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Anotācija 

 

Šajā katalogā apkopota 5. Starptautiskās izgudrojumu un inovāciju 

izstādes MINOX 2014 informācija par dalībnieku izgudrojumiem. Izstāde 

notika Rīgas Tehniskās universitātes galvenajā ēkā, Kaļķu ielā 1.  

Vairāk kā simts pieredzējuši izgudrotāji, jaunie zinātnieki un 

inovatori 51 ekspozīcijā prezentēja 68 izgudrojumus. Deviņas 

ekspozīcijas sagatavoja jaunieši. Izgudrojumi aptver plašu nozaru loku. 

Tika prezentēti daudzi strādājoši prototipi, modeļi un maketi. Daļa 

izgudrojumu ir patentēti.  

Izgudrojumu izstāde notiek ik gadu jau piekto reizi. Izstāde tiek 

organizēta Latvijas izgudrotāju dienas (http://izgudrotaju-diena.lv/) 

ietvaros. Izgudrotāju dienas un izstādes rīkošanas ideja radās 2008. gada 

sākumā, kad Latvijas Izgudrotāju biedrības delegācija (Aldis Eglājs, 

Mareks Justs, Normunds Lazdiņš, Roberts Paeglis) piedalījās  

1. Starptautiskajā izgudrotāju dienas festivālā Bangkokā, Taizemē (The 

First International Inventor’s Day Convention on February 2-5, 2008, 

Bangkok, Thailand). Pirmo reizi Latvijas Izgudrotāju diena tika atzīmēta 

ar konferenci 2008. gada 17. decembrī Rīgas Ekonomikas augstskolā – 

Stockholm School of Economics in Riga. No 2012. gada, pēc izgudrotāja 

Miervalda Rozenberga priekšlikuma, izstāde tiek saukta MINOX vārdā 

par godu izgudrotāja Valtera Capa 1936. gada 6. oktobrī noslēgtajam 

līgumam ar VEF (Valsts Elektrotehnisko fabriku) par fotokameras 

MINOX ražošanu. 

Izstādes ietvaros notiek dažādas aktivitātes gan tehniskās jaunrades 

veicināšanai, gan biznesa kontaktu veidošanai, piemēram, Koka auto 

sacensības, Stirlinga dzinēju konstruēšanas konkurss, Saules mašīnu 

sacensības, Biznesa kontaktu programma, izglītojošas ekskursijas uz 

Latvijas un Igaunijas uzņēmumiem. Informāciju par intelektuālā īpašuma 

aizsardzību regulāri nodrošina LR Patentu valdes Patentu tehniskā 

bibliotēka. 2014. gadā izstādes darbā piedalījās Kembridžas Universitātes 

profesors Alans Barels no Lielbritānijas, savukārt prezentāciju par 

Igaunijas izgudrojumiem sniedza Igaunijas Izgudrotāju biedrības 

pārstāvis Leo Sīmans. 

Izstādi regulāri atbalsta vairāki desmiti organizāciju un uzņēmumu. 
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Annotation 

 

This catalogue is comprised of information about inventions of 

participants, who took part in the 5
th
 International Invention and 

Innovation Exhibition MINOX 2014. The exhibition took place at the 

Main Building of the Riga Technical University, Latvia. 

More than one hundred experienced inventors, young scientists and 

innovators presented 68 inventions in 51 expositions. Nine of these 

expositions were created by young inventors. Inventions cover a vast 

range of fields. Many operating prototypes, models and lay-outs were 

presented. Part of inventions are already patented. 

Invention exhibition has been held annually for five years. The 

exhibition is organized within the Latvian Inventors Day 

(http://izgudrotaju-diena.lv/). The idea of Inventors Day and exhibition 

emerged at the beginning of 2008 when delegation of the Latvian 

Inventors Association (Aldis Eglājs, Mareks Justs, Normunds Lazdiņš, 

Roberts Paeglis) took part in the First International Inventor’s Day 

Convention on 2-5 February 2008, in Bangkok, Thailand. For the first 

time Latvian Inventors Day was celebrated with a conference on  

17 December 2008 at the Stockholm School of Economics in Riga.  

Since 2012, after proposal of the inventor Miervaldis Rozenbergs, 

exhibition has been named MINOX to honour the inventor Valters Caps, 

who concluded a contract with VEF (State Electrotechnical Factory) to 

produce photocamera MINOX on 6 October 1936.  

Within the exhibition various activities have been carried out to 

enhance technological progress and expand business contacts, for 

instance, Wooden car races, Stirling engine construction contest, Sun car 

races, Business matchmaking program, educational excursions to Latvian 

and Estonian companies and science centres. Information about 

intellectual property protection is provided by the Patent and Technology 

Library of the Patent Office of the Republic of Latvia. In 2014 Alan 

Barrell, professor of the University of Cambridge in the United Kingdom, 

took part in the exhibition, and Leo Siemann, the representative of the 

Estonian Inventors Association, gave a presentation.  

The exhibition is continuously supported by numerous 

organizations and companies. 
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Autovadītāju brīdinošs ceļa stabiņš IMP1 

Embedded Solution to Warn of Dangerous Road Situations IMP1 

 

Nikolajs Agafonovs, Andrejs Skaģeris, Ģirts Strazdiņš, Artis Mednis 

Elektronikas un datorzinātņu institūts 

Institute of Electronics and Computer Science 

 

Ceļa stabiņā IMP1 ir iebūvēta elektroniska ierīce, kas kontrolē apkārtējā gaisa 

temperatūru un relatīvo mitrumu, kā arī kustību sensoru kontrolējamajā ceļa posmā. 

Šis ceļa stabiņš dod brīdinājuma signālu autovadītājam diennakts tumšajā laikā spilgtu 

sarkanu gaismas impulsu sērijas veidā gadījumos, kad: 

• pie zemas gaisa temperatūras un liela mitruma pastāv liela varbūtība, ka ceļš ir 

apledojis un slidens; 

• uz ceļa tiek konstatēta kustība - skrien kāds dzīvnieks vai iet cilvēks. 

Ceļa stabiņš enerģiju saņem no baterijas, kas diennakts gaišajā laikā uzlādējas 

no saules elementiem. Brīdinājuma signāli autovadītājam tiek raidīti tikai tad, kad 

stabiņa gaismas sensors ir uztvēris tuvojošās automašīnas lukturu gaismu. 

Ceļa stabiņu uzstādīšanas laikā nepieciešams pareizi orientēt uz kontrolējamo 

ceļa posmu, bet neatkarīgi no tā ceļa stabiņa saules elementus ir iespējams pagriezt 

maksimālā saules apgaismojuma virzienā. Ceļa stabiņa konstrukcija ir droša pret 

jebkuriem atmosfēras nokrišņiem un tam nav nepieciešama bieža regulāra 

apkalpošana. 
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The road stud IMP1 is an embedded electronic device that monitors air 

temperature and humidity, as well as moving objects on the road. The road stud gives 

warning signals for drivers in the form of a series of bright red light impulses, at 

night, in the following cases: 

• due low air temperature and high humidity there is a high possibility for 

slippery roads; 

• there is a moving object on the road, for example, an animal or a human. 

The road stud is powered by a the battery that is charged during the daytime 

from a solar panel. Warning signals are only enabled when the integrated light sensor 

detects the head lights of an approaching vehicle. 

The road stud must be correctly orientated during installation on the road side, 

but the solar panel can be orientated independently for the best possible solar power 

acquisition. The design of the road stud is developed in accordance with all possible 

precipitation types and is intended for long term use without the need for a regular 

service. 

 

Kontaktinformācija: Artis Mednis, 29243557, artis.mednis@edi.lv, www.edi.lv 
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Automātiskā starta-finiša kontroles iekārta un 

sacensību norises protokols Saules mašīnu un laivu sacensībām 

Automatic start-finish control unit and the venues protocol-software 

for race competitions of solar cars and boats 
 

Alberts Kristiņš, Irina Gvardina, Jānis Melderis, 

Jānis Straumēns, Jānis Kleperis, Pēteris Lesničenoks, Jānis Zemītis 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts 

Institute of Solid State Physics, University of Latvia 

 

Izgudrota, uzkonstruēta un izveidota automātiskā starta-finiša sistēma ar 

Saules enerģiju darbināmu mašīnu un laivu sacensībām paralēli 2 ceļos (ceļa garums 

līdz 8 m). Startu un finišu reģistrē lāzera stari startā un finišā, atskaitīts tiek laiks starp 

startu un finišu ar precizitāti līdz 0,002 s. Uzrakstīta programma komandu reģistrācijai 

atlases, ⅛, ¼, ½ un fināla sacensībām. Pēc atlases sacensību rezultātiem programma 

sadala komandas astotdaļfinālam, ceturtdaļfinālam, pusfinālam un finālam. Rezultātus 

iespējams attēlot uz displeja jebkurā posmā, kā arī izdrukāt sacensību protokola veidā. 

Trase tika pārbaudīta pasākumā “Saules Kauss 2014”, kurš norisinājās Latvijas 

Universitātes Cietvielu fizikas institūtā 2014. gada 17. maijā. 

 

 
 

Invented, built and constructed, an automatic start-finish system, for solar-

powered car and boat races in two parallel paths (path length up to 8 m). The start and 

finish system is fixed by laser diodes and photo-diodes, the computer program 

calculates the time between start and finish with an accuracy of 0.002 s. The software 

is written for team registration, competition selection and ⅛, ¼, ½ final and the final 

competition. After the competition selection, the software selects teams initially, then 

for the quarterfinals, semifinals and finals. The results can be displayed on the inbuilt 

display at any stage, as well as hardcopy. 

The track was tested at the competition “Solar Cup 2014”, which took place in 

the Institute of Solid State Physics, University of Latvia on May 17, 2014. 

 

Kontaktinformācija: Jānis Kleperis, 26436513, kleperis@latnet.lv 

Ūdeņraža enerģētikas materiālu laboratorija | Hydrogen Energy Materials Laboratory 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063  
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Ūdens enerģija – degvielas sadegšanas veicināšanai automašīnu 

iekšdedzes dzinējos, elektrības iegūšanai no notekūdeņiem 

un citi pielietojumi 

Water energy for the promotion of fuel combustion in internal 

combustion engines, electricity generation from wastewaters 

and other applications 
 

Vladimirs Ņemcevs, Jānis Straumēns, Mārtiņš Vanags, 

Artūrs Gruduls, Roberts Berķis, Jānis Kleperis 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts 

Institute of Solid State Physics, University of Latvia 
 

Izgudrots kombinēts gaisa filtrs lietotām iekšdedzes dzinēju automašīnām 

ieplūdes gaisa bagātināšanai ar ūdeni, ūdens elektrolīzes gāzēm un jonizētu gaisu. 

Izgudrojuma mērķis – uzlabot degvielas sadegšanas procesus iekšdedzes dzinējos, 

samazināt piedegumu veidošanos cilindrā un uz virzuļiem, samazināt gaisa filtra 

aizsērēšanu, braucot pa putekļainiem ceļiem, samazināt kaitīgās izplūdes gāzes un arī 

samazināt degvielas patēriņu. Kombinētā filtra atsevišķu daļu prototipi pārbaudīti 

mašīnās, uzkonstruēts un izveidotas detaļu skices kombinētajam filtram, tiek meklēts 

finansējums prototipa veidošanai. 

Demonstrēsim vienkāršas ierīces ūdens universālās dabas parādīšanai: putekļu 

filtru automašīnai, ūdens elektrolīzes sistēmu degoša gāzu maisījuma iegūšanai, 

mikroorganismu degšūnas netīram ūdenim elektrības ražošanai (sadarbībā ar jauno 

mēdiju centru RIXC izveidotas un vēl ir apskatāmas LU Botāniskajā dārzā 

mikroorganismu baterijas, kuras atrodas dīķī: http://rixc.org/camera.html - kamera 

reālā laikā rāda katras baterijas elektrodzinējspēku [voltos] - dati atjaunojas ik pēc  

10 s), kā arī dalīsimies pieredzē tādu iekārtu izveidošanā un praktiskos pielietojumos. 
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The invention is a combined air filter, for use in internal combustion engine 

vehicles, for enrichment of air intake with water, water electrolysis gases and ionized 

air. The aim of the invention is to improve the combustion process in internal 

combustion engines, to reduce the formation of burnt deposits in the cylinders and the 

pistons, to reduce air filter clogging when driving on dusty roads, to reduce harmful 

emissions in exhausts, and finally to reduce fuel consumption. Separate parts from the 

combined filter are tested in cars. The construction and sketches of the combined filter 

have been created, but to make the prototype, funding is required. It will allow simple 

devices to open the universal nature of water; a simplified version of filter for a car, 

water electrolysis system to make combustible gas mixture, and also microbial fuel 

cells to generate electricity from dirty water (it was created in collaboration with the 

new media center RIXC and can still be viewed at the Botanical Garden Pond Battery 

Exhibition SKANIA II). We can share our experience of making up different 

equipments for practical applications. 
 

