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Kas ir TRIZ? 

• TRIZ – izgudrošanas uzdevumu risināšanas 
teorija (теория решения изобретательских 
задач) 

 
Teorijas izstrādātājs G.Altšullers 
(Г. С. Альтшуллер) Padomju 
savienībā (1956-1985-1991)  
un viņa sekotāji (1985. gadā  - 
ap 100 reģionālas grupas). 
 



Mūsdienu TRIZ popularitāte (1) 

• G.Alšulleram – ap 10 grāmatas; 

• Grāmatas tulkotas angļu u.c. valodās; 

• Ir ap 60 TRIZ meistari (augstākā kvalifikācija – 
kā zinātņu doktori dotajā jomā). Kopā ap 10 
000 apmācītu cilvēku?; 

• Ir starptautiskā TRIZ asociācija, Eiropas TRIZ 
asociācija u.c. 

• TRIZ mācību pielieto dažādās firmās. Samsung 
uzņēmumā speciāla TRIZ nodaļa.  

 



Mūsdienu TRIZ popularitāte (2) 

• Ir lekcijas par TRIZ. Šādi lektori ir vadījuši 
nodarbības galvenajos pasaules uzņēmumos; 

• Ir programmatūras, kurās ietvertas TRIZ idejas, 
un kuras palīdz “iegūt risinājumu” (ap 5-10 
veidi?); 

• Scopusā kopš 1997.gada ir 1300 zinātnisku 
rakstu par TRIZ; 

• Ir TRIZ journal, anti-triz journal, grāmatas par 
TRIZ. 

 



Mūsdienu TRIZ popularitāte (3) 

• Semināri par TRIZ ir par naudu, programmatūra ir 
par naudu – kā konsultāciju, apmācību bizness; 

• Ir uzņēmumi, kuri piedāvā kā pakalpojumu 
uzdevumu risināšanu ar TRIZ metodiku. (ap 20 
šādi uzņēmumi, 3 populāri uzņēmumi); 

• Noskaņojums tirgū pēc ilgstošas īsu TRIZ 
semināru apmācības  (noskaņojums ap 2000 
gadu?)- īsos semināros slavē TRIZ iespējas, taču 
vērtīgu rezultātu iegūšanai vajag dziļāku 
apmācību, tādēļ firmas vēlas dzirdēt TRIZ 
meistarus, nevis iesācējus. 

 

 

 



Dažas TRIZ grāmatas 



Altšullera grāmatas 



Altšullera “skolas” grāmatas 

…. 



Aleksandra Narbuta TRIZ lekcijas, TRIZ 
meistars, Ukraina 

• Lekcijas 2007,2008,2009,2010. 

gadā – 3 dienu semināri Latvijā; 

• Frtriz.com 

• Viņa grāmatas: 
http://www.trizinfor.org/librar
y/ 

 
Mācījis TRIZ 
Samsung uzņēmumā 



TRIZ galvenais uzdevums – uzdevumu 
risināšana 

• Uzdevums – tiek veidota spēļu rotaļlieta 
“Karlsons”, kuram vajag lidot, kad viņu ieslēdz. 

Spārniem ir jābūt lieliem,  
lai Karlsons lidotu (lielākiem 
par Karlsonu).  
Taču – ja ir lieli spārni, tad  
tā ir neērta rotaļlieta,  
kad tā nelido.  

Spārniem vajag būt lieliem, kad Karlons lido, un vajadzētu  
būt maziem, kad Karlsons nelido 



Uzdevuma Nr.1. risinājums 

Šis ir labs risinājums. 
Varbūt tas ir pat  
Izgudrojums, par kuru 
varētu saņemt patentu! 

Kā varēja aizdomāties līdz šādam risinājumam? 
Kā varētu aizdomāties līdz labiem risinājumiem? 



Parastā risinājumu meklēšana – 
mēģinājumu un kļūdu metode 

G.Alsthuller.  
Algoritm Izobretenija, 1973,  
9.lpp 
 

PK- Meklēšanas koncepcija 
BI – inerces vektors 



Mēģinājumu un kļūdu metode (1) 

• Meklē dažādus variantus, pieejas, līdz atrod 
derīgu pieeju, risinājumu. Te noder kāds dzīves 
notikums, asociācija, sagadīšanās.  

• Kā tomēr ar šo metodi iegūst labus 
risinājumus? Meklēšanu veic daudzi cilvēki, 
viņi izpēta “pētījumu lauku”. Jaunais cilvēks 
meklē apgabalā, kur citi nav meklējuši, un 
pēkšņi tur var atrast labu risinājumu. 



Mēģinājumu un kļūdu metode (2) 

• Kā būtu, ja vienam cilvēkam būtu jārisina jauna 
tēma, problēma, kuras atrisināšanai vajadzētu 
veikt ap 10 000 “domu eksperimentu, testu”? 

• Viens cilvēks šādu uzdevumu nevarētu īstenot! 
Tad būtu jāgaida laiks, lai daudzi par šo tēmu sāk 
domāt. Tā izpētītu tēmu un risinājums būtu. Bet 
šeit paietu gadi un uzrastos konkurenti! 

• Vajadzētu padomus, kā efektīvāk nonākt pie 
vērīga risinājuma! 



Mēģinājumu un kļūdu metode (3) 

• Kā palīdzēt nonāt pie risinājuma? 

• “Prāta vētras metode” – tad palielina dažādu 
pieeju skaitu, bet paliek tā pati mēģinājumu un 
kļūdu metode; 

• Prāta vētra ar ekspertiem – sinektika.  

