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Jaunā pieteikšanās «Erasmus» stipendijām studijām, praksei, mācībspēku 

un darbinieku braucieniem sāksies septembrī. Sīkāku informāciju var iegūt RTU 

mājaslapā www.rtu.lv/erasmus vai rakstot «Erasmus» programmas 

koordinatorēm:

Evita Miščuka, «Erasmus» studentu koordinatore
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Jolanta Jurēvica, «Erasmus» programmas koordinatore
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Šis Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU) ir pārmaiņu laiks. Virzoties uz izcilību, ir daudz jaunumu: gan pārvaldes struktūrā un infrastruktūrā, 
gan studiju organizācijā un pētniecībā.
Atslēga uz izciliem panākumiem katram ir sava. Rīgas Tehniskajai universitātei tie ir cilvēki – radoši nemierīgi, ambiciozi, gudri, pašpārliecināti, 
patriotiski, jaunības maksimālisma pilni, iedvesmojoši un dzīvespriecīgi.
Te ir laba vide, kurā pilnveidoties – atzīst viens no šā žurnāla varoņiem. Patiesi, RTU – tā nav tikai augstākās izglītības mācību iestāde un 
ieraksts CV. Tie ir vērtīgi kontakti. Spēja neatkarīgi spriest. Prasme risināt problēmas. Tieksme attīstīties. Vēlme iet pretī ekselencei. 
Viss jaunais ir mēģinājums «rakt dziļāk», «stāstīt skaļāk», «dzīvot spilgtāk». Paraudzīties uz lietām no cita skatu punkta: iegūt pieredzi, 
zināšanas un informāciju, kas būtu nezināma, ja viss paliktu pa vecam. Ar šādu domu arī aicinām lasīt žurnālu, sniegt atsauksmes un 
piedalīties turpmāko žurnālu satura veidošanā, kļūstot par RTU veiksmes stāstu galvenajiem varoņiem.
RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis

Pārmaiņu 
laiks Rīgas 
Tehniskajā 
universitātē

UZ VĀKA: RTU Robotikas kluba dalībnieki: RTU doktorants Guntis Kuļikovskis 
un maģistrants Māris Ābele, kā arī Jānis Zaharans, kurš šogad gatavojas kļūt 
par RTU maģistrantu. Guntim rokās – astoņu riteņu mobilā robotizētā plat-
forma, kuras idejas autors ir vadošais pētnieks Agris Ņikitenko.   
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Kad Latvijas zinātniekiem tika izsludināts konkurss uz 
stažieru vietām Eiropas Kosmosa aģentūrā, pirmais no Lat-
vijas šādu iespēju izmantoja Rīgas Tehniskās universitātes 
(RTU) Materiālu un konstrukciju institūta docents Kaspars 
Kalniņš. No aprīļa līdz gada beigām viņš stažējas Eiropas 
Kosmosa aģentūras (ESA*) Eiropas Kosmosa pētniecības 
un tehnoloģiju centrā Nīderlandē. Neraugoties uz vairāku 
gadu starptautiskās pētniecības pieredzi, kas uzkrāta 
aviācijas tehnoloģijām veltītu projektu izstrādē, jaunais 
zinātnieks uzskata – stažējoties ESA, tik un tā ir iegūta neat-
sverama pieredze. «Kosmosa aģentūras zinātniekiem ir ļoti 
strukturēta pieeja pētniecībai. Man patīk šis skatījums, un es 
centīšos to pārmantot,» saka pētnieks. «Šeit nekas nenotiek 
pēc principa For the sake of science**. Visiem pētījumiem ir 
konkrēts mērķis – sertificēt produktus lidojumiem kosmosā 
un nodrošināt 100% kosmisko misiju izdošanos.» 

IZSTRĀDĀ SATELĪTU UN RAĶEŠU KONSTRUKCIJU 
SERTIFICĒŠANAS VADLĪNIJAS

Risinot kosmosa tehnoloģiju konstrukciju izturību jautājumus 
Eiropas Savienības (ES) Ietvara programmu pētniecības pro-
jektos, kur RTU Materiālu un konstrukciju institūta sadarbības 
partneru vidū ir Vācijas Kosmosa aģentūra un ir bijuši arī tādi 
Eiropas aviācijas industrijas uzņēmumi kā «Airbus», «Eurocop-
ter», «Agusta» u.c., Kaspars ir uzkrājis pieredzi, kas ļauj apgalvot, 

Egita Kancāne

ka konstrukciju drošības pētījumu virzienā viņš perfekti orientējas. 
Taču pirmajā nedēļā Eiropas Kosmosa aģentūrā viņam bija jāparāda, 
ko viņš līdz šim paveicis un ko zina. Tikai pēc tam, kad darba 
vadītājs bija pārliecinājies par Kaspara zināšanām un iepazinies ar 
viņa zinātniskajām publikācijām un veiktajiem pētījumiem, tika 
precizēta turpmākā darba programma. Proti, Kaspara uzdevums 
stažēšanās laikā ir piedalīties satelītu un raķešu nesošo konstrukciju 
sertificēšanas vadlīniju izstrādē. Veicot plašu datorsimulāciju spektru 
un eksperimentālas pārbaudes, ir jānosaka nepieciešamās ļoti plānu 
šūnu konstrukciju drošības rezerves, tostarp jāparedz gadījumi, 
kad konstrukcijām rodas pirms palaišanas defekti, un jāsniedz 
rekomendācijas, kā novērtēt to kritiskumu. 

Šis nav virziens, kurā specializējas ESA Eiropas Kosmosa 

pētniecības un tehnoloģiju centra (ESTEC*) pētnieki, tāpēc Kas-
param bija jāpiedāvā savs skatījums uz problēmu un jāmeklē 
efektīvākie risinājumi. No vairākiem piedāvātajiem risinājumu 
variantiem ESA darbinieki vienu ir izvēlējušies turpmākai rīcībai 
un mēdz jokot, ka šis ir tāds stažēšanās gadījums, kad īsti nevar 
saprast, kurš no kura mācās. 

AUGSTVĒRTĪGS APRĪKOJUMS UN PLAŠAS IESPĒJAS

Pētniecības centra Kvalitātes kontroles departamentā, kurā 
stažējas K. Kalniņš, galvenā specializācija ir elektronikas komponenšu 
drošums, bet konstrukciju mehāniskajai izturībai ir tikai pakārtota 
nozīme. Tāpēc Latvijas stažiera darbs Materiālu īpašību laboratorijā 
ir vairāk vai mazāk patstāvīgs, kas, no otras puses, nodrošina arī 
neskaitāmas iespējas: gan milzīgu izaicinājumu lietot paša izvēlētas 
pētījumu metodes aģentūras izvirzīto problēmu risināšanai, gan 
iespēju gūt pieredzi darbā ar citu pētniecības disciplīnu pārbaudes 
iekārtām, gan konsultēties un izveidot kontaktus ar vadošajiem kos-
mosa pētniekiem un piekļūt plašam nozares literatūras klāstam. 

«Pirmo trīs stažēšanās nedēļu laikā esmu pārlapojis tik daudz 
grāmatu, zinātnisko rakstu, ESA un NASA* atskaišu, ka varētu likties 
– esmu izgājis pirmos septiņus kursus universitātē,» stāsta Kaspars. 
«Strādājot šeit, esmu lepns par to, ka varu droši apgalvot – mūsu 
[RTU Materiālu un konstrukciju institūta] laboratorijā ir tieši tikpat 
modernas testēšanas iekārtas, kādas tiek lietotas arī ESA* Materiālu 
pārbaudes laboratorijā. Tas, protams, izbrīna manus kolēģus – ka 
esmu ieradies ar tādu sagatavotības līmeni no ogotāju valsts. Tomēr 

Jaunais zinātnieks Kaspars Kalniņš ir 
pirmais Latvijas pētnieks, kurš stažējas 
Eiropas Kosmosa aģentūrā

Esmu lepns par to, ka varu droši 
apgalvot – mūsu RTU Materiālu un 
konstrukciju institūta laboratorijā ir 
tieši tikpat modernas testēšanas iekārtas, 
kādas tiek lietotas arī 
Eiropas Kosmosa aģentūrā

Tomēr izrādījās, ka savā ziņā slimojam ar 
līdzīgu slimību – gan man, gan aģentūrai 
trūkst paraugu zinātniskajai testēšanai

IETEIKUMI

• Pirms stažēšanās kosmosa aģentūrā:

- izskatīt ESA standartu/tehnisko atskaišu datubāzi 

http://www.ecss.nl/, pēc kuras var identificēt ESA 

ekspertīzes virzienus.

- attīstīt: patstāvību, komunikācijas spējas un maksimāli

pilnveidot angļu valodas zināšanas. 

• Rekomendācija - uz ESA ESTEC Nīderlandē doties dok-
torantiem vai jaunajiem zinātniekiem, īpaši ar specializāciju 
elektronikā, mehānikā vai materiālzinātnē.

Eiropas Kosmosa 
aģentūra Holandes 
tulpju laukos 

nevar noliegt, ka paraugu sagatavošanas aprīkojums mums, 
salīdzinājumā ar ESA, ir ļoti primitīvs.»  

Visu šo iemeslu dēļ savu stažēšanos ESA pētnieks redz ne vien 
kā personisku ieguvumu, bet arī kā pamatu turpmākai sinerģijai 
ar Eiropas Kosmosa aģentūru – jau pavisam tuvā nākotnē daži 
ESA kolēģi būs partneru-novērotāju statusā nesen apstiprinātā 
7. Ietvara programmas projektā DESICOS (New Robust DESign 
Guideline for Imperfection Sensitive COmposite Launcher Struc-
tures). Projekts tiek finansēts ES drošības un kosmosa tematiskās 
prioritātes ietvaros, un tajā piedalās RTU Materiālu un konstruk-
ciju institūts.

** Zinātne zinātnes pēc (angļu val.)*ESA: European Space Agency  /  ESTEC: European Space Research and Technology Centre  /  NASA: National Aeronautics and Space Administration
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ESA ESTEC, kur ir ap 2000 darbinieku, darbojas vairāki 
interešu klubi, tostarp «Dari pats!» klubs. Maksājot sim-
bolisku ikgadēju dalības maksu, tajā var iestāties jebkurš 
ESA darbinieks. Laika gaitā klubs ir uzkrājis visa veida 
profesionālos rokas instrumentus. Jebkurš kluba biedrs 
uz nedēļu var iegūt lietošanai jebkura veida profesionālo 
instrumentu, sākot ar rokas urbjmašīnu vai dzīvžoga trim-
meri, līdz pat dažādu gabarītu automobiļu piekabēm. 
Noteikumi paredz – katru otrdienu notiek instrumentu 
atpakaļ apmaiņa. Ja instruments uz klubu netiek atnests 
otrdien, trešdien tā lietotājam instruments jānogādā pie 
tā kluba biedra, kas uz to pieteicies nākamais. Ja kārtība 
pārkāpta, iespēja iegūt kādu no instrumentiem tiek liegta 
uz nākamo mēnesi. Šī ir ļoti strukturēta un uz sadarbību 
vērsta iekšējā kārtība, un, iespējams, arī RTU varētu izvei-
dot kaut ko līdzīgu šādai kooperācijas sistēmai. 

PĀRSTEIGUMI, AR KURIEM JĀRĒĶINĀS 

«ESA struktūrvienībās stažējas ļoti daudz jaunu cilvēku no prak-
tiski visām Eiropas Savienības valstīm. Strādāt tik multikulturālā 
kolektīvā  ir interesants izaicinājums. Pārsvarā stažieru prakse 
ESA ilgst no pusgada līdz gadam – tas nepieciešams, lai apgūtu 
pētniecības apakšvirzienus, kuri iepriekš ir bijuši vairāk vai mazāk 
sveši. Turpretī es aizbraucu uz Nīderlandi ar ļoti skaidru priekšstatu 
par savu pētījumu apakšvirzienu – plānsienu konstrukciju 
nestspēju. Taču arī manā gadījumā neiztika bez pārsteigumiem. 
Man bija priekšstats, ka stažēšanās laikā varēšu izmēģināt dažādas 
materiālu komponenšu ražošanas tehnoloģijas un beidzot būs 
iespēja nodrošināt pietiekamu eksperimentālajiem testiem 
nepieciešamo paraugu spektru. Tomēr izrādījās, ka savā ziņā sli-

Saules baterijas panelis no 
Habla kosmiskā teleskopa: 
astoņus gadus lidojis kosmosā, 
bet nu atrodas Eiropas Kosmo-
sa pētniecības un tehnoloģiju 
centrā Nīderlandē, kur stažējas 
Kaspars.

European Space Agency in the Dutch tulip fields
Kaspars Kalniņš, the docent of Riga Technical University Institute of Materials and Structures, is the 
first Latvian scientist to undergo international research fellowship at the European Space Agency 
European Space Research and Technology Centre in the Netherlands. The task of K. Kalniņš during 
the research training is to take part in the development of certification guidelines for the impact 
of fractures in space load bearing structures. The international research program is being imple-
mented on the basis of the Agreement between the Government of the Republic of Latvia and 
the European Space Agency concerning space cooperation for peaceful purposes.

Европейское агентство космоса на тюльпанных полях Голландии
Доцент Института материалов и конструкций Рижского технического университета 
Каспарс Калниньш – первый латвийский ученый, проходящий стажировку в 
Исследовательско-технологическом центре Европейского космического агентства в 
Голландии. Задачей К. Калниньша на время стажировки является участие в разработке 
директив для сертификации несущих конструкций при влиянии повреждений. 
Программа стажировки oсуществляется на основе договора о сотрудничестве в сфере 
космоса в мирных целях, заключенного 24 июля 2009 года между правительством 
Латвии и Европейским космическим агентством.

nu uz Eiropas Kosmosa pētniecības un tehnoloģiju centru (ESTEC) 
Nīderlandē, vai arī uz Eiropas Kosmosa operāciju centru (ESOC) 
Vācijā, vai uz Eiropas Kosmosa astronomijas centru (ESAC) Spānijā. 

Stažieru programma tiek īstenota, pamatojoties uz 2009. gada 24. 
jūlijā noslēgto LR valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras līgumu par 
sadarbību kosmosa jomā miermīlīgiem mērķiem.

mojam ar līdzīgu slimību – gan man, gan aģentūrai trūkst parau-
gu zinātniskajai testēšanai. Protams, viņi to uztver stoiskā mierā, 
jo paraugi agri vai vēlu vienmēr parādās – atkarībā no aktuālajām 
kosmosa misijām un komponenšu testēšanas programmām,» 
stāsta K. Kalniņš. 

Turklāt pāris pārsteigumus sagādāja arī ierobežojumi, kas 
noteikti to valstu stažieriem, kas nav Eiropas Kosmosa aģentūras 
dalībvalstis, kā tas ir Latvijas gadījumā. Tomēr ar neatlaidību un 
degsmi visi šķēršļi ir pārvarami – atzīst Kaspars.

REKOMENDĀCIJAS, DODOTIES UZ ESA

Latvijas stažieriem arī nākamgad būs iespēja pieteikties uz 
stažieru vietām Eiropas Kosmosa aģentūrā. Kādas ir Kaspara 
rekomendācijas tiem, kas uz ESA dosies turpmākajos gados?

«Uz iespēju stažēties ESA es vērstu to inženierzinātņu nozaru 
doktorantu uzmanību, kas sākuši savus pētījumus un jau apzinās 
tās unikālās iespējas – pārsvarā pētniecības infrastruktūru 
un metodiku – kas viņu pētījumiem būtu pieejamas tikai 
ESA. Ļoti nopietni vajadzētu uztvert tieši sagatavošanās fāzi, 
jo ESA nav mācību iestāde, kur kāds pacietīgi kādam mācīs 
pamatzināšanas. Stažēšanās ir ļoti patstāvīga pētniecība ar, prak-
tiski, vispilnvērtīgāko pētniecības iekārtu nodrošinājumu. Ļoti 
svarīgi stažierim būt patstāvīgam un atvērti domājošam. Labas 
komunikācijas spējas un izcila angļu valodas pārvaldīšana ļaus 
ļoti pilnvērtīgi iesaistīties dažādos zinātniskajos pētījumos.» 

«No vienas puses, visiem ESA stažieriem būtu jābūt pietieka-
mai informācijai par pētniecības iespējām stažēšanās laikā, bet, 
no otras puses, – šī informācija nav īsti publiski pieejama. Tāpēc 
tiem stažieriem, kas uz kādu no ESA pētniecības centriem izlems 
doties nākamgad, iesaku izskatīt ESA datubāzi – standartus, 
pēc kuriem var noteikt, kurā virzienā notiek intensīvākais darbs 
aģentūrā,» tā Kaspars.

Uz ESA Eiropas Kosmosa pētniecības un tehnoloģiju cen-

tru Nīderlandē K. Kalniņš īpaši rekomendē doties tieši elektronikas 
komponenšu pētniekiem, jo centrs specializējas šajā virzienā.

ESTEC – KOSMOSA AĢENTŪRAS SIRDS HOLANDES TULPJU 
LAUKOS

ESA Eiropas Kosmosa pētniecības un tehnoloģiju centrs, kurā K. 
Kalniņš stažējas, atrodas Nīderlandē Nordvijkas pilsētā - leģendārā 
Holandes ziedu industrijas citadelē. Tas ir lielākais Eiropas Kosmosa 
aģentūras inženiertehniskais korpuss, tāpēc tiek dēvēts par kosmosa 
aģentūras sirdi. 

Jaunie Latvijas zinātnieki, kas aizvadītā gada nogalē tika aicināti 
pieteikties LR Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā konkursā 
par stažieru vietām kādā no ESA struktūrvienībām, varēja doties vai 
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4. jūnijā apritēja 100 dienas kopš Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) rektora akadēmiķa Leonīda Ribicka 
inaugurācijas, kas notika 25. februārī. Rektors strādā 
saskaņā ar programmu, kurā ir paredzēti dažādi pasākumi 
universitātes studiju darba, pētniecības darba un 
infrastruktūras uzlabošanai. Lai noskaidrotu, cik daudz var 
paveikt 100 dienās, uzdevām rektoram RTU darbinieku un 
studentu sagatavotus 10 jautājumus.

1. Kuri ir pirmie darbi, kas ir jau iesākti un ko plānojat paveikt 
līdz šā gada beigām?

Jauninājums būs RTU Biznesa attīstības un atbalsta centrs 
(BAAC), kas šobrīd tiek veidots. Iecerēts, ka BAAC izveidos arī 
RTU-RPI Absolventu klubu ar nodaļām visās fakultātēs. Domāju, 
uz 150. RTU jubileju lielākā daļa Absolventu kluba nodaļu būs 
nodibinātas un aktīvākie absolventi iesaistīti.

BAAC uzraudzīs arī sadarbību ar RTU partneriem, kuri 
noslēguši ar mums līgumus – gan ar uzņēmumiem, gan ar 
universitātēm: A/S «Latvenergo», AS «VEF Radiotehnika RRR», Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāti, Biznesa augstskolu «Turība», 
Āhenes Reinas-Vestfāles Tehnoloģisko universitāti u.c. 

Cēsīs tiek veidota RTU filiāle. Cerīgi raugos arī uz dekānu 
solījumu, ka no rudens katrā fakultātē būs viena maģistra studiju 
programma angļu valodā. 

Iespēju robežās kopš februāra esmu centies apmeklēt 
mūsu fakultātes – izstaigāt ēkas, satikt cilvēkus. Ir fakultātes, uz 
kurām neesmu paguvis aizbraukt, taču tuvākajā laikā noteikti to 
paveikšu. RTU kopumā atrodas vairāk nekā 100 ēkās. Ceru, ka līdz 
Ziemassvētkiem man izdosies apmeklēt visas. 

