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Plkst. 12.30   Paplašinātā Senāta sēde.
Plkst. 13.00   RTU 49. starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēdes atklāšana. RTU rektora Ivara Knēta svētku uzruna.
Plkst. 13.15   Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera svētku uzruna.
Plkst. 13.40   RTU zinātņu prorektora Leonīda Ribicka pārdomas par zinātnes un zinātnieku lomu RTU tālākajā izaugsmē.
Plkst. 14.10   RTU Goda biedra akadēmiķa Jāņa Stradiņa stāstījums par Rīgas tehniskās inteliģences pirmsākumiem.
Plkst. 14.40   Konkursa «RTU Gada zinātnieks 2008» un «RTU Gada jaunais zinātnieks 2008» uzvarētāju apbalvošanas ceremonija.
Plkst. 15.20   RTU apbalvojumu pasniegšana.
Noslēgumā saistoši atmiņu stāsti un pārdomas par RTU nākotni. 

Atzīmējot RTU (RPA) dibināšanas 146. gadadienu un 
RPI atjaunošanas 50. gadadienu
2008. gada 14. oktobrī RTU Lielajā aulā, Kaļķu ielā 1, notiks Rīgas Tehniskās universitātes (Rīgas Politehniskās augstskolas) dibināšanas 
146. gadadienai un Rīgas Politehniskā institūta atjaunošanas 
50. gadadienai veltītie svinīgie pasākumi.

Zinātnieku nakts pasākumi Rtu
Zinātnieku naktī, kas norisinā

jās 26. septembrī, RTU notika 
vis dažādākās ar zinātnes tēmu 
saistītas aktivitātes, kas priecēja 
gan acis, gan ausis un pavēra 
priekš karu uz zinātnes pasaules 
aizraujošo pusi.

Zinātņu prorektora dienests 
aici nāja ikvienu uz mirkli kļūt 
par zinātnieku un izbaudīt zināt
niekiem sniegtās iespējas, iepazīt 
pasauli un apmeklēt divas izstādes: 
RTU galvenajā ēkā, Kaļķu ielā 1, 
un Rīgas Biomateriālu inovāciju 
un attīstības centrā (RBIAC), Pul
ka ielā 3/3.

Modernākajā Biomateriālu at
tīs tības un inovācijas centrā Lat
vijā notika ekskursijas «No nano 
līdz makro», ko vadīja RTU dok
toranti. Interesentiem bija iespēja 
uzzināt, kā top biomateriāli un 
medicīniskie implanti, un aplūkot 
vairākas unikālas iekārtas – di
ferenciāltermiskās analīzes iekār 
tu, augsttemperatūras mikro
sko pu, elektronu mikroskopu, 
hid raulisko presi ar hidrostatis
kās presēšanas cilindru, lāzer na
nometru u. c.

Savukārt RTU galvenās ēkas 
Lielajā aulā varēja aplūkot krā

sai nu un neparastu zinātnes foto
grāfiju izstādi – fotoattēlus no 
Lielbritānijas fonda «Wellcome 
Trust». Šos attēlus fonda ko lek
cijas žūrija atzinusi par inte re
san tākajiem 2008. gada uzņēmu
miem. Aplūkojami bija arī attēli, 
kuru autori ir RTU Biomateriālu 
inovācijas centra zinātnieki, kā arī 
dizaina un tekstila mākslinieces 
Zanes Bērziņas fotogrāfijas, kurās 
redzams cilvēka pieres vai vēdera 

ādas «raksts» palielinājumā.
Īpašu vizuālu un audiālu 

harmoniju, atspoguļojot attēlus 
skaņā un videoinstalācijā, veidoja 
dīdžejs Lehitkarnef (Andrejs Zā
lītis) un vīdžejs Māris.

Lielās aulas foajē izstādes ap
mek lētāji tika aicināti savos zīmē
jumos atspoguļot to, kā viņi redz 
zinātniekus.  Visus izstādes ap
meklētājus, gan lielus, gan mazus,  
īpaši iepriecināja piedāvātais cie

nasts – cukurvate. 
Neredzētu apmeklētāju pie plū

dumu piedzīvoja izstāde «Leo
nardo ģēnijs». Pēc Leonardo da 
Vin či manuskriptiem darinātie 
mo deļi tika apspriesti, apbrīnoti 
un ar bijību darbināti. Šajā izstādē 
apmeklētājiem tika piedāvāts foto
grafēties uz velosipēda modeļa, 
kuru Leonardo da Vinči izgudroja 
pirms 500 gadiem, un turpat uzreiz 
saņemt arī savus fotouzņēmumus.

Zinātnieku nakts ilga no plkst. 
18–23, bet sagatavotā informācija 
un nozīmītes bija izdalītas jau 
plkst. 19.  Bija liels gandarījums re
dzēt, kā apmeklētāji iziet no RTU 
ar smaidu, sakot paldies par jauko 
un draudzīgo gaisotni.  

Zinātnieku nakts ir Eiropas Ko
misijas atbalstīts un finansēts pro
jekts, kuru realizē LZA sadarbībā 
ar Latvijas augstskolām un zināt
niskajiem institūtiem. Šāds pasā
kums Latvijā notika jau trešo ga
du. Tie ir zinātnes svētki, kad 
viena vakara laikā jebkuram inte
resentam ir dota iespēja kļūt par 
zinātnieku. Septembra pēdējās 
piektdienas vakarā šādi pasākumi 
notiek vairāk nekā 150 pilsētās 30 
Eiropas valstīs.

Atsauksmes par Zinātnieku 
nakti RTU lasiet 2. lpp.
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SVEICAM/ZINĀTNIEKU NAKTS

TMF doktorantu Jevgēniju Burdunu,
kas 2008. gada 27. augustā aizstāvējis 

promocijas darbu
«Civilās aviācijas lidmašīnas lidojuma 

sarežģītos apstākļos drošības 
prognozēšana»

un ieguvis inženierzinātņu doktora 
zinātnisko grādu transporta un 

satiksmes nozares gaisa transporta un 
infrastruktūras apakšnozarē.

EEF doktorantu Gati Junghānu,
kas 2008. gada 29. augustā aizstāvējis 

promocijas darbu
«Energosistēmas darba īpatnības 

liberalizēta tirgus apstākļos»
un ieguvis inženierzinātņu doktora 

zinātnisko grādu enerģētikas nozares 
elektroenerģētikas apakšnozarē.

EEF doktorantu Mārtiņu Kalniņu,
kas 2008. gada 29. augustā aizstāvējis 

promocijas darbu
«Energosistēmu režīmu optimizācijas 
matemātisko modeļu izstrāde tirgus 

ekonomikas apstākļos»
un ieguvis inženierzinātņu doktora 

zinātnisko grādu enerģētikas nozares 
elektroenerģētikas apakšnozarē.

EEF doktorantu Oļegu Linkeviču,
kas 2008. gada 29. augustā aizstāvējis 

promocijas darbu
«Koģenerācijas elektrostaciju darbības 

režīmu optimizācija»
un ieguvis inženierzinātņu doktora 

zinātnisko grādu enerģētikas nozares 
elektroenerģētikas apakšnozarē.

 «Domāju, ka pozitīvus iespaidus guva gan apmeklētāji, gan pasākuma 
organizatori! 

Pārsteidza lielais apmeklētāju skaits – ap 1000 gan Kaļķu ielā, gan Biomateriālu 
centrā, kas liecina par to, ka zinātne un RTU spēj piesaistīt interesentus no divu 
līdz 70 gadu vecumam. Esam gandarīti un domājam, ka pasākumā būtu jāpiedalās 
arī nākamgad.

Paldies Zinātņu daļas kolektīvam par darbu!»
Profesors Leonīds ribickis, zinātņu prorektors

«Šis bija mūsu pirmais mēģinājums startēt šādā pasākumā. Ja redzu, ka RTU 
ir spējis sev piesaistīt mazus bērnus ar tētiem, mammām, skolotājas ar visu klasi 
(piemēram, no Talsiem!), velokurjerus, pusaudžus, omes, vairāk nekā 1000 cilvēku, 
ja šie cilvēki ir tik atraktīvi, ka no gumijas cimdiem spēj celt pieminekli ģēnijam 
un uzzīmēt savu izdomāto zinātnieku, ja, ejot ārā no RTU, vidusskolnieks jautā, 
vai savu skolas darbu viņš varētu izstrādāt kopā ar kādu no mūsu profesoriem, 
manuprāt, pirmais mēģinājums bijis veiksmīgs. 

Paldies par to Lailai, Dainai, dizaineram Aivim Cimžam, Eduardam, Sergejam, 
Renāram, Santai, Dainim un SP, Lindai, Evitai.»

eLīna LočmeLe, Zinātņu daļa

«Zinātnieku naktī mēs lietas redzam citādi! Te pēkšņi šūnas pārvēršas par liela 
formāta gleznu, audums par gaismas avotu, aiz ārēji vienkāršas lietas ieraugām 
daudzu gadu un pat gadsimtu zinātnieku darbu.

Līdztekus esošajiem pasākumiem vajag organizēt tematisku semināru, kurā 
sākumā būtu četru piecu pētnieku prezentācijas, pēc tam diskusijas, ko vadītu 
speciālists, un iespēja klausītājiem uzdot jautājumus. Šāds pasākums palīdzētu 
topošajiem un esošajiem studentiem skaidrāk saskatīt mērķi un studēt «līdz 
galam», gūstot motivāciju pārvarēt matemātikas labirintus!»

Zigmunds Zitmanis, rektora vietnieks it jautājumos

«Prieks, ka arī RTU ir novērtējusi šo pasākumu kā iespēju uzrunāt sabiedrību. 
Lielu un mazu gribētāju ieraudzīt neredzamo un satikties ar Leonardo da Vinči 

ģēniju netrūka. Pozitīvā un nepiespiestā gaisotne, ko izdevās radīt, sadarbojoties 
ar Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas studentu Aivi Cimžu, dīdžeju s 
Lehitkarnef un vīdžeju Māri, lika aizmirst iesīkstējušo pieņēmumu, ka zinātne ir 
pārlieku nopietna un neizprotama joma tiem, kas paši tajā nav «iekšā līdz ausīm». 
Manuprāt, ikviens jutās gaidīts RTU. Cilvēki labprāt līdzdarbojās pieminekļa 
celšanā ģēnijam un zīmēja savas asociācijas par tēmu «zinātne». Netrūka arī 
jautājumu.

Tas, ka Zinātnieku nakti apmeklēja tik daudz skolēnu, liecina, ka jauniešus 
tomēr interesē zinātne. Mūsu uzdevums ir uzturēt šo interesi un rosināt viņus 
pašus iejusties pētnieku lomā.

Žēl, ka RTU studenti, mācībspēki, zinātnieki, administrācija tik kūtri apmeklēja 
šo pasākumu. Tomēr ceru, ka šā gada pozitīvā pieredze mainīs mūsu attieksmi, 
un nākamgad Zinātnieku naktī varēsim sastapt ne vienu vien RTU pētnieku, kas 
gribēs par saviem sasniegumiem un izgudrojumiem pastāstīt plašākai publikai.»

evita serjogina, ssad

«Organizējot jebkuru pasākumu, kas domāts plašākai publikai, diezgan grūti 
prognozēt, kā būs «nostrādājuši» publicitātes pasākumi un cik apmeklētāju 

gaidāms. Zinātnieku nakts rīkotāji trāpīja desmitniekā, un pasākuma apmeklētāji 
plūda uz RTU galveno ēku līdz pašām pasākuma beigām. Neapšaubāmi apmierināti 
palika visi – jo bija iespēja gan iepazīt un izzināt zinātni, gan aktīvi darboties ar 
eksponātiem, gan baudīt zinātnes noslēpumaino gaisotni!»

evita miščuka, ssad

«Saņēmu daudz pateicības vārdu. Ar notiekošo RBIAC bija atbraukuši iepazīties 
daudzi Latvijas skolēni ar skolotājiem un arī bērni, kurus interesēja, ko dara vecāki 
mūsu centrā, un vecāki, kurus interesēja, ar ko nodarbojas viņu bērni RBIAC. 

