
 

Biznesa ideju ģenerēšana  
un sekmīga idejas attīstīšana 

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! 



MĒRĶIS: ideju dažādība produkta attīstībai 

 
SCAMPER metode 



 



#2 Uz lapas uzrakstiet vismaz 16 ar produktu saistītus elementus:  
4 lietvārdus, 4 darbības v., 4 īpašības vārdus, 4 izmērāmas vienības 
PLUS 4 nesaistītus vārdus! 
 

 
Piemērs - elementi FRIZĒTAVAI: 
DARBĪBAS vārdi: griezt, gaidīt, mazgāt, sasveicināties, maksāt 
LIETVĀRDI: šķēres, skatlogs, mūzika, dvielis, spogulis 

ĪPAŠĪBAS vārdi: trokšņains, matains, aromātisks, silts, spurains 

Izmērāmas vienības: 1h, 2-3 cilv, 1x mēnesī  
NESAISTITIE vārdi: tramvajs, albatross, spoks, pagrabs, krievu rulete 



SCAMPER 

1. SUBSTITUTE – AIZSTĀT 
Kuru produkta elementu varētu aizstāt un AR KO? 

 

• Citi materiāli? Citi cilvēki? Citas darbības?  

• Cita vide? Cita pieeja?  

 

 

Apģērba aksesuāra izejmateriāla aizstāšana 







SCAMPER 

2. COMBINE - APVIENOT 
Vai var pievienot produkta elementam kaut ko tieši nesaistītu? 

• Apvienot divus vai vairāk ESOŠOS elementus kopā? 

• Pievienot kādu JAUNU elementu? 

 

 

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi: 
Viesmīlis + dziedāšana =  
dziedošais viesmīlis 



Design:  
Marleen Jansen 

Mēbeles izaicinājumu risināšanai 



SCAMPER 

3. ADAPT – PIELĀGOT (pašpikot) 
Kādas idejas es varētu izmantot no citām 

jomām?  

 

• Kādus konceptus varam aizņemties? 

• Kādu procesus varam aizņemties? 
  

Ievas Pastares DRAWIES krītiņi - 
dārzeņu formas rakstīšanas veidu dažādošanai 

Aušanas stelles – pielāgotas biroja mērogiem – 

darbinieku kolektīvā gara stiprināšanai 



SCAMPER 

4. MODIFY - MAINĪT 
Vai var izmainīt nozīmi, krāsu, skaņu, 
kustību, formu?  

 
• Kuri elementi ir elastīgi mūsu produktā? 
• Ko var palielināt? Pagarināt? Samazināt? 
 
 
 
 
 
Mikrofona pasniegšanas formāta maiņa 

Plakāti lībiešu valodā 



SCAMPER 

5. PUT TO ANOTHER USE –  

IZMANTOT CITIEM MĒRĶIEM 
Kam vēl mūsu produkts var noderēt? 

 

• Vai ir citas jomas, kur manu produktu (ne-) mainītā veidā var izmantot? 

• Ja manu produktu modificē – vai to vēl kur var pielietot?  
 

 

Dažādi ķieģeļa pielietojumi 



SCAMPER 

6. ELIMINATE - ATTEIKTIES 
No kā varētu atteikties?  

 

• Kas nav akūti nepieciešams? 

• Varbūt to var sadalīt mazākās daļās? 

• Izdzēst? Noņemt? Atņemt?  

 

CITĀDS drēbju pakaramais 



SCAMPER 

7. REVERSE – PĀRKĀRTOT 
Vai var būt kāds cits risinājuma/ procesa izkārtojums? 

 

• Vai var izmantot citu modeli? 

• Mainīt secību? Mainīt lietu kārtību?  

 

 
Eko tūrismā visam jābūt «zaļam» – arī gidam! 
Piedāvājam pasaulē «zaļākos» tūrisma gidu pakalpojumus 



SCAMPER metode 

Noslēgumā – atlasām labākos risinājumus! 