• Asociāciju metodes – iedomājas sevi konkrētās 
ierīces vietā un tad ģenerē risinājumus. 

• Morfoloģiskā analīze  - uzraksta, kā dažādi var 
īstenot kādu procesu, un tad detaļu veidu 
kombinācijas dod dažādas iekārtas. Pieraksta 
visas kombinācijas un tās ir dažādās idejas. 



Mēģinājumu un kļūdu metode (4) 

• Ir uzdevumi, kurus ar labi atrisināt ar prāta 
vētras metodēm (piemēram, administrācijas 
uzdevumus), un ir uzdevumi, kurus gandrīz 
nevar atrisināt ar šīm metodēm (dažādi 
izgudrošanas uzdevumi) (šo uzdevumu 
risināšanai vajag citu pieeju!). 



Uzdevums Nr.2. 

• Ved šlaku (karsts šķidrums) ar vagonu uz 
parstādes vietu (ap 500m?). Pa ceļam virskārta 
sacietē. Galastacijā vajag izveidot caurumu 
virskārtā un tad izliet atlikušo šķidrumu.  

• Ko te var uzlabot?  



Uzdevums Nr.2 (2) 

• Kāda problēma ir jārisina? 

- Kā vieglāk izsist caurumu virskārtā? 

- Kā nodrošināt, lai nenotiktu atdzišana? (dažādi 
vāki, kuri ir neērti lietošanai); 

- Pārveidot procesu, lai  

šlaks vispār nebūtu jāved; 

 



Risinājums uzdevumam Nr.2. 

• Pirms šlaka ieliešanas traukā, tajā ielej 
nedaudz ūdeni. Tad lej iekšā šlaku. Ūdens 
iztvaiko un veidojas šlaka putas. Tās nostājas 
uz virsmas un ir aizsargkārta no atdzišanas.  

Šīs putas ir viegli caurdurt  

un tās pašas izkūst  

nākošajā ciklā. 

Šādu risinājumu ar mēģinājumu un  
kļūdu metodi tik viegli neatrastu 



Kāpēc daži uzdevumi ir grūti? 

• Jo to risinājumi tipiski ir ārpus šajā nozarē 
pieņemtajām metodēm (piemēram, fizikas 
uzdevums ir jārisina ķīmiski; no ūdens elektrolīzes 
ceļā iegūst gāzi). Tādēļ arī aizdomāties par šiem 
risinājumiem ir grūti  - tipiski sākotnēji pēta savas 
vai līdzīgas nozares risinājumus. 

• Tādēļ, ka uzdevumā ir pretruna – kad vienu 
parametru uzlabo, tad otrs pasliktinās (Karlsonam 
– liels propellers lai lidotu, bet tas neder miera 
stāvoklim; mierā vajag mazu propelleru, bet tāds 
propellers nelidos). 



Apkopot visu nozaru metodes (1) 

• Būtu labi, ja varētu apkopot risinājumu principus 
dažādās zinātņu un tehnikas nozarēs. 

• Šos principus vajadzētu universalizēt, lai tie 
derētu daudzām lietām.  

• TRIZ izveido fizikas, ķīmijas, bioloģijas efektu 
datubāzi (var veidot arī ekonomikas, reliģijas 
efektu datubāzi); 

• TRIZ formulē vispārējos risināšanas pricipus 
(savietot, sadalīt, izmantot fāzu pārejas, izmantot 
resursus u.c.). 

 

 



Apkopot visu nozaru metodes (2) 

• TRIZ analizēja patentus un no tiem ieguva 1) 
risināšanas principus, 2) fizikas, ķīmijas, 
ģeometrijas efektu pielietojumus. 

• Koncentrējās uz tādu patentu analīzi, kuros ir 
atrisināta tehniskā pretruna. 

• Veidoja algoritmu (ARIZ), kā pēc kārtas risināt 
konkrētus uzdevumus (sākotnēji padomi no 
izgudrotāju pieredzes un no literatūras; vēlāk 
pašu izstrādātas pieejas). Šis algoritms testēts 
daudziem cilvēkiem, daudziem uzdevumiem. 
Algoritms papildināts un uzlabots. Pašreiz aktuālā 
versija ir ARIZ – 85c. 



Pretrunu veidi 

• Administratīvā pretruna (AP) – gribam kaut ko 
sasniegt, bet nezinām, kā to izdarīt. (AP tipiski 
nedod padomus risinājumam) 

• Tehniskā pretruna – kad, uzlabojot vienu 
sistēmas daļu, pasliktinās cita daļa (Karlosonam – 
lieli spārni palīdz lidot, bet ir slikti miera stāvoklī). 
Dažādas prasības sistēmas daļām A1 un A2. 

• Fiziskā pretruna – kad vienai daļai ir pretunīgas 
prasibas. B1 vajag būt lielai un mazai (propellera 
garumam vajag būtu garam un īsam – lai 
apmierinātu abas prasības).  



Ko risināt konkrētajā problēmā? 

1. Vispirms ir jānosaka, kāda ir tehniskās sistēmas 
funkcija. (tas orientē uz to, ka risina nevis 
sākotnēji uzdoto problēmu (piemēram – kā ātri 
dabūt caurumu atdzisušā šlaka virskārtā) (tipiski 
uzdevuma devējs uzdevumu formulē, balstoties 
uz to, kur iepriekš ir “apstājies”)). 

