai izveidotu un palielinātu sociālo kapitālu? Akadēmiķi ir devuši nosaukumu 

“sociālais kapitāls” attiecībām, kas organizācijām ļauj strādāt efektīvāk, un investīcijas atgriežas reālu 

ieguvumu veidā. Pēc šī raksta izlasīšanas, Tu atklāsi, ko vadītāji var darīt, lai iedrošinātu savus darbiniekus 

veidot kontaktus un vairot uzticību. 

https://www.youtube.com/watch?v=qaBUV2J0ax4%20%20
http://www.flinders.edu.au/
https://hbr.org/2001/06/how-to-invest-in-social-capital
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AR TĪKLOŠANU SAISTĪTIE RESURSI  

 IEMĀCIES MĪLĒT TĪKLOŠANU 

HBR, Casciaro et al., 2016 

 https://hbr.org/2016/05/learn-to-love-networking  

Kādas stratēģijas ir noderīgas, uzsākot tīklošanu? Šodienas pasaulē tīklošana ir dzīves nepieciešamība. 

Izpētītais materiālu apjoms liecina, ka profesionālie tīkli ved uz lielākām darba un biznesa iespējām, 

plašāku un dziļāku situācijas izpratni, inovāciju kapacitātes uzlabošanu un ātrāku apguvi. Ja Tev nepatīk 

tīklot, ir nepieciešams mainīt savu nostāju. Šajā rakstā atradīsi četras stratēģijas, kas palīdzēs Tev uzsākt 

tīklot. 

 KĀ PAREIZI TĪKLOT: ASTOŅI PADOMI  

Forbes, Vest, 14/07/28 

  https://www.forbes.com 

Kā pareizi tīklot? Īsta tīklošanās sākas ar izpratni par to, ka visi dalībnieki telpā ir līdzvērtīgi.  Novērtēt citus 

cilvēkus, dalīties ar iedvesmu un apvienoties ar tiem, kam ir līdzīgas intereses, ir svarīgākās tīklošanas 

procesa sastāvdaļas. Tīklošanās nozīmē klausīties, saprast, kas citiem ir nepieciešams, un iepazīstināt ar 

tiem, kas varētu palīdzēt, nedomājot par savu ieguvumu. Šajā rakstā Tu atradīsi astoņus padomus, kas 

palīdzēs Tev gūt panākumus šajā jomā. 

 ATVERIES TĪKLOŠANAI 

Video NO Kauffman, Alana Muller 

  http://www.kauffman.org/multimedia/sketchbook/kauffman-sketchbook-open-to-networking  

Kā Tu varētu vizualizēt savus kontaktus? Alana Mullere, “Kafija pusdienās: praktisks ceļvedis 

profesionālajā tīklošanā” autore, stāsta par tīklošanas labumiem un iepazīstina ar lietderīgām metodēm, 

kas vadīs Tevi tīklošanas aktivitāšu laikā. Noskatoties šo video, Tu atradīsi efektīvu veidu savu kontaktu 

vizualizēšanā un tīklošanas aktivitāšu plānošanā. 

 

 

  

https://hbr.org/2016/05/learn-to-love-networking
https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.com/sites/theyec/2014/07/28/how-to-network-the-right-way-eight-tips/%22%20/l%20%222f883f3d6d47&refURL=&referrer=
https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.com/sites/theyec/2014/07/28/how-to-network-the-right-way-eight-tips/%22%20/l%20%222f883f3d6d47&refURL=&referrer=
https://www.kauffman.org/multimedia/sketchbook/kauffman-sketchbook-open-to-networking


                                                                                

63 

 

  https://youtu.be/TUI1eDigtBA 

Benjamins Konards ir “Five North Chocolate” dibinātājs, ētisks vegāns, šokolādes jaunuzņēmuma 

vadītājs, kas vēlas mainīt cilvēku uzskatus par šokolādi. “Five degrees North” atrodas Rietumāfrikā divu 

miljonu kvadrātjūdžu platībā  kur tiek audzētas divas trešdaļas no pasaules kakao. Šeit bieži vien 

negodīgi ekspluatē lauksaimnieku darbu. Uzņēmuma vīzija ir piegādāt patērētājiem gardas, no 

veselīgām sastāvdaļām ražotas, šokolādes uzkodas, kas tiek ražotas ilgtspējīgas un godprātīgas 

partnerības rezultātā ar lauksaimniekiem no visas pasaules. 

Bens runā par savu pieredzi, apgalvojot, ka kontaktu tīkls ir Tava “vērtība”. 

LŪKOJIES PĒC IEDVESMAS: IEPAZĪSTI MIHAI 

MELONARI 

 

  https://youtu.be/hh0CosdlzZ4  

“Venture Club Münster” ir jauna un ambicioza iniciatīva Minsteres Universitātes pilsētiņā. “Venture 

Club” tika nodibināts 2015.gadā. Sākotnēji tur strādāja divi jaunieši, bet, šobrīd tas ir pārtapis par 

organizāciju, kurā aktīvi darbojas vairāk nekā 100 dalībnieki. Kluba galvenais mērķis ir apvienot 

studentus no dažādām zinātnes jomām, lai tos iedrošinātu un veicinātu to vēlmi darboties 

uzņēmējdarbībā. “Venture Club Münster” rīko darbnīcas, lekcijas, sarunas un tīklošanas pasākumus ar 

augsta ranga lektoriem. 

Šajā video Mihai dalās pieredzē, jo viņam tīklošana šķiet ne tikai lietderīga, bet arī jautra! 

  

LŪKOJIES PĒC IEDVESMAS : IEPAZĪSTI BENU 

KONARDU 

https://youtu.be/TUI1eDigtBA
https://youtu.be/hh0CosdlzZ4
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IZAICINI SEVI: NOSAKI SAVU KONTAKTU 

TĪKLU 

 

Šo uzdevumu ir radījusi Natālija P. Sistone (http://smalltownleadership.com), lai palīdzētu identificēt 

un vizualizēt Tavu personīgo un profesionālo tīklu. Apsver, kas ir tie galvenie “spēlētāji”, ar kuriem Tev 

būtu abpusēji izdevīgi uzturēt un pilnveidot attiecības – Tavai kā sociālā inovatora izaugsmei un 

attīstībai.   

 

ILGUMS  
1 h 

DALĪBNIEKI  
Individuāls darbs 

MATERIĀLI 

Papīra lapa, pildspalva 

PADOMS 

Atkārto šo uzdevumu laiku pa laikam, lai atgādinātu sev šo stratēģiju.  

 

SOĻI 

 

 

IEKŠĒJAIS APLIS 

SEKUNDĀRĀS SAISTĪBAS 

PERIFĒRIJU SPĒLĒTĀJI 

SAPŅU KOMANDA 

http://smalltownleadership.com/
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 Definē savu tīklu, sakārtojot  kontaktus katrā no šīm iedaļām:  

 

Iekšējais aplis–tuvi cilvēki, kam Tu jautā padomu un izstāsti par savu izaugsmi. Tas ir Tavs “ikdienas” tīkls, 

un  iekšējā tīkla aplī  var būt tikai daži cilvēki. 

Sekundārās saistības – cilvēki, kurus satiec regulāri un, kas lielos vilcienos zina, kas notiek Tavā dzīvē. Kad 

redzi šos cilvēkus, Tu vari apspriest daudz vairāk nekā tikai “gadījuma” lietas. 

Perifēriju spēlētāji – cilvēki, ar kuriem Tev ir bijusi ierobežota saskarsme. Tev varētu būt ciešāks 

dialogs/saskarsme ar šiem cilvēkiem vajadzības gadījumā vai ja Tev būtu kādi materiāli, ar ko dalīties. 

Sapņu komanda – cilvēki, ar kuriem Tev nekad vēl nav bijusi saskarsme, bet vienmēr bijusi vēlēšanās 

iepazīties tuvāk un labāk vai satikties klātienē.  

 Izanalizē savu tīklu un nosaki jaunas tīklošanas  stratēģijas, izmantojot sekojošus jautājumus:  

 Kurā no apļa sadaļām Tev ir neaizpildīta vieta? 

 Kādas izmaiņas laika gaitā ir notikušas? 

 Ko Tu vēlētos redzēt nākotnē savā tīklojumu aplī?  

 Ar ko tev ir jāatjauno attiecības? Ko Tu varētu izslēgt no sava tīkla?  

 Dalies savās domās ar ceļabiedriem.  

REZULTĀTS 

Noteikt un sakārtot savus kontaktus, lai varētu apzināt un nostiprināt savus komunicēšanas pūliņus. 

PĀRDOMAS PAR APGŪTO 

 Vai Tev ir mainījusies uztvere par savu tīklu? 

 Vai Tev ir radušās jaunas idejas, kā varētu attīstīt Tavu tīklu?   
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IZAICINI SEVI:  

KĻŪSTI PAR STRATĒĢISKU TĪKLOTĀJU 

Tīklošanas stratēģija 

Šis uzdevums ir izveidots, lai palīdzētu Tev identificēt ceļus, kā nodibināt kontaktus ar galvenajām 

ieinteresēto grupām. Tā mērķis ir attīstīt Tavu izpratni par to, kā darbojas tīklošana, lai varētu radīt 

sociālo kapitālu un paplašināt komunikācijas iespējas.  

