
 

Biznesa ideju ģenerēšana  
un sekmīga idejas attīstīšana 

2022.gada 24.-25.martā  
plkst 16:00 

 

Pasākums notiek Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 
2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības 
mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta 
”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” 
ietvaros. Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai! 

Mēs esam tik dažādi  



SATURS šodien un rīt: 
 
 ⇢ klientu vajadzību noteikšana produkta izstrādei 
 ⇢ ideju ģenerēšanas metodes 

 ⇢ biznesa idejas elementi 

 ⇢ jaunrades procesa noteicošie faktori  

Līdzdalībai 
zināšanu 

ekonomikā.. 

Izšķir divu veidu zināšanas: 
FORMĀLĀS (explicit) zināšanas –  

 

 

NETVERAMĀS (tacit) zināšanas  
 

 

Radošums (prasme radīt jaunus konceptus)  
pieder pie netveramām zināšanām. 



Zivis, kas nes daudz prieka 

Inga Bērente 
Meņģeles pagasts 



PIELIETOJUMS: ⇢ dāvana ⇢ interjera akcents ⇢ rotaļu draugs ⇢ spilvens ⇢ veiksmes talismans ⇢ galvenā balva 

GAIL zīmola produkti 
iepriecinās 

ne tikai bērnus, kvēlus makšķerniekus un dabas 
draugus, bet arī neparasta dizaina cienītājus 



Ingas bizness VIENĀ teikumā ⇢ interjera dizaina priekšmeti Latvijas upēs un 

ezeros atrodamo zivju formās 

 

KĀPĒC Inga to dara? ⇢ aicinu ikvienu pētīt dabu un izzināt procesus tajā, 

tai pat laikā neaizmirstot rūpēties par to. 

 

 

SEKUNDĀRAIS  pielietojums ⇢ Nēģi, kam ir paslēpta trešā acs  ⇢ Forele ar slēptu kabatiņu īpašām lietām  ⇢ Adatu spilventiņi zivs formā 



Kur paslēpušās 
labas biznesa 
idejas? 

** un KLIENTS nosaka produkta vērtību, nevis uzņēmējs  

# Nav klienta** (pircēja) – nav biznesa 



MĒRĶIS: atrast LABU segmentu un LABU problēmu. 
Problēmas risinājums = LABA biznesa ideja 

Uz vajadzībām balstīta domāšanas pieeja 
«Dubultais dimants» 

Tirgus segments 



“Balstīts uz patiesiem notikumiem”:  
produkta izveide labam segmentam 

Mērķa grupa #1:  

Kanisterapijas speciālisti 
 

 

 

Mērķa grupa #2:  

Suņu īpašnieki 

Mērķa grupa #1:  
Kanisterapijas speciālisti 

#1 IZVĒLIES un IZPĒTI: 
Kas ir LABS kanisterapijas process? 

    
Nodarbības norise 

 

Aprīkojums 

 

Suņa - darbinieka labsajūta 

 

Sūdzības 

 

Uzlabojumi 



#1 IZVĒLIES un IZPĒTI: 
Kas ir LABAS rūpes par savu suni? 

Mērķa grupa #2:  
Suņu īpašnieki 

Pastaigas un rotaļas 

 

Labs saimnieks 

 

Suņa labsajūta 

 

Veselība 

 

Sūdzības un uzlabojumi 

13 intervijas: 

 

 

profesionāļi 
un 

suņu īpašnieki 



#2 DEFINĒ: 
Ko vēlamies uzlabot? 

Kanisterapijas nodarbību piederumu komplekts 



 
«Kafijas vingrinājums» 

 
uz vajadzību balstīta risinājuma attīstībai 

Kas ir LABA kafija? 

 

Kas ir  

LABS/ LABA:  
- e-lekcija 

- mugursoma 

- auto vadīšana 

- apgaismojums 

- draugu attiecības 

utt 



#1 Kas ir LABAS kafijas ATRIBŪTI (lietv.)? 

Aromāts 

Temperatūra 

Garša 

Krūze 

Tilpums 

Kompānija 

Pasniedzējs 

Dalībnieks  

e-Platforma 

Prezentācija 

E-rīki 
Pauze 

#1 Kas ir LABAS e-lekcijas ATRIBŪTI (lietv.)? 

