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• Ievads

• Kas ir dizaina domāšana?

• Kā dizaina domāšana var noderēt 
bibliotēkās?



Ievads Mācību materiāli par dizaina
domāšanu



Ievads

https://www.aysebirsel.com/tools


Ievads



Lietotāja pieredze

Dizains

tps://imgur.com/gallery/TriVdyx


Kas ir dizaina domāšana?



Dizaina domāšana

• Domāšanas pieeja / uztveres 
veids

• DD pamatprincipi

• Metožu un rīku kopums

• Process (risinājumu 
meklēšana problēmām) un 
attieksme (kā  to dara; centrā 
–cilvēks (lietotājs))



Dizaina domāšana

• Dizaina domāšana ir radošs problēmrisināšanas process, kas cilvēkiem 
palīdz rast jēgpilnus risinājumus un attīstīt inovācijas.

• Dizaina domāšanas būtība slēpjas spējā paskatīties uz situāciju no kāda 
cita cilvēka skatupunkta un pārbaudīt kā risinājums varētu darboties 
(“kā mēs varētu..., kā būtu, ja mēs to darītu šādi….?)

• To izmanto, lai kādas lietas vai procesus vienkāršotu, padarītu 
intuitīvākus, cilvēkam draudzīgākus un patīkamākus (uzlabotu, 
pilnveidotu)  vai arī izstrādātu kaut ko pilnīgu jaunu



Dizaina domāšana vs tradicionāla (analītiskā) domāšana

• Dizaina domāšanai vairāk raksturīgi vizuālie, skicēšanas un 
prototipēšanas rīki. 

• Dizaina domāšana balstās uz novērošanu un atvērtību, 
neizdošanās pieņemšanu, kā arī nedrošību un nenoteiktību. 

• Tā attīstās no sadarbības, emocijām un subjektivitātes, bet tajā 
pašā laikā izmanto racionālus un konstruktīvus argumentus.



Dizaina domāšana

Pieeja problēmu risināšanai, 

mēģinot izprast cilvēku 
vajadzības 

un sintezējot idejas, lai atrisinātu 
šīs  problēmas kontekstā



Empātija
(problēmas konteksta izprašanai)

Radošums
(ideju ģenerēšanai)

Racionalitāte
(lai analizētu risinājumu

piemērotību kontekstam)  



Cilvēku vajadzības un problēmas

Problēma – plaisa starp pašreizējo situāciju un vēlamo situāciju

Neapmierinātība, traucēkļi….>>> neapmierināta, daļēji apmierināta 
kāda no cilvēka vajadzībam

Vajadzības – nepieciešamais cilvēka eksistencei (izdzīvošanai) un dzīvošanai 

Cilvēka kā bioloģiskas, sociālas, garīgas būtnes vajadzības

Vajadzību apmierināšana – pakalpojumu, produktu iegāde utt.



Avots: Apmācību modulis 1 Integrētā piekrastes pārvaldība un komunikācija. 
Izgūts https://slideplayer.com/slide/14143967/



Problēmas / 
izaicinājumi

• Vienkāršas problēmas

• Sarežģītas problēmas

• Grūti aptveramas (wicked) 
problēmas

https://mofox.com/the-secret-to-taming-your-messiest-problems-part-iii-in-a-series-on-
wicked-problems/

https://mofox.com/the-secret-to-taming-your-messiest-problems-part-iii-in-a-series-on-wicked-problems/


Problēmas / izaicinājumi

Grūti aptveramas (wicked) problēmas

• Nav iespējams tikai viens skaidrs risinājums

• Risinājums var noderēt tikai konkrētā situācijā un var nebūt
vispārināms

• Risinājumu meklēšana var būt bez nobeiguma

• Prasa vairāku skatpunktu iesaisti (starpdisciplinārs risinājums)

• …

• Piemēri: nabadzība, izglītības programmas, dabas aizsardzība….