Gandarījums bija arī par zinātniekiem – kolēģiem no LU un RSU. Stomatologi 
lūkojās pēc jauniem materiāliem.

Daudzi meklēja ceļu uz mūsu centru pēc diskusijas zinātnes kafejnīcā, kas 
notika LU ēdnīcas zālē. Mūsu darbinieku izveidotā gaismas reklāma «Zinātnes 
nakts» tumšajā Pulka sētā šo mērķi padarīja vieglāk sasniedzamu.

Paldies visiem, kas mūs atbalstīja!»
asoc. profesore Līga bērZiņa-cimdiņa, rbiac direktore

«Biomateriālu centru apmeklēja ļoti lielas grupas, arī no Talsu valsts ģimnāzijas 
un Suntažu vidusskolas. Manuprāt, emocijas un labs noskaņojums, svētku sajūta 
bija gan mūsējiem, gan viesiem.

Cilvēki bija aktīvi, gan pildot testus par biomateriālu tēmu, gan rakstot 
anketas. Apmeklētāji nāca arī pēc plkst. 23, un mēs nevienu ārā nedzinām. 
Visiem bija gandarījums. Cerams, ka nākamgad arī varēsim piedalīties tik skaistā 
pasākumā!»

kristīne šaLma, rbiac

«Divu pavadoņu sabiedrībā izdevās pabūt sešās vietās – RTU galvenajā ēkā un 
RBIAC, LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā, LU Bioloģijas fakultātē, LU 
Ķīmijas fizikas institūtā un RSU Anatomikumā.

Sākotnēji biju skeptiski noskaņots par RTU izskatīšanos uz citu fona, tomēr 
pasākumā redzētais mani pozitīvi pārsteidza. Man pat bija zināms lepnums par 
to, ka esmu RTU students.

Īpaši vēlos izcelt RBIAC – organizēta un labi saprotama ekskursija, skatāmi 
eksponāti. Pozitīvu iespaidu atstāja arī mistiskā gaisotne RTU Lielajā aulā. 

Lai pasākums attīstās – jaunas idejas nākamajam gadam! Noteikti iešu!»
dainis jakoveLs, sP Zinātnes komisijas vadītājs

apsveicam!

Zinātnieku nakts pasākumi Rtu
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ĪSZIŅAS/STARPTAUTISKO UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU DEPARTAMENTĀ

Rekonstruēto telpu atvēršanas svētki ZB
10. oktobrī plkst. 15 pēc pārbūves RTU Zinātniskās bibliotēkas (ZB) centrālās ēkas 

2. stāvā durvis vērs Lasītāju apkalpošanas nodaļa. Telpas dizainu veidojis mākslinieks 
Mārtiņš Heimrāts.

Bibliotēkas lietotāji šeit varēs meklēt informāciju kartīšu un elektroniskajā katalogā 
paši, kā arī saņemt bibliotēkas konsultanta palīdzību. Visas grāmatas un žurnāli būs 
brīvpieejā. Ar šiem dokumentiem varēsiet strādāt gan jaunizveidotajās lasītavas darba 
vietās, gan reģistrēt tos līdzņemšanai. Jūs sagaidīs arī patīkami atpūtas stūrīši.

Jaunatvērtajā telpā paredzēts iekārtot un 10. oktobrī atklāt RTU Tēlotājas mākslas 
katedras vadītājas Anitas Melderes gleznu un RTU arhitektūras studentu darbu 
izstādi.

Jaunievedums mūsu darbā ir arī speciālista konsultācija par bibliotēkas izmantošanu, 
jau ieejot ZB centrālās ēkas vestibilā.

Gaidām jūs 10. oktobrī!

26. septembrī RTU Tolerances dienu kopumā apmeklēja 43 cilvēki, no kuriem 18 
bija ārzemju studenti, 21 RTU students, divi pārstāvji no «Afrolat» asociācijas un 
pārstāvis no Portugāļu kultūras centra. Pasākuma noslēguma daļā viņiem pievienojās 
Ilze Kļaviņa, ĪUMSIL sekretariāta pārstāve, un Smuidra Žermanos, Rīgas Stradiņa 
universitātes Starptautisko studiju departamenta dekāna vietniece.

Pasākums «Tolerances diena» tika īstenots ar Eiropas Kopienas «Programmas 
nodarbinātībai un sociālai solidaritātei – PROGRESS (2007.–2013.)» atbalstu kā viens 
no projekta «Informēšanas kampaņa par pretdiskriminācijas jautājumiem ārzemju 
studentiem Latvijā «Tu esi tiešām aicināts!»» pasākumiem.

Pasākuma mērķis bija iepazīstināt RTU studentus ar starpkultūru komunikāciju 
veicinošām stratēģijām, kas veido tolerantu akadēmisko vidi, veicinot RTU iekļaušanos 
globālajā apritē, un palīdz studentiem attīstīt tādus uzvedības modeļus un iemaņas, lai 
justos komfortabli, studējot gan Latvijā, gan ārzemēs.

Realizēts pirmais brīvpieejas datoru projekts, uzstādot tos RTU galvenajā ēkā 
Kaļķu ielā 1 un Transporta un mašīnzinību fakultātē Ezermalas ielā 6. Pirmo reizi 
RTU brīvpieejas datori uzstādīti speciāli konstruētā galdā, lai nodrošinātu gan drošību, 
gan arī ērtu to lietošanu. Jau tagad var novērot, ka studenti pirms lekcijām un starpbrīžos 
izmanto internetu savām vajadzībām.

«Nav noslēpums, ka RTU strauji attīstās e-studiju vides lietojums, un, lai nodrošinātu 
arvien plašāku tās pieejamību, RTU jau tagad ir uzstādīti 140 Wi-Fi piekļuves punkti, 
kā arī brīvpieejas datori ar pieslēgumu RTU maģistrālajam datortīklam,» stāsta RTU 
Informācijas tehnoloģijas lietotāju atbalsta centra vadītājs Kaspars Auzarējs-Auzers.

Rohusa un Beatrises Mummertu fonds izsludina pieteikšanos uz stipendijām 
ekonomikas un inženierzinātņu studentiem profesionālās kvalifikācijas vai 
maģistra grāda iegūšanai Āhenes Tehniskajā augstskolā vai Ķelnes universitātē.

Mummertu fonda stipendijas tiek piešķirtas uz diviem vai trīs gadiem. 
Stipendijas apjoms ir 800–850 eiro mēnesī. Papildus stipendiāti saņem piemaksas 
studiju maksas, ceļa izdevumu, veselības apdrošināšanas, īres maksas segšanai, 
kā arī datora un printera iegādei. Izcilākajiem studentiem tiek piešķirtas papildu 
prēmijas.

Stipendiātiem bez studiju programmas tiek piedāvātas prakses iespējas  
uzņēmumos, izglītojoši semināri par līderību, konfliktu risināšanu, laika 
menedžmentu, personāla vadību. 

Uz stipendijām var pietiekties ekonomikas un inženierzinātņu studenti vecumā 
līdz 24 gadiem ar ļoti labām vācu valodas zināšanām. Pretendentiem jābūt 
pabeigušiem vismaz trīs kursus savas valsts universitātē. Uz stipendiju var kandidēt 
arī tie, kas jau ieguvuši bakalaura grādu vai profesionālo kvalifikāciju. 

Pieteikšanās termiņš – 30. novembris. Informācija un pieteikuma anketa – 
www.mummertstiftung.de.

Konsultēties par dokumentu noformēšanu var arī RTU SSAD, Kaļķu ielā 1, 
222. telpā, tālr. 67089021; e-pasts: evita.serjogina@rtu.lv. 

Mummertu fonda stipendijas 
ekonomikas un inženierzinātņu 
studentiem 

«Siemens AG» ar ikmēneša stipendiju 755 eiro apmērā atbalsta tehnisko 
specialitāšu studentus, kas ieguvuši bakalaura grādu un vēlas studēt maģistrantūrā 
Vācijas augstskolās. Augstskolu, programmu saraksts, uzņemšanas noteikumi un 
citi nosacījumi: http://generation21.siemens.de/generation21/deutschland/de/pages/
hochschulprojekte/smp/voraussetzungen.jsp.

Informācija – RTU SSAD Kaļķu ielā 1-222, pa tālr. 67089314 vai rakstot evita.
miscuka@rtu.lv. 

«Siemens Masters Program» 

Latvijas Banka izsludina ikgadējo Latvijas augstskolu studentu zinātnisko 
darbu konkursu. Tā mērķis ir veicināt topošo tautsaimniecības speciālistu 
pievēršanos ekonomiskajai analīzei, rosinot interesi par aktuālu finanšu un 
ekonomikas tēmu pētniecību.

Konkursa darbos studenti aicināti apzināt un analizēt vairākus tēmu lokus, 
tostarp valsts nākamā stratēģiskā mērķa – eiro ieviešanas – perspektīvas; 
ekonomikas ārējo sektoru – dažādus eksporta konkurētspējas aspektus; finanšu 
tirgu – kreditēšanas ietekmi uz tautsaimniecību, pensiju fondu pārvaldes tirgu. 
Tēmas aplūkojamas Latvijas vai Baltijas valstu tautsaimniecības kontekstā.

Tēmu saraksts, kā arī darbam izvirzītās prasības un citi nosacījumi publicēti 
konkursa nolikumā www.bank.lv sadaļā «Paziņojumi, jaunumi».

Konkursa darbi studentiem jāiesniedz Latvijas Bankā no 2009. gada 18. maija 
līdz 29. maijam, un rezultāti tiks publiskoti 2009. gada 15. jūnijā Latvijas Bankas 
interneta lapā. Konkursa uzvarētājiem paredzēts piešķirt sešas godalgas, pirmās 
vietas ieguvējam – 1200 latu.

Latvijas Bankas organizēto studentu zinātnisko darbu konkursu laureātu vidū 
kopš pirmā konkursa 2003. gadā bijuši LU, REA, RTU, LLU un Banku augstskolas 
studenti.

Latvijas Bankas studentu zinātnisko 
darbu konkurss

Tolerances diena RTU

Brīvpieejas dators TMF
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SSAD

4. septembrī Latvijas Universitātes 
Lielajā aulā «Eiropas valodu dienas 
2008» konferences laikā tika sumi
nāti Eiropas Atzinības zīmes valodu 
apguvē laureāti, kuru vidū bija lat

viešu valodas apguves projekta «Lat
viski par Eiropu un eiropiešiem» īste
notājas Marika Gustovska un Ināra 
Vimba. RTU projekts, ko konkursam 
«Eiropas Atzinības zīme valodu ap-
guvē» bija iesniedzis SSAD, ieguva LR 
IZM speciālbalvu.

Eiropas Komisija konkursa «Eiropas 
Atzinības zīme valodu apguvē» te ma-
tisko prioritāti izsludina reizi gadā. Šo-
gad konkursa tēma bija starpkultūru 
dia logs. Konkursam varēja pieteikt ino-
vatīvus projektus, kuru īstenotāji valodu 
stundās atspoguļo vairāku kultūru as-
pektus un līdz ar to vairo interesi par 
dažādu Eiropas valstu valodām ar kul-
tūras pasākumu palīdzību.

