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Idejas nosaukums
Peat Plaster dekoratīvais apmetums,
kūdras krāsa

Dabīgi UV aizsargfiltri

eapp
Fluīda plūsmas enerģijas ieguves
iekārta.

GreenWhite

Skriešanas asistents

1079

Koksnes atlieku izmantošana
ekosorbenta ražošanā
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"Digital City Blocks"-digitāls
produkts

1077

Zero Emission JetSurf

Idejas kopsavilkums
Inovatīvs, dabīgs materiāls ar dizainisku vērtību un
plašu pielietojuma spektru.
Biznesa ideja paredz dabīgu aktīvo vielu ar UV
aizsargfiltru aktivitāti attīrīšanu no ķērpjiem. Idejas
attīstīšanas ietvaros plānots raksturot iegūto
aizsargfiltru drošību un efektivitāti, kā arī izstrādāt
kosmētikas ražošanā izmantojamu aktīvo vielu
kombinācijas, uzsākt to komercializēšanu.
Tā ir unikālas aplikācija viedtālruņiem un citām
viedīriecēm, kas sinhronizējamas ar elektriskajiem
transportlīdzekļiem. Aplikācija nodrošina transporta
līdzekļa displeja funkcijas, ļauj regulēt braukšanas
iestatījumus un citus citus parametrus, kā arī sūta
dažādus atgādinājumus.
Izveidot vēja vai ūdens enerģijas ieguves iekārtu, kas
to pārveido mehāniskajā vai elektriskajā enerģijā, ar
minimāliem ieguldījumiem. Ideja tiek attīstīta
balstoties uz patentu LV 15038.
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
kancoregēnām vielām brīvu saldējumu.
Dot iespēju skrējējiem, kuri trenējas uz skriešanas
celiņa, gūt jaunu pieredzi, nodrošinot pēc iespējas
reālāku virtuālu pieredzi, piedaloties brīvdabas
skriešanas sacensībās klātienē.
Ekoloģiska, dzīvnieku kažokādu apstrādē lietojama
sorbenta iegūšanas tehnoloģijas un produkta izpēte.
Izejvielas ir bērza koksnes daļiņas (smalkumi), kas
iegūstamas kā kokrūpniecības atlikumi, tādējādi
sekmējot atkritumu pārvēršanu resursos.
Digitāla produkta radīšana - "Digital City Blocks"
(2D, 3D), kuru tālāk tirgot klientiem - arhitektiem,
inženieriem, projektētājiem un dizaineriem.
Zero Emission JetSurf ir elektriskais sporta
peldlīdzeklis. Popularizēt un attīstīt zaļās tehnoloģijas
ūdenssportā.
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ReEnergize

Bodybook

Hidroelektroģeneratora šķidruma
strūklas plūsmas paātrināšanas
veids un uzbūve.

Inovatīvās kokskaidu pneimatiskās
bezkontakta žāvēšanas dzirnavas ar
granulu presi

Ēku Druka

Veseli bērni veselā vidē un ģimenē

Antimikrobiāls pārsējs

The ReEnergize app is a user-friendly interface for the
general public and businesses to undertake renewable
energy site assessments on their property. ReEnergize
provides reliable information for the consumer to
make decisions about their energy choices and
introduces them to local installers.
Sporta klubi, fitnesa centri, nodarbību zāles, kā arī
baseini un citas vietas mūsdienīgiem, sportiskiem
cilvēkiem vienosies mūsu universālā abonementa
sistēmā, lai radītu lielāko virtuālo fitnesa un sporta
centru tīklu Baltijā.
Piedāvātais veids un ierīce paredzēta hidromašīnbūvei
un elektroenerģētikai. Veids ļauj paaugstināt strūklas
izmaiņu ātrumu, paaugstinot energoefektivitāti,
pateicoties maģistrāles ar sprauslām rotācijai pa
apļveida trajektoriju apkārt hidroturbīnas rotācijas
asij.
Mērķis ir inovatīvu un ekonomisku kokskaidu
pneimatisko bezkontakta žāvēšanas dzirnavu
izgatavošana un ieviešana ražošanā, kas ļautu
samazināt smalcināšanas un žāvēšanas
elektroenerģijas patēriņu par 15%, un samazināt
siltumnīcefekta gāzu emisiju par 20%, kā arī būtiski
palielināt ugunsdrošību
Dzīvojamo un nedzīvojamo platību izgatavošana,
izmantojot betona kompozīta slāņu drukas tehnoloģiju
atklātā vidē. Pilnīgi automatizētā Ēku Drukas Iekārta
(EDI) ļauj energoefektīvi, precīzi un ātri izgatavot
identisku 3D ēkas modeli vienā drukas piegājienā,
atbilstoši visiem būvstandartu kritērijiem.
Veselības sakārtošanas piedāvājums laukos, lai tīrā
vidē to sakārtotu tā, ka nākamajiem bērniem būtu
lielākas iespējas piedzimt veseliem. Latvija kā vieta,
kur var tā sakārtot veselību, ka nākamajiem bērniem ir
lielākas iespējas piedzimt veseliem.
Tiks ražots un pārdots antimikrobiāls pārsējs ar plānu
vara pārklājumu, kas ir paredzēts iekaisumu,
furunkulu, brūču un sēnīšu infekciju ārējai ārstēšanai.
Varš kā dzīvībai ļoti svarīgs elements piedalās
daudzos organismu fizioloģiskos procesos. Tas
visefektīvāk iedarbojas pret sēnītēm.
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Saliec pasīvo ēku