Kontaktinformācija: Jānis Kleperis, 26436513, kleperis@latnet.lv 

Ūdeņraža enerģētikas materiālu laboratorija | Hydrogen Energy Materials Laboratory 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063  
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Sapropeļa - kaņepju spaļu vieglbetons 

Sapropel and Hemp Shives (SHS) Lightweight Concrete 
 

Staņislavs Pleikšnis 

Rēzeknes Augstskola 

Faculty of Enginering of Rezekne Higher Education Institution 

 

Šajā izgudrojumā piedāvāts iegūt jaunu ekoloģisku kompozītmateriālu ar 

labām siltumizolācijas īpašībām no vietējās izcelsmes materiāliem – sapropeļa un 

Latvijā audzētiem kaņepju atlikumiem – spaļiem. Variējot dažādus sapropeļa – 

kaņepju spaļu (SKS) betona sastāvus, to var pielietot visu ēku norobežojošo 

konstrukciju daļās. Šo materiālu var pielietot ēkas grīdu, sienu, pārsegumu un 

mansardu siltināšanā. SKS betons var būt pielietojams karkasa ēku būvniecībā, kā arī 

pašnesošu sienu konstrukcijās. Sapropeļa un kaņepju spaļu kompozītmateriāls ir 

elpojošs, tāpēc tiek nodrošināts labvēlīgs mikroklimats telpā. Ļoti svarīgs aspekts ir šī 

materiāla ietekme uz apkārtējo vidi. 

Kaņepes augšanas laikā saista CO2 un izdala O2. Kaņepju piesaistītais CO2 

saglabājas visā dzīves ciklā un pārstrādes procesā, turklāt 1 ha kaņepju katru gadu 

absorbē četras reizes vairāk CO2, nekā tādas pašas platības mežs. 

No ezeriem iegūtais sapropelis arī tiek uzskatīts par atjaunojamu un 

ekoloģisku materiālu, kas netiek papildus apstrādāts. Tajā pašā laikā iegūstot 

sapropeli tiek attīrīti aizaugušie ezeri. 
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The idea of this invention is to get a new ecological composite material with 

good qualities of thermal insulation (thermal conductivity of 0.045 to 0.060 W/mK) 

and from local raw materials – sapropel and the hilt of hemp grown in Latvia. 

By varying different compositions of sapropel and hemp shives lightweight 

concrete, can be used in all the parts of building construction. This material can be 

used in the insulation of building floors, walls, ceilings and attics. Newly acquired 

lightweight concrete can be applicable in the construction of framed buildings as well 

as in non-load bearing wall structures. Taking into account the relatively low SHS 

concrete compressive strength (from 0.052 to 0.130 MPa), it is better to be used as a 

non-load bearing wall insulation material. Initially, a wooden frame and a roof 

covering of the building are constructed. This technology allows the work to be 

carried out also when it rains. Then for the creation of the walls, moulds are installed. 

Lightweight concrete is stuffed in layers gradually compacting it well with a hand 

tamper to the density from 90 to 160 kg/m
3
. For the mixing of SHS concrete, a variety 

of cyclic operation mobile concrete mixers can be used. If the volume of construction 

is large, then one can apply the spray method using special pumps. Once the material 

has solidified sufficiently, the wall is mould. 

 

Kontaktinformācija: 29588924, stanislavs.pleiksnis@inbox.lv 
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Sociālās rehabilitācijas metodikas, 

lai sekmētu cilvēku atgriešanos darba tirgū 
1) Līdzsvara testēšanas un trenēšanas tehnoloģija, tās ieviešanas metodika 

2) Neiromuskulārās sistēmas testēšanas tehnoloģija, tās ieviešanas metodika 

3) Vibromasāžas tehnoloģija un tās ieviešanas metodika 

 

Health promotion and professional rehabilitation technologies 

for participation in the labour market 
Technology and implementation methodology of the neuromuscular 

system, balance testing and training and vibromassage 
 

Velta Ļubkina, Aivars Kaupužs, Svetlana Ušča, Lorita Rižakova, Aldis Ciukmacis 

Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūts 

 

Cilvēki ar skeleta un muskuļu sistēmas traucējumiem ir viena no riska grupām, 

kas pakļauta sociālai atstumtībai, un kuru dzīves kvalitātes nodrošinājums prasa 

aizsardzības mehānismu izveidi. Lai sekmētu ātrāku sociālo rehabilitāciju un 

atgriešanos darba tirgū cilvēkiem, kuriem bijušas traumas vai diagnosticētas apakšējo 

ekstremitāšu saslimšanas (viena no skeleta un muskuļu sistēmas traucējumu grupām), 

Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūts Latvijas - Lietuvas 

pārrobežu projekta "Designing a Model Geared towards Participation of People at 

Social Risk Groups in the Labour Market" (MODPART, P LLIV-223) ietvaros, 

izmantojot iekārtas BIODEX SYSTEM 4, BIOSWAY un vibromasāžas ierīces, veica 

pētījumus, izstrādāja un aprobēja trīs metodikas. Izstrādātajās metodikās ir sniegti 

ieteikumi un rekomendācijas iekārtu izmantošanai sociālā darba speciālistiem, 

rehabilitologiem, visiem, kas ikdienā organizē sociālās rehabilitācijas atbalsta 

pasākumus cilvēkiem, kuriem saslimšanu vai traumu rezultātā nepieciešama apakšējo 

ekstremitāšu muskuļu stiprināšana un līdzsvara korekcija. 
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People with musculoskeletal disorders are in one of the risk groups exposed to 

social exclusion. The provision of the quality of their life requires the development of 

protection mechanisms. It is essential to perform all the necessary measures to 

provide these people with the opportunity to work in the open labour market and to 

participate in all social activities equivalent to other members of society. In order to 

further socially rehabilitate people who have had an injury or have been diagnosed 

with an illness in the lower limbs (one of the musculoskeletal disorder groups) and to 

promote their reintegration into the labour market, Rezekne Higher Education 

Institution Personality Socialization Research Institute within the framework of the 

Latvia-Lithuania cross-border project "Designing a Model Geared Towards 

Participation of People at Risk Social Groups in the Labour Market" (MODPART, 

LLIV P-223) conducted, developed, and piloted three methodologies, applying 

BIODEX SYSTEM 4, BIOSWAY and Vibromassage equipment. There are 

recommendations for the use of the equipment for social work specialists, 

rehabilitation specialists and other professionals, who regularly organize social 

rehabilitation support measures for these people, who as a result of illness or injuries 

need to strengthen lower limb muscles and have balance adjustment.  

 

Kontaktinformācija: Velta Ļubkina, 26141063 
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Datorspēle "Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko" 

Computer game "Go there, do not know where, 

bring it, do not know what" 
 

Ilga Šuplinska, Irina Drozdova, SIA "MS-IDI" 

Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskais institūts 

 

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu programmas projektā "Virtuālā 

pagātne - muzeju nākotne" ir izstrādāta izglītojoša datorspēle "Aizej tur, nezin kur, 

atnes to, nezin ko" vidusskolēniem, studentiem, Latgales kultūrvēstures interesentiem. 

Spēles mērķis - ceļojot pa Latgales pilsētām un ciemiem, apzināt spilgtākās šo vietu 

atšķirības zīmes, iemācīties kādu trāpīgu latgalisku izteicienu un pārbaudīt savas 

dedukcijas spējas - kā no detaļām tikt pie "laimes rata" piešķirtās balvas. 

Spēles netiešais mērķis - rosināt interesi par Latgales konceptiem, zīmīgiem 

kultūras, vēstures, ģeogrāfijas, sabiedriskās dzīves objektiem, kas ir svarīgi latgalieša 

identitātes apjausmai, tos studējot Rēzeknes Augstskolas virtuālā muzeja datu bāzē 

"Latgales koncepti" vai izdevumā "Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca" (2012), kur 

konceptu apraksti ir arī angļu, krievu un latgaliešu valodā. 

Spēle ir latgaliešu un angļu valodā, tā veidota no trim līmeņiem: 1. līmenī ir 

improvizēta karte, kur iezīmētas 15 Latgales pilsētas un ciemi. Spēlētājs dodas ceļā un 

izvēlas 1 no tām (nezin kur). Parādās izvēlētās pilsētas vai ciema tuvplāns, kurā 

pareizi ir jāatrod un jānosauc 10 šīs vietas objekti. 2. līmenī jāuzmin kāds trāpīgs 

latgaliešu teiciens vai sakāmvārds. 3. līmenī spēlētājs griež laimes ratu, iegūst 

objektu, kas arī ir tas nezin kas. 
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The educational game "Go there, do not know where, bring it, do not know 

what" has been created within the project LLB-2-269 "The Virtual Past is a Keystone 

for the Future of Museums" (Latvia-Lithuania-Belarus cross-border cooperation 

program) for people interested in, or who are studying, the region, culture and history 

of Latgale, for example, students, pupils, teachers. 

The aim of the game - travelling through the towns and villages of Latgale, to 

identifying the most notable distinguishing marks of these places, to learn some apt 

Latgalian expression and to test one`s own deductive abilities - how to get the prize 

awarded by the "wheel of fortune". 

The implicit aim of the game - to raise the interest about Latgale concepts, 

significant cultural, historical, geographical, and social life objects, that are important 

for awareness of the identity of the people of Latgale, studying them in Rezekne 

Higher Education Institution virtual museum database "Concepts of Latgale" or in 

"Lingvoterritorial Dictionary of Latgale" (2012), where the descriptions of concepts 

are available in English, Russian and Latgalian. 

The game is created in both Latgalian and English languages, consisting of 

three levels: the 1st level is an improvised map, which outlines 15 towns and villages 

in Latgale. The player takes the road and chooses one of them (do not know where). 

The selected town or village appears in close-up, where the player has to find and 

name 10 objects characterizing the place. The 2nd level - an apt Latgalian saying or a 

proverb must be guessed. The 3rd level - the player spins the wheel of fortune, gets 

the object, which is do not know what. 

 

Kontaktinformācija: Ilga Šuplinska, ilga13@inbox.lv 
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Periodonta saslimšanu ārstēšanas metode 

Method of Treating Periodontium 
 

Jānis Dumpis, Gunārs Pakalns, Lija Lauriņa 

Rīgas Stradiņa universitāte, Zobu protezēšanas katedra 

 

Izgudrojuma mērķis ir novērst periodonta bojājumu. Tas tiek sasniegts, 

nosakot zobu labiālās virsmas retences dziļumu, un atkarībā no tā, zobus imobilizē ar 

plāksni, kura var būt atverama vai neatverama. Plāksni pārklāj ar elastīgā materiāla 

kārtu un modelē, atkarībā no retences zonas biezuma un zobu kakliņu līmeņa. 

Pozitīvo efektu raksturo procesa stabilizācija. 

 

 
 

The aim is to prevent injury to the periodontium. It is achieved by estimating 

the teeth labial retention depth and by using an immobilization plate with or without 

possibilities to open. The plate is covered with a layer of elastic material and it is 

modeled depending on the retention zone depth and teeth collum level. The positive 

effect is characterized by the stabilization process. 

 

Kontaktinformācija: Jānis Dumpis, 26222507, 67417716, Dumpis1@inbox.lv 
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Betoni ar netradicionālu stiegrojumu 
1) Nehomogēnais šķiedrbetons 

2) Plānsieniņu čaulas un plātnes, stiegrotas ar kompozīto trikotāžas sietu 
 

Non-traditionally reinforced concretes 
1) Non-homogeneous fibreconcrete 

2) Thin wall shells and plates reinforced by a composite knitted fabric net 
 

Andrejs Krasņikovs, Vitālijs Lūsis, Videvuds Ārijs Lapsa 

Rīgas Tehniskā universitāte 
 

1) Nehomogēnais šķiedrbetons 

Īsās šķiedras (metāla vai citas) tiek piestiprinātas pie lokana sieta un veido 

stiegrojošo elementu. Šķiedras uz sieta tiek orientētas, un dažādiem sietiem varētu būt 

dažāda šķiedru koncentrācija un orientācija, kā arī dažādi garumi. Sieti tiek ieklāti 

betonā vajadzīgās vietās dažādā dziļumā, veidojot optimālo stiegrojumu konstrukcijā 

attiecībā pret ārējām slodzēm. Latvijas patents Nr. 14849 B no 2014.gada 20.jūnija: 

“Ierīce šķiedru ieklāšanai fibrobetonā un tās lietošanas paņēmiens”. 

 

2) Plānsieniņu čaulas un plātnes, stiegrotas ar kompozīto trikotāžas sietu 

Plānas čaulas un plātnes dzīvojamo māju ārējai apdarei un siltināšanas paneļu 

oderējumam. Plātnēm var izveidot dekoratīvu virsmu, kā arī veidot reljefu. 
 

1) Non-homogeneous fibreconcrete 

The invention is related to monolith and precast fibreconcrete structural 

elements production technologies. The non-homogenized fibreconcrete structure 

building process consists of: Concrete components (mineral components, water, 

additives) mixture preparation (without fibres) placing them into a mold and mix 

compaction. After that, precise amount of fibres is uniformly strewn on the upper 

surface of the concrete construction member and is pressed into the concrete until the 

necessary depth. This operation is executed by a lattice type device. The device has 

vertical cells, with the larger cross section size smaller than the length of the fibre, 

and the smaller cross section size bigger than the concrete aggregate largest linear 

size. Vibration can be applied to the device during the pressing process. Another 

option for the above mentioned device is parallel strips connected with a plane plate 

or cylindrical shell. In this case the fibre pressing into the concrete must be done by a 

two motion orientating device in orthogonal directions.  
 

2) Thin wall shells and plates reinforced by a composite knitted fabric net 

The invention is related to building, ceiling and roof constructions. It may be 

used in prefabricated and monolithic concrete and fibreconcrete shells production and 

building. On a flat surface, of non-inflated pneumatic mold, concrete or fibreconcrete 

mix is spread out and smoothed down. Before concrete binding, the mold is inflated 

by air until its final shall shape size. During concrete hardening the air pressure in the 

pneumatic mold is kept at a constant value. After the concrete hardens, air in the 

pneumatic mold is blown out and the shell is demold. With the aim to reinforce the 

shell’s internal layers, before concreting, flexible material reinforcing fibrenet or 

fabric is placed into the mold. To reinforce the shell external layers (after the concrete 

mix is placed into the mold and is spread out) the fresh concrete surface is covered by 

flexible material, reinforcing fibre net, which is pressed into concrete surface layer. 
 