2. Tad formulē tehnisko pretrunu, 

kura ir sistēmā (TP parasti iegūst, 

norādot, kas slikts rodas, ja  

izmanto standarta risinājumus) 

 



Uzdevuma Nr.2. risināšana 

1. Sistēmas funkcija – pārvietot šlaku pie 
nosacījuma, ka tas neatdziest. 

2. Problēma – šlaks atdziest. Pretruna – ja lieto 
vāku, tad šlaks neatdziest, bet grūti un ilgi ir 
vāku cilāt. Ja vāku nelieto, tad nav grūtības 
vāku cilāt, bet tad šlaks atdziest.  

3. Tālāk nav jārisinā pieeja –  

kā viegli pacelt vāku.  

Bet gan formulē: vākam ir jābūt un  

vākam nav jābūt (fizikālā pretruna) 

 



Uzdevuma Nr.2. risināšana (2) 

vākam ir jābūt (lai kavētu atdzišanu) un  

vākam nav jābūt (lai būtu viegli šlaku izliet). 

 

Risinājums: vāka vietā – šlaka putas.  

Šeit [speciāla] vāka nav un [putu] vāks ir!  

 
(ARIZ ar detalizētākiem soļiem 

rāda, kas ir jārisina. ARIZ ļau problēmu  

Pārformulē tā, ka jaunie formulējumi  

Virza uz risinājumu idejas atrašanu) 



TRIZ rīks – tehnisko pretrunu tabula 

• TRIZā ir izveidota tabula ar 39 tehniskajiem 
parametriem, kuri var būt tehniskajā sistēmā. 
Starp šiem parametriem var rasties pretruna. 

 

 



TRIZ rīks – tehnisko pretrunu tabula (2) 

• Un 40 risinājumu principi 

 

 



TRIZ rīks – tehnisko pretrunu tabula (3) 

Risināšanas principi – 15,8,29,34. Sākotnēji likti tie principi, kuri sastopas visbiežāk dotās  
Pretrunas risināšanai. 
Šī tabula izveidota ap 1973.g. Veidota apkopojot padomus no kādiem 40 000 patentiem, kuros 
Ir pretruna. 



Piemēri 



VEPOL valoda risināšanas principiem, 
risinājumu standarti 

• VE-veščestvo (viela) 

• POL – poļe (lauks) (šeit vispārējs formulējums. 
MATHEM – mehāniskais, akustiskais, 
temperatūras, ķīmiskais, elektriskais, 
magnētiskais u.c.) 



Risināšanas 76 standarti 



Standarta piemērs 



Uzdevumu risināšanas rīks – algoritms 
ARIZ 

• ARIZ - Алгоритм решения 
изобретательских задач   

• Mūsdienu versija ARIZ – 85c 



ARIZ (1) 

1.1. Formulēt sistēmas funkciju un pretrunu 
(formulē mini-problēmu); 
1.2. Noteikt “detaļu” un “instrumentu”; 
1.3. Uzzīmēt pretrunu grafisko shēmu 
1.4. Izvēlēties to pretrunu, kura vislabāk īsteno 
galveno sistēmas funkcija; 
1.5. Galēji pastiprināt pretrunu. 
1.6. formulēt, ka X – elementam ir jānovērš sliktā 
iedarbība, sagalabājot otru labvēlīgo iedarbību (labā 
un sliktā joma ņemama no pretrunas). 
1.7. Vai problēmu var atrisināt ar vienu no 76 
standartiem? 
 



ARIZ (2) 

2.1. Noteikt konflikta vietu (apgabalu); 
2.2. Noteikt konflikta laiku; 
2.3. Aprakstīt sistēmas vielas un lauka resursus; 
3.1. Formulēt, ka x-elements novērš slikto faktoru 
konflikta zonā un konflikta laikā. 
3.2. X-elementa darbu veic viens no sistēmas 
resursiem – izvēlēties šo resursu 
3.3. Fizikālā pretruna makrolīmenī (parametram ir 
jābūt A un ne-A). 
3.4. Fizikālā pretruna mikrolīmenī (sistēmai ir 
jāsatur daļiņas, kuras pilda A, un daļiņas, kuras pilda 
ne-A). 
 
 
 



ARIZ (3) 

3.5. Sistēmai pašai ir jārada daļiņas A un ne-A. 

3.6. Mēģināt pielietot standartus, lai atrisinātu 
doto problēmu. 

4.1. Problēmas stāvokli un vēlamo situāciju 
uzzīmēt, izmantojot Mazos cilvēciņus. 

 

 

 

 



ARIZ (4) 

4.2. Ja ir zināma, kāda ir vēlamā gala sistēma, 
tad formulē doto problēmu kā trūkumu ideālajā 
gala sistēmā. Kā tagad novērst šo trūkumu? 

4.3. Vai uzdevums risinās, kad ir izmantoti 2 
dažādi resursi (A1 un A2); 

4.4. Vai ir risinājums, ja izmanto tukšumu jeb 
resura un tukšuma apvienojumu 
A+O.(piemēram, šķidra viela+”tukšums”= putas). 

 

 



ARIZ (5) 

4.5. Vai risinājumā var izmantot vielas, kuras 
izriet no esošām vielām (cits agregātstāvoklis, 
jonizētas daļiņas); 

4.6. Pārbaudīt, vai vielas resursa vietā var 
izmanto elektisko laiku vai divu elektrisko lauku 
mijiedarbību. 

4.7. Pārbaudīt, vai der risinājums – pievieno 
papildus lauku un vielu, kura reaģē uz lauku 
(piemēram, UV starojums un luminofors, 
magnētiskais lauks un feromagnētiķis u.tml.) 



