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IJ3 �� Vfduleja

bas nodrošināšanai. Pro

strāde iecerēta kā kom

...J

jekts "Venta-1" tiek reali

plekss studentu inženier

Rīgas Tehniskās univer

zēts sadarbībā ar Brēme

projekts, lai rosinātu viņu

sitātes (RTU) studenti pie

nes Lietišķo zinātņu univer

interesi par satelīttehno

dalīsies Latvijas pirmā sa

sitāti un vienu no lielāka

loģijām un sniegtu stu

"�

telīta "Venta-1" izstrādē -

jiem satelītu ražošanas uz

dentiem iespēju praktizē

šādu vienošanos noslēdzis

ņēmumiem Eiropā

ties Latvijai unikālā jomā.
Arī RTU studenti satelīta

RTU

zinātņu

prorektors

Leonīds Ribickis un Vents

pils augstskolas ŅeA) rek
tors Juris Vucāns.
RTU un VeA 12. februārī
noslēdza sadarbības līgu
mu, kurš paredz, ka RTU
speciālisti nodrošinās sate
lītbūvē nepieciešamās pla
ša spektra zināšanas elek
tronikā, telekomunikācijās,
informācijas tehnoloģijās
un citās inženierzinātņu jo
mās.

OHB

"
System AG" Ņācija). Sate

lītu orbītā paredzēts palaist
no Indijas līdz 2010. gada
sākumam.
Eiropā kuģu satiksmes
uzraudzībai tiks būvēti trīs
jauni nanosatelīti ar AIS rai
dītājiem. Vienu no šiem
jaunās paaudzes nanosa
telītiem

paredzēts būvēt

Latvijā. Latvijas pirmajam

"Venta-1" projektā piedalī

izstrādājot atseviš
ķus zinātniskos darbus vai
inženierprojektus.
Latvija 2009. gadā ie
"
cerējusi sākt sadarbību ar
Eiropas Kosmosa aģentū
sies,

ru. lāpēc projekts Venta"
1" jo īpaši vērtējams kā bū
tisks projekts visas Latvijas

nanosatelītam dots nosau
kums Venta-1", un tas tiks
"
būvēts Ventspils augstsko

spektīvas kosmosa un ar

lā.

tiem, kā arī paplašina RTU

mērogā - tas rada per
to saistīto jomu speciālis

Venta-1 " pare
"
dzēts datu pārraidei un ir
nepieciešams kuģu satik

Ventspils Starptautiskā ra

smes uzraudzībai izmanto

dio astronomijas centra in

satelīttehnoloģiju

tās automātiskās identifikā

frastruktūra.

tos," atzīst RTU zinātņu

Satelīts

cijas sistēmas (AIS) darbī-

Venta-1" signālu uz

"
tveršanai

Satelita

tiks

"

pielāgota

Venta-1"

iz-

iespējas

piedalīties

Eiro

pas Kosmosa aģentūras
projek

prorektors L. Ribickis. ..JI

© SIA LETA Marijas 2, Rīga, LV–1050 Tālr. 67222509, marketing@leta.lv, www.leta.lv

1