Kontaktinformācija: Andrejs Krasņikovs, akrasn@latnet.lv 
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Peristaltiskais sūknis 

Peristaltic pump 
 

Andrejs Krasņikovs, Videvuds Ārijs Lapsa 

Rīgas Tehniskā universitāte 

 

Sūknis, kurš paredzēts pastveidīgas vielas sūknēšanai. Sūkņa darbības principā 

ir konsekventa mīksta kanāla pārspiešana, tādā veidā virzot vielu uz priekšu. 

 

 
 

The pump is intended to pump paste like viscous liquids. The pumping 

principle is sequentially to squeeze a soft duct in such a way, moving the pumping 

substance forward. 

 

Kontaktinformācija: Andrejs Krasņikovs, akrasn@latnet.lv 
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Būvniecības un mašīnbūves izstrādājumi, izmantojot industriālus 

atlikuma materiālus, un to izgatavošanas tehnoloģija 
1) Būvizstrādājumi ar perforētās tērauda lentes izmantošanu 

2) Ar elektromagnētiskās formēšanas metodi iegūti izstrādājumi 

3) Dispergators 

 

Construction and machinery products based on industrial waste 

materials and their manufacturing technology 
1) Building products made of perforated steel waste materials 

2) Products obtained by electromagnetic-forming method 

3) Mixer-dispergator 

 

Viktors Mironovs, Vjačeslavs Lapkovskis, Andrejs Šiškins, 

Mihails Lisicins, Aleksandrs Poļakovs 

Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte, Būvražošanas katedra 

 

1) Būvizstrādājumi ar perforētās tērauda lentes izmantošanu 

Pilnvērtīga materiālu izmantošana – viens no svarīgākajiem mūsdienu 

materiālzinību uzdevumiem. Viena no iespējamām metodēm šīs problēmas risināšanai 

ir rūpnieciskās ražošanas atlikumu ekonomiska utilizācija un pārstrāde. Līdzīgi kā 

citās valstīs arī Latvijā ir vesela virkne uzņēmumu, kuru ražošanas atlikumus var 

uzskatīt par potenciāliem recirkulācijas objektiem. Perforētā tērauda lente ir viens no 

šādiem ražošanas (metālapstrādes) atlikumiem, kuru augstu mehānisku īpašību dēļ 

iespējams izmantot dažāda veida konstruktīvo elementu izveidei, gan būvniecībā, gan 

kuģubūvē, gan mašīnbūvē. 
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2) Ar elektromagnētiskās formēšanas metodi iegūti izstrādājumi 

Materiālu formēšana ar magnētisko impulsu (MFMI) – tas ir metālu, to 

sakausējumu un pulvermateriālu plastiskās deformācijas veids, kura pamatā ir 

elektriskās enerģijas pārveidošana mehāniskajā. Sākotnēji elektriskā enerģija tiek 

uzkrāta kondensatoros, bet vēlāk tiek padota uz darba instrumentu (induktoru) īsa 

impulsa strāvas veidā. Induktorā tiek ievietota metāliskā sagatave, piemēram, caurule, 

kura arī tiek pakļauta plastiskai deformācijai. 

 

3) Dispergators 

Pateicoties Rīgas Tehniskās universitātes un uzņēmuma SIA “CORVUS 

Company” sadarbībai tika izstrādāta universāla iekārta dažāda veida emulsiju un 

suspensiju izgatavošanai. Minētā iekārta ir piemērojama dažādu būvniecības 

materiālu, ķīmiskās, metalurģijas un pārtikas ražošanas industriju jomās. 

Dispergators ir paredzēts: viendabīga, stabila degvielas maisījuma iegūšanai, 

cietā kurināmā uzlabošanai, ūdens – degvielas emulsijas ražošanai, piedevu 

ievadīšanai degvielas efektivitātes uzlabošanas nolūkā. 

Dispergatoru var izmantot: siltuma enerģijas ražošanai siltumstacijās, kuģu 

katlu telpās, iekšdedzes dzinēju degvielas sagatavošanai, gāzes turbo-ģeneratoru 

degvielas sagatavošanai. 

 

 
 

1) Building products made of perforated steel waste materials 

Valuable usage of waste materials is one of the significant modern tasks of the 

material science. One of the ways of solution of this task is reiterative manufacturing 

waste usage. Latvia also has a number of factories, whose production waste can be re-

used for different targets. Perforated steel tape is one of such metallic production 
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wastes. Thanks to the good mechanical properties, perforated steel wastes can be used 

as different structural elements in civil engineering, as well as mechanical 

engineering. 

 

2) Products obtained by electromagnetic-forming method 

 
The material forming with magnetic pulse method – it is a type of plastic 

deformation of metals, metallic alloys and metallic powder materials, based on the 

transformation of electrical energy to mechanical. Initially, the electric energy is 

stored in capacitors. Later, electrical energy is supplied to the working tools 

(inductors) as short impulse current. The metallic workpiece, for example tube, is 

inserted into the inductor, where it is subjected to the plastic deformation. 

 

3) Mixer-dispergator 

Thanks to the cooperation between Riga Technical University and CORVUS 

Company Ltd., an equipment for the preparation of various types of emulsions and 

suspensions has been developed.  The given invention is applicable to the 

manufacturing of building materials, chemical and metallurgical industries, as well as 

for food production. 

The intention of the mixer-dispergator is: obtaining stable fuel mixture, 

improving a heavy fuel (dispersing pitch) by – asphaltene substances, water – fuel 

emulsion production, introduction of additives for improving fuel efficiency. 

Mixer-dispergator can be used for: heat generation at a production plant (fuel 

preparation systems), a ship boiler plant, internal combustion engines, gas turbo – 

generators. 

 

Kontaktinformācija: Mihails Lisicins, 26042451, mihails.lisicins@rtu.lv; 

Viktors Mironovs, viktors.mironovs@rtu.lv; Vjačeslavs Lapkovskis, 

vjaceslavs.lapkovskis@rtu.lv; Andrejs Šiškins, andrejs.siskins@rtu.lv 
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Keramiskā sorbenta iegūšanas paņēmiens 

Method of obtaining a ceramic sorbent 
 

Ruta Švinka, Visvaldis Švinka, Oskars Leščinskis, Līga Dabare 

Rīgas Tehniskā universitāte 

 

Keramiskā sorbenta iegūšanas paņēmiens, kas izmantojams ūdens attīrīšanas 

tehnoloģijām. Sorbents izgatavots no mālu izejvielām, kuras satur Fe2O3 un TiO2 

sīkdispersā formā, un izdegošām piedevām. Sorbentu iegūst, sastāvu homogenizējot, 

veidojot, žāvējot un apdedzinot gaisā 800-1050˚C temperatūrā. Pēc apdedzināšanas 

keramiskais materiāls iegūst mehānisko stiprību un ir ķīmiski izturīgs ūdens vidē. 

Materiāls ir ar vaļējo porainību 40-60% robežās un ar poru izmēriem 0,1-10 μm 

diapazonā. Sorbcijas spēju paaugstināšanai keramisko materiālu apstaro ar augstas 

enerģijas elektronu plūsmu 5 MGy. Sorbents izmatojams piesārņota ūdens attīrīšanai. 

 

 
 

The method of obtaining a ceramic sorbent is useful in the technology of water 

purification. The sorbent is made of clay raw materials containing fume Fe2O3 and 

TiO2 and combustible additives. The method of obtaining of sorbent include 

homogenisation of composition, formation, drying and firing in the air atmosphere in 

a temperature range of 800-1050˚C. Materials after firing reach mechanical strength 

and chemical reliability in the water. The material has open porosity in the range  

40-60% and pore size in the range 0.1-10 μm. 

For the rising of sorption ability the material is irradiated in the flow of high 

energy electrons 5 MGy. Sorbent is useful for the treatment of wastewater. 

 

Kontaktinformācija: Ruta Švinka, 67615675, 26342596, svinka@ktf.rtu.lv 
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Palīgierīces bērniem kokapstrādes darbiem 

Woodworking accessories for children 
 

Kārlis Kazāks, Kristīne Kazāka, Pauls Kazāks, Klinta Kazāka 

Rīgas Tehniskā universitāte 

 

Palīgierīču galvenais uzdevums ir nodrošināt bērna drošību un ērtu darba 

veikšanu. Ilgāku laiku piedaloties vasaras nometnēs, esam apguvuši bērnu darba 

specifiku un spējuši izgatavot jauna tipa palīgierīces, kuras piemērotas 

nepieredzējušam darba darītājam. Mūsu izveidotās palīgierīces palīdz visās 

kokapstrādes operācijās, sākot ar izejmateriālu sadalīšanu un beidzot ar izstrādājuma 

apstrādi un apdari. 

 

 
 

A child's safety and comfort is important to maintain any working process. 

After long term participation in summer camps, we are exploring child activity. We 

are able to develop a new type of working accessories, which are suitable for 

inexperienced people in the woodwork process. Our established accessory helps all 

woodworking operations, starting with raw materials, product process and ending 

with the completed product. 

 

Kontaktinformācija: Kārlis Kazāks, 26484936, karlis.kazaks@gmail.com, 

www.kkdi.lv 
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Pārvietojama kokapstrādes darba vieta 

Portable woodworking workbench 
 

Evija Jaškova, Vilnis Kazāks 

Rīgas Tehniskā universitāte 

 

Urbanizētā pilsētu vidē ir problēmas ar bērnu saprātīgu fizisku nodarbināšanu. 

Mēs izgatavojām pārvietojamu kokapstrādes darba vietu. Darba vieta ir uzstādama un 

apkalpojama apmēram viena kvadrātmetra platībā. Tā ir pārvietojama un dažādos 

augstumos viegli montējama. Darba vietu papildinot ar dažādām palīgierīcēm var 

veikt praktiski visus tradicionālos kokapstrādes rokdarbus – mizot, zāģēt, ēvelēt, kalt, 

urbt, veidot un tamlīdzīgi. 

 

 
 

In an urban environment there may be problems with child’s physical 

development. We have developed a portable woodworking workbench. The 

workbench is easy to install and assemble in 1 m
2
. It is appropriated for any child. It is 

easy to change the workbench height. By adding various woodworking accessories it 

is possible to perform all traditional wood crafts – to pare, to saw, to plane, to chisel, 

to drill etc. 

 

Kontaktinformācija: Vilnis Kazāks, 29387388, vilnis@lak.lv, www.kkdi.lv 
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Daudzaģentu robotizēta intelektuāla sistēma 

Multi-agent robotized intelligent system technology 
 

Guntis Kuļikovskis, Agris Ņikitenko, Kārlis Berkolds, 

Harijs Grīnbergs, Aleksis Liekna, Mārtiņš Ekmanis 

Rīgas Tehniskā universitāte 

 

Robotu sistēma, kurā iesaistīti vairāki roboti, piemērojama dažādu uzdevumu 

veikšanai, piemēram, lielu platību uzkopšanai, siltumnīcās – augu apsekošanai, 

precīzai laistīšanai, ķīmiskajai apstrādei. Izstrādātā tehnoloģija nodrošina vairāku 

robotu sadarbību, kas sevī iekļauj uzdevumu sadali, izvairīšanos no šķēršļiem, 

savstarpēju zināšanu apmaiņu, kā arī spēju orientēties telpā, ko nodrošina telpas 

marķieri kombinācijā ar odometrisko pārvietošanās sensoru datu apstrādes metodi un 

iekšējo matemātisko modeli. 

Izstrādātā tehnoloģija praktiski realizēta divu prototipa sistēmu ietvaros, 

izmantojot dažādu programmatūras ietvaru. Pēdējais prototips ļāvis būtiski samazināt 

prasības pret skaitļošanas jaudu, patērēto elektroenerģijas jaudu un sistēmas fiziskos 

izmērus, šādi tuvinot to praktiskiem pielietojumiem. Par dažādām prototipa sistēmas 

daļām publicētas vairākas zinātniskas publikācijas, kā arī saņemtas dizainparaugu 

apliecības un iesniegti ES patentu pieteikumi. 
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The robotic system is applicable in various domains, where multiple 

simultaneously operating mobile robots are required. For instance large area cleaning 

or greenhouses services, which include precision watering, plant inspection or 

chemical treatment. The developed technology provides means for cooperation of 

multiple robots that includes job scheduling and assignment, collision avoidance, 

knowledge sharing and localization, which combines inner mathematical model, 

odometric model and artificial marker recognition. 

The technology has been implemented in two prototype systems using 

different software frameworks. The last prototype significantly reduces computation 

power and energy consumption, as well as size and weight, moving towards 

commercial applications. Most of the solutions are published in various scientific 

publications along with accepted design patterns and EU patent applications. 

 

Kontaktinformācija: Guntis Kuļikovskis, Guntis.Kulikovskis@rtu.lv 
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Viedcimds un viedzeķe – "SenGLOVE & SenSOCK" 

Smart textiles: "SenGLOVE & SenSOCK" 

 

Aleksandrs Okss, Aleksejs Kataševs 

Rīgas Tehniskā universitāte 

 

Projekta SenSOCKS/SenGLOVE ietvaros tika izstrādāti divi “viedtekstila” 

produkti, kas apvieno tekstilizstrādājumu ar tajā integrētām elektroniskām ierīcēm. 

Piedāvāto produktu izstrādē tiek izmantotas patentētas: tekstila pārveidošanas ierīce 

un rezistīvas trikotāžas drānas kontroles sistēma, un to pielietošanas metodes. 