Transportlīdzekļa papildus
glābšanas ierīce

Energoefektīvs biomasas apkures
katls

Ekoloģisks siltināšanas materiāls

Rendy Baltic

Ekoloģisks jumta segums.
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enerģija no mēslojuma
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Rūdīta neatstarojoša (AR) difūzā
stikla integrēšana viedajos PV
paneļos
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Bio upeņu dzērieni

Piedāvātais produkts ir augstas energoefektivitātes
dzīvojamā ēka, kuras izgatavošanas izmaksas ir
salīdzināmas ar šī brīža tehnoloģijām. Piedāvātā
tehnoloģija paredz celt dzīvojamās mājas no kompozīt
materiāliem, kas iegūti no atjaunojamām izejvielām
un nodrošina mājas augstu energoefektivitāti.
Dažreiz visu izšķir sekundes, drošības josta var būt
šķērslis dzīves glābšanai. Auto drošības jostas
pārgriešanas ierīce ļaus ātri evakuēties no negadījuma
nokļuvuša automobiļa vai glābt nelaimē nonākušo
cilvēku.
Biznesa ideja ir energoefektīvu un ērti lietojamu
malkas apkures katlu ražošana. Apkures katlā tiek
apvienoti industriālajās iekārtās pielietotie kurināmā
sadedzināšanas principi un mikrokontrolleru vadības
sistēmas sniegtās priekšrocības, kas nodrošina
energoefektīvu siltuma enerģijas ieguvi.
Ražot 100% ekoloģisku aitas vilnas siltumizolācijas
materiālu, tādējādi radot mūsdienīgu, kvalitatīvu,
apkārtējo vidi nepiesārņojošu risinājumu, kas
vienlaikus apmierinātu klientu vēlmes un vajadzības.
Ideja ir likt automašīnu pie darba un pelnīt naudu
automašīnas īpašniekam, nevis lieki aizņemt vietu
autostāvvietā kamēr tā netiek lietota. Turklāt ar auto
koplietošanu, samazinot auto īpašnieku skaitu, ielas
tiks mazāk pārpildītas un gaiss mazāk piesārņots.
Ideja ir, izmantojot pieejamās tehnoloģijas koksnes
apstrādei, izgatavot no alkšņa, apses, papeles un
tamlīdzīgas koksnes ekoloģisku izstrādājumu jumta
segumam ar augstu pievienoto vērtību.
elektroenerģijas izstradašana no biogāzes. gāze tiek
izstrādāta no zirgu kūtsmēsliem un lapam (lapas tiek
savaktas rudenī sadarbība ar Rīgas Domi, Rīgas namu
pārvaldnieks). siltums no ģeneratora blakus ēkam.
mēslojums tirzdniecībā. projektu vietā: blakus sportu
bāze "Kleisti"
Projekta ideja ir inovatīvu pārklājumu izmantošana
saules bateriju materiālos, to efektivitātes uzlabošanai
un siltuma režīmu optimizācijai, ar sekojošu PV
paneļu integrēšana ēku viedajos inženiertīklos.
Uz manas bioloģiskās saimniecības zemes atrodas
neaiztamponēts artēziskais dziļurbums. Skrundas
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Suvenīri un dāvanas no
pārstrādātiem materiāliem

pagasta zemnieku saimniecība "Sluķi" izmanto
bioloģiskās saimniekošanas metodes audzējot
bioloģiskās upenes 5 ha platībā. Šo divu komponentu
rezultātā vēlos ražot kvalitatīvus bioloģisku upeņu
dzērienus.
Moderni suvenīri un dāvanas no pārstrādātiem
materiāliem, piemēram, pudeles, kartons, audums.
Neordinārs un ekoloģisks risinājums dāvanai vai
atmiņai no ceļojuma.
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