ARIZ (6) 

5.1. Pārbaudīt, vai uzdevumu var atrisināt ar 
standartiem; 

5.2. Pārbaudīt, vai risinājumam der tāds 
risinājums, kas iepriekš iegūt, risinot citus 
uzdevumus ar ARIZ (un šis risinājuma princips 
nav iekļauts standartos); 

5.3. Pārbaudīt, vai risinājuma iegūšanai noder 
fizikālo pretrunu pārvarēšanas principu tabula 
piemēri.  



ARIZ (7) 

5.4. Pārbaudīt, vai pretrunu var apiet (atrisināt 
uzdevumu), izmantojot fizikālos efektus (arī 
ķīmiskos, ģeometriskos efektus); 

6.1. Ja uzdevums ir atrisināts, tad no fizikālā 
risinājuma pāriet uz tehnisko risinājumu. 

6.2. Ja vēl nav risinājuma, tad pārbaudīt, vai 
uzdevums 1.1. punktā nav vairāku uzdevumu 
kopums. Tad izdalīt katru uzdevumu atsevišķi 
(katram uzdevumam ir sava pretruna). 



ARIZ (8) 

6.3.  Ja atbilde nav, tad 1.3. solī jāizvēlas otra 
pretruna un jārisina uzdevums no sākuma. 

6.4.Ja atbildes nav, tad atgriezties 1.1. punktā un 
uzdevumu noformulēt virs-sistēmā. (ja vajag, tad 
ar atkārtotu pieeju formulē vēlreiz uz virs-virs-
sistēmu). 

7.1. Vai varēja risinājumā izmantot nevis ārējas 
vielas un laukus, bet izmanto sistēmas iekšējās 
vielas un laukus. 

 



ARIZ (9) 

7.2. Veikt risinājuma priekš-novērtēšanu: 

a) Vai risinājumā izmantots, ka risinājumu 
nodrošina “elements pats…”?; 

b) Kāda fizikālā pretruna ir atrisināta? 

c) Vai risinājumā ir vismaz viens vadāms 
elements? 

d) Vai risinājums der arī daudziem “cikliem”? 



ARIZ (10) 

7.3. Ar patentmeklējumu noteikt risinājuma 
patentspēju; 

7.4. Kādi apakšuzdevumi radīsies priekš 
risinājuma tehniskās izstrādes? 

8.1. Kā jāizmaina virs-sistēma, lai tā pielāgotos 
izmainītajai sistēmai; 

8.2. Pārbaudīt vai izmainīto sistēma tagad var 
lietot citādāk. 

 



ARIZ (11) 

8.3. Izmantot risinājuma ideju, lai risinātu citas 
problēmas: 

a) Vispārējā veidā formulēt risinājuma ideju; 

b) Izskatīt iespēju tiešā veidā lietot doto 
risinājuma principu citu uzdevumu 
risināšanai; 

c) Izskatīt iespēju izmantot risinājumam pretējo 
principu. 

 

 



ARIZ (12) 

8.3.  

d) Izveidot morfoloģisko tabulu (sistēmas daļu 
izvietojums – apstrādājamā objekta 
agregātstāvoklis). Kāds risinājums būtu katram 
stāvoklim? 

Agregātstāvo
klis  

gāze šķidrums Cieta viela 

Sistēma 
A1-A2-A3 

Situācija 1 Situācija 2 Situācija 3 

A1-A3-A2 Situācija 4 Situācija 5 Situācija 6 

A2-A2-A3 Situācija 7 Situācija 8 Situācija 9 



ARIZ (13) 

8.3. 

e) Kā mainās risinājums, ja sistēmas izmēri: 

1) sistēmas izmēri tiecas uz nulli; 

2) sistēmas izmēri tiecas uz begalību. 

9.1. Risināšanas reālo ceļu salīdzināt ar ARIZ 
soļiem. Ja ir atšķirības, tad pierakstīt (tā gūst 
idejas, kā uzlabot ARIZ); 

 



ARIZ (14) 

9.2. Salīdzināt iegūto risinājumu ar TRIZ 
informācijas fondu (Standarti, tehnisko petrunu 
risināšanas principiem, fizikālie efekti, ķīmijas 
efekti, ģeometrijas efekti). Ja iegūtais princips 
nav fondā, tad to ievietot “pagaidu krātuvē” 
(predvaritelnij nakopotelj). 

 



Pretrunu tipi (shēmas priekš 1.3.) 



Pretrunu tipi (shēmas priekš 1.3.) 



Fizikālo pretrunu risināšanas metodes 



Fizikālo pretrunu risināšanas metodes 



Fizikālo pretrunu risināšanas metodes 



Talantīgas domāšanas shēma 

Sistēma 

Virs-sistēma 

Apakš-sistēma 

tagadne nākotne pagātne 

Katram logam ir arī 
Anti-sistēmas logs 



Fizikālie efekti 



Fizikālie efekti (2) 



Fizikālie efekti (3) 



Fizikālie efekti (4) 

http://www.productioninspiration.com/5/cools/gas 



Ķīmiskie efekti 



Ģeometriskie efekti 



Citi efekti 

• Bioloģijas efekti; 

• Sociālie efekti (mārketingam) 



Kādu rīku izmantot uzdevuma 
risināšanai? 



