
Pakalpojuma attīstība  

ar uz lietotāju centrēta dizaina metodēm  

un dizaina domāšanu 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Saturs: 
• Dizains kā iespēja un metode, lai radītu cilvēkiem ērtu, saprotamu un lietojamu pakalpojumu. 

• Dizaina metodes pakalpojuma attīstībai praksē. Pakalpojuma lietotāju un pakalpojuma 

sniedzēja vajadzību izpēte ar dizaina metodēm.  

• Pakalpojuma dizaina attīstības etnogrāfiskās metodes, lauka analīze un vizuālie naratīvi 

praksē. Esošā pakalpojuma analīze. Pakalpojuma attīstības iespēju identificēšana kontekstā 

ar pakalpojuma lietotāju vajadzībām. 

• Pakalpojuma resursu (sistēmas) karte pakalpojuma definēšanai. Jauna vai esošā pakalpojuma 

uzlabojuma iespēju idejošana ar dizaina un radošās domāšanas metodēm. 

• Iesaistīto pušu karte no pakalpojuma sniedzēja skatu punkta izstrāde pakalpojuma robežu 

noteikšanai.  

• Lietotāja pieredzes jeb lietotāja ceļa karte pakalpojuma definēšanai un attīstīšanai. Uz 

lietotāju centrēta pakalpojuma izstrādes metodes praktizēšana ar dizaina domāšanas pieeju. 

• Pakalpojuma plāna izstrāde ar dizaina metodēm. Pakalpojuma plāna testēšana. Pakalpojuma 

plāna iterācija. Pakalpojuma plāna ieviešanas analīze. Pakalpojuma prototipēšana. 

 

Rezultāts: 
• Izpratne par dizainu, lai izstrādātu uz lietotāju centrētu pakalpojumu. 

• Izpratne par dizaina metodēm pakalpojuma dizaina attīstībai un prasme praktizēt dizaina 

metodes un dizaina domāšanu. 

• Izpratne par lietotāja pieredzes kartes izstrādi un prasme metodi lietot praksē.  

• Izpratne par pakalpojuma plāna izstrādi un prasme metodi lietot praksē.  

• Pilnveidots esošais pakalpojums vai izstrādāts pakalpojuma risinājuma plāns ar dizaina 

iespējām un metodēm. Dalībniekiem ir izpratne un pamata prasmes praktizēt dizaina 

metodes. 

 

Metodes: 
• Lektores akadēmiskās zināšanas/pieredze; diskusija; 

• Individuāls un grupu darbs; diskusijas; 
• Dizaina domāšana un etnogrāfiskā izpēte;  

• Dizaina procesa iterācija – izzināšana, definēšana, attīstīšana, novērtēšana, ieviešana. 
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Esmu dizaina procesu vadītāja un pētniece. Risinājumu izstrādes un ieviešanas procesā kā 

konsultante un vadītāja praktizēju daudzveidīgas, uz cilvēku centrētas, dizaina metodes, iekļaujot 

dizaina domāšanu un universālo dizainu (dizains visiem jeb iekļaujošais dizains).  

Pašlaik pēcdoktorantūrā izstrādāju “Dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēmu 

zināšanu intensīvas ekonomikas transformācijai Latvijā”.  

Esmu Starptautiskās Dizaina pētnieku (DRS) asociācijas biedre. 

Esmu autore un kopā ar Matīsu Zvaigzni izdevu “Dizaina pēdas. Notikumu un dizaina mijiedarbība 

laika līnija”, kurā apkopti dizaina attīstības ekonomiskais, politiskais, tehnoloģiskais, sociālais un 

ilgtspējas starptautiskais konteksts un ietekmes fakti kopš 1588.gada. 
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