
 
RADOŠ  NEDARBN CA 

MANS PRAKTISKAIS RADOŠUMS – 
LAI KO TU DOM , DOM  CIT DI! 

2017.gada 17.februārī plkst 17:30 – 19:30 
 

Viena no zin m kaj m fr z m jaunrades kontekst  ir „viss, ko varēja izgudrot, jau ir 
izgudrots” – to teica ASV Patentu valdes vad t js Č rlzs Duels 1899.gad . Vai mūsdienās vēl ir 
iespējams izgudrot idejas pilnīgi jauniem konceptiem? Kādas mūsdienās ir LABAS idejas? Kā pielietot savu 
praktisko radošumu sabiedrībai vērtīgu ideju veidošanai?   

Atbildes praktisko pusi kop  iepaz sim RADOŠAJ  NEDARBN C , kuras m r is ir, izmantojot 
radoš s dom šanas metodes un piem rus, rosināt Sociālās uzņēmējdarbības spēkstacijas dalībniekus 
apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos radošos resursus kopienai noz m gu ideju izveidei, kā arī 
redzesloka paplašināšanai, lai sekmīgāk sasniegtu izvirzītos mērķus. 

NEdarbn cas apmekl juma rezult t  dal bnieki sp s patst v gi:  
o izzināt savus iekšējos radošos resursus un praktiski pielietot jaunu konceptu veidošanai 
o sajust koprades spēku, darbojoties komandā 
o formulēt un „iesaiņot” oriģināla formāta ideju, definēt tās vērtību kopienas acīs 
o iepazīt radošās domāšanas metožu būtību un praktisko pielietojumu 

Pielietot s metodes: ievadlekcija, labās prakses piemēri, komandu darbs, rezultātu prezentācija. 

RADOŠO NEDARBN CU VADA: Vita Brakovska, MBA (biedr ba ZINIS) 
 10+ gadu praktiska pieredze darbā ar Latvijas radošajiem uzņēmējiem 

 radošo spēju aktivizēšanas apmācību izstrāde un vadīšana (1000+ pasākumi) 
 specializācija inovācijas atbalsta instrumentu izstrādē un ieviešanā 

 komandu gatavošana ideju komercializācijai agrīnā attīstības stadijā 

 Eiropas Komisijas atzinība par LIAA nacionālā konkursa „Ideju kauss” ieviešanu 

 starptautiska pieredze radošās domāšanas rosināšanā Baltijā un NVS 

 koka gludināmo dēļu „Gludināmais koks” uzņēmuma vadītāja 

 Britu padomes radošās domāšanas metodes „Nākotnes pilsētas spēle” vadītāja 
 
Vitas pakalpojumus izmantojuši: Britu padome, LR Kultūras ministrija, LR VARAM, Rīgas Tehniskā 
universitāte, reģionālie biznesa inkubatori, Lattelecom, G4S, AAS Balta, Nordea, SEB, Narvesen Baltija, 
Sorosa Fonds – Latvija, mācību centri Rīgā, Daugavpilī, Cēsīs un Dobelē, plānošanas reģionu 
administrācijas u.c. Plašāka informācija pieejama www.zinis.lv un www.brakovska.lv   

 
 
 
 

http://www.zinis.lv/
http://www.brakovska.lv/
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„Zināšanu eņģeļi” radošās ekonomikas attīstībai Latvijā 
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Metodes nosaukums: „Ortodoks l  metode” –  

„kā likt par savu piedāvājumu runāt citiem?” 
Metodes būt ba: izmantojot noteiktu algoritmu, dalībnieki nonāk pie risinājuma, kas a) palīdz piesaistīt 
uzmanību no mērķauditorijas, uz ko šis risinājums orientēts un b) atšķir uzņēmuma piedāvājumu no citām 
alternatīvām, kā arī var spilgtāk uzrunāt potenciālo klientu, risinot viņa vajadzības ar metodēm, kas izslēdz 
klasisku pārdošanas komunikācijas rutīnu.  

