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RTU Studentu teātrim «Kamertonis» tikai 30…

RTU stīgu ansamblim «Gaiva» tikai 20…

RTU teātra studijai «Spēle» tikai 10…

Viss tikai sākas… 

un ticam - ilgs saules mūžu…

Sveicam jubilārus!

Visi mākslas veidi kalpo  
lielākajai no mākslām –  

mākslai dzīvot
/Bertolds Brehts/

Nāc uz RTU Studentu klubu darboties  
kultūras projektos un mākslinieciskajos kolektīvos!  

Esam draudzīgi, saliedēti un jautri!

www.kulturartu.lv 
tel. 67089477 

kultura@rtu.lv
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Sagaidot Jauno – Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 150. jubile-
jas – gadu, atstāsim pagātnei to, kas traucē mums doties uz priek-
šu, un paņemsim līdzi to, kas nepieciešams nākotnes uzdevumu 
īstenošanai.

Domāju, ka mums visiem visvairāk vajadzīga mērķtiecība, uzņē-
mība, pašcieņa, spēja sadarboties un globāls, vērienīgs pasaules 
redzējums! To arī novēlu ikvienam. 

Atskatoties uz 2011. gadu, esmu gandarīts, ka RTU varam atrast 
notikumus un cilvēkus, ar kuriem lepojas ne vien universitāte, bet 
arī visa Latvija. Par viņiem varat lasīt arī šā žurnāla lappusēs. 

Vēlos pateikt lielu paldies! Paldies visiem, kas darbojas nesavtīgi 
un ar milzu entuziasmu. Paldies tiem, kas piedalās un atbalsta. Pal-
dies tiem, kas palīdz un sadarbojas. Paldies profesoriem un visiem 
RTU darbiniekiem. Paldies studentiem. Paldies uzņēmējiem un  
ierēdņiem. Paldies arī oponentiem un kritiķiem.

Nākamais gads RTU būs ne vien skaists jubilejas laiks, bet arī zī-
mīgs atskaites punkts, lai izvērtētu paveikto un nospraustu jaunus 
mērķus. Aicinu katru no jums izmantot šo laiku, lai izvirzītu precī-
zus uzdevumus ne tikai sev, bet arī – universitātei. Lai ikvienam no 
mums izdodas iekļūt nākamā gada vispozitīvāko RTU TOP notiku-
mu sarakstā! Laimīgu Jauno gadu!

RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis

RTU 150. jubilejas  
gads ir klātRTU gatavojas 150. gadadienai  4

Ekspresintervija ar jauno izglītības un 
zinātnes ministru  6

Arktikas māju pētnieki no Latvijas  10

Apvērsums materiālu virsmas izpētē  14

Jaunais zinātnieks grib kalpot Latvijai  16
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Skats no debesīm – aerofoto  26
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Uz vāka: Florbola komandas «RTU/Inspecta» spēlētāji: uzbrucējs Atis Blinds, 
vārtsargs Andis Blinds un aizsargs Rihards Fīrmanis. «RTU/Inspecta» ir divkārtēja 
Latvijas Florbola čempionāta uzvarētāja un 2011. gada «EuroFloorball» čempionu 
kausa ieguvēja.
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Pēc gada, 2012. gada 14. oktobrī, Rī-
gas Tehniskā universitāte (RTU) svinēs 
150. gadadienu. Nupat svinīgi atklāts 
universitātes jubilejas gads, un turpina 
noritēt svinību sagatavošanas darbi. 
Visa 150. jubilejas gada garumā RTU 
plāno īstenot plašu svētku pasākumu 
programmu. 

LEONĪDS 
RIBICKIS,
rektors:

Tas, cik lielu svēt-
ku sajūtu radīsim 
visa nākamā gada 
garumā, ir atkarīgs 
no mums pašiem. 
Tāpēc aicinu ikvie-
nu iesaistīties gan centralizētās svētku 
programmas īstenošanā, gan organizēt 
svētku pasākumus savās struktūrvienībās. 
Novēlu ne vien sajust un izbaudīt šos svēt-
kus, bet arī radīt svētkus pašiem un iemācīt 
tos svinēt citiem!

Svētku kalendārs
Svinības koordinē Starptautisko un sa-

biedrisko attiecību departaments, taču 
jubilejas aktivitāšu organizēšanā iesaistī-
tas ir visas RTU struktūrvienības.

Svinību kalendāru var iedalīt četros 
lielos blokos – studentu, zinātnes, kultū-
ras un sporta pasākumi. Kalendārs atro-
dams: www.rtu.lv/150.

Studenti
JURIS ILJINS, 
Studentu 
parlamenta 
prezidents:

Lielākais Stu-
dentu parlamenta 
jubilejas gadā īs-
tenotais pasākums 
solās būt Baltijas 
mēroga robotikas sacensības. Lai dzim-
šanas diena izdotos, tai jābūt iespaidī-
gai un grandiozai – lai to varētu atcerē-
ties ar gandarījumu un lai ikviens RTU 
students un absolvents par to stāstītu 
saviem bērniem un mazbērniem. Jubi-
lejas gadā novēlu atcerēties visus pa-
nākumus, kas piedzīvoti RTU – katram 
mums RTU ir devusi neaizmirstamus 
mirkļus. Aicinu neapstāties pie sasnieg-
tā un turpināt veidot mūsu universitāti 
tādu, lai lepnuma sajūta par to mūs ne-
pamestu ne mirkli!

Zinātne
ELĪNA LOČMELE,
Zinātnes 
informācijas un 
komunikācijas 
daļas vadītāja:

150 gadi – zināt-
nes vēsturei tas nav 
pārāk daudz, taču 
mazai valstij sava tehniskā universitāte, kas 
spējusi pastāvēt 150 gadu ar tik daudz zi-
nātņu virzieniem, ir milzīga bagātība. Zināt-
ņu prorektora dienests jubilejas gadā vēlas 
akcentēt «jaunā» ienākšanu universitātē – 
gan caur idejām, gan katru nākamo soli, 
kas sniedz iespēju izzināt pasauli, gan ar to 
doktorantu palīdzību, kuri iesaistās un paliek 
mūsu universitātē un zinātnē. Pasaule ir mai-
nīga, un mums ir jābūt gataviem izmantot 
pasaules piedāvātos izaicinājumus un iespē-
jas. Ceram, ka 150. jubilejas gads būs pagrie-
ziena punkts attīstības, progresīvu ideju un 
atklājumu virzienā!