2. Kā veicas ar RTU Ķīpsalas kompleksa projekta īstenošanu?

Projekts Ķīpsalā tiek īstenots sekmīgi. Lielākās grūtības, kas 
jāpārvar, ir vairāku institūtu un katedru darbinieku principiāla 

nevēlēšanās pildīt RTU Senāta lēmumu par pārvietošanos uz Ķīpsalu. 
Mēs nevaram darboties ar žandarmērijas paņēmieniem. Centīsimies 
panākt izpratni. Pašdarbību šajā jautājumā un vēlmi palikt tajā ēkā, 
kur esi, neatkarīgi no tā, cik tas maksā, tomēr nevarēs pieļaut. 

3. Vai RTU ir paredzētas arī strukturālās reformas vadības līmenī?

Lai risinātu ar universitātes administrāciju saistītos jautājumus, 
jūnijā RTU darbu sāka administratīvais direktors. Rektora darba laiks 
ir limitēts – 24 stundas diennaktī. Lai universitāte attīstītos un būtu 
aktīva spēlētāja Latvijā, Baltijā un Eiropā, rektoram ir nepārtraukti 
jātiekas ar uzņēmējiem, ierēdņiem, politiķiem. Līdz šim vienlaikus 
bija arī jākoordinē 11 dažādu tiešā pakļautībā esošu RTU dienestu 
darbs. Efektīvi strādāt visās minētajās jomās ir gandrīz neiespējami. 
Administratīvais direktors ir arī visās kaimiņu tehnoloģiskajās 
universitātēs – Tallinā, Kauņā, Viļņā, Helsinkos, Stokholmā. 

4. Lai novērstu studiju programmu dublēšanos, tās rudenī 
pārskatīs eksperti. Ierēdņi norāda – arī RTU ir pārāk daudz pro-
grammu. Kāda ir jūsu nostāja šajā jautājumā?

Izskatās liels programmu skaits – 128. Bet, ja šo skaitli izdala uz 
astoņām fakultātēm, diviem virzieniem – akadēmisko un profesionālo, 
trim studiju līmeņiem, tas nav daudz. Tur nav dublēšanās. Šīs stu-
diju programmas vienkārši ir nepieciešamas. Jāatceras, ka viena 
RTU fakultāte ir līdzvērtīga vai pat lielāka par kādu no mazajām 
augstskolām. Un aiz katras fakultātes ir vesela rūpniecības asociācija – 
vairāki simti uzņēmumu, kuriem vajadzīgi šie speciālisti. Tāpēc uzska-
tu, ka optimizācija mums būtu jāveic mazliet citā veidā – apvienojot 
līdzīgas laboratorijas un tuvus studiju priekšmetus. 

5. Uzņēmēji kritizē studentu – uzņēmēju ķērienu. Vai šajā 
virzienā arī kaut kas tiek darīts?

Agrāk mācībspēkiem un studentiem bija 45 kontaktstundas nedēļā, 
tagad likumdošanā noteikts kontaktstundu ierobežojums - «līdz 20». 
Līdz ar to inženierzinātņu programmās ir minimāls vadībzinātņu 
priekšmetu skaits. Taču pagaidām nesaskatu reālas iespējas pārdalīt 
studiju priekšmetus par labu uzņēmējdarbības virzienam. Specialitāšu 
priekšmeti jau tāpat ir sablīvēti, un to ir maz. Pat, ja Augstākās izglītības 
likumā pieņems labojumus un būs atļauts organizēt vairāk kontaktstun-
du, finansējums tam neseko. Lai inženierzinātņu studentus orientētu 
uz biznesu, jāatrod iespējas piesaistīt papildu līdzekļus. RTU studentu 
iesaiste uzņēmējdarbībā pamatā notiek ar neformālās izglītības, Stu-
dentu biznesa inkubatora palīdzību. Domāju, ka drīzumā šīs problēmas 
risināšanai varētu pievērsties arī BAAC. RTU ir arī Inženierekonomikas 
un vadības fakultāte un Rīgas Biznesa skola, kur šādas specialitātes 
var apgūt. Īstenojam arī BALTECH maģistra programmu, kas sniedz 
iespēju mācīties uzņēmējdarbību un vadību. Ik gadu programmu 
absolvē 15-20 cilvēku, bet tas nav labākais risinājums universitātei, kur 
ir tūkstošiem absolventu. 

6. Vai RTU ir iesaistījusies Augstākās izglītības likuma 
sakārtošanā?

Regulāri piedalāmies likuma apspriešanās. Esam tikušies ar 
ierēdņiem un izglītības un zinātnes ministru Rolandu Broku. Latvijas 
Universitāšu asociācija pēc manas iniciatīvas ir izveidojusi arī darba 
grupu, kas izstrādā universitāšu modeli augstākās izglītības attīstībai 
Latvijā.

7. Kāds šobrīd ir vērtējums attiecībā uz RTU finanšu situāciju?

RTU glābiņš ir struktūrfondu finansējums, kas piesaistīts 
zinātniskajai pētniecībai un infrastruktūras attīstībai. Būtu labi, ja 
būtu garantēta pozitīva valdības attieksme pret augstāko izglītību, 
īpaši pret universitātēm, un garantija, ka pēc dramatiskā 60% 
finanšu griezuma vairs neko nesamazinās. Šobrīd garantijas nav, 
kaut gan izglītības un zinātnes ministrs un ierēdņi saprot, ka mazināt 
finansējumu vairs nevar. Ar tādām finansēm ir neiespējami pieprasīt 
kvalitāti. 

8. Vai pēc fakultāšu vizītēm jums ir mainījies priekšstats par 
RTU saimniecību?

Apsekojot ēkas, redzu, ka ir ļoti dažāda attieksme pret darba vidi. Fak-
tiski viss ir atkarīgs no cilvēkiem. Ir institūti, kur ir skaidri redzams, ka ēku 
uzturēšanai paredzēto budžetu, pat, ja tas ir niecīgs, cenšas izmantot 
maksimāli efektīvi. Ir institūti, kas nerūpējas par apkārtējo vidi un uzskata, 
ka viss ir jāsakārto viņu vietā. Un tas man bija liels pārsteigums. 

Jāatceras, ka mēs jauniešiem rādām attieksmi pret lietām. Kādus 
mēs viņus izaudzināsim, tādi viņi būs. Domāju, ka jābūt pietātei ne 
tikai pret darba vidi, bet arī pret studentiem un viņu nezināšanu.

9. Kā mainījusies jūsu ikdiena, kopš veicat rektora 
pienākumus?

Ir ļoti daudz tādu pienākumu, kas nebija jāveic laikā, kad 
biju zinātņu prorektors. Situācijas apzināšana un kontakti ar 
cilvēkiem ir ļoti laikietilpīgi. Pagaidām neesmu iemācījies pa-
reizi organizēt savu darbalaiku. Taču domāju, ka pielāgošos un 
varēšu pārorientēties, piemēram, pareizi izmantot modernās 
tehnoloģijas un komandas darbu. 

10. Cik stundas vidēji dienā strādājat?

Darbdienās vismaz 12 un parasti – arī četras piecas stun-
das sestdien un svētdien. Brīvdienas ir vienīgās dienas, kad ir 
iespējams sakārtot dokumentus un padomāt. Visa nedēļa paiet 
kontaktos ar cilvēkiem.
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100 days in the position of rector
Academician Leonīds Ribickis, the rector of Riga Technical University, was elected rector on 28 
December 2010 and began work in February 2011. Before becoming rector, Ribickis was the RTU 
vice-rector for research. 
A rector acts in accordance with the planned work program, which includes various efforts for 
improving the study process, research work and infrastructure. At present the implementation of 
the program for promoting the work-efficiency of the university has been commenced.

100 DIENAS 
rektora amatā
RTU rektors Leonīds Ribickis atbild uz 
desmit jautājumiem par paveiktajiem 
darbiem

Egita Kancāne

Jābūt pietātei ne 
tikai pret savu darba 
vidi, bet arī pret 
studentiem un viņu 
nezināšanu
 

Jauninājumi

Mēs jauniešiem 
rādām attieksmi
pret lietām. 
Kādus mēs viņus 
izaudzināsim,
tādi viņi būs 

100 дней на посту ректора
Ректор Рижского технического университета академик Леонид Рибицкис был 
избран ректором 28 декабря 2011 года и начал исполнять обязанности ректора 
с февраля 2011 года. Перед избранием на пост ректора Л.  Рибицкис одиннадцать 
лет работал проректором РТУ по науке. В своей работе ректор руководствуется 
программой, которая предусматривает различные мероприятия по улучшению 
учебной и исследовательской работы, а также инфраструктуры. С целью повышения 
эффективности деятельности университета в данный момент уже начато 
осуществление намеченной программы.

Doktorantūras skola

Pie Doktorantu studiju daļas izveidota un sekmīgi darbojas RTU 
Doktorantūras skola. Pavasara semestrī notikuši gandrīz 20 semināri 
un lekcijas, kurās uzstājušies 23 vieslektori. Vidēji vienu semināru 
apmeklēja 70 cilvēki.

Reizi divos mēnešos notiek promocijas darbu vadītāju tikšanās – 
brokastis, kur tiek izrunātas aktualitātes, kā arī apkopota informācija 
izdevumam «Promocijas darba vadītāja rokasgrāmata».

Mērķis: uzlabot pētnieciskā darba kvalitāti, veicināt sadarbību, 
sniegt papildu zināšanas doktorantiem, mudināt studentus 
iesaistīties pētniecībā un turpināt studijas doktorantūrā. 

Biznesa atbalsta un attīstības centrs

Uz esošo struktūrvienību bāzes tiek veidots RTU Biznesa atbal-
sta un attīstības centrs (BAAC) – vienots teritoriāls centrs (fiziska 
vieta), kur būs iespējams centralizēti iegūt informāciju un pakalpo-
jumus, kuri šobrīd vai nu netiek piedāvāti, vai arī ir izkliedēti pa RTU 
struktūrvienībām.

BAAC pārraudzīs un koordinēs sadarbību starp jau esošām RTU 
struktūrvienībām - Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centru, Kar-
jeras centru, Attīstības fondu, kā arī tām RTU struktūrvienībām, kuras 
plānots izveidot – Intelektuālā īpašuma aģentūru, Inovāciju labora-
toriju, Inovāciju klubu, RTU-RPI Absolventu klubu.

Topošā RTU filiāle Cēsīs

Cēsīs tiek veidota RTU filiāle, kas studentiem piedāvā četras 
bakalaura studiju programmas: Elektrotehnoloģiju datorvadība, 
Enerģētika un elektrotehnika, Materiāltehnoloģijas un dizains, 
Nekustamā īpašuma pārvaldība. Studijas pirmajos divos mācību ga-
dos notiks Cēsīs, bet atlikušajā studiju laikā – Rīgā.
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Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Karjeras centrs dar-
bojas kopš 2007. gada. Pateicoties centra piedāvātajām 
iespējām, daudzi talantīgi un enerģiski studenti, attīstot 
savas biznesa idejas, ir radījuši inovatīvus produktus un 
nodibinājuši uzņēmumus, tā pamazām veicinot valsts 
izaugsmi un tautsaimniecības atgūšanos pēc smagā 
ekonomiskā trieciena.

Karjeras centrā tiek īstenoti vairāki projekti, ar kuru palīdzību 
jauniešiem ir iespēja attīstīt personīgās prasmes un praktiskās 
iemaņas, kas palīdz paaugstināt viņu konkurētspēju. Lai noskaid-
rotu, kā studentiem veicas savas uzņēmējdarbības attīstīšanā, 
«Jaunais Inženieris» uz sarunu aicināja aktīvus jauniešus, kas savas 
idejas attīsta Studentu biznesa inkubatorā un darbojas Biznesa 
interešu klubā «Portfelis».

APVĒRSUMS ZIEPJU PASAULĒ – FILCA ZIEPES

Arta Seile ir Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 
Materiālu tehnoloģijas un dizaina studiju programmas 
maģistrantūras 2. kursa studente. Artas ideja bija viena no sešām 
konkurētspējīgākajām idejām, kam 2010. gadā, dibinot Studentu 
biznesa inkubatoru, tika piešķirts atbalsts tās īstenošanai: aprīkotas 
telpas, grāmatvedības un juridiskās konsultācijas, nozares ekspertu 
konsultācijas produktu tehnoloģiju pilnveidē u. c. Arī šogad Stu-
dentu biznesa inkubatora palīdzību saņem seši projekti.

Arta darbu inkubatorā sāka ar kaķu māju projektu «Minku 
miga». Jauniete no daudzajām idejām par labu ražošanai atzi-
nusi divus prototipus: viens ir no filca un saplākšņa rāmja veidota 
mājiņa, bet otrs – no filca un griķu sēnalām gatavots spilventiņš, 
kurā īsspalvainie jeb «salīgie» kaķi var ielīst iekšā. Taču darba gaitā 
atklājušies vairāki šķēršļi, kas liedza ar šo ideju pelnīt naudu: «Sapra-
tu, ka zooveikalos manu produktu pārdot ir gandrīz neiespējami, 
jo tās ir veikalu ķēdes, kurām ir stingri noteikumi. Savukārt dāvanu 
veikalos ir liels uzcenojums. Ja iedomājos sevi pircēja ādā, diez 
vai būtu gatava par savu produktu atdot tik lielu naudu.» Tāpēc 

Anna Riekstiņa

Arta ar cerībām skatās interneta tirdzniecības virzienā un paralēli jau 
paguvusi attīstīt vēl kādu produktu – filca ziepes. «Filca ziepes ir ziepes 
švammē jeb divi vienā,» saka Arta. Pēc viņas teiktā, ziepju iefilcēšana 
esot viens no pēdējiem filcētāju modes kliedzieniem. «Manas ziepes ir 
īpašas ar to, ka tām iekšā ir Latvijā ražots ziepju gabaliņš, ap to aplikts 
vilnas kārsums, turklāt jo vairāk mazgājas, jo vairāk ziepes safilcējas.» 
Lai ziepes labāk kalpotu, Arta iesaka pēc mazgāšanās tās novietot uz 

radiatora, lai materiāls izžūst un nezaudē formu.

Arta spriež, ka daudzi patērētāji joprojām nezina, kas ir filca zie-
pes, tāpēc viņai vēl daudz pūļu jāiegulda, lai cilvēkus iepazīstinātu 
ar šo «apvērsumu» ziepju pasaulē.

NO PROJEKTĒŠANAS LĪDZ MĀJAS ATSLĒGĀM

RTU Būvniecības fakultātes absolvents Raivis Kampenuss ar 
Studentu biznesa inkubatora palīdzību iecerējis izveidot tērauda 
būvkonstrukciju projektēšanas, ražošanas un būvniecības 
uzņēmumu. Lai gan Raivis ir studējis būvniecības fakultātē, viņš 
paša spēkiem apguvis programmēšanu un izstrādā sistēmu, ar 
kuras palīdzību automatizēti tiek izveidots mājas projekts. Galve-
nais šādas sistēmas ieguvums – mājas projekts ir gatavs īsā laikā. 
Turklāt arī pašas ēkas ražošana aizņems ļoti maz laika: «Mūsu 
mērķis ir divstāvu dzīvojamās ēkas konstrukcijas (sienu paneļus, 
starpstāvu pārsegumus, jumta kopnes) saražot vienas maiņas laikā, 
izmantojot divus vidējas kvalifikācijas darbiniekus.»

Runājot par uzņēmējdarbības attīstību, Raivim ir padomā 
ambiciozs plāns: «Mūsu lielais mērķis ir izveidot vienas pieturas 
aģentūru – klients nāk pie mums tikai ar savu vēlmi būvēt māju, jo 
ideju jau tālāk iedodam mēs, ko arī īstenojam un beigās atdodam 
viņam mājas atslēgas.»

Patlaban jaunais uzņēmējs un viņa gandrīz desmit cilvēku lielā 
komanda nodarbojas ar pašas iekārtas projektēšanu un meklē 
savai komandai jaunus papildspēkus ar zināšanām mašīnbūvē, 
datorvadībā un projektēšanā.

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PORTFELIS
Nepieciešamība papildus tehniskajai izglītībai «izkost» 

uzņēmējdarbības likumus, kā arī vēlme saprast, kā savas biznesa 
idejas īstenot dzīvē, pagājušā gadā RTU studentus Mārtiņu Grasi un 
Robertu Kaufiņu pamudināja uz ideju par biznesa interešu kluba 
veidošanu. Milzīgās studentu intereses dēļ sākotnējā iecere par Trans-
porta un mašīnzinību fakultātes neformālās izglītības interešu klubiņu 
jau drīz vien pārauga visas universitātes mērogā un, pateicoties Kar-
jeras centra atbalstam, 2010. gadā tika nodibināts Biznesa interešu 
klubs «Portfelis», kas šogad pulcē jau vairāk nekā 50 jauniešus.

Gan Mārtiņš, gan viņa biznesa partneris un kluba idejas attīstītājs 
Andris Breške atzīst – tieši dalība biznesa interešu klubā un šeit 
iegūtie kontakti ir palīdzējuši sākt pašiem savu biznesu interneta 
mārketinga jomā.

«Transporta sistēmu inženierijas programmā mums pirmajā 
kursā bija tikai viens ar ekonomiku saistīts priekšmets. Tas likās ne-
pietiekami, jo man bija ļoti daudz ideju biznesa attīstīšanai. Tāpēc 
es atradu domubiedru – Robertu Kaufiņu – un mēs nonācām 
pie idejas apvienot studentus, kurus interesē bizness. Sākumā 
ideja bija tikai fakultātes mērogā. Pēc tam, kad uzrunājām Karjeras 
centru, sadarbība vērsās plašumā un šis kļuva par ikvienam RTU 
studentam atvērtu projektu,» stāsta Mārtiņš. Viņš ļoti priecājas, ka 
jau pirmajā gadā izdevies iegūt tik daudz jaunu draugu un paziņu, 
kam ir līdzīgas intereses. «Pirmajā kursā pazinu tikai dažus cilvēkus, 
taču tagad klubā darbojas visi – sākot no bakalauriem un beidzot 
ar maģistriem visās fakultātēs,» lepojas Mārtiņš.

Andris, kurš studē Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes 
maģistrantūrā, uzskata, ka dalība biznesa interešu klubā stu-
dentiem sniedz «mežonīgas iespējas», ja prot tās izmantot. 
«Neatkarīgi no tā, ko students apgūst, ja vien ir vēlme pilnveidot 
savu personību un zināšanas biznesa vadībā, kā arī iepazīt līdzīgi 
domājošus jauniešus, «Portfelis» dod spēcīgu impulsu izaugsmei 
un virza domāt kā uzņēmējam,» uzskata Andris.

STUDENTS -
UZŅĒMĒJS 

Jaunākais modes kliedziens – iefilcētas ziepes. 

RTU Karjeras centrs talantīgiem un 
enerģiskiem jauniešiem palīdz sākt 
savu biznesu

Arta strādā ar filcu. No tā izgatavota 
kaķu mājiņa un ar griķu sēnalām pildīts 
spilvens. 
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Uģis Strauss, «Nordic Training International group». Vadīja 
interešu kluba «Portfelis» lekciju par darba devēja un darba 
ņēmēja attiecībām:

«Ar šiem jauniešiem sadarbojos jau pusotru gadu. Uzņēmējdarbības 
uzsākšanas programmā jauniešiem bija jādibina savi uzņēmumi, un 
10-15 dalībnieki to arī izdarīja. Tas, manuprāt, pašreizējai situācijai ir 
ļoti labs skaitlis. Daudziem no jaunajiem uzņēmējiem piemīt spēja 
izsisties, kas ir viena no būtiskākajām īpašībām, ja vēlies darboties 
uzņēmējdarbībā. Tomēr jāatzīst, ka universitātē pietrūkst biznesa 
izglītības. Mācībspēki neizprot biznesu, daudzi no viņiem ir tik tālu 
no uzņēmējdarbības kā Saule no Mēness, tāpēc arī universitāte saga-
tavo labus nākamos pasniedzējus, bet ne uzņēmējus.»