RTU SSAD jau astoto gadu vasarā 
or ganizē intensīvo latviešu valodas un 
kultūras kursu «Erasmus» studentiem. 
Mēneša laikā jaunieši no Eiropas valstīm 
ne tikai apgūst latviešu valodas pamatus 

un uzzina par aktualitātēm Latvijas sa-
bied rībā, kultūrā, ekonomikā, politikā, 
bet arī savstarpēji dalās savā ikdienas 
dzīves un studiju pieredzē un iepazīst 
citu valstu valodas un tradīcijas. Šo-
gad no 4. līdz 29. augustam RTU or-
gani zētajos latviešu valodas kursos pie-
dalījās 21 students no Lietuvas, Vācijas, 
Ungārijas, Portugāles, Polijas, Austrijas 
un Nīderlandes.

Kopumā konkursam tika pieteikti 
de viņi projekti: Ventspils 6. vidussko-
las projekts «Valodas svētki», Mālpils 
pa gasta padomes projekts «Valodām 
draudzīgs pagasts», Rīgas Teikas vidus-
skolas projekts «Ieklausies manī – uz-
runā mani», Rīgas 25. vidusskolas pro-
jekts «Starpkultūru mijiedarbība 
da  žā du valstu skolu partnerattiecībās», 
Les tenes pamatskolas projekts «Kas es 
esmu?», SIA «Centro Picasso» projekts 
«Spāņu mācību centrs Picasso», Gul-

benes ģimnāzijas projekts «Sadosim ro-
kas Eiropā».

LR Izglītības un zi nātnes ministrijas 
valsts sekretārs Ma reks Gruškevics 
Eiropas Komisijas dip lomus pasniedza 
Mālpils pagasta padomes, Ventspils 6. 
vidusskolas, Rī gas Teikas vidusskolas 
un Rīgas 25. vi dusskolas pārstāvjiem. 
LR Izglītības un zinātnes ministrijas 
speciālbalvas sa ņēma RTU, SIA «Centro 
PICASSO» un Lestenes pamatskolas 
projekti. Sa vukārt VA «Akadēmisko 
programmu aģentūra» atzinības rakstu 
ieguva Gul benes ģimnāzija par projekta 
«Sadosim rokas Eiropā» īstenošanu. 
Konkursa uzvarētāji ieguva tiesības 
izmantot EAZVA simboliku.

Konkursā iesniegtos projektus iz-
vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija valodu 
apguves speciālisti no dažādām valsts 
institūcijām, kā arī tika pieaicināts 
ārzemju eksperts no Ungārijas.

BaiBa tRačuma, apF 5. kursa studente

«Erasmus» prakse vācu arhitektu birojā «Behnisch Architekten» man nāca 
negaidot, un priecājos, ka saņēmu atsaucību un atbalstu gan no fakultātes vadības 
puses, gan no «Erasmus» programmas koordinatoriem, lai maija sākumā varētu 
sākt sešu mēnešu praksi Štutgartē.

Pēc trim darba pieredzes gadiem arhitektu birojā «Arhitekta J. Pogas birojs» sa-
ņēmu piedāvājumu doties uz «Behnisch Architekten» biroju Štutgartē, lai piedalītos 
Ventspils koncertzāles un Lielā laukuma labiekārtojuma skiču projekta izstrādē. 
Šo projektu birojs ieguva, piedaloties konkursā.

Ne viens, ne otrs man neizraisīja jautājumus, un situācijas nopietnību es uz-
tvēru uzreiz – «Behnisch Architekten» ir ievērojams arhitektu birojs, par ko 
vēl Latvijā varēju pārliecināties, izlasot tādas lieliskas grāmatas kā «Behnisch, 
Behnisch & Partner. Buildings and Designs», «Ecology. Design. Synergy. Behnisch 
Architekten+Transsolar ClimateEngineering» un citas publikācijas, kā arī ielū-
ko jo ties interneta mājaslapā www.behnisch.com. Arī Ventspils man nav sveša, jo 
iepriekš jau nācās strādāt pie projektiem Ventspilī, tāpēc šīs pilsētas vide un raks-
turs jau ir iepazīti. Šis aspekts ir ļoti svarīgs, esot tik tālu prom no vides, kurā 
tiek projektēts objekts, – jāizprot klimata un sabiedrības specifika, tas jāpārrunā 
ar vācu kolēģiem. Tāpat loģiska ir nepieciešamība pēc cilvēka, kas zina latviešu 
valodu, jo tas atvieglo komunikāciju, un ir nepieciešami angļu-latviešu tulkojumi 
gan rasējumos, gan ziņojumos. Vienīgais jautājums, kas darīja mani nemierīgu 
pirms brauciena, bija: vai mācēšu uztaisīt kvalitatīvus maketus, jo biju brīdināta, 
ka būs jātaisa maketi, diemžēl mans iepriekšējais darbs šo komponentu neiekļāva, 
arī universitātē ar maketēšanu neaizrāvos. 

Un tā ierados Štutgartē maija sākumā – ar 20 kg smagu koferi, ar «nelielu ko-
ferīti», kurā ieliku savu iepriekšējo darba pieredzi, un pilnu «rokassomiņu» ar ap-
ņēmību paveikt visus man uzticētos uzdevumus. Pēc trim birojā nostrādātiem 
mēnešiem redzu, ka tā bija pareiza pieeja, – tas ir viss, kas nepieciešams, jo pat sa-
dzīves problēmas atrisinājās negaidīti veiksmīgi, aklimatizācija bija ātra. 

Pirmā darba diena bija iespaidiem pārbagāta. Uzreiz bija redzams, ka students 
praktikants šajā birojā ir ierasta parādība, un ir izstrādāta sistēma, kā jauniņos iepa-
zīstināt ar biroja dzīvi, pienākumiem un kolēģiem, un tas, jāsaka, radīja ārkārtīgi 
pozitīvu pirmo iespaidu par biroju. Vispirms mani iepazīstināja ar manu darba 
grupu – pašreiz esam pieci cilvēki, kas strādā pie koncertzāles projekta –, tad viens 
grupas biedrs parādīja man biroja telpas, kas izvietotas ēkā trijos stāvos, kā arī īsi 
iepazīstināja ar citiem projektiem. Arhitekti, kā vienmēr, ļoti aizņemti, bet atsaucī-
gi un laipni. Jā, liels birojs. Uzreiz nomanīju, ka vide ir diezgan internacionāla, 
tāpēc nebija problēmu sarunāties angļu valodā, arī paši vācieši lieliski runā ang-

liski. Ekskursija beidzās virtuvē, kur konstatēju, ka birojā kafija ir ļoti laba. Pēc 
tam rūpīgi tiku iepazīstināta ar Ventspils koncertzāles projektu un ļoti ātri spēju 
iejusties jaunajā situācijā. Ar prieku secināju, ka projekts ir attīstības stadijā un vēl 
notiek radoši formu un dizaina meklējumi, kuros aktīvi tiku iesaistīta. Pirmais uz-
devums, ko veicu kopā ar kolēģi no Lietuvas, bija veidot koncertzāles darba maketu 
mērogā 1 : 100, tam sekoja Lielās zāles interjera risinājuma trīs varianti mērogā 
1  :  50, tad novietnes labiekārtojuma makets 1 : 250, un vienmēr, kad likās, ka kāds 
makets ir pabeigts, nāca izmaiņas, kas prasīja vairāku dienu darbu, tomēr darbs 
veiks mīgi ritēja uz priekšu. Šaubas par manām maketēšanas spējām izgaisa mirklī, 
kad sākās reālais darbs, – ja cilvēks kaut ko dara, tad arī izdara, un, ja tam vēl ir 
dots pietiekams laiks, process kļūst baudāms. 

Birojā katra diena nes kaut ko jaunu. Sākumā iepazinos ar maketēšanas iespē-
jām birojā, pagrabā izvietoto maketēšanas darbnīcu, tad ar interesi vēroju to, kā-
das priekšrocības projektēšanas procesā dod makets un eksperimenti ar to, da-
žādie mērogi un materiāli, un, kad praktiskā puse ir apgūta, vairāk uzmanības 
sā ku pievērst darba un laika organizācijai, savstarpējām attiecībām, veidam, kā 
tiek pasniegti un izvērtēti projekti. Biroja pozitīvā gaisotne noteikti sekmē darba 
re zultātu.

Jāteic – strādājot «Behnisch Architekten» birojā, īpašu pārsteigumu nav. Ar-
hitektūra jebkurā birojā un arī valstī ir arhitektūra, tā prasa nopietnu, stingru 
un precīzu pieeju, atbildību un atdevi, šeit labākā skola ir prakse, un rezultāts ir 
sasniedzams darot, nevis runājot. Tā līdz šim esmu strādājusi Latvijā un turpinu 
tā strādāt arī šeit. Vienīgais arhitektūras elements, ko līdz šim nebiju tik pilnīgi 
iz pratusi, ir – laiks. Laiks, ko patērējam, radot telpu un to iepazīstot, laiks, ko 
iegūstam, iegūstot arhitektūru, un laiks, ko saglabājam, ļaujot arhitektūrai runāt. 
Novembrī pienāks laiks atgriezties, un tad es gribētu, lai arī Latvijā būtu pietiekami 
daudz laika kvalitātei un arhitektūras procesam kā paliekošai vērtībai.

RTU plūc laurus Eiropas Komisijas konkursā «Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē»

«Behnisch Architekten» – arhitektūra un kas vairāk
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FAKULTĀTĒS

evita seRjogina

11. un 12. septembrī APF notika 
Ziemeļvalstu Arhitektūras akadēmijas 
(NordArk) augstskolu starptautisko 
sakaru koordinatoru tikšanās.

NordArk ir platforma efektīvai un 
ino vatīvai starpaugstskolu sadarbībai 
izglītības un zinātnes jomās. Tā ap-
vieno arhitektūras skolas, kurās var 
iegūt vismaz maģistra diplomu ar-
hitektūrā. Pašlaik akadēmijā darbojas 
13 Skandināvijas un Baltijas valstu sko-
las. RTU APF kā pilntiesīga dalībniece 
uzņemta NordArk 2007. gadā. Aka-
dēmijā galvenokārt tiek skatīti jau-
tājumi, kas skar ainavas un arhitektūras 
kvalitāti, arhitektūras teorijas un 
prakses attiecības, kā arī arhitektūras 
politiku nacionālajā un reģionālajā 
līmenī. 

Uz tikšanos Rīgā bija ieradies Nord-
Ark viceprezidents Stafans Henriksons 
un pārstāvji no Oslo Arhitektūras un 
dizaina skolas, Bergenas Arhitektūras 
skolas, Orhūsas Arhitektūras skolas, 
Karaliskā tehnoloģijas institūta Stok-
holmā, Tamperes Tehnoloģijas uni-
ver sitātes, Helsinku Tehnoloģijas uni-

versitātes, Viļņas Ģedimina Tehniskās 
universitātes un Igaunijas Mākslas 
akadēmijas. Divu dienu seminārā ti-
ka pārrunāti dažādi starptautiskās 
sadarbības jautājumi, īpašu uzmanību 
veltot tieši studentu apmaiņas iespēju 
paplašināšanai.

Sanāksmes sākumā APF dekāns 
asoc. profesors Uģis Bratuškins iepa-
zīstināja viesus ar RTU un fa kul-
tātes vēsturi, studiju iespējām un īs-
tenotajiem starptautiskās sadarbības 
projektiem. Arī pārējo skolu pārstāvji 
īsi raksturoja savu skolu specifiku. 
Katra skola ir atšķirīga studentu skaita, 
administratīvās struktūras, studiju il-
guma un organizācijas ziņā. Taču visas 
NordArk dalībnieces ir gatavas uzņemt 
pa vienam apmaiņas studentam gadā 
no katras partneraugstskolas. 

