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UZ VĀKA: vasaras prakšu projekta «Labā prakse» dalībnieki – RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studenti  
Pēteris Lesničenoks, Baiba Auziņa, Elīna Sproģe. Vide – AS «Dzintars» Parfimērijas jauno veidu izstrādājumu laboratorija.

Studē kopā ar RTU Studentu parlamentu!

Studentu parlaments (SP) ir tradīcijām 
bagāta jautru, aktīvu, radošu un inteliģen-
tu studentu organizācija. Tie ir studenti, 
kam rūp studenti!

Padari savu mācību gadu 
piedzīvojumiem bagātu un 
iesaisties SP rīkotajās akti-
vitātēs. Šogad tiks rīkoti 
uz personības un pro-
fesionālās kvalifikācijas 
attīstību vērsti semināri, 
vieslekcijas, sporta un 
kultūras ārpusstudiju 
aktivitātes. Piedalies!

Suvenīrus ar RTU simboliku  
iespējams iegādāties  
RTU grāmatnīcā  (Kaļķu ielā 1,  
116. telpā, tālrunis 67089069)  
un Starptautisko un sabiedrisko  
attiecību departamentā  
(Kaļķu ielā 1, 307. telpā,  
tālrunis 67089314)

www.rtu.lv/suveniri

Āzenes iela 22  
Rīga, LV-1048
Tālr.: 67089372  
Mob. tālr.: 26113110  
Fakss: 67089393
E-pasts: info@rtusp.lv
www.rtusp.lv

Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments

Rīgas Tehniskās universitātes suvenīri
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Rudens ir kā starptautisks izglītības festivāls: sākoties jaunam studiju gadam, Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) ierodas studenti no visas 
pasaules, lai studētu, veiktu zinātnisko pētniecību, satiktos, veidotu kontaktus un kopā ar universitāti ietu interesanto personības attīstības 
un pilnveidošanas ceļu. 
Galvenais – lai studējot izdodas pieņemt universitātes mestos izaicinājumus, iemantot zināšanas, kas palīdz pacelties virs viduvējības, 
sniedz pārliecību par sevi, ļauj sekmīgi konkurēt darba tirgū un  iekļauties optimistiskajā, uz nākotni orientētajā sabiedrības daļā.
To, ka RTU jaunieši apzinās izglītības un sistemātiska darba nozīmi, apliecina arī šā žurnāla saturs – šovasar 
studenti piedalījušies vasaras praksēs un konkursos, savukārt mācībspēki un absolventi īstenojuši inte-
resantus projektus.
Ceru, ka vasarā paveiktais iedvesmojis jaunajam studiju gadam un jaunām aktivitātēm un ka vērtīgu ide-
ju īstenošanai nevienam no mums nebūs grūti pa reizei kļūt par tādu «trako rotoru», kādu izgudrojuši 
mūsu studenti. Lai katra diena apliecina, ka mēs katrs speram soli pretī spējai īstenot RTU saukli: ZINĀT. 
SPĒT. RADĪT. Veiksmīgu 2011./2012. studiju gadu – gadu, kurā sāksim gatavoties RTU 150. jubilejai!
RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis
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RTU doktorants Dāvis Meike strādā «Mercedes-Benz» rūpnīcā «Daimler AG», kur viens no viņa 
uzdevumiem ir rast risinājumu, kā industriālos robotus padarīt energoefektīvākus

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Enerģētikas un elek-
trotehnikas fakultātes doktorants Dāvis Meike kādu dienu 
piezvanīja Robotikas un tehnoloģiju nodaļas vadītājam 
«Mercedes-Benz» rūpnīcā «Daimler» un pajautāja, vai viņš 
varētu strādāt un veikt pētījumus savam promocijas dar-
bam šajā uzņēmumā. Pēc pāris mēnešiem, kad abas puses 
bija vienojušās par pētījuma tēmu un nokārtojušas visas 
formalitātes, Dāvis sāka strādāt, un patlaban Vācijā top viņa 
disertācija par energoefektīvu robotiku. Tiekoties ar «Jauno 
Inženieri», Dāvis stāsta par studijām Vācijā, saviem pētīju-
miem un darbu vienā no pasaulē lielākajiem autobūves uz-
ņēmumiem un kaislību pret robotiem. 

Studē Āhenē un praktizējas «Daimler»

Mana pirmā pieredze Vācijā bija, studējot bakalaura prog-
rammā. Es ļoti vēlējos mācīties kādā ārzemju augstskolā, lai 
uzlabotu akadēmiskās valodu zināšanas. Tagadējais RTU rektors 
akadēmiķis Leonīds Ribickis man toreiz ieteica doties uz Āhe-
nes Reinas-Vestfāles Tehnoloģisko universitāti. Man gan jāatzīst, 
ka toreiz Āhenes vārds man neko daudz neizteica. Āhene man 
šķita tāda pati pilsēta kā citas pilsētas Francijā, Spānijā vai citur. 
Taču, tikai aizbraucot uz turieni un sākot mācīties, uzzināju, ka 
šī universitāte ir Vācijā pirmajā vietā elektrotehnikas un mašīn-
būves jomā.

Vācijas universitātēs ir ļoti augsts studiju kvalitātes līmenis, 
ko galvenokārt ietekmē fakts, ka augstskolas cīnās par reitingu 
daudz sīvāk nekā par finansējuma piesaisti. Ja Štutgartes, Āhenes 
vai Minhenes universitātes ir pirmajā pieciniekā, tas nodrošina zi-
nāmu prestižu arī šo mācību iestāžu absolventiem.

Turklāt ārvalstu universitātēs ir ļoti plaši izvērsta sadarbība ar 

industriju. Manuprāt, šādu piemēru vajadzētu pārņemt arī Latvijas 
augstskolās – jo vairāk finansējuma zinātnei tiks piesaistīts no in-
dustrijas, jo mazāk atkarīgas tās būs no valsts budžeta. Piemēram, 
uzņēmumam «Daimler» ir sadarbības projekti ar ļoti daudzām un da-
žādām universitātēm visā pasaulē.

Vēlāk, jau studējot maģistrantūrā, es pieteicos uzņēmumā «Daim-
ler» praksē. Vācijas augstskolās studentiem ir jāiziet obligātā prakse, 
kas parasti ilgst sešus mēnešus. Gandrīz visi lielie uzņēmumi piedāvā 
prakses vietas studentiem – diplomandiem.

No robotikas sacensībām 
līdz «Mercedes-Benz» 
rūpnīcai Vācijā

Dāvis bieži piedalās zinātniskās 
konferencēs visā pasaulē.
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Prakses laikā uzrakstīju maģistra darbu par auto elektronikas arhi-
tektūrām. «Mercedes-Benz» S klases automašīnā ir aptuveni 80 dažādi 
kontrolleri, kas visi savā starpā ir savienoti ar dažādām datu maģis-
trālēm, piemēram, CAN, LIN, FlexRay. Mans uzdevums maģistra darbā 
bija modelēt dažādus elektronikas arhitektūras variantus pēc to fun-
kcionalitātes, ātrdarbības un fiziskās topogrāfijas jeb kabeļu izvieto-
juma automobilī, lai samazinātu kopējo elektronikas un kabeļu svaru, 
jo automašīnas izstrādē cīnās par katriem 100 gramiem, kas savukārt 
nozīmē mazāku materiāla, degvielas u. c. patēriņu.

Pēc prakses beigām atgriezos Rīgā un šeit aizstāvēju maģistra darbu.

Studijas un prakse Vācijā notika, pateicoties «Erasmus» program-
mas atbalstam.

Organizē pirmās robotikas 
sacensības

Robotika un roboti vien-
mēr ir bijuši mana vājība. 
Jau studiju laikā, studējot 
elektrotehnoloģiju datorva-
dību, aizrāvos ar robotu būvi 
un bakalaura darba ietvaros 
uzbūvēju sumo robotu, kas 
man tolaik izmaksāja ap-
tuveni 500 eiro. Pagājušajā 
ziemā pats saviem spēkiem 
uzbūvēju no portatīvā da-
tora vadāmu 7 kilogramus 
smagu robotu braukšanai pa 
sniegu ar maksimālo ātrumu 
aptuveni 20km/h.

Esmu darbojies arī Stu-
dentu parlamentā un or-
ganizējis pirmās robotikas 

sacensības, kas notika 2007. gadā. Sacensībās piedalījās inže-
niertehnisko zinātņu studenti un elektronikas pulciņu dalībnieki, 
kuri bija gatavi lauzt stereotipus par mehānikas, elektronikas un 
programmēšanas garlaicīgumu, parādīt radošu pieeju zinātnei 
un tehnoloģijām.

Par darbošanos Studentu parlamentā man ir palicis prātā 
spilgts toreizējā mācību prorektora Elmāra Beķera sacītais, ka RTU 
iemācās domāt, bet Studentu parlamentā – lidot.

Tagad robotu sacensībās piedalos vairāk skatītāja lomā un 
varu apgalvot, ka izgatavoto robotu līmenis ir ļoti audzis. Tomēr ir 
milzīga atšķirība starp mobilajiem robotiem, ko pats esmu kons-
truējis un ar ko studenti piedalās sacensībās, no industriālajiem 
robotiem rūpnīcās, jo tie tehniski ir daudz sarežģītāki.

Mani tik ļoti interesēja robotika, ka, jau atrodoties praksē «Daim-
lerā», es sāku meklēt iespējas turpināt sadarbību un veikt pētījumu 

RTU rektors Leonīds Ribickis,  
Dāvja Meikes promocijas darba vadītājs:

«Dāvis Meike ir mērķtiecīgs un zina, ko grib sasniegt. Reti kurš pirmā 
ārzemēs pavadītā gada laikā kļūst par trīs patentu līdzautoru. Dāvis 
to ir paveicis. Viņš atrodas vietā, kur pētniecībai atvēlētie resursi 
mūsu izpratnē ir neierobežoti. Tur ir iespēja veikt pētījumus, kuru 
rezultāti ātri tiek ieviesti dzīvē. Domāju, ka rūpnīca, kur vienlaikus 
darbojas aptuveni 3000 modernākie rūpnieciskie roboti un dienā 
tiek izlaistas 1500 «Mercedes-Benz» automašīnas, ir jebkura doktoran-
ta sapņu vieta. Ja vien to prot pareizi izmantot.

Atrašanās ārzemēs jebkuram doktorantam palīdz pašorganizēties, 
iegūt jaunu pieredzi, vērtīgus kontaktus un neaizmirstamus iespai-
dus. Pat, ja Latvijā būtu vislabākais aprīkojums, uzskatu, ka ikvienam 
studentam, it īpaši doktorantiem, vajadzētu censties pabūt un 
pastrādāt ārpus valsts. Kaut vai tāda iemesla dēļ, ka, esot ārzemēs, 
ir iespēja būt prom no citām rūpēm un fokusēties tikai uz savu 
pētniecības tēmu.»

Pagājušajā ziemā Dāvis izgatavoja no  
portatīvā datora vadāmu 7 kilogramus 

smagu robotu braukšanai pa sniegu.  
Robots var sasniegt pat  

20 km/h lielu ātrumu
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Vienā «Daimler» rūpnīcā Sindelfingenā (netālu no Štutgartes) ik gadu 
tiek saražots 300 000 jaunu automašīnu. Nostādot visas automašīnas 
vienā rindā, tās veidotu ķēdi no Briseles līdz Rīgai. Rūpnīcas platība ir 
2,9 km2. Salīdzinājumam: Monako platība ir 1,7 km2. Elektroenerģijas 
patēriņš ir 500 000 MWh/gadā. Nedēļas metāla patēriņš – 66 100 tonnas 
jeb aptuveni viens Parīzes Eifeļa tornis.

Šogad aprit 125 gadi, kopš  
1886. gadā Gotlībs Daimlers un 
Karls Benzs (Gottlieb Daimler,  
Carl Benz) izgudroja automobili,  
tā pārvēršot visu cilvēces nākotni.

Mūsdienās «Daimler AG» ir 
viena no pasaulē veiksmīgākajām 
automobiļu kompānijām.  
«Daimler» grupas uzņēmumi 
ražo tādas markas automašīnas 
kā «Mercedes-Benz», «Smart» 
un «Maybach», kā arī kravas 
automašīnas.

«Daimler» pārdod savus 
transportlīdzekļus un pakalpo-
jumus gandrīz visās pasaules 
valstīs, un uzņēmuma produkcijas 
ražošana notiek piecos  
kontinentos.

2010. gadā «Daimler» 
grupa pārdeva 1,9 miljonus 
transportlīdzekļu un nodarbināja 
vairāk nekā 260 000 cilvēku. 
Uzņēmuma ieņēmumi  
sasniedza 97,8 miljardus eiro,  
bet peļņa pirms procentu un 
nodokļu nomaksas sasniedza  
7,3 miljardus eiro.

Avots: www.daimler.com

«Daimler» rūpnīcā pie Štutgartes aptuveni 
99% ražošana ir automatizēta. Dažās 
ražošanas hallēs cilvēku gandrīz nav, toties ir 
simtiem oranžu industriālo robotu

Dāvis «Mercedes-Benz» muzejā.
šajā nozarē manam doktora 
darbam. Atradu nodaļu, kurā 
vēlētos strādāt, taču tolaik 
brīvu pozīciju nebija. Vēlāk 
piezvanīju Robotikas un teh-
noloģiju nodaļas vadītājam 
un sacīju – esmu students no 
Latvijas, varbūt ir kāda iespēja 
sadarboties. Mēs satikāmies, 
pagāja aptuveni divi vai trīs 
mēneši, kamēr vienojāmies 
par doktora darba tēmu, lai tā 
būtu promocijas darba ietil-
pīga, noderīga uzņēmumam 
un gana interesanta man, no-
kārtojām formalitātes, un drīz 
vien es sāku strādāt.

Vācijas lielajos uzņēmu-
mos nereti ir pētniecības 
nodaļas, kurās labprāt pieņem darbā doktorantus uz pētniecības 
laiku. Doktorantūra ilgst trīs gadus, un patlaban «Daimler» ir no-

darbināti aptuveni 250 doktoranti. Manā uz-
raudzībā praksi veikuši divi vācu studen-
ti, bet šovasar ieradās arī students no 

RTU Mārcis Priedītis. Viņš studē RTU 

Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes maģistra 
studiju programmā «Intelektu-
ālās robotizētās sistēmas», un arī 
Mārcis ieradās Vācijā ar «Erasmus» 
programmas atbalstu.

Meklē energoefektīvus 
risinājumus 

2008. gada finanšu krīze, Fuku-
šimas atomelektrostacijas avārija 
Japānā, CO

2
 izmešu samazināša-

na saskaņā ar Kioto protokolu, kā 
arī prognoze, ka Vācijā līdz 2020. 
gadam ik gadu par pieciem pro-
centiem sadārdzināsies elektro-
enerģija, liecina, ka energoefek-
tivitāte vēl ilgu laiku būs svarīgs 
konkurences kritērijs industrijā. 

Privātpersonām 2011. gada laikā vien elektroenerģija sadārdzinās par 
25%. Tas notiek, jo vairākās atomstacijās tiek pārtraukts darbs, kā arī 
notiek intensīva pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem.

Tā kā līdz šim energoefektivitāte robotikā un automatizācijā ilgu 
laiku nebija izteikta prioritāte, potenciāls šajā jomā ir ļoti liels – indus-
triālos robotus ir iespējams padarīt līdz pat 40% energoefektīvākus. 
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From Robotics Competitions to «Mercedes-Benz» in Germany
Riga Technical University Faculty of Power and Electrical Engineering PhD student Dāvis Meike is 
working at a «Mercedes-Benz» factory of the «Daimler AG» corporation, where he is working on 
his dissertation on energy-efficient robotics.
Dāvis has studied at RWTH Aachen University, from where he took field practice at «Daimler». His 
greatest challenge at the moment is finding a method for carrying out an automatic analysis and 
modification of several thousand robot-programs.
The «Daimler» factory, where Dāvis is employed, produces 300.000 new automobiles annually. The 
area of the factory exceeds that of Monaco.

От соревнований по роботике до завода «Mercedes-Benz» в Германии
Докторант Факультета энергетики и электротехники Рижского технического университета 
Давис Мейке разрабатывает свою докторскую диссертацию об энергоэффективной 
роботике на заводе «Mercedes-Benz»  предприятия  «Daimler AG» в Германии. 
В рамках программы по обмену Erasmus Давис учился в RWTH Aachen - Техническом 
университете Рейн-Вестфалии в Ахене, откуда и попал на практику на «Daim-
ler». Наиважнейшая задача исследования – достичь автоматического анализа и 
модификации нескольких тысяч программ роботов.
На заводе «Daimler» в Зиндельфингене, где работает Давис, ежегодно создаются  
300 000 новых автомашин, а размеры завода превышают площадь Монако.

Studiju programma «Intelektuālās robotizētas sistēmas» ir 
starpfakultāšu programma, kuru īsteno Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģijas fakultātes Lietišķo datorsistēmu institūts 
(www.cs.rtu.lv/ldi) sadarbībā ar Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūtu 
(www.eef.rtu.lv).

Studiju programma sniedz pamatzināšanas par automātisku un 
robotizētu sistēmu uzbūvi, to darbības principiem un vadību, 
izmantojot datorvadības līdzekļus. Papildus tiek apgūtas mākslīgā 
intelekta un programmatūras izstrādes tehnikas. Programmas ietva-
ros padziļināti tiek apgūtas šādas jomas:

l robotu piedziņas elementi un to vadība, izmantojot modernus 
informācijas tehnoloģiju risinājumus;

l mākslīgā intelekta pielietojums robotu un to elementu vadībai;

l robotizētu sistēmu matemātiskā un vizuālā modelēšana;

l autonomu robotizētu sistēmu projektēšana, izstrāde un vadība;

l robotizētu sistēmas vadības programmatūras izstrāde.

Dāvja sapnis pēc vidusskolas beigšanas 
bija apceļot pasauli. Pagaidām 
intensīvo studiju un darba dēļ viņam 
šo sapni nav izdevies piepildīt, taču 
pasauli apskatīt izdodas gan brīvajā 
laikā, gan apmeklējot zinātniskās 
konferences dažādās valstīs

Jautājums tikai: cik no visiem energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumiem ir ekonomiski efektīvi šodien un cik būs pēc pieciem 
gadiem. Piemēram, «Daimler» rūpnīcā pie Štutgartes, kur es strādāju, 
aptuveni 99% ražošana ir automatizēta. Dažās ražošanas hallēs cilvē-
ku gandrīz nav, toties ir simtiem oranžu robotu. Nakts stundās rūpnīcā 
paveras sirreāls skats – lai taupītu elektrību, tiek izslēgta gaisma, bet 
roboti joprojām turpina darboties. Parasti roboti sāk darboties svētdie-
nas vakarā ap plkst. 23, un tad 24 stundas diennaktī bez pārtraukuma 
tie strādā līdz piektdienas vakaram. Sestdienās un svētdienās rūpnīca 
ir klusa, taču līdz šim roboti vienmēr palika ieslēgti. Tikai pēdējo divu 
gadu laikā ieviests projekts robotus kontrolēti un automātiski atslēgt 
no energotīkla. Lai arī izklausās vienkārši, sarežģījumi var rasties, robo-
tus ieslēdzot, un, ja no 10 000 robotiem tikai 1% neieslēgsies, ražošana, 
protams, sākties nevar.

Manu pētījumu veido  divas daļas – robota manipulatora un 
kontrollera elektrotehniski uzlabojumi jeb hardware add-ons un in-
teliģentas vadības, piemēram, trajektorijas optimizācija un vairāku 
robotu darbu koordinācija. Līdz šim roboti bija ieprogrammēti gal-
venokārt tā, lai tie būtu funkcionētspējīgi, t. i., minimālā laikā veiktu 
konkrētu darbību, piemēram, metināt, skrūvēt, līmēt, pārlikt kādu 
detaļu. To, kā robots šo darbību veic, var ieprogrammēt arī savādāk, 
atrodot citu trajektoriju. Un, ja alternatīvajā variantā var atrast vismaz 
piecus procentus energoefektivitātes, tad šī alternatīvā trajektorija ir 
jāatrod un jāīsteno. Izaicinājums ir – panākt, kā automātiski izanalizēt 
un modificēt vairākus tūkstošus robotu programmu. Līdz šim roboti 

ar inteliģentu trajektorijas plānošanu ir bijuši vairāk universitāšu 
lauciņš, taču šodien šī tēma ir sasniegusi arī industriju.