#2 Izvēlamies vienu ATRIBŪTU! 

Aromāts 

Temperatūra 

Garša 

Krūze 

Tilpums 

Kompānija 



#3 Kādam ir jābūt šim ATRIBŪTAM, lai to uzskatītu par izdevušos/ labu? 

Kādai ir jābūt LABAI kafijas krūzei? 

NB! Īpašības vārdu formā! 

Ērti lietojama 

Estētiska 

Stabila 

“Nenopiloša” 

Siltumu uzturoša 

Pietiekoša 

#4 Kā mēs to panāksim? Kāds būs risinājums? 

Ērti lietojama ⇢ krūzes osa ⇢ osa – karabīne ⇢ ”cepumu turētājs” 

Estētiska ⇢ radošs uzraksts ⇢ zimējums ⇢ tematiska forma 



#4 Kā mēs to panāksim? Kāds būs risinājums? 

Siltumu uzturoša ⇢ māls + korķis ⇢ sildelements   

Stabila ⇢ plata pamatne 

“Nenopiloša” ⇢ grope piles 

savākšanai 

 

Kas ir  

LABS/ LABA:  
- e-lekcija 

- mugursoma 

- auto vadīšana 

- apgaismojums 

- draugu attiecības 

utt 

ATRIBŪTS # 

ATRIBŪTS # 

ATRIBŪTS # 

ATRIBŪTS # 

Īpašības v. 

Īpašības v. 

Īpašības v. 

Īpašības v. 

Īpašības v. 

Īpašības v. 

Īpašības v. 

Īpašības v. 

Īpašības v. 

Īpašības v. 
 

Īpašības v. 

 Īpašības v. 

Kāds ir risinājums 

Kāds ir risinājums 

Kāds ir risinājums 

Kāds ir risinājums 

Kāds ir risinājums 

Kāds ir risinājums 

Kāds ir risinājums 

Kāds ir risinājums 

Kāds ir risinājums 

Kāds ir risinājums 

Kāds ir risinājums 

Kāds ir risinājums 

KĀ? 



#3 IDEJO:  

Ideju ģenerēšana 

(28 skices) 

#3 idejo:  

Ideju ģenerēšana 

(28 skices) 



VIENA vajadzība =  
DUČIEM risinājumu! 

2 metodes, kā par to pārliecināties 

#1 Problēmu – risinājumu koks 



Praktisks darbs komandās  

“Problēmu – risinājumu koks” (P-R-K) 

• Tehnoloģiskiem risinājumiem  
• Klientu aktuālo vajadzību apmierināšanai 
• Nepieciešamība piesaistīt kompetenču partnerus 

Piemērs problēmai  

No rīta grūti pamosties 



Cēloņu analīze 

Problēma 

Cēlonis Cēlonis Cēlonis 

Cēloņi: 

• Cause Nr. 1: no rīta jāceļas uz skolu/ darbu 

• Cause Nr. 2: cilvēki iet gulēt ļoti vēlu 

• Cause Nr. 3: modinātāju ir viegli izslēgt 

#2: Identificējiet vismaz 5-7 cēloņus problēmai! 



“ATMETIET” cēloņus, 

 AIZSTĀJOT tos ar alternatīviem risinājumiem! 

Cēloņu “atmešana”  

• Cēlonis Nr. 1: no rīta jāceļas uz skolu/ darbu 

Pieslēgties attālināti [ne vienmēr iespējams] 
• Cēlonis Nr. 2: cilvēki iet gulēt ļoti vēlu 

«dzīt gulēt» [neiespējamā misija] 
• Cēlonis Nr. 3: modinātāju ir viegli izslēgt 
Modinātāju ir grūti izslēgt/ nevar uzreiz izslēgt 

Ramos alarm clock 



Ramos  

alarm  

clock 

 



#2 TRIZ 

Henrihs Altšullers 
(1926 – 1998) 

Padomju inženieris, 
izgudrotājs un rakstnieks. 
Ievērojams ar izgudrojuma 
problēmu risināšanas teorijas 
izveidi, kuru labāk pazīst ar 
saīsinājumu TRIZ 



izgudrojumuzdevumu risināšanas teorija 

теория решения изобретательских задач 

TRIZ metode 
Henrihs Altšullers 

Oriģinālie H.Altšūlera lekciju video   



#3 Izaicinājums  

un tā patiesā sakne 



1 stunda 

 

55 minutes 

 

5 minūtes 

Taiichi Ohno (Japāna) 



“5K metode” 

 

Īsteno “5K” pieeju  
problēmas  

PATIESĀ CĒLOŅA meklējumos! 