Tehnisko sistēmu attīstības principi 



Tehnisko sistēmu attīstības principi (2) 

Tehniskās sistēmas attīstās 
ar novēlošanos 



Tehnisko sistēmu attīstības principi (3) 

Sistēmas galvenā rādītāja attīstība 

Patentu skaits 

Patentu kvalitātes līmenis (5 līmeņu skala) 

Ekonomiskais izdevigums (peļna) no viena izgudrojuma 

laiks 



Tehnisko sistēmu attīstības principi (4) 

Pievieno papildus detaļas Sistēma kompaktizējas 



Tehnisko sistēmu attīstības principi 

1. Sistēmā ir jābūt visām tā daļām (kustinātājs, 
transmisija, darba elements, vadības 
elements); 

2. Brīva enerģijas plūsma sistēmā; 

3. Ritmikas saskaņošana. 

4. Ideāluma palielināšana 

 

Ideālums = (sistēmas funkcijas)/(cena) 



Tehnisko sistēmu attīstības principi (2) 

5. Nevienmērīga sistēmas daļu attīstība (šī 
nevienmērība rada pretrunas); 

6. Iekļaušanās virs-sistēmā; 

7. Darba elements pāriet uz mikro-līmeni 
(piemēram, tur nevis ar knaiblēm, bet ar 
magnētisko spēku); 

8. Vepol-līmeņa palielināšanās (ne VEPOL sistēmas 
pāriet uz VEPOL sistēmām; VEPOL sistēmas attīstās 
– saskaņo ritmiku, strukturizācija, feromagnētiķu 
izmantošana u.c.) (pāreja uz vadāmākiem laukiem) 



Tehnisko sistēmu attīstības principi (3) 

9. Sistēmas dinamizācija (mainība laikā) 



Tehnisko sistēmu attīstības 
prognozēšana 

Prognozēšanai var izmantot: 

a) Tehnisko sistēmu attīstības likumus; 

b) 76 Standartus (to kārtība uzbūvēta atbilstoši 
tehniskos sistēmu attīstības likumiem); 

c) Izpētot konkrēto sistēmas attīstību un 
ekstrapolējot uz nākotni (piemēram, - 
tendence, kad mobilo telefonu ekrāni paliek 
arvien lielāki; Tā varēja pronozēt, ka viss 
telefons būs viens liels ekrāns); 



Ideālais gala rezultāts 

Sistēma attīstās uz ideālumu.  

Ideāla sistēma ir tad, kad “sistēmas [gandīz] nav, 
bet tās funkcija tiek pildīta”. 

Tad sistēmas darbu veic blakus sistēmas.  

Piemēram, “konkrētu skolotāju nav, bet cilvēki 
mācās” – avīzes, filmas, cilvēku sarunas, kultūra 
to pilda.  



Ideāla klaviatūra 

Klaviatūra fiziski nav. 
 
Bet tā tomēr “ir”! 



Ideāla klavieru regulēšana 

Regulēšanas nav, bet klavieres neatskaņojas! 

Elektroniskajās klavierēs nav jāuzskaņo klavieres 



Ideāls mācītājs 

Mācītāja nav, bet tā funkcija tiek pildīta.  

Risinājums 1: Mācītājs nav, bet ir grāmatas.  

Risinājums 2: Mācītājs nav, bet cilvēkam ir uzskati. 



Ideāla motivācijas sistēma 

Motivācijas sistēmas nav, bet cilvēks aktīvi 
darbojas.  

Risinājums 1: cilvēks zin radošu, aktīvu 
dzīvesstilu un par citādu pieeju nemaz nezin. 



TRIZ lietošana ražošanā 

• TRIZ speciālists kā 
konsultants 
uzņēmumos.  

• Darba grupas 
uzņēmumā – kā attīstīt 
ražojumus.  

(piemēram, ko uzlabot, lai 
ietaupītu izejvielas un 
cilvēkstundas) 



Funkciju-izmaksu analīze (FIA) 

• TRIZ palīdz veikt FIA, 
norāda, ko uzlabot 
produkcijā.  

• Produkcijai ir 
uzlabošanas rezerves 



Kur meklēt produkcijas uzlabošanas 
rezerves? (1) 

1. Nepamatoti augstas prasības pret sistēmu 
(sistēma varētu veikt savu funkciju arī ar 
mazākiem parametries, kas radītu, ka 
produkcija ir lētāka); 

2. Produkcijā izmanto vecas pieejas, 
risinājumus. Mūsdienās var veidot labākus 
risinājumus (piemēram, ir labāki, izturīgāki, 
vieglāki izejmateriāli). 



Kur meklēt produkcijas uzlabošanas 
rezerves? (2) 

3. Sistēmas rādītājus samazina tas, ka sistēmas 
daļas slikti mijiedarbojas savā starpā jeb ar 
apkārtējo vidi (izstrādātāji šo nebija ņēmuši 
vērā); 

4. Tehnoloģija nav tikusi pietiekoši labi 
izstrādāta, tādēļ ir rodas brāķi. 

5. Sistēmā ir elementi, kuri nenes noderīgu 
funkciju. 

 



Kur meklēt produkcijas uzlabošanas 
rezerves? (3) 

6. Daudz patērē “palīgdetaļu” izgatavošanai, 
salīdzinot ar patērēto pamatdetaļu 
izgatavošanai; 

 7. Nepietiekošs standartizācijas līmenis; 

8. Detaļas ir tādas, ka to ražošana ir aprūtinoša; 

9. Psiholoģiski aizspiedumi detaļu izstrādē (nav 
ņemts vērā, ka detaļas būs mazas; vēlas detaļas 
veidot simetriskas; u.c.) 