Diemžēl Latvijā industriālo robotu nozare pagaidām ir maz at-
tīstīta, taču man ir patiess prieks, ka RTU ir pieejama jauna studiju 
programma «Intelektuālās robotizētas sistēmas», kas ir pamats 
tam, ko patlaban apgūstu un pētu «Daimler».
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Lai veicinātu Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) attīstī-
bu, universitātē darbojas Padomnieku konvents – dažādu 
jomu eksperti, kas konsultē RTU vadību un palīdz noteikt 
universitātes stratēģiskos attīstības virzienus. 27. jūnijā RTU 
Senāts apstiprināja jaunu Padomnieku konventa sastāvu, 
kura pirmā sēde un priekšsēdētāja vēlēšanas paredzētas 
jau septembrī. Līdz šim divus gadus konventa priekšsēdē-
tāja pienākumus veica Latvijas Elektrotehnikas un elektro-
nikas rūpniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs, AS «SAF 
Tehnika» valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs. Sarunā  
N. Bergs atskatās uz paveikto un izklāsta vēlamo Padomnie-
ku konventa turpmākās darbības modeli.

– Pēc tam, kad kultūras ministre Sarmīte Ēlerte vasaras 
sākumā ierosināja paplašināt valsts augstskolu padom-
nieku konventu pilnvaras, jūs publiskajā telpā paudāt at-
balstu šai idejai. Kādas pilnvaras, jūsuprāt, vajadzētu nodot 
RTU Padomnieku konventam?

– Manuprāt, līdzšinējais nav pats labākais sadarbības mo-
delis. Uzskatu, ka Senāta fokuss varētu būt viss, kas saistīts ar 
akadēmisko darbu. Savukārt Padomnieku konventa fokuss –  
lietas, kas saistītas ar universitātes investīciju budžetu, ilgtermiņa 
attīstības projektiem u. tml. Tie ir jautājumi, kur gribētos lielāku 
viedokļu apmaiņu. Šobrīd universitātes sistēma ir pārāk intraver-
ta, man šķiet – konvents var sniegt vērtīgu skatu no malas un 
ienest universitātē «svaigu elpu».

Protams, tas nozīmētu arī Padomnieku konventa darba formas 
maiņu. Šobrīd tā ir cienījamu cilvēku grupa, kas bez jebkādām 
saistībām divreiz gadā sanāk, parunā un tad izklīst uz nākama-
jiem sešiem mēnešiem. 

– Kāds būtu kon- 
venta ideālais darbības 
modelis?

– Ja no konventa 
vēlamies saturisku piene-
sumu, to nevar panākt ar 
vispārējas dienas kārtības 
sanāksmēm divreiz gadā. 
Aktuālos universitātes 
jautājumus vajadzētu 
sadalīt pa kategorijām 

un konkretizēt. Ja universitāte izvirzītu konkrētu problēmu 
un piedāvātu piecus risinājumus, konvents varētu diskutēt, 
kurš no pieciem būtu labākais, vai piedāvātu sesto risinājumu. 
Katram Padomnieku konventa loceklim ir pieredze, vadot gana 
lielus uzņēmumus. Var jau teikt – izglītības sistēma ir kaut kas 
pavisam pretējs biznesam, bet tajā pašā laikā ir daudz kopīgu 
problēmu.

– Ja universitāte Padomnieku konventu aicinās strādāt 
intensīvāk, vai tas, jūsuprāt, arī turpmāk varēs balstīties uz 
brīvprātības principu?

– Ja kāds par šo darbu vēlas saņemt algu, lai iet strādāt citur. 
Manuprāt, tas ir gods. Taču jāņem vērā – ja būs nepieciešams tikties 
kaut vai vienreiz mēnesī, noteikti būs virkne cilvēku, kuri to nevarēs 
vai arī nevēlēsies. 

– Vai jūs iestātos par to, ka prasības attiecībā uz konventa 
darba intensitāti un atbildību tiek iestrādātas arī Augstskolu 
likumā?

– Jā. Bet tajā pašā laikā esmu absolūti pret ideju, ka noza-
res ministrs konventā var iecelt savus kandidātus. Šādu sērgu 
universitātēs nevajadzētu ievest. Līdzšinējā prakse ir pierādījusi, 
ka politizētas padomes lāgā nestrādā. Drīzāk Izglītības un 
zinātnes ministrijai vienkārši jāspēj noformulēt uzdevumus, kas 
universitātei jāpaveic, saņemot valsts budžetu. Caur to valsts var 
un tai vajadzētu efektīvi regulēt to produktu, ko no augstākās 
izglītības sagaida. 

– Vai 28 cilvēki konventā ir optimāls skaitlis? 

– Manuprāt, efektīvāk strādā mazas sistēmas. Lielākam konventam 
noteikti nevajadzētu būt. 

– Par ko jums pašam ir gandarījums, atskatoties uz paveikto?

– Esmu priecīgs par to, ka mūsu sanāksmes kļūst arvien 
konstruktīvākas: mēs runājam par konkrētām problēmām un to 
risināšanu, nevis vispārīgās frāzēs.

Ir diezgan grūti grāmatvediski uzskaitīt, kādas būtu labākās 
paveiktās lietas. Jā, mēs nenokrāsojām durvis un neiztīrījām pagal-
mu. Bet varbūt vajadzēja arī tādas, pavisam vienkāršas lietas. 

– Kas ir primārais, ko vajadzētu atrisināt jaunajam konventa 
sastāvam?

– Prioritāšu saraksts jāveido universitātes vadībai. Nevajag 
gaidīt, kad atnāks 20 Gudrie un iemācīs dzīvot. Protams, var 
saukt problēmas, bet tās ir zināmas un daļa tiek risinātas – 
sākot ar telpu jautājumu un beidzot ar doktorantu skaitu, stu-
diju kvalitāti, studentu praksēm, angļu valodas zināšanām. Tas 
mazāk attiecas uz sistēmu, vairāk – uz pašiem studentiem – vai 
tu mācies, vai nemācies. Mēs gribam redzēt labākus studentus – 
gudrus un «degošām acīm».

28 Gudrie – 
Padomnieku 
konvents
N. Bergs: konvents universitātē  
var ienest «svaigu elpu»

Egita Kancāne

Mēs gribam  
redzēt labākus  
studentus –  
gudrus un  
«degošām acīm» 

Var jau teikt – 
izglītības sistēma 
ir kaut kas pavisam 
pretējs biznesam, 
bet tajā pašā laikā 
ir daudz kopīgu 
problēmu
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28 Wisemen – the Councillors Convention
On June 27 the Riga Technical University Senate approved the new staff of the councillors con-
vention. The convention consists of 28 experts, who will consult the RTU governing body on a 
regular basis. The Latvian Electrical Engineering and Electronics Industry Association chairman of 
the board and AS «SAF Tehnika» chairman of the board Normunds Bergs states that it is an honour 
for business people to take part in the RTU councillors convention and that the new convention 
staff should work more intensely in the future, especially in aspects concerning the investment 
budget and long-term development projects of the university.

Jaunais RTU Padomnieku konventa personālsastāvs

28 мудрецов – Конвент советников
27 июня Сенат Рижского технического университета утвердил новый состав Конвента 
советников. В него вошли 28 экспертов, которые будут регулярно консультировать 
руководство РТУ. Председатель Латвийской ассоциации электротехнической и 
электронной промышленности и председатель правления АО «SAF Tehnika» Нормундс 
Бергс считает, что работа в Конвенте советников РТУ для представителей бизнеса 
является честью, и что новый состав конвента должен работать более интенсивно, 
в особенности в сферах, касающихся инвестиционного бюджета РТУ и долгосрочных 
проектов развития.

Konventa Goda loceklis Andris Bērziņš, Latvijas Valsts prezidents 

KONVENTA LOCEKĻI

Normunds Bergs, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas  
rūpniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs, AS «SAF Tehnika» 
valdes priekšsēdētājs

Vitālijs Aišpurs, SIA «Arcus Elektronika» valdes priekšsēdētājs 

Ivars Puksts, AS «Exigen Services Latvia» izpilddirektors 

Ivars Priedītis, AS «Latvijas Krājbanka» valdes loceklis 

Edvīns Karnītis, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas  
komisijas padomes loceklis 

Andris Vanags, SIA «Sakret» direktors 

Vitālijs Skrīvelis, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju  
asociācijas valdes priekšsēdētājs 

Ivars Kalviņš, Latvijas Organiskās sintēzes institūta  
direktors

Vilnis Rantiņš, Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes  
rūpniecības uzņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājs 

Āris Žīgurs, AS «Latvenergo» valdes priekšsēdētājs 

Valdis Trēziņš, Latvijas autopārvadātāju asociācijas  
«Latvijas Auto» priekšsēdētājs 

Esmu absolūti pret  
ideju, ka nozares ministrs 
konventā var iecelt  
savus kandidātus.  
Šādu sērgu universitātēs 
nevajadzētu ievest

Juris Savickis, SIA «ITERA Latvija» vadītājs 

Vitālijs Gavrilovs, Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents 

Ilmārs Rimšēvičs, Latvijas Bankas prezidents 

Ieva Jaunzeme, Konkurences padomes priekšsēdētāja 

Andris Deniņš, BDO «INVEST-Rīga» prezidents 

Visvaldis Sarma, SIA «Sarma &Norde» vadītājs 

Edvīns Vecumnieks, SIA «Arhitektu birojs Vecumnieks&Bērziņi» vadītājs 

Mārcis Nikolajevs, Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 

Normunds Talcis, AS «Rīgas siltums» valdes priekšsēdētājs 

Viktors Puriņš, Latvijas Būvnieku asociācijas bijušais prezidents 

Adrians Dāvis, AS «Latvijas Gāze» valdes priekšsēdētājs 

Vilnis Krēsliņš, Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku 
asociācijas valdes priekšsēdētājs 

Atis Sausnītis, SIA «Baltijas Lāse» valdes priekšsēdētājs 

Juris Ekmanis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents,  
Fizikāli enerģētiskā institūta direktors 

Andrejs Aleksejevs, AS «SEVERSTAĻLAT» valdes priekšsēdētājs 

Uģis Magonis, VAS «Latvijas dzelzceļš» valdes priekšsēdētājs 

Juris Gulbis, SIA «Lattelecom» valdes priekšsēdētājs

(apstiprināts RTU Senāta 2011. gada 27. jūnija sēdē)
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To 25 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentu va-
saras prakses, kuri piedalījās Studentu parlamenta, at-
tīstības fonda un Hipotēku bankas organizētajā projektā 
«Labā prakse», ir noslēgušās. Taču vasaras praksē gūto  
iespaidu pietiks vēl ilgam laikam. Vilinājums mukt no biroja 
uz pludmali pārvarēts. Pirmā darba pieredze gūta. Priekš-
stats par to, kādam jābūt sapņu darbam, radies. Nākotnes 
plāniņš veiksmīgai karjeras izaugsmei gatavs! Tāda vairu-
mam praktikantu bijusi šī vasara. Pilna izaicinājumu un  
iespēju. Ļoti krāsaina un mazliet par īsu. Nu, tieši tāda, kādai 
jābūt «Labās prakses» dalībnieka vasarai – ļoti, ļoti laba. 

 Darba pieredze specialitātei atbilstošā uzņēmumā 

Projekta «Labā prakse» mērķis ir veicināt inženierzinātņu stu-
dentu ieinteresētību izvēlētajā studiju jomā un piedāvāt studen-
tiem mēnesi ilgu vasaras praksi specialitātei atbilstošā uzņēmu-
mā, par to saņemot Ls 150 stipendiju, ko nodrošina Hipotēku 
banka. Vasaras prakšu projekts RTU tika īstenots jau trešo vasaru, 
un 25 labākie un motivētākie studenti, tāpat kā iepriekš, vasaras 
praksei tika izvēlēti atlases konkursā. 

Triju gadu laikā «Labā prakse» pirmo darba pieredzi kopumā 
palīdzējusi gūt 65 RTU studentiem: šogad vasaras praksē devās 
25 RTU studenti, 2010. gadā – 29 RTU studenti, bet 2009. gadā – 
11 RTU studentu. Turklāt šogad projektā iesaistījās arī deviņi Lat-
vijas Lauksaimniecības universitātes studenti.

«Labā prakse»  
labai vasarai

Pirmā iespēja darboties ar ūdeņradi

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 2. kursa students 
Pēteris Lesničenoks izvēlējās praksi Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas 
institūtā, jo tā bija iespēja pirmoreiz darboties ar ūdeņradi – vielu, par 
kuras izmantošanu transporta sektorā Pēteris interesējas jau sen. «Ūdeņ-
radis tiek uzskatīts par vienu no perspektīvākajiem alternatīvās enerģijas 
nesējiem. Iepriekš ar šāda veida pētniecības projektiem nebiju saskāries. 
«Tas bija ļoti vērtīgi un saistīts ar manām 
interesēm,» atzīst Pēteris. Darba diena 
institūtā ilga vidēji no plkst. 10 līdz 
19. «Darāmā bija daudz,» komen-
tē Pēteris. Viens no pienākumiem, 
kas aizrāvis visvairāk, bija darbs ar 
termogravimetru. Bet spilgtāko iespai-
du atstājuši metālhidrīdu baloni, kuros 
ūdeņradis tiek glabāts.

Prakses laikā radies vilinājums izstrā-
dāt ūdeņraža tēmai veltītu bakalaura 
darbu. Bet, kā būs – to rādīs nākotne, no-
saka Pēteris.

Lodēšana un montāža sapņu uzņēmumā

Elektronikas un tele-
komunikāciju 
fakultātes  

Piedaloties vasaras prakšu projektā «Labā prakse»,  
25 RTU studenti guvuši vērtīgu praktiskā darba pieredzi
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veikšanā, gan materiālu uzskaitē, gan arī, piemēram, informācijas 
meklēšanā par to, kur utilizēt izlietoto šķīdinātāju, kur realizēt stik-
la atkritumus u. c. Sāku veidot konkurentu un iespējamo sadarbī-
bas partneru uzņēmumu reģistru. Gribēju izmēģināt pilnīgi visu, 
ko man ļāva, un pēc iespējas vairāk izdarīt.»

Uzņēmuma darbības joma ir tuva Baibas specializācijai – uni-
versitātē viņa darbojas Silikātu materiālu institūta Nanodaļiņu un 
nanomateriālu ķīmiskās tehnoloģijas laboratorijā, kur tiek pētīti 
arī stikla pārklājumi. Tāpēc visos uzņēmuma darbos Baiba iesais-
tījusies ar aizrautību. «Tas bija lieliski!» prakses laiku raksturo Baiba. 
«Man nebūtu iebildumu arī turpmāk strādāt šādā modernā uzņē-
mumā un jaukā kolektīvā.»

Iekāpt bankas IT darbinieka kurpēs

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes  
2. kursa maģistrante Viktorija Klimko un 2. kursa studente Una 
Ieva Zusāne vasaras praksi veica Hipotēku bankas Informācijas 
tehnoloģijas departamenta Programmatūras izstrādes daļā. 
«Tā bija iespēja uz vienu mēnesi iekāpt citās kurpēs un izpētīt, 
kā darbojas banka un kādu atbalstu tās darbībai sniedz infor-
mācijas tehnoloģija. Neviena organizācija tāpat vien neļautu 
apmierināt ziņkārību un iepazīt datu noliktavas un biznesa in-
teliģences risinājumus, ko kompānija «Gartner» ir minējusi kā 
vienu no šābrīža TOP tehnoloģijām,» atzīst Viktorija. «Sākumā 
bija nedrošība par prakses uzdevumu. Taču vēlāk bija iespēja 
izvēlēties uzdevumus atbilstoši manām interesēm – saistītus 
ar datu noliktavas veiktspējas mērīšanu, tika organizēti vairāki 

3. kursa students Andrejs Bondarevs praksi veica uzņēmumā AS «SAF 
Tehnika», kurš nodrošina bezvadu telekomunikāciju risinājumus  
digitālai balss un datu pārraidei.

Andrejs priecājās par iespēju strādāt uzņēmumā un apgūt, pie-
mēram, TQFP un SOIC komponentu lodēšanu, iekārtu montāžu, 
kalibrēšanu un remontēšanu. «Bez nelielas iepriekšējās pieredzes, 
kuru biju guvis gadījumu darbos, būtu bijis grūti, jo universitātē tiek 
piedāvāta tikai elektronikas akadēmiskā bakalaura programma, kurā 
prakse nav paredzēta,» saka Andrejs. «Tāpēc uzskatu, ka elektronika 
ir joma, kur mācībspēki iemāca mācīties, un studentam pašam jā-
būt ļoti patstāvīgam: jāizmanto katra iespēja gūt papildzināšanas un 
praktisko pieredzi.»

Andrejs spriež, ka «SAF Tehniku» var uzskatīt par katra elektronikas 
speciālista sapni. «Latvijas mērogā šī ir profesionālākā un lielākā kom-
pānija, kas ražo gatavu elektronikas produkciju. Man ļoti patīk uzņē-
muma darba stils, kultūra, kvalitāte un filozofija,» atzīst Andrejs, kurš 
jau iepriekš interesējies par praksi «SAF Tehnikā». «Labās prakses» 
projekts bija iespēja apmierināt interesi un sākt sapņa īstenošanu. 

Atvaļinājums analītiskās ķīmijas dēļ

Lai iemēģinātu roku analītiskajā ķīmijā parfimērijas un kosmētikas 
ražotāja AS «Dzintars» Testēšanas laboratorijā, Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultātes 2. kursa maģistrante Jekaterina Ivanova pa-
lūdza atvaļinājumu Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, kur šobrīd 
strādā organiskās ķīmijas jomā pretvēža vielu sintēzei veltītā projektā. 

«Gribējās pamēģināt kādu citu virzienu, ne tikai organiku, kas ir 
mana specialitāte. Kolēģi izturējās saprotoši,» norāda Jekaterina. 
«Testējot kosmētiku, guvu jaunas zināšanas, tāpēc uzskatu, ka esmu 
vērtīgi pavadījusi atvaļinājumu. Ja no organiskās ķīmijas reiz nāktos 
aiziet un strādāt analītiskajā ķīmijā, tad šīs zināšanas lieti noderētu.» 

Savukārt Jekaterinas kursabiedrenei, RTU Fizikālās ķīmijas labora-
torijas laborantei Elīnai Sproģei, kura arī prakses laikā izmantoja daļu 
sava atvaļinājuma, Testēšanas laboratorijā visinteresantāk bijis gūt 
priekšstatu par to, kā top kosmētika – kādi ir tās ražošanas etapi, kā 
nosaka derīguma termiņu un citus kvalitāti raksturojošus paramet-
rus – viskozitāti, pH, masas konsistenci, krāsas atbilstību etalonam, 
stabilitāti utt.  

Plašs darbu spektrs stikla pakešu ražotnē

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 1. kursa maģistran-
te Baiba Auziņa praksi veica modernajā Ventspils stikla pakešu ražot-
nē SIA «Eko Mājas». «Redzēt stikla pakešu ražošanu pa posmiem bija 
ļoti interesanti: iesaistījos gan materiālu kontrolē, gan testēšanā, gan 
izstrādājumu kontrolē, gan ienākošo un izejošo dokumentu reģistra 

AS «Dzintars» Parfimērijas jauno veidu izstrādājumu laboratorijas un studentu prakses 
vadītāja Vita Augstkalne ir RTU absolvente, tāpēc RTU studentus uzskata par savējiem

Ķīmijas studenti Elīna Sproģe, Pēteris Lesničenoks un Baiba Auziņa vasarā 
paguva piedalīties ne vien projektā «Labā prakse», bet arī kļūt par šā žurnāla vāka 
fotomodeļiem

Baiba: Visos uzņēmuma «Eko Mājas» 
darbos iesaistījos ar aizrautību. Gribēju 
izmēģināt pilnīgi visu, ko man ļāva, 
un pēc iespējas vairāk izdarīt. Tas bija 
lieliski!
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AS «Air Baltic Corporation» darbinieks Romāns Grišajevs ir viens no RTU  
studentiem, kurš, piedaloties «Labās prakses» projektā, ieguvis darbavietu

Hipotēku bankas IT departamenta vadītāja vietnieks Uldis Kuplis atzīst, ka  
departaments ik gadu nodrošina prakses vietas trīs četriem studentiem

Viktorija: «Prakses laiks pagāja ātrāk 
un labāk, nekā sākotnēji cerēts. Tas 
viss – pateicoties jaukajiem kolēģiem, 
kas iesaistīja darba vidē tik veiksmīgi, 
ka neradās sajūta – esam bankā tikai 
uz mēnesi.»

semināri bankas IT lietu izprašanai, un kolēģi palīdzēja pat tad, 
ja pašiem darba bija pilnas rokas.» 