Metodes apraksts: 1) formulē produktu, kuru nepieciešams „iesaiņot”, 2) definē tradicionālos pieņēmumus 
par produktu no mērķauditorijas viedokļa, 3) apstrīd tradicionālos pieņēmumus  un izstrādā alternatīvus 
risinājumus.  

 
Metodes nosaukums: „ rģeļu metode” –  

kā pilnveidot esošos risinājumus vai izstrādāt pilnīgi jaunus? 

Metodes būt ba: ar šīs metodes palīdzību var nonākt pie tādiem risinājumiem, kādi ikdienā nenāk prātā - 
caur asociāciju spēli un šķietami nesavienojamu elementu savienošanu komanda var nākt klajā ar 
risinājumu, kas ir līdz šim nepieredzēts un salīdzinoši arī oriģināls. 

Metodes apraksts: 1) formulē produktu, ko pilnveidos metodes ietvaros, 2) definē ar produktu saist tas 
lietas; 3) definē ar produktu nesaist tas lietas; 4) integrējot produktā vienu saistītu / nesaistītu lietu, formulē 
produkta jauno veidolu. 

 
Metodes nosaukums: „Probl mu – risin jumu koks” –  

kā izveidot jaunu ideju, balstoties uz problēmas risinājumu? 

Metodes būt ba: ar šīs metodes palīdzību var nonākt pie konceptuāli jauniem risinājumiem, kādi līdz šim vēl 
nav īstenoti (taču – nav arī pārbaudīts biznesa koncepts) un būtiski, ka ideja jau pašos pamatos risina kādu 
konkrētu problēmu.  

Metodes apraksts: 1) formulē problēmu, ko vēlas risināt, 2) formulē problēmas cēloņus, 3) aizvieto (kur 
iespējams) katru no cēloņiem ar alternatīvu risinājumu, 4) izvēlas vienu, kas ir atbilstošākais idejas 
parametriem. 

http://www.zinis.lv/
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SCAMPER metode 
 

AIZST T 
- Ko varētu aizstāt? Kurš cits? Kas cits? 
- Citas sastāvdaļas? Materiāli? Citas darbības? 
- Cita vieta? Cita pieeja? 

APVIENOT 
- Kādas idejas var apvienot? Vai var apvienot mērķus, piedāvājumu? 
- Kādus materiālus varētu apvienot? 

PIEL GOT (ADAPT T) 
- Kas vēl ir līdzīgs manai vajadzībai? Par ko vēl tas liek domāt? Līdzīgi piemēri? 
- Kādu ideju es varētu pārņemt, pielāgot? 
- Kādu procesus es varētu aizņemties? Kādā citā kontekstā es varu šo ielikt? 
- Kādas idejas es varētu izmantot no citām jomām? 

MODIFIC T 
- Ko var palielināt? Samazināt? 
- Vai var izmainīt nozīmi, krāsu, skaņu, kustību, formu? 

IZMANTOT CITIEM M R IEM 
- Kam vēl to var izmantot? 

- Vai ir citi veidi, kā šo var izmantot tieši tādu, kāds tas ir? 
- Vai būtu citi veidi, kā to izmantot, ja kaut ko izmainītu? Ko vēl no šī var izveidot? 

ATTEIKTIES (NO ELEMENTIEM) 
- No kā varētu atteikties? Kas nav nepieciešams? 
- Varbūt to var sadalīt mazākās daļās? Izdzēst? Noņemt? Atņemt? 

P RK RTOT (SEC BU, PRINCIPUS) 
- Kāds cits izkārtojums varētu būt labāks? 
- Vai var izmantot citu modeli? Mainīt kārtību? Mainīt plānu? 