3H koncepts 

jeb 

mans sociālais kapitāls produkta «iesaiņošanai» 



Ilze – “Noķerts Liepājā” 



 



«Citiem galvā ir putni, man – dzintars»  
(Ilze Vainovska) 

«Ja dzintariņam bija trīs kājas, tad trešo nerāva nost, lai tikai viņš 
būtu līdzīgs divkāju dzintariem, — tā ne. Ja bija četras ausis, tad 
divas nerāva nost, bet atstāja visas četras. Ja dzintars bija ar 
ūsām, tad atstāja to ar ūsām, dabisku, tādu, kāds viņš ir, un 

iznāca skaistas rotaslietas,» Ilze nocitē Imanta Ziedoņa 
Dzintaraino pasaku, kas ir viņas iedvesmas avots.  



“3H” spēks ‘Heart’ - 
AIZRAUTĪBAS spēks 

 

 

 

 
- sajūtu pārvaldība 

‘Head’ –  

ZINĀŠANU spēks  
 

 

 

 

 - izglītība 

- erudīcija 

‘Hand’ –  

PRASMJU spēks 

 

 

 

 

- praktiskās 
iemaņas 



Arī HUMORS ir  

mans resurss! 

 

VAI un KĀ to  

pielietojam  

produkta pozicionēšanā? 





“Ortodoksālā 
metode” 



“Ortodoksālā metode” 

- praktiskais radošums 

- novitātes dizainam, funkcionalitātei un tml 

- jauni biznesa modeļi u.c. pieejas risinājuma pilnveidē 

- likt citiem par sevi runāt  



1.solis: formulējiet produktu vai tā būtisku elementu, 

ko “apstrādāsiet” metodes ietvaros! 
 

Piemēram:  
PRODUKTS: frizētavas pakalpojumi, aizkari, bērnu mērlineāls 

ELEMENTS: pārdošanas process, produkta iesaiņojums 

“Ortodoksālā metode” 



“Ortodoksālā metode” 
(piemērs) 

Vēlos atvērt restorānu, taču apkārtnē ir liela 

konkurence.  

Kā motivēšu apmeklēt tieši manu restorānu? 

CITĀDAS atkritumu urnas tīrākai pilsētvidei  
Vai varam piedāvāt ko jaudīgu? 



2.solis: formulējiet iespējami daudz (vismaz 5- 7) 

TRADICIONĀLOS pieņēmumus  

par konkrēto produktu/ būtisko elementu!  

“Ortodoksālā metode” 



“Ortodoksālā metode” 

2.solis: 

 

Tradicionālie pieņēmumi par restorānu darbību: 
- klientiem pieejamas ēdienkartes 

- klienti maksā par ēdienu restorānā 

- restorāna viesmīļi pasniedz ēdienu 

 

Tradicionālie pieņēmumi par atkritumu urnām parkos: 

- atrodas fiksētā vietā 

- pienāc – iemet atkritumus - aizej 

- apaļas, «vienmuļas», baložu apsēstas  
- tā nav vieta, kur ir vēlme uzturēties 



3.solis:  

“APSTRĪDIET” šos ierastos pieņēmumus,  
rīkojoties PRETĒJI mērķa grupas pieņēmumiem  

vai ATŠĶIRĪGI no tiem! 

 

Piedāvājiet IESPĒJAMI DAUDZ un DAŽĀDU risinājumu! 
 

“Ortodoksālā metode” 



 



PRAKTISKIE aspekti  
pieteikuma «iesaiņošanā» 



Kopsavilkums (raksta kā pēdējo!) 

• 4-5 rindkopas – katrā par būtisko! 
• Katru būtisko elementu savā rindkopā 



VIEGLI uztverams  

produkta apraksts! 

Izmantojiet vizuālo materiālu, lai lasītājs 
(vērtētājs) ĀTRĀK uztver idejas būtību! 



VĒRTĪBAS PIEDĀVĀJUMS 
Kas būs klienta IEGUVUMS?  