 

ILGUMS  
1 h 

DALĪBNIEKI  
Individuāls darbs 

MATERIĀLI 
1 papīra lapa, krāsainās pildspalvas 

PADOMS 

Sociālā kapitāla izveide balstās uz ciešām saitēm, un tā paplašina esošos tīklus.  

Sasaistošais sociālais kapitāls attēlo saikņu veidošanos starp tīkliem.  

 
Sociālā kapitāla un tīklu sasaistīšana 

Lai definētu tīklošanas stratēģisko pieeju un veidotu sociālo kapitālu, nepieciešams izprast, kā 

notiek tīklošanas process. 

Akadēmiskie pētījumi definē divu tipu sociālo kapitālu:  

 Sasaistošais sociālais kapitāls (Bonding social capital) saved kopā cilvēkus, kas daudzos aspektos ir 

līdzīgi vai tuvi (etniskā piederība, vecums, dzimums, sociālā klase utt.), turpretī vienojošais 

sociālais kapitāls attiecas uz sociāliem tīkliem, kas saved kopā cilvēkus, kas viens otram nav līdzīgi 

(Putnam, 2002). 

 Vienojošais sociālais kapitāls (Bridging social capital) paver pieeju jaunām idejām un informācijai, 

kā teica Burts (2004), “cilvēkiem, kuru tīkli stiepjas pāri strukturālām plaisām starp dažādām 

grupām, ir vairāk pieejas plašākai informācijas dažādībai un pieredze dažādu grupu informācijas 

interpretēšanā”. 
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Kā 1987.gadā teica filozofs Džons Stjuarts Mills,  

Diez vai ir iespējams pilnībā novērtēt (izprast) cilvēku savstarpējo attiecību nozīmi, kad kontaktējas 

dažādu uzskatu un atšķirīgas uzvedības indivīdi. Šāda komunikācija vienmēr bijusi un ir 

ievērojama, arī mūsdienās, tā ir viena no primārajiem progresa avotiem. 

Šo mūsu tīklu izmantošanas vērtību, kas veido jaunus sakarus, piedāvājot dažādas iespējas un 

informāciju, ir aprakstījis Marks Granovetters (1973), kas noformulēja frāzi: “paziņas vairāk par ģimeni 

un draugiem ir spējīgas dot tiešu informāciju un piedāvāt iespējas”. 

SOĻI 

 Padomā, kā Tu vari palīdzēt citiem: 

 izveido savu talantu, prasmju, zināšanu un kontaktu sarakstu, ko varētu piedāvāt 

citiem; 

 nosaki kopējās intereses un mērķus, kas vieno Tevi ar galvenajiem Tavas 

idejas/projekta interesentiem; 

 Izveido savu esošo tīklu sarakstu: 

 atceries: tas varētu iekļaut personīgos, akadēmiskos un profesionālos tīklus, sociālos, 

formālos, privātos un tiešsaistes tīklus; 

 Padomā par to, kādā veidā ir sakārtoti Tavi kontakti:  

 pārskati savu kontaktu sarakstu. Kas ir tās personas, kas var palīdzēt Tev sasniegt 

projekta mērķus? Kādi indivīdi vai organizācijas? 

 vai vari noteikt, kādi 3 cilvēki no Tava tīkla ir Tavu mērķa interesentu grupu?  

 Veido kontaktus: 

 kā Tu vari gūt labumu no sava sasaistošā sociālā kapitāla, lai gūtu nepieciešamos mērķa 

interesentu kontaktus (vienojošais sociālais kapitāls)?  

  uzzini caur kontaktiem, kur Tu varētu satikt savus mērķa interesentus?  

 Vai viņi zina tos pietiekoši labi, lai iepazīstinātu jūs tieši? 

 Kādus pasākumus vai konferences tie varētu apmeklēt? 

 Vai viņi ir kādu vietējo grupu dalībnieki, kam varētu pievienoties?  
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REZULTĀTS 

Dod izpratni, kā izmantot savu esošo tīklu (sasaistošo sociālo kapitālu), lai sasaistītos ar galvenajiem 

interesentiem (vienojošo sociālo kapitālu) un sāktu veidot komunikācijas plānu, plānojot noteiktus soļus 

katrai interesentu grupai. 

PĀRDOMAS PAR APGŪTO 

 Ar kādiem izaicinājumiem esi sastapies šī uzdevuma laikā? 

BIBLIOGRĀFIJA  

 

 Burt, R. S. (2004), Structural Holes and Good Ideas, American Journal of Sociology, Vol. 110, No. 2, 

349-399.lpp 

 Granovetter, M. (1973), The strength of weak ties, American Journal of Sociology, Vol. 78, No. 6, 

1360-1380.lpp 

 Mill, John Stuart ([1848] 1997), The Principles of Political Economy, Fairchild, NJ, Augustus M Kelly 

 Putnam, R. (2002), Democracies in Flux: The evolution of social capital in contemporary society, 

Oxford University Press 

PĀRDOMU BRĪDIS:IEMĀCĪTĀ REZUMĒJUMS  

 

 Ar kādām grūtībām esi saskāries šajā apmācību ceļa laikā?  

 Kādas tīklošanas stratēģijas būtu Tev vispiemērotākās, ņemot vērā Tavas dabiskās stiprās puses 

un komunikācijas stilu? 

 Kādi ir Tavi nākamie soļi  tīkla veidošanā un sociālā kapitāla palielināšanā?  

 šīs nedēļas laikā? 

 šī mēneša laikā?  

 šī gada laikā? 
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Izmaiņu katalizators ir persona, kas spēj radīt vienlīdzīgas sadarbības attiecības ar personām, sociālās 

ekonomikas un privātā sektora izmaiņu veicināšanai. 

Šajā apmācību ceļā Tu uzzināsi par “kalpojošā” līdera teoriju un veidu, kā motivēt sadarbības komandas 

inovāciju ieviešanā un izmaiņu radīšanā sabiedrībā. Tu attīstīsi izpratni par nepieciešamajā īpašībām, lai 

izmainītu līderības pieeju no “es” uz “mēs”. 

Šī mācību posma noslēgumā Tu būsi spējīgs: 

 apzināt tās īpašības, kas jāapgūst “kalpojošam” līderim; 

 definēt “pazemības” jēdzienu attiecībā uz kalpojošo līderi, kas vada sociālās inovācijas projektus; 

 definēt, kā “pazemīgs” līderis varētu radīt ietekmi uz Tavu kopienu. 

 

  

IZMAIŅU KATALIZATORA CEĻŠ 

Vadi citus, ‘’kalpojot’’ tiem 
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KO SAGAIDĪT NO ŠĪ CEĻA?  

 
https://youtu.be/hBoFl1eSlxk  

 

Ko nozīmēt būt līderim ar „kalpojošu” (serving approach) pieeju? Kā tas attiecas uz sociālo inovāciju un 

sadarbības ekonomiku? Globalizācijai, straujajai tehnoloģiju attīstībai, demogrāfiskām izmaiņām un 

finanšu krīzei ir liela ietekme uz mūsu sabiedrību. 

 

Nākamajām paaudzēm ir citādas cerības, un tās prasa ētisku un vairāk uz cilvēku orientētu vadību. 

Rītdienas līderi vēlas nodomu, jēgu un sadarbību, tāpēc līderība ar ‘’kalpojošu’’ pieeju varētu būt atslēga 

nākamo paaudžu potenciāla atklāšanai. 

 

Kad līderi maina savu domāšanas veidu un vispirms ‘’kalpo’’ (nevis vada), viņi atklāj savus nolūkus, 

atjautību, motivāciju un radošumu, bruģējot ceļu nākamajiem sociālajiem inovatoriem un sadarbības 

ekonomikas attīstībai. Tātad, vai esi gatavs vispirms ‘’kalpot’’? 

 

Šajā apmācību ceļā tu izpētīsi ‘’kalpojošā’’ līdera modeli un sešas tā iezīmes: iedrošināšanu, pazemību, 

patiesumu, citu pieņemšanu, pārvaldību un vadīšanu. Tu būsi aicināts iejusties „kalpojošā” līdera lomā un 

attīstīt jaunas līderības prasmes. 

 

Vai esi gatavs izaicinājumam? Informācijas  apkopošana un analīze ļaus Tev atklāt praktiskus „kalpojošās 

līderības” pielietojumus, pateicoties iespēju izpētei un uzdevumiem, kas atklāj tā ietekmi mūsdienu 

sabiedrībā. Veidojot paša ieskatus par saikni starp „kalpošanas” pieeju un sociālo inovāciju, mēs 

iedrošinām Tevi uzsākt darbību un nākt klajā ar savu personīgo pieeju līderībai. 

 

Izklausās izaicinoši? 

Tas tā nav : tas ir tikai veids, kā pielietot jauniegūtās zināšanas praksē.  

 

Vai vēlies dalīties savā pieredzē un idejās ar plašāku sabiedrību? Pēdējā šī apmācību ceļa daļa ir veidota 

tieši šim nolūkam: mēs mudinām Tevi dalīties savās domās un mācīties kopā ar citiem. 

