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• radošas darbības rezultātā izveidota unikāla un jauna 
ierīce, metode, sastāvs vai process, kam ir kāds pozitīvs 
pielietojums. Cilvēku, kas ir kaut ko izgudrojis, sauc par 
izgudrotāju.
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LICENCE

• Valsts iestāžu izdota atļauja tirgoties ar noteiktām 
precēm, importēt vai eksportēt tās. 

• Atļauja izmantot izgudrojumu.
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Dokuments
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JAUKS IZGUDROJUMS!  
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Tiešām noder!
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IZGUDROJUMI



Nobela prēmija

Nobela prēmijas 

medaļa.

Nobela prēmijas medaļa 

par sasniegumiem fizikā, 

ķīmijā, fizioloģijā vai 
medicīnā un literatūrā
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Alfrēds Bernhards Nobels

• bija zviedru ķīmiķis, inženieris un izgudrotājs. Pazīstams 
kā dinamīta izgudrotājs un Nobela prēmijas dibinātājs.[1]

• Nobels nodarbojās ar sprāgstvielu pētīšanu.
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https://lv.wikipedia.org/wiki/Zviedri
https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%B6%C4%ABmi%C4%B7is
https://lv.wikipedia.org/wiki/In%C5%BEenieris
https://lv.wikipedia.org/wiki/Izgudrojums
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dinam%C4%ABts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Nobela_pr%C4%93mija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Alfr%C4%93ds_Nobels#cite_note-MWMIH-1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Spr%C4%81gstvielas


Zinātniekiem piešķir Nobela 
prēmiju!
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IZDEVUMI PĒTNIECĪBAI UN ATTĪSTĪBAI % NO 
IKP (tabula)

2010 2015 2020

ES -28 1,92 2,94

LATVIJA 0,61 0,63

LIETUVA 0,78 1,04

IGAUNIJA 1,58 1,47
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IZDEVUMI PĒTNIECĪBAI UN ATTĪSTĪBAI % NO 
IKP ( grafiks)
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Jaunie zinātnieki LATVIJĀ

• https://www.izm.gov.lv/lv/latvijas-zinatnes-kalendars-2019
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https://www.izm.gov.lv/lv/latvijas-zinatnes-kalendars-2019


MŪZIKA spēj ietekmēt mūsu garastāvokli. 

• Zinātnieki ir izpētījuši, ka dziesma spēj samazināt trauksmi un palīdz 
cilvēkiem. Noklausies dziesmiņu, lai rosinātu visus ievērot drošības 
noteikumus!  Ziepiņa dziesmiņa. Masku dziesma.

• https://www.facebook.com/SPKCentrs/videos/795500791284723/

• https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/531937264431210/

29.12.2021 15

https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/531937264431210/
https://www.facebook.com/SPKCentrs/videos/795500791284723/
https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/531937264431210/


Kas izgudrots Latvijā?
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Valters Caps bija fototehnikas konstruktors, 
kurš radīja "Minox" fotoaparātu
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Ivars Kalviņš – pretvēža preparāti, mildronāts
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Vjačeslavs Kaščejevs – fiziķis
https://www.fizmix.lv/video/eksperimenti-

junioriem/papira-caurule
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Latvija 

•var lepoties ne vien ar dabu, tradīcijām, 
arhitektūru, izciliem mūziķiem un sportistiem, 
bet arī ar Latvijas izcelsmes inovatoriem un 
izgudrotājiem, kuru atklājumi ir mainījuši 
pasauli.
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Pasaulē pirmās hologrammas
Latvijā dzimušais fiziķis Juris Upatnieks ……
pasēs, vīzās un naudas zīmēs kā drošības un 

pretviltošanas elementi.
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Riģipsis.

• Tautā biežāk dēvēts par reģipsi, bet tikai retais zina patieso šī produkta 
izcelsmes vēsturi, kuras aizsākumi meklējami tepat pie mums Latvijā - Rīgā. 
Tātad, pēc idejas riģipsis nav nekas cits kā ģipškartona loksnes, kuras tiek 
izmantotas tradicionālajā sausajā būvniecībā. Rīgā to sāka ražot A/S "Rīgas 
Ģipsis" ap 1938. gadu. Vēlāk visas iekārtas pārvietoja uz vāczemi,
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Laimas šokolāde

•1870. gadā vācu rūpnieks Teodors Rigerts Rīgā, 
Zaļajā ielā 2 nodibināja pirmo šokolādes un kafijas 
fabriku Latvijā.Nosaukumu tas ieguva 1925. gadā. 2014. gada 26. 

augustā Norvēģijas uzņēmums "Orkla" nopirka AS "Laima".
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https://lv.wikipedia.org/wiki/1870._gads
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Teodors_Rigerts&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABga
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Norv%C4%93%C4%A3ija
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Orkla&action=edit&redlink=1


Džinsi 

• Rīgas ebreju ģimenē dzimis skroderis šo bikšu 
izgudrošanas vēsturē patiesi ir ierakstīts uz visiem 
laikiem. Tas ir Jēkabs.V.Dāvis, kurš 1871.gadā Reno 
pilsētā ASV izgudroja džinsa bikšu vīles nostiprinošas 
kniedes. Skroderis bija saņēmis uzdevumu uzšūt 
izturīgas bikses kādam mežcirtējam, un viņš izdomāja 
bikšu kabatas nostiprināt ar kapara kniedēm.
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Biočipi medicīnā
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Latvijas inovatīvā kompānija "Aerodium".
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"Aerodium" vēja tuneļi

•Ziemas Olimpisko spēļu 

•noslēguma ceremonijā 

•Sočos 2014. gadā 
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https://www.zinatniekunakts2021.lv/
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PALDIES ZINĀTNIEKIEM!
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Izmantotās resursu vietnes

• https://www.lu.lv/zinatne/zinatnes-komunikacija/zinatnieku-nakts/

• https://www.latvia.travel/lv/apskates-vieta/aerodium-vertikalais-veja-tunelis

• https://spoki.lv/izgudrojumi/3-latviesu-zinatnieku-izgudrojumi-kas/795386

• https://spoki.lv/vesture/Regipsis-vai-tomer-rigipsis/273347

• https://ilonasabera.com/2007/07/01/netverama-holografijas-maksla/

• https://ir.lv/2018/03/26/kas-notiek-ar-inovacijam-latvija/

• https://europa.eu/learning-corner/eu-timeline/discoveries-and-inventions_lv

• http://www.slv.lv/lv/licences.html
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