 

 



Kā risināt zinātnes problēmas? 

Zinātnē pamana parādību. Uzdevums – kā šo 
parādību izskaidrot? 

 

Uzdevumu pārformulē sekojoši: kam jānotiek 
sistēmā, lai tajā iegūtu šādu parādību? 

Šeit jāatrod fizikālais, tehniskais risinājums (var 
izmantot TRIZ). Šis risinājums būs arī parādības 
izskaidrojums! 



Diversiju analīze 

Lai sistēma būtu laba, tajā ir jāiestrādā, ka tā labi 
reaģēs uz visādiem nosacījumiem.  

Tā ir diversiju analīze. Izdomā, kas sistēmā var 
sabojāties, noiet greizi. Un tad domā, ko sistēmā 
jāiestrādā, lai sliktajās situācijās būtu adekvāts 
risinājums, problēmas novēršana. 



TRIZ apgūšanai – uzdevumu risināšana 

• Lai labi varētu lietot TRIZ, ir jārisina daudzi 
uzdevumi. 

• Daudzi uzdevumi ir grāmatās (Altšullera grāmatās 
būs ap 300 uzdevumi).  

• Uzdevumus var risināt: 

 Izmantojot ARIZ; 

 Izmantojot standartus; 

 Izmantojot tehnisko pretrunu risināšanas tabulu; 

 Izmantojot tehnisko sistēmu attīstīšanas likumus 

 

 

 

 



TRIZ attīstīšana 

• Var papildus pētīt patentu risinājumus un tā 
iegūt jaunus padomus TRIZā. (jaunus tehnisko 
sistēmu attīstības likumus) (bet tad jāanalizē 
augstvērtīgi patenti vismaz ap 40 000 gab, kas 
ir līdzvērtīgs TRIZā izmantotai bāzei); 

• Var analizēt citas jomas un meklēt tur 
likumsakarības pēc parauga, kā TRIZā atrasti 
tehnisko sistēmu attīstības principi. 



Attīstības likumsakarības 

• Reklāmā; 

• Politiskajās kampaņās; 

• Mākslā; 

 

 

Tas virzās uz 

Spēcīgas domāšanas 

Vispārējo Teoriju (SDVT)  



TRIZ - bērniem 

• Ir grupas, kuri veido 
grāmatas priekš bērniem – 
kā attīstīt viņu domāšanu, 
izmantojot TRIZ elementus 

 

• TRIZ – spēcīgas domāšanas 

metode 



Uzdevums bērniem 

Vajag saķert abas virves. Kā to izdarīt? 



Uzdevums bērniem  - risinājums 

Vienā auklā iesien lell (vai savu kurpi) un šo virvi iešūpo 



Radošas domāšanas attīstīšana 
(TRIZ papildus tēmas) 



Domāšanas inerce 

• Domāšanas inerce (DI)– 
cilvēks domā “ierastajā 
virzienā”. 

•  DI traucē tad, kad jāiegūst 
jauni risinājumi; 

• Ir jāmazina domāšanas 
inerce, lai varētu redzēt 
jaunus risinājumus; 

• “citādām problēmām vajag 
citādus risinājumus” 



Terminu inerce 

Ir norāde formulēt problēmu vienkāršā valodā 
bez speciāliem terminiem.  

Jo termini veido domāšanas inerci.  

Lietot: 

“objekts” 

“lieta” 

 



Operators – izmēri, laiks, cena 

Skatīties, kā pārvēršas problēma, ja: 

a) Sistēmas izmēri tiecas uz nulli; 

b) Sistēmas izmēri tiecas uz begalību; 

c) Sistēmas raksturīgais laiks tiecas uz nulli; 

d) Sistēmas raksturīgais laiks tiecas uz bezgalību; 

e) Sistēmas cena (izmaksas) tiecas uz nulli; 

f) Sistēmas cena (izmaksas) tiecas uz bezgalību. 

Šis izkustina veco priekšstatu par konkrēto sistēmu 



Operators – izmēri, laiks, cena  - 
Piemērs 

Konferencē: 
a) 1 cilvēks, (konferenci neveido – lai pats raksta 

rakstus) 
b) 10 cilvēki, (draudzīga konference) 
c) 30 cilvēki, (optimāla konference) 
d) 60 cilvēki, (visi nevar runār, posteru sesija?) 
e) 300 cilvēki, (vairākas paralēlās sekcijas) 
f) 1200 cilvēki, (paralēlās sekcijas + preses relīzes) 
g) 100000 cilvēki (konference online  - dalībnieki 

pie datora);  
h) 1 miljards cilvēki (cilvēki redz attēlu atmosfēras 

slāņos?) 



Mazo cilvēciņu metode 

ARIZa 4.1. solis aicina instrumentu sistēmā 
iedomāties kā mazu cilvēciņu pūli. Tad uzdevums 
– kā ir jāpārvieto šie cilvēciņi, lai iegūtu vēlamo 
risinājumu (parādīs, kā jāmainās instrumentam). 



Zinātniski – fantastiskā literatūra 

• ZFL attīsta radošo 
domāšanu, mazina 
domāšanas inerci. 

• Tādēļ TRIZ studentiem 
aicināja regulāri lasīt 
zinātnisko fantastiku 
(viens darbs nedēļā).  