Kultūra
ASJA VISOCKA, 
Studentu kluba 
direktore:

Sagatavošanā Stu-
dentu klubā ir apmē-
ram 20 projektu. Zinu, 
ka noteikti ieskan-
dināsim RTU 150  

Egita Kancāne

RTU gatavojas  
150. gadadienai
Pusotra gadsimta dzimšanas dienas svinības 
RTU top, strādājot plecu pie pleca un  
plānojot plašu svinīgo pasākumu kalendāru
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Spīķeru koncertzālē februārī, noteikti «Iestā-
dīsim dziesmu Likteņdārzā» maijā, glezno-
sim Liepājā, uzdejosim Latvijas Nacionālajā 
operā un Ķīpsalā, parādīsim savus stiprākos 
RTU vīrus Latvijai. Lai dzimšanas diena izdo-
tos, varbūt nevajag visas aktivitātes vērst ti-
kai «uz āru». Bieži pašiem savā saimē – RTU – 
ir jāapjauš, cik esam bagāti ar talantīgiem 
cilvēkiem, kuri ar savu svētīgo darbu rada 
svētkus sev un citiem. Lai katram jaunas 
kurpes, jauna kleita un fraka un raits dejas 
solis ballē! Tas, ko darīsim ar prieku un pār-
liecību, izdosies!

Sports
SANITA 
VĪLISTERE,
Sporta kluba 
direktore:

Visi kopā mēs – 
studenti, mācīb-
spēki, darbinieki – 
esam milzīgs spēks, 
un kopā mums izdosies lieliskas svinības. 
Par jubilejas sporta pasākumiem ir sāktas 
sarunas ar sporta federācijām un sadarbī-
bas augstskolām. Pakāpeniski gatavojamies 
sacensībām «Students pret profesoru: kurš 
kuru?», taču ceram, ka arī šajās sacensībās 
uzvarēs draudzība. Ar prātu, smaidu, labes-
tību un sirds mīļumu mēs varam visu! Ikvie-
nam RTU novēlu turpināt iesākto, neapstā-
ties pusceļā un atcerēties, ka mēs esam šeit, 
lai kaut ko atstātu aiz sevis arī tad, kad mūsu 
šeit nebūs. RTU pastāvēs vienmēr! Sporto-
sim arī nākamos 150 gadus!

Svētku norise
MĀRA SNIĶERE,
Starptautisko 
un sabiedrisko 
attiecību 
departamenta 
vadītāja:

Koordinējot svēt-
ku programmu, rū-
pējamies, lai svētkos iesaistās visi RTU stu-
denti un darbinieki un lai par tiem uzzina 
plašāka sabiedrība. Esam parūpējušies gan 
par atsevišķiem svētku elementiem – par 
kopīga jubilejas grafiskā simbola izveidi, par 
RTU karoga restaurāciju u. tml., gan par kopī-

gu svinīgo brīžu norisi. Lai šo RTU dzimšanas 
dienu ikvienam izdodas sajust kā savējo!

Lai dokumentētu un akcentētu RTU ga-
dadienu, iecerēts veidot jubileju simbolizē-
jošu piederumu klāstu.

Latvijas Banka gatavo RTU sudraba jubi-
lejas monētu, savukārt Latvijas Pasts – pēc 
RTU dizaina veidotu pastmarku, kuras pir-
mās dienas zīmogošana notiks 2012. gada 
13. oktobrī.

Tiks veidota RTU vēsturei veltīta fil-
ma, kuru būs iespējams izmantot arī kā 
videoreklāmas rullīti. Tiks izdota grāmata  
«RPI/RTU vēsture 150 fotomirkļos», kā arī 
2012. gada kalendārs, kur katra mēneša sa-
daļa būs veltīta vienam no 12 RTU rektoriem.

Jubilejas gads tika atklāts ar RTU atklāt-
nītes izdošanu – uz atklātnītēm lasāma 
Krievijas cara Aleksandra II vēsturiskā vīza 
«Lai notiek tā!» (Быть по сему!), ar kuru 
cars apstiprināja RTU priekšgājējas – Rīgas 
Politehniskās augstskolas – Statūtus. RTU 
149. dzimšanas dienā tika organizēta ak-
cija «Saņem savas universitātes dzimšanas 
apliecību!».

Grafiskie simboli
ARNIS 
GRINBERGS,
grafiskais 
dizainers:

Ir izstrādāts RTU 
150. gadadienas 
ģerbonis, kuru plā-
nots eksponēt RTU 
suvenīru līnijā, lietvedībā, kā arī dažāda 
veida drukas darbos. Esošais RTU ģerbo-
nis tiek lietots monohromā versijā (pelēks 

vai sudraba), un tam ir pievienoti gada 
skaitļi ģerboņa pilnkrāsu versijas krāsās. 
Uzsvars likts uz jubilejas notikumu, ir re-
dzama atšķirība no ikdienas un radīts svi-
nīgs iespaids.

Svētku kulminācija
RTU 150. gadadienas kulminācija solās 

būt galā pasākums Arēnā Rīga 2012. gada 
14. oktobrī. Tas būs lieluzvedums, kurā 
pirmatskaņojumu piedzīvos RTU jubilejai 
veltīts literāri muzikāls darbs. Koncertā 
tiks iesaistīts Latvijas Nacionālais simfo-
niskais orķestris, augstas klases latviešu 
mākslinieki, RTU kolektīvi – Studentu 
pūtēju orķestris «SPO», vīru koris «Gau- 
deamus», TDA «Vektors» un citi. Uzvedu-
ma režisors – Jānis Siliņš. 

