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Idejas nosaukums
1014 Palielināmais bērnu velosipēds Speed up Bike

1016 Piedarbs - virtuāla satikšanās vieta nelielu
darbu veicējiem un to pasūtītājiem
1019 Granulu ražošana no otreiz izmantojamā
materiala.
1020 Bioloģisks materiāls pārtikas patēriņa
mazināšanai
1021 Ekodizaina koka sakņu galdi
1022 Riga Complete Knock Down Factory

1023 SUP (stand up paddle) konstruktors
1024 Trīs dimensiju smilšu būvēšanas rotaļlieta ar
inovatīva polimēra piejaukumu
1025 Vienkārši mērogojama un individuāli
pielāgojama dzīvojamā platība

1026 DustCatcher
1027 Tehnoloģija nātru pārstrādei un šķiedras
ieguvei

1028 Fisherman’s assistant

Idejas kopsavilkums
Uzņēmums attīsta velosipēdu, kas piemērots daudz plašākai vecuma grupai nekā parasts
velosipēds, aizstājot 2 vai 3 velosipēdus. Speed up Bike vēlas radīt cilvēkiem plaši
pieejamu produktu, kas pēc savas būtības būtu vienkāršs lietošanā, praktisks ikdienā.
Rāmi un tā daļas plānots izgatavot Latvijā.
Piedarbs ir projekts efektīvai resursu apmaiņai starp Latvijas iedzīvotājiem, izmantojot
mūsdienīgus līdzekļus. Piedarbs.lv - virtuāla satikšanās vieta nelielu darbu veicējiem un
to pasūtītājiem.
Ražot kurināmās granulas no izlietotiem zirgu skaidu pakaišiem. Ražot Mēslojuma
granulas no zirgu mēsliem.
Biopolimērs, kuru iespējams lietot pārtikā, lai mazinātu pārtikas patēriņu un piedāvātu
alternatīvu diētu ievērotājiem.
Ideja izgatavot dizainiskus, tai pašā mirklī prakriskus galdus un žurnālgaldińus no koka
sakńu siztēmas, kas papildināta ar stikla virsmu.
Kopā ar zinātniekiem uzlabot esošās tehnoloģijas (biomasas, koka, koksnes atlikumu,
kokskaidu granulu kurināmos katlus), ar mērķi palielināt to efektivitāti, un rezultātā
radot jaunu tehnoloģiju ar augstu efektivitāti elektrības un siltuma ražošanai, maksimāli
samazinot izmešu skaitu.
"Pabeidz pats" (Do It Yourself) komplektu izgatavošana: SUP dēļi, kanoe laivas utml.
Komplekti paredzēti funkcionējoša inventāra izgatavošanai, nevis modeļiem.
Biznesa idejas pamatā ir ar Latvijas zinātnieku palīdzību radīta produkta – kinētisko
smilšu rotaļlietas ražošana un izplatīšana Latvijas un ārvalstu tirgos, lai aizstātu importa
produktus, radītu darba vietas un nodrošinātu peļņu vietējam kapitālam.
Modulis, kas nodrošina iespēju izveidot dzīvojamo platību vietā bez vai ar daļējām
inženierkomunikācijām un paplašināt to gan vertikāli, gan horizontāli ar papildus dažāda
izmēra un pielietojuma moduļiem, kas ir viegli un ātri piesaistāmi pie jau esošā bāzes
moduļa, neveicot būvdarbus.
Gaisa filtrs, ko var viegli nostiprināt zem centrālās apkures radiatora. Izmēri (garums,
platums) pieejami pēc populārāko radiatoru modeļu veidiem.
Nātru pārstrāde un šķiedras ieguve ir zināma prakse kopš 19.gs, tomēr dažādu iemeslu
dēļ tā bija zaudējusi savu nozīmību. Pēdējās dekādēs nātru izmantošana rūpniecībā ir
kļuvusi ar vien populārāka arī Rietumeiropā, tomēr joprojām tiek izmantotas vēsturiskas
pārstrādes tehnoloģijas.
Mobilā aplikācija kas veic zivju atpazīšanu no tās foto, nosaka tās sugu un tās izmēru
kā arī atbilstību makšķerēšanas noteikumiem, kā arī ļauj iegādāties licences un
batimetrijas kartes. Aplikācijā būs apkopta informācija par makšķerēšanas noteikumu
likumdošanu citās valstīs.
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1029 Sterili sūnu pārsēji „Sphagnum Line BWD”
efektīvai ādas brūču dzīšanai
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Jaunā produkta līnija „Sphagnum Line BWD” (Bioactive Wound Dressing) ir dabīgas
izcelsmes palīglīdzeklis, kas izstrādāts ar mērķi to izmantot ādas bojājumu dziedēšanai,
t.sk. grūti dzīstošām brūcēm, čūlām, izgulējumiem un apdegumiem.
Koksnes pelnu granulas bioloģiskām
ES ar katru gadu pieaug biomasas/koksnes izmantošana enerģijas ražošanai un līdz ar to
saimniecībām
pieaug pelnu daudzums, ko nepieciešams utilizēt.Projekta autori piedāvā tehnoloģiju
biomasas/koksnes pelnu granulēšānai. Produkts var radīt interesi bioloģiskās produkcijas
ražotājiem.
Dabīga apgaismojuma sistēma
Augstas veiktspējas apgaismojuma risinājums ar iebūvētu optiku, kas novada saules
gaismu telpās, kurās ir nepietiekams dienas gaismas apgaismojums un kuras gaisma no
tradicionālajiem jumta logiem nevar sasniegt, tā ļaujot radīt dabiskāku apgaismojumu
tumšās telpās.
Galdniecības izstrādājumi un dizaina mēbeles SIA Rewood Kuurland plāno ražot augstas pievienotās vērtības galdniecības
no otrreizēji izmantotas koksnes
izstrādājumus un dizaina mēbeles no otrreizēji izmantotas koksnes, apvienojot tās
vērtības (fizikālās īpašības, unikāls izskats, vēsturiskā vērtība, “zaļais” materiāls) ar
moderniem materiāliem un tehnoloģiskiem risinājumiem.
B2B vienotā atlaižu sistēma
Mūsdienu konkurences sīvajā ekonomikā, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ieviest
savu elektronisku atlaižu sistēmu ir ļoti dārgs process. Savukārt izmantot esošu, vienotu
un Latvijas tirgum piemērotu, atlaižu sistēmu ir ekonomiski izdevīgāk un pievilcīgāk.
Augstas precizitātes satelītu tālmērs
Tehnoloģiska ierīce satelītu trajektorijas precīzai noteikšanai
GreenWhite
Mūsu idejas pamatā ir tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošanā. Tas ir īpašs saldējuma
pagatavošanas veids, kas būtiski nemaina saldējuma pagatavošanas izmaksas, taču spēj
nodrošināt no kancerogēnam vielām brīvu saldējumu.
Tehnoloģijas un aparatūras patērējamās
Datori, televizori un citas ierīces tādos režīmos kā “Sleep(S)” un pat “ShutDown”(SD)
enerģijas taupīšanai datoriem, televizoriem un patērē 6-15W vairākas stundas. Mūsu inovatīvais “Smart Power Switch (SPS)”
citām ierīcēm
automātiski konstatē patērējamās jaudas un pilnībā atvieno ierīci no enerģijas. Otra
galvenā Tehnoloģija: “2 lietototāji no viens PC".
koka led lamps
Mēs ražojam koka led lampas ar integrētām jaunākām led tehnoloģijām, kas ļauj ietaupīt
enerģiju, izmaksas.. Dizainiski pievilcīgi gaismas aksesuāri.
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