Viedzeķes SenSOCKS ļauj kontrolēt lietotāja gaitu, pēdas kustību un slodzi 

tajā, enerģijas patēriņu, kustības ritmiskumu un citus parametrus. Zeķes kopā ar 

patentētiem pēdas kustības devējiem un savienotājvadiem, tiek adītas, izmantojot 

zeķu automātu, kas samazina ražošanas izmaksas. Izmantojot noņemamo elektronisko 

moduli, informācija no devējiem caur Bluetooth savienojumu tiek pārraidīta uz 

viedtālruni, kurā tiek apstrādāta un attēlota tālruņa ekrānā. 

Viedcimdi SenGLOVE ļauj kontrolēt pirkstu, plaukstu un roku kustības un var 

tikt izmantoti dažādās interaktīvās aplikācijās: medicīnā pēcinsulta rehabilitācijas 

veicināšanai, datorspēlēs, u.c. 

 

  
 

Senglove & Sensock  are based on special textile strain and pressure sensors  

developed and patented by the authors. Senglove is manufactured by using patented 

knitted resistant fabricē, which creates a distributed resistant field with high 

sensitivity to strain deformations. Such fabric property gives the possibility to control 

the motions of hand and finger joints. 

Sensock is a sock with integrated patented knitted pressure sensors, in the sole. 

The main feature of Sensock is that the sensors are knitted together with the sock in 

definable shapes and places. These sensors give possibility to control pressure 

distribution of a foot sole, type gait. The target group is - running and jogging 

amateurs, diabetic patients, orthopedic patients, children with gait problems. 

 

Kontaktinformācija: Aleksandrs Okss, 20516272, siaesta@gmail.com 
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Kaltes un glabātavu vēdināmo grīdu dzelzsbetona plates 

Ventilation concrete floor slabs 
 

Artūrs Malta, Andris Ozoliņš, Armands Malta 

Latvijas Lauksaimniecības kamera 

 

Mēs piedāvājam izmantot vecās tehnoloģijas kalti uz jaunas paaudzes 

iekārtām. Šī tehnoloģija palīdz mazināt vides problēmas un sagādāt augstvērtīgus 

produktus cilvēkiem un dzīvniekiem. 

Žāvēšanas telpa tiek piepildīta ar novākto ražu uz ventilējamās dzelzsbetona 

grīdas, kas veidota no dzelzsbetona plātnēm. Plātnes izgatavošanā ir izmantoti divi 

izgudrojumi. Plātnes tika pārbaudītas vairākās saimniecībās. Šāda tipa vēdināmās 

grīdas sekmīgi darbojas Rikavas ciemā jau vairāk nekā 25 gadus, kur graudu 

žāvēšanai tiek izmantota tikai ventilācija. Caur ventilācijas lūkām notiek gaisa padeve 

no apakšas uz augšu. Tā tiek novadīts liekais mitrums no graudiem. Lai veicinātu 

žāvēšanu, ir nepieciešams samazināt gaisa relatīvo mitrumu. To var sasniegt, uzsildot 

gaisu. 

Rijas lielumu var aprēķināt katras saimniecības vajadzībām. Atkarībā no 

saimniecības lieluma, mūsu pieredze rāda, ka nepieciešamajai žāvēšanas platībai 

saimniecībā vajadzētu būt no 2 līdz 4 kvadrātmetriem uz katru lauksaimniecībā 

izmantojamo hektāru. 

 
 

We offer to use old technology grain driers with new generation equipment. 

This technology can help to reduce environmental issues and provide people and 

animals with high-quality products. 

A drying room, that has a ventilated concrete plate floor, is filled with a 

harvested crop. Two inventions are used in the production of the concrete plates, and 

the plates have been tested in several farms. This type of ventilated floor has been 

successfully working for 25 years in a village called Rikava in Latvia, where 

ventilation is solely used for drying grain. Airflow goes from the bottom to the top 

through vents in the floor, draining excess moisture from the grain. To facilitate the 

drying process it is necessary to reduce the relative humidity by heating the air. 

The size of the threshing barn can be calculated individually for each farm. 

Our experience shows that the size of the drying room depends on the number of 

hectares a farm is using. On average a drying room should have two to four square 

metres per hectare used for agriculture. 

 

Kontaktinformācija: Artūrs Malta, 26347783, zemnieks@latnet.lv 
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Mass Portal Delta 3D printeris 

Mass Portal Delta 3D printer 
 

Juris Kļava 

SIA „Mass Portal” 

 

„Mass Portal” SIA ir uzņēmums, kas ražo 3D printerus. Galvenais mērķis ir 

ražot augstas kvalitātes, klusus un izturīgus galda 3D printerus. 

 

 
 

Mass Portal SIA is company that produces delta 3D printers in Latvia. Mass 

Portals main objective is to produce high quality, quiet and stable desktop 3D printers. 

 

Kontaktinformācija: Mass Portal SIA , 26114922, kristers@massportal.com, 

Pulka iela 3/11, Rīga, LV-1007 
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Inovatīvie Baltic AIO (All-in-One) datori 

All-in-One computers new generation 
 

Vladimirs Čerjomuhins 

SIA „Baltic Dators” 

 

Ir izgatavots Baltic AIO (All-in-One) datora eksperimentālais modelis. 

Saskaņā ar analītiķu domām, AIO - "nākotnes desktops". Bet, patiesībā tos pērk maz: 

tie ir dārgi, ierobežota modularitāte un nav paplašināmības, salīdzinājumā ar klasisko 

PC Tower. Baltic AIO projekta mērķis - atrisināt šo problēmu. 

Dzesēšana sistēmas konstrukcijā ir svarīga AIO. Ja atrisinātu šo problēmu 

klasiski, korpuss kļūst biezs vai dators ir skaļš. Baltic AIO izkārtojumu tehniskās 

inovācijas - oriģināla dzesēšanas sistēma un modulāra konstrukcija ar šādām 

īpašībām: 

• mazs biezums, kas atbilst dārgiem elegantiem AIO; 

• vienkāršs remonts; 

• konfigurāciju brīva izvēle; 

• modernizācija - iespēja mainīt procesoru un plates modeļus; 

• paplašināmība - iespēja pievienot jaunus moduļus (funkcijas), modernās 

tehnoloģijas, piemēram, Wireless Display, u.c. 

 

The future of desktop PCs is related to the AIO (All-in-One) computers, as 

they are compact and take up less space, but still the AIO computers are not regularly 

purchased. The main reasons for the rather low AIO sale volumes are their high cost 

and lack of modularity if compared with classic PCs. 

The project ECO AIO is dedicated to the AIO (All-in-One computers) of a 

"new generation". In regard to increased usage capacity, average performance: low 

cost, modular, low noise, elegant in style «Thin Design» and available to be expanded 

with new features/modules. The combination of these properties provides an original 

cheap system "Heatsink". Noise and heat sink depends on calculation, therefore the 

creation of this system has been experimental work for 3 years. 

 

Kontaktinformācija: 27746125, walent@inbox.lv 
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Saliekamas kartona mēbeles, abažūri un foto rāmji 

Folding cardboard furniture, lampshades and photo frames 
 

Silvija Zakke 

SIA „Kartondizains” 

 

Kartons ir viegls, saliekams, videi draudzīgs un pietiekami izturīgs. Radošiem 

cilvēkiem tas piedāvā bezgalīgas iespējas. Vajag tikai pamanīt! Lūk, manas idejas: 

• dažāda augstuma galdiņi izstādēm komplektā ar/bez stenda; 

• plaukti izstādēm, veikaliem, studentu kopmītnēm; 

• abažūri nestandarta risinājumiem; 

• foto rāmji atraktīvām situācijām; 

• dizainparaugs Nr. D 15423 reģistrēts saliekamai kartona rotaļu mājai un leļļu 

mājai. 

 

 
 

Cardboard is a lightweight, foldable, eco-friendly and durable enough. It 

offers endless possibilities for creative people. One only needs to look. Here are my 

ideas! 

• Various height tables for exhibitions (could be completed with a stand) 

• Shelves for exhibitions, shops, student accommodation 

• Lampshades for non- standard solutions 

• Photo frames for attractive situations 

• Design No. D 15423 is registered for a folding cardboard house and a dolls 

house. 

 

Kontaktinformācija: 29719245, silvijazkk@gmail.com, www.kartondizains.lv 

 

mailto:silvijazkk@gmail.com
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Šosejas velosipēda stūre ar atsperīgiem elementiem 

The Road/Race bicycle stem with damping elements 
 

Jevgeņijs Rubaņecs 

SIA „Minoks” 

 

Izgudrojums attiecas uz mašīnbūvi, konkrēti - uz šosejas velosipēda stūres 

iznesumu ar atsperīgiem elementiem. Piedāvātā konstrukcija sastāv no divām stūres 

daļām, savienotām ar stūres atlokiem, elastomēra elementiem, teflona ieliktņiem un 

atsperīgo elementu, kā arī atsperes elementiem stūres galviņā. Izgudrojums uzlabo 

komfortu un palielina dakšas un spieķu resursu. 

 

 
  

The invention relates to mechanical engineering, directly to improve comfort 

to road/race bicycle riding, using a bike stem with damping elements. The novelty of 

the proposed system is in the construction of the bike handlebar and its stem, which 

consists of two handlebar parts 6 Fig.3, connected with handlebar flanges 7 Fig.3, soft 

elastic elements 1 Fig.3, teflon inserts 9 and a damping element 8 Fig.3, and also 

spring elements 5 Fig.1 in the cap of handlebar. All three damping nodes are working 

together and its stroke is limited by elements 4 Fig.1 and 3 Fig.1, also with 9 Fig.3 

and 7 Fig.3. 

The invention improves comfort in the handlebar system and extends the fork 

and spoke lifetime. 

 

Kontaktinformācija: 29175412, stenders2@yahoo.com 
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“BikeStand” velosipēda novietne 

“BikeStand” bicycle stand 
 

Aldis Karasevs 

SIA „VELOSTAT” 

 

SIA “BikeStand” velosipēda novietne pilda reizē gan velosipēda novietošanas, 

gan drošības funkciju. Novietnē ievietojot velosipēdu noslēdz gan velosipēda 

priekšējo riepu, gan velosipēda rāmi. Velosipēda novietne nepielietošanas laikā 

neaizņem vietu. Novietnes ir stacionāras. 

SIA “BikeStand” velosipēda novietnes velosipēda drošību garantē novietnei 

pielāgota individuāla slēdzene, kuras korpusu jāievieto speciālā velosipēda novietnes 

urbumā, un ar atslēgu slēdzene jānoslēdz. Bet, lai velosipēdu izņemtu no novietnes 

ārā, slēdzeni jāatslēdz un slēdzenes korpuss no novietnes ir jāizņem laukā. 

Slēdzene velosipēda novietošanas un noslēgšanas laikā atrodas iekšā “BikeStand” 

novietnes metāla korpusā, kas ir drošākais noslēgšanas un velosipēda uzglabāšanas 

veids pret velosipēdu zagļiem. 

Slēdzenes izplatīšanas veids ir speciāli mini automāti, kuri uzstādīti pie 

“BikeStand” velosipēda novietnēm. 

 

 
 

The “BikeStand” bicycle stand combines both bicycle parking and a security 

function. It involves holding the bicycle by the front tyre and also by the bicycle 

frame. The stand does not take space when not in use. The bicycle stand is fixed. 

The “BikeStand” bicycle stand security is guaranteed by an individual lock, 

which should be placed in a special bicycle housing bore, then locked by key. But, in 

order to remove the bicycle from a holding area, bolts and locks must be 

disconnected. 

Finally, the bicycle lock is enclosed inside metal housing, this being the most 

secure to prevent bicycle theft. 

Specially designed ‘mini machines’ are installed at “BikeStand” bicycle sheds 

for lock procurement. 

 

Kontaktinformācija: 20224927, aldiskarasevs@inbox.lv, www.bikestand.lv 
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Lopbarības sabalansētība 

Balanced cattle fodder 
 

Aleksandrs Rubanovskis 

Starptautiskā Lauksaimniecības universitāte 

 

Par sabalansētu var uzskatīt tikai tādu racionu, kurš apmierina visas dzīvnieku 

vajadzības pēc visiem lopbarības līdzekļiem un elementiem, bez iztrūkuma vai 

pārpalikuma, pie noteiktas to sagremojamības pakāpes. 

Līdz šim nav izstrādāti vienoti lopbarības sabalansētības rādītāji. Autors ir 

pievērsies šai problēmai, un iesaka ieviest matemātisku un ekonomisku rādītāju – 

lopbarības sabalansētības koeficientu. Tā principi ir pielietojami pārējo dzīvnieku 

raciona novērtējumam, kā arī cilvēku ēdienkartes sastādīšanai un novērtēšanai. 

 

 
 

A well-balanced cattle fodder is a ration of nutrients that satisfies the needs of 

the cattle in all necessary nutritious elements, without any shortages or excesses, and 

takes into account different levels of digestibility. 

Until now no unified indicators of well-balanced cattle fodder have been 

developed. The author focuses on this problem, and recommends to introduce a 

mathematical and economic indicator – a balance ratio for cattle fodder. The proposed 

principles are applicable to the ration evaluation of other domestic animals and even 

human balanced diet design and evaluation. 