Piedāvājums 
atbalstītājiem
ARTŪRS ZEPS, 
Attīstības fonda 
izpilddirektors:

RTU jubilejas 
programmā iekļauti 
gan tradicionālie 
RTU pasākumi, gan 
jauni pasākumi. Tradicionālie RTU pasā-
kumi, kas veltīti 150. jubilejai, tiks finan-
sēti no RTU budžeta, bet īpašos jubile-
jas notikumus atbalstīt esam aicinājuši 
sponsorus un sadarbības partnerus. Uz-
ņēmējiem tā ir unikāla iespēja iesaistīties 
pasākumos, kas paredzēti inženierzināt-
ņu prestiža paaugstināšanai un attīstībai, 
kā arī nepastarpināti uzrunāt ar univer-
sitāti saistītās auditorijas: studentus, mā-
cībspēkus, darbiniekus un absolventus.

Atbalstīt RTU iespējams, vēršoties  
RTU Attīstības fondā: izpilddirektors  
Artūrs Zeps, arturs.zeps@rtu.lv vai  
mob. tālr.: 26566442. Papildinformācija  
mājaslapā: www.fonds.rtu.lv.

 
RTU Attīstības fondam ir Sabiedriskā 

labuma organizācijas statuss izglītības, 
zinātnes, kultūras un sporta aktivitāšu at-
balstīšanā. Ziedotājiem tas dod tiesības 
saņemt uzņēmumu ienākuma nodokļa 
atlaidi.

AN
O

TĀ
C
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A

RTU preparing for 150th anniversary
In exactly one year, on 14 October 2012, Riga Technical University will be celebrating its 150th 
anniversary. The anniversary year of the university was pronounced in October and preparatory 
work for the anniversary is already in progress. RTU plans to implement an extensive program of 
scientific, cultural and sports events throughout the whole 150th anniversary year, and the stu-
dents, the academic and professional staff and the guests will be involved. The university was 
founded on 14 October 1862 and was the first higher education establishment in the present-
day territory of Latvia.

РТУ готовится к 150-летию
Ровно через год, 14 октября 2012 года, Рижский технический университет будет 
праздновать свое 150-летие. В октябре университет торжественно вступил в юбилейный 
год. Уже начаты подготовительные работы юбилейных мероприятий, которые пройдут в 
течение всего юбилейного года. Запланированы многочисленные научные, культурные 
и спортивные мероприятия, в которых будут участвовать студенты, сотрудники и  гости. 
Рижский технический университет был основан 14 октября 1862 года как первый вуз на 
территории современной Латвии.  
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Jūs izstrādājāt Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratē-
ģijas plānu līdz 2030.  gadam. Kurp dodas Latvija, kāda  
izglītība nākotnē būs nepieciešama?

Šis plāns Saeimā pieņemts 2010. gadā. Neviens no pasaules 
gudrajiem tagad nespēj pateikt, kādas profesijas pasaulē būs 
pieprasītas pēc 20 gadiem. Grūti atbildēt, kas būs pat pēc 8–9 
gadiem. Profesiju kategorijās par šo jautājumu runāt vienkārši 
nav iespējams. Var mēģināt prognozēt  kompetenču, spēju un 
iemaņu līmenī. Proti, varam pateikt, kas jāmāk cilvēkam, lai nā-
kotnes pārmaiņām viņš varētu pielāgoties iespējami veiksmī-
gāk. Pirmkārt, būs nepieciešamas lietas, kas saistās ar komuni-
kācijas spējām, valodu zināšanām, saziņas iemaņām, konfliktu 
risināšanu, pārrunām un darbu grupās. Tātad viss, kas plašā 
nozīmē skar sadarbības un saziņas spējas. Otrkārt, būs svarīga 
spēja strādāt vairāk nekā vienā disciplīnā – 
gan humanitārajā, gan eksaktajā. Vienam 
cilvēkam vajadzētu būt speciālistam abos 
virzienos, piemēram, inženieris, kurš ir arī 
valodnieks vai ķīmiķis filozofs.  

Treškārt, nepieciešama spēja individuāli 
organizēt savu darbu, pašam plānot savu 
karjeru un aktivitātes bez ārēja spiediena. 
Tātad – jāmāk pašorganizēties. Ceturtkārt, 
būs jāmāk strādāt dažādu kultūru vidē. Īsi 
sakot, komunikācija, multidisciplinaritāte, pašorganizācija un 
kulturālās kompetences izvirzās kā galvenās prasības. Ne ma-
zāk svarīgs un, es teiktu, kā pašsaprotama prasība būs rado-
šums. Radošums kā higiēniska prasība, kā zobu tīrīšana. Tas 
nozīmē, ka izglītības sistēmai jāmāk atraisīt un jāveicina visi šie 
talanti. Ja tu esi fiziķis, tev jābūt radošam. Citādi nav iespējams. 
Zinātne kopumā, pretēji stereotipam, taču ir interesants un 
jautrs pasākums, nevis sauss un garlaicīgs. 

Kāds ir Jūsu skatījums uz tehnisko un dabaszinātņu 
lomu Latvijas tautsaimniecības attīstībā?

Mums, Latvijai, ir viens Nobela prēmijas laureāts – ķīmi-
ķis Vilhelms Ostvalds (RTU Goda biedrs, Rīgas Politehnikuma 
profesors – aut.). No tā varam secināt, kādas tehniskās un 
dabaszinātņu jomas Latvijai svarīgas un kur varam gaidīt pa-
nākumus. Taču nosaukt konkrēti pa nozarēm, kur būsim pēc 
10 gadiem izcili vai kuras nozares mums tieši jāmāca, gan ne-

varu. Drīzāk jāskatās atsevišķu  individuālu cilvēku vai mazu 
pētniecības grupu līmenī – kam  ir potenciāls, un tad šos pro-
jektus atbalstīt. Piemēram, ir tāda iniciatīva un starptautisks 
projekts «Valodu krasts», kas saistās ar digitālo tehnoloģiju 
izmantošanu dažādu tulkošanas programmu izveidē. No vie-
nas puses, te nepieciešamas precīzās zinātnes, kas cieši saistī-
tas ar domāšanas un spriest spējām (kognitīvajām prasmēm), 
no otras puses – te nepieciešamas humanitārās (semantis-
kās) spējas, kas saistītas ar izteikšanos un valodu zināšanām. 
Piemēram, ja ievadīsiet Google vārdu «lauva», tad tiks samek-
lētas atsauces visās valodās, saistītas ne tikai ar pašu vārdu, 
bet arī ar šā vārda jēgu. 

