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“
Aizej tur, nezin kur,

atnes to, nezin ko.

− Vidusmēra lasītāja lūgums 



Radošums
vai 

kreativitāte?



○Radošums 👉 jauns produkts.

○Kreativitāte 👉 jaunas idejas.



“
Kreativitāte ir vienkārši spēja radīt 

saiknes starp lietām.

− Stīvs Džobss



Pieci fantāzijas 

dzīvnieki
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Galvenais noslēpums

Kreativitāte nebalstās uz iztēli.
Tā balstās uz realitāti.



Kad ir vajadzīga 

kreativitāte?



Galvenais noslēpums Nr.2

Tur, kur viss ir kārtībā, 

kreativitātes nav.



− Maisiņš vajag?
−  Svens Gustavs Tulins (1960)



Maisiņa 
vēsture

○ 1862.– celuloīds; 

○ 1908.– celofāns;

○ 1926.– vinils;

○ 1935.– polietilēns;

○ 1965.– plastikāta maisiņš.



?
Vai es esmu 
radošs cilvēks?



Galvenais noslēpums Nr.3

Radošie cilvēki ir cilvēki,

kuri uzskata sevi par radošiem.



Tātad…

Kreativitāte rodas turpat, kur problēmas:

○kaut kas nedarbojas tā, kā vajag;

○ir informācijas trūkums.

Formula:
vecās lietas + jauns skatījums



Radošums 
dažādās 
jomās

Mākslā

○ glezna;

○ skaņdarbs;

○ filma;

○ romāns.

Zinātnē un 
tehnikā

○ formula;

○ teorija;

○ izgudrojums.

Informācijas 
meklēšanā

○atrastais 
rezultāts.



Ar ko sākt?



“
Vajag darīt tā, kā darīt vajag,

bet darīt tā, ka nevajag darīt, nevajag.

− Vinnijs Pūks



Info
vākšana

Interese?
Process

Rezultāts



Soli pa 
solim

1. Pierakstiet jautājumu;

2. savāciet informāciju;

3. izmēģiniet dažādus 
variantus;

4. turpiniet meklēt! 



1
Kādēļ pierakstīt?

○ detaļas;

○ atslēgvārdi;

○ asociācijas;

○ idejas.



2
Savāciet informāciju:

○?



3 Izmēģiniet dažādus variantus!



7
kreatīvās
metodes



“
– Jāni, klīst baumas, ka tu loterijā 
vinnēji automašīnu. Vai tā ir taisnība?

– Pirmkārt, nevis automašīnu, bet 100 
eiro. Otrkārt, nevis loterijā, bet kārtīs. 
Treškārt, nevis vinnēju, bet zaudēju.



1. Izej ārpus rāmjiem.

2 . Nosauc to savādāk.

3. Izslēdz elementu.

4. Dari vienkāršāk.

5. Savieno.

6. Sadali.

7 . Ieskaties pagātnē.
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Laikraksts Afiša

1. Izej ārpus rāmjiem.



Kam jāpievērš uzmanība:

Pieprasījums.
Forma.
Atrašanās vieta.



2. Nosauc to savādāk.

Ķīniešu ērkšķoga



Kam jāpievērš uzmanība?

• Sinonīmi (krastmala – piekraste);
• pseidonīmi/uzvārda maiņa (Alberts Bels – Jānis Cīrulis;

Laima Muktupāvela – Laima Kota);
• citi apzīmējumi (Raimonds Pauls – Maestro);
• saīsinājumi (LVU – Latvijas Valsts universitāte);
• vecā ortogrāfija (Krišjānis – Krischjahnis);
• vēsturiskie nosaukumi (Cēsis – Wendene);
• drukas kļūdas (Latvija – Ltvija);
• kalendārs (Gregora – Jūlija).



Piemērs:



3. Izslēdz elementu.

= samazini atslēgvārdu skaitu.



Piemērs:

 filma par slaveno Rīgas 

šaha ģēniju Mihailu Tālu

☺ Tāls filma



4. Dari vienkāršāk.



Piemērs:

– Kad un kur pirmoreiz tika minēts vārds 
«Путеводиус» (ceļa zvaigzne)?

Atbilde: žurnāls «Новый мир», 
1945.g., Nr.9, 47.lpp. 



5. Savieno.

= izmanto vairākus meklēšanas 
kritērijus.



Piemērs:

– Vai internetā ir kāda recepšu 
grāmata, kuru var lejupielādēt 
bezmaksas?



Ir!

Recepšu grāmata filetype:pdf



6. Sadali.

= ja temats ir pārāk plašs, sadali to 
vairākās daļās.



Piemērs:

– Es meklēju recenzijas par Elizabetes 
Gilbertas grāmatām! Latviešu valodā, 
protams.



4 grāmatas =  4 pieprasījumi



7. Ieskaties pagātnē.



Kur jāskatās?

• Citu autoru pētījumi;
• tematiskie informācijas resursi.

Palīglīdzekļi:
• bibliogrāfiskie rādītāji;
• kartīšu katalogi (arī skenētie);
• kartotēkas.



Piemērs:

– Man vajag atrast rakstus par Trešo 
Atmodu un barikādēm!



Atbilde:



Paldies!
 kristina.papule@gmail.com