Tiesa, ir jādomā, kā pārvarēt mobi-
litāti bremzējošos faktorus. Pašlaik ne 
visas skolas var piedāvāt kursus ang-
ļu valodā. Problēmas rodas arī, sa-
s ka ņojot kredītpunktu skaitu un 
at zīstot ārvalstu skolās apgūtos priekš-
metus. Baltijas valstu studenti labprāt 
izmantotu iespēju papildināt zināšanas 
Skandināvijā, taču piedāvātais stipen-

dijas apjoms 180 eiro mēnesī nesedz 
dzīvošanas izmaksas. Savukārt Skan-
dināvijas valstu studenti ceļo labprāt, un 
stipendija nav galvenais iemesls do ties 
apmaiņas studiju braucienā. Grū tības 
daudzviet sagādā dzīvesvietas atrašana, 
ne visas augstskolas var piedāvāt ārvalstu 
studentiem vietu kopmītnē. 

Sanāksmes dalībnieki vienojās par 
darba grupas izveidi, kuras sastāvā 

ir pārstāvji no Karaliskā tehnoloģijas 
institūta Stokholmā, Orhūsas Arhi-
tektūras skolas un RTU. Darba grupa 
apkopos precīzu informāciju par 
visu NordArk esošo arhitektūras sko-
lu piedāvājumu un iespējamām prob-
lēmām, īstenojot mobilitātes prog-
rammas, un meklēs tām optimālus 
ri sinājumus. Pirmie darba rezultāti 
varētu tikt apspriesti jau decembrī. 

anita muitiniece

ETF profesora Ilmāra Slaidiņa 
vadībā realizējusi Eiropas Sociālā 
fonda projektu «Inovatīvi risinājumi 
RTU elektronikas studiju programmā 
zināšanu ekonomikas veicināšanai 
Latvijā». Fakultātes akadēmiskajam 
personālam sadarbojoties ar 
elektronikas rūpniecības pārstāvjiem, 
ir izveidota jauna elektronikas 
studiju profesionālā programma. Tās 
saturs atbilst mūsdienu elektronikas 
prasībām un starptautiski atzītām 
rekomendācijām un ietver jaunu mācību 
metodiku un jaunus, uz inovācijām 
orientētus studiju priekšmetus, kas 
sniedz zināšanas elektronikā un attīsta 
inovāciju, komandas darba un citas 
prasmes.

Vasarā notika preses konference, kurā 
pārdomās par jauno studiju programmu 
dalījās Latvijas Tehnoloģiskā centra 
projektu vadītāja Gundega Lapiņa, ETF 
Radioiekārtu katedras vadītājs Ilmārs 
Slaidiņš, Latvijas Elektrotehnikas un 
elektronikas rūpniecības asociācijas 
prezidents, SIA «Hanzas elektronika» 
valdes priekšsēdētājs Ilmārs Osmanis 
un ETF Elektronikas pamatu katedras 
vadītājs Elmārs Beķeris.

«Lai kļūtu par labiem speciālistiem 
uz zināšanām balstītā ekonomikā, 
bez tehniskajām zināšanām un 
prasmēm studentiem svarīgi apgūt 
arī projektu vadību un inovācijas, 
tāpēc jaunajā elektronikas studiju 
programmā iekļauts gan projektu 
vadības, gan inovāciju menedžmenta 
kurss, gan prakse elektronikas nozares 
uzņēmumos. Informācijas tehnoloģiju 
straujā attīstība izvirza jaunas prasības 
universitāšu darbā. Izstrādātā bakalaura 
studiju profesionālā programma ir 
pirmais solis pretī elektronikas studiju 
modernizācijai,» stāsta projekta 
vadītājs I. Slaidiņš. Vairāk nekā 
30 ekspertu pētīja rūpniecības prasību 
tendences gan Latvijā, gan pasaulē, 
semināros meklēja labāko metodiku 
un tehnoloģiju, kā turpmāk mācīt 
studentus. Paralēli notika inovāciju 
menedžmenta kursa adaptācija. 
Projekta vadītājs izteica atziņu, cik 
svarīgi ir skaidri formulēt rezultātu, ko 
vajadzētu sasniegt studentam, apgūstot 
specialitāti, tāpēc mācībspēkiem būtu 
jāsaskaņo studiju priekšmetu saturs. 

Pēc E. Beķera domām, lai 
augstskola nepazaudētu studentus, ir 
nepieciešama tāda studiju programma, 

kas pirmkursniekiem dotu lielākas 
adaptēšanās iespējas. Tikpat liela 
nepieciešamība ir noslogot spējīgākos 
studentus ar viņu cienīgu slodzi.

I. Osmanis uzsvēra, ka elektronikas 
rūpniecībā ir nepieciešami inženieri 
ar plašu redzesloku, ar spēju vadīt 
sarežģītus projektus. Būtisks trūkums 
ir jauno speciālistu nepietiekamās 
angļu valodas zināšanas – angļu valoda 
ir elektronikas darba valoda –, tāpēc 
jau studiju laikā vajadzētu būt iespējai 
strādāt, sazinoties šajā valodā. 

G. Lapiņa izvērtēja programmas 
priekšrocības topošo speciālistu 
izaugsmē. Inovāciju menedžmenta 
kursā studenti, paši to nemanot, apguva 
prasmi mācīties, iesaistījās diskusijās 
un praktiskajos darbos. Kurss palīdzēja 
attīstīt sistēmisko domāšanu. Liela daļa 
programmas studentu iedvesmojušies 
radošai uzņēmējdarbībai nākotnē, un 
šis kurss noteikti veicina konkurētspējas 
priekšrocības darba tirgū. Viņa 
atzina, ka vēl ir daudz iespēju studiju 
programmu attīstīt, jo tā vēl ir tikai 
izmēģinājuma posmā. Viņa uzsvēra 
nepieciešamību iesaistīt visus fakultātes 
mācībspēkus, jo, integrējot tehniskajos 
mācību priekšmetos inovāciju, 

ievērojami pieaugtu jauno inženieru 
konkurētspēja. G. Lapiņa atzina, ka 
šo kursu pārsvarā izvēlas studenti, 
kuri spēj būt radoši, jo radošums ir 
nepieciešama īpašība, lai ģenerētu 
idejas. Lasot lekcijas šajā kursā, viņa 
rosināja studentus nebaidīties veidot 
savu uzņēmumu. 

Nobeigumā G. Lapiņa rezumēja, 
ka «[..] zinātniskajos pētījumos naudu 
pārvērš zināšanās, bet inovācijas 
procesā zināšanas tiek pārvērstas 
naudā». Docents K. Tomariņš, kurš bija 
preses konferences klausītāju pulkā, 
pieminēja visiem zināmo gadījumu ar 
Diogēnu un Maķedonijas Aleksandru. 
Kad Maķedonijas Aleksandrs piegājis 
pie Diogēna un jautājis, vai viņam no 
lielā valdnieka ko nevajag, filozofs  
palūdzis viņu paiet sāņus, lai neaizsegtu 
viņam sauli. K. Tomariņš izteica 
šaubas, vai miljoni, kuru pelnīšana 
izskanēja inovācijas sakarā, nestāvēšot 
latviešu tautai kā nācijai priekšā saulei. 
Projekta dalībnieki bija vienisprātis, ka 
nestāvēšot gan, ja būsim gudri.

 Tā kā gudrība un zināšanas nav viens 
un tas pats, bet viena otru neizslēdz, tad 
vēlēsim jaunajā programmā zināšanām 
ar gudrību iet roku rokā. 

RTU izstrādāta jauna elektronikas studiju programma

Ziemeļu dimensijas stiprināšanai
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RTU LIKUMI UN LĒMUMI

Senatoru lēmumi septembrī
Senāta sēde notika 29. septembrī.
* Rektors akadēmiķis I. Knēts un zinātņu prorektora vietnieks B. Grasmanis 

ap sveica un pasniedza zinātņu doktora diplomus bijušajiem doktorantiem: inže-
nierzinātņu doktora – A. Brokam (BF), G. Alksnim (DITF), G. Rutkai (ETF), J. Ja-
nuševkim, V. Jevstignejevam, J. Žukovskai (visi trīs TMF); ekonomikas doktora – J. 
Komkovai, M. L. Skorski (Šveice) (abi IEF). Rektors nolasīja to jauniegūto zinātņu 
doktora diplomu kopijas, ko ieguvuši bijušie doktoranti, kuri nestrādā RTU, tā-
pēc diplomus saņem fakultāšu domes sēdēs: I. Jaunzeme (MLĶF), G. Junghāns, 
M.  Kal niņš, O. Linkevičs (visi trīs EEF), J. Burduns (TMF).

* Rektors apsveica septembrī dzimušos senatorus: prof. K. Rocēnu, prof. M. Juri, 
prof. M. Kleinhofu, prof. S. Kukli, stud. Z. Skreiju.

* Rektors informēja:
● No IZM plānotais RTU valsts budžeta finansējums 2009. gadam ir Ls 29 658 415, 

tātad finansējums pieaudzis par aptuveni 3 milj. latu.
● Palielināti jomas koeficienti, kas nosaka nozares sarežģītību. Juristiem koefi-

cients ir 1,06, ekonomistiem – 1,24, inženierzinātnēm – 2,42, arhitektiem – 2,34, da-
bas un vides zinātnēm – 2,68.
● RTU rodas problēmas, jo IZM 2009. gadā neparedz zinātnes finansējumu 

uni versitātēm, kas 2008. gadā bija 1,5 milj. latu. Zinātņu prorektors L. Ribickis un 
kanclers R. Taraškevičs ierosina šajā Senāta sēdē apstiprināt papildu finansējumu 
zinātnes attīstībai, piešķirot 2% no RTU valsts budžeta dotācijas.

* Mācību prorektors U. Sukovskis pasniedza akreditācijas lapas: 1) bakalaura 
un maģistra akadēmisko studiju programmām «Starptautisko ekonomisko sakaru 
organizēšana un vadīšana» (IEF), 2) bakalaura un maģistra profesionālo studiju 
programmām «Apģērbu un tekstila tehnoloģija» un bakalaura akadēmisko studiju 
programmai «Materiālzinātne» (MLĶF).

* Par profesoru vakantajām štata vietām Senāts nolēma: izsludināt konkursu 
uz šādām vakantajām profesoru štata vietām: 1. Informācijas tehnoloģijas nozares 
sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozares specializācijā Mo
de lēšanas sistēmas. 2. Matemātikas nozares matemātiskās modelēšanas apakš
nozarē.

* RTU Goda darbinieka nosaukumu Senāts piešķīra pensionētajai Plānu 
finanšu daļas vadītājai L. Bergai.

* Senāts nolēma piešķirt maģistra grādu šādiem RTU BALTECH studiju centra 
studiju programmas «Ražošanas inženierzinības un vadība» maģistrantūras ab-
solventiem: 1. L. Eliņai; 2. Ā. Ādleram; 3. O. Vilcānam; 4. M. Kronbergam; 5. S. Se-
ņinam; 6. K. Jansonam; 7. N. Kokorevai; 8. K. Innusam; 9. V. Bogdanovam; 10. A. 
Bezručko; 11. R. Štālam.