Vai esi gatavs uzsākt šo ceļu? 

Lai gūtu spēku, Tev ir jāiedrošina citus! 

 

 

 

 

https://youtu.be/hBoFl1eSlxk
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IEVĀC INFORMĀCIJU  

 

Kas ir „kalpojošā” līderība? 

„Kalpojošās” līderības jēdziens tika ieviests pateicoties Robertam Grīnlifam (1904-1990) no viņa darba 

“Kalps kā līderis” (The Servant as Leader), kas pirmo reizi publicēts 1970.gadā. “Kalpojošais līderis vispirms 

ir kalps… tas sākas ar dabisku vēlmi kalpot citiem. Tad apzināta izvēle liek cilvēkam tiekties vadīt”.   

Saskaņā ar Grīnlifu „pārkāpt pāri paša interesēm” ir „kalpojošās” līderības pamatiezīme. Tas nozīmē 

pārslēgšanos no „es” uz „mēs” kultūru. 

Kas ir galvenās „kalpojošā” līdera īpašības? 

Saskaņā ar Dirku van Dierendoku “Kalpojošs līderis iedrošina un attīsta cilvēkus, izrāda pazemību, 

patiesumu, pieņem cilvēkus tādus, kādi tie ir, un vada viņus. Tas ir pārvaldītājs, kas strādā kopēja labuma 

gūšanai”. Tātad:   

iedrošināšana tiek praktizēta ar mērķi apmācīt aktīvus, par sevi pārliecinātus sekotājus un mudināt  tos 

apzināties personīgās spējas. Tas parāda, kā cilvēki tiek novērtēti un iedrošināti personīgai attīstībai. 

pazemība raksturo spēju rast piemērotu pielietojumu personīgiem sasniegumiem un talantiem, rada 

atbildības sajūtu par citiem. Pazemība nozīmē arī pieticību – „kalpojošs” līderis atkāpjas fonā, kad kāds 

uzdevums ir veiksmīgi izpildīts. 

patiesums ir cieši saistīts ar “autentisko sevi” un ar godīgumu, vispārēji atzītā morālā kodeksa ievērošanu 

un spēju būt  atklātam pret sevi pašu, precīzi raksturojot (privāti un publiski) savu  pozīciju, nodomus un 

saistības. 

citu cilvēku pieņemšana ir spēja izprast un piedzīvot citu jūtas un motivācijas. Empātijai un piedošanai 

jābūt šajā gadījumā nešķiramām. 

vadīšana ir izdevīga gan komandām, gan organizācijām. Lai dotu norādes, „kalpojošam” līderim jāspēj 

strādāt dinamiski un pielāgot darbu citu komandas biedru spējām un vajadzībām. 

pārvaldība ir spēja uzņemties atbildību par citiem un fokusēties uz veiksmīgu viņu vajadzību 

apmierināšanu tā vietā, lai kontrolētu un realizētu savas intereses. Līderiem ir jāuzvedas ne tikai kā 

pakalpojumu sniedzējam, bet arī kā paraugam citiem. 

  



                                                                                

72 

IETEICAMIE RESURSI 

 

 IEROBEŽOTAS VARAS PASAULE  

TED Talk, Miltons Sousa, 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=6IsaoL1_OnM  

Kāda ir līderības un varas loma mūsdienu pasaulē? Šajā iedvesmojošā runā Miltons Sousa pauž, ka 

līderiem ir jābūt “pazemīgiem”. Pēc šī video noskatīšanās Tev būs skaidra izpratne par to, ko Sousa domā 

ar vārdu “pazemība”. Viņš apraksta vairāku līderu stāstus un pieejas, kas varējušas “iedrošināt citus gūt 

panākumus”. 

 6 „KALPOJOŠĀ” LĪDERA ĪPAŠĪBAS  

Dirks van Dīrendonks, 2011 

http://www.iedp.com/articles/six-key-servant-leadership-attributes/  

Kas raksturo „kalpojošu” līderi? Ielūkojies sešās īpašībās, kas raksturo līderi kā “kalpu”: iedrošināšana, 

pazemība, patiesums, citu cilvēku pieņemšana, vadīšana un pārvalde. 

 „KALPOJOŠĀ” LĪDERĪBA: PĀRSKATS UN SINTĒZE  

Dirks van Dīrendonks, 2010 

http://jom.sagepub.com/content/early/2010/09/01/0149206310380462  

Vai vēlies zināt vairāk par „kalpojošo” līderi? Šis raksts iedziļinās jēdziena būtībā, attēlojot konceptuālu 

„kalpojošās” līderības modeli un fokusējoties uz tā galvenajām iezīmēm. Tas analizē arī pētījuma 

rezultātus. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=6IsaoL1_OnM
http://www.iedp.com/articles/six-key-servant-leadership-attributes/
http://jom.sagepub.com/content/early/2010/09/01/0149206310380462
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 „MĒS” KULTŪRA UN KĀ LĪDZ TAI NONĀKT  

Dirks van Dīrendonks, 2016 

https://www.rsm.nl/about-rsm/news/detail/7234-the-culture-of-we-and-how-to-get-there/  

Ko nozīmē veidot iekļaujošu sabiedrību – „mēs” kultūru – biznesa vai organizāciju vidē? Šajā rakstā Tu 

izpētīsi piecus pamata principus līderības kultūras nomaiņai no „es” uz „mēs”. 

 LĪDERĪBAS ATTĪSTĪBAS NĀKOTNE 
Claire Reinelta, 2010                  

https://ssir.org/articles/entry/the_future_of_leadership_development_groups_networks_and_partnerships  

Kāda ir līderības nākotne? Šis īsais raksts piedāvā trīs aspektus līderības raksturošanai: tā ir iekļaujoša, 

tīklota un kolektīva uzticības un attiecību veidošanai.  

 UZŅĒMĒJDARBĪBAI IR  MĒRĶIS  

TEDx Talk, R. Edvards Frīmans, 2013 

https://youtu.be/7dugfwJthBY  

Kas ir galvenais uzņēmējdarbības mērķis? Vairot peļņu vai vērtību? 

Edvards Frīmans tic, ka biznesam ir nepieciešams radīt vērtību, un viņš ir sajūsmā par inovāciju un 

uzņēmējdarbību, kas palīdz risināt pasaules sarežģītākās problēmas. Bet kā to darīt? Mācoties ar nozīmi 
un palīdzot organizācijām radīt tādu kultūru, kas atklāj ikvienā tikai to labāko.  

LŪKOJIES PĒC IEDVESMAS: IEPAZĪSTI JOANA DE ABREU 

  https://youtu.be/OOzByYDq7zw  

2015.gadā Joana savu Mākslas un dizaina maģistra studiju laikā uzsāka projektu “Preencher 

Vazios” (“tukšumu aizpildīšana”). To viņa uzsāka, lai radītu lielāku interesi par māju fasādēm  

Porto un Lisabonas pilsētās. Šīs mākslinieciskās iejaukšanās mērķis ir pievērst uzmanību  detaļām, kas 

ir mums apkārt ikdienas dzīvē.  

https://www.rsm.nl/about-rsm/news/detail/7234-the-culture-of-we-and-how-to-get-there/
https://ssir.org/articles/entry/the_future_of_leadership_development_groups_networks_and_partnerships
https://youtu.be/7dugfwJthBY
https://youtu.be/OOzByYDq7zw
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LŪKOJIES PĒC IEDVESMAS: IEPAZĪSTI RITU 

KORTES 

 

  https://youtu.be/oXmqwNbqOoQ  

“Blindesign” ir sociālās inovācijas konsultants, kas rada ilgtspējīgus un ētiskus risinājumus ar reālu 

ietekmi uz sabiedrību un planētu. Viņi tic pozitīviem risinājumiem un rada nozīmīgu ietekmi, strādājot 

dizaina jomā ar uzņēmumiem, kas ir ieinteresēti investēt ietekmes radīšanā un sociāli atbildīgās 

darbībās. Ar valsts iestādēm, kas apņēmušās radīt ilgtspējīgus risinājumus, ar nevalstiskām 

organizācijām, kas vēlas palielināt savas darbības pozitīvo ietekmi, un uzņēmējiem, kas ir atvērti kopīgai 

problēmu risināšanai un ilgtspējīgu vērtību radīšanai ir gūti lieli panākumi. “Blindesign” koncentrējas uz 

projektu vadīšanu, atbildot uz jaunām sociālām vajadzībām, produktu izstrādi, kas sakņojas aprites 

ekonomikā un sekmē sociālo iekļaušanos, un biznesa konsultācijām, veicinot ilgtspējīgu attīstību. 

IZAICINI SEVI:  

APRAKSTI “PAZEMĪGO” LĪDERI 

 

“Pazemīgais” līderis nelieto titulu, lai palielītos, ar ko viņš nodarbojas. Viņš nerāda, ka ir labāks par 

citiem, bet rūpējas par tiem. Pastāv vairākas “pazemīgā” līdera iezīmes, bet kādas vēl īpašības varētu to 

raksturot? Mēģini izdomāt! 