 

Kontaktinformācija: 29246721, antraru@inbox.lv 
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Izgudrojumi piensaimniecībai 
1) Dzīvnieku slaukšanas ierīce 

2) Mehāniskais slaukšanas paņēmiens 

3) Piena uzskaites ierīce slaukšanas laikā 

4) Pilnveidotais dzīvnieku barošanas paņēmiens 

5) Pneimatiskais impulsu ģenerators 

6) Intensīva režīma slaukšanas aparāts 

7) Veterinārais skrāpis 

Ivans Griņevičs 

Starptautiskā Lauksaimniecības universitāte 

 

1) Dzīvnieku slaukšanas ierīce, kura sastāv no vakuumsistēmas un slaukšanas 

aparāta. Slaukšanas aparātu iedarbina divpakāpju asinhronais pulsators. Būtiska 

atšķirība no zināmajiem slaukšanas aparātiem ir pulsatora oriģinālā konstrukcija, kura 

ļauj palielināt sūkšanas takti, samazinot masāžas takti ar pārejas procesu ilgumu 

izmaiņu. Tādā veidā varam panākt pakaļējo govs pupu ātrāku izslaukšanu, salīdzinot 

ar priekšējiem. Tas samazina nelabvēlīgu tukšgaitas slaukšanu. 
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2) Sakarā ar to, ka govs tesmeņa priekšējā pusē atrodas ~ 40% piena, bet 

pakaļējā pusē ~ 60%, esošie slaukšanas aparāti nevar nodrošināt adekvātu piena 

izvadīšanu bez tukšgaitas slaukšanas. 

 

 
 

Piedāvātais mehāniskais slaukšanas paņēmiens ļauj nodrošināt vienmērīgāku 

piena izvadīšanu no govs priekšējiem un pakaļējiem pupiem, jo iedarbojas uz tesmeņu 

pusēm ar dažādām frekvencēm. Tas ļauj izvairīties no kaitīgās vakuuma iedarbības uz 

mazražīgiem tesmeņa pupiem. Tādējādi uzlabojas slaukšanas process, kā rezultātā 

samazinās varbūtība govīm saslimt ar mastītu. 

 

3) Piena uzskaites ierīce ir paredzēta kontrolslaukšanas veikšanai govju fermā. 

Ierīce sastāv no dobja korpusa, kurā ievietots divkameru kausiņš. Kausiņa starpsienas 

augšējā daļa ir izliekta, kas ļauj norobežot neuzskaitītā piena iekļūšanu mērīšanas 

kamerā piena kausa apgāšanās brīdī. Tādā veidā paaugstinās mērīšanas precizitāte. 
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Pie tam piena uzskaites ierīce aprīkota ar menzūru, kura mērīšanas laikā 

uzpildās ar piena porcijām, kas ļauj kvalitatīvi novērtēt izslauktā piena saturu (tauku 

procentu, olbaltuma procentu u.c.). 

 

4) Barošanas rati TK-300 papildus aprīkoti ar cauruli un šļūteni. Šķidrās 

barības izdalīšana dzīvniekiem ar pašteci caur šļūteni uz silēm ļauj paaugstināt darba 

ražīgumu. 

 

    
 

5) Pneimatiskais impulsu ģenerators sastāv no diviem pulsatoriem, kas 

paredzēts asinhronu impulsu veidošanai. Pirmais pulsators darbojas kā vakuuma 

pārtraucējs, vienlaicīgi iedarbojoties uz otra pulsatora darbību, kura notiek pretfāzē. 

Pie tam ar skrūvju palīdzību var izmainīt darbības taktu attiecību. Šo impulsa 

ģeneratoru var izmantot, piemēram, govju slaukšanas mašīnās. Ar tādu impulsu 

ģeneratoru aprīkoti slaukšanas aparāti ļauj saudzīgāk no govs iegūt pienu, jo 

nodrošina saīsinātu sūkšanas takti priekšējos slaukšanas stobriņos. 
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6) Intensificēta darbības režīma divtaktu slaukšanas aparāts, kurš izstrādāts 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 

Piena mašīnu zinātniskajā laboratorijā (izgudrojuma autori: Alfrēds Skromanis, 

Viesturs Liekna, Ivans Griņevičs, Oļģerts Stengrevics). 

 

 
 

Aparāts ir atšķirīgs ar to, ka tam ir divpakāpju pulsators, kurš nodrošina stabilu 

sinhronu darbības režīmu visai slaukšanas mašīnai. 

 

7) Veterinārais skrāpis sastāv no roktura, kurš pievienots vakuumsistēmai, un 

sukas ar dobjiem sariem. 

 
Paredzēts lauksaimniecības dzīvnieku apmatojuma apkopei. Ļauj uzturēt 

dzīvnieka ādu tīru. Veicot tīrīšanu apkārtējais gaiss nepiesārņojas ar putekļveidīgiem 

netīrumiem, kas labvēlīgi ietekmē apkārtējo vidi. Tādā veidā ļauj nodrošināt, 

piemēram, kvalitatīvu govs piena iegūšanu. Veterinārais skrāpis pozitīvi iedarbojas ne 

tikai uz dzīvnieka veselību, bet arī uz saražotās produkcijas kvalitāti. 

 

Kontaktinformācija: Ivans Griņevičs, 29258566, lzlaa@inbox.lv, 

https://www.youtube.com/watch?v=S8QKHZQIFuU 

mailto:lzlaa@inbox.lv
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Racionalizējumi lauksaimniecībai 
 

1) Iekrāvēja PG-02 ražīguma paaugstināšana 

2) Kombinēts agregāts minerālmēslu lokālai iestrādei 

3) Pilnveidota zāles pļaušanas mašīna KRN-2,1 

4) Arkla PKG-5-40 racionalizējums 

 

Ivans Griņevičs, Vitauts Štalss, Pēteris Kaders 

Starptautiskā Lauksaimniecības universitāte 

 

1) Iekrāvēja PG-02 hidrosistēma aprīkota ar modernizētu piedziņu, kura ļauj 

izmantot divus hidrosūkņus. Papildu hidrosūknis iedarbojas uz iekrāvēja strēles 

pagriešanas mehānismu un atbalsta ķepas, bet pamatsūknis piedzen strēles celšanās 

hidrocilindrus. Tas ļauj divreiz paaugstināt iekrāvēja ražīgumu. 

 

2) Kartupeļu vagotājam uzstādīta minerālmēslu kaste ar papildu aprīkojumu. 

Izdales mehānisma piedziņa savienota ar atbalsta riteni. Tas ļauj pie vagošanas lokāli 

iestrādāt minerālmēslus blakus iestādītiem kartupeļu bumbuļiem. 

 

3) Zāles pļaušanas mašīna aprīkota ar pilnveidotu balstu, kurš ganībās ļauj 

pļaut zāli iepriekš uzstādītā augstumā. 

 

4) Sakarā ar nelielu lauku apstrādes nepieciešamību, vajadzīgs kompaktāks 

arkls. Puspiekabināmais arkls PKG-5-40 komplektā ar traktoru T-150 nespēja 

kvalitatīvi apstrādāt zemi. Tā rekonstrukcija par uzkarināmu ļauj likvidēt 

manevrēšanas trūkumus. Pilnveidotā uzkare un saīsinātais rāmis nodrošina arklam 

drošu fiksāciju uz traktora uzkarsistēmas. 

 

Kontaktinformācija: Ivans Griņevičs, 29258566, lzlaa@inbox.lv 
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Tehniskās izglītības uzskatāmo līdzekļu racionalizējumi 
 

1) Autodroms 

2) Automobiļa pārnesumkārbas šķērsgriezums ar elektropiedziņu 

3) Automobiļa sadales kārbas elektropiedziņa 

4) Rotējošs demonstrācijas galds 

 

Ivans Griņevičs, Genādijs Gorbonovs, J. V. Veličko, Edgars Mareckis 

Starptautiskā Lauksaimniecības universitāte 

 

1) Autodroms izbūvēts Zemgalē, Daugavpils novadā. Ar daudziem braukšanas 

elementiem paātrina auto vadīšanas apgūšanu. Racionalizācijas priekšlikums realizēts 

Zemgales vidusskolā. Izmantojot šo priekšlikumu, skolas autovadītāju komanda 

ieguva pirmo vietu Latvijā. 

 

2) Automobiļa pārnesumkārbas šķērsgriezums ar elektropiedziņas uzstādīšanu 

ļauj padarīt uzskatāmāku mācību līdzekli demonstrācijas laikā. Autoapmācībā 

skolnieki un studenti vieglāk saprot, kā darbojas pārnesumkārbas mehānismi. 

Racionalizācijas priekšlikums realizēts Zemgales vidusskolā. 

 

3) Automobiļa šķērsgrieztai sadales kārbai piestiprināta elektropiedziņa. Tās 

darbība uzlabo mācību procesu, jo padara par uzskatāmāku zobratu darbības 

dinamiku. 

 

4) Apaļveidīgs demonstrācijas galds, kurš stāv uz elektrodzinēja rotora ass un 

griežas pulksteņa rādītāja virzienā un pretēji, automātiski pārslēdzoties. Pie tam, pa 

perimetru ir uzstādītas spuldzītes, kas mirgo ar dažādām frekvencēm. Realizēts 

Zemgales vidusskolā. 

 

Kontaktinformācija: Ivans Griņevičs, 29258566, biedriba_inflanty@inbox.lv 
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Banketu šķīvis 

Event plate 
 

Linards Počs 

 

Atvērums banketu šķīvja malā ir domāts, lai pieņemšanu vai banketu laikā 

būtu, kur novietot vīna glāzi. Lai šķīvi būtu ērti turēt, tam izveidots vēl viens 

atvērums, kurā ievietot īkšķi, tādejādi tuvinot šķīvja smaguma centru delnas vidum. 

Abi šie uzlabojumi palīdz ērtāk justies pieņemšanu un banketu apmeklētājiem, jo 

atbrīvojas viena roka, ar kuru var paņemt uzkodas, sasveicināties vai norādīt virzienu. 

 

 
 

The event plate has an opening on one side to comfortably hold a wine glass 

when a person is attending standing receptions, banquets or conferences. An 

additional opening has been created to comfortably hold the plate, thus transferring 

the center of gravity to the palm of the holder. Both innovations improve the event 

experience for the attendees and free one hand to pick up snacks and socialize. 

 

Kontaktinformācija: 29163303, linardsp@gmail.com, www.milling.lv 
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Bioloģiski aktīvu produktu kompozīcija un tās iegūšanas paņēmiens 

Composition of biologically active products 

and a method for preparation thereof 
 

Smaida Pērkone 

 

Izgudrojums attiecas uz medicīnas, pārtikas rūpniecības un kosmētikas 

nozarēm un var tikt izmantots bioloģiski aktīvo produktu iegūšanai uz bišu medus un 

ārstniecības augu bāzes, kā bioloģiski aktīvos ārstniecības augus izmantojot 

piparmētru, melisu, asinszāļu, pelašķu, vīgriežu, kliņģerīšu u.c. augu materiālus. 

Bioloģiski aktīvas kompozīcijas iegūšanas paņēmiens ietver substrāta jeb ārstnieciskā 

augu materiāla termisku apstrādi, kā ekstraģentu izmantojot medu, bet kā substrātu 

izmantojot ārstnieciskos augus: piparmētras, melisas, kumelītes, pelašķus, asinszāles 

(divšķautņaino), kliņģerītes, vīgriezes. Minētos substrātus samitrina un ievieto māla 

vai emaljas traukā, trauku noslogo un sutina 45°C temperatūrā 12 stundas, pēc 

sutināšanas substrātu izžāvē. Bioloģiski aktīva kompozīcija, kas satur medu un 

ārstnieciskos augus, kā arī papildus satur vismaz vienu termiski apstrādātu 

ārstniecības augu. 

 
 

This invention concerns the medical, food and cosmetic industries. It can be 

used to get biologically active products that are bee honey-based and medicinal plant-

based, using such biologically active medicinal plants such as peppermint, balm mint, 

St. John’s Wort, common yarrow, meadowsweet, calendula and materials from other 

plants. The method used for getting a biologically active compound includes the heat 

treatment of substratum or medicinal plants material using honey as an extractive and 

as substratum using the medicinal plants: peppermint, balm mint, chamomile, 

common yarrow, St. John’s Wort (Hypericum perforatum), calendula, meadowsweet. 

The mentioned substratum is moistened and placed into a clay container or 

enamelware, the container is put under a weight and stewed at 45°C for 12 hours, 

after stewing the substratum is being dried. This biologically active compound 

contains honey and medicinal herbs, and contains at least one heat treated medicinal 

plant. 

 

Kontaktinformācija: 67134080 
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Cietvielas saturoša solārā dzesēšanas iekārta 

Solar Solid State Cooler 
 

Vladislavs Dremakovs, Marks Ginovkers 

 

Izgudrojums attiecas uz dzesēšanas aparātu ražošanas tehniku un var tikt 

izmantots, piemēram, automobiļu salonu dzesēšanai, pārtikas produktu un dzērienu 

uzglabāšanai. 

Cietvielas saturoša solārā dzesēšanas iekārta, kas satur Peltjē tipa dzesēšanas 

elementu, kura viena puse savienota ar virsmas siltās puses plati, bet otra puse 

savienota ar virsmas aukstās puses plati, uz kuras izvietots termistors, pie kam 

termistora izeja savienota ar temperatūras regulatora ieeju, kura izeja savienota ar 

saules enerģijas regulatora pirmo ieeju, bet Peltjē tipa dzesēšanas elementa izeja 

savienota ar saules enerģijas regulatora otro ieeju, pie tam saules enerģijas regulatora 

izeja savienota ar baterijas ieeju, kas atšķiras ar to, ka dzesēšanas iekārta papildus 

satur solāro paneli, kura aktīvā puse ir vērsta pret sauli, bet pasīvā puse piestiprināta 

pie virsmas siltās puses plates, pie kam solārā paneļa izeja savienota ar saules 

enerģijas regulatora trešo ieeju. 