• Altšullers par rakstīja 
zinātnisko fantastiku – 
literārais pseidonīms – 
G.Altovs (darbi bija 
populāri). 

 



Zinātniski fantastiskā literatūra 

Zinātniskā fantastika – fantastisks stāvoklis 
(situācija). Kā cilvēks reaģētu šajā situācijā? Labs 
ZFL darbs, ja situācija liekas loģiski izrietoša no 
esošā cilvēces stāvokļa, ja cilvēka uzvedība ir 
loģiska.  
Piemēri: 

- Cilvēki aizmirst rakstīt ar roku. Tad atklāj “rakstīšanu” 
un to uzskata kā lielu vērtību; 

- Roboti sāk domāt un sāk cīnīties pret cilvēku; 

- Uz mēness izveido atmosfēru un tur sāk dzīvot cilvēki; 

- Cilvēkam iešuj žaunas un tad cilvēks var dzīvot ūdenī. 



Kādas fantastu idejas piepildījušās? 

Altshuller. Algoritm izobretenija, 1973, 239.lpp.   



Fantastisko stāstu vērtēšanas skala 

1. Novitāte (1-4 punkti) 

2. Cik stāsts ir pārliecinošs (1-4 punkti) 

3. Vērtība cilvēka iepazīšanai (1-4 punkti) 

4. Mākslinieciskā vērtība (1-4 punkti) 

5. Vai man stāsts patika? (1-4 punkti) 

 

Stāsta rangs= A1*A2*A3*A4*A5 

 



Fantastisko stāstu vērtēšanas skala (2) 

http://altshuller.ru/rtv/rtv7.asp 



Fantogramma 

1. Viela; 
2. Mikrostruktūra; 
3. Objekts; 
4. Virs-struktūra; 
5. Attīstības virziens; 
6. Vairošanās; 
7. Energoavoti; 
8. Pārvietošanās veids; 
9. Izplatīšanās apgabals; 
10.Organizētības līmenis; 
11.Eksistences jēga. 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. Palielināt, samazināt; 
2. Apvienot, sadalīt; 
3. “Otrādi” (doto funkciu  
aizstāt ar anti-funkciju) 
4. Paātrināt, palēnināt; 
5. Pārvietot laikā uz priekšu, 
Pārvietot laikā atpakaļ; 
6. Izmainīt sakarību 
“īpašība – laiks”, 
“struktūra – laiks”. 
7. Izmainīt saiti starp objektiem 
un vidi; 
8. Izmainīt raksturīgo konstanti. 
 

 
 

 



Fantastisko ideju “stāvi” 

1. Stāvs – darbojas viens fantastisks objekts; (viens 
citplanētiešu kuģis) 

2. Stāvs – darbojas daudzi fantastiski objekti; 
(daudzi citplanētiešu kuģi) 

3. Stāvs – mērķis tiek sasniegts bez šī objekta (tiek 
sasniegts citādāk); (cilvēki pirmie atrod 
citplanētiešus) 

4. Stāvs – tiek radīti nosacījumu, kad vairs nav 
nepieciešamība realizēt doto funkciju; (Zeme un 
saule norobežojas no kosmosa?) 

Tā iegūst kvalitatīvi dažādas idejas 



Radošas personības dzīves stratēģija 

Altušllers risināja jaunu problēmu – atrast 
likumsakarības radošu personību dzīvē.  

Tad šīs likumsakarības izmantot, lai radītu teoriju 
par “radošo personību dzīves stratēģiju”.  

Tas norādītu, kā ir jāattīstās radošai pesonībai 
(līdzīgi kā TRIZ norāda, kā ir jāattīstās tehniskai 
sistēmai). 

Galvenais elements – radošai personībai – 
cienījams MĒRĶIS. 



Radošas personības dzīves stratēģija 

Ciolkovskis un reaktīvie dzinēji, 
Kosmosa iepazīšana 

G.Altšullers un TRIZ radīšana 



Cienījama MĒRĶA īpašības 

1. Tēmai ir jābūt jaunai; 

2. Sabiedriskā vērtība; 

3. Konkrētība; 

4. Nozīmīgums; 

5. Herētiskums, vismaz tās sākotnējā formulējumā. 
(Altšulleram – radīt izgudrošanas teoriju, 
algoritmu!). Ideja apsteidz savu laiku (vismaz 
pirmos 10 gadus) 

6. Iešana uz mērķi dod starp-posma rezultātus; 

7. Neatkarība tā izstrādē (lai varētu darbu izstrādāt 
viens pats). 



Radošas personības īpašības 

1. Ir cienījams MĒRĶIS; 

2. Ir darba plāni; 

3. Lielas darbaspējas; 

4. Laba uzdevumu risināšanas tehnika (tam 
noder TRIZ); 

5. Spēt “turēt sitienu”; 

6. Rezultativitāte; 



Padomi kā šaha partija 

1. Ārējie apstākļi izdara soli (rada 
problēmsituāciju). 

2. Radoša personība reaģē uz šo un atrisina 
doto situāciju; 

 

Ārējie apstākļi ir neitrāli.  

Tie grib pievērst “savām tēmām”. 

Bet radošā personība grib risināt savu tēmu 
(MĒRĶI). 