 
Metodes nosaukums: „6-3-5” –  

„klusā prāta vētra!” 
Metodes būt ba: Metode 6-3-5 ir radošās domāšanas paņēmiens, kas pēc būtības ir izvērsta prāta vētras 
metode. Metodi 6-5-3 dēvē arī par prāta vētru uz papīra (brainwriting). Metode balstās uz darba grupas 
radošo potenciālu,  kuri ģenerē idejas konkrētas problēmas risinājumam. Metodes 6-3-5 autors ir Bernds 
Rorbahs (Bernd Rohrbach), kurš to  izstrādāja 1969. gadā. 

Metodes apraksts: Grupā ir 6 dalībnieki un katram dalībniekam 5 minūšu laikā ir jāuzraksta 3 idejas, kā 
atrisināt problēmu, pēc tam lapa ar pierakstītajiem risinājumiem tiek nodota blakus sēdošam grupas 
dalībniekam, kurš, savukārt, vai nu turpina attīstīt piedāvātos 3 ideju risinājumus, vai piedāvā 3 jaunus 
risinājumus. Process tiek atkārtots, kamēr visu dalībnieku sākotnējos ideju risinājumus ir papildinājuši visi 
pārējie dalībnieki. (resurss: www.innosupport.net) 

http://www.zinis.lv/
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Ma s praktiskais radošu s - 
ko vēl par sevi ezi āju? 



7 gadi = + NEdar ī as 



Radošu s se āk u  tagad 

“e ajā Grieķijā 

Mūza kā iedvesmas avots. 

Radošu s īt ārpus ilvēka.  

Mūsdie ās 

Radošu s sākas ūsu s adze ēs. 

Cilvēks pats ir radošu a e trs.  
Radīša a sākas ar iztēloša os. 



 



Ķieģeļa metode 



Ķieģeļa pielietoju s 



Z mols “W RD” 
Vai var izgudrot ad tu šalli no jauna? 



P RLIEC BU APSTR D ŠANA 

Pieņ mumus ir lietder gi p rskat t laiku pa laikam un, atrodot 

v jos punktus šajos pieņ mumos un tos izmantojot, ir 
iesp jams veidot jaunus pied v jumus.  



“Negl to d rzeņu” kust ba 

 



Izmantojiet savas PATN BAS! 
 
Ar  v j s puses var būt RESURSS! 



Praktisks dar s ko a dās  
Ortodoksālā etode  

- praktiskais radošu s 

- e ijuši risi āju i dar ā ar ērķa grupu 

- likt citiem par sevi ru āt  

- un e aksāt par to dārgi! 



Praktisks dar s ko a dās  
Ortodoksālā etode  

AP“TRĪDIET  šos ierastos pieņē u us,  
rīkojoties PRETĒJI ilvēku pieņē u ie   

vai ATŠĶIRĪGI no tiem! 

 

Nepiedāvājiet klasiskās atlaides! 
 

Piedāvājiet IE“PĒJAMI DAUD)  

dažādus risi āju us! 



Praktisks dar s ko a dās  
Ērģeļu etode  

 Produkta pievie otās vērtī as veidoša ai 
 Nepie ieša ī a veidot radošo part erī u 
 Parastu lietu neparasts pielietojums 



Ko i ējot sarakstītos vārdus  
(objekts – e trā),  

RE-“TARTĒJIET ideju, U)LABOJOT tās s iegto vērtī u! 

 

Veidojiet IE“PĒJAMI DAUD)  

dažādus risi āju us! 

Laiks: 5 i ūtes 



SCAMPER method 
uzlabot vai “restart t” esošos risin jumus  



SCAMPER metode 

Aktivit tes ‘restart šana’ 

 Substitute - AIZVIETOT 

 Combine - KOMBIN T 

 Adapt - ADAPT T 

 Modify - MAIN T 

 Put to another use – MAIN T PIELIETOJUMU 

 Eliminate – NOV RST/ SAMAZIN T 

 Reverse – LIETOT PRET JI 



Kas ir LABA ideja? 

Meklēja  LABU ideju! 