Jau tagad mobilajos telefonos ir tulkotāji. Kembridžas Uni-
versitātē īrēju māju. Un pēkšņi saņemu no šīs universitātes lat-

viski uzrakstītu īsziņu. Vispirms domāju – 
kas par lietu, kas tur par latviešiem 
strādā. Vēlāk izrādījās, ka tā ir eksperi-
mentāla sistēma, kas pati automātiski 
tulko īsziņas. Līdzīgu programmu veido 
projektā «Valodu krasts». Te vajadzīgas 
inženieru un programmētāju, kā arī 
lingvistu zināšanas. Tā arī ir Latvijas nā-
kotne, kur dabaszinātnes un tehniskās 
zinības kļūs par daļu no citu disciplīnu 

projektiem. Es nevaru pateikt, ka nākotnē būs vajadzīga tikai 
bioķīmija un tikai. Lai gan tajā pašā laikā sintētiskā bioķīmija 
var būt ļoti perspektīvs virziens. 

Vai ir kāda ideja, ko RTU vērts aizņemties no Rīgas  
Ekonomikas augstskolas, kur pasniedzat? 

Jā. Liela daļa darba jāveic mazās grupās, turklāt regulā-
ri jāmaina grupu sastāvs. Vienmēr katrā kursā jābūt vienam 
vai vairākiem uzdevumiem, kur kopā strādā 2–4 studenti, 
kas kopā raksta projektu vai referātu, kopā veic pētījumus 
un analīzi. Tas ir ārkārtīgi nepieciešams, jo tikai tā attīstās 
spēja saspēlēties un saprasties ar dažādiem cilvēkiem, tajā 
skaitā ar tādiem, kas jums nemaz nepatīk un pat varbūt vi-
ņus vienkārši ciest nevarat. Tā students pierod atrast kopī-
gu valodu ar dažāda temperamenta, domāšanas cilvēkiem, 
līdz ar to students pats kļūst efektīvāks. Darbā viņš mācēs 
sastrādāties, sarunāt, vienoties. Un tas nekas, ka RTU māca  

Laima Linuža

Ekspresintervija ar jauno       izglītības un zinātnes ministru

Uzziņai CV

Roberts Ķīlis, 

43 gadi, sociālantropologs, Rīgas Ekonomikas augstskolas  
asociētais profesors. 1991. gadā ar izcilību absolvējis  
LU Filozofijas fakultāti, 1999. gadā ieguvis filozofijas doktora grādu 
Kembridžas Universitātes Sociālās antropoloģijas nodaļā.  
Viens no Latvijas Antropologu biedrības dibinātājbiedriem.  
2011. gada oktobrī kļuvis par Zatlera Reformu partijas virzītu izglītības 
un zinātnes ministru Valda Dombrovska valdībā. 

RTU zinātnisko ideju 
komercializēšana un 
partneru meklēšana 
Latvijā un ārvalstīs ir 
pilnīgi pareizs virziens

Jaunais izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis 
darba dunas brīvajās minūtēs atrod laiku, lai speciāli 
«Jaunā Inženiera» lasītājiem izklāstītu savu viedokli par 
izglītības nākotnes attīstības tendencēm un RTU lomu 
citu augstskolu saimē. Roberts Ķīlis ir reformators ar 
svaigu un asu skatu uz izglītības lietām. Šobrīd minis-
tram jāsaskaras ar studentu un sabiedrības pretestību, 
taču viens nu ir skaidrs – ministrs vēlas iespējami ātrāk 
sasniegt visaugstāko rezultātu. Intervija norit steigā, var 
teikt, ekstrēmā atmosfērā, jo tūliņ ministram jādodas 
uz TV tiešraidi. Taču viņš spēj koncentrēties un zibenīgi  
atbildēt uz jautājumiem. 

Roberts Ķīlis: Zinātnieks cellē – viduslaiki, šodien jāstrādā grupās
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Ekspresintervija ar jauno       izglītības un zinātnes ministru

dabaszinātnes, jo mūsdienās zinātnieki pa vienam katrs 
savā cellē vairs nespēj strādāt. Ja tā ir, tad tas ir murgs. Zi-
nātnieki vientuļnieki ir viduslaiku pagātne, tagad zinātnieki 
strādā lielās grupās. 

RTU aktivizē sadarbību ar uzņēmējiem, pašvaldībām un 
ārējiem partneriem, lai komercializētu zinātniskās idejas. 
Plānojam uz RTU bāzes dibināt uzņēmumus. Kā to vērtējat?

Tas, ka Latvijas zinātniekiem jācenšas izrauties no šaurās akadē-
miskās vides un jāmēģina savas idejas iedzīvināt, jāveido inovācijas 
platforma, kurā dabiski iesaistītas biznesa intereses, ir pilnīgi skaidrs. 

Tas, ka šāda darbība, kas saistīta ar svaigu ideju komercializēšanu, 
nav nekāda kauna zīme un ir harmoniska akadēmiskās karjeras 
sastāvdaļa, arī ir skaidrs. Taču komentēt to, kā juridiski to pareizi 
izdarīt, veidot, piemēram, SIA vai līdzīgas struktūras, gan nevaru. 
Tur jāiedziļinās pašiem. Galvenais, ka virziens ir pilnīgi pareizs. Gri-
bu uzsvērt to, ko jau presē esmu teicis, ka tā ir katastrofāla kļūda, 
ja mūsu zinātnes prāti nesaprot, ka partneru, ražotāju un rūpnīcu 
meklēšanā nav jāorientējas tikai uz vietējo uzņēmēju, bet lielā mērā 
uz ārvalstu partneriem. Sadarbība dažādos projektos notiek, balsto-
ties uz pasaules kvalitātes prasībām un standartiem. Kā gan to var 
izdarīt, nepiedaloties starptautiskajā apritē? 