 

ILGUMS  
1 h 

DALĪBNIEKI  
Individuāls darbs vai darbs pāros/mazās grupās  

MATERIĀLI 
Līmlapiņas, pildspalva, papīra lapas  

PADOMS 
Ja Tu neesi dzirdējis  par 3H-modeli, ieskaties šajā Deivida Strakera rakstā 
(http://sourcesofinsight.com/head-heart-and-hands/ )  

 

https://youtu.be/oXmqwNbqOoQ
http://sourcesofinsight.com/head-heart-and-hands/
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SOĻI 

 Noskaties  sekojošu video ar grafisko dizaineri Stefanu Sagmeisteru; 

 Uzraksti uz līmlapiņām visus elementus/raksturīpašības, kas Tev asociējas ar pazemību 

un līderību; 

 Izveido pazemīgā līdera profilu, izmantojot 3 H (head, hands, hear) modeli:  

 Galva (Head) – apzīmē intelektu, 

 Plaukstas (Hands) – apzīmē darbību, 

 Sirds (Heart) – apzīmē jūtas vai zināšanas, prasmes  un attieksmes; 

 Izvēlies elementus/īpašības, ko izrakstīji otrajā uzdevuma solī, un izkārto tās atbilstoši 3H 

modelim; 

 Pārdomā, kā Tavs “pazemīgais” līderis varētu radīt pozitīvu ietekmi Tavā kopienā, 

aprakstot vismaz 2 iespējamos piemērus ar  viņu darbībā. 

REZULTĀTS 

Analīzes procesa laikā definēt “pazemīgo” līderi. 

PĀRDOMAS PAR APGŪTO 

Ar kādiem izaicinājumiem esi sastapies šī uzdevuma laikā? 

Kādu piemēru esi aprakstījis un kāpēc?  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rdccXLaTP5Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rdccXLaTP5Q&feature=youtu.be
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IZAICINI SEVI:  

AUDZIET KOPĀ 

 

Vai pazīsti Džonu Raskinu? Viņš bija mākslas kritiķis, domātājs, cilvēks, kurš vēlējās izprast pasaules 

problēmas un padarīt pasauli skaistu. Izpēti vienu no viņa domām, lai pārdomātu pazemības ideju. 

 

ILGUMS  
1/2 h 

DALĪBNIEKI  
Individuāls vai darbs pāros  

MATERIĀLI 
Pildspalva un papīra lapas 

PADOMS 

Atklāj vairāk par Raskinu šeit: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Ruskin  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Ruskin
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SOĻI 

 Pārdomā šo citātu: 

“Es ticu, ka pirmā stipra cilvēka pazīme ir pazemība. Ar to es nedomāju šaubas par savām 

spējām. Patiesi spēcīgam cilvēkam piemīt sapratne, ka spējas nepieder viņam, bet gan caur 

viņu tiek izpaustas. Spēcīga personība redz kaut ko dievišķu ikkatrā cilvēkā un ir bezgalīgi, 

nemāksloti, neticami par to pateicīga.”  

 Izpēti šo citātu: 

 ko mēs varam saskatīt kā “spēcīgāko” īpašību ikkatrā cilvēkā?  

 ko mēs varam mācīties no šādiem cilvēkiem? 

 kā mēs varam iesaistīt viņus mūsu privātajos/projekta/kopienas mērķos?  

 kā mēs varam (pār)veidot mūsu personīgo/projekta/kopienas mērķi, lai risinātu kopēju 

vajadzību?  

 Dalies savās pārdomās ar ceļabiedru un kopā apspriediet savus risinājumus mērķu vai nodomu 

kaut kā  pārveidošanai.  

REZULTĀTS 

Uzzināt par dažādajām līderības vīzijām.  

PĀRDOMAS PAR APGŪTO 

 Ar kādiem izaicinājumiem esi sastapies šī uzdevuma laikā? 

 Vai, analizējot izstrādāto risinājumu, Tu uzskati, ka izmantotā izpētes pieeja (argumenta izpēte ar 

jautājuma izvirzīšanu) ir bijusi efektīva? Kāpēc? 
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IZAICINI SEVI:  

KĻŪSTI PAR PĀRMAIŅU RADĪTĀJU 

 

Šis uzdevums ir izveidots, lai attīstītu Tavas prasmes grupu diskusiju vadīšanā, radot telpu domāšanai, 

uzticības un sapratnes veidošanai. Šī uzdevuma mērķis ir rast metodes, lai palīdzētu veidot efektīvu 
sadarbību sociālās inovācijas un ietekmes politikas veidošanai. 

ILGUMS  
1/2 h 

DALĪBNIEKI  
Darbs pāros vai grupās 

MATERIĀLI 
1 papīra lapa, pildspalva, hronometrs 

PADOMS 

       Mēģini koncentrēties uz pazemību, esot līdzjūtīgam un padevīgam.  

 

Iepazīstinām Tevi ar ieceri, kuras mērķis ir izveidot sev un citiem vidi, kas dod iespēju un laiku padomāt, 

aizrauj prātus un ved uz radošu domāšanu un jaunām idejām, iedveš indivīdā pārliecību dalīties ar 

idejām. 

SOĻI 

Domāšanas vide ir sistēma – visvērtīgākā lieta, ko varam piedāvāt viens otram, ļaujot laiku pārdomām. 

Izmēģināsim “Laiks domāt” tehnikas! 

Pielāgots no Nensijas Klīnas darba “Time to Think” (1999).   

 Veido domāšanas telpas: 

Izlasi “Ievads domāšanas vides desmit komponentēs: uzmanība, vienlīdzība, vienkāršība, atzinība, 

iedrošinājums, jūtas, informācija, daudzveidība, uzvedinoši jautājumi, vieta”. 

 “Viss, ko mēs darām, tiek balstīts uz pieņēmumiem. Uzdodot uzvedinošus jautājumus, mēs vēlamies 

izslēgt visus neatbilstošos, ierobežojošos pieņēmumus, atbrīvojot prātu jaunām domām” (Nensija Klīna, 
1999).  

http://blog.soton.ac.uk/mentoring/files/2013/03/Introduction-to-The-Thinking-Environment.pdf
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 Uzdodiet savam partnerim uzvedinošos jautājumus par savām projekta idejām, bez 

ierobežojošiem pieņēmumiem, piemēram, “Kādi būtu Tavi pirmie soļi, ja Tev būtu pietiekoši 

daudz investīciju savu projektu uzsākšanai?” 

 Klausies, lai rosinātu aizrautību – ar interesi un cieņu, bez pārtraukšanas;  

 Veido uzticību un iedrošini savstarpēju sapratni: 

 Nosauc trīs uzvedības modeļus, kurus centīsies pieņemt, lai radītu domāšanas telpu;  

 Izskaidro, kādā veidā šie trīs uzvedības modeļi vairos uzticību grupas diskusijās, veidojot 

savstarpēju sapratni: dalīšanās ar idejām, sakariem un zināšanām. 

 Izveido grupu sadarbības veidošanai:  

 Identificē kopīgos mērķus Tev un Taviem interesentiem un pieraksti tos uz papīra; 

 Pārskati mērķus un mēģini noformulēt grupas izveides nodomu īsā un skaidrā apgalvojumā. 

 Ielūdz savus ceļabiedrus pievienoties Tavā sociālās inovācijas ceļojumā, veicinot uz noteiktu mērķi 

fokusētas domāšanas telpas attīstību: 

 Iepazīstini savus potenciālos sadarbības partnerus ar “Laiks domāt” principiem un tehnikām, 

radot domāšanas telpu; 

 Mudini katru dalībnieku pēc kārtas sniegt savu devumu. 

 Izskaidro, ka katram būs iespēja izteikties, un nosaki kārtību, kādā grupa runās (pulksteņrādītāja 

virzienā vai otrādi): 

 Atļauj katram dalībniekam runāt 3 minūtes (izmanto hronometru), piekodinot, ka katram būs 

iespēja izteikties bez pārtraukšanas;  

 Iedrošini citus grupā klausīties ar aizrautību, interesi un cieņu; 

 Garantē grupai raunda atkārtojumu, dodot iespēju vēlreiz dalīties ar  domām. 

REZULTĀTS 

Kļūt pārliecinātam par pieejām domāšanas telpu izveidē, kas balstās uz uzticību un savstarpējo sapratni, 

kas savukārt nepieciešamas efektīvai sadarbībai sociālās inovācijas un ietekmes radīšanai. 
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PĀRDOMAS PAR APGŪTO 

 Ar kādiem izaicinājumiem esi sastapies šī uzevuma laikā? 

 Kā Tu mēģināsi mainīt savu uzvedību, komunicējot ar citiem, lai dotu tiem laiku padomāt?  

 Kā tu sasniegsi ieinteresēto pušu apņemšanos sadarboties Tavā sociālajā inovācijā, lai 

izmainītu pasauli uz labāko pusi?  

BIBLIOGRĀFIJA  

 

Kline, N. (2009), Time to think, Hachette 

PĀRDOMU BRĪDIS: PĀRDOMAS PAR IEMĀCĪTO  

 

 Kādi ir nākamie soļi, lai kļūtu par “pazemīgo” līderi…: 

 šonedēļ?  