KUR paslēpušās la as idejas? 



Praktisks dar s ko a dās  
Pro lē u – risi āju u koks  

 Nākot es risi āju ie   
 Klientu aktuālo vajadzī u ap ieri āša ai 
 Nepie ieša ī a piesaistīt ko pete ču part erus 



Cēloņu a alīze 

Pro lē a 

Cēlo is Cēlo is Cēlo is 



Cēloņi  

 Cēlo is Nr. : ir jā rau  ar auto 

 Cēlo is Nr. : erze veidojās, pieskaroties grīdai  
 Cēlo is Nr. : a razīvs ateriāls, kas o erž papēdi 

Ide tifi ējiet  ēloņus pro lē ai! 

Braucot ar auto, 
sieviešu apavie  odilst  

la ās kājas apava papēdis 



At etiet  ēloņus u  aizstājiet tos ar 
alter atīvie  risi āju ie ! 

Cēloņu at eša a   

 Cēlo is Nr. : ir jā rau  ar auto 

Cēlo i at est evara  

 Cēlo is Nr. : erze veidojās, pieskaroties grīdai  
Berzes azi āša a ar spe iālu papēža aizsargu 

 Cēlo is Nr. : a razīvs ateriāls, kas o erž papēdi 
Apavie  draudzīgu  auto paklājiņu ražoša a  



Metode 6-3-5  

Prāta vētra  rakstiski  

 

 

 

 instruments radošu risi āju u izstrādei 
 tiek izmantots komandas radošais pote iāls 

 īpaši efektīva, ja dalī iekie  ir atšķirīgs profils 



Metode 6-3-5  

Ko a dā kopīgi defi ējiet vie u izai i āju u 
pro lē u , ar ko sastopaties savā projektā! 

 

For ulējiet to ar vārdie   
Kā ēs varētu uzla ot/ paildzi āt...  

 

Laiks: 1 i ūte 



 

Kā ēs varētu uzla ot... 



Metode 6-3-5  

Uz papīra lapas horizo tāli katrs uzrakstiet  

trīs idejas priekšliku us  

pro lē as risi āju a ! 
[katru savā kolo ā!] 

 

Laiks:  i ūtes 



Kā ēs varētu uzla ot... 

Ideja 1 Ideja 2 Ideja 3 Vārds 



Metode 6-3-5  

Pasniedziet savu lapu  

komandas biedram pa kreisi!  

 

Zem katras idejas uzrakstiet vis az  priekšliku u 

attie īgās idejas pil veidoša ai!  

 

Laiks:  i ūtes! 



Kā ēs varētu uzla ot... 

Ideja 1 Ideja 2 Ideja 3 Vārds 

Vārds 
Priekšliku s idejas 

pil veidoša ai 
Priekšliku s idejas 

pil veidoša ai 
Priekšliku s idejas 

pil veidoša ai 



Metode 6-3-5  

Pasniedziet savu lapu  

komandas biedram pa kreisi!  

 

Izlasiet ideju u  priekšliku u, u  uzrakstiet vismaz 

 papildus priekšliku u katras attie īgās idejas 

pil veidoša ai!  
 

Laiks:  i ūtes! 



Kā ēs varētu uzla ot... 

Ideja 1 Ideja 2 Ideja 3 Vārds 

Vārds 
Priekšliku s idejas 

pil veidoša ai 
Priekšliku s idejas 

pil veidoša ai 
Priekšliku s idejas 

pil veidoša ai 

Vārds 
Priekšliku s idejas 

pil veidoša ai 
Priekšliku s idejas 

pil veidoša ai 
Priekšliku s idejas 

pil veidoša ai 
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Mēs par tie ,  
kas gatavi lidot! 

Ieskaties: www.zinis.lv 

Atraksti: zinis@zinis.lv  

Ieskaties: www.brakovska.lv  

http://www.zinis.lv/
mailto:zinis@zinis.lv
http://www.brakovska.lv/