KĀPĒC? 

KĀPĒC? 

KĀPĒC? 

Problēma: ledusskapī saskābis piens! 

KĀPĒC? 

KĀPĒC? 

KĀPĒC? 

KĀPĒC? 

SECINĀJUMI? 



#4 

PROTOTIPĒŠANA:  
15 rīki 

TESTĒŠANA: 
3 piegājienos 

#4 

PROTOTIPĒŠANA:  
15 risinājumi 



Produkts:  

Kanisterapijas nodarbību piederumu komplekts 

Dubultais dimants (Britu Dizaina padome, 2005) 

Tirgus segments 



Procesa piezīmes 

• Dokumentējiet intervijas! Saglabājiet interviju transkriptus! 

 

• Kādas VAJADZĪBAS esat identificējuši, runājot ar izvēlēto segmentu? 

 

• Kādas PRIMĀRĀS vai SEKUNDĀRĀS vajadzības esat apzinājuši? 

* - maz nozīmīga, ** - nozīmīga, *** - ļoti nozīmīga, ! – slēpta vajadzība 

 

Klientu “slēptās” vēlmes 



Klientu vajadzību klasifikācija 

• Patērētājiem viegli izteikt 
• Plaši zināmas un saprotamas 

• Visdrīzāk jau apmierinātas 

• Patērētājiem viegli izteikt 
• Izaicinoši atrisināt 
• Pilnībā nav apmierinātas 

• Patērētājiem grūti izteikt 
• Nav plaši saprotamas 

• Nav apmierinātas/atrisinātas 

Izteiktas 

Nepiepildītas 

Slēptas 

Stabils 
atbalsts 

Kompakti 
salokāms 

Stilīgi! 

Pārbaudīta atziņa 

LABA ideja par labu PRODUKTU. 

LABA ideja par labu SEGMENTU 

LABA ideja par labu PROBLĒMU 



Dažas LABA klientu segmenta pazīmes 

• IZJŪT savu aktuālo vajadzību  

• augošs un SPĒJĪGS maksāt 
• SASNIEDZAMS 

• ATVĒRTS mūsu piedāvājumam 

 

Mūsu «LABSAJŪTA» darbā ar labu segmentu 

• konkurētspējas priekšrocības konkrētajā segmentā 

SVARĪGI atcerēties: LABS klients! 

Nav klienta – nav biznesa! 

 

Klienta SŪDZĪBAS – labākais resurss idejām! 

 

KLIENTS (nevis jūs) nosaka Jūsu piedāvājuma PATIESO vērtību! 



Balstoties uz Jūsu personīgo kontaktu loku: 

#1 uzskaitiet 

segmentus, ko 

pazīstat un kam varat 

piekļūt 
 

P: autovadītāji, jaunās 

māmiņas, matemātikas 

skolotāji, inženieri, 
uzņēmumu vadītāji, 
grāmatveži u.c. 

#3 definējiet izpētes 

jautājumu, ko vēlaties 

noskaidrot!  

 

P: kā motivēt mazu 

bērnu iet gulēt? [vecāki] 
 

P: kā būt pamanām 

auditorijas acīs? [lektori] 

 

P: kā motivēt bērnus 

mācīties matemātiku? 

#2 kurš no segmentiem ir 

perspektīvākais un 

kāpēc? 

 

P: skolotāji vienmēr meklē 

metodiskos līdzekļus, kas 

rosina interesi par 

priekšmetu 

P: vecāki vienmēr ir gatavi 

ieguldīt bērna izglītībā 