 šomēnes?  

 šogad? 
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Tehniķis ir persona, kam ir pārliecinošas digitālās prasmes, spēja komunicēt un mācīties tiešsaistē un 

drosme ikdienā izmēģināt jaunākās tehnoloģijas. Šajā apmācību posmā Tu izpētīsi, ko nozīmē būt 

spējīgam sadarboties un strādāt digitāli. Sabiedrībai un biznesam kļūstot aizvien vairāk balstītam uz  

tehnoloģijām, ir nepieciešams apzināt digitālo rīku stiprās puses, lai spētu sadarboties ar citiem 

attālināti. 

Šī mācību posma noslēgumā Tu būsi spējīgs:  

 izprast digitālās sadarbības jēdzienu; 

 noteikt digitālās sadarbības tehnoloģiju potenciālu globalizētā pasaulē; 

 identificēt, kā bezmaksas tiešsaistes rīki var palīdzēt tavā ikdienas darbā; 

 eksperimentēt ar dažādiem bezmaksas rīkiem, izmantojot tos sadarbības veidošanai sociālu 

izaicinājumu risināšanā. 

  

TEHNIĶA CEĻŠ 

Sadarbojies un dari to digitāli 
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KO SAGAIDĪT NO ŠĪ CEĻA? 

 
https://youtu.be/0e3EiOoTY2g  

Digitāls. Vai mēs tiešām izprotam, ko nozīmē vārds „digitāls”? Vai esam gatavi sabiedrības izmaiņām, ko 

veicina viss digitālais? 

Mums ir dažādi skatījumi uz jēdzienu “digitāls”, pamatojoties uz mūsu mācībām, uztveri un pieredzi. 

Ciparu jeb digitālās tehnoloģijas  gan slavē, gan kritizē. 

Šajā apmācību ceļā Tu saskatīsi vairākas idejas, kā digitālo uztvert no sadarbības viedokļa. Ienākot 

Rītdienā jau šodien, izpēti tās priekšrocības, ko šīs tehnoloģijas  Tev var piedāvāt, un tajā pašā laikā 

novērtē iespējamos izaicinājumus.   

Izpēti, kādus rīkus Tu varētu izmantot, un iepazīsties ar digitālās sadarbības labo praksi mums apkārt. 

Kas veicina digitālo sadarbību? Vai tā ir globalizācija, tirgus tendences tehnoloģiju jomās vai izmaiņas 

uzvedības modeļos? Apstājies uz mirkli un padomā – vai Tu zini, kāpēc sabiedrība tik intensīvi sāka 

sadarboties digitālā vidē? Kādi būs Tavi personīgie motīvi? 

Vai Tu domā, ka Tavas digitālās iemaņas ir atjauninātas? Šajā apmācību ceļā Tu iepazīsies ar pētījumu 

rakstu kopumu, kas apspriež digitālās sadarbības metodes un aspektus. Tas ļaus Tev izprast digitālās 

sadarbības klasifikāciju un ar to saistītos terminus, kā arī pārdomāt, vai tā ir piemērota sociālajiem 

inovatoriem. Papildus uzmanība tiks pievērsta digitālām iemaņām – lai identificētu pašreizējās un 

nākotnes tendences. Pēc lietderīga ieskata teorijā Tu atklāsi digitālajā sadarbībā praktiski pielietojamos 

rīkus. 

Dažus no tiem Tu jau zini vai pat lieto, bet daži var būt  Tev gluži jauni. Iepazīsimies ar digitālās sadarbības 

nezināmajiem  un daudzveidīgajiem rīkiem, kuru ir vērts apgūt.  

Pēc dažādu instrumentu izpētes Tu vari kļūt ziņkārīgs: vai tie tiešām palīdz? Ar pārliecību sakām - jā! Mēs 

to pierādīsim, piedāvājot iedvesmojošus digitālās sadarbības piemērus.  

Pēc dažādu informāciju avotu izpētes un mācīšanās, padarbosimies arī praktiski! Tas nozīmē , ka Tev būs 

jāpiedāvā savs risinājums digitālās sadarbības sasniegšanai. Tu analizēsi un pielietosi to, ko esi iemācījies. 

Pēdējā nodaļa piedāvās Tev izzināt vispārīgus plašākas auditorijas viedokļus. Mēs izanalizēsim 

priekšrocības un izaicinājumus, dodot plašāku redzējumu uz globālo digitālo sadarbību. Mēs ceram, ka Tu 

izbaudīsi šo mācību ceļu un atradīsi sev atbilstošu informāciju, kas ļaus Tev augt kā sociālam inovatoram. 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/0e3EiOoTY2g
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IEVĀC INFORMĀCIJU  

 

Ko nozīmē būt “vērstam uz sadarbību” un būt “digitālam”?  

Mūsdienās digitālā sadarbība nosaka, kā mēs veicam lielu daļu savu ikdienas darbu un dažādu citu 

aktivitāšu. Izpētīsim dažus no aspektiem, kas ļaus atbildēt uz šo jautājumu:  

Kas ir digitālās iemaņas?  

Saskaņā ar Eiropas Komisiju, DigComp Digitālās iemaņas:  

 

Ietvars. Digitālās iemaņas ir galvenie ieguvumi, kas padara indivīdu spējīgu izmantot ciparu tehnoloģijas 

apņēmīgā, sadarbības un radošā veidā: 

digitālā uzticēšanās. Neskatoties uz to, ka digitālajā un sadarbības ekonomikā uzticībai ir milzīga loma, 

paļaušanās uz tehnoloģijām balstītajās jomās mazinās: saskaņā ar Pasaules Ekonomikas foruma ziņojumu, 

centrālā vieta  pieder bažām par datu aizsardzību un drošību un plašākiem ētiskiem jautājumiem  digitālo 

tehnoloģiju izmantošanā  organizācijas un iestādēs.  

digitālie sociālie tīkli. Tīklošanas tehnoloģijām ir milzīgs potenciāls jaunu sadarbības formu un inovāciju 

izveidē, kas risina sabiedrības vajadzības un izaicinājumus: Eiropas Savienības atbalstītais DSI4EU projekts 

meklē un atbalsta digitālo sociālo inovāciju iniciatīvas visā Eiropā un sniedz pārskatu par jauninājumiem 

digitālo rīku izmantošanā. 

digitālā ekonomika. Pasaulē notiek Ceturtā industriālā revolūcija, un informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas ir šīs revolūcijas pamats. Pasaules Ekonomikas foruma ziņojums izceļ veidus, kādos digitālā 

revolūcijas izmaina inovācijas būtību un palielina spiedienu uz uzņēmumiem, lai tie nepārtraukti ievieš 

jauninājumus. 

digitālās darba vieta un kultūra. Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas izmaina darbinieku un 

uzņēmumu darba veidu. Deloitte izceļ, kā digitālās tehnoloģijas  izmaina darba spēku un kā uzņēmumi var 

pielāgoties un attīstīt to. 

digitālā pieņemšana. Digitālo tehnoloģiju pieņemšana var pozitīvi ietekmēt gan pakalpojumu saņēmējus, 

gan bezpeļņas pakalpojumu sniedzējus. Accenture ziņojums izpēta digitālas pieņemšanas iespējas un 

izaicinājumus.  

 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
https://digitalsocial.eu/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/human-capital/us-cons-digital-workplace-and-culture.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/human-capital/us-cons-digital-workplace-and-culture.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/human-capital/us-cons-digital-workplace-and-culture.pdf
https://www.accenture.com/t20170206T201908Z__w__/ae-en/_acnmedia/PDF-42/Accenture-Digital-Adoption-Report.pdf
https://www.accenture.com/t20170206T201908Z__w__/ae-en/_acnmedia/PDF-42/Accenture-Digital-Adoption-Report.pdf
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IETEICAMIE RESURSI  

 DIGITĀLO IEMAŅU IETVARS – DIGCOMP  

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp  

Eiropas komisija, Kopīgais pētniecības centrs (JRC; 2016) 

Digitālās iemaņas ir galvenās iemaņas, kas padara indivīdu spējīgu izmantot digitālās tehnoloģijas 

apņēmīgā, sadarbības un radošā veidā. 

Eiropas Digitālo iemaņu ietvars pilsoņiem (DigComp) ir vispārēja atsauču struktūra, kas apkopo 21 

darbības sfēru, kas ir sagrupēta 5 galvenajās sadaļās. Tas apraksta, ko nozīmē būt digitāli kompetentam. 

Viena no sadaļām ir par komunikāciju un sadarbību. 

Digitālo iemaņu ietvars var palīdzēt veikt pašizvērtēšanu, nospraust mācību mērķus, noteikt apmācību 

iespējas un sekmēt darba meklēšanu. 

Tu vari atrast iedvesmu DigComp izmantošanai šajos piemēros:  

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/implementation. 