 

 
 

 



48 
 

The proposed invention relates to cooling apparatus production and can be 

used, for example, for car interior cooling, food and beverage storage. The solar solid 

state cooler contains a Peltier type cooling element, its one side is connected with the 

warm side of a plate's surface, but the other side is connected with the cold side of a 

plate's surface. A thermistor is placed on it, beside the thermistor's output, and is 

connected to a temperature controller's input. The controller's output is connected 

with the solar energy regulator's first input, however, the Peltier type cooling 

element's output is connected with solar energy regulator's second input. The solar 

energy regulator's output is connected with the accumulator's input, and it differs in 

that, the cooling equipment additionally contains a solar panel with its active side 

turned towards the sun, but the passive side is attached to the warm side of the plate's 

surface, and the output of the solar panel is connected with solar energy regulator's 

third input. 

 

Kontaktinformācija: Vladislavs Dremakovs, 25135725, v.dremakov@gmail.com 
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Jauna veida balsošanas kabīne, kura neļauj pārdot savu balsi 

Compact voting booth 
 

Vladimirs Vorohobovs 

 

Kā cilvēki pārdod savas balsis? Viņi vai nu fotografē pašu aizpildītu vēlēšanu 

biļetenu, šajā gadījumā fotogrāfija ir kā pierādījums balsu pircējam, vai arī apmaina 

vēlēšanu biļetenu pret jau “pareizi” aizpildītu, bet savu tukšu iznes no vēlēšanu 

iecirkņa un pārdod balsu pircējam. Šobrīd esošajās vēlēšanu kabīnēs to var darīt 

slepeni, jo šīs kabīnes noslēpj visu vēlētāja ķermeni. 

Taču ar manis izgudroto kabīni tas nebūs iespējams, jo kabīnē iekšā vēlētājs 

ieliek tikai savas tukšās plaukstas, bet viss pārējais ķermenis kopā ar kabatām, kurās 

slēpjas fotoaparāti vai iepriekš sagatavotie biļeteni, paliek ārpusē. 

 

 
 

It is known that some poor voters are ready to sell their votes for a price equal 

to the price of a bottle of vodka and some candidates use it for the bribery of other 

voters. 

Our compact voting booth allows the voter to vote in full secrecy and at the 

same time it allows the election commission or election observers to be sure that no 

illegal manipulations have been carried out by the voter. 

In our voting booth only the voter’s hand, pencil and the voting ballot itself 

will be hidden from the eyes of the observers. Meanwhile, the entire body of the 

voter, his clothes and his pockets will remain outside out of our mini voting booth. 

This enables the observer to see if the voter tries to take some suspicious items out of  

his pocket. So now it will be much harder for the voter to take, for example, a camera 

from his pocket and take a picture of his ballot paper or to substitute the ballot paper. 

• The voter cannot secretly photograph their ballot paper 

• An observer has no chance to see the ballot paper 

• Only the voter sees their own ballot paper 

• Matt material transmits enough light 

• It is easily foldable and its storage does not occupy a large space 
 

Kontaktinformācija: 28289975, riga2006@gmail.com 
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Karoga kāta turētājs "Patriots-1" ar oriģinālu rotējošu aptveri 

Flagstaff holder “Patriots-1” with an original rotating handle iron ring 
 

Aivars Kalniņš 

 

Karogs vienmēr plīvos 

Karogs ilgāk kalpos 

 

Tehniskie parametri: 

• materiāls: metāls ar pretkorozijas pārklājumu; 

• izmēri: platums 250 mm, augstums 450 mm; aptveres garums 250 mm, 

iekšējais diametrs 45 mm; 

• svars: 2,5 kg; 

• piestiprināšana: ar 4 skrūvēm pie ēkas fasādes. 

 

 
 

Flag will always fly 

Flags lifetime will increase 

  

Technical qualities: 

• Material: metal covered with an anticorrosion coating 

• Parameters: Width – 250 mm, height – 450 mm; Handle length – 250 mm, 

inner diameter – 45 mm 

• Weight: 2.5 kg 

• Fixation: with 4 screws to any facade surface 

 

Kontaktinformācija: 26517166, kalnins_aivars@inbox.lv 
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Linoleja un paklāju ieklāšanas palīginstruments 

Professional tool for the laying of soft floor coverings 

 

Edgars Vanags 

 

Piedāvāju šādus  instrumentus: 

1) remontdarbiem izmantojams instruments, kas ir paredzēts mīksto grīdas 

segumu ieklāšanai un izlīdzināšanai, kā arī visu veidu grīdu attīrīšanai. Mīkstie grīdas 

segumi – tie ir dažāda veida linoleji un paklāji, kurus pamatā izmanto industriālo ēku 

labiekārtošanā; 

2) saimniecībā izmantojams instruments – koka sniega lāpsta; 

3) linoleja ieklāšanas instruments; 

4) grīdas attīrīšanas skrāpis;  

5) “dzelzs dūre” - lamināta un  parketa ieklāšanai;  

6) divu veidu birstes bruģēšanas un asfaltēšanas darbiem. 

 

 
 

Using the appropriate work surface, this professional tool is designed for 

concrete floor cleaning and for soft floors covering leveling, with the exclusion of 

bubbles after laying! Soft floor coverings include different types of PVC linoleum, 

natural linoleum and carpets. The package includes 3 working surfaces - a metal plate 

for concrete floor cleaning, a work surface from linoleum for carpet decking and a 

work surface from carpet for linoleum decking. 

 

Kontaktinformācija: 29737707, www.nouspro.com 
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LOTTE – ierīce plaukstas stāvokļa kontrolei 

un plaukstas receptoru vienmērīgai stimulēšanai 

Device LOTTE – device for the relaxation of the palm 
 

Elita Freimane, Agris Auce 

 

Ierīce LOTTE – meditatīvs palīglīdzeklis dziļam miegam un relaksācijai. 

Tā tika veidota, ņemot vērā faktu, ka plaukstā atrodas receptori, kuri 

informāciju no ārpasaules nodod galvas smadzenēm. Plaukstai atslābstot, smadzenēs 

tiek nodots miera impulss, kurš iedarbina harmonizācijas mehānismu organismā. 

Tādu iespaidu uz smadzenēm cilvēks nesaņem ne no viena cita maņu orgāna. 

Ierīces darbības mehānismu nodrošina saikne starp plaukstas receptoru uztveri un 

augstākās nervu sistēmas stāvokli. Ierīce ļauj plaukstai atslābt un muskuļi, kuri 

nodrošina plaukstas un pirkstu motoriku, zaudē saspringumu. 

LOTTES funkcija ir līdzsvarot cilvēka prātu un ķermeni, kā rezultātā tiek 

veicināts aizmigšanas process un nogurušam organismam sniegta pilnvērtīga atpūta, 

kā arī tā palīdz atslābināt plaukstas locītavas pēc pārslodzes, kura radusies 

profesionālās darbības rezultātā: darbs pie datora, darbs ar vibrējošiem instrumentiem 

un cita veida plaukstu pārslodzes gadījumos. 

Ierīce ir izgatavota no bioloģiski neitrāla kompozītmateriāla, kurš ir viegli 

kopjams. 

 
 

Device LOTTE – a device for the relaxation of the palm, the body and the 

mind, and to facilitate the ability to fall asleep. 

The effect of the device utilizes the effect of the specially designed 

asymmetric shape of the device for regulating the position of the palm and stimulation 

of the palm receptors and stimulation of the brain. By physically relaxing the palm, 

the brain is put into a more relaxed state. The palm is the area with one of the largest 

number of receptors and thus with very high information input into the brain. 

The specially designed shape of the device is different for the left and right 

palms. The material is biologically neutral and easy to maintain. 

 

Kontaktinformācija: Elita Freimane, 29468288, elita.freimane@gmail.com, 

Agris Auce, 29242066, a@aa.lv 
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Augstas precizitātes elektronisks aparāts 

mastīta noteikšanai govs pienā 

High accuracy electronic device for mastitis detection in cow milk 

 

Helmuts Maurops 

 

Pēc daudzu gadu eksperimentāla darba esmu atklājis, ka, izmantojot divus 

atšķirīgus elektriskos laukus, var diferencēt jonus pēc to potenciāliem.  

Eksperimentos kā mērāmo vidi izmantoju govs pienu un konstatēju kālija un 

nātrija jonu attiecību izmaiņas. Tas izrādījās mastīta pirmsākuma raksturotājs. Uz 

eksperimentos iegūto datu pamata konstruēju elektronisku aparātu, ar kura palīdzību 

var noteikt mastītu jau tā subklīniskajā stadijā. 

Aparātus izveidoju 3 variantos: 

1) indikators “MI 1A” ar nolasījuma skalu uz mikroampērmetra; 

2) indikators ar augstas precizitātes elektronisku ciparu displeju; 

3) portatīvs mazgabarīta indikators, kas darbojas no baterijām (3 gradācijas 

nolasījumiem - gaismas diodēm). 

Ar aparātu “MI 1A” govju novietnēs tika izdarīti mērījumi 3744 sekrēcijas 

paraugiem 972 govīm. 

Veterināro ārstu komisija strādāja vairākās saimniecībās un konstatēja aparāta 

pielietojamību subklīniskā mastīta noteikšanai. Novērota atšķirība dažu procentu 

robežās ar šūnu mikroskopiskās skaitīšanas metodi. Savukārt, bija būtiska atšķirība 

(20-50% paraugu mērījumos), pielietojot pH mērījumus. 
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After multiple years of experimental research I have discovered that by using 

two certain electric fields it becomes possible to differentiate ions by their potential. 

To collate measurements I used fresh cows milk, where I discovered changes in 

potassium and sodium balance. That balance, was later revealed, to be the indicator 

for detecting mastitis. Using a large number of experimental measurements, I 

designed an electronic device, that allows the diagnosis of cow mastitis, already at the 

sub-clinical stage. 

The device has three versions: 

1) indicator “MI 1A” with readings on micro-ammeter scale; 

2) indicator with high accuracy electronic digital display; 

3) portable small-size indicator on batteries with 3-level LED lamp indicator 

line. 

The device “MI 1A” was used to make a certification measurement series for 

3744 secretion samples of 972 cows. 

The Commission of Veterinary Doctors worked at multiple farms to verify the 

usability of this device for detecting the subclinical mastitis. The device shows only a 

few percent deviation against the results of the standard method (somatic cells 

detected by microscope). In turn, there was a fundamental difference of 20-50% of the 

sample measurements using the pH measurement method for detection. 

Thus, my device allows detection with a very high accuracy and 10 to 15 

times faster than using the chemical methods. 

 

Kontaktinformācija: 29650094, 27628695, hm.dr@e-apollo.lv 
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Neck builder 
 

Henrijs Indārs 

 

Vispusīgs kakla muskuļu attīstīšanas trenažieris. Karkasa konstrukcija ir no 

metāla. Tā sastāv no trim daļām: augšdaļas – metāla caurules, vidusdaļas un 

apakšdaļas. Metāla caurule stiprināta uz kakla trenažiera vidusdaļas un tās diametrs ir 

50 mm, metāla caurules augstums ir 70 mm. Metāla caurules pamatnē ir piestiprināts 

5 mm biezs dzelzs paplāksnis, uz kura liek virsū svaru ripas. Vidusdaļa ir izgatavota 

no 2 mm bieza metāla. Tā aizsedz deniņus un ausis, un priekšpusē beidzas virs 

uzacīm. Apakšējā daļa ir no 1,25 mm bieza metāla. Trenažiera iekšpuse ir 

nopolsterēta ar 20 mm biezu porolonu, kurš rada ērtu un patīkamu sajūtu galvai. 

Kakla trenažiera ārpuse nopolsterēta ar 7 mm biezu porolonu. Nobeigumā visa 

vidusdaļa un apakšdaļa tiek apvilkta ar ādu. Lai nostiprinātu kakla muskuļu 

attīstīšanas trenažieri uz galvas treniņa laikā, apakšējā daļa tiek nofiksēta zem zoda ar 

siksniņu un klipsi. Šis kakla muskuļu attīstīšanas trenažieris der treniņiem gan sporta 

zālēs, gan mājas apstākļos. 

 

 
 

Kontaktinformācija: 29741216 
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OnPlate 
 

Līga Balode 

 

Uzņēmuma produkts ir šķīvis ar speciāliem sadalījumiem, kas ļauj kontrolēt 

porcijas lielumu. Noteiktās daļas atspoguļo atsevišķas uzturvielu grupas, turklāt 

sadalījums nodrošina optimālu porcijas lielumu. Gatava produkta komplektā ietilpst 

šķīvja modelis un informatīva grāmata par produkta pareizu lietošanu un diētas 

piemēru. Uz doto brīdi ir sagatavota informācija, kas ietilptu informatīvajā grāmatā un 

izveidots šķīvja makets. Tas ir vienkāršs un ērts veids kā samazināt svaru ilgtermiņā, 

neskaitot kalorijas un neievērojot striktas diētas. 

 

The company product is a diet plate OnPlate, which was designed with dietary 

guidelines to help people eat healthily and to lose weight! This product has been made 

by experienced nutritionists, who give daily advice to patients with weight and health 

problems. This plate has a special sections, which enables you to control portion size. 

Different sections represent separate groups of nutrients, and the plate is designed to 

enable optimal portion size. In the product package you will find - a diet dish OnPlate, 

diet examples and a list of recommended products for each section, that will help you 

to achieve your goal - eating healthy! 