Izglītības ministrs Roberts Ķīlis: «Radošs fiziķis vai ķīmiķis ir kā pašsaprotama higiēna. Neviens taču neapšauba to, ka jātīra zobi.»
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Salīdzinot ar Eiropas valstīm, RTU vienu inženieri izmā-
ca vismaz piecreiz lētāk. Vai tas nozīmē, ka RTU pietiekami 
labi sagatavo inženierus, jo viņiem ir pieprasījums gan ār-
zemēs, gan Latvijā?

Saprotu, ka gribat dzirdēt komplimentu.  Es varu uzslavēt 
RTU, un cilvēki būs priecīgi, bet stāsts taču nav par to. Labi 
vārdi gan jau ir nopelnīti, bet jāsaprot, ka šobrīd ar reformu 
nepieciešamību un ar runām par to, ka jāceļ izglītības kva-
litāte, jāsaprot kaut kas pavisam cits. Proti, nav tā, ka mūsu 
izglītības kvalitāte pati par sevi ir tik briesmīga, ka vienkārši 
ārprāts. Nebūt ne – daudzās jomās notiek uzlabojumi. Un ne 
pavisam nav tā, ka mēs degradējamies. Runa ir par citu – mēs 
neskrienam līdzi jaunajām prasībām tik ātri, kā skrien mūsu 
konkurenti. Jā, cenšamies, bet par lēnu. Tas ir Alises brīnum-
zemē fenomens. Konkurenti aktīvāk investē, vairāk sasniedz. Šī 
konkurence ir nevis statiska, bet dinamiska. Mums jāpieliek āt-
rums. Kaut kas jādara, lai mēs sāktu braukt ātrāk. Un reformas 
ir veids, kā to izdarīt. 

Esat izteicies, ka augstskolām jābūt tādām, kas māca, un tā-
dām, kas pēta. Kādai jābūt RTU un kas būtisks jāpaveic? 

No manas puses būtu bezatbildīgi sniegt jūsu vadībai pa-
domus, kas ir un kas nav jādara, jo tik dziļi neesmu pētījis jūsu 
universitāti. Tomēr par to, ka RTU jābūt tai, kas pēta, esmu pār-
liecināts. Šeit vērts runāt par universitāšu aliansi. Nav iespēja-

ma atsevišķa eksistēšana. Man grūti iedomāties, kā gan RTU 
ilgstoši var pastāvēt viena pati bez aliansēm ar citām Latvijas 
un ārvalstu augstskolām.  

Vai ir veids, kā motivēt sko-
lēnus un studentus izvēlēties 
tieši eksaktās zinātnes? Vai 
pasaulē zināms kāds mehā-
nisms, kā to panākt?

Viens no veidiem ir skaidri 
sniegt informāciju par to, kas ar 
absolventiem notiek, kad viņi 
beidz studijas, kādi panākumi 
viņus gaida, kādas iespējas pa-
veras. Skaidri jāizklāsta, cik inže-
nieris vai ķīmiķis pelnīs pēc trim 
gadiem, pēc pieciem un pēc 10 
gadiem. Tas ir būtiski. Nākamais – 

universitātei vismaz pāris virzienos jānodrošina ļoti augsta kva-
litāte reģionālā un Eiropas līmenī. Es pat nesaku, ka šī augstā 
kvalitāte jāpanāk visās programmās. Tas varbūt nav iespējams 
un vajadzīgs. Bet kādās pāris jomās RTU jākļūst par līderi. Labs 
piemērs ir Tartu Universitāte, kura  savulaik izcēlās ar semiotiku, 
ko pasniedza profesors Jurijs Lotmans. Daudzi cilvēki brauca uz 
Tartu mācīties tieši viņa dēļ. Vēl Tartu augstā līmenī bija atmiņas 

Spēja sadarboties un risināt konfliktus, zināšanas vienlaikus gan eksaktajās, gan humanitārajās un sociālajās zinātnēs nākotnē būs īpaši svarīgas

Vismaz kādā 
disciplīnā RTU 
jānodrošina 
visaugstākais 
līmenis reģionā un 
Eiropā, piesaistot 
TOP klases 
mācībspēkus 
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pētnieks Pēters Tulviste. Tie bija Tartu trumpji, lai universitāti pa-
zītu, lai celtu tās prestižu un piesaistītu studentus. Starp citu, arī 
citās jomās bija sajūta, ka tā ir kvalitatīva augstskola. Un faktiski 
šo sajūtu radīja tikai daži spēcīgākie punkti. Domāju, RTU jāiet 
līdzīgs ceļš. Vismaz kaut kam jābūt spīdošā, izcilā, visaugstākajā 
līmenī. Un to nav nemaz tik grūti realizēt. Kādu no dabas un 
eksaktajām zinātnēm varat spēcīgi pastiprināt, piesaistot TOP 
līmeņa mācībspēkus. Turklāt šis augstais līmenis gluži dabiskā 
veidā «pavilks» uz augšu arī citas jomas.  

Kā, jūsuprāt, pret studiju izvēli jāizturas studentam? Vai 
galvenais ir tas, ka varēšu nākotnē strādāt ārzemēs, vien-
kārši kļūšu par cilvēku ar plašu redzesloku, daudz pelnīšu 
vai man kabatā būs «papīrs»?