Nozare: bezmaksas neformālā biznesa izglītība

Dibināts: 2010. gadā

Interese: pirmajā gadā saņemts 91 pieteikums; izvērtēšanas 
rezultātā atlasīti 39

Darbība: dalībnieki apmeklē teorētiskās un praktiskās 
nodarbības
Lektori: RTU Karjeras centrs, Swedbank, Ernst & Young 
Baltic, Vides risinājumu institūts, Latvijas investīciju
un attīstības aģentūra u.c. Šogad plānotas 29 lekcijas

Blogs: http://klubsportfelis.wordpress.com/

Nākamā pieteikšanās: 2012. gada janvārī

TEHNISKI JAUNIEŠI – SPĒJĪGI JAUNIEŠI! 

Jau divus gadus Studentu parlaments sadarbībā ar Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūru organizē Tehniskās jaunrades dienas – 
izglītojošu un motivējošu pasākumu ciklu, kas norisinās Rīgā, Jelgavā, 
Valmierā, Rēzeknē un Liepājā. Ik gadu pasākumā ar interesi iesaistās 
vairāki simti Latvijas jauniešu. Mērķis ir rosināt jauniešu interesi par 
inženierzinātnēm. 

RTU studenti interesentiem māca būvēt mini energostacijas, vei-
dot ķīmisko vielu «vulkānus», konstruēt transportlīdzekļus un pētīt 
to aerodinamiku, apgūt programmēšanu, izveidot noteiktus algorit-
mus, būvēt sumo robotus u.c.

Pasākuma apmeklētājiem šī ir lieliska iespēja iejusties inženieru – 
izgudrotāju lomās, bet organizatoriem – studentiem – iespēja sniegt 
ieguldījumu tehniskās jaunrades popularizēšanā, kā arī apgūt pro-
jektu vadītāju un pedagogu prasmes. 

Papildu informācija: www.tjd.lv

NO MAKARONU TILTIEM LĪDZ ROBOTIEM 

Lai liktu lietā lekcijās gūtās iemaņas un apliecinātu fizikas, 
mehānikas un būvmehānikas zināšanas, RTU studenti organizē spa-
geti tiltu konstruēšanas sacensības «STiKS». Dalībniekiem sešu stun-
du laikā no vienas makaronu paciņas un saistvielas jāizveido spageti 
tilts tā, lai tas izturētu pēc iespējas lielāku slodzi. Pētot makaronu 
struktūru, izvēloties pareizos instrumentus un konstrukcijas, studenti 
spēj izveidot tiltus, kas iztur vairāk nekā 100 kg svaru.

 Būt RTU studentam –
 noderīgi un aizraujoši!   

Otra tikpat pārsteidzoša RTU studentu aizraušanās ir robotu 
būve. Labākos robotus studenti demonstrē Latvijas Robotikas 
sacensībās.

Robotu izgatavošanai studentiem ir jāizprot, kā darbojas 
mehānika, elektronika un programmēšana, un jāmēģina izprast, 
kā, savienojoties šīm nozarēm, darbojas robots.

Papildu informācija: www.robotika.lv un www.mehi.lv

VASARAS PRAKSES NĀKOTNES DARBA IEPAZĪŠANAI

Jau trešo gadu pēc kārtas RTU sadarbībā ar Hipotēku banku 
rīko vasaras prakšu konkursu «Labā prakse». Studenti konkursā 
sacenšas par prakses vietu kādā no vadošajiem Latvijas 
uzņēmumiem, kā arī par prakses stipendiju Ls 150 vērtībā.

«Labā prakse» kalpo kā ceļa rādītājs ikvienam studentam, kas 
šaubās, vai vēlas turpmāk savu dzīvi saistīt ar izvēlēto studiju 
virzienu. Viens mēnesis atbilstoši specialitātei izraudzītā prakses 
vietā ir pietiekami ilgs laiks, lai students gūtu ieskatu nākotnes 
darbā. Konkurss sniedz iespēju iepazīt nozares darba specifiku, 
rada izpratni par darba procesu, palīdz iegūt darba pieredzi, 
nodibināt kontaktus un, iespējams, nopelnīt pirmo algu. 

Danuta Jasmane, 
RTU Studentu parlamenta
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
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Being a student – useful and exciting!

The Riga Technical University Students Parliament is an organization that promotes excellence 
in studies by keeping a qualified representation and provides valuable out-of-studies activities. 
Among the activities organized by the Students Parliament there are the Technical Creativity Days, 
which RTU organizes in cooperation with the Investment and Development Agency of Latvia, the 
spaghetti-bridge-construction competition «STiKS», the robot-building competition «Robotika» 
and the summer practice competition «Labā prakse», sponsored by the Mortgage and Land Bank 
of Latvia.

The student-entrepreneur
Since 2010 the Riga Technical University Student Business Incubator offers premises and 
advice to young entrepreneurs for realizing their business ideas. RTU graduate Raivis 
Kampenuss is developing a steel-structure designing, manufacturing and construction 
enterprise; RTU student Arta Seile has designed and built the cattery «Minku Miga» («Kitty 
Den»), and is making felt soap.
The professional-club «Portfelis» («Briefcase») offers to students lectures by professionals of 
various fields, to promote the competitiveness of young people.
Both abovementioned examples demonstrate the significant role of informal education in 
the career progress of students.

Inese Suija-Markova, Vides 
risinājumu institūts. Vadīja 
interešu kluba «Portfelis» lek-
ciju par radošo domāšanu:

«Mani novērojumi liecina, ka 
«Portfeļa» dalībniekiem piemīt 
labas komunikācijas prasmes, 
iniciatīva un zinātkāre. Dažiem 
ir izteikta degsme iegūt jau-
nas zināšanas un pieredzi. Šie noteikti ir arī jaunieši ar augstu 
motivāciju, jo nodarbības notiek vakaros un reizēm arī piekt-
dienu vakaros un skaistos laika apstākļos, taču, neskatoties uz to, 
nodarbības ir labi apmeklētas. Jaunieši tajās nav pasīvi klausītāji, 
bet gan aktīvi uzdod jautājumus, iesaistās diskusijās un, pildot 
uzdevumus, dažkārt viņu ideju straume ir grūti apturama. Visas no 
iepriekšminētajām īpašībām ir nepieciešamas uzņēmējdarbības 
jomā, tāpēc es ļoti gribu ticēt, ka lielākā daļa «Portfeļa» absol-
ventu kādu dienu patiešām kļūs par uzņēmējiem un pavisam 
noteikti par cilvēkiem, kas paši spēj uzņemties atbildību par savu 
dzīvi un karjeru.»

KĀ VĒRTĒJAT JAUNOS UZŅĒMĒJUS, KAS DARBOJAS 
BIZNESA INTEREŠU KLUBĀ «PORTFELIS»?

Zane Oliņa, programmas 
«Iespējamā misija» direktore:

«Raugoties no darba devēja 
viedokļa, ir jāsaprot – jo 
plašāka ir pieredzes bāze, jo 
lielākas ir izaugsmes iespējas. 
Ja vien jaunietis vēlas kļūt par 
neatkarīgu vadītāju, svarīgas ir 
cilvēkprasmes, organizatoriskās 
prasmes, kā arī komunikācijas 
prasmes. Cilvēka karjeras 
sākumā svarīgākas ir tehniskās 
iemaņas, taču vidējā līmenī 
būtiskākas kļūst saskarsmes prasmes. Attīstītajās valstīs, kur ir milzīga 
konkurence, papildu pieredze var būt izšķiroša. Jāsaprot, ka tikai ar 
bakalaura izglītību mūsdienās var nepietikt. Izskatot pieteikumus 
«Iespējamai misijai», var redzēt, ka neformālā izglītība ir ļoti izplatīta, 
un aktīvie jaunieši dara ļoti daudz – dejo, dzied, darbojas pašpārvaldēs, 
un visbiežāk tieši šie aktīvie jaunieši kļūst par «Iespējamās misijas» 
skolotājiem. Viņu vidū ir arī vairāki Rīgas Tehniskās universitātes ab-
solventi.»

KĀDA IR NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS 
LOMA JAUNIEŠU IZAUGSMĒ?

Быть студентом РТУ – полезно и увлекательно!
Студенческий парламент Рижского технического университета состоит из лучших 
представителей студенчества РТУ и является организацией, которая способствует 
выдающимся успехам в учебе и обеспечивает полноценные внеучебные мероприятия. 
Самая большая ценность студенческого парламента - активные, любозначельные 
студенты и отзывчивые партнеры по отрудничеству.
Среди мероприятий, организованных студенческим парламентом, – Дни 
технического творчества, проходящие при поддержке Латвийского агентства 
инвестиций и развития, соревнования по проектированию мостов из спагетти 
«STiKS», соревнования по роботостроению «Robotika» и конкурс летних практик «Labā 
prakse», поддержку которого обеспечивает Hipotēku banka.

Biznesa interešu klubs «Portfelis»

Студент-предприниматель
Начиная с 2010 года в Студенческом бизнес-инкубаторе Рижского технического  университета 
молодые предприниматели имеют возможность воспользоваться помещениями и помощью 
консультантов при реализации своей бизнес-идеи. Выпускник РТУ Райвис Кампенусс 
развивает в инкубаторе предприятие по проектированию, производству и строительству 
стальных строительных конструкций, а студентка РТУ Арта Сейле разработала кошачий домик 
«Minku miga» и работает над созданием войлочного мыла-мочалки.
Бизнес-клуб по интересам «Portfelis» организует разнопрофильные лекции профессионалов 
своего дела, повышающие конкурентоспособность молодых специалистов. Оба примера 
демонстрируют огромное значение неформального образования в карьерном становлении 
студентов.
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Izcila gan studijās, gan darbā – tā Ilzi Valaini rak-
sturo cilvēki, kas iepazinuši viņas augsto atbildības 
sajūtu, neatlaidību un mērķtiecību, kā arī atsaucību un 
draudzīgumu. Ilze ir viena no labākajām Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) studentēm, kas līdz ar citiem izcilākajiem 
absolventiem iekļauta Karjeras centra Zelta fondā.

- Kā jūs vērtējat savu iekļaušanu RTU Zelta fondā?

- Biju ļoti pagodināta, kad saņēmu ziņu par to, ka studiju pro-
grammas Informācijas tehnoloģija direktors Jānis Grabis ir izvirzījis 
manu kandidatūru iekļaušanai RTU Zelta fondā. Tas nozīmē, ka 
RTU augstu vērtē manas spējas, dotības un tic, ka dzīvē spēju 
daudz sasniegt un ar sava darba panākumiem celt universitātes 
vārdu. Tieši maģistrantūrā gūtās zināšanas man ir palīdzējušas 
kāpt pa karjeras kāpnēm un lepoties ar to, ka universitātes 
pasniedzēji ir devuši izcilus zināšanu pamatus, lai es spētu bez 
problēmām veikt ikdienas pienākumus savā darba vietā.

Iekļūšana RTU Zelta fondā cēla manu kā darbinieka vērtību 
Latvijas darba tirgū. Esmu saņēmusi vairākus darba piedāvājumus 
arī no citiem uzņēmumiem, bet diemžēl lielākā daļa uzņēmumu 
pārstāvji cer, ka no RTU Zelta fondā iekļautajiem studentiem 
iegūs lētu darbaspēku, kas, manuprāt, nav labākā motivācija stu-
denta izaugsmei.

- Ko jūs darāt savā pašreizējā darba vietā?

- Nepilnus divus gadus strādāju informāciju tehnoloģiju 
uzņēmumā «DPA», kas ir licencētas programmatūras izplatīšanas, 
izstrādes un konsultāciju sabiedrība un piedāvā pasaules vadošo 
ražotāju izstrādāto programmatūru Latvijas, Ukrainas, Baltkrievi-
jas, Gruzijas un Lietuvas datorlietotājiem, kā arī uz «Microsoft» 
tehnoloģijām balstītu risinājumu ieviešanu vidējiem un lieliem 
uzņēmumiem. Darbu uzņēmumā sāku kā praktikante un jau 
nepilnus trīs mēnešus pēc prakses sākšanas tiku profesionāli 
novērtēta un pieņemta pastāvīgā darbā.

Iekļaušana RTU Zelta fondā cēlusi
Ilzes Valaines vērtību Latvijas darba tirgū

Uzņēmumā pildu jaunākās projektu vadītājas pienākumus 
Sistēmanalīzes un izstrādes nodaļā, kur galvenie darba uzdevu-
mi ir projektu vadība, darbu vērtēšana un izpildes termiņu kon-
trole, projektu prasību uzskaite un analīze, kvalitātes pārvaldība, 
lietotāju apmācība, komunikācija ar klientiem, kā arī piedalīšanās 
publisko iepirkumu konkursu piedāvājumu rakstīšanā. Pārsvarā 
strādāju pie projektiem, kurus pasūtījušas tādas valsts iestādes kā 
Finanšu, Tieslietu un Iekšlietu ministrija.

- Jūs esat līdzdarbojusies arī vairākos «Rīgas Satiksmes» (RS) 
projektos. Kādi bija jūsu uzdevumi?

- Esmu darbojusies divos projektos. Vienā no projektiem 
izstrādājām Avāriju lietu transporta inspektoru sistēmu, kurā 
«Rīgas Satiksmes» transporta vadītāji reģistrē un drukā avāriju 
protokolus un pievieno nelaimes gadījumu vietas attēlus. 
Jāatzīst, ka, uzturot izstrādāto sistēmu, dažkārt nākas saskarties 
ar nepatīkamiem avāriju attēliem, kas liek aizdomāties par savu 
drošību, atrodoties transporta līdzeklī. Otrs RS projekts bija Dar-
binieku individuālās vērtēšanas sistēma, kuru izmanto uzņēmuma 
darbinieku ikgadējai aptaujāšanai un rezultātu novērtēšanai.

- Kas ir jūsu lielākie izaicinājumi?

- Viens no lielākajiem izaicinājumiem bija maģistrantūras 
veiksmīga pabeigšana. Sevišķi grūts šķita pagājušā gada rudens 
semestris, kad paralēli darbam tapa mans maģistra darbs ar pro-
jekta daļu.

Patlaban liels izaicinājums ir arī karjeras izaugsme. Ar to 
domāju ne tikai kāpumu pa karjeras kāpnēm, bet arī universitātē 
iegūto zināšanu nepārtrauktu papildināšanu un izkopšanu.

- Kāpēc par savu moto esat izvēlējusies Konfūcija atziņu «Ja 
Tev kļūst skaidrs, ka nevari sasniegt savu mērķi, nemaini šo 
mērķi, bet gan savas darbības plānu»?

- Šo atziņu esmu izvēlējusies, jo dzīvē esmu sapņotāja un par-
asti uzstādu sev daudz mērķu, kurus arī cenšos sasniegt. Taču 
dažkārt dažādu apstākļu ietekmē nākas saskarties ar neveiksmēm. 
Lai nezaudētu ticību sev un uzstādītie mērķi nešķistu pārāk am-
biciozi, mēģinu uz pasauli raudzīties no cita skatu punkta un, 
objektīvi novērtējot savas spējas, turpinu realizēt savus sapņus.

Zelta spējas
un mērķtiecība

Ability and determination made in gold
Ilze Valaine is among the 133 Riga Technical University graduates, which were handpicked for the «Zel-
ta Fonds» («Golden Fund») selection of the Career Centre. The faculties nominate their best students, 
who are then evaluated for their academic performance, as well as public and scientific activities.
Ilze has acquired a professional master’s degree in information technology and has acquired the quali-
fication of an information technology project manager.
Being selected for the Golden Fund was a great honor for Ilze and it adds to her value in the labor 
market. She has been working at the IT company «DPA» ever since the start of her practice.

Anna Riekstiņa

Ilze Valaine

Vecums 25 gadi

Izglītība Līvānu 1. vidusskola un RTU (profesionālā maģistra grāds 
Informācijas tehnoloģijā un informācijas tehnoloģijas projektu 
vadītāja kvalifikācija)

Darba pieredze RTU Daugavpils filiāle, AS «Swedbank», patlaban 
– SIA «DPA»

Vidējā svērtā atzīme 9,25

Rīgas Tehniskās universitātes Zelta fonds

- 2010. gadā RTU Karjeras centrs izveidoja RTU Zelta fonda reģistru. 
Katru semestri paredzēts izveidot absolventu izlasi, kurā iekļauj 
labākos konkrētā semestra pilna laika absolventus

- RTU Karjeras centrs sadarbībā ar studiju programmu direktoriem 
atlasa pašus izcilākos studentus, novērtējot ne tikai viņu sekmes, bet 
arī sabiedriskās un zinātniskā darba aktivitātes

- Katru semestri iekļaušanai izlasē tiek izvēlēti ne vairāk par 100 ab-
solventiem. Vismaz 30% ir maģistrantūras studiju absolventi

- RTU Zelta fonda reģistrā ir iekļauti jau 133 cilvēki

Jānis Grabis, studiju programmas Informācijas tehnoloģija 
direktors:

«Ilzi Valaini vislabāk raksturo centība un nopietna attieksme pret dar-
bu. Studiju laikā Ilze ar lielu atbildību izturējās pret visiem uzdevumiem, 
īpaši, pret mācību praksi un noslēguma darba izstrādi. Studente pati 
uzņēmās iniciatīvu un prakses vietu izvēlējās tā, lai pēc iespējas labāk 
varētu apgūt studiju programmā paredzēto. Noslēgumu darbu Ilze Va-
laine izstrādāja augstā profesionālajā un zinātniskajā līmenī, pētījumu 
sasaistot ar industrijai būtisku problēmu risināšanu un sadarbojoties ar 
industrijas pārstāvjiem.»

Золотые способности и целеустремленность
Центр карьеры Рижского технического университета назвал Илзе Валайне в числе 133 
выпускников РТУ, которые образуют элиту Золотого фонда. На зачисление в Золотой фонд 
выдвигают выдающихся студентов, оценивая их успехи в учебе, участие в общественной и 
научной жизни. Илзе получила степень профессионального магистра информационных 
технологий и квалификацию руководителя проектов в сфере информационных технологий.
Быть в составе Золотого фонда – высокая честь для Илзе, кроме того, это повышает ее 
конкурентоспособность на рынке труда. Илзе продолжает работать в компании «DPA», где 
проходила практику во время учебы в РТУ.
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Kamēr Latvijā pasīvo ēku būvniecība vēl ir pašā 
sākumstadijā un notiek diskusijas, vai pasīvās ēkas 
siltumtehniskās prasības un citi parametri mūsu platuma 
grādos vispār ir sasniedzami, pasaulē, jo īpaši, Eiropā, 
pasīvās ēkas koncepts guvis plašu popularitāti. Pēc pasīvās 
mājas standarta tiek būvētas ne tikai savrupmājas, bet arī 
sabiedriskas celtnes, turklāt nereti tās pārsteidz ar arhitek-
toniski netradicionāliem risinājumiem.

Lai gan pasīvas ēkas koncepts pasaulē ir strauji attīstījies, viens 
no lielākajiem arhitektu un būvinženieru nākotnes izaicinājumiem 
būs piemērot pasīvās ēkas principus augstceltnēm. Tieši 
šāds uzdevums bija dots starptautiskā «Isover» konkursa «Is-
over Multi komforta māja-tornis» dalībniekiem. Latviju finālā 
Prāgā pārstāvēja trīs Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras 
un pilsētplānošanas fakultātes (APF) studentu komandas – 
konkursa nacionālās atlases pirmo trīs vietu ieguvēji. Topošo 
arhitektu piedāvātās idejas, iespējams, nav pārāk reālas, tomēr 
tajās iezīmējas inovatīvi un pat asprātīgi risinājumi ilgtspējīgas 
arhitektūras principu iedzīvināšanai tik sarežģītā būvē kā 
daudzstāvu tornis pilsētvidē. Latvija konkursā piedalījās jau ce-
turto reizi, demonstrējot atbildīgus un kvalitatīvus darbus.