* Senāts apstiprināja šādu koriģēto valsts budžeta finansēto vietu skaitu uz
ņemšanai RTU pamatstudijās 2008. gadā sadalījumā pa fakultātēm un filiālēm: 

APF – 25 (20); BF – 195 (147); DITF – 344 (360); EEF – 250 (220); ETF – 265 (265); 
IEF – 173 (172); MLĶF – 188 (181); TMF – 323 (336); DF – 124 (117); LF – 86 (85); VF – 
22 (32); kopā RTU – 1995 (1935).

* Senāts apstiprināja šādu koriģēto budžeta finansēto vietu skaitu uzņemšanai 
RTU augstākā līmeņa studijās 2008. gadā sadalījumā pa fakultātēm: APF – 12 
(12); BF – 101 (144); DITF – 150 (218); EEF – 136 (173); ETF – 110 (141); IEF – 180 (180); 
BALTECH – 13 (12); MLĶF – 87 (84); TMF – 148 (137); kopā RTU – 972 (1136).

(Piezīme: abos lēmumos par uzņemšanu iekavās dots pavasarī plānotais budžeta 
finansēto vietu skaits uzņemšanai 2008. gadā. Sadalījumu pa studiju programmām 
skat. ORTUS. Red.)

* Senāts apstiprināja akadēmisko parādu kārtošanas noteikumus un sankci
jas nepilna laika (neklātienes un vakara) studentiem.

* Par pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un struktūrvienī
bu vadītāju zemākajām mēneša darba algām.

* Par nodibinājuma «Rīgas Zinātnes un tehnoloģiju parks» izveidi – Se-
nāts, pamatojoties uz RTU Satversmes 20. pantu, nolēma kopīgi ar LU dibināt 
nodibinājumu «Rīgas Zinātnes un tehnoloģiju parks».

* Par izmaiņu RTU Saimnieciskā dienesta nolikumā – Senāts nolēma: papil-
dināt 2008. gada 25. februāra Senāta sēdē apstiprinātā RTU Saimnieciskā dienesta 
nolikuma 5.2. punktu ar punktu 5.2.9. šādā redakcijā: «5.2.9. apstiprina Saimniecis-
kā dienesta nodaļu nolikumus.»

* Par bakalaura profesionālo studiju programmas «Ģeomātika» apjoma 
izmaiņām – Senāts nolēma anulēt 2008. gada 19. jūnija Senāta lēmuma «Par izmai-
ņām profesionālo studiju programmās «Ģeomātika» 1. punktu.

* Senāts apstiprināja šādus pašnovērtējuma ziņojumus: 1) maģistra un dok-
tora akadēmisko studiju programmas «Ražošanas tehnoloģija» (recenz. asoc. 
prof. A. Viļumsone); 2) bakalaura profesionālo studiju programma «Mašīnu un 
aparātu būvniecība» (recenz. asoc. prof. A. Viļumsone); 3) bakalaura profesionālo 
studiju programma «Mehatronika» (recenz. asoc. prof. A. Viļumsone); 4) 1. līmeņa 
augstākās profesionālās izglītības studiju programma «Inženiertehnika un dizains» 
(recenz. prof. S. Kukle); 5) bakalaura profesionālo studiju programma «Medicīnas 
inženierija un fizika» (recenz. prof. M. Knite); 6) bakalaura, maģistra un doktora 
akadēmisko studiju programmas «Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve» 
(recenz. prof. I. Geipele); 7) bakalaura un maģistra profesionālo studiju programma 
«Transporta sistēmu inženierija» (recenz. prof. J. Smirnovs).

* Senāts apstiprināja «Nolikumu par sociālās stipendijas piešķiršanu».
* Senāts apstiprināja izmaiņas RTU Stipendiju piešķiršanas nolikuma 

(pieņemts 2007. gada 29. janvāra RTU Senāta sēdē) 16. punktā. 
* Par finansējuma izdalīšanu zinātnes attīstībai RTU Senāts nolēma: izdalīt 

no 2008./2009. m. g. budžeta dotācijas finansējumu 2% apmērā apakšprogrammas 
«Zinātniskās darbības attīstības nodrošināšana augstskolā» realizācijai.

(Pilnus lēmumu un nolikumu tekstus skat. ORTUS. Red.)
m. e.

Dekānu runas
Dekānu padomes sēde notika 25. septembrī.
1. RTU iespējamais budžets 2008./09. studiju gadam.
Kanclers R. Taraškevičs informēja, ka 2009. gada valsts budžeta finansējumā 

RTU paredzētā kopējā summa nav mainīta. Mācībspēku algām nevajadzētu veidot 
algu fonda rezervi, jo Valsts kase darba algas ekonomiju neatzīst. Pēc Senāta lē-
muma par minimālo darba algu atbilstoši MK noteikumiem sāks pārrēķinu.

2. Finansējuma sadale pa studiju programmām 2008./09. studiju gadam.
Kanclers informēja, ka pašlaik saņemti dati par 156 programmām, no tām 

84 programmu dati akceptēti, bet par 72 vēl nav. Datus vajadzētu rūpīgāk pārbaudīt 
jau fakultātēs. Autotransporta institūts un Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina 
institūts ziņas vēl nav iesnieguši.

Ir rektora rīkojums, ka no 1. oktobra sākam elektronisku rēķinu un pavadzīmju 
reģistrāciju. Princips ir līdzīgs kā darba algas fondiem, struktūrvienības vadītājs 
materiāli atbildīgajam norāda, no kādiem līdzekļiem apmaksu veikt.

3. Telpu inventarizācija.
Kanclers atgādināja 22. septembra rektora rīkojumu «Par RTU telpu uzskaiti». 

Līdz 3. oktobrim Nekustamā īpašuma daļā var saņemt materiālus. Ir jāapstaigā vi-
sas telpas, jāatzīmē kvadratūra, lai oktobrī var sakārtot dokumentāciju. 

Rektora vietnieks stratēģiskās attīstības jautājumos M. Zeltiņš atgādināja, 
ka sarakstā katrai telpai nepieciešams norādīt arī paredzamo funkcionālo iz-

mantojumu, piemēram, mācībām, zinātniskajam darbam, palīgtelpa u.tml.
4. Pašnovērtējuma ziņojumu sagatavošana.
Senāta priekšsēdētāja M. Jure atgādināja, ka ir pieņemts attiecīgais Senāta lē-

mums un izdots rektora rīkojums ar ziņojumu iesniegšanas grafiku. Atbilstoši tam 
septembra Senāta sēdē iesniegti tikai TMF ziņojumi, bet DITF iesniegšanu kavē, 
kas rosina nākamo kavējumu un palielina ekspertu slodzi. M. Jure lūdza ievērot 
iesniegšanas termiņus: oktobra sēdē – BF, ETF, IEF un kavētājs DITF; 15. decembra 
sēdē – APF, EEF, MLĶF, VI.

5. Jaunākās zinātnes aktivitātes RTU.
Zinātņu prorektora palīdze E. Ločmele atgādināja, ka pašlaik svarīgākais ir pa-

spēt veikt iepirkumus par IZM projektu kapitālajiem līdzekļiem. Laika atlicis ļoti 
maz, īpaši kavējas EEF un DITF.

E. Ločmele informēja: 1) 30. septembrī sanāks Zinātnes padome jautājumā par 
jaunajiem grantiem, turpmāk atsacīsies no diviem iekšējiem ekspertiem, paliks 
tikai trīs ārējie eksperti; 2) aktīvāk jāiesniedz pretendentu vārdi konkursam par 
nosaukumu «RTU zinātnieks 2008» un «RTU jaunais zinātnieks 2008»; 3) jāaicina 
klausītāji uz RTU zinātniskās konferences plenārsēdi oktobrī; 4) 26. septembrī visi 
aicināti apmeklēt Zinātnieku nakts pasākumus.

6. Izglītības valsts inspekcijas pārbaude.
Pārbaude notikusi sakarā ar maksas studiju reflektanta sūdzību. Samaksājis 

bankā mācību maksu, viņš nekavējoties gribēja saņemt izziņu, ka ir students, 
lai noformētu kredītu, taču RTU var reflektantu ieskaitīt tikai tad, kad nauda 
jau ienākusi mūsu kontā. Tagad rektors uzrakstīja paskaidrojumu, bet turpmāk 
jādomā par izmaiņām šajā procedūrā.
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7. Dažādu ES projektu noslēguma atskaites.
Rektora vietnieks stratēģiskās attīstības jautājumos M. Zeltiņš informēja, ka 

pēdējā laikā saņemti vairāki aizrādījumi no VIAA par to, ka projektu vadītāji ka vē 
atskaišu iesniegšanu, tāpēc pastāv risks nesaņemt pēdējos maksājumus. Ja vadītājiem 
šajā sakarā rodas problēmas vai neskaidrības, lūdz vērsties Stratēģiskās attīstības 
departamentā. Sagatavotajā projektu vadības sistēmā būs informācija par esošajām 
problēmām. Drīz būs sagatavots dokuments par projekta pārvaldības kārtību, par 
kuru līdz nākamai Dekānu padomes sēdei lūdzam izteikt komentārus.

Visas šīs aktivitātes ir saistītas ar cīņu par līdzfinansējumiem no Latvijas 
puses. E-projektos Finanšu ministrija (FM) līdzekļus nevēlas dot. Tad, lai īstenotu 
iecerētos projektus, vajadzēs no savas puses ieguldīt RTU rezerves resursus aptuveni 
4–5 miljonu apmērā. Kanclers piebilda, ka departamenta darbinieki varētu laikus 
atgādināt projektu vadītājiem atskaišu iesniegšanas termiņus.

8. Rīgas ZTP statūti.
Rektora vietnieks stratēģiskās attīstības jautājumos M. Zeltiņš informēja, 

ka pēdējos mēnešos bijis ļoti smags darbs ministrijās, lai nodrošinātu finanses 
Rīgas ZTP attīstībai, kurā iesaistītas RTU un LU. FM līdzekļus dos kopējai 
juridiskai personai (teritorija – Kleisti un Pulka sēta), tāpēc bijām spiesti sagatavot 
nodibinājuma statūtus, bet vēl nepieciešams Senāta lēmums par deleģējumu šos 
statūtus parakstīt.

9. Senāta 29. septembra sēdē izskatāmie jautājumi.
Senāta priekšsēdētāja M. Jure informēja, ka darba kārtība jau zināma, bet vēlas 

precizēt dažus lēmumprojektu punktus.
10. Studiju darba dati.
Studiju daļas vadītāja J. Priede informēja, ka kopīgi ar mācību prorektoru 

U. Sukovski ierosina nedaudz mainīt dažus studiju darba gada atskaitē prasītos 
datus, jo vadību interesē arī ārpusstudiju aktivitātes un daudzus datus pašlaik 
iespējams saņemt tieši IT dienestā. Drīzā laikā jauno atskaites formu iesniegs 
dekāniem.

m. e.

alīDa ZigmunDe, 
XXiii Baltijas starptautiskās 
zinātņu vēstures konferences 
sekretāre

Šodien, 9. oktobrī, Rīgā tiek atklāta 
XXIII Baltijas Starptautiskā zinātņu 
vēs tures konference, kas veltīta Balti-
jas vals tu neatkarības pasludināšanas 
90 gadu atcerei un Baltijas zinātņu 
vēs tures konferenču 50 gadiem. 50 ga-
di aprit arī atjaunotajai RTU, toreiz  – 
RPI. Šī jubilejas konference lielā mērā 
veltīta tēmai par nacionālo augstskolu 
un nacionālās zinātnes tapšanu un vei-
došanos Baltijas valstīs. Piecdesmit ga-
du laikā notikušas jau 22, un šī ir 23. 
konference. Tā, tāpat kā pirmā, no tiek 
Rīgā, un šogad ar referātiem pie tei-
kušies 96 zinātnieki no Latvijas, Lie tu-
vas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, 
Somijas, Ukrainas, Vācijas un Portu-
gāles. Referātu kopskaits – 83, septiņi no 
tiem iekļauti plenārsēdēs. Konferenci 
organizē Baltijas Zinātņu vēstures un 
filozofijas asociācija, Latvijas Zinātņu 
akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, 
Latvijas Universitāte, Paula Stradiņa 
Me dicīnas vēstures muzejs, Latvijas Zi-
nātņu vēstures asociācija.