PAR KO viņš PRIMĀRI maksās? 

Risinājuma VEIKTSPĒJA: pieejamība, ātrums, ērtums  
Drošība kā vērtība 

Klienta statuss/ zīmols 

Personalizēta pieeja 

Funkcionalitāte (daudzpusīgs pielietojums) 
Alternatīvas 

Novitāte 

Cena 34 



 



 





Jauns produkts 





GameChanger Audio 

• MotorSynth:  

Elektromagnētisko indukciju  
māca 11.klasē 

https://www.youtube.com/watch?v=qj9IV5bWTPQ


 

Jaunas vai būtiski uzlabotas preces vai pakalpojuma ieviešana 

- īpašības vai izmantošanas nolūks 

- nozīmīgi uzlabojumi tehniskiem parametriem/ sastāvdaļām/ 
materiāliem 

 

 

Citi piemēri: bezpilota lidaparāti (droni), bremžu pretbloķēšanās 

sistēma (ABS), Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) u.c. 

Produkta inovācija  



“Ošu mājas” Preiļu novadā 
Ainis Noviks 



Procesa inovācija  

Uzlabots ražošanas process produkta augstākai tirgus vērtībai -  
saistīts ar gala patērētāja ieguvumiem:  
(ātrāk, ērtāk, mūsdienīgāk, lētāk u.c.) 

 
 
Citi piemēri:  
svītrkods vai datordizains produkta attīstībā,  
interneta veikali, cenu agregatoru lapas, tiešsaistes algu kalkulatori u.c. 



ZINI klienta vajadzības 

un atspoguļo tās 

pārskatāmā veidā! 





Parādi, ka ZINI savus konkurentus! 



Izplatīšanas/ pārdošanas apraksts –  

 

kādi būs produkta pārdošanas kanāli? 



 

 

 

 

 

 

KANĀLI 
Kādā veidā komunicēšu ar klientiem  

un tos sasniegšu, lai nogādātu vērtību? 

(1) Informētība un zīmols  

(kā uzzinās par piedāvājumu?) 
(2) Kā dot iespēju novērtēt pirms pirkuma  

(‘try me before you buy me’) 
(3) Pirkums  

(nodrošināt iespēju iegādāties klientam ērtā veidā) 
(4) Piegāde  

(piegādāt klientam ērtā veidā) 
(5) Pēcpārdošanas atbalsts 

Šie kanāli pieder PAŠIEM vai CITIEM? 

Pašu kanāli 
Partneru kanāli 





Komanda 

Finanšu  
administrēšana 

Mārketings un 
pārdošana 

Produkta 

ražošana 

Uzņēmuma  
vadība 



RESURSI 
 

Kuri resursi ir noteicošie manai konkurētspējai? 

Bez kuriem resursiem nevar tas viss notikt? 

Manā rīcībā ir: 
Materiālie 

Cilvēkresursi (kompetences) 

Intelektuālie  
(preču zīme, dizainparaugs, licences, know-how etc) 

Finanšu 
51 



Komandas “spaiņa saraksts” 



Starta kapitāla ABC “dzejolītis” 

• Nepērc jaunu, ko vari nopirkt lietotu! 

• Nepērc lietotu, ko vari nomāt! 
• Nenomā, ko vari aizņemties! 
• Neaizņemies, ko vari dabūt barterā! 
• Neņem barterā, ko vari izlūgties! 
• Nelūdz to, ko vari dabūt par brīvu! 
• Neņem par brīvu, par ko tev samaksās! 
• Neņem samaksu, ja vari izsolīt- kurš piemaksās vairāk?! 





Līdz šim paveiktais 

• Izveidota komanda 

• Sagatavots preču zīmes un dizainparauga pieteikums 

• Izstrādāts prototips 

• Veikta tirgus izpēte un prototipa testēšana 

• Identificēti partneri izplatīšanai Latvijā 

• Izveidota mājas lapa 