Ir jomas, kur svarīgs arī «papīrs», ir jomas, kur svarīga spēja 
strādāt ārpus Latvijas. Bet svarīgākā lieta, bez kuras studijas ir 

zemē nomests laiks, ir sajūta, ka es, students, visu laiku jūtu, 
ka kaut ko iemācos. Jābūt sajūtai, ka šodien zinu vairāk nekā 
pirms mēneša. Tā ir pašattīstības lieta, kas vēlāk izpaudīsies 
darbā. Ir cilvēki, kuri domā, lai tik ātrāk pienāk piektdiena, un ir 
cilvēki, kuriem ļoti patīk tas, ko viņi dara un viņi gaida pirmdie-
nu. Ja studijas un profesija patīk, tad arī veiksies. Nevajag mācī-
ties to, kas nepatīk un nepadodas. Nekas labs tur nesanāks. Ja 
domāsiet tikai par to, kā izturēt līdz piektdienai, būsiet samo-
cīts, nodzīvojis nožēlojamu studiju laiku un tad – nožēlojamu 
profesionālo dzīvi. Augstākajā izglītībā jāizdara izvēle nevis par 
labu nākotnes lielajai peļņai un darba tirgus pieprasījumam, 
bet par labu nozarei, kas iet pie sirds. Arī tad, ja profesija it 
kā nav izdevīga, bet darīsiet to, kas patīk, noteikti nonāksiet 
līdz panākumiem, gandarījumam un iztikai. Tad dzīve neliksies 
smaga, labi gulēsiet, jutīsities apmierināts un laimīgs cilvēks, 
kas iepriecina arī citus. 

AN
O

TĀ
C

IJ
A

Express-interview with the new Minister of Education and Science
Roberts Ķīlis, the new Minister of Education and Science of the Republic of Latvia shares his 
view on what skills and education is going to be needed in the future. The primary are esti-
mated to be communication skills, multidisciplinarity, self-organizing and the ability to work in 
an environment of various cultures. A physicist/linguist or an engineer, who is also a musician 
– those are going to be highly demanded skill and knowledge combinations. The Minister sup-
ports the efforts of Riga Technical University, which aim at commercializing scientific ideas and 
looking for collaboration partners in the business environment.

Экспресс-интервью с новым министром образования и науки
Новый министр образования и науки Робертс Килис в интервью рассказывает, какие 
навыки и образование будут необходимы в будущем. На передний план выходят навыки 
коммуникации, мультидисциплинарность, самоорганизация и способность работать в 
мультикультурной среде. Физик, являющийся одновременно филологом, или инженер-
музыкант – такого рода комбинации будут очень востребованы в будущем. Министр 
поддерживает замысел Рижского технического университета коммерциализировать 
научные идеи и искать партнеров по сотрудничеству в бизнес-среде. 

Ja studēsiet to jomu, kas tuva sirdij, atnāks veiksme un iztika, turklāt dzīve neliksies smaga, domā ministrs Roberts Ķīlis
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Uz lielāko salu pasaulē – Grenlandi – Latvijas studentus 
Ulvi Siliņu un Sandiju Vasiļevski aizveda Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) īstenotā studentu apmaiņas programma 
«Erasmus». Pēc apmaiņas studiju posma Dānijas Tehniska-
jā universitātē (DTU) kursa «Ēku renovācija un restaurācija» 
lektors Sērens Peters Bjarlevs (Søren Peter Bjarløv) uzaicināja 
abus RTU Būvniecības fakultātes studentus iesaistīties DTU 
Arktikas tehnoloģiju centra pētnieku īstenotajos projektos. 
To mērķis ir izstrādāt energoefektīvu renovācijas projektu 
Grenlandes tipveida ēkām. «Iespēja šķita tik unikāla, ka ne-
šauboties piekritām,» stāsta puiši. Pēc tam RTU pagarināja ap-
maiņas studiju posmu, papildus «Erasmus» studiju stipendijai 
piešķirot arī stipendiju pusgadu ilgai praksei ārzemēs. 

Grenlandieši un tipveida mājas
Ulvis un Sandijs dāņu zinātniekiem palīdz veidot divus lielus 

projektus, kas veltīti Grenlandes tipveida māju izpētei. Viens pro-
jekts saistīts ar tipveida māju «18 D», otrs – ar tipveida māju «The 
Blue House». Pētījumu galvenais mērķis ir izveidot energoefektīvu 
renovācijas projektu abu tipu ēkām. «The Blue House» projektā 
paredzēts arī pārbaudīt papīra siltumizolācijas efektivitāti Arktikas 
klimatiskajos apstākļos. Tas saistīts ar grenlandiešu ieceri būvēt 
Grenlandē fabriku, kurā, pārstrādājot atjaunojamo resursu – papīru, 
ražos siltumizolācijas materiālu.

Projektu īstenotāju bāzes vieta ir Dānijas Tehniskās universitātes 
Arktikas tehnoloģiju centrs Kopenhāgenā. Taču, lai apsekotu ēkas 
dabā un noskaidrotu to stāvokli, jaunie pētnieki augustā trīs nedē-
ļas dzīvoja Grenlandes pilsētā Sisimiut aiz Ziemeļu polārā loka. 

«Veicām Sisimiut tipveida ēku sākotnējo apskati: fotografējām 

problemātiskās vietas, reģistrējām bojājumus un veicām uzmērīju-
mus, lai vēlāk varētu izstrādāt detalizētus rasējumus un izveidot at-
skaites par ēku stāvokli,» stāsta Sandijs. «Pārsvarā tika atklātas tādas 
problēmas, kādas parasti ir bijušas raksturīgas ēkām Grenlandē, tas 
ir, pagrabtelpu konstrukciju pelējums un mitrums, liela gaisa caur-
laidība – sevišķi «18D» tipa ēkai, kā arī nepietiekama siltumizolācija 
un tas, ka dabīgā ventilācija rada siltuma zudumus.» 