Kopumā prakses laiks pagājis ātrāk un labāk, nekā sākotnēji ce-
rēts. «Tas viss – pateicoties jaukajiem kolēģiem, kas iesaistīja darba 
vidē tik veiksmīgi, ka neradās sajūta – esam bankā tikai uz mēnesi.»

Arī no sadzīviskā viedokļa darbs bankā izrādījies pasaka. «Pro-
grammatūras izstrādes daļa ir tuvu ideālai darba vietai. Strādāt Rī-
gas centrā, modernā, skaistā birojā ar kondicionieri, nākt uz darbu 
sevis izvēlētā darba laikā, sēdēt pie milzīga galda ar diviem mo-
nitoriem un, ne mazāk būtiski, rīta kafijas pagatavošanai pastiept 
roku un piespiest vienu automāta podziņu – tās visas ir lietas, kas 
liek justies ērti,» atzīst Viktorija. 

Par RTU studentu zināšanām šaubu nav

Hipotēku bankas IT departamenta vadītāja vietnieks un va-
saras prakses vadītājs Uldis Kuplis stāsta, ka ir grūti objektīvi no-
vērtēt RTU praktikantu zināšanas, jo lielākā daļa Hipotēku bankas 
Programmatūras izstrādes daļas darbinieku ir RTU absolventi. 

«Mūsu kolektīvā ir viedoklis – par RTU studentu zināšanām šaubu 
nav! RTU studiju process ievirza līdzīgu domāšanas veidu, kas ir pa-
mats savstarpējai sapratnei. Svarīgi ir nevis iemācīties, piemēram, vie-
nu programmēšanas valodu, cerībā ar to dzīvot līdz pensijai, bet gan 
iemācīties pastāvīgi un patstāvīgi 
mācīties, lai pie straujā tehnoloģiju 
un metodoloģiju attīstības tempa 
zināšanas vienmēr būtu aktuālas,» 
saka U. Kuplis. «Arī šajā praksē pie 
mums bija zinoši studenti. Bijām 
pārsteigti, cik Viktorijai bija labas 
zināšanas par datu noliktavas ri-
sinājumiem, savukārt Una, kura 
bija pabeigusi tikai 1. kursu, ļoti 
ātri apguva veicamās darbības attiecīgajā programmēšanas valodā, 
kā arī uzvarēja cīņā ar kompilatoru niķiem. Pēc divu nedēļu prakses 
palūdzām abas praktikantes aizpildīt testu, kuru izmantojam vakanču 
kandidātu pārbaudei. Abu rezultāts bija pozitīvs.»

Prakses laikā paveikto izmanto bankas biznesa procesu 
atbalstam

Pēc U. Kupļa stāstītā, Viktorijas lielākais veikums bija datu nolikta-
vas veiktspējas analīze: «Mums bija svarīgi ar neatkarīgu skatījumu 
no malas izanalizēt datu noliktavas veiktspēju. Lai veiktspējas pētī-
juma metodes būtu citādākas, nekā bankā tiek izmantotas, Viktorija 
apguva datu noliktavu veiktspējas mērīšanas teorētiskās iespējas 
un rīkus un veica mērījumus. Mērījumu pārskats iezīmēja datu no-
liktavas risinājuma vietas, kur izmaiņas nav nepieciešamas, kā arī 
vietas, kur serveru resursu izmantošana ir intensīva un izmaiņas būs 
nepieciešamas.»

Unas lielākais veikums bija astoņu dažādās programmēšanas vi-
dēs izstrādātu programmu novecojušo datu apmaiņas komponenšu 
nomaiņa uz jaunākām. Iegūtais rezultāts pēc rūpīgas testēšanas šo-
brīd tiek izmantots bankas biznesa procesu atbalstam. 

Hipotēku bankas Informācijas tehnoloģijas departaments ik gadu 
nodrošina prakses vietas trīs četriem studentiem, arī tādiem, kuri 
praksei piesakās pēc savas iniciatīvas. Praktikantus bankā uzlūko kā 
potenciālos darbiniekus. Arī nākamgad banka labprāt veidotu prak-
ses sadarbību ar studentiem. 

Darbs degunam un prātam uzņēmumā «Dzintars»

Arī AS «Dzintars» Parfimērijas  
jauno veidu izstrādājumu labo-
ratorijas un prakses vadītāja Vita 
Augstkalne nešaubās par RTU ķīmi-
jas studentu zināšanām. Viņa pati 
«Dzintarā» strādā 39 gadus. Darbs 
sākts vēl studiju laikā. Augstkalnes 
kundze ir absolvējusi RTU (tolaik 
Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas 
fakultāti) 1972. gadā un atzīst, ka 

tāpēc RTU studentus uzskata par savējiem. «Jau vairākus gadus vasa-
rā ņemam praksē pa vienam RTU ķīmijas studentam un katru gadu 
sveicam absolventus. Uzturam ļoti ciešu kontaktu ar fakultāti,» stāsta 
V. Augstkalne.
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«The Good Practice» for a Good Summer
For the third time already the Mortgage and Land Bank of Latvia, the RTU Students Parliament and 
RTU Development Fund organize the project «The Good Practice». Within the project 25 students 
are selected for field practice in the leading Latvian compnies, and a right to a scholarship. The 
summer practice lasts for one month. This year students took their practice in July. After the sum-
mer practice most students admit having gained invaluable experience for their future studies 
and career growth.

«Хорошая практика» для хорошего лета
Уже третий год подряд АО «Latvijas Hipotēku un zemes banka», Студенческий парламент 
и Фонд развития РТУ реализуют проект  «Labā prakse» (рус.: «Хорошая практика»), в ходе 
которого 25 студентов получают возможность пройти летнюю практику на ведущих 
предприятиях Латвии и получить стипендию. Летняя практика длится 1 месяц, в этом 
году она проходила в июле. После летней практики большинство студентов признают, 
что приобрели неоценимый опыт для дальнейшей учебы и развития карьеры.

Hipotēku banka: Mūsu 
kolektīvā ir viedoklis – par 
RTU studentu zināšanām 
šaubu nav! 

IT studentes Una Ieva Zusāne un Viktorija Klimko prakses laikā uz vienu mēnesi 
iekāpa Hipotēku bankas IT darbinieku kurpēs

Hipotēku bankas IT departamenta vadītāja vietnieks Uldis Kuplis atzīst, ka  
departaments ik gadu nodrošina prakses vietas trīs četriem studentiem

Hipotēku bankas IT departamenta programmētājam Jānim Gorskim jūlijā bija jauna 
kolēģe  -- praktikante Una, kura ar lielāko prieku uzklausīja padomus un mācījās, kā 
darbojas banka un kādu atbalstu tās darbībai sniedz informācijas tehnoloģija

Darba specifikas dēļ laboratorijā nestrādā laboranti, bet gan par-
fimēri – speciālisti, kas veido jaunus parfimērijas izstrādājumus. At-
bilstoša praktikanta atlasei tiek rīkots konkurss, jo praktikantam bez 
teicamām ķīmijas un svešvalodu zināšanām jābūt arī izcilai aromātu 
izjūtai. «Arī šogad mums praksē bija ļoti laba studente Olga Pitkeviča. 
Kaut arī Olga bija pabeigusi tikai 1. kursu, viņa bija ļoti atbildīga, labi 
iejutās kolektīvā un parādīja labas zināšanas,» atzīst V. Augstkalne. 
«Mēs ražojam pircējam drošu kosmētiku un parfimēriju. Līdz ar to 
nodarbojamies ne tikai ar jauno parfimērijas veidu izstrādi, bet arī 
ar izejvielu un gatavās produkcijas kvalitātes kontroli. Parfimēriem 
jāveic specifiski un sarežģīti aprēķini – jānosaka, katras pievienotās 
vielas daudzums produktā, kā arī jākontrolē produkts pēc aromāta 
u. tml. Tas ir «darbs degunam un prātam». Laboratorijā ir iespējas gūt 
praktiskās zināšanas vielu svēršanā, darbā ar laboratorijas iekārtām, 
kā arī praktizēties teorētisko aprēķinu veikšanā. Praktikantam jābūt 
erudītam, spējīgam uztvert informāciju un to izmantot. Prakses darbs 
Olgai bija interesants, un viņa veiksmīgi tika ar to galā. Nākamgad arī 
labprāt piedāvāsim prakses vietu RTU studentiem.» 

Prakse vainagojas ar pastāvīgas darbavietas iegūšanu

«Labā prakse» ne vienam vien studentam izrādījusies atspēriena 
punkts pastāvīgas darbavietas iegūšanai. RTU Inženierekonomikas un 
vadības fakultātes 3. kursa students Romāns Grišajevs pēc 2010. gada 
vasaras prakses uzņēmumā AS «Air Baltic Corporation» tika uzaicināts 
darbā par klientu apkalpošanas speciālistu. Šobrīd Romāns ir cenu un 
tarifu koordinators uzņēmuma Ieņēmumu vadības nodaļā. 

Lai prakses laikā iegūtu darbavietu, Romāns studentiem iesa-
ka atcerēties, ka praksē viņi dodas nevis naudas, bet pieredzes 
un iemaņu dēļ: «Studentam jābūt ļoti motivētam, skaidri jāap-
zinās savs mērķis. «Es gribu strādāt jūsu uzņēmumā» – tas nav 
arguments. Jāzina, kurā uzņēmuma nodaļā grib strādāt, jāprot 
argumentēt, kāpēc tieši šajā nodaļā, kāpēc tieši šos pienākumus 
grib veikt un kādu pienesumu varētu dot uzņēmumam. Jābūt  
ieinteresētam. Ja saka – šodien vari iet mājās pusdienlaikā, jāpa-
lūdz papilddarbs un jāpierāda, ka tu vari un ka tev patīk apgūt 
jaunas zināšanas un strādāt uzņēmuma labā. Pat, ja tā ir tikai 
prakse, laikus jāierodas darbā. Jāatceras, ka īstenībā arī prakse ir 
darbs un ka par pienākumu nepildīšanu darba attiecības var tikt 
pārtrauktas jebkurā brīdī. Ļoti svarīga ir arī spēja saprasties un ko-
municēt ar kolēģiem.»

Par pirmo prakses dienu Romānam ir vesels stāsts. Kad viņš  
ieradās AS «Air Baltic Corporation», izrādījās, ka noticis pārpratums 
un uzņēmums gaida mehāniķi, kuram prakses vieta sagatavota 
Tehniskajā nodaļā. Pēc 40 minūšu sarunas Romānam piedāvā-
ja trīs citas prakses vietas, taču neviena no tām nelikās saistoša, 
tāpēc viņš no prakses atteicās. Aptuveni pēc nedēļas Romānam 
piedāvāja prakses vietu Tirdzniecības nodaļā, ko viņš labprāt pie-
ņēma. Tā sākās ceļš uz sapņu darbavietu. Jau pēc divām nedēļām 
atsauksmē par prakses vietu viņš rakstīja: «Nevaru iedomāties, ka 
varētu strādāt citā uzņēmumā, jo labāka par «Air Baltic» nav!»  

Paldies prakses devējiem

RTU pateicas visiem tiem uzņēmumiem, kas iesaistās vasaras 
prakses projektā un sniedz ieguldījumu studentu izaugsmē! 

Prakses vietas studentiem šovasar nodrošināja šādi uzņēmumi 
un institūcijas: AAS «Balta»; AS «SAF Tehnika»; AS «Dzintars»; Cēsu 
novada pašvaldība; LU Cietvielu fizikas institūts, SIA «Eko Mājas»; 
SIA «Dendrolight Latvija»; SIA «Hipolīzings»; SIA «Izoterms»; SIA «Pe-
ruza»; VAS «Latvijas Hipotēku un zemes banka»; SIA «NOOK, LTD».
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Pēc informācijas tehnoloģiju uzņēmuma «Exigen Services Lat-
via» rīkotās apmācības «Java akadēmija», kurā studentiem tika dota  
iespēja bez maksas mācīties pie kvalificētiem speciālistiem, divi labākie 
tika uzaicināti strādāt uzņēmumā, un viens no viņiem ir Rīgas Tehnis-
kās universitātes (RTU) Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes 
students Nauris Ivanāns. Sākot no 15. augusta, Nauris uzņēmumā veic 
jaunākā programmētāja pienākumus. Pirmais darbs vienā no sapņu 
darbavietām – tā «Java akadēmijas» iznākumu raksturo pats Nauris. 

Programmēšana aizrauj 

Tas, ka «Java akadēmijas» apmācībā uzvar RTU students, nevienu 
neizbrīna, taču izbrīnu rada fakts, ka Naura specialitāte ir nevis infor-
mācijas tehnoloģija, bet gan elektronika. Lai arī elektronikas studenti 
universitātē apgūst programmēšanu, šāds priekšmets tiek mācīts tikai 
pirmajos divos semestros. Taču Nauri programmēšana interesē jau 
kopš vidusskolas. Pirmo programmēšanas valodu – Pascal  – Nauris 
apguva, vēl mācoties Preiļu Valsts ģimnāzijā. «Nevar teikt, ka tajā laikā 
aizrāvos ar programmēšanu, taču pamatus iemācījos un ik pa laikam 
izmantoju praksē,» stāsta Nauris. «Pa īstam programmēšana iepatikās, 
studējot RTU 1. kursā.» 

Liktenīgā «desu» spēle 

Java programmēšanas valodas jautājumos pirms apmācī-
bām Nauris, viņa paša vārdiem runājot, bija «zaļš gurķis». Divu 
mēnešu laikā «Java akadēmijā» gūts pietiekams priekšstats, lai 
varētu apgalvot, ka Java programmēšanas valodas pamatteh-

noloģiju viņš pārvalda un ar to var darboties patstāvīgi.

««Java akadēmijas» nodarbības notika uzņēmuma «Exigen Services 
Latvia» telpās Mežciemā. Tās ilga no 2. maija līdz 4. jūlijam un notika 
vakaros, trīs reizes nedēļā pa trim stundām,» stāsta Nauris. «Akadē-
mijas noslēgumā bija teorētiskais un praktiskais pārbaudījums. Teo-
rētiskajā daļā mūsu uzdevums bija izpildīt zināšanu pārbaudes testu, 
praktiskajā – programmēšanas valodai bija jāpieiet radoši un jāizvei-
do visiem labi zināmā spēle «Desas», jāsavieno tā ar datubāzi, kas gla-
bā spēles statistiku, un jāattēlo statistika, izmantojot tīmekļa lapu.»

Testu pildīja un spēli programmēja 14 jaunieši. Izrādījās, ka Nauris ir 
viens no diviem studentiem, kas akadēmijā mācīto apguvuši visveiksmī-
gāk, tāpēc viņš tika uzaicināts strādāt «Exigen Services Latvia». Šo uzņē-
mumu, pēc Naura domām, var uzskatīt ne tikai par viņa, bet arī daudzu 
citu IT jomas un tai radniecīgo jomu studentu sapņu darbavietu.

Integrē darba tirgū

Kā stāsta «Java akadēmijas» lektors Mihails Bogdanovs, akadēmijas 
mērķis ir apmācīt jaunos programmētājus, lai tie varētu praktiski izman-
tot Java programmēšanas valodu un pamattehnoloģijas: «Apgūstot 
Java programmēšanas valodu, daudzas bibliotēkas, tīmekļa lietojumu 
programmēšanu un citas lietas, studenti redz zināšanu iespējamo pielie-
tojumu praksē, tādējādi viņiem ir vieglāk integrēties darba tirgū.»

Naura sagatavotības līmeni darbam pēc «Java akadēmijas»  
M. Bogdanovs vērtē kā ļoti labu, jo Nauris uzrādījis augstu zināšanu 
līmeni visos pārbaudījumos, tostarp arī algoritmiskajā domāšanā, kas 
programmētājam ir ārkārtīgi svarīga.

Lai studenti gribētu strādāt Latvijā

Viens no «Java akadēmijas» idejas autoriem Jānis Ķīsis atzīst: «No 
uzņēmuma viedokļa apmācības ir solis pretī kvalificēta darbaspēka 
veidošanai. «Exigen Services Latvia» mērķis ir palīdzēt jaunajiem IT 
speciālistiem iegūt praktisku ieskatu nozares zināšanās un pietiekami 
ieinteresēt, lai studenti gribētu strādāt IT jomā Latvijā.»

Uzvaras prieks Naurim nav svešs arī sportā – 
2008. gadā Nauris saņēma balvu kā labākais 
Preiļu futbolists, bet šobrīd ar panākumiem 
sargā RTU futbola komandas vārtus 

Apmācības  
pāraug algotā  
darbavietā

M. Bogdanovs augstākās izglītības iestādēm iesaka, neatmetot izglītības 
akadēmiskumu, vairāk domāt par studentu spēju praktiski strādāt pēc 

diploma saņemšanas: «Vērtīgi būtu ik pa laikam sazināties ar bijušo studentu 
priekšniekiem darbavietās, lai uzzinātu apmācību praktiskos rezultātus – ko 

studenti spēj darīt un ko viņiem ir bijis nepieciešams apgūt darbavietās.»

Elektronikas 2. kursa students  
Nauris Ivanāns pēc sekmīgas Java  
programmēšanas apguves uzaicināts  
strādāt uzņēmumā «Exigen Services Latvia»
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Training Grows into a Job Position
After undergoing the training program «Java Academy», which is organized by the IT 
company «Exigen Services Latvia» and where students have the opportunity to learn with 
qualified specialists during the summer, the RTU Faculty of Electronics and Telecommu-
nications 2nd year student Nauris Ivanāns has been offered to work at «Exigen Services 
Latvia» in the position of junior programmer. Nauris is not only successful in his studies, but 
is also the goalkeeper of the RTU football team.

Обучение перерастает в оплачиваемую работу
После курса обучения «Java akadēmija» на IT предприятии «Exigen Services Latvia», в ходе 
которого студентам предоставлялась возможность в течение летних месяцев учиться 
у квалифицированных специалистов, предприятие предложило студенту 2-го курса 
Факультета электроники и телекоммуникаций РТУ Наурису Иванансу работу младшего 
программиста. Наурис не только успешен в учебе, но является еще и хорошим вратарем 
футбольной команды РТУ.
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Kopumā uz Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) piedāvāta-
jām pamatstudiju vietām šovasar tika iesniegti 18 438 pietei-
kumi. «Salīdzinājumā ar pagājušo gadu absolūtajos skaitļos 
pieteikumu skaits ir ļoti līdzīgs, tomēr ievērojot to, ka vidējo 
izglītību ieguvušo jauniešu skaits šogad ir sarucis, var secināt, 
ka interese par inženierzinātņu studijām šogad ir pieaugusi,» 
stāsta RTU mācību prorektors profesors Uldis Sukovskis.

Populārāko programmu TOP 3

Populārākās RTU programmas reflektantu vidū šogad bija «Infor-
mācijas tehnoloģija» (775 pieteikumi uz budžeta vietām, konkurss – 
6,4 pieteikumi uz vienu budžeta vietu), «Telekomunikācijas» (767 
pieteikumi, 4,95 pieteikumi uz budžeta vietu) un «Datorsistēmas» 
(741 pieteikums, 6,8 pieteikumi uz budžeta vietu).

Kopējais visu pieteikumu konkursa koeficients uz budžeta vietām 
RTU bija 7,2. Pamatstudijām budžeta vietās RTU kopumā tika uzņem-
ti 1950 studenti.

Veiksmīga uzņemšana arī augstākā līmeņa studijās un 
doktorantūrā

Arī uzņemšana RTU augstākā 
līmeņa studijās šogad bijusi ļoti 
veiksmīga, 1068 maģistrantiem pa-
redzētās budžeta vietas tika aizpil-
dītas bez sarežģījumiem, jo studēt 
gribētāju bija daudz. 

«Augstākā līmeņa studijas šogad 
bija labāk pieprasītas nekā iepriekšējos gados. Prieks, ka jaunieši ne-
aprobežojas tikai ar pamatstudijām, bet izvēlas pilnu studiju ciklu 
RTU, ieskaitot maģistrantūru. Studēt RTU maģistrantūrā vēlas gan tie, 
kas pamatstudijas pabeiguši mūsu universitātē, gan tie, kas pamat-
studiju programmas apguvuši citās augstskolās,» stāsta U. Sukovskis.

Pilna laika studijām doktorantūrā Izglītības un zinātnes ministrijas 
un RTU dotētās doktorantu vietās RTU uzņemti 103 jaunie pētnieki.