Attīstības posmi 

1. Posms – ievads. Ceļš līdz sava MĒRĶA izvēlei 

2. Posms – ir izvēlēts savas Mērķis. Tiek 
sasniegti pirmie rezultāti; 

3. Posms – dotais virziens kļūst par grupas 
darbu, ko vada dotais cilvēks; 

4. Posms – cilvēks ir miris, bet viņa darbu 
turpina citi. 



Soļa piemērs 

















TRIZ teorijas lietošana zinātnes 
un reliģijas dialogā 



Atrast problēmas 

• Sākotnēji vajag atrast problēmas un tad tās 
jārisina ar TRIZ padomiem. 

• Nozīmīgākas būs tās problēmas, kurās ir 
pretrunas. Tās atrisinot, iegūst būtisku 
attīstību uz priekšu. 



Kādas problēmas ir ZURD? 

1. Ja mēs – ZURD grupa - būtu populārāki, tad mūsu 
ietekme uz sabiedrību būtu lielāka.  

2. Lai būtu ietekme, mums ir jābūt labiem zinātniekiem. 

3. Lai būtu lieli zinātnieki ZURD jomā, mums tieši šajā 
jomā ir daudz jādarbojas, taču tad mēs būtu nevis 
fiziķi, ne arī teologi, bet tādi specifiski zinātnieki.  

4. Tad ir pretuna – lai būtu labs zināntieks, man ir 
jādarbojas specifiskajā jomā (piemēram, fizikā), bet 
tad nebūšu labs ZURD zinātnieks. Ja būšu labs ZURD 
zinātnieks, tad nebūšu labs standarta zinātnieks (un 
tāds nebūšu vērtīgs ne fizikā, ne arī teoloģijā).  



• Un man pašam ZURD tēma nemaz tā tik ļoti 
neinteresē, lai tai veltītu visu savu zinātnisko 
potenciālu! 

• Lai būtu labs ZURD, man ir jāvelta daudz laika 
zurd tēmai, bet tad nebūšu labs citās jomās. Ja 
būšu labs citās jomās, tad nebūšu labs ZURD 
jomās.  

• X-elements nodrošina, ka esmu labs citās 
jomās un esmu labs arī ZURD jomās. 



• Kur rodas pretruna? Kad rodas pretruna? 

• Lai būtu labs ZURD, man ir jāuzraksta raksti par 
ZURD tēmu. Bet tad ir jākoncentrējas uz šo 
specifisko jomu, konkrēto rakstu. Negribās 
koncentrēties uz konkrētu rakstu, jo vēl interesē 
daudzas citas jomas.  

•  Cita pretruna – man ir jākoncentrējas uz 
specifisku jomu, lai tur izveidotu rakstu, un nav 
tur jākoncentrējas, jo tad paliek laika citām 
jomām.  

• X-elements nodrošina, ka varu koncentrēties uz 
konkrēto rakstu un man paliek laika citām 
jomām.  



• Kā uzrakstīt konkrētu rakstu? 
• Jāraksta par kādu tēmu, piemēram, par TRIZ un 

ZURD. 
• Kas jādara, lai uzrakstītu rakstu – vajag specifiskus 

rezultātus. Tad varu aprakstīt dažādas ZURD 
problēmas un tās risināt ar TRIZ. Risinājumi tad 
būtu raksta centrs.  

• Jāformulē šīs problēmas.  
• Bet te ir domāšanas inerce – likās, ka problēma ir 

“plaša” un ne tik specifiska kā raksta tematikas 
atrašana. Lai virzītos tālāk, ir jāpārvar domāšanas 
inerce. Radošā domāšana tad ir pastāvīgi jātrenē, 
piemēam, skatoties zināntiskās fanstastikas 
filmas.   
 
 



Problēmas - ZURD 

• Kāds problēmas ir tieši Zinātnes un reliģijas dialogā? 

• Varbūt man pašreiz nav tur aktuālu problēmu priekš 
manis. Svarīgi ir saprast, uztvert reliģiju un tam 
vajadzīga jau tagad zinātniskāka pieeja.  

• Rakstīt tēmu – ja visu nosaka mana domāšana, tad kā 
tagad uztvert Dievu?  

Jeb: Ja pēc NLP sanāk, ka savu rīcību nosaka mana 
domāšana, tad kur tur ir vieta Dievam? 

Dievam ir jābūt ārpus manas domāšanas, jo liekas, ka 
daudz jādara ar tīru domāšanu “bez Dieva”. Taču tad – kā 
tagad attiekties pret baznīcu un manu reliģisko piederību? 



Ja pāreju uz paradigmu, ka cilvēka dzīvē nosaka cilvēka 
pasaules aina, tad sanāk, ka Dieva loma tajā kļūst maza.  

Ja savukārt Dieva joma ir maza, tad būs problēmas ar 
manām attiecībām ar manu draudzi.  

Tad ir pretruna: Dievam nozīmībai ir jābūt mazai (jo 
vairums lietu veidojas no manas paša domāšanas) un 
Dieva nozīmība ir jābūt lielai, ja jau Viņš ir radījis pasauli.  

Ir elementi, kas nodrošina, ka Dieva nozīmība ir maza, 
un ir elementi, kuri nodrošina, ka Dieva nozīmība ir liela.  

Risinājums (fizikālās pretrunas atdalīšana telpā): ir 
jomas, kurās Dieva nozīmība ir maza (manās domās), un 
ir jomas, kurās Dieva nozīmība ir liela (pasaules 
radīšanā?) 



Vērtīga literatūra 

• Altšullera grāmatas 

• Altšullera rakstu portāls 

 

 

 

 

• Citas grāmatas par TRIZ (Altšullera skolnieki) 

 