PIRMAIS PŪKAINAIS DEBESSKRĀPIS

Konkursa nacionālās žūrijas vislielākās simpātijas ieguva darbs 
ar nosaukumu «World’s first fluffy skyscraper» jeb «Pasaulē pirmais 

pūkainais debesskrāpis». Darba autori – APF arhitekta profesionālās 
studiju programmas 1. kursa studenti Jevgenijs Bušins, Antons Gon-
da un Ivo Dzenis.

Darbā rasts inovatīvs un asprātīgs siltumizolācijas risinājums – ēkas 
fasāde veidota pēc dzīvnieku kažoka principa. «Daba ir gudra un tā ir 
paredzējusi, ka dzīvnieki ziemā var sevi sasildīt un vasarā atvēsināt ar 
kažoka palīdzību. Tāpēc mēs piedāvājam debesskrāpja fasādi noklāt 
ar stikla šķiedras «matiņiem». Tie izvietoti blīvā slānī, starp tiem krājas 
gaisa burbulīši, veidojot buferzonu un pasargājot māju no sala ziemā 
un pārkaršanas vasarā,» ideju skaidro J. Bušins.

Istabas temperatūru tornī nodrošina rekuperācijas sistēma, 
kuras pamatprincips ir ieplūstošā gaisa sasildīšana ar izplūstošo, jau 
sasildīto gaisu, kā arī sadedzinot biomasu.

Papildu elektrības ieguvei uz debesskrāpja jumta izvietots vēja 
pūķis. Atšķirībā no vēja turbīnām tas ir klusāks un nesavaino putnus.

TORNIS AR GAISA DĀRZIEM

Energoefektīvs debesskrāpis, kas sadalīts četros funkcionālos blokos, 
ko vienu no otra atdala bagātīgi apzaļumotas terases – šādu konceptu 
pasīvajam debesskrāpim Ņujorkā piedāvā konkursa nacionālās kārtas 
2. vietas ieguvēji, APF arhitekta profesionālās studiju programmas 
1. kursa studenti Mārtiņš Rikards, Liena Ieviņa un Nils Saprovskis. Darba 
nosaukums – «Another brick in NY» jeb «Savādāks ķieģelis Ņujorkā».

Aizvadītajā desmitgadē pasīvās ēkas koncepts kļuvis par vienu no modernākajiem 
ekoloģijas, arhitektūras, būvniecības un inženierijas tehnoloģiju apvienojumiem, kas 
arvien biežāk tiek apspriests un iedzīvināts arī Baltijas valstīs.

Pasīvais debesskrāpis Ņujorkā                

Ēkas dubultā fasāde noklāta ar saules paneļiem. Torņa iekšējo 
«zaļo» spirāli ieskauj ārējā spirāle, ar kuras palīdzību tiek savākts 
lietus ūdens, ko novirza uz tualetēm un arī terašu apstādījumu 
apūdeņošanai.

DEBESSKRĀPIS – KOKS

Simboliska līdzība ar koka saknēm, stumbru un lapotni izmantota 
darbā «The Tree Tower» jeb «Tornis – koks», kas konkursa nacionālajā 
atlasē ieguva trešo vietu. Darba autori – APF arhitekta profesionālās 
studiju programmas 1. kursa studenti Leonards Kalniņš un Madara 
Villere.

Būtiskākie ilgtspējīgas arhitektūras akcenti likti ēkas fasādē un tās 
novietojumā pret debespusēm. 

Ēkas dienvidu pusē izveidoti ziemas dārzi, kas to pasargā no 
pārkaršanas. No dienvidaustrumiem līdz dienvidrietumiem izvietoti 
perforētie saules paneļi, kas līdzīgi kā koka lapas aizsargā ēku no 
pārkaršanas un arī nodrošina redzamību un ražo elektroenerģiju. 
Savukārt ziemeļu puse ir maksimāli nosiltināta, lai samazinātu sil-
tuma zudumus ēkā.

Visas ēkas augstumā izveidoti «izgrauzumi», kas nodrošina izgais-
mojumu līdz ēkas kodolam.

Pie torņa jumta ar trosēm piestiprināti četri ar hēliju pildīti vēja 
ģeneratori.
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A passive skyscraper in New York City
The passive house concept has become one of the most progressive construction solutions, 
merging ecology, architecture and building-construction engineering technologies. It is gaining 
recognition and is being implemented in the Baltics as well.
Three student-teams from the Riga Technical University Faculty of Architecture and Urban Plan-
ning took part in the international «Isover» competition, where the task was to develop ideas for 
a passive skyscraper in New York City. The ideas of the prospective architects included several 
innovative and even ingenious solutions.
The publication also includes insights into several passive building examples from different parts 
of the world.

«Пассивный» небоскреб в Нью-Йорке
Концепт «пассивного» дома объединяет в себе наиболее современные технологии 
сфер экологии, архитектуры, строительства и инженерии. Очевидно, поэтому его 
все чаще обсуждают, и пытаются внедрить эту модель и в Балтийских странах. В 
международном конкурсе «Isover» по разработке идей «пассивного» небоскреба 
в Нью-Йорке, участвовали три студенческие команды Факультета архитектуры и 
городского планирования Рижского технического университета. Будущие молодые 
архитекторы предложили ряд инновационных идей и даже остроумных решений. 
Публикация знакомит также с мировыми образцами «пассивного» дома.

«Pearl River Tower» Ķīnā. Lai sa-
sniegtu nulles enerģijas līmeni, ēkā 
plānots izmantot labākās ilgtspējīgās 
tehnoloģijas. Saules paneļi kopā ar vēja 
turbīnām darbinās apkures, ventilācijas 
un gaisa kondicionēšanas sistēmas. Pro-
jekta autors – arhitektu birojs «Skidmore, 
Owings and Merrill».

Dubaijā plānots uzbūvēt 400 metrus 
augstu, energoefektīvu biroju ēku ar 
nosaukumu «Bāka». Uz ēkas jumta 
paredzēts izvietot 225 kW vēja turbīnas, 
bet uz dienvidu fasādes – saules paneļus. 
Projekta autors – arhitektu birojs «Atkins 
group».

Nākamgad plānots pabeigt «Chinatrust» bankas galveno ēku – trīs savstarpēji 
savienotus energoefektīvus torņus Taivānā. Projekta autors – arhitektu birojs 
«NBBJ Architects».

1. vieta3. vieta2. vieta

Anna Riekstiņa

PASĪVO DEBESSKRĀPJU PIEMĒRI PASAULĒ
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Kas ir ilgtspējīga arhitektūra?

Ilgtspējīga arhitektūra ir kompleksi risinājumi un prakse, 
kas palielina ēku efektivitāti, samazinot enerģijas, ūdens un 
citu dabas resursu patēriņu, samazinot ēku būvniecības un 
apsaimniekošanas procesu materiālietilpību, energoietilpību 
un negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi.

Varis Bokalders

Ekoarhitekts, projektē pasīvās 
mājas, plāno ekosādžas un 
pilsētas

Dzimis 1944. gadā Rīgā

Izglītība Karaliskā Tehniskā 
augstskola Stokholmā

Darba pieredze Stokhol-
mas Arhitektūras skolas 
pasniedzējs, Karaliskās Zinātņu 
akadēmijas un Stokholmas 
Vides institūta vides projektu 
konsultants jaunattīstības 
valstīs, īpaši Kenijā

Autors aptuveni 20 grāmatām
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Our prospective architects visit Swedish eco-villages 
The green villages within and around Stockholm are home for people, for whom sustainable living is not 
just a fashion fancy, but reflects their firm belief in the necessity of sustainable living today and a sustain-
able future. They have long since switched from automobiles to bicycles, live in energy-efficient houses, 
carefully sort waste, etc. This spring students of the RTU Faculty of Architecture and Urban Planning went 
on a study trip to Sweden, to find out more about the notion of sustainable lifestyle, which is deeply-
rooted into the Swedish consciousness, and to learn the proper construction principles of an eco-house.

Как будущие архитекторы ездили на шведскую экодеревню посмотреть
В «зеленых» поселках Стокгольма и его окрестностей живут люди, для которых
 «зеленый образ жизни» – не каприз времени, а твердое убеждение и желание сделать 
свою жизнь сегодня и завтра более «зеленой». Вместо автомашин они уже давно 
предпочитают передвигаться на велосипедах, они живут в энергоэффективных домах, 
тщательно сортируют отходы и т.д. Учебная поездка студентов Факультета архитектуры и 
городского планирования РТУ была организована с целью узнать больше о том, что значит  
«зеленый образ 
жизни», так глубоко укоренившийся в сознании шведов, и как же правильно построить 
экологический дом.

 Kā topošie arhitekti brauca
 zviedru ekociematus lūkoties

Viesojoties Stokholmā, RTU studenti 
iepazīst ilgtspējības ideju aktivizēšanu 
arhitektūrā

Latviešu izcelsmes zviedru arhitekts Varis Bokalders 
vienā no stacijām sniedz izklāstu par nākamo ap-
skates objektu.

Velosipēdu novietnei Stokholmas 
ekoloģiskajā dzīvojamā rajonā Ham-
marby Sjöstad uztamborēta «jaka».

Dzīvojamā rajona Hammarby Sjöstad informācijas centrs. Tur pieejama informācija 
par visām ekoloģiskajām tehnoloģijām, kas izmantotas šī rajona būvniecībā. Agrāk 
šī bija Stokholmas industriālā teritorija, kas patlaban ir viens no spilgtākajiem zaļās 
arhitektūras paraugiem pasaulē.

Dzīvojamais rajons Hammarby Sjöstad.

Atkritumu urna, kas darbojas pēc 
pneimo-pasta principa. Tiklīdz vāks 
tiek aizvērts, atkritumi ar gaisa spie-
dienu 70 km/stundā tiek «aizšauti» 
uz aptuveni trīs kilometrus attālo 
atkritumu savākšanas punktu. Tā 
var ieekonomēt degvielu, jo nav 
vajadzīga atkritumu savākšanas 
automašīna, kas no katras mājas 
savāc atkritumus. Hammarby 
Sjöstad rajonā ir tikai daži šādi 
savākšanas punkti, kuros atkritumus 
sašķiro piecās frakcijās.

Šādu tualetes podu izman-
to, lai sadalītu cilvēka atkri-
tumus, ko vēlāk izmanto 
mēslojumā. Mazais cau-
rums domāts urīnam, ko 
savāc speciālās tvertnēs un 
nogādā lauksaimniekiem.

Kvarnskogen dzīvojamā rajonā ārpus 
Stokholmas pārsvarā uzbūvētas 
pasīvās mājas.

Kvarnskogen mājas novietotas virs nogāzes, taču ļoti veiksmīgi «iesēžas»ainavā, 

paceļoties pār nogāzi un paverot skatu pār koku galotnēm.

Stokholmas un tās tuvumā esošajos «zaļajos» ciematos 
dzīvo cilvēki, kam tā sauktais zaļais dzīvesveids ir nevis 
modes diktēta kaprīze, bet gan stingra pārliecība par zaļāku 
šodienu un rītdienu. Automašīnu vietā viņi jau sen dod 
priekšroku divriteņiem, dzīvo energoefektīvās mājās, rūpīgi 
šķiro atkritumus, cenšas nolietotajām mantām piešķirt otru 
elpu, piemājas dārzos vēdera tiesai izaudzē dārzeņus, veļu 
mazgā ar ekopulveri u.c. Lai noskaidrotu vairāk, ko nozīmē 
zviedru apziņā dziļi iesakņojies zaļais dzīvesveids un kā pa-
reizi uzcelt ekoloģisku māju, Rīgas Tehniskās universitātes 
Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes studenti 
pavasarī devās mācību braucienā uz Zviedriju.

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam, topošie 
arhitekti viesojās Stokholmas Karaliskajā Tehnoloģiskajā institūtā, 
tikās ar latviešu izcelsmes arhitektu Vari Bokalderu, kas uzskatāms 
par vienu no nozīmīgākajiem ilgtspējīgas arhitektūras arhitek-
tiem Zviedrijā, pētīja ilgstspējības principu realizāciju Hammarby 
Sjöstad rajonā, apmeklēja Vides centru GlasshusEtt un Stokhol-
mas pašvaldības Pilsētplānošanas departamentu.

Anna Riekstiņa
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Pēc tam, kad Kristaps Jaudzems (27) pieņēma lēmumu 
visus spēkus veltīt zinātnei, viņam pavērās iespēja divus 
gadus doktorantūras studiju laikā stažēties pie viena no 
izcilākajiem zinātniekiem – Nobela prēmijas laureāta profe-
sora Kurta Vītriha Skripsa Pētniecības institūtā ASV. 

Pateicoties tur iegūtajai pieredzei un zināšanām, Kristaps ir 
kļuvis par vienu no daudzsološākajiem jaunajiem zinātniekiem 
un kolēģu vidū tiek novērtēts kā autoritāte kodolu magnētiskās 
rezonanses spektroskopijā ne vien Latvijas, bet arī Eiropas 
mērogā. Kristaps mērķē augstu – viņš ir pārliecināts, ka kopā 
ar Latvijas Organiskās sintēzes institūta kolēģiem viņam jau 
tuvāko gadu laikā izdosies atrast aktīvu molekulu, kas varētu 
kļūt par jauna tipa pretmalārijas medikamentu. 

29. martā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) ķīmijas program-
mas doktorants K. Jaudzems aizstāvēja savu promocijas darbu 
«Proteīnu struktūras, funkcijas un ligandu mijiedarbību pētījumi 
ar kodolu magnētisko rezonansi» (zinātniskais vadītājs profesors 
Edvards Liepiņš). Kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopija 
ir galvenā fizikālā metode, kuru izmanto proteīnu struktūras un 
dinamikas pētījumiem to dabiskajā vidē – ūdens šķīdumā. Turklāt 
kodolu magnētiskās rezonanses metode ir piemērota potenciālo 
zāļu vielu – proteīnu ligandu – mijiedarbību pētījumiem, kas 
palīdz jauna tipa zāļu atklāšanā. «Lai nonāktu pie jaunām zālēm, 
vispirms ir jāizpēta proteīna struktūra, jo tas dod informāciju par 

ĶĪMIĶIS  AR KRAMPI
Kristaps Jaudzems pievērsās ķīmijai, jo tas 
bija «jēdzīgāk», un nu kļuvis par pasaules 
mēroga zinātnieku kodolu magnētiskās 
rezonanses spektroskopijā

Anna Riekstiņa

ieviest Latvijā lielu daļu no ASV izmantotajām pētniecības metodēm. 
«Mūsu laboratorija bija iesaistīta ļoti lielā projektā – «Protein Structure 
Initiative». Tas ir projekts, kura mērķis ir noteikt telpiskās struktūras 
visiem proteīniem dabā, ieskaitot cilvēkus, dzīvniekus, baktērijas. 
Proteīnu ir ārkārtīgi daudz, tāpēc pastāv divas pieejas: jāattīsta ātras 
metodes šo struktūru noteikšanai – maksimāli jāautomatizē visas šīs 
pētījumu stadijas. Otrs – šīs struktūras arī jānosaka. Mūsu laboratorija 
strādāja abos virzienos. Es piedalījos gan jaunu metožu attīstīšanā, 
lai automatizētu proteīnu struktūru noteikšanu, gan noteicu vairākas 
proteīnu struktūras, izmantojot kodolmagnētisko rezonansi,» skaidro 
K. Jaudzems.

MEKLĒ ZĀLES PRET MALĀRIJU

Amerikā iegūtās zināšanas un pieredze devusi iespēju īstenot Ei-
ropas Reģionālās attīstības fonda projektu, ar kura palīdzību, izman-
tojot kodolmagnētiskās rezonanses metodi, tiek meklētas jaunas 
zāles pret malāriju. Patlaban šajā nozarē pastāv vairākas problēmas: 
«Pirmkārt, ir visai niecīgs skaits pretmalārijas medikamentu. Turklāt 
tikai pret vienu no šiem medikamentiem joprojām nav izveidojusies 
rezistence. Savukārt tiem medikamentiem, kas ir pieejami, ir sarežģīta 
molekula, un tāpēc to rūpnieciska ražošana ir ļoti dārga. Līdz ar to 
trešās pasaules valstīs, kurās pastāv augsts malārijas risks, šos medi-
kamentus iedzīvotāji nevar atļauties. Un, zinot, ka trešās pasaules 
valstīs iedzīvotāji nav maksātspējīgi, lielie zāļu ražotāji pretmalārijas 
medikamentus neražo. Ar to galvenokārt nodarbojas akadēmiskās 
institūcijas – valsts pētniecības centri vai universitātes.»

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā Organiskās sintēzes 
institūta pētnieki mērķē uz veselu proteīnu grupu, ko sauc par 
aspartilproteāzēm (proteīni, kas šķeļ citus proteīnus), tāpēc 
zinātniekiem ir iespēja paplašināt pētījumus arī uz citām slimībām, 
piemēram, Alcheimera slimību, vai turpināt pētījumus HIV medi-
kamentu jomā. «Mūsu mērķis ir atrast aktīvu molekulu, kuru mēs 
patentēsim un, visticamāk, pārdosim kādai ārzemju kompānijai, lai viņi 
to attīsta tālāk. Tas, vai šī molekula nonāks līdz pacientam, ir atkarīgs, 

MŪSU MĒRĶIS IR ATRAST AKTĪVU 
MOLEKULU, KURU PATENTĒSIM 
UN, VISTICAMĀK, PĀRDOSIM KĀDAI 
ĀRZEMJU KOMPĀNIJAI

A chemist of character

On 29 March 2011 Kristaps Jaudzems (27), the PhD student of Riga Technical University Faculty of 
Materials Science and Applied Chemistry, defended his PhD thesis «NMR Studies of Protein Struc-
ture, Function and Ligand Interactions» (scientific advisor – Professor Edvards Liepiņš). During his 
PhD studies K. Jaudzems underwent 2 years of in-service training by one of the most outstanding 
scientists – Nobel Prize laureate, Professor Kurt Wüthrich – at the Scripps Research Institute in USA. 
Owing to the knowledge, which Kristaps acquired there, his colleagues view him as an authority 
in the field of nuclear magnetic resonance spectroscopy in Europe.

Latvijas Organiskās sintēzes institūta 
laboratorijā Kristaps sagatavo vielas pa-
raugu kodolu magnētiskās rezonanses 
spektroskopijas analīzei. 

MAN ŠĶITA, KA JĒDZĪGĀK IR PIEVĒRSTIES 
ĶĪMIJAI, JO TĀ ES DODU LABUMU CITIEM 

CILVĒKIEM

vai tā būs spējīga iziet klīniskās pārbaudes. Saskaņā ar statistiku vairāk 
nekā 80 procenti no molekulām, kas sāk klīniskās pārbaudes, tās ne-
iziet. Turklāt pastāv arī iespēja, ka uzrodas konkurence, un projekts fir-
mai kļūst neizdevīgs. Projekts paredzēts trim gadiem, un es domāju, 
ka mums izdosies sasniegt savu mērķi,» pārliecināts jaunais zinātnieks.