 BALTS PAPĪRS – INDUSTRIJU DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA: SABIEDRĪBAS IETEKME 
 

http://reports.weforum.org/digital-transformation/wp-
content/blogs.dir/94/mp/files/pages/files/wef-dti-societal-implications-narrative-final-january-

2016-c.pdf  
Pasaules Ekonomikas forums sadarbībā ar Accenture (2016) 

Uz kādas ietekmes radīšanu tiek vērsta digitālā transformācija, ņemot vērā mūsdienu sabiedrības 

izaicinājumus? Kādus šķēršļus ir jāpārvar, lai digitāla transformācija nestu pozitīvu ieguldījumu? Kādus 

praktiskus soļus uzņēmumi var veikt īsā laikā? 

Lai palīdzētu izprast digitālās transformācijas ietekmi nākotnē, šis ziņojums piedāvā detalizētu 

digitalizācijas vērtības kvantitatīvu analīzi četrās – automobiļu, patērētāju, elektrības un loģistikas 

industrijās. 

24. lapas pusē pētījums apskata uzticības veidošanas jautājumu digitālajā ekonomikā: sociālie mediji, 

radio un lietotāju veidotās mājaslapas (kā Tripadvisor) ir noderīgas biznesa caurskatāmības veicināšanā 

un nepatiesas informācijas nepieļaušanā. 

Tomēr saskaņā ar “Edelmana Uzticības barometru”, paļāvība uz tehnoloģijām balstītām nozarēm 

2015.gadā samazinājās, apšaubot datu privātumu un drošību. Uzticības mazināšanos veicināja arī plašāki 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/implementation
http://reports.weforum.org/digital-transformation/wp-content/blogs.dir/94/mp/files/pages/files/wef-dti-societal-implications-narrative-final-january-2016-c.pdf
http://reports.weforum.org/digital-transformation/wp-content/blogs.dir/94/mp/files/pages/files/wef-dti-societal-implications-narrative-final-january-2016-c.pdf
http://reports.weforum.org/digital-transformation/wp-content/blogs.dir/94/mp/files/pages/files/wef-dti-societal-implications-narrative-final-january-2016-c.pdf
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ētiski jautājumi par to, kā organizācijas izmanto digitālās tehnoloģijas. 

 DIGITĀLĀS SADARBĪBAS NOMAIŅA: NO VIETĒJAS UZ PLAŠU UZTICĒŠANOS 
 

https://www.ted.com/talks/rachel_botsman_we_ve_stopped_trusting_institutions_and_started_

trusting_strangers  

2016.gada jūnijs, TEDSummit piedāvā jaunus mehānismus, kas ļauj mums uzticēties nepazīstamiem 

cilvēkiem, kompānijām un idejām. Pateicoties tehnoloģijām mēs ienākam plašas uzticēšanās gadsimtā, 

tomēr, lielākā nevienprātība nav tehnoloģijās, bet gan sabiedrībā. 

 

 KAS TĀLĀK BŪS AR DIGITĀLO SOCIĀLO INOVĀCIJU? 

https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/dsi_report.pdf  

Eiropas Komisija, Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts (2017)  

 

DSI4EU projekts meklē un atbalsta digitālo sociālo inovāciju (DSI) iniciatīvas visā Eiropā kopš 2016.gada 

februāra, un šis ziņojuma dokuments ir inovāciju apkopojums, kā lietderīgi izmantot digitālos rīkus 

ikdienā veselības aprūpes, finanšu, demokrātijas un bēgļu integrēšanas jomās. Balstoties uz intervijām ar 

digitālo sociālo inovāciju praktiķiem, citiem interesentiem un digitalsocial.eu platformā apkopotiem 

datiem, šis ziņojums apskata DSI neseno evolūciju, izaugsmes barjeras un, ko šajā jomā  ir jādara 

politiķiem, investoriem un praktiķiem, lai veicinātu DSI iespēju izmantošanu. 

 GLOBĀLAIS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU ZIŅOJUMS 2016  

http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf  

Pasaules Ekonomikas forums (2016) 

Globālais informācijas tehnoloģiju ziņojums 2016  sadaļā “Inovēšana digitālajā ekonomikā” uzsver veidus, 

kādos digitālā revolūcija izmaina inovācijas būtību un palielina spiedienu uz uzņēmumiem, lai tie 

nepārtraukti ieviestu jauninājumus.  

Somija, Šveice, Zviedrija, Izraēla, Singapūra, Nīderlande un Amerikas Savienotās Valstis ir pasaules vadošie 

spēlētāji ekonomiskās ietekmes gūšanā no investīcijām informācijas un komunikācijas tehnoloģijās (IKT): 

visas septiņas valstis ir labi pazīstamas kā „agrīnie adaptētāji” IKT ieviešanā, un to parādīšanās ir ārkārtīgi 

svarīga no plašāku ieguvumu viedokļa (IKT kombinācijā ar atbalsta vidi, skaņas regulējumiem, 

infrastruktūras kvalitāti un gatavām iemaņām). 

  

https://www.ted.com/talks/rachel_botsman_we_ve_stopped_trusting_institutions_and_started_trusting_strangers
https://www.ted.com/talks/rachel_botsman_we_ve_stopped_trusting_institutions_and_started_trusting_strangers
https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/dsi_report.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf
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 DIGITĀLA DARBA VIETA UN KULTŪRA. KĀ TEHNOLOĢIJAS IZMAINA DARBASPĒKU 

UN, KĀ UZŅĒMUMI ATTĪSTA TO  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/human-capital/us-cons-digital-workplace-and-

culture.pdf  

Deloitte (2016) 

Šodienas tehnoloģisko iespēju attīstība, aizvien pieaugošais datorprasmju kāpums kā patērētāju, tā arī 

uzņēmumu vidū, un gandrīz visaptverošā interneta savienojamība pārmaina veidu, kādā strādā darbinieki 

un uzņēmumi. 

Organizācijas gūst labumu no arvien augstākas darbavietu digitalizācijas, jo palielinās to produktivitāte, 

samazinās izmaksas, darbaspēks kļūst mobilāks un elastīgāks, aug vispārējās spējas pielāgoties jebkuram 

sarežģītam tirgum. Uzņēmumi tagad sadarbojas globāli un strādā ar daudzveidīgāku darbaspēku. 

 

 DIGITĀLĀS PRASMES: IEDVESMOJOŠA SADARBĪBA 

https://www.youtube.com/watch?v=iUsFptLuGM0  

Pirmais solis uz labām digitālajām prasmēm ir izzināt, kādi rīki palīdz cilvēkiem strādāt kopā personīgi un 

tiešsaistē. Tehnoloģijas nomainās tik ātri, ka Tev ir nepieciešams pielāgoties nākotnes iespējām. Nepārstāj 

izmantot tehnoloģijas, bet vienmēr turpini meklēt ko labāku. Vajadzības visu laiku aug, un līdz ar to aug 

arī nepieciešamība pēc digitālām prasmēm. Pastāv vairums bezmaksas resursu, kas var Tev palīdzēt! 

 

 DIGITĀLĀ PIELĀGOŠANĀS. KĀ DARBASPĒKA BEZPEĻŅAS ATTĪSTĪBA VAR PAĀTRINĀT 
DARBINIEKU UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS REZULTĀTU  
https://www.accenture.com/t20170206T201908Z__w__/ae-en/_acnmedia/PDF-42/Accenture-Digital-Adoption-
Report.pdf  

Accenture (2017) 

Balstoties uz  šo pētījumu noskaidrots, ka bezpeļņas organizācijas, kas izmanto digitālos rīkus, piedzīvo to 

efektivitātes un ietekmes uz sabiedrību pieaugumu. Tomēr, neskatoties uz gandrīz vienprātīgu 

pieņēmumu, ka tehnoloģijas pozitīvi ietekmē gan preču un pakalpojumu saņēmējus, gan piegādātājus, 

daudzas bezpeļņas organizācijas atpaliek digitālo rīku ieviešanā. Šis pētījums atklāj galvenās iespējas, 

kopējos izaicinājumus “digitālā” pieņemšanai un četrus “paātrinātājus”, kam ir potenciāls darbaspēka 

attīstības atbalstam nevalstiskajās organizācijās, lai sasniegtu izcilu organizāciju darbību un veidotu 

lielāku pozitīvo ietekmi uz sabiedrību. 

  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/human-capital/us-cons-digital-workplace-and-culture.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/human-capital/us-cons-digital-workplace-and-culture.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iUsFptLuGM0
https://www.accenture.com/t20170206T201908Z__w__/ae-en/_acnmedia/PDF-42/Accenture-Digital-Adoption-Report.pdf
https://www.accenture.com/t20170206T201908Z__w__/ae-en/_acnmedia/PDF-42/Accenture-Digital-Adoption-Report.pdf


                                                                                

87 

RĪKI TAVAI CEĻASOMAI  

 

Kā Tu vari sadarboties ar savu komandu vai citiem cilvēkiem, kas ir tālu prom no Tevis? Pārskati zemāk 

esošos rīkus: tiem ir bezmaksas vai maksas versijas, un šie rīki var palīdzēt Tev sadarboties attālināti. 

 

Atceries, ka e-pasts ir piemērots saziņai, bet ne sadarbībai!  

Tiešsaistes ziņu apmaiņas rīki  

Tiešsaistes ziņu apmaiņas rīki nodrošina tūlītēju teksta un multimediju failu nosūtīšanu saņēmējam. 