 

Kontaktinformācija: liiguleens@inbox.lv 
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Skrejritenis 

Scooter 

 
Miervaldis Rozenbergs 

 

Skrejritenis ir paredzēts jauniešiem ne pārāk lielu attālumu pārvarēšanai. Tam 

ir divi lieli vidējie riteņi ar bremzēm, vidēja lieluma ritenis priekšā manevrēšanai un 

divi mazi ritenīši aizmugurē, ja tiek zaudēts līdzsvars. Ar skrejriteni varētu mēģināt 

balansēt no kalna lejup uz diviem vidējiem riteņiem. Tas varētu būt lētāks par 

velosipēdu. 

 

  
 

A scooter is intended for young people for covering not too large distances. It 

has two large middle wheels with brakes, one medium sized wheel in front for 

manoeuvring, and two small wheels behind for cases when the balance is lost. One 

could try to balance a scooter downhill on the two middle wheels. A scooter may be 

cheaper than a bicycle. 

 

Kontaktinformācija: 29748845, rozenbergs@navigator.lv 
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Solidshape 3d printeris 

Solidshape 3D printer 

 

Kaspars Polis 

 

Latvijā salikts 3d printeris. Izmēri: 550x550x370 mm, materiāls PLA. 

 

 
 

Solidshape 3D is a Latvian-assembled 3D printer consisting of widely 

available materials and designed by Kaspars Polis in May 2013. The printer is based 

on Open Source RepRap 3D concepts and the CoreXY technique. This typically 

means that the XY axes are parallel and the motors are stationary. This reduces 

inertia. The software and electronics are based on Arduino. 

Build volume: 550 x 550 x 370 mm 

Box dimensions: 81 x 102 x 69 cm 

Technology: Print technology: Fused filament fabrication (FFF) 

Position precision X Y : 5 micron / Z : 20 micron 

Print speed: 30 mm/s - 150 mm/s 

Travel speed: 30 mm/s - 150 mm/s 

Operation nozzle temperature: 180° - 260° C 

AC input: 100 - 240 V / 850 watt max. 

Connectivity: SD-card ,USB cable 

Material: PLA/ABS plastic 

Layer thickness: up to 20 micron (0.02mm) 

 

Kontaktinformācija: 20040653, solidshape@yahoo.com 
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Spring 
 

Mundris Irbe 

 

Niķelis ir toksisks, kancerogēns, izraisa alerģiju, dermatītu un asinsrites 

traucējumus. 

12% sieviešu un 6% vīriešu visā pasaulē niķeļa ietekme uz organismu sagādā 

pamatīgas problēmas, jo lielākā daļa no tirgū pieejamajiem auskariem un pīrsingiem ir 

ar niķeļa klātbūtni. Alerģiskas reakcijas pret niķeli notiek tad, ja tas nonāk tiešā 

kontaktā ar cilvēka organismu. Spring pamatuzdevums ir novērst auskaru un pīrsingu 

tiešu saskari ar cilvēka ķermeni. Tas tiek panākts, uzverot Spring uz attiecīgā 

juvelierizstrādājuma kājiņas, un tikai tad ievietojot auskaru vai pīrsingu. Šādā veidā 

tiek izveidots drošs izolējošais slānis, kas pasargās lietotāju no niķeļa ietekmes. 

Spring ir elastīgs, tādēļ to iespējams izmantot ar jebkura tipa auskariem un pīrsingiem. 

 

   
 

Nickel is toxic and causes allergic reactions (dermatitis, blood flow disorders). 

12% of women and 6% of men all over the world are facing this kind of problem 

because of the effects of nickel. This is because jewellery (earrings/piercing) that are 

made out of precious metals may contain nickel in them. The human body reacts to 

this toxic metal when it becomes in direct contact. Our products “Spring” main goal is 

to prevent long-term direct contact of toxic jewellery with its wearer. This can be 

achieved by inserting a piercings stem or base into the “Spring” and then inserting the 

whole piercing, where it belongs. This makes a safe isolation layer that prevents the 

skin from becoming in contact with nickel containing metals. “Spring” is flexible, so 

it is possible to use it with any kind of piercing stem or base. 

 

Kontaktinformācija: 29573885, mundris@gmail.com 
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Trimarāns uz zemūdens spārniem Catri 25 

Hydrofoil trimaran Catri 25 
 

Aldis Eglājs 

 

Pēdējos gados jahtu konstruktori arvien vairāk pievēršas zemūdens spārniem 

kā efektīvākajam virzienam, lai palielinātu ātrumu un stabilitāti. Latvijā izpēte šajā 

virzienā uzsākta 1981. gadā un virzīta universālo, sacensībām un tūrismam būvēto 

jahtu pilnveidošanai. Tā ir visvairāk pieprasītā niša jahtu tirgū. Zīmols CATRI ar 

vārdiem ‘hydrofoil trimarans’ www.google.com ar sasniegto motorlaivas ātrumu un 

stabilitāti jau ieguvis īpašu popularitāti ātrāko jahtu piedāvājumā. Interese par Catri 

trimarāniem ļauj prognozēt augošu pieprasījumu. Tāpēc projekts ražošanai un 

eksportam tiek izstrādāts kā projekts ar augstu pievienoto vērtību investīciju 

piesaistei. 

 

One and a half years after the commencement of work in a new shipyard, the 

first CATRI model who really “designed to fly” was launched. In contrast to the 

America’s Cup foiling catamarans and their small versions (Flying Phantom, Nacra 

F20C, GC32), the Catri 25 foiling height will not exceed 5-8 cm. The hulls’ contact 

with the top of waves increases resistance slightly, but it is completely offset by 

achieved stability. As a result, the new foiling trimaran, designed as an all purpose 

sport cruiser for both race and family cruising, will befit the most demanded niche in 

the market. 

Catri 25 is equipped with a number of new control systems. Based on the 

experience of previous Catri trimarans development, the new project incorporates the 

possibility to change geometry. Therefore, most of the interest with further tests is 

now focused on achieving a foiling range as wide as possible compatible with sailing 

conditions. During the tests Catri 25 confirmed itself as a boat for the average sailor, 

as well as at senior sailing level. 

Latvia is still developing as a country where such projects are funded by 

sponsors and advertisers. Therefore, as the author of the project I am very grateful to 

them, with whose support the first Catri 100% foiler has now been built. 

 

Kontaktinformācija: 67258427, 26393225, aldis@catri.apollo.lv 
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Ultraskaņas kaulu skeneris 

Ultrasonic bone scanner 
 

Aleksejs Tatarinovs 

 

Inovatīvs ultraskaņas aparāts medicīnai, kas ir piemērots kaulu stāvokļa 

diagnostikai osteoporozes un citu metabolisko slimību gadījumos. Ultraskaņas 

parametri plašā frekvenču diapazonā ir jutīgi un specifiski kaula biezuma, porainības 

un mineralizācijas izmaiņām. Izstrādne balstās uz daudzu gadu pētījumiem 

biomehānikā un klīniskām pārbaudēm. Ir patenti. Tiek meklēti investori un kopēji 

projekti tālākai attīstībai un komercializācijai. 

 

 
 

The ultrasonic bone scanner is an innovative medical diagnostic device 

intended for assessment of the bone condition in osteoporosis and other metabolic 

diseases. The broadband ultrasonic parameters are sensitive and specific to changes of 

the bone cortical thickness, porosity and mineralization. The idea is based on years of 

studies in biomechanics and clinical trials. There are patents. Investors and joint 

projects for further development and commercialization are sought. 

 

Kontaktinformācija: 26827528, alta2003@apollo.lv 
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Jauno izgudrotāju 

ekspozīcija 

 

Young Inventors 

Exposition 
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Vēja kinētiskās enerģijas uztveres mehānismu modeļi 

Wind kinetic energy perception mechanism models 

 

Gints Ivanovs, Endijs Vucins, Aivis Zaļzirnis 

Jeru pamatskola, Rūjienas novads 

 

Latvijā un pasaulē pieaug alternatīvās enerģijas apjomi, tai skaitā, vēja 

enerģijas, jo fosilo kurināmo krājumi samazinās, bet vajadzības pēc energoresursiem 

pieaug. Eksperimenta mērķis ir izgatavot no koksnes vai koksnes pārstrādes 

produktiem vēja kinētiskās enerģijas uztvērējmehānismus, lai tie to pēc tam pārvērstu 

mehāniskajā enerģijā. 

Pirms moduļu veidošanas, skolēni prezentācijā apkopojuši vēja enerģijas 

izmantošanu senatnē un mūsdienās. Eksperimentā “Vēja kinētiskās enerģijas uztveres 

mehānismu modeļi” skolēni rāda, kā no vienkāršiem, sadzīvē pieejamiem materiāliem 

var radīt vēja mašīnas. Skolēni demonstrācijai sagatavojuši vairākus ar vēju 

darbināmus modeļus. 

 
 

Because fossil fuel stocks are decreasing, in Latvia and the world the need for 

alternative energy is growing, this includes, wind energy. The aim of the experiment 

is to make the wind kinetic energy receiver mechanisms from wood or wood 

recycling products, for them to produce mechanical energy. 

Before the modules construction, in the presentation, the students have 

summarized information about wind energy use, in the ancient times and nowadays. 

In the experiment “The models of wind kinetic energy perception mechanism” the 

students show, how from simple, everyday available materials, we can make wind 

machines. The students made several wind-powered models for demonstration. 

 

Kontaktinformācija: Juris Alps, 29455691, jurisalps47@gmail.com 
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Vēsturiskās pilis 

Historical castle 
 

Aļesija Gavrilova, Violeta Andrejeva 

Olaines 2. vidusskola 

 

Olaines pilsētā, kurā mēs dzīvojam, visas celtnes (mājas, veikali, valsts 

iestādes, bērnudārzi, skolas) galvenokārt radītas vienas figūras formā - taisnstūra 

paralēlskaldnī. Droši vien tā ir visekonomiskākā forma būvniecībā. 

Pēckara mājas būvēja pēc tipiskiem projektiem, jo cilvēkiem bija 

nepieciešams mājoklis, kur dzīvot. Tāpēc pilsētās daudzi mikrorajoni ir ļoti līdzīgi. 

Dzīvot tur ir garlaicīgi, neinteresanti. Mājas ir līdzīgas, viegli var apmaldīties. 

Bet, kā izskatītos pilsētas, mikrorajoni, dzīvojamo māju kompleksi, ja 

projektētāji varētu fantazēt un izmantot visas zināmās figūras? Tāpēc radās ideja: 

noorganizēt ģeometrisko piļu veidošanas konkursu skolā. 

Lai varētu radīt pili, vispirms tika uzzīmēta skice, iepriekš aprēķināti figūras 

izmēri, pārdomātas izvērses, lai visu varētu salīmēt kopā. Figūru salīmēšana attīstīja 

roku kustības, loģisko domāšanu, uzmanību un pacietību, veidoja telpisko iztēli. 

Veicot šo darbu, skolēniem bija iespēja pielietot un nostiprināt zināšanas, kas 

iegūtas ģeometrijas stundās. Šāda pieredze būtu ļoti nepieciešama cilvēkiem, kuri 

nākotnē grib savu dzīvi saistīt ar arhitektūru un celtniecību. 
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We live in Olaine where most of the buildings (houses, shops, public 

institutions, kindergartens and schools) are created in the shape of the same figure - a 

rectangular parallelepiped (parallelogram). It is probably the most economical form of 

construction. 

The post-war houses were built according to single-type projects, because 

people needed homes. That is why many urban districts are very similar. They look 

boring and uninteresting. The houses are similar, you can easily get lost there. 

But, how would cities, neighborhoods or housing development areas look if 

designers could use their imagination to their full potential and use all the known 

shapes? Thus, the following idea was born: to organize a school competition to make 

castles of different geometrical figures or shapes. 

For building the castle, first of all, dimensions were calculated, then  a sketch 

was drawn according to those dimensions and projections were thought over. The 

next step was to glue everything together. The motor skills of the fingers benefited 

from the gluing process; logical thinking, attentiveness, patience and spatial 

imagination developed too, whilst making the castles. 

During this work, the pupils had an opportunity to apply and consolidate the 

knowledge they gained at geometry lessons. 

This experience would be of great value for people who in the future are going 

to work in the sphere of architecture and building. 

 

Kontaktinformācija: Velta Šinkarenko, 25992583, veltasinkarenko@inbox.lv 
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Pilnpiedziņas motocikls 

All-wheel drive motorbike 
 

Aleksis Teļnovs 

Rīgas 93. vidusskola 

 

Motocikls ar piedziņu uz abiem riteņiem. Tāda tipa motocikls būs īpaši 

paredzēts ceļiem ar sliktu segumu vai arī bez tā, kā arī bezceļu apstākļiem. Motocikla 

piedziņas tehniskie risinājumi varētu būt dažādi. 

 

 
 

The two wheel drive motorbike. Such a motorbike can be successfully used 

when riding roads that have poor pavements, roads without pavements, as well as 

driving off road. Technical solutions for motorbike construction may be diverse. 

 

Kontaktinformācija: Andrejs Krasņikovs, akrasn@latnet.lv 
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Restaurācija kā inovāciju veicinātāja 

Restoration promotes innovation 
 

Toms Turlais, Anete Grava, Sintija Veinberga, Aija Grīnberga, Māris Jēkabsons 

Rīgas Celtniecības koledža, Restaurācijas katedra 

 

Labi zināms ir teiciens: “Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais”. Kaut it kā 

triviāls un ne vienmēr atbilst patiesībai, tas izgaismo daudzas mūsdienu problēmas un 

tendences. Arvien vairāk gan atsevišķu objektu, gan arhitektūras restaurācijā mēs 

atgriežamies pie pagātnē izmantotajiem materiāliem, to apstrādes un krāsošanas 

metodēm, kā arī konstruktīvajiem risinājumiem. Bieži vien jau piemirstie pagātnes 

meistaru sasniegumi ir tie, kas arī veicina radošo jaunradi, neparastus risinājumus, 

atsvaidzina un bagātina ikdienu. Nereti tieši restauratori ir tie, kas veicina šo metodiku 

atkalatklāšanu, ieviešanu un izplatīšanos. 