Atskatoties konferenču vēsturē, jāat-
zīst, ka 50 gados ir paveikts un izpētīts 
ļoti daudz, un savu artavu devuši arī 
mūsu augstskolas zinātnieki. Kad un kā 
tika dibināta Latvijas Zinātņu vēstures 
asociācija, vislabāk zina RTU Goda 
biedrs akadēmiķis Jānis Stradiņš, kas 
saistīts ar minēto konferenču rīkošanu 
jau kopš to pirmsākumiem un par to ir 
sagatavojis arī publikācijas. Akadēmiķis 
sniedza ziņas šī raksta sagatavošanai.

Pagājušā gadsimta piecdesmitajos 
ga dos, īpaši pēc J. Staļina nāves, palie-
linājās eksakto un dabaszinātņu loma 
sa biedrībā, to nozīmīgums, prestižs, 
un valsts mērogā tika runāts par zi-

nāt nes vēstures pētīšanu. Protams, bi-
ja jārēķinās ar daudziem šķēršļiem un 
jāraksta «gudri», lai nepārmestu ne-
pareizu ideoloģisko ievirzi.

Zinātņu vēsturniekus vienkopus 
pul cēja 1956. gada vasarā dibinātā Pa-
domju Nacionālā Dabaszinātņu un 
teh nikas vēsturnieku apvienība, kurai, 
sā kot ar 1958. gadu, tika nodibinātas fi-
li āles Ļeņingradā, Ukrainā, Armēnijā, 
Kazahstanā, Azerbaidžānā. Arī Lat-
vijas PSR Zinātņu akadēmija 1958. 
ga da sākumā saņēma no PSRS ZA 
vēstuli  – dibināt dabaszinātņu un teh-
nikas vēsturnieku nacionālo grupu arī 
Latvijā. Tika pieņemts ZA Prezidija 
lē mums, ka šāda grupa darbosies pie 
Latvijas PSR ZA Prezidija un ka tās or-
ganizēšanu uzticēs akadēmiķim Pē-
terim Valeskalnam. Pazīstamais Rīgas 
ārsts profesors Pauls Stradiņš jau vai-
rākus gadus loloja sapni par Baltijas re-
publiku medicīnas vēsturnieku kon-
ferenci.

Paula Stradiņa iecere 1952. gadā sa-
rī kot Rīgā Baltijas medicīnas vēs tur-
nieku konferenci dažādu no viņa neat-
karīgu iemeslu dēļ nerealizējās, taču 
ti ka nodibināts Medicīnas vēstures 
mu zejs, tika izdots rakstu krājums 
par medicīnas vēsturi. Senie sakari ar 
Lietuvas, Igaunijas un citu valstu me di-
ķiem, Baltijas valstu vienotības ideja P. 
Stradiņam bija ļoti tuva, un arī viņa dēls, 
diplomēts jaunais ķīmiķis Jā nis Stradiņš 
interesējās gan par zi nātņu vēsturi, gan 
par zinātniskajiem kon taktiem. 

1958. gada martā Paula Stradiņa mā-
jās tika pārrunāts jautājums par kon-
ferences rīkošanu. Improvizētajā ap-
spriedē piedalījās pa vienam pārstāvim 
no Lietuvas un Igaunijas, kā arī trīs 
Latvijas pārstāvji: Latvijas PSR Me-
dicīnas vēsturnieku biedrības sek-
retārs Konstantīns Vasiļjevs un abi 
Stra diņi. Jānis Stradiņš atceras, ka tika 

nospriests Baltijas konferenci veltīt ne 
vien medicīnas, bet arī dabaszinātņu 
vēs turei. Konferencei Rīgā izvirzīja 
mērķi dibināt starprepublikānisku Bal-
tijas zinātņu vēstures problēmu ko-
misiju, kas koordinētu pētījumus, ap-
vienotu pētniekus. P. Stradiņš zināja, 
ka viņa veselības stāvoklis ir slikts, 
un vēlējās, lai konference notiktu pēc 
iespējas ātrāk. Viņa ideju atbalstīja 
gan Baltijas, gan vairāki zinātņu vēs-
turnieki no Maskavas, tikai šajā darbā 
vajadzēja iesaistīt arī atbalstu «no 
augšas». Profesors P. Stradiņš kopā ar 
dēlu uzrakstīja vēstuli akadēmiķim 
P. Valeskalnam, izklāstot konferences 
iecerēto gaitu, norisi un aicināja priekš-
likumu par konferenci apstiprināt 
Lat vijas PSR ZA prezidija sēdē. Par 
nacionālās grupas priekšsēdētāju ievē-
lēja akadēmiķi P. Valeskalnu, par at-
bildīgo sekretāru – J. Stradiņu. Grupa 
darbojās Latvijas PSR ZA Prezidija 
pakļautībā, bet jau pēc pāris gadiem to 
sāka dēvēt par Latvijas Dabaszinātņu 
un tehnikas vēsturnieku apvienību. 
Tās priekšsēdētājs no 1958. līdz 1987. 
ga dam bija akadēmiķis P. Valeskalns, 
sekretārs  – J. Stradiņš (līdz 1968. ga-
dam; pēc tam – priekšsēdētāja vietnieks 
(1968–1987), priekšsēdētājs (no 1987. 
gada). 

1. Baltijas zinātņu vēstures konferen-
ce notika 1958. gada 6. un 7. jūnijā Rī-
gā. Tās rosinātājs un organizētājs pro-
fesors P. Stradiņš divus mēnešus pēc 
konferences nomira, bet konferenču 
tra  dīcija tika turpināta un uzturēta, un 
šajā darbā lielu ieguldījumu devis Jā-
nis Stradiņš, kas turpināja un realizēja 
tēva ieceres, daudz ir rakstījis par 
zinātņu vēsturi, tostarp arī par RTU 
pirm sākumiem un attīstību. Jāpiebilst, 
ka XV Baltijas zinātņu un tehnikas 
vēstures konference 1987. gadā Rīgā 
bija veltīta toreizējā RPI 125 gadu di-

bināšanas atcerei. 
Konferences un to dalībnieku raks-

tu krājumu izdošana saliedēja zināt-
ņu vēsturniekus, rosināja veikt pētī-
ju  mus. Jau pirms Baltijas valstu 
ne  at  ka rības atgūšanas ar Baltijas zi-
nāt  ņu akadēmiju prezidiju lēmumu ofi-
ciāli tika nodibināta Baltijas zinātņu 
vēstures koordinācijas padome. 1990. 
gada oktobrī P. Stradiņa Medicīnas 
vēs tures muzejā sanāca triju Baltijas 
valstu zinātņu vēstures pārstāvji un 
nodibināja Baltijas valstu Zinātņu vēs-
tures un filozofijas asociāciju, kas 1993. 
gadā tika uzņemta Starptautiskajā Zi-
nātņu vēstures un filozofijas savienībā 
(IUHPS). 1992. gadā tika mainīts zi-
nāt ņu vēsturnieku organizācijas no-
saukums – Latvijas Zinātņu vēstures 
aso ciācija. Laika gaitā mainījusies arī 
asociācijas biedru pētījumu tematika. 
Pēdējos gados palielinājies pētījumu 
skaits humanitārajās zinātnēs, peda-
goģijā un augstskolu vēsturē. Reģistrēto 
asociācijas locekļu skaits Latvijā ir 
ap 70, un tie ir RTU, LU, LLU, RSU 
pārstāvji, Latvijas muzeju darbinieki. 

Šogad konferencē referēs arī vai rā-
ki mūsu augstskolas darbinieki: ple nār-
sēdē par RTU izaugsmi uzstāsies rek tors 
akadēmiķis Ivars Knēts, sekcijās re fe-
rātus sagatavojuši Ilgars Grosvalds, Jānis 
Klētnieks, Anita Lanka, Augusts Ruplis, 
Uldis Sedmalis, Ingunda Šper berga, 
Jānis Štrauhmanis, Alīda Zigmunde.

Asociācijā kopš 1997. gada tiek no-
minēti goda biedri. No RTU dar-
biniekiem te minami Ilgars Grosvalds 
(1997), Aleksis Anteins (2001), Jānis 
Klētnieks (2001), Jāzeps Ločmelis 
(2002), Imants Meirovics (2006), Ivars 
Knēts (2008), RTU Goda biedrs Jā-
nis Stradiņš (2002), kas ir arī šāgada 
konferences galvenais organizētājs un 
tās sagatavošanai veltījis daudz laika. 
Paldies viņam par to!

XXiii Baltijas starptautiskā zinātņu vēstures konference
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RTU SP septembra kopsapulce
24. septembrī notika pirmā 2008./2009. mācību gada Studentu parlamenta 

pārstāvju kopsapulce, kurā šogad pirmo reizi sanāca kopā fakultāšu vēlētie 
studentu pārstāvji. Īsumā par kopsapulcē apspriesto.

Biedri tiek informēti par iespēju, ka septembra stipendiju izmaksa 
varētu mazliet kavēties sakarā ar to, ka studenti iesniedz iesniegumus 
līdz 10. septembrim, bet līdz 20. septembrim fakultāšu stipendiju 
piešķiršanas komisijai jāpiešķir stipendijas un datu bāzē jāievada 
informācija līdz 24. septembrim. Taču tiek ziņots, ka šīs kārtības 
maiņa būšot atmaksājusies, jo stipendijas par septembri tiks saņemtas 
septembrī, nevis kā iepriekš – oktobrī divu mēnešu apmērā.

Tiek mainīts sociālās stipendijas piešķiršanas nolikums. Lai 
paaugstinātu iespējamo kandidātu uz sociālo stipendiju skaitu, 
tiek pieņemts, ka pieteikties var studenti, kuru ienākumi pēc nodokļu nomaksas 
mēnesī nepārsniedz divarpus iztikas minimumu apmēru (iepriekš bija divu iztikas 
minimumu apmērs), kā arī tika pievienota vēl viena sociālā stāvokļa kategorija, 
kam piešķirama sociālā stipendija, – studentes grūtnieces. Pēc apstiprinājuma 
kopsapulcē tika iesniegts lēmumprojekts RTU Senātā, kas sekmīgi ir apstiprināts 
29. septembra Senāta sēdē.

Notiek studentu pārstāvju Senātā jeb senatoru vēlēšanas. Par jaunajiem 

senatoriem tiek ievēlēti Aigars Maģītis (TMF) un Aleksandrs Pliska (DITF), kas ir 
jaunie RTU SP pārstāvji Senātā.

Tiek apstiprinātas izmaiņas vai – drīzāk – tiek pieņemts jauns un uzlabots RTU 
SP Kārtības rullis, ar kuru varēsiet iepazīties rtusp.lv.

Tiek apstiprināti RTU SP struktūrvienību vadītāju un darbinieku amatu 
apraksti, kas nosaka konkrētos pienākumus šiem cilvēkiem

Tiek runāts par e-talonu ieviešanu. Kopsapulces biedri tiek 
iepazīstināti ar plānoto sistēmu, ka no oktobra sākuma RTU studenti 
varēs pieteikties ORTUS savām personalizētajām biļetēm. Taču 
e-taloni tiks ieviesti nākamā gada martā, līdz tam būs jau pazīstamā 
transporta mēnešbiļešu sistēma ar tām pašām vecajām, labajām 
kartīšu tirgošanas vietām.