LATVIJĀ LIELĀKA IZAUGSME

Šādu pārliecību par saviem spēkiem Kristaps iemantojis Amerikā, 
pateicoties smagam darbam un ciešai sadarbībai plecu pie pleca ar 
vienu no izcilākajiem zinātniekiem savā nozarē – Nobela prēmijas 
laureātu profesoru Kurtu Vītrihu. «Viņš vadīja manu pētniecisko dar-
bu, un tas bija visaugstākajā līmenī,» atzīst jaunais zinātnieks. Profesors 
esot analizējis Kristapa pētījumu rezultātus, devis padomus, kā rīkoties 

tālāk, kā arī palīdzējis zinātnisko publikāciju sagatavošanā. «Reizi 
mēnesī rakstījām atskaites zinātnisko publikāciju formā. Es jūtos ļoti 
daudz ko ieguvis, regulāri lietojot zinātnisku angļu valodu,» lepojas 
K. Jaudzems. Viņu patīkami pārsteigusi arī darba organizācija Skripsa 
Pētniecības institūtā. «Tur studē tikai doktorantūras studenti un studi-
jas ir virzītas tā, lai iemācītu doktorantus risināt zinātniskas problēmas. 
Kad viņi to ir apguvuši, studenti rotē cauri laboratorijām, kur atrod to, 
kas viņus interesē. Laboratorijā arī strādā īpašs personāls, kas apmāca 
jaunpienācējus par vispārīgām lietām. Turklāt gan personāls, gan 
līdzstrādnieki aktīvi seko līdzi taviem rezultātiem, kas padara darbu 
daudz kvalitatīvāku.»

Tomēr par spīti šīm priekšrocībām Kristaps par savu darba vietu ir 
izvēlējies Latviju. Viņš uzskata, ka šeit ir lielākas izaugsmes iespējas: 
«Amerikā kāpt pa karjeras kāpnēm var ļoti lēni, turklāt pētījumu tēmas 
nosaka vadošie zinātnieki. Turpretī Latvijā pētījumu virzienus varu 
noteikt pats, tā jūtot lielāku iespēju sevi realizēt.»

IZVĒLĒJĀS ZINĀTNI

Interese par ķīmiju Kristapam radās jau pamatskolā, jo šis priekšmets 
padevās labāk nekā pārējiem skolēniem. Paralēli orientēšanās spor-
tam, ar ko, vēl būdams puika, Kristaps aizrāvās pietiekami nopietnā 
līmenī, viņš paguva piedalīties dažādās olimpiādēs un izstrādāja 
zinātniskās pētniecības darbu Rīgas Tehniskajā universitātē pro-
fesores Ērikas Bizdēnas vadībā. Par labu eksakto zinātņu studijām 
Kristaps nolēma jau 11. klasē, un toreiz vienīgais jautājums bija – kurā 
universitātē studēt. «Bija tikai jāizlemj, vai studēt Latvijas Universitātē 

Kristapa aizraušanās ir daba un sports. 
Kopš deviņu gadu vecuma Kristaps 
nodarbojas ar orientēšanās sportu un ir 
piedalījies gan maratonos, gan vairāku 
dienu izdzīvošanas sacensībās. 

vai Rīgas Tehniskajā universitātē. Zinātniskā darba izstrāde un 
sadarbība ar profesori Ēriku Bizdēnu noteica manu izvēli. Mani 
interesēja organiskā ķīmija, turklāt RTU tā ir augstākā līmenī,» savu 
izvēli pamato jaunais zinātnieks.

Paralēli studijām RTU Kristaps aktīvi un nopietni nodarbojās ar 
orientēšanās sportu. Taču vienā brīdī bija jāizšķiras, ko darīt tālāk 
– visus spēkus veltīt sportam vai nodoties zinātnei. «Līdz brīdim, 
kad sāku strādāt Organiskās sintēzes institūtā, visi mani pūliņi bija 
veltīti sasniegumiem orientēšanās sportā. Biju daudz sasniedzis 
un varēju izvēlēties: vai palikt tādā pašā līmenī vai veltīt tam vēl 
vairāk laika un sasniegt vēl labākus rezultātus, vai veltīt visus savus 
spēkus ķīmijai. Man šķita, ka jēdzīgāk ir pievērsties ķīmijai – sportā 
gūstu sasniegumus tikai sev, bet ar darbu ķīmijā dodu labumu 
citiem cilvēkiem.»

proteīna funkciju un par tās modulēšanas iespējām ar ligandiem. 
Zinot proteīna telpisko uzbūvi, mēs varam izdomāt, kāda molekula 
varētu proteīnam piesaistīties, lai to padarītu nefunkcionālu vai, gluži 
pretēji, aktivētu tā funkciju. To sauc arī par atslēgas un slēdzenes prin-
cipu, kur ligands jeb zāļu viela ir atslēga, bet proteīns – slēdzene.

Savukārt ar spektrometra palīdzību var noteikt proteīnu struktūru, 
var pētīt funkciju, kā arī ligandu mijiedarbību ar šo proteīnu, tas ir, vai 
ir iespējams izmainīt proteīna funkciju vai nē,» stāsta K. Jaudzems.

Šāda tipa kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas metožu 
izmantošana Latvijā ir novitāte un tiek ieviesta un izmantota atsevišķos 
projektos. Tāpēc viens no galvenajiem uzdevumiem, stažējoties ASV 
un tur izstrādājot būtisku sava promocijas darba daļu, bija apgūt un 

Химик с хваткой
29 марта 2011 года докторант Факультета материаловедения и прикладной химии 
Рижского технического университета Кристапс Яудземс (27) защитил докторскую 
диссертацию  «Исследование взаимодействия структур, функций и лигандов 
протеинов при помощи ядерного магнитного резонанса» (научный руководитель 
- профессор Эдвардс Лиепиньш). Во время учебы в докторантуре К.Яудземс два 
года стажировался у одного из выдающихся ученых – лауреата Нобелевской 
премии, профессора Курта Витриха в Исследовательском институте Скрипса 
в США. Благодаря приобретенным там знаниям коллеги оценивают Кристапса 
как авторитетного специалиста в области спектроскопии ядерного магнитного 
резонанса в Европейском масштабе.
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Bez piecām 
minūtēm 
zinātnieks
Doktoranta Gunta Kuļikovska 
roboti gūst atzinību un uzvar 
sacensībās

ESMU IZVĒLĒJIES UNIVERSITĀTI 
KĀ VIETU, KUR ATTĪSTĪTIES,
PILNVEIDOTIES UN SATIKTIES
AR LOĢISKI DOMĀJOŠIEM 
CILVĒKIEM. TE IR LABA VIDE

- Kas ir pamatā uzvarai LSA «Gada pētnieka» nominācijā?

- Domāju, ka tas galvenokārt saistīts ar darbu starptautiskajā 
projektā FILOSE, kas veltīts robotzivs izveidei un ir guvis lielu 
publicitāti. Latvijā projekta vadītājs ir profesors Jānis Vība, bet es esmu 
aktīvākais projektā iesaistītais students. Projekta laikā jau ir iegūti 
12 Latvijas patenti, kas galvenokārt saistīti ar alternatīvu kustības 
piedziņas mehānismu izstrādi. Robotzivs ir kļuvusi atpazīstama.

- Vai jūsu promocijas darba tēma arī ir saistīta ar robotzivi? 

- Tēma ir saistīta ar zemūdens objektu kustības analīzi un sintēzi - tā 
būtībā ir alternatīvu zemūdens dzinēju izveide un tieši sasaucas ar 
robotzivs projekta mērķiem. Šobrīd esmu 2. kursa doktorantūras stu-
dents, darbs jāaizstāv pēc diviem gadiem. Projekts FILOSE tobrīd būs 
jau noslēdzies, un man būs brīdis, lai pagūtu apkopot eksperimentu 
rezultātus.

- Kā radās interese par robotiem?

- Esmu RTU Robotikas klubā kopš tā dibināšanas brīža – 2006. gada. 
Katru ceturtdienu klubā sniedzu konsultācijas robotu mehānisko 
datu projektēšanā un izgatavošanā.

Pirms tam esmu nodarbojies ar radiovadāmajiem modeļiem – ar 
kuģu modelismu, piedalījos gan Eiropas, gan pasaules čempionātos. 
Robotikas klubs tam likās kā labs papildinājums, kas varētu izaugt 
par kaut ko lielāku. Robotu būvei nav robežu. Sākums ir ļoti vienkāršs. 
Bet attīstoties šī kļūst par starpdisciplināru nodarbi, kurā iesaistīti 
mehāniķi, elektroniķi un programmētāji. Kopā var izveidot lielas un 
sarežģītas sistēmas. Tās neaprobežojas ar vārdu «robots», tās ietver 
arī dažādu veidu automatizāciju, automātiskas iekārtas u.tml.

- Cik sacensību robotus esat uzbūvējis?

- Aptuveni četrus līnijsekotājus un divus trīs sumo robotus. Taču 
tas ir komandas darbs, tāpēc grūti atbildēt. Pārsvarā būvēju robotu 
mehāniku. Piemēram, nupat Robotikas sacensībām izlēju 14 riteņus 
– palīdzēju kolēģiem.

Pēdējā laikā atkal esmu sācis aktīvu robotu būvi. Lielais mērķis 
ir aizbraukt uz sacensībām Japānā ar konkurētspējīgiem, augsta 
līmeņa robotiem. Viens robots Japānas sacensībām ir gatavs. Tam 
tiek gatavots klons. Šajos robotos iebūvēti jaudīgakie šāda izmēra 
elektromotori, kas ražoti Šveicē un ir paredzēti rūpniecisku iekārtu 
piedziņai. Korpusus izgriežam ar lāzergriešanas, ūdensgriešanas un 
ciparu vadības frēzēšanas iekārtām. Robota sniegums ir apskatāms 
internetā [http://ej.uz/w9ck].

- Vai jums pašam mājās ir daudz robotu?

- Viens robots – putekļusūcējs – liels draugs visai ģimenei. Iztīra 
visus aizmirstos stūrīšus. Bet lielākā daļa paša būvēto robotu ir 
izkomplektēti: riteņi atdoti vienam, motors – otram, sensori – 
trešajam. Robots ir aktuāls uz brīdi. Kad tas ir spēcīgs, jauns, jaudīgs, 
tas stāv uz galda, par to visi priecājas, filmē un rāda, bet pēc tam katra 
detaļa nonāk savā kastē. Tas ir līdzīgi kā māksliniekiem ar jaunības 
gleznām. Kolekcionārs saka, ka tā ir glezna, bet mākslinieks to satin 
rullītī un noliek stūrī. 

- Cik ilgs laiks nepieciešams robota uzkonstruēšanai?

- Esam sasnieguši līmeni, kad dažu nedēļu laikā varam izprojektēt 
pilnīgi jaunu iekārtu, aprēķināt tai visus nepieciešamos lielumus, 
uzkonstruēt un piedalīties sacensībās.

Turklāt neaprobežojamies ar sacensību robotiem vai robotzivi. 
Esam atvērti idejām un strādājam pie tā, kas mums ir interesants.

- Vai sadarbojaties ar uzņēmumiem? 

- Sadarbojamies ar kompānijas «I-Robot Corporation» pārstāvjiem 

ZINĀTNIEKI UN INDUSTRIJAS PĀRSTĀVJI 
KOPĀ RADA KONKURĒTSPĒJĪGUS 
PRODUKTUS. UZŅĒMĒJI PĀRZINA TIRGUS 
PIEPRASĪJUMU, MĒS VARAM ATRISINĀT 
TEHNISKOS JAUTĀJUMUS

Guntis būvē sapņu robotu, 
kas nodarbosies ar tā dēvēto 
precīzo lauksaimniecību un pratīs 
izvairīties no šķēršļiem.

Aizvadītais gads Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mehānikas 
institūta doktorantam Guntim Kuļikovskim bija bagāts uzvarām. 
Viņš ieguva Latvijas Studentu apvienības (LSA) Gada balvu 
nominācijā «Gada pētnieks». Gunta virtuvē tapušais robots Tačka 
izcīnīja sudraba medaļu pasaules lielākajās robotu sacensībās 
Robogames ASV. Savukārt zivsveidīgo robotu, kura izstrādē Guntis 
darbojas kopā ar Mehānikas institūta pieredzējušiem pētniekiem, 
Latvijas Zinātņu akadēmija minēja kā vienu no nozīmīgākajiem 
Latvijas zinātnes sasniegumiem. Un tas ir tikai sākums! Jo Guntis 
vēl nav zinātnieks. Vismaz tā viņš uzskata. Viņš ir erudīts cilvēks, 
robotikas entuziasts un viens no robotikas kustības dibinātājiem 
Latvijā. Darbs ir sajaucies ar hobiju tā, ka grūti atšķirt vienu no 
otra. «Tikmēr, kamēr tas patīk, ir labi,» saka Guntis.

Egita Kancāne
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Latvijā – SIA «Terra Virtuala» un tās vadītāju Vitoldu Bīriņu, kas 
mūs atbalsta sacensību aktivitātēs. Kopīgiem spēkiem attīstītām 
putekļusūcēju robotus. Domāju, ka šis varētu būt labs piemērs, 
kā zinātnieki un industrijas pārstāvji kopā rada konkurētspējīgus 
produktus. Uzņēmēji pārzina tirgus pieprasījumu, mēs varam 
atrisināt tehniskos jautājumus.

- Kāds ir sapņu robots, kuru gribētu uzbūvēt?

- Sapņu robots ir tāda izmēra autonoma robotizēta platforma, 
kurā iekšā varētu sēdēt cilvēks, ja nepieciešams. Tā autonomā 
režīmā spētu pārvietoties pa zemi - pa šķēršļotu apvidu. 

Par laimi, pamazām tuvojamies savam sapnim – kopā ar RTU 
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes vadošo 

Šī robota uzdevums būtu apstrādāt mazus, ar kokiem 
aizaugušus, akmeņainus laukus, kur nav iespējama piebraukšana 
vai darbs ar traktoru. Lielās lauksaimniecības tehnikas vietā pa 
lauku varētu pārvietoties daudz mazu robotiņu, kas izvairītos no 
šķēršļiem un nodarbotos ar tā dēvēto precīzo lauksaimniecību: 
vadoties pēc augsnes sastāva, stādītu nepieciešamos augus un 
pēc tam tos attiecīgi apkoptu.

Šī fantastika ir balstīta uz aktuālajiem pētījumiem: šajā virzienā 
RTU zinātnieki strādā Eiropas Savienības 7. Ietvarprogrammas 
ERA-NET projektā ICT – Agri.

- Vai jūs sevi uzskatāt par zinātnieku?

- Es īsti nesaprotu, kāds ir zinātnieks. Dažreiz, kad satieku īstu 

LIELĀS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS VIETĀ PA LAUKU 
VARĒTU PĀRVIETOTIES DAUDZ MAZU ROBOTIŅU, KAS 
IZVAIRĪTOS NO ŠĶĒRŠĻIEM UN NODARBOTOS AR TĀ DĒVĒTO 
PRECĪZO LAUKSAIMNIECĪBU

pētnieku Agri Ņikitenko būvējam jau otro robotizēto astoņu 
riteņu mobilo platformu.

- Kādam mērķim platforma ir paredzēta?

- Tas būs lauksaimniecības robots. Taču kvalitātes, ko mēs 
iegūstam, ir derīgas gan lauksaimniecībā, gan militārajā jomā, 
gan citās nozarēs. 

Robotzivs meklēs mīnas Baltijas jūrā

Kopš 2009. gada RTU Mehānikas institūta pētnieki sadarbībā ar 
Igaunijas, Lielbritānijas, Itālijas un Francijas zinātniekiem izstrādā 
zivsveidīgu robotu. Veiksmīga projekta rezultātā robotzivs tiks iz-
mantota jūras gultnē esošo lādiņu apsekošanā un neitralizācijā.

RTU tapuši vismaz 10 robotzivs prototipi un iegūti 12 Latvijas patenti.

Jaunākais robota prototips atgādina 50 cm garu lašveidīgu zivi. 
Galva veidota no izturīgas plastmasas, kas sevī slēpj vadības elek-
troniku un piedziņas mehānismus, bet aste – no speciāla silikona. 
Prototipā iestrādātas arī ribas, kas padara asti lokanāku un ļauj 
mainīt tās cietību, atkarībā no sensoru mērījumiem.

RTU zinātnieki izstrādājuši trīs zivsveidīgu kustību radīšanas 
principus – elektromagnētisko, žiroskopisko un kulises tipa 
mehānismu, kas no citās robotzivīs lietotajiem atšķiras galvenokārt 
ar mehānisko izturību un uzbūves vienkāršību. Mehāniskos 
risinājumus Latvijas Zinātņu akadēmija atzinusi par vienu no 
nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē 2010. gadā.

Šobrīd pētnieki strādā pie zivs astes kustību dinamikas un 
efektivitātes, lai robots spētu pielāgoties mainīgām zemūdens 
plūsmām un atstraumēm. Robota astē iebūvētie sensori nolasa 
datus par ūdens plūsmas ātrumu un spiedienu. Tos apstrādājot, 
iespējams mainīt un uzlabot mākslīgās zivs astes formu tā, lai zivs 
pārvietotos, patērējot mazāk enerģijas.

Projekta turpmākie plāni ir radīt zemūdens dzinēju, kas būtu klusāks 
un ar augstāku lietderības koeficientu, līdz ar to robotzivs spētu 
pārvarēt lielākus attālumus ar vienu akumulatora uzlādi. Apvienojot 
klusu darbību un mazu enerģijas patēriņu, zivsveidīgais robots kļūs par 
neaizstājamu jūras gultnē esošo lādiņu apsekošanā un neitralizācijā.

Tiek lēsts, ka zivis peldot spēj efektīvi izmantot līdz pat 98 pro-
centiem enerģijas, bet automašīnas dzinējs – tikai 18 - 20 procen-
tus. Pārējais pārvēršas siltumā un nonāk apkārtējā vidē izplūdes 
gāzu veidā. Tieši šis fakts lika zinātniekiem pievērsties zemūdens 
iemītnieku izpētei un alternatīvu mehānisku iekārtu radīšanai. 

Robotzivs tiek izstrādāta Eiropas Savienības 7. Ietvarprogrammas 
projekta FILOSE ietvaros.

vietu, kur attīstīties, pilnveidoties un satikties ar loģiski domājošiem 
cilvēkiem, kuri spēj spriest un praktiski rīkoties. Tas atšķiras no darba 
privātuzņēmumos, kur pārsvarā viss orientēts uz ātru rezultātu un 
ieskaitījumu kontā. Universitātē darbs ir laikietilpīgāks un tajā ir ietver-
ta nepārtraukta attīstība – cilvēki paši var mācīties – konferencēs, 
sadarbībā ar ārvalstu zinātniekiem utt. Tas ir ļoti būtiski. Te ir laba vide. 
Varbūt nākotnē būšu zinātnieks. Patiesībā tāds arī ir mans mērķis – 
nevis tikai norādīt uz citu neizdarībām, bet strādāt un sakārtot lietas. 

Robotzivs guvusi publicitāti un kļuvusi 
atpazīstama. Bet viens no tās pētniekiem 
– Guntis Kuļikovskis – ieguvis LSA «Gada 
pētnieka» titulu.

Uzbūvēts jau otrs autonomas 
robota platformas prototips. 
Iespējams, Eiropas laukus 
apstrādās uz šīs bāzes veidoti 
lauksaimniecības roboti.

zinātnieku, man liekas – viņš nav zinātnieks. Turpretī citreiz, kad 
satieku cilvēku, kas nav saistīts ar zinātni, man liekas – tāds varētu 
būt mans zinātnieka etalons: loģiski domā, viņa pieņēmumi 
balstīti ne tikai uz zinātniskajiem rakstiem, bet arī uz praktisko 
pieredzi. Tāpēc man ir grūti atbildēt. Uzskatu, ka daudzi zinātnieki 
nemaz nav zinātnieki. Protams, ir izņēmumi. Bet sevi es gribētu 
dēvēt par erudītu cilvēku, kurš ir izvēlējies universitāti kā labu 

Five minutes short of a scientist 
Guntis Kuļikovskis, the PhD student of the Riga Technical University Institute of Mechanics, is a 
robotics enthusiast and one of the founders of the robotics movement in Latvia. G. Kuļikovskis has 
received the Annual Award of the Student Union of Latvia in the category “Researcher of the Year”. 
He has built a robot, which won the silver medal in the US competition “Robogames”. Moreover, 
the robotic fish mechanisms, on which G. Kuļikovskis is working together with experienced sci-
entists within the framework of the 7th European Union framework program FILOSE, have been 
listed by the Latvian Academy of Sciences as one of the most significant scientific achievements 
in 2010.