Jaunas RTU studentu apliecības

Sākot jauno studiju gadu, visiem RTU 
studentiem būs jālieto jauna 
tipa studentu apliecības. 
Vecā tipa apliecības 
derīgumu zaudēs 
1. oktobrī. Iespējams 
izvēlēties divu veidu 
apliecības: vai nu ISIC RTU 
studentu apliecību, kas 
vienlaikus kalpo gan kā RTU 
studentu apliecība, gan ISIC 
Studenta karte, vai arī ISIC Swedbank RTU studentu apliecību, kas 
vienlaikus kalpo gan kā RTU studentu apliecība, gan ISIC Studenta 
karte, gan starptautiska maksājumu karte. Papildu informācija: 
portālā ORTUS un www.rtu.lv

Populārākā RTU programma reflek-
tantu vidū šogad bija «Informācijas 
tehnoloģija», kurā tika iesniegti  
6,4 pieteikumi uz vienu budžeta vietu

Jauns studiju gads – jaunas vēsmas

Lai arī grandiozas pārmaiņas nav plānotas, katrs jaunais studiju 
gads nes sev līdzi vairākus jaunumus studiju dzīvē.

Šogad RTU tiks turpināta studiju vides modernizācija: ir plā-
nots iekārtot vairākas ar multimediju iekārtām aprīkotas auditori-
jas, kā arī turpināt attīstīt e-studiju vidi.

«Sāksim īstenot vairākas stu-
diju programmas, kurās visas vai 
daļa nodarbību notiek angļu va-
lodā. Šis process tiks turpināts. 
Katrai fakultātei būs jāsagatavo 
vai nu pilna programma, vai arī 
noteikts studiju priekšmetu skaits 
angļu valodā,» saka mācību pro-

rektors. «Studentu darbs kļūs kvalitatīvāks, bet skatījums uz lietām – 
starptautiskāks. Es ceru, ka šis gads mums visiem būs jauns attīstības 
posms. Protams, ļoti nopietns darbs mūs gaida sakarā ar visu studi-
ju programmu izvērtēšanas projektu  «Augstākās izglītības studiju 
programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai», 
kuru īsteno Augstākās izglītības padome.» Jaunumus universitātes 
dzīvē ienesīs arī vasarā pieņemtie Augstskolu likuma grozījumi.

Mācību 
prorektors:  
Optimismam  
ir pamats

RTU jauno studentu uzņemšanas rezultāti  
apliecina jauniešu pieaugošo interesi  
par inženierzinātņu studijām
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Vice-Rector for Academic Affairs: There is a Good Reason for Optimism
This summer RTU has received a total of 18 438 applications for undergraduate program. „In com-
parison to last year the number of applications is very similar in absolute figures. However, taking 
into account that the number of this year’s secondary school graduates is significantly smaller, 
we may deduct, that the interest in engineering science studies has grown”, claims the RTU Vice-
Rector for Academic Affairs Professor Uldis Sukovskis. This year the most popular RTU programs 
were «Information Technology», «Telecommunications» un «Computer Systems».

Проректор по учебной работе: Оптимизм обоснован
На предлагаемые РТУ места обучения по программам бакалавра летом этого года 
было подано 18 438 заявок. «По сравнению с прошлым годом в абсолютных цифрах 
количество заявок в этом году примерно одинаковое. Однако, принимая во внимание, 
что количество выпускников средних школ в этом году ниже, чем в прошлом, можно 
сделать вывод, что интерес к инженерным наукам в этом году вырос»,- рассказывает 
проректор по учебной работе РТУ, профессор Улдис Суковскис. Наиболее 
популярными среди абитуриентов в этом году были программы «Информационные 
технологии», «Телекоммуникации» и «Компьютерные системы».
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Lai veidotu dialogu ar pasaules augstākās izglītības  
iestādēm, paplašinātu sadarbības partneru tīklu un nākot-
nē nodrošinātu ārvalstu studentu pieplūdumu, Rīgas Teh-
niskās universitātes (RTU) amatpersonas vasarā vairāku 
delegāciju sastāvā apmeklējušas augstākās izglītības ies-
tādes Igaunijā, ASV, Brazīlijā un Ķīnā. RTU no tradicionāli 
zinātnē balstītas universitātes pakāpeniski kļūst par trešās 
paaudzes universitāti, kurā liela nozīme ne vien kontaktiem 
ar industriju, bet arī starptautiskajiem sakariem, atzīst RTU 
rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis. «Ja šobrīd pienesumu 
no oficiālajām vizītēm grūti saskatīt, ilgtermiņā tās sniegs 
neatsveramu ieguldījumu universitātes attīstībā,» tā gūto 
kontaktu nozīmi raksturo rektors. Starptautiskās sadarbības 
veicināšana RTU izvirzīta kā viena no prioritātēm, šim no-
lūkam nolemts intensīvāk organizēt pieredzes apmaiņu ar 
starptautiskajiem partneriem, kā arī paredzētas pārmaiņas 
administratīvajā līmenī – septembrī darbu sāk RTU rektora 
vietnieks ārzemju studentu piesaistē. 

Igaunija

Pēc rektora inicia-
tīvas pieredzes ap-
maiņas nolūkos 7. 

un 8. jūnijā RTU administrācijas 
delegācija 50 cilvēku sastāvā 
apmeklēja Tallinas Tehnoloģisko 
universitāti un Tartu Universitāti. 
Šī bija pirmā vizīte, kurā pēdējo 
gadu laikā kolektīvi devās tik liels 
administratīvo darbinieku skaits. 
«Universitāte ir liela un sarežģī-
ta institūcija. Procesu izdošanos lielā mērā te nosaka darbinieki. 
Tāpēc uzskatu, ka jāpievērš lielāka uzmanība darbinieku kvalifi-
kācijas celšanai. Ir lietderīgi apmeklēt mums līdzīga tipa universi-
tātes, tādas kā Tallinas Tehnoloģiju universitāte, kas ļoti aktīvi un 

veiksmīgi sevi pozicionē starptautiskajā tirgū. Domāju, ka tas ir viens 
no veidiem, kā ar pozitīva piemēra palīdzību universitātes adminis-
trācija var iegūt jaunas zināšanas un uzmundrinājumu turpmākajam 
darbam, kā arī noskatīt idejas, kas būtu jāpārņem arī mums,» atzīst  
L. Ribickis.

Brazīlija

No 9. līdz 12. jūlijam 
rektors L. Ribickis 
ministru preziden-

ta Valda Dombrovska oficiālās 
delegācijas sastāvā apmeklēja 
Brazīliju.

Rektors tikās gan ar Brazīlijas 
latviešu kopienas vadītāju zināt-
nieci Dainu Gūtmanis, gan arī 
apmeklēja vienu no lielākajām 
Brazīlijas universitātēm – Kam-
pinas Universitāti (Universidade 
Estadual de Campinas), kur ti-
kās ar universitātes prezidentu 
Fernando Ferreira Kostu (Fer-
nando Ferreira Costa), kā arī ar 
latviešu izcelsmes pētnieku Alfredo Karlos Peterlevicu (Alfredo Carlos  
Peterlevitz).

Rektori vienojās par sadarbības veicināšanu gan zinātnes un pēt-
niecības, gan arī studentu apmaiņas jomā. 

«Sadarbojoties ar Brazīlijas universitātēm, mēs nākotnē varam 
nodrošināt tādu ārzemju studentu plūsmu, kas piecas reizes pār-
sniedz šā brīža ārzemju studentu skaitu RTU. Sākot no šā gada, 
Brazīlijas valdība nolēmusi atbalstīt 75 tūkstošu jauniešu studijas 
ārpus valsts. Ja mēs parādīsim savu ekselenci, iespējas un kvalitāti, 
pastāv iespēja, ka daļa no šiem studentiem var atbraukt uz Latviju. 
Atbalsts šajā aktivitātē mums varētu būt Brazīlijas latviešu kopiena, 

Sadarbības veidošanas un pieredzes apmaiņas nolūkos RTU amatpersonas  
šovasar apmeklējušas universitātes Igaunijā, Brazīlijā, ASV un Ķīnā

Ceļā uz trešās paaudzes universitāti

Egita Kancāne

Universitāte ir 
liela un sarežģīta 
institūcija.  
Procesu  
izdošanos lielā 
mērā te nosaka 
darbinieki

Sadarbojoties  
ar Brazīlijas  
universitātēm,  
mēs nākotnē varam 
nodrošināt tādu 
ārzemju studentu 
plūsmu, kas piecas 
reizes pārsniedz  
šā brīža ārzemju  
studentu skaitu RTU
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Ķīna

No 10. līdz 16. augustam rektors L. Ribickis devās vizītē 
uz Ķīnas Tautas Republiku, kur piedalījās Pasaules uni-
versitāšu prezidentu forumā, kas norisinājās Šenžeņas 

(Shenzhen) pilsētā, kā arī juta līdzi 26. Pasaules studentu vasaras 
universiādes dalībniekiem: RTU sportistiem – augstlēcējam Nor-
mundam Pūpolam un galda tenisistei Baibai Bogdasarovai, kā arī 
galda tenisistu trenerei, Sporta kluba direktorei Sanitai Vīlisterei.

Pasaules universitāšu prezidentu forumā rektoram bija iespēja 
tikties un nodibināt kontaktus ar vairāk nekā 200 rektoriem no 
100 pasaules valstīm, kā arī kopā ar kolēģiem diskutēt par aug-
stākās izglītības attīstības tendencēm pasaulē.

kas trešajā vai pat ceturtajā paaudzē nav zaudējusi latviešu identi-
tāti,» saka L. Ribickis. 

Pēc rektora domām, iespēja piedalīties ministru prezidenta va-
dītā delegācijā RTU ir liels ieguvums. Viņaprāt, dalība oficiālajās 
vizītēs ver ļoti daudzas ārvalstu augstskolu un uzņēmumu durvis, 
kuras universitāte pati tik vienkārši nevarētu atvērt, kā arī uzlabo 
kontaktus arī ar Latvijas uzņēmējiem un valstsvīriem, kuri piedalās 
vizītē: «Latvijā mēs diez vai satiktos tuvāko desmit gadu laikā, bet 
vizītē ir iespēja aprunāties, izveidot kontaktus un vienoties par tā-
lāko sadarbību.»

ASV

No 13. līdz 21. jūlijam rektors L. Ribickis ministru prezi-
denta oficiālās delegācijas sastāvā apmeklēja Amerikas 
Savienotās Valstis (ASV).

Vizītes laikā rektors viesojās Stenfordas Universitātē (Stanford 
University) un Teksasas Universitātē (University of Texas at Austin). 
Ar abu universitāšu vadību RTU rektors vienojās veidot ciešāku 
sadarbību, īstenojot mācībspēku un studentu apmaiņas pro-
grammas.

Piedaloties Stenfordas Universitātes rīkotajā biznesa forumā 
un diskutējot par universitāšu lomu uzņēmējdarbības veicinā-
šanā, L. Ribickis uzsvēra, ka RTU no tradicionāli zinātnē bal-
stītas universitātes pakāpeniski pārtop par trešās paaudzes 
universitāti, kura par savu trešo būtiskāko uzdevumu līdzās 
pētniecības un studiju darbam izvirza zinātņietilpīgu uzņēmu-
mu dibināšanu.

«Šī trešā universitātes misija pasaulē nav jaunums, bet Latvijā 
par to nenotiek diskusija. Klasiskās universitātes negrib par to runāt, 
tāpēc jārunā mums, tehnoloģiskajām universitātēm, kuras nodro-
šina inovāciju plūsmu tautsaimniecībā. Mans mērķis ir panākt, lai 
zinātņietilpīgu uzņēmumu dibināšana tiek definēta kā universitāšu 
pienākums un tiek attiecīgi finansiāli atbalstīta un lai šis kļūst par 
izmērāmu un plānojamu pasākumu,» tā L. Ribickis.

Vizītes laikā rektors apmeklēja arī uzņēmumus «Cisco Systems», 
«Juniper Networks», «Google», «IBM» un iepazīstināja uzņēmumu va-
dību ar RTU pētniecības iespējām.
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Towards a Third-Generation University
Aiming at establishing collaboration and exchanging experience, RTU officials have visited uni-
versities in Estonia, Brazil, USA and China. «RTU is gradually developing from a traditional science-
based university into a third-generation university, where international contacts play a major role» 
– states the RTU rector academician Leonīds Ribickis. RTU has set international collaboration as 
one of its priorities; hence an RTU deputy rector of international student recruitment is anticipated 
to commence work in September.

На пути к университету нового поколения
С целью налаживания сотрудничества и обмена опытом представители руководства 
РТУ побывали в университетах Эстонии, Бразилии, США и Китая. «РТУ находится на 
пути преобразования из университета, традиционно опирающегося на науку, в 
университет нового поколения, в котором большое значение имеют международные 
связи» – считает ректор РТУ, академик Леонид Рибицкис. Содействие международному 
сотрудничеству выдвинуто в качестве одного из приоритетных направлений 
работы РТУ, которым уже с сентября будет заниматься заместитель ректора РТУ по 
привлечению иностранных студентов.

Trešās paaudzes universitātei raksturīgi:

l Universitāte ir kosmopolītiska: tā plaši darbojas starptautiskajā vidē 
un tās studiju valoda ir angļu, nevis valsts valoda.

l Universitāte pierāda konkurētspēju starptautiskā tirgū: spēj 
konkurēt un iegūt labākos akadēmiķus, studentus un industrijas 
pētniecības līgumus, nevis darbojas tikai kā reģionālais monopolists.

l Līdzās tradicionālajiem uzdevumiem nodrošināt pētniecības 
un studiju darbu par trešo universitātes mērķi kļūst know-how 
izmantošana: universitāte tiek uzskatīta par jaunu uzņēmējdarbības 
aktivitāšu šūpuli.

l Universitāte darbojas «tīklā»: sadarbojas ar  industriju, pētniecības 
institūcijām, finanšu devējiem, pakalpojumu sniedzējiem, citām 
augstskolām.

l Fundamentālie pētījumi ir universitātes pamats. 

l Pētniecības projekti galvenokārt ir starpdisciplināri.

l Universitāte ir «divvirzienu» mācību iestāde: būdama «masu 
universitāte», vienlaikus piedāvā īpašas iespējas izcilākajiem studen-
tiem un mācībspēkiem.

l Universitāte ir mazāk atkarīga no valsts: valsts finansējums 
vairs netiek piešķirts universitātei tiešā veidā, bet – izmantojot 
neatkarīgas iestādes, kas finansē augstāko izglītību un pētniecību. 

Avots: Wissema Consulting Ltd

RTU administrācijas delegācija, apmeklējot Tallinas Tehnoloģiju universitāti,  
piedalījās Igaunijas kolēģu rīkotajā pieredzes apmaiņas seminārā

Pirmie igauņi inženieru izglītību  
savulaik ieguva Rīgā  — RTU rektoram  
L. Ribickim stāsta Tallinas Tehnoloģiju  
universitātes rektors Andress Kevaliks 
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Inženieris ar 
mākslinieka 
dvēseli

Starp mākslu un inženierzinātnēm izvēloties otro, RTU absolvents Jānis Kreicburgs 
nu veido veiksmīgu karjeru vadošajā būvniecības uzņēmumā, bet brīvos brīžus velta 
savai sirdslietai – volgu rekonstruēšanai

Anna Riekstiņa

Lai kļūtu par veiksmīgu inženieri, nepietiek tikai ar cītī-
gu mācīšanos. Akadēmisko zināšanu veiksmīgai pārnešanai 
reālajā darba dzīvē inženierim jāpiemīt arī prasmei kontak-
tēties ar kolēģiem un klientiem, liela nozīme ir valodu zinā-
šanām, kā arī pasaules elpas izjūtai. Šīs Jāņa Kreicburga (27) 
īpašības augstu novērtē gan pašreizējā darba vietā – vado-
šajā būvniecības uzņēmumā «Skonto Būve», gan nozares 
profesionāļi, 2008. gadā Jānim piešķirot gada labākā jaunā 
būvinženiera apbalvojumu.

Latvija, Vācija, Francija un Šveice

Kamēr studēju Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvnie-
cības fakultātē, atsevišķus semestrus pavadīju, mācoties ārpus 
Latvijas – Vācijā un Francijā. 2009. gadā absolvēju Būvniecības 
fakultātes Būvražošanas institūtu, iegūstot maģistra grādu. Pēdē-
jo semestri pavadīju Šveicē, Lozannas Federālajā politehniskajā 
institūtā.

Mans pirmais brauciens bija uz Berlīni «Erasmus» programmā. 
Toreiz tas bija kā sitiens pa pakausi, ka ir vēl kaut kas ārpus Ķīpsa-
las kojām. Es apzinājos, ka varu iegūt jaunus draugus un apgūt 
jaunas valodas, iepazīt vietējo kultūru un saprast to visu.

Ja kāds prasa, vai ārzemēs ir labāka izglītība vai sliktāka, 
atbilde ir atkarīga no katra paša. Eiropas augstskolu metodi-
ka stimulē mācīties – lekciju ir proporcionāli mazāk, vairāk ir 
darbs grupās. Turklāt ārzemju augstskolās objektīvu iemeslu 
dēļ ir labāks materiāli tehniskais nodrošinājums. Piemēram, 
ja RTU tiek veikta betona stiprības analīze, tad laboratorijas 
apstākļos tiek saspiests un analizēts tradicionālais klucītis. 
Daudzās rietumvalstu augstskolās studenti iet uz laboratori-

ju, kas līdzinās reālam ceham ar betonmezglu un iekārtām, kur 
tiek demonstrēta būvniecībā izmantojama 12 metrus gara beto-
na rīģeļa pārbaude dažādu slogojumu ietekmē. Reālie eksperi-
menti studentiem rada interesi un vēlmi iesaistīties pētniecības 
darbā.

Grupu darbs ir galvenokārt orientēts uz pašmotivāciju. Turklāt, 
strādājot grupā, ieguvu daudz jaunu draugu, ar kuriem citos apstāk-
ļos, iespējams, nemaz nebūtu runājis. Darbs grupā arī palīdz attīstīt 
un pilnveidot komunikācijas prasmes, jo tev ir jāklausās, ko saka citi, 
ko viņi domā, kā skatās uz lietām, līdz ar to arī tavs viedoklis mai-
nās. Manuprāt, tieši inženieriem ir ļoti vērtīgi strādāt grupā, jo lielu 
daļu inženiera darba veido komunikācija ar cilvēkiem – kolēģiem un 
klientiem. Ir jāspēj pieņemt citu cilvēku viedoklis, jo tā ir liela daļa no 
veiksmes, veidojot karjeru.

Studijas ārzemēs man palīdzēja apgūt angļu, vācu un franču va-
lodu, un šīs prasmes man tagad ļoti noder darbā. Angļu valoda ir 
kļuvusi par darba valodu. Tāpat arī vācu valoda. Piemēram, patlaban 
esmu iesaistīts projektā, kur viss notiek vāciski. Un arī franču valoda 
man ir noderējusi, strādājot ar sadarbības partneriem no ārzemēm.

Jūtu, ka patlaban man noderētu arī kādas skandināvu valodas 
zināšanas.

Studiju laikā izmantoju visas iespējas, lai aizbrauktu uz ārzemēm, 
jo mana motivācija bija ļoti vienkārša.  Es samērā agri sapratu, ka, 
pabeidzot universitāti, tu esi viens no vairākiem desmitiem vai 
simtiem absolventu. Taču, ja esi kaut nedaudz dvēselē karjerists 
un vēlies veidot karjeru, ir jādomā, kā atšķirties no citiem. Un, lai 
varētu atšķirties, ir jāiegūst kas vairāk vai citādāk, nekā citiem. Kad 
atbraucu no Francijas un pāris gadus pastrādāju Rīgā, tolaik es 
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jau studēju maģistrantūrā un bija 
iestājusies zināma rutīna, es biju 
sailgojies pēc studijām ārzemēs. 
Nolēmu pieteikties stipendijai stu-
dijām Šveicē, lai gan tolaik situācija 
bija sarežģīta – gan finansiāli, gan 
studijās. Stipendiju gaidīju gadu, jo 
es ļoti vēlējos aizbraukt. Un noteikti 
aizbraukšu atkal.

Runājot par studiju finansiālo 
pusi, man liekas, ka tas ir stāsts par 
«latvieti parasto», kurš sēž un vaid, 
ka viņam nekā nav un ka viņš neko 
nevar. Man arī nekad nav bijis tā, 
ka onkulis noliek miljonu un saka: «Ej, mācies!» Es Latvijā strādāju 
jau no otrā semestra, bet Vācijā biju nelegālais zāles pļāvējs. Pļāvu 
zāli priekšpilsētas ģimeņu mājās. Pelnīju naudu, lai varētu dzīvot, 
nevis tikai eksistēt. Stipendija sedz minimālos izdevumus, taču, ja 
mēģināsi iztikt tikai ar stipendiju,  iespējas baudīt dzīvi, izklaidē-
ties un ceļot ir ierobežotas.

