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2015. gadā RTU Studentu biznesa inkubatorā iekļuvušās idejas 

 

8trees 

Autors: Mārtiņs Straupmanis 

Uzņēmums 8trees nodarbojas ar skaistu lietu izstrādi no koka. Produkti tiek izgatavoti no dabīga bērza 

saplākšņa izmantojot lāzer iekārtu. Šobrīd 8trees galvenie produkti ir koka sienas pulksteņi, koka glāžu 

paliktņi, koka atslēgu piekariņi un magnēti. Tuvākajā nākotnē plānots paplašināt produkciju ar koka auskariem 

un koka griestu lampām. Produktu galvenā vērtība ir to dabiskais materiāls un skaistais dizains. Aptuveni 50% 

produkti tiek pārdoti ārzemes, piemēram, ASV, Singapūrā, Francijā, Norvēģijā. Vairāk info par uzņēmumu 

un  iespēja produktus apskatīt mājaslapā www.8trees.lv vai uzņēmuma Facebook lapā fb.com/8treeslv 

 

Ziedu apstrādāšana ilgtermiņam 

Autore: Aija Keiša 

Uzņēmums ražo ziedus ilgtermiņam, no tiem veidojot produktus pārdošanai un nomai. Apstrādātu ziedu 

īpašības ļauj efektīvāk un daudzveidīgāk izmantot ziedus kompozīciju, dekorāciju, instalāciju, aksesuāru un 

citu produktu veidošanā. Ilgtermiņa izmantošanas laiks ļauj izveidotos ziedu produktus nomāt. 

 

Gaismas stars 

Autori: Valērijs Silins 

Valters Skrīvelis 

Mūsu komanda strādā pie viedā gaismekļa izveides, kas paver jaunas iespējas apgaismojuma izmantošanā, 

pielietojot inovatīvu gaismas izplatīšanās veidu. Mūsu ierīce apvieno plašas apgaismojuma iespējas ar 

detalizētiem vadības rīkiem Jūsu viedtālrunī un spēj atdarināt dabīgās saules gaismas radīto atmosfēru, ienesot 

saules starus Jūsu mājoklī. 

 

TEMESO 

Autori: Renārs Vītols 

Oskars Sīmanis 

Kristaps Kubuliņš 

TEMESO ir konstruktoru birojs, kas galvenokārt koncentrējas uz mašīnbūves un metālapstrādes industriju. 

Mērķis ir izstrādāt dažāda veida tehniskos projektus, paralēli tradicionālajām metodēm, pielietojot galīgo 

elementu metodi, kā arī darbā pastiprināti iesaistīt inženierzinātņu studentus.  

 

Portāls fitnesam.lv 

Autors: Guntis Šusts 

Portāls fitnesam.lv ir paredzēts kā resurss, kas piedāvā kvalitatīvu informāciju par sporta nozari un pareizu 

uzturu. Sadarbojoties ar profesionāliem treneriem mājaslapā būs pieejami raksti un pašmāju veidoti video kā 
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pareizi izpildīt konkrētus fitnesa vingrinājumus tāpat arī izglītojoši video materiāli par citiem jautājumiem 

saistībā ar šīm tēmām. Galvenā funkcija būs uztura un treniņu plānotāja rīki, kas palīdzēs cilvēkiem iegūt 

piemērotu uztura un treniņu plānu un sekot līdzi savam progresam gan mājaslapā gan arī ar mobilo aplikāciju. 

 

UP 

Autori: Aleksejs Šlapackis 

Artjoms 

Tas ir rīts. Jauna diena sākās siltajā gultā. Tu jūti svaigu dabas smaržu. Parādās pirmie saules stari. Ausis dzird 

tik valdzinošu mūziku, ka gribās pasmaidīt. Tu jūti maigu mammas pieskārienu, tāpat kā tas bija bērnībā. Tu 

pamodies, mierīgs un laimīgs. 

Projekts "UP" mēģinās ļaut Jums sajust to visu. 

 

Patriotiski T-krekli ar dzimtās valsts kontūrām 

Autori: Artis Zukuls 

Matīss Ližbovskis 

Komunikācija ir galvenais, kas saved cilvēkus kopā, kāpēc nekomunicēt ar apģērbu? T-krekli ir lielisks veids 

kā netieši komunicēt ar savas valsts pārstāvjiem, atrodoties dažādās publiskās vietās jebkur pasaulē. Šie t-

krekli kalpos gan kā atgādinājums cilvēkiem pašiem sev par savu izcelsmi gan kā ziņojums apkārtējiem. Tas 

simbolizēs indivīda iekšējās pasaules brīvību un neatkarību no sabiedrības un apkārtējās vides.  