Visi RTU SP valdes locekļi pastāstīja par savu vasaras veikumu, kā 
arī par tuvākajām aktualitātes. Svarīgākās:

a) 9. oktobrī notiks Fukšu balle «Sapņu fabrikā»;
b) 30. oktobrī notiks «Halloween balle» Studentu klubā;
c) 18. un 19. oktobrī notiks seminārs «SoLiS» par studiju, likumdošanas un 

sociālajām lietām;
d) skaistuma un inteliģences konkursam «Mis & Misters RTU» var pieteikties 

līdz 17. oktobrim, un tā atlases kārta norisināsies 22. oktobrī.

studentu ParLaments

Piesakies skaistuma un 
inteliģences konkursam!

Piesakies konkursa «Mis & Misters RTU 2008/09» atlases kārtai 22. oktobrī jau 
tagad, gatavojies finālam 27. februārī Mazajā Ģildē un laimē ceļojumu!

Konkursu «Mis & Misters RTU 2008/09» rīko RTU Studentu parlaments 
sadarbībā ar RTU Studentu klubu. Skaistuma un inteliģences konkurss «Mis & 
Misters RTU» notiek jau ceturto reizi. Šā konkursa sākumi meklējami 2002. gadā. 
Konkurss norisināsies divās kārtās: atlases kārta un fināls. Atlases kārta paredzēta 
22. oktobrī. Atlases kārtā paredzēts pārbaudīt konkursa dalībnieku IQ, kustību 
mākslu, sevis prezentēšanas prasmi u. c. iemaņas. Konkursa atlases mērķis ir 

atlasīt piecus puišus un piecas meitenes konkursa finālam.
Konkursa 2. posms ir fināls, kurā tiks noteikti uzvarētāji, «foto sejas», skatītāju 

un atbalstītāju simpātijas. Konkursa uzvarētājus noteiks profesionāla žūrija. Lai 
sagatavotos finālam, konkursa dalībniekiem būs četrus mēnešus ilgs sagatavošanās 
process, kurā ietilpst nodarbības trenažieru zālē, profesionāļu lekcijas (frizieri, 
stilisti, dietologi, u. c.), horeogrāfijas nodarbības, deju stundas, fotosesijas, solārijs 
u. c. pasākumi, kuru laikā viņi arī tiks vērtēti. Konkursa fināls ir paredzēts 27. 
februārī Mazajā Ģildē, kurā tiks noteikts «Mis & Misters RTU 2008».  

Kas jādara, lai pieteiktos atlases kārtai?
Ja esi RTU students, seko nākamajiem norādījumiem.
Aizpildi un nosūti anketu uz e-pastu ieva.lorence@rtu.lv vai atrodi anketu 

«Studiju plānotājā» un nodod Kaļķu ielā 1, 324.kab.
Sagaidi atbildi vai apstiprinājumu un dodies uz atlases kārtu 22. oktobrī!
Ja rodas kādi jautājumi, droši raksti: ieva.lorence@rtu.lv.
Lai veicas!

Studentu apmaiņas projekts 
«No cita skatpunkta»

RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultātes studentu pašpārvalde 
(DITF SP) sadarbībā ar LU Fizikas un matemātikas fakultātes studentu 
pašpārvaldi (FMF SP) oktobra vidū organizēs studentu apmaiņas projektu «No 
cita skatpunkta». 

Apmaiņā piedalīsies desmit studentu no katras fakultātes. Viņiem būs iespēja 
divu nedēļu laikā iepazīties un salīdzināt abu augstskolu mācību procesu, kā arī 
mācībspēku pasniegšanas metodes. Apmaiņas studenti apmeklēs otras augstskolas 
lekcijas un piedalīsies mācību procesā, kā arī tiksies ar otras augstskolas fakultātes 
vadību.

Projekta mērķis ir pieredzes apmaiņa studentu vidū, lai uzlabotu abu augstskolu 
studiju kvalitāti. Studenti, augstskolu vadība, kā arī darba devēji kopīgu diskusiju 
ceļā varēs nonākt pie secinājumiem par esošo situāciju datorzinātnes izglītības 

jomā, kā arī vecināt tās attīstību nākotnē. «Viens no projekta aspektiem ir 
akadēmiskās brīvības aktualizēšana studentu vidū. Lai gūtu apmaiņas pieredzi, 
nav jādodas tālu, jāsāk to iegūt tepat Latvijā,» stāsta Aleksandrs Pliska, RTU DITF 
students, projekta vadītājs. 

Visi interesenti varēs izlasīt apmaiņas studentu viedokļus un iespaidus interneta 
blogā, kur tie tiks publicēti katru dienu. Paralēli apmaiņai pārējiem abu fakultāšu 
studentiem būs iespēja piedalīties aktivitātēs, kas sekmē IT speciālistu izaugsmi:

lekcijas par IT nozares aktualitātēm;
erudīcijas konkurss «Pērļu raktuves»;
debašu sacensības;
tikšanās ar nozares uzņēmumu pārstāvjiem.
Projekta noslēgumā tiks apkopoti studentu vērtējumi, viedokļi un rezultāti. 

Tie tiks prezentēti plašākai auditorijai, piedaloties abu fakultāšu vadībai un 
studentiem. 

Papildu informācija: Aleksandrs Pliska, projekta vadītājs, mob. tālr. 26758366. 
E-pasts: aleksandrs.pliska@gmail.com.

ditf studentu PašPārvaLde

SoLiS 2008
Neesi pirmo gadu RTU? 
Skaidri redzi, ko varētu mainīt?
Tad tieši tev jāpiedalās RTU Studentu parlamenta rīkotajā seminārā par studiju, 

sociālo lietu, zinātnes un likumdošanas jomas jautājumiem. Seminārs domāts 
vecāko kursu studentiem un «SP akadēmijas» iepriekšējo gadu absolventiem. 
Semināra mērķis ir izvirzīt izaicinājumus un kopīgi atrast risinājumus, lai 

tos varētu realizēt gada laikā Rīgas Tehniskajā universitātē, sadarbojoties gan 
studentiem, gan RTU administrācijai. 

Seminārs notiks š. g. 18. un 19.oktobrī viesu namā «Sauleskalns».
Pieteikuma anketas atrodamas RTU Studentu parlamenta mājaslapā www.

rtusp.lv. Aizpildi anketu un nogādā to RTU Studentu parlamenta birojā līdz š. g. 
13. oktobrim plkst. 22:13 vai sūti elektroniski uz e-pasta adresi: rtusp.seminari@
rtusp.lv. Pasteidzies, jo pirmajiem 10 studentiem, kas pieteiksies, RTU SP sagādās 
nelielus pārsteigumus!
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«Salacgrīvas vasara 2008»

Šajā vasarā RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 2. kursa audzēkņi 
piedalījās desmit dienu garā zīmēšanas un gleznošanas maratonā.

Prakse notika jūlija sākumā, kad visi sesijas trakumi bija garām, tā ka varējām 
izbaudīt zīmēšanas priekus, jūru un, protams, kursabiedru sabiedrību. 

Uz praksi bija sapulcējusies lielākā kursa daļa, ieradāmies grupiņās, pa vienam, 
ar autobusiem, mašīnām, riteņiem, kā nu kurš. Dzīvojām bērnudārzā, piecu 
minūšu gājiena attālumā no jūras, gulējām uz bērnu matracīšiem, bet tas viss 
piederas pie lietas.

Dienas kārtība: brokastis – zīmēšana/gleznošana ar skolotājiem – pusdienas 
– zīmēšana/gleznošana/skicēšana patstāvīgi – vakara skate, kas gan bija obligāts 
pasākums, kur pasniedzēji novērtēja dienā sazīmēto, vakars – brīvs.

Jāteic, ka Salacgrīva ir laba vieta zīmēšanas praksei, jo ir kompakta – neliela 
ostas pilsētiņa, jūra un mežs, viss nelielā attālumā, tomēr dažreiz likās, ka nedaudz 
par mazu, taču varēja aizbraukt pazīmēt arī uz Ainažiem.

Laika apstākļi lutināja, lai gan dabūjām arī negaisu ar krusu.
Noteikti brauktu vēlreiz!
Šī brīža aktualitāte ir plenēra rezultāts – no 25. septembra RTU Mazajā zālē, 

Kaļķu ielā 1, apskatāma labāko darbu izstāde, kurā vērojams mūsu studentu talants 
tēlotājas mākslas priekšmetos.

dace un Lāsma, aPf

Arhitekti viesojas «Lieldienu salā»
2. augustā notika arhitektūras studentu un mācībspēku kopīgs brauciens uz 

Zaigas Gailes projektēto Lieldienu salas māju Talsu rajona Rojas pagasta Kaltenes 
ciemā, kura Būvnieku asociācijas rīkotajā 2007. gada labāko darbu skatē atzīta par 
labāko rekonstrukciju. 

Atsaucība no studentu puses bija tīri vai pārsteidzoša, ņemot vērā pasākuma 
norises laiku. Studenti tika savākti vienā autobusā pie Ķīpsalas peldbaseina un tad, 
valdot draudzīgai noskaņai, nogādāti līdz Lieldienu salas brīvdienu mājai. 

Pirmajā mirklī, ieejot iekšā mājā, šokēja galvenās dzīvojamās zāles plašums un 
augstums. Lielā brīvstāvošā plaukta siena pilnīgi apslēpa mājas turpinājumu, kur, 
kā vēlāk izrādījās, izvietoti bērnu apartamenti. 

Tā kā interesentu bija aptuveni 30, tad ekskursija pa māju notika divās grupiņās. 
Vienu vadīja Māris Gailis un otru – Zaiga. Mājas saimnieki mums sniedza plašu un 
detalizētu informāciju par mājas «atrašanu», projektēšanas un celtniecības gaitu. 
Uzdodot jautājumus, uzzinājām arī par daudzām pirmajā mirklī nemanāmām 
detaļām, par ko projektēšanas gaitā jāpiedomā, lai rezultāts būtu acij un sirdij 
tīkams. Bija arī iespēja aplūkot garāžu un saimniecības pagrabu, kurā ievietots 
elektriskais ģenerators, katlu telpa, boileri un noliktavas. Pagraba telpā gan 
vairākumam bija jāstaigā, stipri sargājot galvu. 

Kopumā visiem ļoti patika, un atsauksmes no dalībnieku puses pauda vienīgi 
dedzīgu vēlmi pēc citiem līdzīgiem pasākumiem.

Esam neizsakāmu pateicību parādā Zaigai un Mārim Gaiļiem par viņu fan-
tastisko atsaucību un viesmīlību. Paldies!

Lāsma, aPf sP

Arhitektu iepazīšanās nometnīte

Pirmajā septembra piektdienā Cēsu rajonā, atpūtas kompleksā «Andrēni», 
risinājās lielisks un līdz šim vēl nebijis pasākums – APF pirmkursnieku iepazīšanās 
nometnīte. «Iepazīšanās» pauž visa notikuma galveno domu, un mūsu pirmā kursa 
studenti bija pilnībā izpratuši pasākuma jēgu. 