Studijas ārzemēs ir labs veids, kā sevi sagatavot darba tirgum un 
pieradināt būt konkurētspējīgam, jo, lai saņemtu stipendiju, ir jāizs-
trādā korekts pieteikums, jābūt valodu zināšanām un jāmāk sevi ap-
liecināt. Tieši tāpat ir ar studijām svešā valstī, starp svešiem cilvēkiem 
un tālu prom no mājām. Ir jāiegulda daudz enerģijas, kamēr lietas 
sakārtojas. Vēlāk pie tā pierod un bez šīs sajūtas vairs nevar iztikt.

Nevajag lietas pamest nepadarītas

Strādāt sāku jau skolas laikā, vasaras brīvlaikos. Aizputē kopā ar celt-
nieku brigādi piedalījos vēsturisku ēku remontdarbos, esmu strādājis 
logu ražotnē, dažādos būvlaukumos par palīgstrādnieku. Studiju laikā 
strādāju naktsmaiņas «Shell» degvielas uzpildes stacijā. Savukārt dar-
bam «Skonto Būvē» pieteicos pats, personīgās iniciatīvas mudināts.

Nevaru teikt, ka sākumā bija ļoti viegli un interesanti. Kā jebkurā 

Jāņa sirdslieta ir volgu  
atjaunošana. Jāņa volgas  
priecē gan paša sirdi, gan 
cilvēkus kāzās, svētkos vai 
vienkārši uz ielas

Volga GAZ-24

Volga GAZ-24 prototipa izstrāde tika  
pabeigta 1966. gadā, taču pirmoreiz  
publikai tā tika prezentēta pēc gada.

Pāreja uz GAZ-24 ražošanu tika īstenota 
bez konveijera apturēšanas. Jaunais 
auto uzreiz piesaistīja lielu auto mīļotāju 
interesi. Piektās paaudzes GAZ-24 dzinējs 
spēja attīstīt 96 zirgspēku jaudu pie 4500 
apgriezieniem minūtē un nodrošināja 
braukšanas ātrumu līdz 145 km/h. 
Hidrovakuuma bremžu pastiprinātājs, 
četrpakāpju pārnesumkārba ar sinhro-
nizatoru un grīdā iebūvētu pārslēgu 
ievērojami uzlaboja vadāmību. 
Salīdzinoši efektīvā ventilācijas un 
apsildes sistēma, labā redzamība un 
gaitas līganums jaunajā auto nodrošināja 
augstu komforta līmeni.

Ir zināmas daudzas GAZ-24 modifikācijas – 
 taksometri, operatīvais transports, 
universāli un pikapi.

Automašīna Volga GAZ-24 tika ražota 
Gorkijas automobiļu rūpnīcā no  
1968. līdz 1985. gadam.

uzņēmumā, arī te pastāv zināma hierarhija un, lai tevi pamanītu 
un ar tevi rēķinātos, ir jāpacīnās par savu vietu. Paveiktā darba 
kvalitāte un attieksme ir galvenā mēraukla. Strādājot sapratu, 
kas darbā ir izšķirošais – nevajag lietas pamest nepadarītas. Ja 
uz ko tiecies, tad vajag iet līdz galam. Turklāt ir ļoti svarīgi uz-
ņemties atbildību, ko, manuprāt, lielākā daļa vienkārši neprot. 
Liela daļa cilvēku dara lietas, jo kāds tā lika darīt, un vienkārši 

Labs inženieris ir erudīts ne tikai 
tehniskajās lietās, bet viņam piemīt arī 
humanitārā dimensija – viņš saprot, kas 
notiek pasaulē, lasa daiļliteratūru, ne  
tikai normatīvus, klausās mūziku, sporto  
un pavada brīvo laiku, nodarbojoties ar 
lietām, kas viņam patīk
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Jāņa atjaunotās volgas atsauc 
atmiņā 70. gadu aizgājušo spozmi. 
Līdz šim viņam izdevies  
rekonstruēt jau četras  
automašīnas

Mūsu kombināta misija ir pavisam 
vienkārša – atrodam vecu sarūsējušu 
bleķu kaudzi, kas kādreiz bijusi auto, un 
mēģinām tai piešķirt sākotnējo izskatu. 
Tas nav biznesa projekts – mēs darām to 
tāpēc, ka pašiem patīk

aizmirst domāt. Nevienam nav svarīgi, vai paveici savu uzde-
vumu pāris stundās vai strādā virsstundas. Darba devējam ir 
svarīgi, lai darbs ir izdarīts. Turklāt bieži ir reizes, kad ir vienkārši 
jādara – vienalga, vai ir pusnakts vai četri no rīta.

Runājot par to, kas ir labs inženieris, uzskatu, ka labs inženie-
ris nevar un nedrīkst būt «sausiņš». Labs inženieris ir erudīts ne 
tikai tehniskajās lietās, bet viņam piemīt arī humanitārā dimen-
sija – viņš saprot, kas notiek pasaulē, lasa daiļliteratūru, ne tikai 
normatīvus, klausās mūziku, sporto un pavada brīvo laiku, nodar-
bojoties ar lietām, kas viņam patīk. Arī ar nopietnu pasūtītāju vai 
partneriem nevar runāt tikai par cipariem. Neformālām, uz sav-
starpēju cieņu un interesi balstītām attiecībām ir ļoti liela nozīme.

Volgas

Kopā ar kādu draugu 2009. gada sākumā izveidojām domu-
biedru grupu un nosaucām to par Autotransporta kombinātu 
«Palast». Kombināta nosaukums un logo veidots tā, lai atdzīvinā-
tu izplēnējušo 70. gadu glamūru un radītu asociācijas ar 70. gadu 
superbūvi «Palast der Republik», kas atradās Berlīnē un tiek uzska-
tīta par modernāko un laikmetam atbilstošāko būvi, kas jebkad 
uzcelta padomju ietekmes sfērā.

Mūsu kombināta misija ir pavisam vienkārša – atrodam vecu sarū-
sējušu bleķu kaudzi, kas kādreiz bijusi auto, un mēģinām tai piešķirt 
sākotnējo izskatu. Tas nav biznesa projekts – mēs darām to tāpēc, ka 
pašiem patīk. Ja pēkšņi uzrodas vēl kāds, kam tas patīk, piedāvājam 
izvizināt. Dažreiz tās ir kāzas, dažreiz radošu cilvēku organizēti pasā-
kumi. Pats galvenais, ka pasažieri ir laimīgi un smaidīgi.

Aizraušanās ar volgu rekonstruēšanu sākās pirms vairākiem ga-
diem, kad es drauga kāzās uzzināju, ka jaunās sievas vecaistēvs gra-
sās nodot metāllūžņos 24. volgu. Es to nopirku par lūžņu cenu un 
sāku atjaunot. Es nepretendēju sasniegt restaurācijas meistardarbu. 
Tas, ko mēs darām, drīzāk ir ļoti labs autentisks remonts, kas palīdz 
relaksēties. Kad kārtējo reizi esmu pavadījis visu vakaru, mēģinot 
atskrūvēt kādu neatskrūvējamu skrūvi, kad nagi ir nosisti un rokas 
ir līdz elkoņiem eļļā, manas smadzenes ir atpūtušās un atkal esmu 
gatavs domāt.

Esmu atjaunojis jau divas volgas savam priekam, trešā patlaban ir 
restaurācijas procesā, bet vienu atjaunoju draugam. Tas ir pārsteidzo-
ši, cik ātri izplatās informācija! Gadās, ka satiekot cilvēkus, viņi izsau-
cas: «Ā, tu esi volgu Jānis!» Pagaidām gan automobiļus no malas vairs 
nemeklēju, jo nu jau man pietiek darba līdz pensijai.

Salīdzinot ar mūsdienās ražotajām mašīnām, būtiskākā atšķirība 
ir tā, ka volgām tālās gaismas ieslēdz ar kāju, rokasbremze atrodas 
pie stūres, jāpilda 76. vai 92. markas benzīns, kas Latvijā nav no-
pērkams, un oriģinālajā versijā sānu spogulis ir tikai auto kreisajā 
pusē, kas nepieredzējušiem autobraucējiem rada noparkošanās 
problēmas.

Vislielāko gandarījumu sniedz cilvēku emocijas. Pārvietojoties 
pa ielām, cilvēki bieži smaida, māj ar roku, fotografē. Reiz sēžu vol-
gā pie luksofora, pie manis pēkšņi pieskrien onkulis un sauc: «Какая 
красавица!» (kāda skaistule – krievu val.) Viņa emocijas bija tik pa-
tiesas! Šī apbrīna ir pavisam citādāka, nekā braucot jaunākajā BMW.
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An Engineer with the Soul of an Artist
Riga Technical University Faculty of Civil Engineering graduate Jānis Kreicburgs (27) used every 
opportunity to go on exchange study trips. He has studied in Germany, France and Switzerland, 
thus learning the local languages, becoming acquainted with the local people and cultures. The 
knowledge gained at the university, multi-language proficiency and communication skills are a 
great asset for Jānis in his career growth within the leading construction company «Skonto Būve». 
In 2008 Jānis was given the award of Best New Engineer of the Year. His favorite hobby is restora-
tion of «Volga» automobiles.
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Kamēr Jānis Kreicburgs bija RTU Būvniecības  
fakultātes students, viņš paguva doties  
apmaiņas braucienos uz Vāciju, Franciju un  
Šveici. Kopš tā laika viņš apguvis vietējo  
kultūru un valodas

Инженер с душой художника
Выпускник Строительного факультета Рижского технического университета Янис 
Крейцбургс (27) во время учебы использовал любую возможность приобретения 
опыта учебы за рубежом. Он учился в Германии, Франции и Швейцарии, одновременно 
изучая местные языки, знакомясь с людьми и культурой этих стран. Приобретенные в 
вузе знания, знание нескольких иностранных языков и коммуникабельность помогают 
Янису строить успешную карьеру в одном из ведущих строительных предприятий 
Латвии «Skonto Būve». В 2008 году Янис получил награду как лучший молодой инженер 
года. А в свободное время он занимается реставрацией автомобилей Волга.

Starptautiskā studiju pieredze Jānim palīdzēja iegūt  
jaunus draugus, iepazīt un saprast vietējo kultūru –  
pasaules elpas izjūta tagad noder, kontaktējoties ar  
klientiem un sadarbības partneriem
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«Lidošana nebalstās tik daudz uz izturību, kā uz garīgo un 
fizisko koordināciju,» reiz sacīja Raimonda Delaroša, franču 
lidotāja un pirmā sieviete pasaulē, kas ieguva pilota licenci. 
To teikdama, viņa vēlējās uzsvērt, ka darbs aviācijā ir vienlīdz 
pa spēkam gan sievietēm, gan arī vīriešiem. Lai gan mūsdie-
nās sieviešu skaits aviācijā joprojām ir salīdzinoši niecīgs, re-
dzēt sievieti, turklāt gados jaunu, pie lidmašīnas stūres vairs 
nav nekas pārsteidzošs, īpaši ASV un Kanādā. Arī jelgavniece 
Sintija Balašova (20) ir viena no tām drosmīgajām meitenēm, 
kura apgūst pilota profesiju. Kādā saulainā vasaras dienā  
Sintija mani uzaicināja doties kopīgā lidojumā.

Disciplīna norūda raksturu

Mūsu piedzīvojums sākās Ādažu lidlaukā, kur Sintija trenē-
jās privātpilota licences saņemšanai un joprojām turpina apgūt 
lidaparāta vadīšanas iemaņas. «Mēs lidosim pāri Mežaparkam, 
Rumbulai un tad dosimies uz Mālpili,» raugoties kartē, Sintija 
mani informē par lidojuma plānu. Vizuālo lidojumu aeronavigāci-
jas kartē, ko piloti izmanto mazajā aviācijā, attēloti dažādi vizuā-
li atskaites punkti, piemēram, dzelzceļš un elektrolīnijas u. c. no 
gaisa viegli pamanāmi objekti, kā arī kontrolējamās gaisa zonas, 
kurās atļauts ielidot tikai ar atļaujām un noteiktā  augstumā, vai 
aizliegtās zonas, piemēram, virs gāzes krātuves Raganā, virs Valsts 
prezidenta rezidences Jūrmalā un pils Rīgā.

Lai sāktu karjeru aviācijā, pirmais solis ir privātpilota licences  
iegūšana. «Sākt mācības var pirms 16 gadu vecuma, ja to atļauj sko-
las iekšējās kārtības noteikumi. Pirmā patstāvīgā lidojuma veikšanas 
brīdī studentam — pilotam jābūt vismaz 16 gadus vecam. Lidoju-
mu veikšanas prasmes pārbaudi ir atļauts veikt no 17 gadu vecu-
ma, un no šā vecuma var kļūt par privātpilotu,» skaidro Sintija, kura 
savu licenci saņēma pirms aptuveni gada. «Man tikko bija palikuši  
17 gadi, kad es sāku mācīties pilotu kursos. Tolaik draugiem un kla-
sesbiedriem par to neteicu, bet ģimene reaģēja visai mierīgi. Viņi 
bija vairāk norūpējušies par to, vai izturēšu slodzi, nevis faktu, ka vē-
los iemācīties vadīt lidmašīnu. Es mācījos Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas  

Lidojumam labvēlīgs laiks
Sintijai Balašovai nav autovadītāja apliecības, toties viņai jau 19 gadu vecumā  
bija privātpilota licence un neaizmirstamas, gaisā pavadītas emocijas

Kur iegūt pilota kvalifikāciju?

Lidotāju skola «Air Training»  
http://airtraining.lv
Pilotu skola «Avio Service»  
www.avioservice.eu
Pilotu skola «Eriva» 
www.eriva.lv
Pilotu skola «Paraleks»  
www.cessna.lv

Rīgas Tehniskās 
universitātes  
Transporta un  
mašīnzinību fakultātes 
Aviācijas institūts 
www.ai.rtu.lv

11. klasē, un tā nav gluži pastaiga pa koridoriem – mācībās ir 
jāiegulda liels darbs un laiks. Dzīvoju Jelgavā, tāpēc ap septi-
ņiem no rīta ar vilcienu braucu uz skolu, pēc stundām turpat skolā 
uz dīvāniņa pasnaudu, izpildīju mājas darbus un vēlāk devos uz pilotu 
kursiem. Tie parasti ilga līdz desmitiem vakarā. Kamēr nokļuvu mājās, 
bija jau pusnakts. Bieži vien sanāca pagulēt līdz četriem vai pieciem 
rītā, tad cēlos, sagatavojos nākamajām pilotu skolas nodarbībām vai 
izpildīju atlikušos mājas darbus un atkal devos uz vilcienu,» saspringto 
laiku atceras Sintija. Taču viņa nenožēlo ne minūti no mācībās iegul-
dītā laika, jo tas viņai palīdzējis norūdīt raksturu: «Šī disciplīna man ļoti 
palīdzēja – es nevarēju vienkārši palaisties un neko nedarīt. Nekas cits 
neatlika, kā celties un mācīties.»

Sapnis par komercaviāciju

Jaunajai pilotei ļoti spilgti palicis prātā pirmais lidojums. «Mani uz 
Ādažiem veda vecaistēvs. Biju tik ļoti uztraukusies, ka pa ceļam ne-
spēju pat īsti parunāt. Ierodoties bāzē, iepazinos ar savu instruktoru 
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Sergeju Kapurkinu, kurš mani vispirms iepazīstināja ar lidmašīnu – 
«Cessna 172», ko aviācijā dēvē par lidojošo mācību solu. Sākot lidot, 
sajūtas bija neaprakstāmas! Es lidoju kopā ar instruktoru, kurš visu 
izdarīja manā vietā. Es tikai domāju, ka vadu lidmašīnu, bet patiesī-
bā to visu izdarīja viņš,» smejoties atceras Sintija un atklāj vēl kādu 
kuriozu situāciju: «Atgriežoties bāzē, man vajadzēja iemācīties vadīt 
lidmašīnu uz zemes. To dara ar kājām, spiežot pedāļus. Es  stūrēju no 
vienas skrejceļa malas uz otru, veidojot zigzagus. Taču vēlāk izrādījās, 
ka mans vecaistēvs stāvēja malā, galvu saķēris, un domāja, ka es ne-
spēju novaldīt lidaparātu.»

Pilotu kursu noslēgumā Sintijai bija jānokārto deviņi eksāmeni 
skolā un deviņi eksāmeni Civilās aviācijas aģentūrā. 
Eksāmeni bija jākārto angļu valodā tādos priekšmetos 

kā Air Law, Aircraft General Knowledge, Principles of Flight, 
Navigation, Meteorology, Flight Performance and Plan-

ning, Human Performance and Limitations, Operatio-
nal Procedures, Communications. Turklāt noslēgumā jāveic arī 
lidojumu veikšanas prasmes pārbaude ar sertificētu eksami-
nētāju Austri Zobenu.

Sintija pēc vidusskolas pabeigšanas iestājās Rīgas Teh-
niskās universitātes Aviācijas institūtā, tomēr saspringtā 

grafika dēļ jauniete bija spiesta studijas pārtraukt. Viņa cer, ka 
jau tuvākajā mācības tomēr varēs atsākt: «Komercaviācijā lidmašī-
nas kapteinim augstākā izglītība bieži ir obligāta prasība,» skaidro 
Sintija. Viņas mērķis ir kļūt par lidmašīnas kapteini, taču tas nav viss, 

pie kā meitene būtu gatava apstāties. «Vienmēr ir uz ko tiek-
ties,» saka Sintija, piesardzības labad gan neatklājot konkrētākas 
nākotnes ieceres.

Ieguldītais darbs atmaksājas

Lai piepildītu savu sapni, Sintijai vēl ļoti daudz jāmācās. «Pri-
vātpilota apliecība ir pats pirmais solis. Lai cilvēks būtu tiesīgs 
veikt otrā pilota pienākumus aviokompānijā, viņam ir jāizpilda 
vairākas kvalifikācijas prasības. Turklāt pēc komercpilota apliecī-
bas iegūšanas nemitīgi ir jāpapildina zināšanas dažādos kursos, 
jāiziet apmācības un pārbaudes. Es brīžiem padomāju, cik man 
vēl daudz jāmācās, un nesaprotu, kā lai vispār tik daudz iemācās,» 
smaidot saka mērķtiecīgā jauniete un atgādina pati sev, ka šķēršļi 
ir domāti, lai tos pārvarētu.

Sintijai neatsverams atbalsts ir ģimene un ļoti palīdz viņas rak-
sturs – mērķtiecība un neatlaidība. «Es uzskatu, ka tikai ar nopiet-
nu un metodisku darbu var kaut ko dzīvē sasniegt. Manuprāt, tā 
ir liela problēma, ka cilvēki domā – viss notiks pats no sevis. Dau-
dzi nav gatavi ieguldīt sevi. Taču ieguldītais darbs atmaksājas,» ir 
pārliecināta jaunā pilote.

Jauniešiem, kam ir tikpat lieli sapņi, Sintija iesaka ieklausīties 
sevī, atrast to, kas liekas visinteresantākais, neizniekot laiku, mētā-
joties no vienas nodarbes uz otru, bet, neraugoties ne uz kādiem 
šķēršļiem, koncentrēties un mērķtiecīgi doties sapņa piepildīju-
ma virzienā. 

«Cessna 172» ir ražota Amerikā. To 
ieviesa apgrozībā 1956. gadā. «Cessna 
172» ir četrvietīga lidmašīna ar vienu 
dzinēju un augstajiem spārniem. 
Ņemot vērā lidaparāta ilgo kalpošanas 
laiku un popularitāti, «Cessna 172» ir 
visveiksmīgākais masveidā ražotais 
lidaparāts vieglajā aviācijā.

1958. gadā Roberts Timms un 
Džons Kuks ar lidmašīnu «Cessna 
172 Hacienda» uzstādīja lido-
juma ilguma rekordu. Papildinot 
degvielas krājumus gaisā, viņi 
nolidoja attālumu, kas līdzinās sešu 
zemes ekvatoru garumam, un viņu 
lidojuma ilgums bija 64 dienas un 
22 stundas.
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Sintija Balašova lidaparātā  
«Cessna 172» kopā ar instruktoru

Sintijai patīk burāšana. Meitene saka: 
«Man patīk burāt. Lidošana dod brīvību 

telpā, bet burāšana – brīvību laikā.»