«Lielākā daļa grenlandiešu tipveida māju skaisti izskatās tikai no 
ārpuses, patiesībā, līdzīgi kā Līvānu mājas Latvijā, tās lielākoties ir 
celtas pagājušā gadsimta 70. gados. Tām ir nepietiekama siltuma  

Arktikas māju pētnieki no Latvijas
RTU studenti Ulvis Siliņš un Sandijs Vasiļevskis izstrādā energoefektīvu renovācijas 
projektu tipveida mājām Grenlandē

Egita Kancāne

Lielākā daļa grenlandiešu tipveida māju skaisti izskatās tikai no ārpuses, 
patiesībā, līdzīgi kā Līvānu mājas Latvijā, tās lielākoties ir celtas pagājušā 
gadsimta 70. gados. Tām ir nepietiekama siltuma pretestība, augstas 
ekspluatācijas izmaksas, problēmas ar pelējumu
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pretestība, augstas ekspluatācijas izmaksas, problēmas ar pelējumu 
utt.,» saka Ulvis. «Apsekojot mājas, mums bija jābūt ļoti precīziem, 
jo zinājām, ka uz mūsu apkopoto informāciju, veidojot abu pro-
jektu pārskatu, atsauksies kā uz zinātnisku eksperimentu, savukārt 
mūsu rasējumi tiks izmantoti tālākiem aprēķiniem un būvniecības 
darbiem.»

Kopumā Grenlandē ir ap 20 dažādu tipveida ēku veidu, «18 D» 
ir viena no izplatītākajām – stāsta puiši. Pētnieku darba mērķis ir 
izveidot renovācijas pilotprojektu šā tipa ēkai, kas vēlāk varētu tikt 
izmantots arī kā paraugs pārējo ēku renovācijai visā Grenlandē. 

Sagatavošanās darbi
Lai RTU studenti būtu gatavi darbam Grenlandē, pirms prakses 

darba sākšanas viņi iepazinās ar Grenlandes specifiskajiem klimatis-
kajiem apstākļiem un būvniecības tradīcijām, profesoru uzraudzībā 
apguva jaunas simulācijas programmas – piemēram, siltuma pre-
testības aprēķina programmu HEAT 2 un mitruma kondensācijas 
aprēķina programmu DELPHIN u. c. Studenti apguva arī ēku gaisa 
caurlaidības testa un termogrāfijas teoriju u. c.

Paralēli bija jāiepazīstas arī ar citu arktiskās zonas valstu – Kanā-
das, Krievijas – būvniecības pieredzi.

Neparastākais prakses darbs bija «marķiergāzu testa» («Tracer 
Gas method») apgūšana. Dārgā aprīkojuma dēļ šādi testi Latvijā 
faktiski netiek veikti. Ar marķiergāzu testa palīdzību ēkās tiek no-
teikta gaisa caurlaidība un dažādu gāzu koncentrācijas līmeņi. Prak-
ses laikā RTU studenti šādus testus veica gan ēkās, gan to pagrabos. 

Grenlandieši un zaļais dzīvesveids 
Lai arī burtiski tulkojot no angļu valodas, «Greenland» nozīmē 

«Zaļā zeme», grenlandieši ar zaļo dzīvesveidu ir «uz jūs», viņu 
domāšana parasti nesniedzas līdz ilgtspējīgas ēkas vai pasīvas 
ēkas konceptam – novērojuši latvieši. Grenlandieši, piemēram, 
neuztraucas par energoneefektīvām ēkām un lielu kurināmā pa-
tēriņu to apsildīšanai, jo degviela maksā aptuveni 45 santīmus 
litrā: viņi izvēlas nevis siltināt ēkas, bet vairāk tās kurināt. Arī no-
mest veco ledusskapi no klints vai iepludināt kanalizāciju jūrā ir 
normāli.

Toties solārie paneļi Grenlandē tiek lietoti arvien biežāk, arī vie-
tējā Sisimiut vidusskola un jaunās 2010. gadā uzbūvētās kopmītnes 

ir aprīkotas ar tiem. Plašais solāro paneļu lietojums izskaidrojams 
gluži vienkārši – pus gadu Sisimiut pilsētā ir polārā diena. «Arī ta-
gad naktīs ir diezgan grūti gulēt, jo nepaliek tumšs. Tāda krēsla ap 
pulksten vieniem diviem naktī, un tas ir viss,» savā blogā, esot Gren-
landē, rakstīja Ulvis.

«Viens no Grenlandē salīdzinoši bieži izmantotiem alterna-
tīvās enerģijas veidiem ir vēja enerģija: ir uzstādīts daudz vēja 
ģeneratoru, jo okeāns nodrošina spēcīgas vēja brāzmas. Taču 

Grenlandē nav koku, tāpēc viena un tā pati Ziemassvētku eglīte bieži tiek 
lietota vairākus gadus

Ulvis Siliņš (otrais no kreisās) atzīst, ka Grenlandes otrā lielākā pilsēta Sisimiut pakalpojumu un komforta ziņā ir kā «sakompresēta Ventspils» – ar 
slimnīcu, bērnudārziem, skolu, augstskolu, policijas iecirkni, veikaliem. Augstskola darbojas kā DTU filiāle – studenti pirmo gadu mācās Sisimiut, 
nākamos divus – Kopenhāgenā

Lai arī burtiski tulkojot no angļu valodas, 
«Greenland» nozīmē «Zaļā zeme», 
grenlandieši ar zaļo dzīvesveidu ir «uz jūs»
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problēmas rada zemā gaisa temperatūra ziemas periodā –  
Arktikas klimatiskajos apstākļos sasalst vēja lāpstiņas un grieša-
nās sistēma. Grenlandē tiek testētas arī, tā sauktās, hibrīdsistē-
mas, kurās apvienoti saules paneļi, baterijas un vēja ģenerato-
ri. Pārsvarā ar šādām sistēmām tiek aprīkotas tūristu mājiņas,» 
novērojis Sandijs. «Interesants projekts, ar kuru iepazināmies, 
esot Sisimiut, ir arī atkritumu izmantošana enerģijas ieguvei. 
Izgāztuvē atkritumi tiek šķiroti un dedzināti, tādējādi nodroši-
not apkuri daļai pilsētas.»