Turp nokļuvām ar sabiedrisko transportu, iepriekš rezervējot biļetes, vai 
arī pašu spēkiem. Autobusa pietura gan atradās aptuveni kilometru no pašiem 
«Andrēniem», tomēr autobusa šoferītis izrādījās pietiekami mīļš, lai izlaistu mūs 
gandrīz pie pašām namdurvīm. Sākumā gan šķita, ka laika apstākļi mūs nežēlos, jo 
lietus plīkšķēja uz nebēdu, tomēr beigās tas izvērtās par frisbija šķīvīša pamētāšanu 
+ volejbolu saulrietā. (Starp citu, šķiet, ka mūsu 1. kursā veidojas meiteņu basketbola 
izlase!)

Anniņa bija parūpējusies par pārtiku un tehnisko aprīkojumu. Ģirts piešķīra 
mūsu pasākumam zināmu devu nopietnības. Oto deva iespēju atraisīties topošo 
arhitektu teatrālajām prasmēm. Viņu interpretācijām par tēmu «Ansītis un 
Grietiņa» tiešām vajadzētu tikt ierakstītām vēsturē (vai vismaz videolentē).

«Iepazīšanās» turpinājās līdz pat rīta gaismai, un beigu beigās visiem tika uzdota 
pēdējā misija – kā tik māk, pašu spēkiem nokļūt atpakaļ mājās. 

Visiem izdevās.
Lāsma, aPf sP



10 2008. gada 9. oktobris

REKLĀMA/SSAD

RTU suvenīru klāsts ir papildināts ar jaunām un interesantām lietām. SSAD 
piedāvā dažādus reklāmas priekšmetus (ar apdruku vai gravējumu) gan biroja 
ikdienas vajadzībām un pasākumiem, gan biznesa dāvanas īpašiem sadarbības 
partneriem un svētku reizēm. 

Apskatiet visu suvenīru piedāvājumu RTU mājaslapā http://www.rtu.lv/content/

view/391/904/lang,lv/! Lai iegūtu suvenīrus, jāsazinās ar SSAD darbiniekiem pa 
tālr. 67089314, rakstot uz e-pastu evita.miscuka@rtu.lv vai RTU centrālās ēkas (Kaļķu 
ielā 1) 222. telpā. Ierobežotu suvenīru klāstu ir iespējams iegādāties RTU grāmatnīcā 
Kaļķu ielā 1. 

Neatstājiet dāvanu iegādi uz pēdējo brīdi!
P. S. Vairāk prezentmateriālu www.rtu.lv.                    

ssad

Jaunumi RTU dāvanu klāstā
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RTU sieviešu koris «Delta» Atēnu 
Papagu un Pireju koru festivālos 

RTU sieviešu koris «Delta» pēc Atēnu Papagu municipalitātes ielūguma no 18. 
līdz 21. septembrim piedalījās Grieķijas koru festivālā. Koris uzstājās arī Pireju 
UNESCO kluba rīkotajā Grieķijas tautas mākslas kolektīvu festivālā, viesojās 
Latvijas vēstniecībā Atēnās, kā arī ar savām dziesmām priecēja Grieķijā dzīvojošos 
latviešus. 

19. septembrī «Delta» apmeklēja arī Atēnu Nacionālo tehnisko universitāti, 
kur tikās ar universitātes vadību, apliecinot vecākās Latvijas augstskolas interesi 
veidot sadarbību ar vecāko tehnisko universitāti Grieķijā. Tikšanās dalībnieki bija 
vienisprātis, ka kultūra ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā veicināt saprašanos 
tautu starpā. Tika pārrunātas arī citas jomas, kurās abas augstskolas varētu 
sadarboties turpmāk.

Kora «Delta» brauciens notika ar Latvijas vēstniecības Grieķijā un Goda 
konsulāta Pirejās atbalstu.

Latvijas tautas deju kolektīvi gatavo 
apsveikumu Latvijas valsts neatkarības 
90. gadadienā

Šā gada 18. novembrī Latvijas Republika svinēs savas proklamēšanas 90 gadu 
pastāvēšanas jubileju, kas tiks atzīmēta īpaši vērienīgi. Ne mazāk nozīmīgs 
notikums gada nogalē gaidāms TDA «Vektors» dejotājiem un ilggadējam 
ansambļa vadītājam Uldim Šteinam, kad ansamblis atzīmēs savu 50. gadadienu. 
Lai abus šos notikumus atzīmētu un sniegtu ko paliekošu un īpašu Latvijai tās 
svētkos, «vektoriešu», Studentu kluba un viņu draugu domubiedru grupa sākusi 
gatavošanos «Guinness World Records» rekorda uzstādīšanai kategorijā «garākā 
deja». 

Rekorda uzstādīšanai tiks uzaicināti piedalīties deju kolektīvi no visas Latvijas, 
kuru dalībnieki (kopā pāri tūkstotim) veidos gatvi, vienlaikus izdejojot deju, kas 
izturējusi laika pārbaudi. 

«Gatves deja» ir viena no vienkāršākajām un reizē spilgtākajām latviešu dejas 
būtības atklājējām. Augumu staltumā, tērpu greznumā un kustību nesteidzīgajā 
cēlumā tiek izteikts solījums, ko cilvēki dod viens otram, – mūžu nodzīvot stalti, 
skaisti un gaiši. Ar dejas simbolismu mēs atgādināsim par harmoniskas un vienotas 
sabiedrības būtiskumu. 

Dejas «gatves» sākuma punkts 25. oktobrī no plkst. 11.57 līdz 12.07 Latvijas 
Universitātes ēka, Raiņa bulvārī 19, un beigu punkts – Rīgas Tehniskās universitātes 
ēka – Kaļķu ielā 1.

Aicinām visu fakultāšu studentus un vienkārši interesentus pieteikties kā 
brīvprātīgos, lai palīdzētu izdoties rekorda uzstādīšanas mēģinājumam! Līdz 
21.  oktobrim atsūti uz kultura@rtu.lv savu vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, un 
RTU Studentu klubs informēs, kā tieši tu vari mums palīdzēt!

Īstā «Spice» tuvojas!
Jau 11 gadus (!) «RTU Spice» kā starpfakultāšu erudītu konkurss uztur veselīgu 

konkurenci un komandu sacensību garu starp RTU fakultātēm. Konkursā tiek 
izvērtēta šī gada visspicāk pārstāvētā fakultātes komanda. 

Kā? Par to katru gadu rūpējas RTU Studentu klubs. 
Konkursa uzdevumi un jautājumi tiek veidoti par dažādām tēmām, lai 

studentam būtu jāizmanto gan zināšanas, gan profesionālās iemaņas, gan 
komunikācijas spējas, gan mākslinieciskās dotības, gan spēja reaģēt saspringtās 
situācijās individuāli un komandā, kā arī atrast inovatīvu pieeju daudziem jau 
pazīstamiem risinājumiem.

Tas nudien ir 10 stundu ilgs prāta un kreativitātes maratons ar ļoti atraktīvu 
noslēgumu visiem dalībniekiem – atpūtu ūdens relaksācijas centrā «Joker klubā».

Lai vēl lielāka motivācija būtu kāpt spicē, uzvarētāji, pateicoties konkursa 
ģenerālsponsoram «Swedbankai» un jauniešu programmai «OPEN», Jauno – 
2009. – gadu sagaidīs, slēpojot Austrijas Alpos.

Ko vēl gaidi? Ielūkojies sava studiju plānotāja 196. vai 197. lapaspusē, piesakies 
savam fakultātes studentu pašpārvaldes vadītājam un piedalies komandas sastāva 
atlasē!

Nudien ir vērts pacensties – īpašas balvas būs no ikgadējiem atbalstītājiem 
Dailes teātra un grāmatu apgāda «Valters un Rapa», kā arī, protams, fakultāšu 
dekāniem.

Esi aktīvs un kāp spicē!
XI «RTU Spice» 2008. gada 1. novembrī plkst. 12.
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SPORTS

Rūta lapsa

Tradicionālā RTU mācībspēku un darbinieku Sporta diena, kas notika 
27.  septembrī Klapkalnciema «Ronīšos», kopā pulcēja vairāk nekā 150 dalībnieku. 
Kā pastāstīja Sporta kluba vadītāja un sacensību galvenā tiesnese Sanita Vīlistere, 
sporta dienā startēja 11 komandas, to vidū – pirmo reizi RTU sporta dienu vēsturē – 
arī Klapkalnciema sportisti, kas par savu simbolu bija izvēlējušies krāšņu pūķi. 
Pirmoreiz savu komandu bija izveidojusi viena RTU katedra, tiesa – Sporta, un 
jau pirms sacensību sākuma bija skaidrs: sportisti kaunā nepaliks! Un vēl viens 
patīkams fakts – savu atsevišķu komandu bija izveidojusi MLĶF RBIAC (parasti 
fakultāte startēja apvienotā komandā). Starp citu, joprojām sportiskais ķīmiķu 
dekāns profesors V. Kokars bija vienīgais no fakultāšu dekāniem, kas piedalījās 
šajās sporta spēlēs…

Sporta dienu ievadīja tradicionālais kapteiņu konkurss. Šogad – atšķirībā 
no citiem gadiem – tas bija gana demokrātisks un īpašu sportisku sagatavotību 
neprasīja: ar bērnu hokeja nūju sitot pa bumbiņām un ripu, vajadzēja tās trāpīt 
kartona kastē. Netrāpīji? Skrien pakaļ bumbiņai un mēģini vēlreiz!

Tālāk komandas sacentās tradicionālos sporta veidos: basketbola soda metieni, 
strītbols, volejbols, šahs, novuss, galda teniss, tautas bumba sievietēm, šautriņu 
mešana.  Brīžiem augstu vilni sita jautrība, brīžiem cīņa izvērtās ne pa jokam – 
īpaši volejbola laukumā un zem basketbola groza.

Sacensības noslēdza asprātīga veiklības stafete: turot divos palielos irbulīšos 
(kociņos) kartupeli, to vajadzēja aiznest līdz kastei… Izrādījās, tas nemaz tik viegli 
nebija.

Kopvērtējumā uzvaras laurus plūca – kā jau pēc katedras nosaukuma pienākas – 

RTU Sporta katedras komanda, tā teikt, uzvarētāji pēc definīcijas,  izcīnot 
82 punktus, otro vietu ieguva Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes komanda, 
iegūstot 79 punktus, bet  trešo – Transporta un mašīnzinību fakultātes komanda 
ar 76 punktiem.

inDiviDuālo spoRta veiDu ReZultāti
gaLda teniss
1. vieta – Antons Kutjuns, EEF; 2. vieta – Dainis Škogals, Sporta katedra; 
3.  vieta  – Andris Paeglītis, BF.

novuss
1. vieta – Boriss Čapurins, Sporta katedra; 2. vieta – Andrejs Stepanovs, EEF; 
3.  vieta – Jānis Vīlisters, Rektorāts.

kaPteiņu konkurss
1. vieta – Oskars Grīgs, MLĶF (RBIAC); 2. vieta – Zigmārs Strods, ETF; 3. vieta – 
Oskars Kupčs, Klapkalnciema komanda.

šahs
1. vieta – Jānis Volkovs, TMF; 2. vieta – Egons Lavendelis, DITF; 
3. vieta – Uldis Brakanskis, EEF.
Sveicam uzvarētājus!
P. S. Cien. kolēģi! Sporta spēlēs «Ronīšos» aizmirstās personīgās mantas varat 
meklēt RTU Sporta klubā. Informācija pa tālr. 67089307.

Rtu Rektora kausa izcīņa 
boulingā notiks 7. decembrī no 
plkst. 10 līdz 14 «Zelta boulinga» 
zālē. sekojiet informācijai!

RTU mācībspēku un darbinieku Sporta diena «Ronīšos» jeb

Uzvarētāji pēc definīcijas


