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Kā Jums radās ideja pētīt?

Kāpēc Jūs plānojat pētīt … ?



Vai kādreiz ir sapinušies austiņu 

vadi?

Ko darīt?





Skrienot var klausīties mūziku –

forši!

Ko vēl darot būtu forši klausīties 

mūziku?

Peldot





Nevar redzēt to, ko Tu nezini!!!

jeb

Tu redzi to, ko Tu gribi!

Tu nevari trāpīt mērķim, kuru tu neredzi, un tu 

nevari redzēt mērķi, kura tev nav. /Z.Ziglar/



Kāds varētu būt ratiņkrēsls?

Vai Jums ir risinājums 

personām ar kustību 

traucējumiem?







1.Padoms – Stāstīt un klausīties!



Vai kādam ir vajadzīgs….









2.padoms – Jābūt vērtībai 

(pielietojams, nepieciešams)!



Kad ideja kļūst vērtīga?

(neatkarīgi no komercializācijas veida)

Risina reālu problēmu, reālā tirgū

Tirgus grib un var maksāt par radīto vērtību 
(ir zināms potenciālo pircēju, lietotāju viedoklis)

Labi attīstīts Biznesa modelis 



Piemēri



PolyLabs
High quality Bio polyol from

renewable resources (rapseed

and tall oil)

One of the projects that was

finished according the plan

Cooperation with Institute of 

Wood chemistry



ALINA Eco-Shield technology is

used by paint producers to

substitute biocides and heavy

metals while extending wooden

paint and coating lifetime.

• Nominated as one of 

winners in Sustainable 

Build innovation award, 

Denmark



http://www.db.lv/razosana/pret-pelejumu-ar-mala-speku-435389
http://www.balticclayminerals.lv/wp-content/uploads/2015/06/LB_16-organomali-3.pdf
http://climatelaunchpad.org/finalists/alina/


Disinfects water - kills viruses 

and bacteria. Removes organic 

pollution without mechanical 

filters and use of chemicals.                                                                                                

• Climate Launch pad 

finalist

• R&D projects in pipeline



81 idea – semifinal

10 ideas – final 

(«Dragon»)



• Accepted in Vertical accelerator 

• Recognized in ULF ethnology 

expo

• Presented in Medicon 2016 

event

Eho Textiles - smart textile 
company, producing apparel for 
people with movement disorders, 
to master body motion for better 
training and recovery process. 



Tehnoloģija ir tikai rīks!

Svarīgi - kāds ir tās pielietojums un, kādu 

vērtību tā sniedz lietotājam!



3.padoms – Nesteigties!



Tehnoloģiju gatavības līmeņi



Zinātnisks pētījums

Tehnoloģijas 

pielietojuma koncepcija

Tehnoloģijas izstrāde 

laboratorijā

Tehnoloģijas 

demonstrācija

Sistēmas, tehnoloģijas  

praktiskā darbība

Sistēmu izstrāde, 

pilnveide

Vērtība Riski Izmaksas



Zinātnisks pētījums

Tehnoloģijas 

pielietojuma koncepcija

Tehnoloģijas izstrāde

Tehnoloģijas 

demonstrācija

Sistēmas, tehnoloģijas  

praktiskā darbība

Sistēmu izstrāde, 

pilnveide

Pēdējais brīdis, kad var 

«mazsāpīgāk» pārdomāt!!!

Kāds varētu būt pielietojums?

Jo vairāk informācijas, jo labāk!

IP jautājumi
Komunikācija ar «tirgu» 

Laika grafiks līdz tirgum

Ticami izmaksu aprēķini



Zinātnisks pētījums

Tehnoloģijas 

pielietojuma koncepcija

Tehnoloģijas izstrāde 

laboratorijā

Tehnoloģijas 

demonstrācija

Sistēmas, tehnoloģijas  

praktiskā darbība

Sistēmu izstrāde, 

pilnveide

PirmsInkubācija, 

ZTI

H 2020

Finansējums

Biznesa Eņģeļi

Akseleratori / inkubatori

LIAA programmas, 

jaunu produktu 

izstrāde



Rezultāts Pārneses

veids

Darbības

īstenošanas 

laikā

Darbības pēc 

projekta

Rezultātu

ilgtspējas 

nodrošināšana

Zinātniskais

raksts

Publicēšana 

žurnālā

Rezultāta

definēšana, 

izdevumu

uzskaitīšana

Publicēšana (ja 

rezultāts nav

sasniegts jau 

projekta laikā) Pētījuma rezultātu

izmantošana citu 

projektu 

pieteikumiem 

skaidri nodalot 

iepriekš sasniegto 

un nākotnē plānoto

Uzstāšanās 

konferencē

Izgudrojums,

zinātība, 

dizainparaug

s u.c.

Licencēšana Atklāts konkurs, 

ieņēmumu 

ieguldīšana 

pamatdarbībā

Atsavināšana Atklāts konkurs

Ieviešana Ar ieviešanu 

saistītās darbības 

(grāmatvedība utt.)



Paldies par uzmanību!!!

Jautājumi?



Zinātība 

= praktiskas informācijas kopums, kas rodas 

pieredzes un testēšanas rezultātā un ir:

i) slepens, t. i., nav vispārzināms vai viegli pieejams

ii) būtisks, t. i., svarīgs un noderīgs līguma produktu 

ražošanai

iii) precizēts, t. i., aprakstīts pietiekami vispusīgi, lai 

būtu iespējams pārbaudīt, vai tas atbilst slepenības 

un būtiskuma kritērijiem
* KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 316/2014



Svarīgi!

• Precīzi definēt projekta rezultātus

• Veikti atsevišķu izdevumu uzskaiti šiem 

rezultātiem

• Savlaicīgi informēt atbilstošās LU 

struktūrvienības par plānotajiem 

rezultātiem un jautājumiem vai 

problēmām, ja tādas radušās