Без пяти минут ученый
Докторант Института механики Рижского технического университета Гунтис 
Куликовскис – энтузиаст и один из основателей движения роботики в Латвии. Г. 
Куликовскис удостоен награды Латвийского объединения студентов в номинации 
«Исследователь года». Сконструированный им робот награжден серебряной 
медалью на соревнованиях «Robogames» в США. В свою очередь, механизмы рыбы-
робота, которые Г. Куликовскис разрабатывает вместе с опытными учеными в рамках 
проекта FILOSE 7-й Рамочной программы Европейского союза, Латвийская академия 
наук включила в список наиболее значимых достижений 2010 года. AN
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Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedrā izstrādāta 
un uzstādīta ūdens apgādes sistēmas pilota iekārta, ar kuru var modelēt ūdensapgādes 
tīkla piesārņojuma situācijas. Iekārta kalpo kā izmēģinājumu poligons, kurā mācīties  ātri 
un efektīvi noteikt piesārņojuma cēloni un teritoriju ūdensvada avārijas gadījumā, kā arī 
izveidot efektīvāko piesārņojuma neitralizēšanas metodoloģiju. 

Miniatūra ūdensapgādes sistēma eksperimentiem

Iekārta atgādina miniatūru ūdensapgādes sistēmu, tās cauruļvadu kopējais garums sasniedz 100 
metrus. Tā veidota no trim posmiem, kas ir viegli modelējami un demontējami: posmus iespējams 
saslēgt virknē, kā arī izslēgt jebkuru posmu no ūdens ceļa. Iekārta aprīkota ar tiešsaistes režīma 
(online) sensoriem un cauruļu virsmas paraugu fragmentiem. Iekārtas darba nodrošināšanai iz-
manto zemgrīdas ūdens rezervuārus.

Imitē piesārņojumu, lai mācītos

Ar iekārtas palīdzību zinātnieki izstrādā:

- ātrus un precīzus paņēmienus, lai noteiktu, ar ko ir piesārņots ūdens; 

- metodes ūdensapgādes sistēmā nonākušā piesārņojuma izplatības teritorijas noteikšanai; 

- metodes ūdensapgādes sistēmas attīrīšanai no mikroorganismiem, ķimikālijām, radioaktīvām 
vielām. 

Modelējot piesārņojuma izplatīšanos ūdensapgādes sistēmā, var imitēt reālas ūdens 
piesārņojuma situācijas. Tas palīdz izstrādāt pareizu ūdens piesārņojuma ierobežošanas 
stratēģiju. Atsevišķi iekārtas posmi tiek izmantoti arī eksperimentiem, kas paredzēti piesārņojuma 
neitralizēšanai. 

Tīrs ūdens – pasaules zinātnieku izaicinājums

Izmantojot iekārtu, trīs RTU doktoranti izstrādā doktora disertācijas, kuru mērķis ir izveidot 
vadlīnijas patogēnu izplatīšanās modelēšanai cauruļvados, kā arī metodi ūdensvada tīkla sistēmas 
attīrīšanai no Sibīrijas mēra sporām. Savukārt vasarā ar iekārtu strādās pētniece no Portugāles, kas 
pētīs, kā attīrīt ar pesticīdiem piesārņotu ūdeni. 

RTU iekārta izstrādāta Eiropas Savienības 7. Ietvarprogrammas terorisma apkarošanas projekta 
«SecurEau» ietvaros, kurā kopumā strādā septiņu valstu zinātnieki. Eksperimentālā laboratorijas 
iekārta nepieciešama pētījumiem, kuru mērķis ir novērst sekas, kādas var radīt teroristu uzbru-
kums pilsētas ūdensvadam.

New technologies for new research projects
A unique pilot device has been installed at the Riga Technical University Department of Water 
Engineering and Technology. The pilot device allows to simulate pollution situations in water sup-
ply systems. The device has been developed within the framework of the 7th European Union 
framework program „SecurEau”. 
A laboratory-scale multilayer structural element prototyping machine has been installed at the 
RTU Institute of Materials and Structures. The press allows manufacturing innovative sandwich-
type plate/girder structure prototypes. The machine has been developed within the framework of 
the RTU Fundamental and Applied Research Project.

Iekārta atgādina miniatūru 
ūdensapgādes sistēmu

Iespējams imitēt reālas ūdens piesārņojuma 
situācijas

Iekārta ūdensapgādes tīkla piesārņojuma modelēšanai

Jaunas tehnoloģijas jauniem 
pētījumiem 

Egita Kancāne

Finierim piešķir netipiskas īpašības

Ar iekārtas palīdzību pētnieki veido inovatīvus samazināta tilpumsvara finiera daudzslāņu jeb 
sendviča veida paneļu prototipus, kur finieris izmantots kā konstrukciju virsējo slāņu materiāls. 
Kombinācijā ar dažāda tipa serdes materiāliem – polimēru putu materiāliem, stinguma ribām, dažādu 
materiālu bišu šūnu formas režģiem vai gofrējumiem, rūpnieciskajiem atgriezumiem u.c. – finiera 
sendviča konstrukcijām piešķirtas koksnei netipiskas funkcionālās īpašības – skaņas un vibrāciju 
slāpēšana, triecienslāpēšana, elektromagnētiskā starojuma slāpēšana, uzlabota siltuma pretestība. 

Iespējama tehnoloģiju pārnese uz Latvijas uzņēmumiem

Lai veicinātu inovatīvo produktu izstrādes tehnoloģiju pārnesi uz Latvijas uzņēmumiem, pētnieki 
izstrādā arī vadlīnijas koksnes paneļu projektēšanai. Ar nolūku optimizēt paneļu ražošanas tehnoloģiju 
un ražošanas izmaksas, pēc aviācijas industrijas pētījumu pieejas zinātnieki veic dažāda mēroga pro-
totipu fizikālo īpašību eksperimentālas pārbaudes, kuras, iekļaujot datorsimulācijās, ļauj samazināt 
pilna mēroga prototipu izstrādes izmaksas. 

Veiksmīgu pētījumu rezultātā Latvijas kokapstrādes uzņēmumi tirgū varēs piedāvāt unikālu augstas 
pievienotās vērtības produktu un būtiski palielināt kokrūpniecības produkcijas dažādību.

Iekārta izstrādāta RTU Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta ietvaros, bet inovatīvās finiera un 
termoplastisku audeklu konstrukcijas top Eiropas Savienības 7. Ietvara programmas projekta «Mapicc-
3D» gaitā.

Iekārta – termiska prese ar darbības 
amplitūdu līdz 350°C 

Iespējams gatavot inovatīvus finiera 
sendviča veida paneļu prototipus 
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Iekārta finiera sendviča veida konstrukciju prototipu izstrādei
RTU Materiālu un konstrukciju institūtā izstrādāta un uzstādīta laboratorijas mēroga 

daudzslāņu konstrukciju prototipu izveides iekārta – prese, ar kuru var sagatavot sendviča 
veida plātņu/siju konstrukciju prototipus. Iekārta tapusi saistībā ar projektu, kurā pētnieki, 
izmantojot aviācijas industrijas metodes, veidos inovatīvus augstas pievienotās vērtības kon-
strukciju prototipus no finiera un citiem vietējiem materiāliem.

Termiska prese konstrukciju prototipu izstrādei

Konstrukciju prototipu izstrādes iekārta ir termiska prese ar gabarīta 
izmēriem 1200 x 600mm plaknē. Tā sastāv no metāla rāmja un diviem 10 
tonnu hidrauliskajiem cilindriem, kas nodrošina 
abu sildelementu platformu 
saspiestspēju. Papildus iekārta 
aprīkota ar automatizētu 
temperatūras vadību 
ražošanas procesa un produkta 
kvalitātes un atkārtojamības 
nodrošināšanai. Šīs iekārtas 
darbības amplitūda sniedzas 
līdz 350°C temperatūrai un ļauj 
termiski presēt gan koka finieri, 
gan termoreaktīvus polimērus, 
kā arī cita veida daudzslāņu 
materiālus. Video internetā: 
http://ej.uz/42iz

Новые технологии для новых исследований
На Kафедре инженерии и технологии воды Рижского технического университета 
установлена пилотная установка системы водоснабжения, которая дает возможность 
моделировать ситуации загрязнения сети водоснабжения. Установка разработана 
в рамках проекта «SecurEau» 7-й Рамочной программы Европейского союза. В свою 
очередь, в Иституте материалов и конструкций РТУ установлено оборудование 
лабораторного масштабa для создания прототипов многослойных констукций – 
сэндвич-панелей/балок. Установка разработана в рамках Проекта фундаментальных 
и прикладных исследований РТУ.
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Latvijas Neatkarīgās televīzijas (LNT) žurnāliste Ilva Everte un operators Renārs Muskars 
no aizvadītā gada rudens līdz šim pavasarim pusgada garumā veidoja Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) zinātnes veiksmes stāstus raidījumam «Tautas balss». Pirmais zinātnes 
popularizēšanas kopprojekta posms, sākoties vasaras sezonai, ir noslēdzies, otrais – sāksies 
rudenī. Kopumā LNT demonstrēti 29 RTU zinātnes veiksmes stāsti, kurus ik trešdienu 
skatījās vairāk nekā 100 tūkstošus liela auditorija. Kopprojekta gaitā Latvijas sabiedrība 
guvusi ieskatu zinātnes pasaulē, bet RTU zinātnieki – praksi darbā ar audiovizuālajiem 
izteiksmes līdzekļiem un kontaktus ar žurnālistiem, savukārt RTU – sniegusi ieguldījumu 
Latvijas zinātnes komunikācijas attīstībā.

Projekta rezultātus apaļā galda diskusijā apsprieda RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis, 
zinātņu prorektors Bruno Grasmanis, Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra vadītāja Laila Eliņa 
un LNT žurnāliste Ilva Everte. 

- Kādi bija lielākie izaicinājumi, īstenojot RTU un LNT kopprojektu?

L. Ribickis: Lai arī ikdienā lielākā daļa zinātnieku aizrautīgi strādā, Latvijā ir tendence sūkstīties 
par zinātnes un augstākās izglītības kvalitāti. Šis bija viens no RTU un LNT kopprojekta īstenošanas 
iemesliem – sava veida donkihotisms un apņemšanās – parādīt, ka Latvijā ir veiksmīgi, 
komercializējami pētniecības projekti. 

Sižetu izveide bija laikietilpīga. Turklāt, filmējot sižetus, kas paredzēti plašai auditorijai, 
zinātniekiem bija jāspēj nolaisties no galotnītes uz pamatu, kur cilvēks nesaprot pat pētījuma 
pamatjautājumus. Tā, starp citu, ir liela virtuozitāte – izstāstīt sava pētījuma rezultātus tā, lai to 
saprastu pat bērni. Taču esam guvuši labu pieredzi. Un šis projekts tiks turpināts. 

I. Everte: No operatora viedokļa vissarežģītāk bija filmēt šaurās laboratorijās, savukārt man 
vissarežģītāk bija tas, ka nevaru uzminēt otra cilvēka domas. Reizēm gadījās, ka pēc filmēšanas 
uzzinājām kaut ko tādu, ko noteikti vajadzēja nofilmēt, bet kas zinātniekam tobrīd nebija ienācis 
prātā. 

L. Ribickis: Pētījuma pamatideju zinātnieki bieži vien aizmirst pieminēt, domājot, ka tā ir 
pašsaprotama. 

B. Grasmanis: Lai turpinātu skaidrojošo darbu, domāju, ka daļai sižetu varētu izveidot 
turpinājumus, jo pētījumus var parādīt no cita rakursa, turklāt daļai pētījumu jau ir jauni rezultāti. 

I. Everte: Pat, ja rezultāti vēl nav pilnīgi nodefinēti un noslīpēti, televīzijai daudz interesantāks ir 

Zinātne
televīzijā
LNT demonstrē RTU 
veiksmes stāstus

tieši pētniecības process. Kad zinātnieki vēl meklē un pēta kaut 
ko, kas viņiem projektā vajadzīgs, – viņiem ir pavisam citas se-
jas izteiksmes. Varam saplānot laiku tā, lai sižetu demonstrētu 
novembrī, kad būs iespējams nofilmēt arī rezultātu. Taču pi-
rms tam, gatavojot rudens sižetus, jūnijā varam nofilmēt dar-
bu laboratorijā. Vēl ir ļoti daudz citu iespēju, kā, liekot galvas 
kopā, padarīt zinātnei veltītos sižetus saprotamākus un tuvākus 
televīzijas skatītājam.

L. Ribickis: Tieši no mūsu kopdarba – no prasmes parādīt 
zinātni saprotamā veidā, ir ļoti atkarīgs tas, vai skatītājs paies tam 
stāstam garām, vai sadzirdēs to un iegūs jaunas zināšanas. Līdz 
šim izveidotie RTU un LNT sižeti, manuprāt, ir ļoti interesanti. 
Vismaz es pats tos skatījos ar aizrautību. 

I. Everte: Kad zinātnieki 
meklē un pēta kaut ko, kas 
viņiem projektā vajadzīgs, 
– viņiem ir pavisam citas 
sejas izteiksmes

L. Eliņa: Zinātnes stāstus palīdzēja uztvert tas, ka tie bija veidoti ļoti saprotamā valodā – ar skaidroju-
mu, kur pētījumu rezultātus iespējams izmantot sadzīvē un kā zinātnieki sadarbojas ar uzņēmumiem 
un pašvaldībām. 

- Kuri sižeti televīzijas komandai patika vislabāk?

I. Everte: Viskvalitatīvākie, manuprāt, bija tie trīs sižeti, kurus uzfilmējām projekta sākumā – par 
bezpilota lidaparātu, ūdens attīrīšanas tehnoloģijām un viedapģērbu. Pēc tam sižetu izveidi regulēja 
termiņi un ikdienas steiga. 

- Aptuveni cik ilga ir viena sižeta filmēšana?

I. Everte: Laboratorijas filmēšana ilgst vismaz trīs stundas. Pārsvarā zinātnieki uzskata, ka  sižeta 
izveidošanai pietiks ar to, ka laboratorijā uz mirkli ieskries operators, pazibinās kameru pa labi, pa 
kreisi, kaut ko pajautās un skries tālāk. Bet tā gluži nav.

- Kāds priekšstats pirms filmēšanas televīzijas komandai bija par RTU? 

I. Everte: Kopumā man likās, ka 50% būs trakajam rotoram līdzīgi izgudrojumi. Pēc tam izrādījās, ka 
vajadzēs palauzīt galvu, jo, izlasot pētniecības projekta nosaukumu, bieži vien nav iespējams saprast, 
kādai dzīves jomai pētījums paredzēts. Kad sāc jautāt, izrādās, ka zem sarežģītā slēpjas kaut kas ļoti 
saprotams un vienkāršs. Ļoti svarīgi ir tas, kā tu saproties ar zinātniekiem un cik ļoti viņi tev uzticas. 
Visinteresantāk bija ar tiem, kuri saprata un pieņēma, ka mēs darām savu darbu, viņi – savējo.

Egita Kancāne
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- Vai pastāv iespējamība, ka šī kopprojekta rezultātā iegūtos kontaktus varēsiet izmantot, vei-
dojot citus TV materiālus?

I. Everte: Mēs jau esam to sākuši darīt. Bieži vien aicinām zinātniekus komentēt aktuālus jautājumus 
citos ziņu sižetos. 

- Kādus pārsteigumus LNT sižeti sagādāja RTU darbiniekiem? 

L. Eliņa: Interesanti bija redzēt produktus, izstrādes un tehnoloģijas vizualizētā veidā. Mēs ikdienā 
ar tiem ļoti bieži saskaramies, lasot projektus. Bet sižetos projekts ir reāli izmantojama lieta, nevis 
apdrukāts papīrs. Līdz ar to katrs sižets ir kā tāds mazs brīnums. 

B. Grasmanis: Lai arī zinātnieki ar pētījumu tēmām darbojas ilgstoši un universitātes vadība tās 
pārzina, LNT sniedza iespēju to visu aplūkot ļoti koncentrēti. Un man bija pozitīvs pārsteigums par 
rezultātu.
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Science on television
Every year scientists of Riga Technical University run important research projects, during 
which they find new technological solutions, make significant discoveries and note new 
tendencies in many sectors of the national economy. In order to promote the inclusion of 
scientific success stories into the agenda of mass and social media and thereby promote 
cooperation of scientists and local enterprises, RTU started a joint project with the televi-
sion company «Latvijas Neatkarīgā Televīzija» in autumn 2010. Since the start of the project 
29 scientific success stories have been aired on television as of spring 2011.

L. Eliņa: Katrs 
LNT sižets ir 
kā tāds mazs 
brīnums

I. Everte: Ei, televīzija! 
Ko jūs filmēsiet?
Jūs neesat spiegi?

Наука на телевидении
Ученые Рижского технического университета ежегодно работают над важными
исследовательскими проектами, в рамках которых находят новые технологические 
решения, делают важные открытия и фиксируют новые тенденции во многих отраслях 
народного хозяйства. С целью популяризации наших достижений через средства массовой 
коммуникации и улучшения сотрудничества ученых и местных предпринимателей осенью 
2010 года было начато сотрудничество с телекомпанией Latvijas Neatkarīgā televīzija. В 
рамках проекта с осени 2010 года до весны 2011 года телевидение продемонстрировало 29 
сюжетов об успехах наших ученых.

Kā pieteik-
ties TV sižeta 
veidošanai?

Lai pieteiktu RTU 
inovatīvās izstrādnes TV 
sižeta filmēšanai:

• Jāaizpilda pieteikuma 
anketa, kas atrodama RTU 
Inovāciju un tehnoloģiju 
pārneses centra mājaslapā: 
www.inovacijas.rtu.lv 

• Līdz 15. jūlijam jānosūta 
uz e-pasta adresi: itpc@rtu.
lv, papildu informācija pa 
tālr.: 67089179

Sižetu filmēšanu tiek 
plānots atsākt augustā.

Inta Brikše, Latvijas Universitātes Komunikācijas studiju nodaļas vadītāja, profesore:

Zinātnes komunikācija Latvijā ir vāji attīstīta. Tāpēc pasaules kontekstā to nav iespējams vērtēt. 
Zinātnes komunikāciju var veicināt augstskolu sabiedrisko attiecību darbinieku labāks darbs – vairāk 
vēstījumu medijiem par jaunumiem zinātnē un citu sabiedrisko attiecību metožu lietošana. To 
veicinātu arī pašu zinātnieku lielāka ieinteresētība un līdzdarbība.

Latvijas publikai noteikti varētu būt interese par jaunumiem zinātnē. Par to liecina, piemēram, 
žurnālu «GEO» un «Ilustrētā Zinātne» panākumi.