Vasarā Sintijai  
paveras krāšņi 
skati uz Latviju

Good Flying Weather
Sintija Balašova is one of the few girls in Latvia, who are undergoing pilot training. She began train-
ing for her private pilot license already at the age of 17. While attending the Riga State Gymnasium 
No.1 the girl simultaneously took her piloting courses in the evenings, making the last two years 
particularly uptight. Her goal is to become an airplane captain and to work in commercial aviation, 
and – moreover – the girl does not intend to stop at that.
Sintija has an advice for other youth – do not waste your time and decisively move toward making 
your dream a reality.

Летная погода
Синтия Балашова – одна из немногих девушек в Латвии, которая осваивает профессию 
пилота. Уже в 17 лет она поставила себе цель получить лицензию частного пилота. 
Параллельно учебе в Рижской Государственной 1 гимназии по вечерам училась на 
курсах пилотов, поэтому последние годы средней школы были для нее особенно 
напряженными.
Девушка хочет стать капитаном самолета и работать в коммерческой авиации, однако 
не собирается на этом останавливаться. 
Своим сверстникам она советует не разбазаривать время, а целеустремленно 
двигаться к намеченной цели.
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pirmā gada darbības «trako 
rotoru» plānots piedāvāt 
biznesa klientiem ārze-
mēs – izklaides pasākumu 
organizatoriem visā pasaulē. 
Lietišķi kontakti jau izveidoti 
Austrijā, Šveicē, Lielbritānijā, 
Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, 
Īslandē. «Mums ir zināmas 
tās kompānijas, kas vēlētos 
iegādāties «trako rotoru», 
kad produkts būs gatavs 
pārdošanai ārzemēs,» stāsta 
Roberts. Pētot biznesa at-
tīstību, uzņēmēji secinājuši, 
ka pēdējos gados atrakciju 
parku ienākumi pasaulē ir 
palielinājušies, kas norāda, 
ka cilvēki grib tērēt naudu 
izklaidei, tāpēc uzņēmēji 
noskaņoti optimistiski.

Inženiera zināšanas lieti noder

Viens no «trakā rotora» idejas īstenotājiem Roberts Brīvlauks 
RTU ir absolvējis divreiz: pirmoreiz iegūta automobiļu un auto-
saimniecības specialitāte Mehānikas fakultātē (šobrīd – Transporta 
un mašīnzinību fakultāte), otrreiz – MBA grāds Inženierekonomikas 
un vadības fakultātē. ««Trakā rotora» dēļ bija vērts mācīties rasēša-
nu un matemātiku: aprēķinot konstrukcijas izmērus, nācās atcerēties 
fizikas likumus, ģeometrijas teorēmas, sinusus un kosinusus,» atzīst 
Roberts. Vēl viens pluss ir kontakti ar mācībspēkiem – kā mārketinga 
konsultants talkā ir nācis RTU docents Modris Ozoliņš, savukārt teh-
niska rakstura konsultācijas sniedzis docents Ēriks Vonda. 

Idejas jāprot īstenot

«Līdzīgas idejas pasaulē virmo daudziem, bet ir jāprot tās attīs-
tīt līdz realizācijas stadijai. Tas nav viegli. Viss atkarīgs no cilvēkiem,» 
secina Gints Šāvējs. «Ir vajadzīga komanda, tās virzītājs un vienojoša 
doma par mērķi.»

JAUNAIS INŽENIERIS

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) absolventu  izgud-
rotais un uzprojektētais «trakais rotors» – karuselis, kurā 
var ripināties piedzīvojumu meklētāji un asu izjūtu cienītā-
ji – atradis pirmo pircēju. To šopavasar iegādājies Ventspils 
piedzīvojumu parks. Iespēju ripot no kalna jau izmantojuši 
aptuveni 400 parka apmeklētāju. «Trako rotoru» veido alu-
mīnija cauruļu karkass, kam piestiprināti gumijveida «banā-
ni» un sēdekļi. Iesēžoties karuselī, piesprādzējoties un pari-
pojot, iespējams piedzīvot neaizmirstamas izjūtas. 

Studiju laika ideja

Šāda izklaides pasākuma ideja pirms pāris gadiem radās RTU 
un Buskerudas koledžas (Norvēģija) kopīgi īstenotās MBA prog-
rammas «Inovācijas un uzņēmējdarbība» studentiem. Viņu uzde-
vums mācību nolūkos bija radīt jaunas biznesa idejas un ieviest 
tās praksē. 

Paši idejas autori, toreiz RTU studenti, tagad – jau absolventi 
Gints Šāvējs, Inese Suija-Markova un Roberts Brīvlauks, pa īstam 
«trakajam rotoram» noticēja 2008. gadā, konkursa «Ideju kauss» 
laikā – konkursā viņu ideja ieguva 3. vietu.

Pēc tam, nodibinot SIA «Trakais Rotors», sācies darbs Ogres 
Biznesa un inovāciju inkubatorā un garais meklējumu ceļš: «Kā 
minimums, ir bijuši vismaz 14 «trakā rotora» varianti, neskaitot sī-
kas konstrukcijas variācijas,» stāsta R. Brīvlauks. Izpētīts arī rotora 
līdzinieks – no Jaunzēlandes nākušais zorbings. Tā ir caurspīdīga 
bumba bumbā, kuras iekšienē cilvēks ripinās nepiesprādzēts. Sa-
līdzinot ar zorba bumbu, «trakais rotors» ir ērtāk un drošāk lieto-
jams, jo rotorā cilvēks ir piesprādzēts un pasargāts no traumām.

Latvijas tirgus – ieskrējiena celiņš

Idejas autoru mērķis ir attīstīt unikālu nišas produktu – «tra-
ko rotoru» jeb «crazyroller.eu». Uzņēmuma mērķa tirgus ir eko-
nomiski attīstītās pasaules atpūtas zonas, kur atpūtnieki vēlas 
un ir gatavi maksāt par jaunām un ekstrēmām sajūtām. Latvija 
ir produkta izstrādes vieta un tirgus apgūšanas pirmais solis. Ar 
pirmo klientu – Ventspils piedzīvojumu parku – uzņēmēji uztur 
garantijas attiecības: regulāri brauc skatīties, kā «rotors» darbo-
jas, un pēc nepieciešamības veic tā uzlabojumus. Pēc veiksmīga 

Ventspils piedzīvojumu parka 
pārvaldnieks Nauris Tālbergs:

«Trako rotoru» pirmoreiz 
ieraudzījām izstādē. Kad izgudrotāji 
nodemonstrēja to darbībā, nolēmām, 
ka gribam to piedāvāt sava parka 
klientiem. Būtisks stimuls karuseļa 
iegādei bija arī fakts, ka būsim pirmais 
un pagaidām arī vienīgais izklaides 
parks Latvijā, kura rīcībā ir šāda aktīvās 
atpūtas ierīce. 

«Trakais rotors» ir iekārta, kas nav 
paņemta no veikala plaukta, tāpēc 
kopā ar tā izgudrotājiem ik pa laikam 
veicam iekārtas uzlabojumus. Mums ir 
izveidojusies ļoti laba sadarbība. 

Visvairāk ripināšanos «trakajā rotorā» 
iecienījuši jaunieši, taču pozitīvi to 
novērtēja arī, piemēram, mans tēvs, 
kuram ir 74 gadi.

RTU studentu ripojošais 
vasaras bizness 
Pirmo «trako rotoru» iegādājies Ventspils piedzīvojumu parks

Lai piedzīvojumu tīkotāji varētu ripināties gan  
pa sauszemi, gan ūdenī, «trakā rotora»  
izgudrotāji izstrādājuši divus karuseļa variantus 

«Trakā rotora» diametrs pārsniedz trīs metrus – 
viens brauciens no kalna šādā milzu karuselī 
Ventspils piedzīvojumu parkā maksā trīs latus

Egita Kancāne
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Ielēca biznesā

SIA «City Scooter» piedāvā pasažieru pārvadājumus ar motorolleriem 
Rīgā. Uzņēmums darbu sācis pēc tam, kad Jānis kopā ar draugu, bijušo 
RTU studentu Elviju Akmentiņu, mototaksometru ideju pieteikuši Hipo-
tēku bankas konkursam «Lec biznesā!». No 183 pieteikumiem viņu ideja 
tikusi iekļauta 50 labāko vidū. Pēc biznesa plāna izveides jaunie uzņēmē-
ji bija vieni no trīsdesmit konkursa uzvarētājiem, balvā iegūstot iespēju 
izmantot mentores – uzņēmuma «JARDI. Partneri» dibinātājas Māras 

Špicbergas – pakalpojumus. 

SIA «City Scooter» tika reģistrēta šā gada jūnijā. 
Lai iegūtu finansējumu, puiši pieteicās arī jauno 

uzņēmēju atbalsta programmai   «ALTUM» un 
saņēma daļu no nepieciešamajām in-
vestīcijām biznesa izveidei.

Priekšrocības – ekonomija un prieks

Līdzīgi kā tradicionālie auto takso-
metri, arī mototaksometri strādā gan 
pēc izsaukuma, gan uz ielas noķerti. 

Galvenās mototaksometru priekšro-
cības salīdzinājumā ar tradicionālajiem 
taksometriem ir spēja ātrāk izbraukt sa-
strēgumus Rīgas intensīvajā satiksmē, kā 
arī saprotams un skaidrs cenu sadalījums: 
cilvēks maksā noteiktu summu par pakal-
pojumu neatkarīgi no ceļā pavadītā laika 
vai papildus nobrauktiem kilometriem. 

Tarifi tiek veidoti pēc zonējuma principa – 

The Rolling Summer-Business of RTU Students
RTU students and graduates have implemented successful business projects this summer. Jānis 
Pundurs and Elvijs Akmentiņš – student and ex-student of the RTU Faculty of Transport and Me-
chanical Engineering respectively – have founded the company «City Scooter», which offers a 
new service – passenger conveyances with scooter-taxis – in Riga. Gints Šāvējs, Inese Suija-Marko-
va and Roberts Brīvlauks, all graduates of the Faculty of Engineering Economics and Management, 
have, in their turn, sold their first self-invented and built «Crazy Roller» to the Adventure Park of 
Ventspils.

Летний бизнес на колесах 
Многие студенты и выпускники РТУ летом успешно занимались развитием 
собственных бизнес-проектов. Студент факультета транспорта и машиноведения 
Янис Пундурс и бывший студент Элвийс Акментиньш создали предприятие «City 
Scooter», которое предлагает рижанам новую услугу – пассажирские перевозки на 
такси-мотороллерах. В свою очередь выпускники факультета инженерной экономики 
и управления Гинтс Шавейс, Инесе Суйя-Маркова и Робертс Бривлаукс продали Парку 
приключений Вентспилса первый экземпляр «сумасшедшего ротора» собственного 
изобретения.

Rīga sadalīta četrās zonās, un brauciens vienas zonas robežās mak-
sā divus latus, par katru nākamo zonu, kurā tiek iebraukts, papildus 
maksājams viens lats. Ne mazāk nozīmīgi ir arī tas, ka, braucot ar mo-
totaksi, iespējams gūt  pozitīvas un vasarīgas emocijas.

Tādējādi klients var gūt prieku, ietaupīt laiku un naudu, jo ko-
pumā mototaksometru pakalpojuma cenas ir ievērojami zemākas 
nekā tradicionālajiem auto taksometriem, norāda Jānis. Un klien-
tam uzreiz ir skaidrs, cik būs jāmaksā par braucienu. Piemēram, 
brauciens ar mototaksometru no Ķīpsalas līdz Kaļķu ielai maksā 
divus latus, no Vecrīgas līdz Juglai – piecus latus. Pati mototakso-
metra ideja nav nekas jauns. Šāds pakalpojums ar panākumiem 
tiek sniegts vairākās pasaules lielpilsētās – Parīzē, Londonā, Romā, 
Maskavā. Taču Rīgā pakalpojums tiek piedāvāts pirmoreiz. 

Sezonāls bizness

Paredzēts, ka mototaksometru sezona šogad ilgs līdz 15. ok-
tobrim un atsāksies nākamā gada martā. Atkarībā no tā, kā veik-
sies šosezon, iespējams, mototaksometru pakalpojumus nākam-
gad piedāvās arī Jūrmalā.

Universitātē mācītais likts lietā

J. Pundurs RTU ir ieguvis bakalaura grādu aviācijas transportā un 
šobrīd studē mehatroniku, savulaik aktīvi darbojies RTU studējošo 
pašpārvaldē. Jānis atzīst, ka, organizējot darbu savā uzņēmumā, 
noder gan organizatoriskās prasmes, kas gūtas, darbojoties RTU 
Studentu parlamentā, gan tehniskās zināšanas, studējot Transpor-
ta un mašīnzinību fakultātē: «Strādājot ar motorolleriem, ir jāseko 
līdzi to tehniskajam stāvoklim, jāsaplāno regulārās apskates, jāseko 
to izpildei u. tml. Universitātē mācītais ik dienu tiek likts lietā.»

Rīgā darbu sākuši motorolleri –  
mototaksometri

Rīgas ielās šovasar darbu 
sākuši trīs jauna tipa taksomet-
ri – motorolleri jeb mototak-
sometri, kas paredzēti veiklai 
sastrēgumu un mazu attālumu 
pārvarēšanai pilsētā. Piemēram, 
brauciens ar mototaksomet-
ru no Ķīpsalas līdz Kaļķu ielai 
maksā divus latus, un intensīvas 
satiksmes apstākļos motorol-
lers ir ātrāks nekā tradicionālais 
taksometrs, stāsta viens no SIA 
«City Scooter» dibinātājiem, RTU 
4. kursa mehatronikas students 
Jānis Pundurs.

Mototaksometrs

Strādā, noķerot uz ielas vai izsaucot pa 
tālr.: 28800080 

Brauciens vienas zonas ietvaros Ls 2

Zonējums mājaslapā  
www.cityscooter.lv

Darba laiks darba dienās no plkst. 7.30 
līdz 22; brīvdienās no plkst. 10 līdz 22

Izbraucienu ar mototaksometriem garantē  
vēju matos un prieku sirdī – atzīst jaunie  

uzņēmēji Jānis Pundurs un Elvijs Akmentiņš 
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Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informā-
cijas tehnoloģiojas fakultātes Sistēmu teorijas un projek-
tēšanas katedrā izgudrota monitoringa sistēma, kas ļauj  
iegūt informāciju par darba devēju prasībām pret jaunajiem 
speciālistiem un salīdzināt tās ar zināšanām un prasmēm, 
ko iespējams gūt universitātē. Šāda sistēma atvieglos studi-
ju satura salīdzināšanu ar mainīgajām industrijas prasībām 
un uzlabos zināšanu plūsmu starp universitāti un industriju.

Monitorings studiju programmu trūkumu noteikšanai

Iecerēts, ka monitoringa sistēmai būs divas daļas – informāci-
jas meklēšanas un analīzes bloks un Sadarbības servisu portāls, 
kurā tiks atspoguļota apstrādātā informācija. Tas varētu kalpot kā 
ērti lietojams instruments universitātes un industrijas informāci-
jas apmaiņai, kā arī studiju programmu salīdzināšanai, vēlamo iz-
maiņu un studentiem prioritāro brīvās izvēles kursu noteikšanai. 

Izstrādāts tīmekļa aģenta prototips

Universitātē iegūstamās kompetences visprecīzāk atspoguļo-
tas studiju kursu aprakstos. Savukārt prasības pret darba ņēmē-
jiem darba devēji parasti visprecīzāk atspoguļo, izsludinot vakan-
ces. Tāpēc informācijas iegūšanai jaunajā monitoringa sistēmā 
izveidots darba devēju izsludināto vakanču meklētājs – tīmekļa 
aģenta prototips. Tā ir programmatūra, kas ceļo pa tīmekli, seko-
jot hiperteksta saitēm un iegūstot tīmekļa dokumentus. 

Problēma – brīvā formā atspoguļotas kompetences

Tomēr, lietojot tīmekļa aģenta prototipu, rodas problēmas vien-
nozīmīgi identificēt kompetences tā iemesla dēļ, ka darba devēji 
izsludinātajās vakancēs informāciju atspoguļo brīvā teksta formā. 
Tāpat brīvas formas teksts pastāv arī studiju kursu aprakstos. Tur-
klāt vārdi, kādus kompetenču aprakstam lieto abas «puses», nav 

Zināšanu prasību monitoringa 
sistēma stiprinās saikni ar industriju

identiski. Tāpēc sekmīgai monitoringa veikšanai papildus ir izstrādāta 
pastarpinātas kompetenču atbilstības noteikšanas metode, kas paredz 
«starpvalodas» – noteiktu starptautiski atzītu kompetenču standartu – 
izmantošanu. 

Prototips sadarbībā ar 
«Lattelecom Technology Ltd.»

Veiksmīgai monitoringa sistēmas 
izveidei nepieciešama industrijas 
un izglītības iestāžu sadarbība. Tās 
ietvaros kopā ar «Lattelecom Tech-
nology Ltd.» ir izstrādāts Java pro-
grammēšanas valodā veidots pro-
totips, kurā, vadoties pēc Eiropas 
e-kompetenču sistēmas (European 
e-competence Framework), zinātnie-
ki un industrijas pārstāvji ir salīdzinā-
juši, piemēram, studiju programmas 
«Biznesa informātika» piedāvātās 
kompetences ar uzņēmuma SIA 
«Lattelecom» nepieciešamajām 
kompetencēm. 

Darbs turpinās

Pagājušajā gadā monitoringa sis-
tēmas izstrādē ir sākta sadarbība ar 
Montpellier Universitāti Francijā, kur 
tiek veikti pētījumi par konceptuālo 

struktūru un ontoloģiju automātisku salīdzināšanu, kā arī ar Biznesa 
informātikas departamentu Rostokas Universitātē, lai veidotu modu-
ļus dažādu augstskolu studiju programmu un kursu savstarpējai sa-
līdzināšanai, kas ir aktuāli studentu apmaiņas programmu kontekstā.  

Izstrādāts  
prototips  
automatizētai  
darba devēju  
pieprasīto un  
universitāšu  
programmu  
piedāvāto  
kompetenču  
salīdzināšanai

«Mūsdienās 
kompetences  
tiek uzskatītas par 
sava veida valūtu 
darba tirgū, tāpēc 
nepieciešams 
salīdzināt indus-
trijas kompeten-
ču pieprasījumu 
ar universitātes 
kompetenču  
piedāvājumu,» 
atzīst projekta 
vadītāja profesore 
Mārīte Kirikova 

The Knowledge Requirements Monitoring System to Strengthen the Ties to Industry
A monitoring system, which allows to gather information on employer requirements for 
new specialists and to compare it to the knowledge and skills obtainable at the university, 
has been invented at the RTU Department of System Theory and Design. For this purpose 
a Java-language-based prototype has been developed and tested in collaboration with 
«Lattelecom Technology Ltd». A module development for different higher educational es-
tablishment program and course comparison has begun in collaboration with internation-
al partners. Such comparison is topical within the context of student-exchange programs.

Система мониторинга требований к знаниям укрепит связь с индустрией
На кафедре теории и проектирования  систем РТУ изобретена система мониторинга, 
позволяющая получить информацию о требованиях работодателей к молодым специалистам 
и сравнить их со знаниями и навыками, получаемыми в университете. С этой целью в 
сотрудничестве с предприятием «Lattelecom Technology Ltd» разработан и испытан прототип, 
созданный на языке программирования Java. В сотрудничестве с зарубежными партнерами 
начата разработка модулей для сравнения учебных программ и курсов различных вузов. 
Особенную актуальность изобретение приобретает в контексте программ по обмену. 
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An Opportunity for Researchers
The  European Union 7th Framework Program project competition list was announced on 20 July, 
and nearly 7 billion euros have been allocated for the implementation thereof. Latvian researchers 
have also been given an opportunity to participate in the competitions. This fall information days 
will be organized in Riga to provide more information about the opportunities of the Framework 
Program. On 13th September the Baltic regional information day and opportunity workshop of 
the Transport subprogram appeal will take place in Riga, and will host the Head of the European 
Commission Directorate-General for Research and Innovation Transport Research Directorate 
Aeronautics Unit Tiit Jürimäe as the chief speaker. AN
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Возможность для исследователей
20 июля стартовал общий конкурс проектов 7-ой Рамочной программы Европейской 
Комиссии, на осуществление которых предусмотрено почти семь миллиардов евро. 
Возможность участвовать в конкурсе есть и у исследователей Латвии. Осенью в Риге 
пройдут информационные дни, которые подробнее познакомят с возможностями 
Рамочной программы. Одно из таких мероприятий, а также мастерская возможностей 
Балтийского региона для проектов транспортной подпрограммы пройдет 13 сентября 
в РТУ. В мероприятии будет участвовать руководитель отделения аэронавтики 
Директората транспортных исследований Генерального директората исследований 
и инноваций Европейской Комиссии Тиит Юримяэ.