 

Taktilās dizaina preces bērniem 

Autores: 

Anna Elizabete Kasparsone 

Agnese Meistare 

Ketija Kalniņa 

Taktilās dizaina preces bērniem - tie ir lina izstrādājumi, kuros tiek akcentētas faktūras. Īpašu uzmanību vēršot 

uz apģērba funkcionālo dizainu un  tehnoloģisko apstrādi, lai apģērbā bērns justos patīkami un ērti. 

Atšķirīgā iezīme - attīstību veicinošie elementi, kas ietverti apģērbā! 

 

Sink ECO 

Autori: Toms Klabis 

Raimonds Rempe 

Sink ECO ražo koka izlietnes, kas ir pilnībā ekoloģiskas un dabīgas. Ir iespējams izvēlēties izlietnes no esošā 

kompānijas portfolio, vai veikt individuālu pasūtījumu. Sink ECO ienesīs vannas istabā daļu no dabas un 

atļaus maigu koka pieskārienu jebkurā laikā. 

 

Place n Go 

Autori: Henrijs Avotiņš 

Ralfs Augulis 

Ikdienā ir tik viegli apkrauties ar mantām, maisiem un koferiem. Pienāk brīdis, kad tas viss sāk traucēt, un tad 

palīgā nāksim mēs – “Place n Go”. Iespēja, atstāt Jūsu somas, koferus un citas lietas visdažādākajos izmēros, 
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kā arī papildus atstāt savus riteņus drošā vietā. Tas viss ne tikai Jums pa rokai, bet pa ceļam arī festivālos un 

dažādos masu pasākumos, kuros mēs uzraudzīsim Jūsu dārgumus. 

 

Dreambag 

Autore: Ilona Čigirova 

"Dreambag", tā galvenais darbības virziens ir somu un to aksesuāru ražošana. "Dreambag" piedāvā šo unikālo 

somu, izvēlieties drānas struktūru un krāsu. Katrs pats var izveidot savu ideālo somu, kurā jutīsies pārliecināts 

par sevi un savu tēlu.  

 

Homy Box 

Autori: Ēriks Gopaks 

Kaspars Polis 

Juris Ormanis 

Olga Mihaiļenko 

Homy Box ir Jūsu komforta palīgs, kas rūpējas par Jūsu labsajūtu ikdienā. Tā ir mazā un stilīgā kastīte ar LCD 

displeju, kura ir piepildīta ar dažādiem sensoriem. Atrodoties uz Jūsu darba galda, Homy Box sekos līdzi gaisa 

kvalitātei, temperatūrai, troksnim, putekļu un neveselīgu gāzu koncentrācijai, brīdinot Jūs par neveselīgiem 

un darbam nepiemērotiem apstākļiem. Pateicoties Homy Box, Jūs varat uzlabot savu veselību, nodrošinot 

optimālus apstākļus tajās vietās, kur pavadāt lielāku dienas daļu. 

Jūtieties labāk ar Homy Box! 

  

Draudzīgais WiFi 

Autori: Mārtiņš Grasis 

Imants Skultāns 

Friendly Wifi - platforma uzņēmumiem, lai piesaistītu esošos klientus savos mārketinga kanālos.  

 

VS knife 

Autors: Edgars Viziņš 

Iepazīstot nažu pielietojumu virtuvē, tika izstrādāta ideja par jaunu naža konceptu. Šī 3. līmeņa inovācija ļauj 

gan personalizēt, gan ievērojami atvieglot tā lietošanu darba procesā. Ar 3D grafisko programmu ir iespējams 

personalizēt bāzes modeli jebkurai plaukstas ģeometrijai gan kreiļiem, gan labročiem. Šis augstvērtīgais 

profesionālais instruments var tikt iekļauts gan amatieru, gan profesionāļu, gan tehniskā dizaina fanu 

instrumentu arsenālā. 

 

Vārdu Pulkstenis 

Autori: Roberts Gotlaufs 

Linards Jukmanis 

Mūsu produkts, Vārdu Pulkstenis, ir moderns un tajā pat laikā ļoti latvisks risinājums vienkāršajai vēlmei 

zināt, cik pulkstenis?. Šis pulkstenis rāda laiku citādā un interesantā veidā - nevis laiks tiek nolasīts skatoties 

uz apaļu ciparnīcu un trīs ceiriem, bet vienkārši izlasīts - atliek tikai palūkoties uz pulksteni un uzreiz var 

izlasīt laiku skaidrā latviešu valodā. Ierīce tiks veidota no dažādu krāsu un tekstūru kokmateriāliem. Vēl viena 

pulksteņa iespēja ir mainīt izgaismojuma krāsu pēc vēlēšanās. 