Komunikācijas eksperti – par zinātnes komunikāciju 

Skatītāko RTU – LNT sižetu TOP 6
(Dati: TNS Latvia, 2011)

1. Bio-zāģeļļas  19.01.2011. 197,1    (prof. Māra Jure)

2.  Termomāja  2.02.2011. 186,1    (prof. Videvuds Ārijs Lapsa)

3.  Bioiepakojums  1.12.2010. 168,6    (prof. Mārtiņš Kalniņš)

4. Titāna oksīds ūdens 
 attīrīšanai  23.02.2011. 164,2     (prof. Jurijs Ozoliņš)

5. Betons ar stikla 
 atkritumiem  9.03.2011. 164,2    (prof. Aleksandrs Korjakins)

6. Dzelzceļa drošības
 iekārtas  9.02.2011. 164,2    (vad.pētn. Mihails Gorobecs)

Vieta  Sižets   Datums Vidējā auditorija (tūkstošos)

I. Everte: Runājot par RTU darbinieku un studentu pārsteigumiem, mums gadījās viena samērā 
komiska situācija, filmējot vēja tuneli. Kad mēs ar operatoru, stiepjot televīzijas tehniku, slājām pāri 
Transporta un mašīnzinību fakultātes garajam gaitenim, kur rindā uz krāsainiem dīvāniņiem sēdēja 
studenti, pretējā gaiteņa galā parādījās vīrs – kā vēlāk izrādījās – ēkas saimnieks – kurš pamatīgā balsī 
nodārdināja – Ei, televīzija! Ko jūs filmēsiet? Jūs neesat spiegi? Mēs no otra gaiteņa gala saucām, ka 
ejam filmēt vēja tuneli. Tajā mirklī studenti, manāmi pārsteigti, sāka jautāt, kur fakultātē ir vēja tunelis. 

- Vai pēc LNT sižetu pārraidīšanas televīzijā ir bijis kāds sadarbības piedāvājums?

L. Eliņa: Ir bijuši gadījumi, kad zvana un meklē zinātnieku kontaktus. Pozitīvais aspekts ir tas, ka 
sabiedrība ierauga zinātniekus un viņi ieinteresē kā personības. Cilvēki redz, ka noteiktā jomā pētnieks 
ir eksperts un ka viņš var būt konsultants specifiskos jautājumos. Domāju – nākotnē mēs vēl redzēsim 
ne vienu vien sadarbības projektu, kura stimuls ir bijis kāds no LNT sižetiem. Pateicoties televīzijai, lielā 
mērā tiek celta arī zinātnieku pašapziņa, turklāt daudziem RTU pētniekiem ir pārsteigums par to, ko 
viņu kolēģi dara. Tas rosina uz sinerģiju arī universitātes iekšienē.

Andris Pētersons, Biznesa augstskolas «Turība» Sabiedrisko attiecību fakultātes dekāns, 
asociētais profesors

Pati komunikācija ir zinātne, kurai reizēm pietrūkst komunikācijas, ko tad runāt par citām zinātnes 
jomām! Tomēr apstākļi – mediju, informācijas tehnoloģiju, sociālā un ekonomiskā vide spiež sazināties 
arvien vairāk. Tas veicina zinātnes komunikāciju. 

Zinātniskie pētījumi dažkārt notiek pašas pētīšanas dēļ, šādiem atklājumiem nav pielietojuma. 
Tieši tāpat arī komunikācija dažreiz notiek tīra prieka pēc, kas, protams, arī ir vajadzīgs. Bet svarīgākais 
jautājums ir – kas par to maksās? Ja zinātnieks var uz to atbildēt, ja viņš atrod sava darba pircēju, 
viņš var pilnvērtīgi strādāt un nodoties tikai zinātnei. Ja neviens nevēlas maksāt par zinātnieka darbu, 
zinātne var būt tikai miljonāru hobijs. Zinātniekam un viņa darba pircējam ir jāsatiekas, jāsazinās. Lai 
tas notiktu, neizbēgami ir jākomunicē. 

Lai zinātni padarītu sabiedrībai tuvāku, izprotamāku un pielietojamāku, ir jāstāsta sabiedrībai par 
iespējām, kuras zinātne piedāvā. Tas jau notiek. Profesionālā līmenī paši zinātnieki un nozaru eksperti, 
arī uzņēmēji interesējas par to, kas notiek zinātnē, savukārt «tautas zinātnes» līmenī cilvēki zinātnes 
priekškara pavēršanai izmanto medijus, piemēram, žurnālu «Ilustrētā Zinātne», savulaik televīzijā 
bija lielisks bērnu raidījums par profesoru – Dullo Didzi u.c. Pozitīvi, ka zinātnieki nāk ārā no saviem 
kambariem un laboratorijām, rīko Zinātnieku naktis, nometnes, plenērus, festivālus, kur sabiedrība 
var redzēt ar zinātni saistītas lietas un cilvēkus. Zinātnieku uzdevums, akūta nepieciešamība ir kļūt 
atvērtākiem un praktiskākiem, lai pētījumu rezultātus būtu iespējams izmantot gan ražotņu, gan ik-
vienas mājsaimniecības līmenī, savukārt mediju uzdevums ir parādīt zinātni saprotami. 

Zinātne nevar iztikt bez komunikācijas un komunikācija – bez zinātnes. Zinātnieki var piedāvāt lie-
lisku saturu komunikatoriem, savukārt komunikatori – nogādāt zinātnes sasniegumus mērķauditorijai. 
Te ir iespējama brīnišķīga sinerģija.
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daudzos uz Latvijas un ārvalstu studentiem vērstos projektos – 
organizēt dažādas sabiedriskās aktivitātes ir Jura sirdslieta. Kā 
pieklājas Transporta un mašīnzinību fakultātes studentam, kurš 
pēc pārliecības ir mehu mehs**, gan attiecībā uz sevi, gan citiem 
Juris bieži lieto frāzes «būt prasīgam» un «negulēt uz lauriem».

- Kāpēc nolēmāt kļūt par RTU Studentu parlamenta (SP) prezidentu?

- Ja esi iesaistījies organizācijā un tavs mērķis ir nepārtraukti augt 
– gan pašam attīstīties ar organizācijas palīdzību, gan dot savu 
ieguldījumu organizācijas attīstībā, - kļūt par organizācijas vadītāju ir 
pēdējais pakāpiens. Tas ir ne tikai gods, bet arī liels laika un enerģijas 
patēriņš. Tāpēc bija jāizšķiras, kāpt uz pēdējā pakāpiena vai nekāpt. 
Es izlēmu kāpt. Kāpēc gan ne? Jūtu, ka man ir, ko dot organizācijai. 
Un organizācijai ir, ko dot man. Tā ir win-win*** situācija.

- Kādas ir trīs galvenās lietas, ko gribētu īstenot SP savu pilnva-
ru laikā?

- Pirmkārt, gribu panākt lielāku Studentu parlamenta atvērtību un 
atpazīstamību. Organizācija drīz svinēs savu 20. jubileju, taču daudzi stu-
denti joprojām neko īsti nezina par Studentu parlamentu. Gribu, lai katrs 
RTU pilna laika students zinātu, ka Studentu parlamentā var vērsties pēc 
palīdzības un konsultācijām, kā izskatās parlamenta logo un ka ir tāda 
mājaslapa www.rtusp.lv, kur var uzzināt daudz foršu un vajadzīgu lietu.  

Otrkārt, panākt lielāku Studentu parlamenta budžeta ieņēmumu 
diversifikāciju. Jāskatās apkārt, jāmeklē iespējas un jāmēģina 
pašiem sevi attīstīt. Aktīvi jāturpina darbs pie finanšu piesaistes pro-
jektu īstenošanai. RTU administrācija ir atzinīgi novērtējusi mūsu 
sadarbību ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kuras rezultātā 
organizējam, piemēram, Tehniskās Jaunrades dienas visā Latvijā. 

Treškārt, kontrolēt, lai gaidāmo augstākās izglītības sistēmas 
reformu rezultātā inženierzinātnes un šīs jomas studenti nepa-
liktu zaudētāju lomā un lai par inženierzinātnēm iestātos ne tikai 
universitātes administrācija, bet arī studenti. 

- Kādas pārmaiņas gaidāmas pašā Studentu parlamentā?

- Svarīgi uzlabot studentu pašpārvalžu iekšējo komunikāciju un 
informācijas apriti. Kaut vai panākt, lai RTU pašpārvalžu kalendārs 
tiktu loģiski saplānots. Tas ir diezgan sarežģīti, jo pasākumus organizē 
apmēram 300 aktīvu studentu. Gadā tiek īstenoti apmēram 300 
dažāda mēroga projekti. Ja salīdzinām šo skaitli ar 365 dienām, no 
kurām jāatņem vasaras brīvlaiks un brīvdienas, iegūstam patieso 
organizācijas darba intensitāti. Tāpēc pasākumi reizēm pārklājas. 

- Jūs nupat atgriezāties no Erasmus apmaiņas studijām Āhenes 
Reinas-Vestfāles Tehnoloģiskajā universitātē. Vai tur gūto piere-
dzi varēsiet izmantot, veicot jaunos prezidenta pienākumus? 

- Šī universitāte jau kopš [20. gadsimta] 70. gadiem mašīnbūves 
jomā ir prestižākā universitāte Vācijā. Ar nevainojamu studiju darba 
organizāciju. Slavena ar to, ka spēj izveidot un ilgtermiņā uzturēt ļoti 
labus kontaktus ar industriju, kas dod arī ļoti lielu pienesumu studiju 
procesam un nodrošina prakses vietas studentiem un darbu – ab-
solventiem. Bet galvenais – universitāte neguļ uz lauriem un turpina 
pilnveidoties. Un, manuprāt, tā ir ļoti fundamentāla atziņa. 

Vācijā visi studenti ir prasīgi. Ja students kaut ko dara, tad sagai-
da pretī rezultātu, kas viņu apmierina un kas nerada izniekota laika 
sajūtu. Arī, attiecīgi, saņemot pakalpojumus – izglītību vai papildu 
servisu universitātē – aktīvi vērtē un iesaistās procesu sakārtošanā. 

- Ko dara RTU studenti, saskaroties ar nepilnībām? 

- Domāju, ka lielākā daļa studentu izmanto nepilnības. Viena no 
daudz apspriestajām Latvijas augstākās izglītības problēmām ir pārāk 

Prasīgs pret 
sevi un citiem       

Studenti stāsta, ka jaunievēlēto Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) Studentu parlamenta prezidentu Juri 
Iljinu triecienspējas un enerģijas lādiņa ziņā var salīdzināt 
ar Mehu kokteili*. Juris ir mērķtiecīgs, zina, ko dara, ap 
viņu vienmēr pulcējas cilvēki, viņam piemīt prezidentam 
nepieciešamā harizma. Jau pirms 29. aprīļa, kad Juris kļuva 
par Studentu parlamenta prezidentu, viņš aktīvi darbojās 

mazās prasības pret studentiem. Paši studenti pārsvarā par to neuz-
traucas, bet atlaižas un paslinko: vai nu pielāgojas sistēmai, vai arī iz-
bauda to. Taču tajā pašā laikā viņi sagaida, ka no viņiem vajadzētu prasīt 
vairāk. Tāpēc mans aicinājums Latvijas studentiem ir – būt prasīgākiem 
pret sevi, būt prasīgākiem pret mācībspēkiem un būt prasīgākiem pret 
studentu organizācijām. Visas lietas, kas pie mums pieklibo, citur dar-
bojas citādāk. Līdz ar to ir pamats domāt, ka arī Latvija var labāk.

- RTU administrācija jūs raksturo kā aktīvāko un apzinīgāko RTU 
SP Ārējo sakaru nodaļas vadītāju. Turklāt gandrīz gadu bijāt arī 
Baltijas jūras reģiona augstskolu apvienības «BALTECH» stu-
dentu pašpārvaldes priekšsēdētājs. Vai tas bija mēģinājums 
pierādīt, ka Latvija var labāk?

- Esot SP Ārējo sakaru nodaļas vadītāja amatā, izveidoju apmaiņas 
studentu atbalsta programmu «Erasmus Buddy», kā arī sāku īstenot 
ideju par interneta mājaslapu [http://erasmus.rtusp.lv], kurā studenti 
var dalīties pieredzē un izveidot kontaktus.  

BALTECH studentu pašpārvaldē galvenais uzdevums bija izveidot 
struktūru, kas funkcionētu un spētu efektīvi pārstāvēt visu astoņu 
dalībaugstskolu studentu intereses. Esmu priecīgs, ka tā bija tieši 
Latvijas studentu iniciatīva – uzlabot studiju vidi šajā starptautiskajā 
organizācijā. Esmu iniciējis un sācis daudz jaunu projektu, kas šobrīd 
jau ir veiksmīgi īstenojušies.

- Ar ko mehs atšķiras no pārējiem RTU studentiem?

- Runā, ka mēs esot dinozauri. 

- Kāpēc tā?

- Mēs esam vislielākie, visinteresantākie, nodarbojamies ar 
vistrakākajām lietām. Skaidrojumus šur tur var atrast. Bet tā ir tāda 
aksioma, par ko neviens nekad nestrīdas. 

- Kāpēc, jūsuprāt, RTU mehiem ir tikpat spēcīgs zīmols kā, 
piemēram, ģeogrāfiem vai fizmatiem? 

- Iracionālais skaidrojums ir tāds - mehi vienkārši tādi ir, ka viņus 
visi pazīst. Racionālais skaidrojums – mūsu fakultāte Ezermalas ielā 
atrodas atstatus no visām pārējām, mums ir Ķīšezers un plaša teri-
torija, kas dod daudz lielākas iespējas. Mēs varam izvērsties un līdz 
ar to īstenot trakākas lietas. Turklāt, protams, savulaik daudzi mehi – 
viņu vidū Liene Aleksandra Āboliņa un Dainis Jakovels – ir kultivējuši 

mehu būšanu un strādājuši, lai šo zīmolu izveidotu. Un tas 
patiesībā ir viņu nopelns. 

- Vai nebaidāties zaudēt savu identitāti, ja fakultāti pārcels 
uz RTU Ķīpsalas vienoto teritoriālo kompleksu?

- Protams, fakultātē ir ļoti daudz atšķirīgu viedokļu – pārcelt vai 
nepārcelt. Taču vienotā studentu pilsētiņa RTU ir jāveido.

- Kad jūs ievēlēja SP prezidenta amatā, RTU studentu Twit-
ter konti vēstīja, ka studentu dzīvē sākas jauna ēra. Vai jums 
pašam arī liekas – šis ir jaunas ēras sākums?

- Ir dzirdēts daudz dažādu domu, tostarp arī – ka tuvojas 
2012. gads, kad mirs pēdējais dinozaurs u.tml. Tomēr arī pēc 
Viduslaikiem nāca Jaunie laiki. Tā arī ir! Ir jauns sākums. Un 
Studentu parlaments iegūst jaunas aprises: mēs liksim akcen-
tu uz studentiem un būsim maksimāli atvērti. Proti, nebūsim 
«izredzēto klubiņš». 
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Gribu, lai katrs RTU 
pilna laika students 
zinātu, ka Studentu 
parlamentā var 
vērsties pēc palīdzības 
un konsultācijām

Mans aicinājums Latvijas 
studentiem ir – būt 

prasīgākiem pret sevi, 
pret mācībspēkiem 

un pret studentu 
organizācijām

Juri Iljins 

Vecums 23

Izglītība Jelgavas Valsts ģimnāzija un RTU Transporta 
un mašīnzinību fakultāte (bakalaura profesionālais grāds 
siltumtehnikā un siltumenerģētikā un inženiera kvalifikācija)

Darba pieredze RTU Siltumenerģētisko sistēmu katedra, RTU 
Studentu parlamenta Ārējo sakaru nodaļa

Vidējā svērtā atzīme 8,03

Vecāki Anda Iljina – Jelgavas Reģionālā tūrisma centra vadītāja, 
Uldis Iljins – profesors, Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāns

Autoritāte ASV viceprezidents Džo Baidens (Joe Biden), kurš, lai-
kam ejot, nekļūst konservatīvs un garlaicīgs

Aizraušanās Sabiedriskās aktivitātes, šobrīd – RTU Studentu par-
laments

Mīļākie sporta veidi Hokejs un futbols

Mīļākās alus šķirnes Madonas alus un Duvel

Lielākā bēda, ka uzvārdu «Iljins» latvieši vienmēr raksta un 
izrunā kļūdaini ar «ļ»

Lielākais prieks Iespēja palīdzēt cilvēkiem, darīt labas un lielas lietas

Prezidents Juris Iljins vada 
vienu no pirmajām Studentu 
parlamenta sēdēm. 

Self-rigorous and exacting
Juris Iljins, student of the RTU Faculty of Transport and Mechanical Engineering, has been elected 
president of the Riga Technical University Students Parliament – the student self-government or-
ganization. Prior to this position Juris was the head of the RTU Students Parliament International 
Relations Department and chairman of the Baltic Region University Consortium «BALTECH» stu-
dent self-government. He has founded the RTU exchange student support programme «Erasmus 
Buddy», and has since started working on the website for the programme [http://erasmus.rtusp.
lv], where students can share their experience and establish contacts.

Требовательный к себе и другим
29 апреля проходили выборы Президента студенческого самоуправления Рижского 
технического университета – Студенческого парламента. На этот пост был избран 
студент Факультета транспорта и машиноведения Юрис Ильинс. До избрания 
президентом Юрис руководил Отделением внешних связей Студенческого 
парламента и был председателем студенческого самоуправления «BALTECH» 
- Объединения вузов региона Балтийского моря. В большой мере благодаря 
активности Юриса в РТУ создана программа поддержки иностранных студентов 
«Erasmus Buddy», а также начато осуществление идеи интернет-ресурса [http://er-
asmus.rtusp.lv], на котором студенты смогут делиться с другими студентами опытом, 
приобретенным во время учебы за рубежом в рамках программы «Erasmus».

Egita Kancāne

•Folklorizēts Transporta un mašīnzinību fakultātes studentu dzēriens     **Transporta un mašīnzinību fakultātes students (sarunvalodā) ***Abpusēji izdevīga situācija (angļu val.)
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Aug pilsēta pilsētā 

Ķīpsalā šovasar sāksies RTU vienotā kompleksa 
būvniecība un kopmītņu siltināšana

Ķīmijas fakultātes fasādi Āzenes ielā 14/24 
rotās ķīmisko elementu simboli. Pašreizējās 
kāpnes un caurstaigājamais vestibils tiks aiz-
stiklots. Vizualizācija – arhitektu birojs «Uģis 
Šēnbergs, Arhitekts»

Projektu līdzfinansē Eiropas Savieniba

Šī vasara Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) vēsturē iezīmē 
vērienīgas pārmaiņas – sāksies RTU vienotā kompleksa «RTU – 
Pilsēta pilsētā»  būvniecība Ķīpsalā.

RTU ir pirmā universitāte, kas jau pagājušā gadsimta sešdesmito 
gadu beigās sāka īstenot ieceri par vienotas studentu pilsētiņas 
izveidi. Ja viss noritēs kā plānots, 2013. gadā, pabeidzot teritoriālā 
kompleksa celtniecības pirmo etapu, RTU kļūs par pirmo universitāti 
Latvijā, kas studentiem piedāvās tirgus prasībām atbilstošu servisu 
un demonstrēs pilnvērtīgu resursu koncentrāciju vienotā izglītības 
un zinātnes centrā.

Vienotajā teritoriālajā kompleksā Ķīpsalā atradīsies piecas RTU 
fakultātes: Arhitektūras un pilsētplānošanas, Būvniecības, Elektronikas 
un telekomunikāciju, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas, Enerģētikas 
un elektrotehnikas fakultātes, kā arī Zinātniskā bibliotēka. Savukārt 
tiešā Ķīpsalas tuvumā jau patlaban izvietotas vēl divas fakultātes: 
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas un Inženierekonomikas 
un vadības fakultāte, tā veidojot spēcīgu inženierzinātņu studiju 
kodolu.