Teksta ziņas parasti ir īsas un tiek lietotas, lai iesaistītos neformālā sarunā ar kādu cilvēku vai cilvēku 

grupu. Sākumā tie tika lietoti privātiem mērķiem, tomēr tiešsaistes ziņu apmaiņas rīki var būt noderīgi arī 

biznesā. 

 

 Slack https://slack.com/  

 Stride https://www.stride.com/  

Audio- un video-konferenču rīki 

Internetā var atrast  daudz dažādu audio un videosapulču rīkošanai domātu instrumentu. To lietderīgās 

funkcijas iekļauj audio un video zvanus, failu apmaiņu, datoru ekrānu pārraidi u.c. Ir svarīgi, lai rīks būtu 

viegli lietojams ikvienam komandas dalībniekam. 

 Skype https://www.skype.com  

 Zoom https://zoom.us/  

Dokumentu sadarbības rīki 

Dokumentu sadarbības rīki ļauj to lietotājiem kopīgi rakstīt dokumentus, aizpildīt tabulas, veidot 

prezentācijas un cita veida failus, piedāvājot labošanas, komentēšanas, izmaiņu pārskatīšanas un 

atzīmju veikšanas funkcijas. Cilvēku grupa var vienlaikus strādāt pie viena dokumenta – šis rīks 

racionalizē dokumentu izgatavošanu un minimizē e-pastu lietošanas nepieciešamību izmaiņu 

veikšanas gadījumos. 

 Google Suite https://gsuite.google.com/  

 Evernote https://evernote.com  

 

https://slack.com/
https://www.stride.com/
https://www.skype.com/
https://zoom.us/
https://gsuite.google.com/
https://evernote.com/
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Failu koplietošanas rīki 

Failu koplietošanas rīki ir digitālajā “mākonī” izvietotie failu sinhronizēšanas un kopīgošanas pakalpojumi: 

tie atvieglo sadarbību, izvietojot failus visiem pieejamā vietā un ļaujot tiem piekļūt no jebkuras vietas un 

ierīces. Tie ļauj iegūt arī dokumentu rezerves kopijas. 

Papildus iespējas rada izmaiņu paziņojumi un citas sadarbības funkcijas.  

 Dropbox https://www.dropbox.com  

 Hightail https://www.hightail.com/  

Projektu vadības rīki 

Projektu vadības rīki ļauj komandām sadalīt pienākumus, attīstot projektus un idejas. Šie rīki var ietvert 

tādas funkcijas, kā laika plānošana, resursu un dokumentu pārvaldīšana, problēmu pārraudzība, atskaišu 

veidošana un analīze, budžeta veidošana un laika uzskaite. 

 Zenkit https://zenkit.com/  

 Wrike https://www.wrike.com  

 Trello https://trello.com/  

Maketēšanas un prototipu veidošanas rīki  

Īpaši rīki palīdz attīstīt lietotājam draudzīgu un uz viņu orientētu dizainu bez lielas piepūles, padarot 

iespējamu aplikāciju un programmu prototipēšanu un testēšanu. 

Maketēšana statiskā veidā attēlo informācijas struktūru un pamata funkcijas, bet prototips pārstāv gala 

produktu, kam jāstimulē lietotāju mijiedarbību: sadarbības iespējas ļauj dizaineriem saņemt atsauksmes 

no partneriem un potenciālajiem klientiem, lai uzlabotu aplikāciju un programmu funkcionalitāti. 

 

 Mockup.io https://mockup.io/about/  

 CanvasFlip https://www.canvasflip.com  

 Marvel https://marvelapp.com  

Laika uzskaites rīki 

Cilvēki aizvien vairāk strādā pie saviem projektiem vienlaicīgi grupās un attālināti. Šajā kontekstā 

popularitāti ir guvuši laika uzskaites rīki, jo tie ļauj palielināt un kontrolēt produktivitāti. Tiešsaistes 

integrētās platformas iekļauj tādas iespējas, kā hronometrs, uzdevumu sadale, analītiskie grafiki, 
atskaites un rēķinu piestādīšana. 

https://www.dropbox.com/
https://www.hightail.com/
https://zenkit.com/
https://www.wrike.com/
https://trello.com/
https://mockup.io/about/
https://www.canvasflip.com/
https://marvelapp.com/
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 Harvest https://www.getharvest.com/  

Iekšējie sociālie tīkli 

Pētījums par digitālo sadarbību nesen ir parādījis, ka jo vairāk sociālie mediji tiek pielietoti 

personīgajā dzīvē, jo pozitīvāka ir to loma produktivitātes, caurredzamības un komunikācijas 

kvalitātes apzināšanā. Pārejot no privātās uz biznesa jomu, sociālie mediji padara komunikāciju 

komandās neformālāku, vieglāku un patīkamāku. 

Iekšējie sociālie tīkli iekļauj tādas funkcijas, kā blogs, grupu un diskusiju paneļi, iekšējās ziņas, 

dalīšanos ar saturu un profilu meklēšanas opcijas. 

 Yammer https://www.yammer.com/  

 

LŪKOJIES PĒC IEDVESMAS: PASAULES 

DABAS FONDA (WWF) PIEREDZE 

 

 KĀ EFEKTĪVI SADARBOTIES AR KOLĒĢIEM: ILGTSPĒJĪBAS PIEMĒRS VISAI PASAULEI  

                     https://www.dimensiondata.com/Global/Case-studies/WWF/Pages/Home.aspx  

Pēc ilgi pavadīta laika novecojušā ēkā, Pasaules dabas fonds (WWF) nolēma ierīkot Lielbritānijā jaunu, 

videi draudzīgu mītni. Šis lēmums prasīja jaunus tehnoloģiskus risinājumus, lai nodrošinātu efektīvu 

sadarbību darba procesā: jaunajam Dzīvās planētas centram, kas atrodas Vokingā, bija jāatspoguļo WWF 

filozofiju un jāiedvesmo dzīvot harmonijā ar dabu. Tādējādi celtnei bija jāietver jauni darba modeļi, kas 

padarītu attālinātu sadarbību starp darbiniekiem un partneriem efektīvāku, ilgtspējīgāku un taupīgāku. 

Jauno sadarbības sistēmu veidoja drošs bezvadu interneta tīkls, Bluetooth bezvadu austiņas, video-

konferenču rīki, droša attālināta piekļuve datiem, internettālrunis un sociālie mediji. 

Tādējādi ikvienu ierīci varēja pieslēgt tīklam, piešķirot elastību gan darba vietai, gan darbiniekiem, 

piemēram, ļaujot strādāt no mājām, un sadarboties attālināti ar ekspertiem no visas pasaules. Tā kā 

darbiniekiem  līdz ar to bija nepieciešams mazāk darba galdu, samazinājās izmaksas un enerģijas patēriņš. 

Tūlītēja ziņapmaiņa starp darbiniekiem aizvietoja e-pastu sūtīšanu, un uz papīru balstītā sistēma tika 

aizvietota ar modernu digitālu datu glabāšanas sistēmu, darba rezultāts kļuva svarīgāks par darbinieku 

apmeklētību, laiks un līdzekļi komandējumiem tika ietaupīti uz video-zvanu rēķina, biroja telpa tika 

samazināta un ieviests elastīgs darba laiks, lai rosinātu neformālāku un uz sadarbību vērstu vidi. Tas ir 

ideāls piemērs, kā tehnoloģijas un digitālā sadarbība ienes jaunu nozīmi un izmaiņas darba vidē un 

uzvedībā. 

 

https://www.getharvest.com/
https://www.yammer.com/
https://www.dimensiondata.com/Global/Case-studies/WWF/Pages/Home.aspx
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LŪKOJIES PĒC IEDVESMAS: SOCIÉTÉ 

GÉNÉRALE PIEREDZE 

 

 KĀ IESAISTĪT DARBINIEKUS KOMUNIKĀCIJAS UN KLIENTU APMIERINĀTĪBAS 

UZLABOŠANĀ  

  https://www.finchannel.com/ 

Laužot stereotipus par konservatīvu banku darba vidi ar stingru hierarhisku struktūru, Société Générale ir 

labs piemērs digitalizācijai, inovācijai un korporatīvās kultūras ieviešanai. Franču Société Générale Group 

ir labi pazīstama Eiropā un Āfrikā, un saskaņā ar CAC 40 indeksu, tiek novērtēta kā trešā inovatīvākā un 

elastīgākā kompānija digitālās transformācijas ziņā. 

Tās jaunā digitālās attīstības programma tika veidota, lai iedrošinātu darbiniekus un iesaistītu tos 

kompānijas dzīvē ar inovāciju un sadarbības palīdzību. Banka ir izstrādājusi vairākus digitālus risinājumus 

“Digital for All” programmas ietvaros, kas ietver arī tūkstošus planšetdatoru, kas tika izdalīti darbiniekiem 

vairāk nekā 70 000 darbiniekiem WiFi nodrošināšanai un bankas iekšējā sociālā tīkla lietošanai. Papildus 

Société Générale ir apņēmusies rast jaunus, uz sadarbību vērstus un elastīgus veidus darbam ar digitāliem 

sadarbības rīkiem, jo tika izveidotas inovatīvas ārpus biroja  darbavietas darbiniekiem Francijā, kā arī  

iespējas strādāt no mājām un elastīgas biroja kopstrādes iespējas. Klientu apkalpošanas speciālistu darba 

vietās tika ierīkoti Office 365, Lync video-konferenču un citi noderīgi instrumenti, tika izstrādāti atvērtie 

tiešsaistes kursi apmācībām par digitālām tehnoloģijām un banku aktivitātēm, kā arī izveidots uzņēmuma 

sociālais tīkls, kam ir jāveicina informācijas apmaiņu, jāsamazina saziņas barjeras un jāveido ekspertu 

kopienas. 