Lai veiktu restaurāciju, ir nepieciešams ļoti plašs zināšanu un iemaņu 

komplekss, ko sākotnēji var iegūt studiju un prakses rezultātā. Latvijā nozīmīgu vietu 

restauratoru sagatavošanā ieņem Rīgas Celtniecības koledžas Restaurācijas nodaļa. 

Izstādē būs iespējams aplūkot atsevišķus nodaļas absolventu darbus un fotomateriālu, 

kā arī dažus diplomdarbu lietišķos pētījumus. 

 

 
 

A well-known expression says: “Everything new is actually something that is 

old and has long since been forgotten.” Even though trivial and not always true, it 

illuminates many of today's problems and trends. In restoration of individual objects, 

as well as in architectural restoration, we more and more return to the materials used 

in the past, we often apply old processing and painting techniques and structural 
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solutions. In many cases the forgotten achievements of the past masters are promoting 

creativity and untraditional solutions. They are refreshing and enriching our everyday 

life. 

Often they are restorers who contribute to the re-discovery of the old 

methodologies, their implementation and spread. 

In order to carry out the restoration work we need a complex of knowledge 

and skills, which initially could be obtained as a result of study and practice. In 

Latvia, a significant role in the training of the restorers is played by the Department of 

Restoration of the Riga Building College. 

In the exhibition several works and photographic materials of graduates will 

be put on display, as well as some diploma work of applied research. 

 

Kontaktinformācija: Māris Jēkabsons, 26594873, 67228016, restaur@rck.lv 
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Rīgas Celtniecības koledžas darbnīcu renovācijas projekta 

inovatīvu risinājumu priekšlikums ilgtspējīgas arhitektūras radīšanā 

Proposal for use of innovative solutions in creation of sustainable 

architecture in Riga Building college workshop renovation project 
 

Anna Batarāga, Klāvs Lepsis, Paula Kalniņa, Laura Zunda-Poča, Aiga Daumane, 

Bruno Bitaitis, Gunta Ābele, Inese Reitāle 

Rīgas Celtniecības koledža 

 

“Ņemot vērā to, ka mūsdienās aptuveni 30% no izmantotās enerģijas tiek 

patērēta ēku apsildei, dzesēšanai un apgaismojumam, kļūst skaidrs, ka kaut kas ir 

jādara. Arhitektoniskās būves ir ārkārtīgi neefektīvas. Ēkas ir lielākie, atsevišķi 

aplūkojamie enerģijas patērētāji mūsu sabiedrībā. Ja mēs izlemtu samazināt enerģijas 

patēriņu par 50% – mēs ietaupītu 15% no kopējā enerģijas patēriņa pasaulē – tas ir 

vairāk, nekā saražo visas pasaules atomelektrostacijas. Tādējādi varam secināt, ka ir 

iespējams radīt efektīvāku arhitektonisko vidi un tas nav grūti, turklāt būtu laiks to 

sākt darīt.” (Stefans Bēnišs, arhitekts, American Institute of Architecture goda biedrs, 

2007.g. balvas “Global Award for Sustainable Architecture“ laureāts) 

Inovatīvi risinājumi iestrādāti sekojošās jomās: 

• energoefektivitāte; 

• būvniecības materiāli; 

• ūdens resursu efektīva izmantošana; 

• atkritumu samazināšana būvniecībā un ekspluatācijā; 

• transports un mobilitāte; 

• iekšējās vides kvalitātes uzlabošana. 

 

 
 

“Taking into consideration the fact that nowadays around 30% of the produced 

energy is consumed in heating, cooling and lighting of buildings, it becomes clear that 

something has to be done. Architectural structures are extremely inefficient. 

Therefore, buildings are the major energy consumers in our society. If we would 
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decide to reduce energy consumption by 50%,... - we would save 15% of total energy 

consumed in the world - which is more than all nuclear plants together can produce. 

Thus we can conclude that it is possible to create a more efficient architectural 

environment and it is not difficult, moreover it is time to begin.” (Stephen Benish, 

Architect, Member of the American Institute of Architecture, Laureate of “Global 

Award for Sustainable Architecture” in 2007) 

Innovative solutions are developed in the following areas: 

• energy efficiency; 

• construction materials; 

• efficient use of water; 

• the reduction of waste produced during the construction process and lifetime; 

• transport and mobility; 

• improvements of an internal environment. 

 

Kontaktinformācija: Inese Reitāle, 26539106, rckreitale@inbox.lv 
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GPSCAM 
 

Kaspars Jānis Kreicbergs 

Rīgas Tehniskā koledža 

 

Paštaisīta ierīce, kura darbojas līdzīgi, kā navigators un videoreģistrators 

automašīnām. Uztver, nolasa un apstrādā datus no GPS moduļa, kurš pievienots pie 

programmatora Arduino, kurš arī atbild par visām funkcijām šai ierīcei. Ierīce 

darbojas no akumulatora, un baro ekrānu (LCD), GPS moduli, pašas “smadzenes” 

(arduino). Mans pašpārbaudītais ierīces darbības laiks ir 2-2,5 h. Skatoties pēc mašīnu 

spidometra, atšķirība ir +/- 2 km/h (ņemot vērā, ka auto spidometram arī ir kļūdu 

pielaide). Braucot ierīce tiek piestiprināta pie auto vējstikla, uzlādes gadījumā tiek 

pieslēgta pie “piepīpētāja”, pēc pāris minūšu darbības ierīce automātiski pieslēdzas 

pavadoņiem un saņem gps datus (koordinātas, ātrumu, datumu, laiku), lietotājs pats 

var izvēlēties, ko rāda uz ekrāna: tekošo ātrumu un koordinātas, vai vidējo ātrumu un 

laiku. Ik pēc kāda noteiktā nobraukuma vai laika intervāla tiek uzņemta fotogrāfija, ar 

ierīcē iebūvēto kameru, ar kuru tiek saglabāti dati - koordinātas, datums, laiks, ātrums 

(brīdī, kad bilde ir uzņemta), bilde saglabājas micro SD kartē. Ierīce var noderēt, kad 

brauc ceļojumā, uzņemt bildes, gan lai pierādītu savu teikto, ja ir noticis nelaimes 

gadījums. 

 
 

A self-made device, that works similar to navigators and videoregisters for 

cars. It receives, reads and processes data from a GPS, that's attached to Arduino, 

which is the core processor for the device. It is powered by a chargeable battery and 

power display, GPS and Arduino, and can work for at least for 2-2,5 hours. The offset 

between the car speedometer can be +/- 2 km/h (assuming that the car speedometer 

can also have an offset). Whilst being used, the device is attached to the car front 

window, and can be charged by the car cigarette lighter. After a few minutes the 

device automatically connects to GPS and receives data (coordinates, speed, date, 

time). The user can choose, what is shown on the screen. Every now and then a 

picture is taken with an in-built camera, and is saved on a SD card. The device can be 

useful for travelling, picture taking or for use as evidence if involved  in a car 

accident. 

 

Kontaktinformācija: 28690252, grondodos@gmail.com 
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Daudzfunkcionāla rotaļlieta 

Multifunctional toy 
 

Inga Zotova 

Rīgas Tehniskā universitāte 

 

Ievērojot galvenos standartus un drošības noteikumus, izveidota 

daudzfunkcionāla rotaļlieta maziem bērniem, kas aizstāj vairāk kā sešas rotaļlietas. 

Rotaļlieta izgatavota no dabīgiem materiāliem.  

• Apraksts: ērti un ātri transformējama daudzfunkcionāla rotaļlieta, kas aizstāj 

tādas rotaļlietas kā šūpuļzirdziņu, braucamo mašīnu, leļļu ratus, nelielas rotaļlietu 

kastes un pat stumjamo staiguli vai ķerru; 

• vecums: 12 - 36 mēneši; 

• izmēri: 240 x 500 x 360 mm; 

• materiāli: bērza saplāksnis, lokanais saplāksnis, bērza finieris. 

 
Within the major standards and safety regulations we have created a 

multifunctional toy for children. It is made from natural materials and can replace up 

to six other individual toys: 

• Description: a quick and easy to transform multifunctional toy, which replaces 

such toys as a rocking horse, ride-on car, little toy box, doll stroller, first steps walker 

and wheelbarrow. 

• Age: 12-36 months 

• Dimensions: 240x500x360 mm 

• Materials: birch plywood, flexible plywood and birch veneer 

 

Kontaktinformācija: 26223581, ingazotova@inbox.lv 
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Mājas darba vieta 

Home workspace 
 

Ilze Gūtmane 

Rīgas Tehniskā universitāte 

 

Mājas darba vieta, kas piemērota darbam mājas apstākļos, paredzēta 

galvenokārt studentiem un pieaugušajiem. Tā sastāv no salokāma rakstāmgalda un 

grāmatu plaukta. Mājas darba vieta piemērota gan darbam sēdus, gan stāvus. Pastāv 

iespējas to dažādi savstarpēji kombinēt. 

• Izmērs: 930 x 610 x 1080 mm; 

• materiāli galdam: bērza saplāksnis un bērza masīvkoks. 

 

 
Home workspace is suitable for working at home. It is made for students and 

adults. It contains a folding desk and a bookshelf. It is fitted for sitting and standing 

working positions. It has varying combination options. 

• Size: 930 x 610 x 1080mm 

• Materials: birch plywood and birch solid wood 

 

Kontaktinformācija: 29695550, gutmane.ilze@inbox.lv 
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Monoslieces ragaviņas 

Single Runner Sled 
 

Toms Mūrnieks 

Rīgas Tehniskā universitāte 

 

Monoslieces ragaviņas ir inovatīva tradicionālo ragaviņu alternatīva, kas 

piedāvā patērētājam vēl vienu aktīvu ziemas izklaidi. Monoslieces ragaviņas padara 

ragaviņu braukšanu dinamiskāku, aizraujošāku, ekstrēmāku, un iesaista pašu braucēju, 

liekot izmantot savu vestibulāro aparātu un ķermeņa kustību koordināciju, lai mainītu 

braukšanas virzienu un neapgāztos. Šīm ragaviņām divas tipiskās slieces ir aizvietotas 

ar vienu platāku slieci, tādējādi tās ir vieglākas, kas atvieglo kalnā nešanu. 

Ragaviņu uzbūvē izmantotas saplākšņa un stiklaplasta kompozīta, kā arī 

saplākšņa detaļas. 

• Ragaviņu gabarītizmēri: 1100 x 130 x 540 mm; 

• sēdekļa augstums: 300 mm. 

 

 
 

The idea of the project was to create a new and innovative product based on 

the well known sled. The result is a Single Runner Sled that functions as an 

entertaining and evolving winter entertainment activity for young and grown-ups 

alike. The Single Runner Sled can be challenging with the need to maintain balance 

and manoeuvrability.  

 

Kontaktinformācija: 22012280, toms.murnieks@gmail.com 
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Publicitāte 

Publicity 

 

 
Izstāžu katalogi 

 
1. Starptautiskā izgudrojumu izstāde MINOX 2013; International Invention 

Exhibition MINOX 2013. Rīga : Biedrība "CONNECT Latvija", Latvijas 

Izgudrotāju biedrība, Starptautiskā Lauksaimniecības universitāte, 2013.  

12 lpp. ISBN 9789984885162. 

 

2. Starptautiskā izgudrojumu izstāde MINOX 2012; International Invention 

Exhibition MINOX 2012. Rīga : Latvijas Izgudrotāju biedrība, Biedrība 

"CONNECT Latvija", 2012. 100 lpp. ISBN 9789984496474. 

 

3. 2. Latvijas izgudrojumu izstāde 2011. Rīga : Biedrība "CONNECT Latvija", 

Latvijas Izgudrotāju biedrība, 2011. 94 lpp. 

 

4. 1. Latvijas izgudrojumu izstāde 2010. Rīga : Biedrība "CONNECT Latvija", 

Latvijas Izgudrotāju biedrība, 2010. 86 lpp. 

 

5. Latvijas Izgudrotāju biedrības un Rīgas Tehniskās universitātes pētnieku 

ekspozīcijas Starptautiskajā izgudrojumu izstādē MINOX 2013. Rembate, 

Liepāja : Starptautiskā Lauksaimniecības universitāte, RTU Liepājas 

Zinātniskais centrs, 2013. 12 lpp. ISBN 9789984885179. 

 

6. Moskvins, Genādijs; Griņevičs, Ivans. Piena ražošanas tehnoloģiju 

jauninājumi: Latvijas izgudrojumu izstādes stenda Nr. 18 katalogs – SLU, 

LLU, RTU un LU izstrādātie paņēmieni, metodes un ierīces. Rembate : SLU, 

2011. 36 lpp. ISBN 9789934815874. 

 

7. Griņēvičs, Ivans. Технологии получения молока; Piena iegūšanas 

tehnoloģijas; Technologies for milk production. Rembate, Rīga : Starptautiskā 

Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Izgudrotāju biedrība, 2012. 32 lpp. 

ISBN 9789984885124. 

 

 

Raksti periodikā 

 

1. Izstādē izrāda 50 izgudrojumu. Uzzini!, Nr.12, 2014, nov., 6.lpp.  

 

2. Ustups, Aivars. Jeriešu veiksmīgs starts izstādē "Minox 2014". Liesma, 

Nr.164, 2014, 22.okt., 3.lpp. 

 

3. Kārkliņa, Diāna. Ar robota roku uz izgudrojumu izstādi. Skolas Diena, Nr.206, 
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