Komplekss iecerēts kā Baltijas reģionā modernākais inženierzinātņu 
studiju centrs, kas palielinās RTU starptautisko konkurētspēju, kā 
arī papildinās Rīgas pilsētvides zīmolu. «Īstenojot šo projektu, RTU 
Ķīpsalā radīs jaunu, sabiedrībai atvērtu pilsētu, kur koncentrēsies 
ne vien universitātes studiju un pētniecības darbam nepieciešamā 
infrastruktūra, bet tiks izveidots arī plašs izglītības, kultūras un sporta 
centrs,» atzīst RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis.

Arhitektiem un dizaineriem daudz gaismas

Ar ERAF un valsts piešķirto finansējumu RTU kompleksa pirmā etapa 
būvniecība sākas jūnijā, pārbūvējot studentu ēdnīcu Āzenes ielā 18 
par mācību korpusu Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes un 
Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūta studentiem. Saskaņā 
ar arhitektu biroja «Valeinis un Stepe» izstrādāto rekonstrukcijas pro-
jektu līdzšinējo divu stāvu vietā ēkai būs četri stāvi, un mājas vidū 
ieplānots ar stikla jumtu pārsegts iekšpagalms, kas namu padarīs 
gaišāku. Kā stāsta viens no projekta vadošajiem arhitektiem Jānis 
Prusaks, ēkas pagrabstāvā un pirmajā stāvā plānotas koplietošanas 
telpas, otrajā stāvā būs izvietotas Tekstilmateriālu tehnoloģiju 
un dizaina institūta telpas, bet trešajā atradīsies Arhitektūras un 
pilsētplānošanas fakultātes darbnīcas. Savukārt ceturtajā stāvā būs 
arhitektu zīmētava, kā arī administrācijas telpas.

Nākamais solis vienotā kompleksa celtniecībā paredzēts šā gada 
nogalē, kad varētu sākties jaunā Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes korpusa būvniecība Āzenes ielā 12 līdzās Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultātes ēkai, ko nākamgad sagaida kompleksa 
rekonstrukcija. Ja viss noritēs bez aizķeršanās, šā gada beigās iecerēts 

pārbūvēt arī Būvniecības fakultātes ieejas mezglu Āzenes ielā 
16/20, kā arī pielāgot liftus un gaiteni personām ar funkcionāliem 
traucējumiem.

Ķīmiķu valoda uz sienas

Vērienīgas pārmaiņas nākamā gada janvārī gaida Materiāl-
zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes ēku Āzenes ielā 14/24. Re-
konstrukcijas projekta vadošais arhitekts Uģis Šēnbergs iecerējis 
piešķirt ēkas fasādei pilnīgi jaunu veidolu, apdarinot to ar ķīmisko 
elementu simboliem: «Uz ķīmijas fakultātes fasādes būs attēlota 
Mendeļejeva ķīmisko elementu periodiskā tabula – zīmes, ci-
pari, burti. Gan fasādes apmestajās daļās, gan uz stiklojumiem 
akcentu vietās parādīsies īpatnējā ķīmiķu valoda. Materiālās pa-
saules pārsteidzošā daudzveidība atspoguļosies krāsu salikumā, 
ornamentā.» Rekonstrukcijas projekts arī paredz aizstiklot 
pašreizējo nojumi un kāpnes, iegūstot gaišu vestibilu.

Rekonstrukcijas laikā plānots nomainīt jumtu, rekonstruēt 
ventilācijas sistēmu, liftus un remontēt telpas.

Rekonstrukcija 2012. gada pavasarī paredzēta arī Zinātniskajā 
bibliotēkā. Vienotā RTU kompleksa pirmo etapu noslēgs labora-
torijas korpusa būvniecība Transporta un mašīnzinību fakultātes 
vajadzībām. Korpusa celtniecību plānots sākt nākamā gada 
vasarā.

Pasaules prakse rāda, ka vislabākos rezultātus sasniedz tās 
universitātes, kam ir vienots akadēmiskais un zinātniskais kom-
plekss, kurā ietilpst gan studiju un pētniecības telpas, gan dienesta 
viesnīcas studentiem, gan sporta un atpūtas centrs. «Īstenojot «RTU 
– Pilsēta pilsētā» projektu, mēs varēsim piedāvāt konkurētspējīgu 
studiju vidi un modernu pētniecības infrastruktūru,» uzsver RTU 
rektors Leonīds Ribickis.

RTU vienotā kompleksa Ķīpsalā «RTU – pilsēta pilsētā» 
pirmais posms

Kopējās izmaksas: Ls 19 879 035, t.sk., ERAF līdzfinansējums 
Ls 16 897 179, valsts budžeta finansējums Ls 1 425 325, RTU 
līdzfinansējums Ls 1 556 531

«RTU – Pilsēta pilsētā» ēku vizualizācijas izstrādājuši arhitek-
ti no SIA «Valeinis un Stepe», Personu apvienība SIA «Uģis 
Šēnbergs, Arhitekts» un SIA «Constructus»

Stiklotajā vestibilā Ķīmijas fakultātē 
iecerēts iekārtot ekspozīcijas. Vesti-
bilu varēs izmantot gan atpūtas 
brīžos, gan darba sanāksmēm. 
Vizualizācija – arhitektu birojs «Uģis 
Šēnbergs, Arhitekts»

Anna Riekstiņa



36 2011. gada vasara 2011. gada vasara www.rtu.lvwww.rtu.lv

JAUNAIS INŽENIERIS JAUNAIS INŽENIERIS

37

Siltas jaukas istabiņas... 

«Ja reiz Ķīpsalā top vesela pilsēta, tad tajā jābūt kārtīgām 
dzīvojamām mājām,» tā par Āzenes ielas dienesta viesnīcu rekon-
strukcijas projektu, ko plānots sākt jau jūnijā, saka Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) Studentu viesnīcu daļas vadītāja Iveta Sveržicka. 
Pēc pirmās ēkas rekonstrukcijas nākamā gada pavasarī studenti varēs 
atgriezties plašākās, siltākās un izremontētās istabiņās.

Rekonstrukcijas gaitā plānota visu dienesta viesnīcu ēkas ārsienu 
renovācija un siltināšana; bēniņu siltināšana; cokola un pagraba sienu 
siltināšana; jumta siltināšana, paredzot siltināt terašu grīdu un dzegas 
zonu; visu ēkas logu nomaiņa; esošo lodžiju aizstiklošana un telpas 

pievienošana dienesta viesnīcas istabām; jaunu ieejas ārdurvju 
uzstādīšana; piespiedu ventilācijas sistēmas izbūve ar siltuma 
atgūšanas sistēmu; jaunas divcauruļu apkures sistēmas izbūve ar 
telpu temperatūras kontroles un regulēšanas ierīču uzstādīšanu; 
siltumenerģijas atgūšana no notekūdeņiem, izmantojot iekārtas 
ar iebūvētiem siltumsūkņiem.

Dežuranta vietā recepcija

Pirmo rekonstruēs dienesta viesnīcu Āzenes ielā 22a. 
Celtniecības darbus plānots sākt jūnijā, un celtniekiem dar-
bi jāpaveic sešu mēnešu laikā. Pēc tam namā sāks strādāt 
RTU Saimnieciskā dienesta organizēta celtnieku brigāde, kas 
remontēs iekštelpas. «Kad studenti bija izvākušies, tikai tad varēja 
ieraudzīt patieso situāciju. Es zināju, ka māja ir sliktā stāvoklī, bet, 
ka tik sliktā, gan nedomāju,» nepieciešamību pēc kompleksas re-
konstrukcijas astoņdesmito gadu sākumā celtajā ēkā pamato 
I. Sveržicka.

Rekonstrukcijas laikā ēkas lodžijas tiks aizstiklotas un iegūtās 
telpas tiks pievienotas istabiņām – rezultātā studenti nākamā 
gada aprīlī varēs atgriezties siltākās un plašākās istabās. Turklāt 
pēc rekonstrukcijas visas istabiņas būs divvietīgas. To cena paliks 
nemainīga – Ls 55 par vietu/mēnesī.

Plānojot remontdarbus, pieņemts arī lēmums par 
konceptuālām pārmaiņām, saka I. Sveržicka. Visa Āzenes ielas 
22a māja tiks sadalīta kreisajā un labajā spārnā, kas savā starpā 
funkcionāli atšķirsies. Ēkas labajā spārnā kā līdz šim dzīvos 
RTU studenti, bet kreisais spārns pārtaps atvērta tipa studentu 
viesnīcā, kur pirmajos stāvos būs iespēja uzturēties ārzemju stu-
dentiem, augšējos stāvos – 10. un 11. – būs iekārtoti apartamenti 
vieslektoriem, bet vidējos stāvos varēs apmesties universitātes 
viesi un arī tie RTU studenti, kuri ir gatavi maksāt summu, ko par 
dienesta viesnīcām patlaban maksā ārzemju studenti, un tie ir 
Ls 80 par vietu/mēnesī.

Līdz ar šīm pārmaiņām pie ieejas durvīm vairs neatradīsies 
dežurants. Tā vietā būs ierīkota recepcija kā lielākajā daļā viesnīcu. 
«Mēs izsludināsim iekšēju konkursu uz piecām recepcijas dar-
binieku vakancēm. Cilvēkiem būs jāspēj runāt svešvalodās, lai 
spētu atbildēt uz ārvalstu studentu un viesu jautājumiem,» skaid-
ro I. Sveržicka.

Pēc rekonstrukcijas ēkā būs pieejama arī neliela konferenču 
zāle, līdzšinējā bērnu istaba un brīvpieejas datori.

Dienesta viesnīcu Āzenes ielā 22 plānots sākt remontēt 
nākamā gada aprīlī, un tā saglabāsies kā studentu viesnīca, par 
kuru turpmāk būs atbildīgs nevis dežurants, bet gan ēkas uz-
raugs. Arī šajā ēkā visas istabiņas būs divvietīgas.

Rīgas Tehniskās universitātes dienesta viesnīcas Ķīpsalā, Āzenes ielā, celtas 
pagājušā gadsimta 70. gadu beigās un 80. gadu sākumā. Ēkās ir liels siltumenerģijas 
un elektroenerģijas patēriņš, tāpēc jūnijā sāksies kopmītņu renovācija. 

Jaunajai APF un TTDI ēkai būs četri stāvi un 
ar stikla jumtu segts iekšpagalms jeb ātrijs. 
Vizualizācija – arhitektu birojs «Valeinis un 
Stepe»

Pēc studentu ēdnīcas pārbūves ēkā 
Āzenes ielā 18 atradīsies Arhitektūras 
un pilsētplānošanas fakultāte un 
Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina 
institūts. Vizualizācija – arhitektu birojs 
«Valeinis un Stepe»
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A city grows within a city
This summer the construction of the Riga Technical University unified territorial complex «RTU – 
City within a City» will commence in Ķīpsala.
Ķīpsala and the immediate surrounding vicinity will house 7 faculties, thus forming a strong core 
of engineering science studies. The first construction phase is due to commence in June and is 
expected to complete in 2013. The project expenses amount to 19.8 mil., which includes a 16.8 
mil. ERDF co-funding.
In June the renovation of the student dormitories (built during the 1970s-80s) is due to com-
mence and will include insulation of the external walls and the roof, change of windows, glassing 
of the loggias, etc.

Растет город в городе
Летом этого года на Кипсале начнется строительство единого территориального 
комплекса Рижского технического университета  «РТУ – Город в городе».
На Кипсале и в непосредственной близости будут находиться семь факультетов, 
образуя мощное ядро инженерных наук. Строительство первого этапа начнется в 
июне и завершится в 2013 году. Общая стоимость проекта составляет 19,8 миллионов 
латов, в том числе 16,8 миллионов – финансирование Европейского фонда 
регионального развития.
В июне запланировано начать также реконструкцию студенческих общежитий, 
построенных на Кипсале в 70-80-х годах. В ходе реконструкции будут утеплять 
внешние стены и крыши зданий, менять окна, стеклить лоджии и т.д.
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 RTU LATVIJĀ UN     
 PASAULĒ   

TUVOJAS VASARAS SKOLAS

No 8. līdz 19. augustam Liepājā norisināsies gadskārtējā 
RTU starptautiskā vasaras universitāte «Entering the Void». 
40 studenti no 21 valsts iepazīsies ar tām Liepājas teritorijām, 
kuru nākotne ir neskaidra, tomēr to loma un potenciāls 
ir nozīmīgs pilsētas izaugsmē. Radošajās darbnīcās, kuru 
virsvadība uzticēta 10 jaunajiem arhitektiem no Latvijas, 
Lielbritānijas, Nīderlandes un Vācijas, tiks ģenerētas idejas 
Liepājas cietokšņa fortu, Karostas, tirdzniecības kanāla krast-
malas un citu pilsētas teritoriju attīstībai. 19. augustā intere-
senti varēs apskatīt studentu veikumu un piedalīties diskusijā 
par studentu ierosinātajām idejām.

Savukārt no 12. līdz 27. augustam RTU notiks starptautiska 
vasaras skola informātikas, datorzinātnes un elektrotehnikas 
studentiem «Baltic Summer School 2011».

Rostokas universitāte sadarbībā ar RTU piedāvās student-
iem apgūt sešus moduļveida kursus tehniskajā informātikā 
un informācijas tehnoloģijā un uzlabot angļu un vācu valo-
das zināšanas. 

Programmā iekļauta arī dalība starptautiskā konferencē, 
IT nozares uzņēmumu apmeklējumi, tikšanās ar iepriekšējo 
gadu vasaras skolas dalībniekiem, kultūras, izklaides program-
ma un ekskursijas. Papildu informācija: 

www.summerschool.rtu.lv

PASAULE PIEPRASA TEHNISKOS PRĀTUS

No 27. jūnija līdz 3. jūlijam Ķīpsalā pirmo reizi notiks RTU vasaras nometne 8. un 9. klašu skolēniem «Pasaule pieprasa tehniskos prātus».

No 60 pieteikumiem dalībai nometnē žūrija izvēlējās 30 labākos skolēnus, kuriem būs unikāla iespēja iepazīt eksakto zinātņu lielo lomu cilvēka ikdienā.

Skolēni piedalīsies radošajās darbnīcās, kuru laikā pētīs kompozītmateriālu izturību, iepazīs elektromagnētisko lauku, mācīsies izprast RFID 
tehnoloģiju un GPS lasīšanu un meklēšanu pēc koordinātēm, kā arī piedalīsies citās tikpat aizraujošās un interesantās nodarbībās.

Ik rīts nometnes dalībniekiem sāksies ar veselīgu rīta rosmi, bet vakaros būs iespēja visiem kopā peldēties Ķīpsalas peldbaseinā.

ZELTA FLORBOLISTI

Florbola komanda «RTU/Inspecta» otro gadu pēc kārtas 
apliecinājusi savu meistarību, iegūstot Latvijas florbola čempionu 
titulu. Finālsērijas ceturtajā mačā «RTU/Inspecta» ar rezultātu 5:2 
pieveica Cēsu «Lekrings», sērijā līdz četrām uzvarām pārliecinoši 
triumfējot ar rezultātu 4:0.

FUTBOLISTI TRENĒSIES UZ JAUNA SEGUMA

Ja visi darbi noritēs, kā plānots, jau vasaras beigās RTU Futbola cen-
tra sportistiem būs iespēja trenēties uz jaunā mākslīgā seguma, ko 
universitātei pavasarī uzdāvināja Latvijas Futbola federācija. Jauno 
segumu ieklās RTU stadionā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 56, un to izman-
tos RTU Futbola centra aktivitātēm.

STUDENTU DZIESMU UN DEJU SVĒTKI VIĻŅĀ

Pašā vasaras viducī, 24.-26. jūnijā, Lietuvas galvaspilsētā Viļņā 
notiks 16. Baltijas valstu Studentu dziesmu un deju svētki «Gaud-
eamus», kuros piedalīsies arī RTU kolektīvi. Uz Viļņu dosies abi 
tautas deju ansambļa «Vektors» kolektīvi, sieviešu koris «Delta», 
vīru koris «Gaudeamus» un RTU studentu pūtēju orķestris «SPO» 
ar deju grupu.

Uz Viļņu grasās braukt arī RTU vadība, Studentu klubs, 
iepriekšējā Studentu parlamenta pārstāvji, erudītu konkursa «RTU 
Spice 2010» laureāti, kā arī Studentu parlamenta Gada balvas 
2010 ieguvēji.

Kopumā 16. Studentu dziesmu un deju svētkiem Viļņā 
pieteikušās 16 Latvijas augstākās izglītības institūcijas ar 1546 
dalībniekiem.

«Gaudeamus» – skanīgākais vīru koris

Par labāko «Rīgas koru mēneša» vīru kori šopavasar atzīts RTU vīru 
koris «Gaudeamus». «Rīgas koru mēnesis» ir kļuvis par nozīmīgu kora 
mākslas kvalitātes atskaites punktu, kur jau septīto gadu tiek izvērtēts 
paveiktais un nosaukti spēcīgākie kolektīvi, apliecinot rīdzinieku vēlmi 
izteikt sevi un savu vienotību mūzikā. Šogad konkursā piedalījās 90 
kolektīvi.

LIELAJĀ TALKĀ LABIEKĀRTO PAGALMUS

Ikgadējā Lielajā Talkā šopavasar RTU piedalījās plašāk nekā citkārt. Talkas organizēja gan Studentu parlaments, gan 
fakultātes. Tostarp viens no ievērojamākajiem notikumiem Lielās Talkas laikā bija RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas 
fakultātes studentu iesaistīšanās pagalmu sakopšanā. Topošie arhitekti izstrādāja projektus pagalmu labiekārtošanai 
piecās Latvijas pilsētās: Alūksnē, Dobelē, Liepājā, Rēzeknē un Rīgā. Kopīgiem spēkiem ar iedzīvotājiem un Lielās Tal-
kas organizatoriem studenti sastādīja augus, atjaunoja salauztos soliņus un atkritumu tvertnes, uzstādīja basketbola 
grozus un paveica citus darbus, padarot pagalmu vidi sakoptāku un bērniem drošāku.

Sagatavoja Anna Riekstiņa, Evita Serjogina un Linda Puriņa

ASV IZDOD RTU PĒTNIEKU GRĀMATU IT JOMĀ

Vadošā starptautiskā ASV izdevējkompānija «IGI Global», kas 
specializējas augstas kvalitātes IT jomas pētījumu publicēšanā, izde-
vusi RTU pētnieku profesora Jāņa Oša un docentes Ērikas Asņinas 
grāmatu «Modeļvadāma domēna analīze un programmatūras izstrāde: 
arhitektūra un funkcijas». Grāmata pieejama angļu valodā un tiek izplatīta 
e-tirdzniecības tīklos, tostarp arī Amazon.com.

Autori izdevumā parāda, kā efektīvi identificēt reālās pasaules 
problēmas, kas jāatrisina ar programmatūras palīdzību, un izklāsta 
visjaunākās un perspektīvākās programmatūras inženierijas tendences.

MARATONĀ SKRIEN KĀ VĒJŠ

Gandarījums par piedalīšanos un neaizmirstamas emocijas – tā par 
dalību Rīgas «Nordea» maratonā sacīja tie, kas šopavasar piekrita kopā 
ar kolēģiem un vairākiem tūkstošiem citu entuziastu noskriet maratona 
piecu kilometru distanci. RTU kā sportiskākās universitātes godu šogad 
pirmo reizi aizstāvēja sportiskāko vadības vīru izlase «Skrien kā vējš!», 
administrācijas komanda «Tehniskās dāmas» un studenti. Būdami uz 
pozitīvu emociju viļņa, komandu dalībnieki ir apņēmības pilni piedalīties 
maratonā arī nākamgad un cer, ka viņiem pievienosies arī pārējie kolēģi, 
izveidojot vislielāko komandu. Nākamais Rīgas maratons notiks 2012. 
gada 20. maijā un tam gatavoties var sākt jau tagad!
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