Kompānijas mērķis ir padarīt darbiniekus atvērtākus, efektīvākus un  vērstus uz sadarbību visos vadības 

līmeņos, tajā pašā laikā, ar jauno digitālo kultūru piesaistot arī jaunus talantus. Tādā veidā Société 

Générale vēlas radīt ciešāku saikni ar klientiem un apmierināt viņu vajadzības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.finchannel.com/
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LŪKOJIES PĒC IEDVESMAS: ASTRĪDAS LINGRĒNAS 

BĒRNU SLIMNĪCAS STOKHOLMĀ PIEREDZE  

 

 KĀ NODROŠINĀT KVALITATĪVU VESELĪBAS APRŪPI ATTĀLOS VALSTS APGABALOS 

 https://www.healthcare.siemens.se/   

Astrīdas Lingrēnas Bērnu slimnīcā Stokholmā ir bērnu kardioloģijas centrs, kas apkalpo 2 miljonus 

Stokholmas un tās apkaimes iedzīvotājus. Tik nevienmērīgi apdzīvotā valstī kā Zviedrija pieeja kvalitatīvai 

veselības aprūpei ir liela problēma tiem, kas dzīvo attālās vietās.  

Lai padarītu veselības aprūpi pieejamāku, un iespēju tikt pie speciālistiem vieglāku, nodaļas vadītājs Bo 

Lundels nāca klajā ar jaunu ideju. Viņš iegādājās vienkāršu video-konferenču sistēmu un nodibināja 

komunikāciju centru ar monitoriem, kamerām, mikrofoniem un ātru internetu, lai uzlabotu saziņu ar 

citām bērnu slimnīcām un saņemtu pieeju failiem tiešsaistē. 

Pirms tam komunikācijai izmantotais tālrunis nebija efektīvs konsultēšanas un diagnosticēšanas nolūkiem. 

Sekojot Dr. Lundela inovatīvajai pieejai veselības aprūpē un digitālo sadarbības rīku virzīšanai medicīnā, 

tika izveidots kardioloģijas saziņas tīkls ar nosaukumu “Gertrud”, lai uzlabotu sadarbību starp slimnīcām. 

Kad kādam no ārstiem nepieciešama medicīniskā konsultācija par kādu sarežģītu gadījumu, tas var 

vērsties pie kolēģiem Stokholmā vai kur citur Zviedrijā, tādējādi uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti. 

Videotikšanās tiešsaistē var tikt organizētas gan ar ārstiem, gan ar pacientiem. Attālinātas vizītes bieži 

vien ir salīdzinoši lētas, samazinot personāla un pakalpojuma izmaksas. Piemēram, video-konsultācija var 

palīdzēt apmeklēt speciālistu, nepiesakot speciāli vizīti klātienē pie nosūtošā ārsta, bet saņemot 

nosūtījumu pēc video-konsultācijas. 

Jaunā sistēma piedāvā veidus, kā dalīties un uzlabot ekspertu zināšanas, kas ir arī mācību procesa 

sastāvdaļa. Digitālās sadarbības rīku integrācijas rezultātā bērnu slimnīcu tīklā tiek organizētas regulāras 

video-konferences. 

Šāda inovatīva pieeja ir lietderīga, kad runa ir par vienlīdzīgu medicīniskās palīdzības saņemšanu, 
neatkarīgi no vietas, kurā pacients dzīvo. Vairāk nekā 5 gadu laikā tika ieviesti daudzi dažādi digitāli 
risinājumi veselības aprūpes uzlabošanai, tomēr šādu sistēmu vēl joprojām trūkst lielam skaitam 
medicīnas iestāžu visā pasaulē. 

  

https://www.healthcare.siemens.se/news-and-events/medical-solutions-online-archive/category-diseases/video-conferencing-system


                                                                                

92 

IZAICINI SEVI:  

IZPĒTI DIGITĀLĀS SADARBĪBAS RĪKUS  

 

Šobrīd iespējas sadarboties tiešsaistē ar cilvēkiem, kas atrodas citā pasaules malā, ir bezgalīgas. Ir 
pieejami daudzi rīki ar dažādu funkcionalitāti, kas sarežģī mūsu mērķiem piemērota labākā produkta 
izvēli. Lai izvēlētos visatbilstošāko, ir nepieciešams pavadīt daudz laika, salīdzinot piedāvājumus. 
Šis uzdevums ir veidots, lai palīdzētu Tev izpētīt un atklāt šo pasauli. Kāpēc gan neizveidot ar ceļabiedriem 
kopīgu katalogu? 
 

ILGUMS  
2 h 
 
DALĪBNIEKI  
Individuāls darbs vai darbs pāros 
 
MATERIĀLI 
Pildspalva un papīra lapas 
 
PADOMS  

             Rakstot iedomājies, ka stāvi auditorijas priekšā un mēģini to iesaistīt. 

 
SOĻI 

 Iedomājies kādu lielisku digitālās sadarbības rīku, ko esi lietojis un bijis sajūsmā. Šim rīkam 

jābūt spējīgam nodrošināt efektīvu 3-10 cilvēku komandas darba risinājuma izstrādi, darba 

panākumu pārvaldību vai kopīgā plāna izstrādi. 

 Uzraksti nelielu rakstu (ne garāku par 2 lpp.), kas mudinātu citus ceļabiedrus sākt izmantot 

šo rīku, minot tā lietderīgās īpašības, izmantošanas jomas (projektu vadība, dizaina izveide, 

komandu veidošana utt.), nepilnības un iespējamās alternatīvas. 

 Mini kontekstu un situācijas, kurās šis rīks ir neaizstājams. Vari pat aprakstīt šī digitālā rīka 

attīstības vēsturi. Centies izvairīties no visiem labi zināmiem rīkiem, kā Skype vai Facebook, 

un pastāstīt par kaut ko mazāk zināmu. 

 Prezentē savu rakstu 3 minūtēs savu ceļabiedru priekšā.  
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REZULTĀTS 

Uzlabot savas zināšanas par sadarbības pakalpojumu piedāvājumiem internetā, un būt spējīgam 

izvēlēties, kas būs Tev vispiemērotākais digitālais rīks, sadarbojoties globāli.   

PĀRDOMAS PAR APGŪTO 

 Ar kādiem izaicinājumiem esi sastapies šī uzdevuma laikā? 

 Kā Tu vari izmantot šos materiālus atkārtoti? 

PĀRDOMU BRĪDIS: DALIES SAVĀ VIEDOKLĪ  

 

“Uber”, “Taxify” un “Airbnb” izmanto digitālas aplikācijas, lai nodrošinātu pakalpojumu apmaiņu starp 

indivīdiem, veicinot esošo pakalpojumu izmantošanu bez vajadzības radīt jaunus. 

“Airbnb” piedāvā iznomāt brīvu istabu vai dzīvokli bez pārmaksāšanas, ļaujot nopelnīt indivīdiem. 

“Uber” un “Taxify” izmanto privātās automašīnas un braukšanas prasmes, lai radītu darbavietas un 

lietderīgāku esošo automobiļu izmantošanu. 
Vai šos pakalpojumus var uzskatīt par digitālās sociālās sadarbības rīkiem? 

PĀRDOMU BRĪDIS: IEMĀCĪTĀ REZUMĒJUMS  

 

 Kuru digitālo rīku uzsāksi izmantot jau nākošnedēļ labākas sadarbības veidošanai? 
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SECINĀJUMI  

 

Tavs ceļojums ir galā! 

 

Mēs ceram, ka Tev patika ceļojums “Rītdienas zemē” un Tu esi radis iedvesmu kopīgai izpētei un 

izveidei, lai radītu sabiedrību, kas strādā cilvēku un planētas labā! 

“Rītdienas zeme” ir sapnis par iekļaujošāku un inovatīvāku sabiedrību, kas radīta Eiropas jaunatklājēju 

sadarbības ceļā. 

Tagad Tu esi gatavs ceļojumam uz savu personīgo “Rītdienas zemi” ar jaunu skatījumu un skaidru ideju 

par saviem mērķiem. 

Esi sveicināts, jaunatklājēj, un veiksmi nākotnes sociālajā inovācijā! 
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Līdzfinansē  

Eiropas Savienības  

Erasmus+ programma 

 

 

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izveidei nepauž atbalstu saturam, kas atspoguļo tikai un vienīgi autoru 

uzskatus. Komisija nav atbildīga par informācijas, ko satur šis dokuments, izmantošanu.  

 



 

 
 