Latvijas zinātniekiem ir sniegta iespēja pieda-
līties līdz šim lielākajā Eiropas Komisijas 7. Ietvar-
programmas (7-IP) projektu konkursu kopumā, kurā 
iekļauti kopskaitā 55 projektu konkursi ar kopējo 
budžetu gandrīz septiņi miljardi eiro. Konkursu ko-
pums pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai izsludi-
nāts 20. jūlijā.

Iespēja pētniekiem
Eiropas Komisija pētniecības projektu īstenošanai  
piedāvā gandrīz septiņus miljardus eiro

Baltijas reģiona informācijas un iespēju 
darbnīca RTU 

13. septembrī RTU Mazajā aulā notiks 7-IP 
Transporta apakšprogrammas uzsaukuma 
Baltijas reģiona informācijas un iespēju 
darbnīca. Eiropas Komisijas Pētniecības un 
inovāciju ģenerāldirektorāta Transporta 
pētniecības direktorāta Aeronautikas nodaļas 
vadītājs Tits Jūrimē (Tiit Jürimä) iepazīstinās 
ar 2012. gada darba programmu Transporta 
apakšprogrammā, kā arī prezentēs plānoto EK 
pētniecības programmu «Horizon 2020». Tiks 
sniegts pārskats par aktīvajiem partnerības 
meklējumiem Transporta tematikā, kā arī 
tiks organizēti labās prakses treniņi sekmīgai 
projektu pieteikumu iesniegšanai. Atbalstu 
aktivitātēs sniegs 7-IP projekti ETNA (www.trans-
port-ncps.net) un TransNEW (www.transnew.eu). 
Papildinformācija: portālā ORTUS.

7-IP Informācijas dienu un partnerības biržu 2011. gada kalendārs
Sadarbības  
apakšprogramma Datums Mēnesis Informācijas dienu / partnerības biržu 

norises vieta Saite internetā

Veselība
17. jūnijs Husa President Park Hotel, Brisele, Beļģija http://ej.uz/4dwz
9. jūnijs Charlemagne, Brisele, Beļģija http://ej.uz/95uy

Pārtika 15. jūnijs Charlemagne, Brisele, Beļģija http://ej.uz/62me

IKT
12. septembris Albert Borschette, Brisele, Beļģija http://ej.uz/uxz2
5. oktobris Jean Monnet Building, Luksemburga http://ej.uz/gs7p

Nanozinātne, materiāl-
tehnoloģijas 11.-12. jūlijs Charlemagne, Brisele, Beļģija http://ej.uz/phes

Enerģētika 7. jūlijs Charlemagne, Brisele, Beļģija http://ej.uz/ykxm

Vide
5.- 6. septembris Hotel Mercure Hevelius, Gdaņska, Polija

http://ej.uz/3jft
http://ej.uz/nmyr

17. jūlijs Albert Borschette, Brisele, Beļģija http://ej.uz/hg2d

Transports
18.- 19. jūlijs Charlemagne, Brisele, Beļģija http://ej.uz/2qwo

13. septembris RTU, Rīga, Latvija www.ortus.lv
Sociālekonomiskās un 
humanitārās zinātnes 19.- 21. septembris Tech Gate Vienna, Vīne, Austrija http://ej.uz/f7mv

Kosmoss 18.- 19. jūlijs LU, Rīga, Latvija http://ej.uz/3frb

Drošība
8. septembris Covent Garden Building, Brisele, Beļģija http://ej.uz/nhbo

19. septembris Hotel Hilton, Varšava, Polija http://ej.uz/u5r4

Pieejamā 7-IP finansējuma apjoms pa apakšprogrammām
Īpašā  
program-
ma

Apakšprogramma Darba programmas identifikators
Programmas 
budžets  
2012. gadam

Projektu kon-
kursa pietei-
kumu termiņš

Idejas ERC-2012-StG_20111109 € 729 982 620 09.11.2011

Sadarbība

Veselība
FP7-HEALTH-2012-SMES-FOR-IN-
NOVATION € 108 000 000 27.09.2011

FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 € 546 000 000 04.10.2011
Pārtika un lauksaimniecība FP7-KBBE-2012-6-singlestage € 304 570 000 15.11.2011

Informācijas un komuni-
kāciju tehnoloģijas

FP7-ICT-2011-C € 46 000 000 12.03.2013
FP7-ICT-2011-8 € 787 000 000 17.01.2012
FP7-2012-ICT-GC € 30 000 000 01.12.2011
FP7-2012-NMP-ICT-FoF € 160 000 000 01.12.2011

Nanozinātne, nanoteh-
noloģijas

FP7-NMP-2012-SME-6 € 48 000 000 08.11.2011
FP7-NMP-2012-SMALL-6 € 124 000 000 08.11.2011
FP7-NMP-2012-LARGE-6 € 110 000 000 08.11.2011
FP7-NMP-2012-CSA-6 € 10 500 000 24.01.2012

Enerģija
FP7-ENERGY-2012-2 € 81 000 000 08.03.2012
FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB € 140 000 000 01.12.2011
FP7-ENERGY-2012-1-2STAGE € 138 000 000 25.10.2011

Vide (arī klimata izmaiņas)
FP7-ENV-2012-two-stage € 217 000 000 20.10.2011
FP7-ENV-2012-one-stage € 38 000 000 20.10.2011

Transports (arī aeronau-
tika)

FP7-AAT-2012-RTD-L0 € 5 000 000 25.10.2011
FP7-AAT-2012-RTD-1 € 136 040 000 01.12.2011
FP7-2012-GC-MATERIALS € 35 000 000 01.12.2011
FP7-TPT-2012-RTD-1 € 10 000 000 01.12.2011

Drošība FP7-SEC-2012-1 € 241 700 000 23.11.2011
Kosmoss FP7-SPACE-2012-1 € 84 000 000 23.11.2011

Iespējas

Pētniecības infrastruktūra FP7-INFRASTRUCTURES-2012-1 € 90 300 000 23.11.2011
Pētniecība MVU vaja-
dzībām FP7-SME-2012 € 214 700 000 06.12.2011

Pētniecības potencials FP7-REGPOT-2012-2013-1 € 66 570 000 03.01.2012
Zinātne sabiedrībā FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1 € 37 400 000 22.02.2012

Kaspars Kalniņš, Eiropas Komisijas  
7. Ietvarprogrammas Nacionālā kontakt-
punkta eksperts, RTU vadošais pētnieks:

Eiropas Komisijas Ietvarprogramma ir pētniecības 
un attīstības programma, kurā RTU pētnieki 
ar panākumiem piedalās jau kopš 1998. gada. 
Īstenojot Ietvarprogrammas projektus, iespējams 
iegūt finansējumu pētniecībai, pierādīt Latvijas 
zinātnieku starptautisko konkurētspēju, izveidot 
sadarbības partneru tīklu visā Eiropā un gūt 
nenovērtējamu pieredzi. Tāpēc aicinu ikvienu 
RTU pētnieku apsvērt iespēju dalībai projektu 
pieteikumu konkursos, kā arī gūt informāciju 
apakšprogrammu Informācijas dienās un 
partnerības biržās, kas visu rudeni norisināsies 
gan Rīgā, gan citviet Eiropā.

Noderīga saite

Kopskata informācija par visiem konkursiem: 
http://ec.europa.eu/fp7calls



28 2011. gada rudenswww.rtu.lv

JAUNAIS INŽENIERIS

Kā lietderīgi izmantot cilvēka ķermeņa kustību radīto ener-
ģiju? Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Tehniskās fizikas insti-
tūta un Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūta (TTDI) 
pētnieki asociētā profesora Jura Blūma vadībā izstrādājuši 
savu risinājumu – no plakaniem elementiem izveidot iekārtu, 
kas spēj pārveidot cilvēka kustību enerģiju elektrībā. Līdz ar to 
vairs nebūtu nepieciešams domāt par bateriju nomaiņu dažā-
dām apģērbam pievienotām iekārtām un sensoriem, bet pie-
tiks tikai staigāt, kustinot rokas, ko tāpat būtu darījuši. Šā gada 
pavasarī J. Blūma patentētais periodisko kustību ģenerators, 
kas integrēts žaketē un ģenerē elektrību, izraisīja lielu interesi 
starptautiskajā izstādē «Smart Textiles Salon 2011» Beļģijā. Tur-
klāt interesi par sadarbību nākotnē izrādījuši arī pārstāvji no 
nacionālā rehabilitācijas centra «Vaivari».

Vara spolīte kā sniegpārsliņa

«Cilvēks ir staigājoša krāsns, turklāt ļoti daudzas kustības, ko 
mēs veicam, lai, piemēram, soļotu uz priekšu, mums nemaz nav 
nepieciešamas. Šo kustību radīto enerģiju var izmantot, lai iegūtu 
elektrisko enerģiju.»

RTU zinātnieku radītā ierīce ir pavisam vienkārši lietojama – 
nepieciešama metāla stieple un magnēts, lai izveidotu elektro-
enerģijas ģeneratoru. Kā stāsta zinātnieks, pirmie portatīvie ele-
menti parādījās pirms aptuveni astoņiem gadiem, taču tie visi 
bija trīsdimensionāli – magnētam bija jākustas spolītē. Šo īpašību 
dēļ to nebija iespējams integrēt apģērbā. «Mūsu variantā piedā-
vāts integrēt plakanas spolītes, kas nekādi neietekmē apģērba 
īpašības. Šī tehnoloģija ir pavisam jauna, un pašlaik izstrādāta tikai 
viena žakete, kas aprīkota ar elektromehāniskā ģeneratora spoli 
un magnētu,» skaidro J. Blūms.

Viss pārējais elektroniskais aprīkojums šajā ierīcē, pēc zinātnieka 
teiktā, var būt divu sērkociņu kastīšu lielumā. «Mums ir nepiecie-
šams taisngriezis, kas pārveidos maiņspriegumu līdzspriegumā, 
un akumulators vai cits elements, kurā tas viss tiks uzkrāts. Tas viss 

Anna Riekstiņa

Top viedi apģērbi
Ar Eiropas fonda atbalstu Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki izstrādājuši žaketi,  
kas kustoties ražo elektrību, un bērna vējjaku, kas rūpējas par bērna veselību un drošību

veido noslēgtu enerģijas avotu. 
Ko mēs šim avotam pievienojam, 
ir pilnīgi vienalga – temperatūras, 
sirdsdarbības aktivitātes, pulsa 
vai atrašanās vietas mērītājus.»

Zinātnieks atklāj, ka plakana-
jai spolītei ir būtiska priekšro-
cība – tā var būt kā dekoratīvs 
elements uz apģērba: «Patlaban 
mēs sadarbībā ar TTDI docen-
ti Ingu Dāboliņu pētām iespējas izmantot arī citas formas spolīti,  
piemēram, aptamborētu spolīti, zvaigznīti, sniegpārsliņu.»

Pateicoties sadarbībai ar Lejasreinas Augstskolu (Hochschule Nie-
derrhein) Vācijā, Tehniskās fizikas institūta zinātnieki var spert nāka-
mo soli savos pētījumos. «Vācijas universitāte mums atsūtīja vadošos 
diegus jeb tekstilvadus, ko mēs izmantojam spolītes formas izšūšanai 
uz apģērba. Tekstilvads izskatās kā visparastākais diegs, taču tam ir 
papildu īpašība – vara vai tērauda stieple jau ir iestrādāta diegā, kas 
ļauj to ievērt izšūšanas mašīnā,» atklāj J. Blūms.

Izmanto cilvēku glābšanā

Cik daudz enerģijas šādi var iegūt? «Aptuveni stundu soļojot šajā 
žaketē, pietiks, lai sešas stundas darbinātu dzirdes aparātu, mērītu 
kādu medicīnisku parametru vai sūtītu informāciju datoram,» piemē-
ru min J. Blūms. Soļojot ar vienu spoli tiek iegūts tiks daudz enerģijas, 
lai pietiktu dažādu sensoru darbināšanai un informācijas nosūtīšanai 
attālinātajam uztvērējam.

Zinātnieks ieskicē vienu no vairākiem iespējamiem šāda apģērba 
izmantošanas veidiem: «Slēpošanas bāzē jūs noīrējat kombinezonu, 
kas aprīkots ar šādu sistēmu. Jūs soļojat, uzkrājat enerģiju, un signāli 
ik pa piecām minūtēm tiek sūtīti uz datoru bāzē par to, kur jūs at-
rodaties. Ja pēc desmit minūtēm signāla nav, dators meklē pēdējo 
zināmo atrašanās vietu, bet pēc pusstundas uz turieni izbrauc glāb-
šanas vienība, lai pārliecinātos, kas ir noticis.»

Projektā iesaistīti

Asoc. prof. Juris Blūms

Prof. Ausma Viļumsone

Doktorante Gaļina Terļecka

Docente Inga Dāboliņa

Maģistrants Ilgvars Gorņevs

Pētniece Anželika Blūma

Pētnieks Uģis Briedis

Šādi izskatās 
vara spolīte, 
ko RTU  
zinātnieki 
piedāvā  
integrēt  
apģērbā, 
piemēram, 
žaketes 
piedurknē

RTU asociētais profesors  
Juris Blūms izstādē  

«Smart Textiles Salon»  
Beļģijā šā gada pavasarī 
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diegi un elastīgie savieno-
jumi būs visatbilsto-
šākie. Gribam arī 
atrast lētākus 
un efektīvā-
kus elektro-
nikas ele-
mentus, 
kā arī 
m e k -
lējam labākus  
mitrumu necaurlaidīgus audumus.» Pētnieki cer atrast arī opti-
mālo risinājumu elektronikas izvietošanai jakā: «Pirmajā proto-
tipā elektronika ir izvietota mugurkaula rajonā, kas nav vislabā-
kais risinājums, jo cietā baterija ir novietota pret mugurkaulu, 
kas var apdraudēt bērna veselību, ja viņš nokrīt uz muguras,» 
skaidro I. Parkova.

Jaciņa spēj mirgot piecas 
stundas, ieslēgta otrajā vai 
trešajā režīmā. Pēc visu para-
metru uzlabošanas tā varētu 
mirgot vēl ilgāk, paredz tās 
autore.

RTU Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūta dokto-
rantes Ineses Parkovas radītā bērna vējjaka uz mātes somu bez-
vadu veidā pārraida brīdinājumu, kad bērns ir sasvīdis vai vi-
ņam ir karsti. «Jaka ar integrētās elektronikas palīdzību uztver 
bērna ķermeņa mikroklimata datus un signalizē par ķermeņa 
temperatūru un relatīvo mitrumu,» skaidro jaunā pētniece un 
dizainere un piebilst, ka viens no sistēmas signalizēšanas vei-
diem ir jakā iestrādātā optisko šķiedru auduma izgaismošana.

Jakai ir vairāki starošanas jeb mirdzēšanas režīmi. «Pirmais ir gaidī-
šanas režīms; otrajā režīmā jaka staro atbilstoši mikroklimatam – ja ir 
pārsniegta noregulētā norma – 33°C vai 40% relatīvā mitruma, soma 
sāk pīkstēt. Trešajā režīmā jaka staro 
pārtraukti ar vienmērīgu frek-
venci neatkarīgi no mikrokli-
mata. Šis režīms ir noderīgs 
tumšos laika apstākļos – 
bērns ir labāk saskatāms uz 
autoceļa, kā arī māte savu 
bērnu var redzēt tumsā. 
Ceturtajā režīmā jaka sta-
ro nepārtrauk-
ti,» stāsta 
zinātniece.

Sask aņā 
ar zinātnieku 
veiktajiem mē-
rījumiem mātes 
soma spēj uztvert signālus pat 
50 metru attālumā. 

Pagaidām pētniecei izdevies izgatavot vienu šādu jakas pro-
totipu, un šobrīd notiekot intensīvi pētījumi, lai jaku padarītu vēl 
efektīvāku. «Nākamajos pētījumos mēs piemeklēsim citus elek-
tronikas elementus, uzlabosim savienojumus. Pirmajā prototipā 
izmantoti analogie mitruma un temperatūras sensori, taču turp-
māk mēs plānojam izmantot digitālos, jo ar analogo sensoru ie-
gūtā informācija nav tik precīza,» skaidro I. Parkova. Pētnieku mēr-
ķis ir arī sīkāk izpētīt dažādu materiālu piemērotību šādas jakas 
izgatavošanai: «Patlaban mēs pētām, kuri vadītspējīgie audumi, 

Smart Clothes in Development
With support from the European Fund, RTU scientists have developed a jacket that produces elec-
tricity when moving. The jacket has an integrated flat metal coil and magnet, which together 
constitute an electric generator. At the moment the scientists are working on textile wires that 
could be sewn onto fabric, and are studying the possibilities of producing the coil in the shape of 
a snowflake or a star. RTU researcher Inese Parkova, in her turn, has made a children’s blazer, which 
receives and collects data of the child’s body microclimate by means of integrated electronics 
and signalizes on body temperature and relative humidity. One of the means of signalizing is the 
lighting of the optical fiber fabric, which is integrated into the blazer. 

Создается «умная» одежда
При поддержке  Европейского фонда учеными РТУ разработан пиджак, при движении 
вырабатывающий электричество. В пиджак интегрирована металлическая катушка и 
магнит, образующие генератор элетроэнергии. В данный момент ученые работают с 
текстильными проводами, которыми можно вышивать на ткани, а также исследуют 
возможность видоизменить катушку, преобразовав ее в снежинку или звездочку. 
Исследователь РТУ Инесе Паркова создала детскую куртку, которая при помощи 
интегрированной электроники анализирует данные  микроклимата тела ребенка и 
сигнализирует о температуре тела и относительной влажности. 

Bērna vējjaka sargā un brīdina

Inese Parkova demonstrē bērna vējjaku izstādē 
«Smart Textiles Salon» BeļģijāMātes soma, kas bezvadu veidā pārraida 

brīdinājumu, kad bērns vējjakā ir sasvīdis vai 
viņam ir karsti

Projektā iesaistīti

Prof. Ausma Viļumsone

Doktorante Inese Parkova 

Dr. sc. ing. Aleksandrs Vališevskis

Dr. sc. ing. Inese Ziemele

Žakete un bērna vējjaka 
izstrādātas Eiropas Sociālā 
fonda projektā «Starpnozaru 
zinātniskās grupas izveidošana 
viedo tekstiliju jaunu 
funkcionālo īpašību attīstīšanai 
un integrēšanai inovatīvos 
izstrādājumos»; vienošanās  
Nr. 2009/0198/1DP/1.1.1.2.0./09/
APIA/VIAA/148
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Filmēšanas aizkulises: knīpstangas  
kā krokodils un cimds kā gaisa balons
RTU TV reklāmas klipā aktieru lomās  
iejutās studenti un ar «burvju triku»  
palīdzību atdzīvojās instrumenti 

Egita Kancāne

Ik gadu jauno studentu uzņemšanas laikā Rīgas Tehniskā 
universitāte (RTU) televīzijā demonstrē atgādinošu reklā-
mas klipu. Šogad RTU sadarbībā ar SIA «ESM GROUP» sarū-
pēja īpašu pārsteigumu – reklāmas videoklips tika veidots 
neierasti. Klipa tehniskā izpilde un veids, kādā notika kadru 
montāža, Latvijā tiek izmantoti ļoti reti. Un pati filmēšana 
līdzinājās burvju mākslinieka trikiem, jo katrs klipā redza-
mais priekšmets tika filmēts atsevišķi, to iekustinot ar nepa-
manāmām auklām un izmantojot citas tehnikas. Tieši tāpēc 
knīpstangas TV ekrānā uzvedās kā izsalcis krokodils, cimds 
tēloja gaisa balonu, ota krāsoja, mērlente «mērīja» bez cil-
vēku palīdzības un kolbas pašas parūpējās par zili zaļu ķī-
misko reakciju.    

Klips pieejams internetā: http://ej.uz/96rm
Klipu veidoja profesionāļu komanda: Mārtiņš Sudrabs (režija, 

kamera), Roberts Brežģis (montāža), Jānis Kešāns (operatora asis-
tents) un «ESM GROUP» (ideja un koncepcija). 

Reklāmā filmējās RTU studenti: Enerģētikas un elektrotehnikas fa-
kultātes 1. kursa maģistranti Janīna Doviborova un Jānis Vinklers un 
Transporta un mašīnzinību fakultātes 5. kursa students Guntis Dlohi.