Empātija

• Emocionālais intelekts

• Spēja izprast cita
vajadzības

• Vēlme iedziļināties otra
cilvēka izjūtās, pieredzē



Doug Dietz, a designer at GE Healthcare. 

https://slate.com/human-interest/2013/10/creative-confidence-a-new-book-from-ideo-s-tom-and-david-kelley.html




Radošums

Spēja radīt kaut ko jaunu (inovācijas)
• Jaunu ideju radīšana
• Jauni risinājumi, jaunas formas
• Jaunas metodes
• Jaunas ierīces
• Jauns māksliniecisks objekts

• Radošumu var veicināt (vingrinājumi (oriģinalitātei, 
daudzveidībai, brīvai plūstamībai), vide, darbības)



Pamatprincipi

Uz cilvēku orientēta (empātija, metodes un rīki)

Alternatīvu risinājumu meklēšana (radošums)

Kļūdu pieņemšana un atzīšana

Atkārtošana (iterācija), uzlabošana 

Spēles prieks un vieglums (rotaļīgums)



Modeļi

ASV

Lielbritānija

Nīderlande

Vācija

…



Avots:



DD darbarīki



Iejušanās: intervijas ( pieci kāpēc)



Iejušanās: empātijas karte

sakasaka

dara

domā

jūt

novēro izsecina



Iedziļināšanās: lietotāja profils

https://pigeon-guitar-2f54.squarespace.com/riks-lietotaja-profils

https://pigeon-guitar-2f54.squarespace.com/riks-lietotaja-profils


https://uxdesign.cc/user-research-airbnb-for-the-chinese-market-5ee21ce34bff


Iedziļināšanās: lietotāja pieredzes karte

https://pigeon-guitar-2f54.squarespace.com/riks-lietotaja-pieredzes-karte

https://www.sailthru.com/marketing-blog/written-customer-journey-mapping-need-to-know/
https://pigeon-guitar-2f54.squarespace.com/riks-lietotaja-pieredzes-karte




Pieredzes karte kā ”stāstu dēlis” (air bnb)

https://www.invisionapp.com/inside-design/user-journey-storyboards/


Idejošana: domu karte



Idejošana: ideju grupēšana (affinity map)



Prototipu veidošana



Zemas precizitātes un augstas precizitātes prototips



izstrādāt  produktus un 
pakalpojumu,
kurus cilvēki vēlas

Likt cilvēkiem gribēt / lietot 
lietas (produktus / pakalpojumu )

https://www.slideshare.net/Pietel/the-role-of-design-thinking/57-Design_thinking_is_about_doingLets


https://juc.lv/wp-content/uploads/2019/04/design_toolikt_lv.pdf
https://www.startdesign.lv/


Dizaina domāšana 
bibliotēkās











Dizaina
domāšanas
lietojums
bibliotēkās



Dizaina domāšanas 
lietojums

Programmu / pasākumu pilnveidošanai

• Kā mēs varētu uzlabot lasīšanu bērnu 
vidū digitālajā laikmetā?

• Kā mēs varētu iesaistīt visus ģimenes 
locekļus bibliotēkas aktivitātēs?



Dizaina domāšanas 
lietojums

Telpu iekārtojumam

Kā mēs varētu pārkārtot bibliotēkas abonementa zonu, 
lai tā kļūtu par vietu, kur cilvēki justos vairāk gaidīti?

Kā mēs varētu pārkārtot lasītāvu, lai  bibliotēkas 
lietotāji justos komfortabli un vēlētos tur pavadīt vairāk  
laika?



Dizaina domāšanas 
lietojums

Pakalpojumu izstrādei

Kā mēs varētu izveidot lietotājiem draudzīgu 
bibliotēkas mājaslapu, kas tiktu intensīvi 
izmantota?

Kā mēs varētu uzlabot to, ka lietotāji atgriež 
bibliotēkā paņemtās grāmatas laicīgi?

Kā mēs varētu uzlabot bibliotēkas kataloga 
saskarni, lai to būtu vieglāk lietot?



Dizaina domāšanas lietojums

Citas aktivitātes (sistēmiskas u.tml.)

Kā mēs varētu izveidot produktīvas un abpusēji izdevīgas attiecības ar 
vietējām skolām un citām mācību iestādēm pilsētā?

Kā mēs varētu piedāvāt kafijas pakalpojumu sadarbībā ar vietējo 
kafejnīcu?



Dizaina izaicinājuma
komandas izveide, lomu

sadalījums



Procesa īstenošana

• Iedvesmošanās 

• Idejošana 

• Ieviešana



Iedvesmošanās



Lietotāju profili

http://ixd.prattsi.org/wp-content/uploads/2016/12/Persona-collage.jpg


Lietotāja pieredzes karte



Idejošana





Ieviešana





http://mirbiblioteka.blogspot.com/p/materiali-un-darbseminari.html


Paldies par 
uzmanību!