Knīpstangu un citu priekšmetu 
atrašanās vietu Jānim un Janīnai 

vajadzēja iegaumēt pirms filmēšanas. 
Filmēšanās laikā klipā redzamais 

galds ar savdabīgi «animētajiem» 
instrumentiem patiesībā bija tukšs

Kamēr Janīnu grimēja, Jānis montāžas inženiera 
Roberta Brežģa uzraudzībā izmēģināja reklāmas 

sižetam piemērotākās sejas izteiksmes. Lai arī 
aktiermāksla Jānim kā ilggadējam deju ansambļa 
«Daiļrade» dalībniekam nav sveša, reizēm notēlot 

pārsteigumu nav nemaz tik vienkārši

Neiztika arī bez neparastiem 
radošajiem risinājumiem: lai galda 

virsmu nofilmētu nepieciešamajā 
augstumā, tā kājas tika pagarinātas 

ar skapju palīdzību

Reklamēt savu universitāti ir milzīgs prieks un 
lepnums – atzīst jaunie aktieri. Studijas RTU ir 
piemērotas gan puišiem, gan meitenēm. Tos, kuri 
apguvuši tehniska rakstura studiju programmu 
un iemācījušies saprast, ko nozīmē tik netverams 
jēdziens kā «elektrība», vēlāk neizbrīna pat cimds, 
kurš tēlo gaisa balonu

Guntim reklāmas klipā bija otrā 
plāna loma, un viņa «uznāciens» ilga 
aptuveni četras sekundes. Viņam 
patika reklāmas galvenā doma – ka 
tehniskās zinātnes mēdz būt ļoti 
radošas un jautras, tāpēc tieši viņš 
reklāmā aicināja domāt tehniski
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Kad aktieri bija nofilmēti, klipa 
veidotāji uzvilka burvju mēteļus un 
sāka atdzīvināt lietas. Operatora 
asistents Jānis Kešāns zināja otai 
sakāmos buramvārdus

Režisors Mārtiņš Sudrabs un 
montāžas inženieris Roberts 
Brežģis izstrādāja mērlentes 

atdzīvināšanas stratēģiju

Mērlentes filmēšanas process daudz 
neatšķiras no čūsku dīdīšanas – 

nodomāja operatora asistents Jānis, 
īstenojot režisora izdomāto burvju triku

Trika «Kas datoram 
vēderā?» īstenotāji 
filmēšanas starplaikos 
aizrāvās ar ēnu teātri 

Kreks-peks-feks! 
Buratīno šoreiz 
nesanāca. Bet «dzīvs» 
koka tornītis gan!

Lielisks rezultāts! – tā pēc  
filmēšanas nosprieda ne tikai  
režisors un montāžas inženieris,  
bet arī filmēšanas organizatore  
SIA «ESM GROUP» direktore Liene Siliņa, 
stiliste Baiba Blaus  un radošais prāts Jānis 
Zālītis, kurš gan kā fotogrāfs palicis aizkadrā
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Behind the Scenes: Pincer-Crocodiles and Glove-Air-Balloons
This year RTU prepared an unusual TV ad video in collaboration with «ESM GROUP» for its new 
student enrollment campaign. The technical execution of the video and the method for sequence 
montage is rarely used in Latvia. The scenes resemble magicians’ tricks, as every object in the video 
was individually filmed, and was moved by means of invisible strings and other techniques. Three 
RTU students took part as actors.

За кулисами съемки: плоскогубцы в виде крокодила и перчатка как воздушный шар
В рамках рекламной кампании РТУ по привлечению новых студентов в сотрудничестве 
с предприятием «ESM GROUP» был создан необычный видеоклип для рекламы 
на телевидении. Такое техническое исполнение клипа и способ монтажа кадров 
в Латвии используются очень редко. Съемка была похожа на трюки фокусника. 
Каждый участвующий в клипе предмет снимался отдельно, причем его приводили 
в движение невидимые веревочки и «волшебные» приемы. В качестве актеров были 
задействованы и три студента РТУ. 
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RTU vasaras nometne skolēniem: 
laboratorijas, kāzas, velosipēds 
un citi piedzīvojumi 

Pirmā vasaras nometne skolēniem Rīgas Tehniskās uni-
versitātes (RTU) vēsturē ieies kā viens no skaistākajiem mir-
kļiem. Ne tikai tāpēc, ka tās laikā 30 skolasbērni apsēdās 
studentu solos un pieradināja profesorus pie vārda «skolo-
tāji». Bet arī tāpēc, ka līdz ar skolēniem dažas RTU audito-
rijas pirmoreiz pārvērtās par īstām saldējuma darbnīcām, 
dažas Rīgas ielas – par ūdens kara poligoniem, bet kopmīt-
ņu istabiņas – par vietu, kas marķētas ar smaidīgu uzrakstu 
«Šeit visi nav mājās». Nometnē «Pasaule pieprasa tehniskos 
prātus» 8. un 9. klases skolēni iepazina universitāti, klausījās 
lekcijas, piedalījās praktiskajās nodarbībās un ik pa laikam 
neaizmirsa būt īsti skolēni – paguva noorganizēt arī impro-
vizētas kāzas, no kāda «Erasmus» studenta iegādāties ve-
losipēdu, iemīļot ikvakara peldes RTU Ķīpsalas baseinā un 
iegūt draugus uz mūžu.

Vasaras sākumā RTU notika nedēļu ilga nometne, kuras laikā 30 skolēni no visas 
Latvijas iepazina inženierzinātņu studiju virzienu burvību

Dienas piepildīja RTU 
struktūrvienību sarūpētas 

nodarbības: robotu «stafetes», 
sendvičveida konstrukciju 
testēšana, «Zaļās pilsētas» 

domes deputātu sēde, 
elektromagnētiskā lauka 

mērīšana, RFID un GPS 
tehnoloģiju iepazīšana, RTU 

150. jubilejas plakātu gleznošana 
u. c. 27 nometnes dalībnieki 

atzina, ka nometnē piedzīvotais 
iedvesmoja mācīties fiziku 

un ķīmiju un pēc vidusskolas 
izvēlēties studijas RTU

Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs nometnes laikā 
tika pārvērsts par saldāko Rīgas vietu – jo… tur tapa īsts ķīmiķu 
SALDĒJUMS, kuru var pagatavot trīs minūšu laikā

Skolēni pierādīja, ka 
prot lieliski iejusties 
Jelgavas domnieku 

lomās, ka ar rācijām 
darbojas veiklāk nekā 

specdienestu aģenti un 
ka zina, kā būvējami 

Pēterbaznīcas cienīgi 
torņi, pat, ja vienīgais 

būvmateriāls ir 
nometnes puiši

Veicot arhitektu rīkoto fotoorientēšanās 
sacensību uzdevumus Vecrīgas ielās, tapa 
ne vien draudzīgas bildes pie jūgendstila 
pieminekļiem, bet tika arī izspēlēti tādi 
ūdens kari, par kādiem liecības nav 
atrodamas pat Rīgas Jūgendstila muzejā

Ik rītu plkst. 8 nometne sadalījās komandās, lai rīta 
rosmes laikā kļūtu par pasaulē labāko basketbolistu, 
futbolistu, volejbolistu, frīsbija un tautasbumbas 
spēlētāju talantu parādi
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Tieši tik jautru 
peldētāju komandu 

RTU Ķīpsalas 
peldbaseins piedzīvoja 

katru vakaru
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RTU Summer Camp: Laboratories, Weddings, Bicycles and other Adventures
In order to promote technical sciences, Riga Technical University organized its first summer camp 
for school-students from 27 June to 3 July. The name and motive of the camp was «The World 
Demands Technical Minds». During the camp 30 pupils from all around Latvia spent an adventure-
packed week at the university. They visited the different faculties, attended lectures and practical 
classes prepared by the teaching staff and scientists, experienced the life in the Student Dormi-
tories.

Летний лагерь для школьников: лаборатории, свадьба, велосипед и другие 
приключения
С целью популяризации технических наук Рижский технический университет с 
27 июня по 3 июля в первый раз проводил летний лагерь для школьников под 
названием и девизом «Миру необходим технический ум». В мероприятии участвовали 
30 школьников со всей Латвии, которые провели в РТУ неделю, полную приключений. 
Участники ознакомились с факультетами РТУ, черпали новые знания на лекциях и 
практических занятиях, которые проводили преподаватели и научные сотрудники 
РТУ, имели возможность познать жизнь в студенческом общежитии.

Nometni organizēja 
RTU Starptautisko un 
sabiedrisko attiecību de-
partaments sadarbībā ar 
citām RTU struktūrvienī-
bām.

Nometnes vadītājs un 
pedagogs – Oskars Lū-
sis. Pedagogi – Armands 
Gruzinskis, Ilze Dance, 
Linda Puriņa. 

Nometni atbalstī-
ja: «Fazer», «Pasažieru 
vilciens», «Swedbank»,  
«Tallink», «Venden» un 
RTU struktūrvienības.

Lai uzvestu uzvedumu «Cik auksti aviācijas transporta 3. kursa 
studentam Wright Maxwell Sunday bija, no Nigērijas ierodoties 
studēt Latvijā», skolēni nodibināja vairākas teātra trupas un kļuva 
par īstām skatuves zvaigznēm. Kā slavenībām pienākas, viņi 
izveidoja kontaktus arī ar RTU «Erasmus» apmaiņas studentiem,  
kuri, atgriežoties Spānijā, skolēniem atstāja savu velosipēdu

Starpbrīdī starp nodarbībām 
notika ekspedīcija uz jūru. 
«Piecreiz dienā sausie» RTU 
vasarnieki varēja ļauties 
ūdens priekiem. Šis pasākums 
nometnes vērtējuma anketās 
ierindojās TOP 10 aktivitāšu 
virsotnē

Portālā draugiem.lv, kurā pēc RTU pavadītās 
nedēļas katra nometnes dalībnieka konts tika 

papildināts ar 29 jauniem draugiem, Līva atzina tā: 
«Jā, laikam jau šīs nedēļas dēļ tā varētu izrādīties 

viena no manām labākajām vasarām.»

Lai neatpaliktu no studentiem, kuri kopmītnēs nereti rīko studentu 
kāzas, arī nometnes dalībnieki Ķīpsalā rīkoja savējās – līgavainis 
līgavai pasniedza gredzenu, kurš izgatavots no diega, savukārt 
līgavai vajadzēja sarūpēt kāzu torti

Āzenes ielas studentu kopmītņu 
istabiņās skolēni veidoja īpašu 
atmosfēru un īpašus durvju 
«dekorus»
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Norisināsies Zinātnieku nakts

Lai atraktīvā veidā skaidrotu zinātnes sasniegumus un ļautu  
ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos, 23. septembrī 

RTU norisināsies ikgadējais Zinātnieku 
nakts pasākums, kura tēma šogad 

ir «Aizraujošā ķīmija». Zinātnieku 
nakts vienlaikus tiks organizēta 
sešās Latvijas pilsētās – Rīgā, 
Jelgavā, Daugavpilī, Rēzeknē, 
Ventspilī, Salaspilī un vairāk 
nekā 200 citās Eiropas pilsētās. 

RTU Zinātnieku nakti organizēs 
Inovāciju un tehnoloģiju pārne-

ses centrs sadarbībā ar citām RTU 
struktūrvienībām.

Notiks Paula Valdena organiskās ķīmijas simpozijs

12. un 13. septembrī RTU, Latvijas Organiskās sintēzes institūts 
un Latvijas Universitāte aicina piedalīties Paula Valdena 7. simpo-
zijā organiskajā ķīmijā, kas notiks RTU Materiālzinātnes un lietiš-
ķās ķīmijas fakultātē, Āzenes ielā 14, 101. auditorijā. 

Simpozijā tiks apbalvoti Paula Valdena medaļas laureāti RTU 
profesors Raimonds Valters un Latvijas Organiskās sintēzes in-
stitūta vadošais pētnieks Pēteris Trapencieris. Tiks atklāta ASV 
Ķīmiķu biedrības dāvinātā piemiņas plāksne, kas piešķirta RTU 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei kā pasaulē visci-
tētākā zinātnieka Paula Valdena darba vietai. Simpozijā ar ple-
nārreferātiem uzstāsies vadošie pasaules zinātnieki. Izstādē būs 
apskatāma Mihaila Gorska periodisko tabulu kolekcija. Studenti 
prezentēs savu zinātnisko darbu stenda referātu sesijā. 

Sporta dienā sportos studenti un mācībspēki 

17. un 18. septembrī RTU sporta un atpūtas bāzē «Ronī-
ši» notiks ikgadējā RTU studentu Sporta diena, savukārt 24. un  
25. septembrī – RTU mācībspēku un darbinieku Sporta diena. Ik-
vienam būs iespēja pierādīt savu veiklību dažādos sporta veidos, 
kā arī izbaudīt tradicionālo Sporta dienas izklaides un kultūras 
programmu.

RTU Latvijā un pasaulē
Atbalstīts maģistrantu mērķstipendiju projekts

Vasarā tika apstiprināti ESF aktivitātes «Atbalsts RTU maģistra stu-
diju programmu īstenošanai» otrās kārtas projektu rezultāti: RTU sa-
ņems vēl 1,1 miljonu latu prioritāro jomu maģistra studiju atbalstam. 
Iepriekš iegūtais ESF atbalsts paredz, ka 2011./2012. studiju gadā 
mērķstipendijas saņems 121 RTU maģistrants. Savukārt otrajā kārtā 
iegūtais finansējums mērķstipendijas ļaus izmaksāt vēl 120 maģis-
trantiem. Ik mēnesi sekmīgākie maģistranti saņems stipendiju Ls 300 
apmērā. Mērķstipendiju piešķir 10 mēnešus gadā, un kopējais pie-
šķiršanas ilgums vienam maģistrantam nedrīkst pārsniegt 20 mēne-
šus. ESF atbalsts ilgs līdz 2015. gadam.

Notiks Inovāciju un jauno tehnoloģiju konference

RTU Inovāciju un tehno-
loģiju pārneses centrs aicina 
apmeklēt Inovāciju un jauno 
tehnoloģiju konferenci, kas no-
tiks 29. septembrī no plkst. 10 
līdz plkst. 13 RTU Lielajā aulā, 
Rīgā, Kaļķu ielā 1. Konferences 
laikā RTU zinātnieki prezentēs 
30 pētniecības projektus, kuru 
rezultātā rasti jauni risinājumi 
dažādām tehnoloģijām, veik-
ti būtiski atklājumi un fiksē-
tas jaunas tendences vairākās 
tautsaimniecības nozarēs.

Svinēs RTU 149. dzimšanas dienu

14. oktobrī RTU svinēs 149. dzimšanas dienu. Par godu svētkiem 
nodarbības RTU nenotiks, un studenti ir aicināti apmeklēt universitā-
tes gadadienai veltītos svinīgos pasākumus, savukārt darbiniekiem 
paredzēta saīsinātā darbadiena. 

Plkst. 13 universitātē notiks RTU Senāta svinīgā sēde. Savukārt 
plkst. 15 plānota RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences ple-
nārsēde, kuras laikā paredzēta titulu «RTU Gada zinātnieks 2011» un 
«RTU Gada jaunais zinātnieks 2011» ieguvēju apbalvošana. 

Par godu universitātes gadadienai oktobrī RTU fakultātēs un in-
stitūtos notiks RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences sekciju 
un apakšsekciju darbs.

Sāksies jaunais Doktorantūras skolas semināru posms

Ar semināru ciklu «Pētī-
jumu metodoloģija» 19. ok-
tobrī sāksies jaunais Dok-
torantūras skolas semināru 
posms. Semināru cikla «Pē-
tījumu metodoloģija» pirmā 
daļa būs veltīta kvalitatīva-
jām pētniecības metodēm, 
un to trīs dienu garumā va-
dīs lektors Elias Hadzilias no Atēnu Nacionālās tehniskās universitā-
tes (Grieķija).
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Notiks erudītu konkurss studentiem «RTU Spice»

28. oktobrī RTU notiks starp-
fakultāšu erudītu konkurss «RTU 
Spice», kurā aicinātas piedalī-
ties visu fakultāšu komandas. 
«Kura fakultāte būs «spicākā» 
šogad? – tāds ir jautājums,» saka 
RTU Sudentu kluba vadītāja Asja 
Visocka. Pieteikšanās – pie katras 
fakultātes studentu pašpārval-
des vadītāja. Uzvarētāju koman-
dai – Lielā pārsteiguma balva!

Nosvinēta ģeodēziskās izglītības atjaunošanas divdesmitgade

Vasaras sākumā tika svinētas vairāku RTU struktūrvienību jubilejas: 
16. jūnijā RTU atzīmēja ģeodēziskās izglītības atjaunošanas 20-gadi. 
RTU šai laikā absolvējuši gandrīz 250 ģeodēzistu, mērnieku, karto-
grāfu. Absolventi uz svinībām ieradās ne tikai no visas Latvijas, bet 
arī no Vācijas, Somijas, Krievijas, kur veido savu karjeru. Ģeomātikas 
katedras vadītājs profesors Jānis Štrauhmanis pateicas apsveicējiem. 
Īpaša pateicība atbalstītājiem: Būvniecības fakultātes dekanātam, uz-
ņēmumiem «Mikrokods», «Merko», «GPS Partners» un kolēģiem.

Norisinājušās arhitektu un IT studentu vasaras universitātes

Augustā veiksmīgi noorganizētas divas vasaras universitātes. No 
9. līdz 19. augustam Liepājā notika RTU starptautiskā vasaras univer-
sitāte arhitektūras un saistīto nozaru studentiem «Entering the Void». 
Savukārt no 12. līdz 27. augustam RTU norisinājās starptautiskā vasa-
ras universitāte informātikas, datorzinātnes un elektrotehnikas stu-
dentiem «Baltic Summer School 2011».

Izdotas ķīmijas vēsturei veltītas grāmatas

Par godu ANO pasludinātajam Starptautiskajam Ķīmijas ga-
dam RTU izdevniecībā izdota grāmatas «Ķīmiskās ražošanas 
attīstība Latvijā» otrā daļa. Savukārt Lomonosova vārdā no-
sauktās Maskavas Valsts universitātes izdotajā grāmatā «Sie-
vietes – ķīmiķes: biogrāfiskais portrets, ieguldījums izglītībā 
un zinātnē, atzinība» iekļauta publikācija «Pirmās latviešu sie-
vietes – ķīmiķes».   

Jaunizdotajā grāmatā «Ķīmiskās ražošanas attīstība Latvijā» 
apkopoti dati par ķīmisko ražošanu Latvijā 20. gadsimtā, laikā 
no 1918. gada līdz 1944. gadam. Grāmatas autors ir ilggadējais 
RTU darbinieks, Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja vadītājs Ilgvars 
Grosvalds, līdzautori – Uldis Alksnis un Imants Meirovics. Arī pub-
likācijas «Pirmās latviešu sievietes – ķīmiķes» autors ir I. Grosvalds, 
līdzautors – Ivans Griņevičs.

RTU mākslas kolektīvi uzņem jaunus dalībniekus

Nāc, piedalies koros, deju ansamblī, pūtēju orķestrī, stīgu an-
samblī, jauniešu vokālajā ansamblī, studentu teātros, postfolklo-
ras grupā, meistarklasēs, radošajās darbnīcās un interešu klubos! 
RTU Studentu klubā tiek īstenoti interesanti kultūras projekti, 
sarīkojumi, konkursi, nometnes, festivāli, izstādes, koncerti, svētki 
Rīgai, Latvijai un pasaulei! Ieskaties: www.kulturartu.lv
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l Tehnisko zinātņu sekciju 
  Dabas zinātnes un materiālzinātne
  Enerģētika un elektrotehnika 
  Mehānika un mašīnbūve 
  Būvniecība: zinātne, teorija un prakse 
  Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas 
  Arhitektūra 
  Transports un satiksme 
  Biomedicīnas inženierzinātne, sabiedrība

l Diskusiju klubu «Inženierzinātņu attīstības tendences pasaulē» 

Aicinām apmeklēt latviešu zinātnieku svētkus!

Vairāk informācijas:

www.rtu.lv/plzk

www.plzk.lv

Inovatīvākie risinājumi, pētniecības tendences, spraigākās diskusijas RTU!

Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III 

un Letonikas IV kongress

Zinātnei nav tēvzemes, bet zinātniekam tāda ir

Rīga, 24.–27. oktobris

«Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte»

plkst. 18.30, Kaļķu ielā 1, RTU Mazajā zālē

25. oktobrī apmeklē Rīgas Tehniskās universitātes rīkotos kongresa pasākumus: 