Pētījumu projekti
«18 D» tipveida ēku renovācijas projekta izstrāde tiek finansēta 

no Villuma fonda (Villum Kann Rasmussen Foundation), kas atbal-
sta energoefektīvu projektu īstenošanu Dānijā un Grenlandē. Pro-
jekta aptuvenās izmaksas ir Ls 600 000.

Pie «18 D» tipveida ēkas renovācijas projekta kopā ar RTU stu-
dentiem strādā vēl divi cilvēki – projekta vadītājs Sērens Peters 
Bjarlevs un viņa asistente Petra Vladikova (Petra Vladyková), kura 
nesen ieguvusi doktora grādu. «Četru cilvēku komanda veic tikai 
projekta sākotnējo daļu – izstrādā rasējumus, veic statisko deta-
ļu aprēķinus, apstrādā testu rezultātus un ģenerē idejas. Vēlāk 
tiks piesaistīti papildspēki – gan doktoranti, gan dažādu jomu – 
ventilācijas sistēmu, ugunsdrošības, solārās enerģijas izmanto-
šanas u. c. – speciālisti,» skaidro Sandijs.

Sisimiut pilsētas futbola laukums ir izveidots uz grants, pirms futbola spēlēm tas tiek sagatavots, pārbraucot vairākas reizes ar ceļa rulli: RTU studentu 
prakses laikā šajā futbola laukumā notika Grenlandes futbola čempionāts

Veicot pētniecības darbu Grenlandē, Sandijs Vasiļevskis iepazina klimata 
īpatnības, vietējo kultūru, dzīvesstilu un arhitektūru

Klimats Grenlandē 
variē no mērena jūras 
klimata līdz skarbam – 
arktiskajam
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Savukārt «The Blue House» pro-
jekts, kas tiek īstenots paralēli, ir 
daļa no dabīgajai enerģijai veltīta 
Ziemeļu perifērijas programmas 
daudzmiljonu projekta NEES (Na-
tural Energy Efficiency and Sus-
tainability), un tajā iesaistīts liels 
ziemeļvalstu pētnieku skaits. Pro-
jektu vada DTU Arktikas tehnolo-
ģiju centra vadītājs Arne Vilumsens 
(Arne Villumsen).  

Ieguvumi – kontakti un jaunas 
prasmes

Ulvis un Sandijs Latvijā atgriezīsies šajos Ziemassvētkos. Kas būs 
vērtīgākais, ko viņi paņems sev līdzi no Dānijas un Grenlandes? 

Gan Sandijs, gan Ulvis atzīst, ka apmaiņas studijas un prakse Dā-
nijā un Grenlandē kopumā ir bijis milzīgs solis uz priekšu gan viņu 
profesionālajā izaugsmē, gan redzesloka paplašināšanā. 

«Viens no lielākajiem ieguvumiem, protams, ir ieraksts CV. Fakts, 
ka esi ārzemēs strādājis ar energoefektīviem projektiem, var node-
rēt darba meklēšanā, jo pasaulē un arī Latvijā arvien populārāka 
kļūst energoefektīva būvniecība un ēku siltināšana,» atzīst Sandijs. 

Taču arī bez ieraksta CV ir daudz citu ieguvumu. Angļu valodas 
prasmes uzlabošana, jaunas profesionālās iemaņas, prasme strādāt 
komandā – tie ir tikai daži no ieguvumu garā saraksta. 

«Vislabākais, ko esmu mācījies no dāņiem, ir perfekcionisms – 
gan studijās, gan pētniecībā viņi iegulda daudz darba, lai panāk-
tu rezultātu. Tas, ka cilvēki strādā sestdien un svētdien, nevienu 
neizbrīna. Arī universitāte ir atvērta jebkurā brīdī, un mācībspēku 
konsultācijas var saņemt jebkurā brīdī,» saka Ulvis. «Vēl no viņiem 
vajadzētu mācīties problēmu risināšanas mākslu – problēmas tiek 
risinātas nekavējoties un efektīvi.»

Papildinformācija internetā

l Vairāk par NEES projektu: www.northernperiphery.eu

l Vairāk par DTU Arktikas tehnoloģiju centru: www.artek.byg.dtu.dk/
English.aspx

l Ulvja Siliņa blogs: www.ulvis.lv

l Grenlande ir lielākā sala pasaulē un pieder Dānijai

l Gandrīz visa Grenlande atrodas aiz Ziemeļu polārā loka 

l Salu klāj pastāvīga ledus sega, un tur neaug koki

l Grenlandē nav ne ceļu, ne dzelzceļa tīkla, pārvietoties ārpus pilsētām 
var ar lidmašīnu, kuģi vai suņu pajūgu

l Grenlandes pamatiedzīvotāji ir inuiti

l Grenlandē dzīvo 57 tūkstoši iedzīvotāju un ap 20 tūkstošiem ledus lāču

l Ledus, klintis un skarbais klimats vietējo dzīvi sarežģī un sadārdzina, 
piemēram, pārtika Grenlandē ir aptuveni trīsreiz dārgāka nekā Latvijā

l Grenlandes galvaspilsētā Nūkā dzīvo otrs pasaules populārākais 
Ziemassvētku vecītis

Pie katras mājas Sisimiut pilsētā ir vismaz pāris suņu, kas ziemas sezonā velk kamanas
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Arctic house researchers from Latvia
Riga Technical University students Ulvis Siliņš and Sandijs Vasiļevskis are working on an energy-
efficient renovation project for the Greenlandic standard house types «18 D» and «The Blue 
House». This is one of their practical work assignments, which students are assigned to do in the 
Technical University of Denmark, where they undergo field practice in projects implemented by 
the researchers of the Arctic Technology Centre. The Latvian students went to study in Denmark 
within the framework of the student exchange program «Erasmus».

Студенты исследуют дома в Арктике
Студенты Рижского технического университета Улвис Силиньш и Сандийс Василевскис 
работают над проектом энергоэффективной реновации для типовых домов «18 D» 
и «The Blue House» в Гренланции. Это одно из заданий в рамках учебной практики, 
которую студенты проходят в Центре арктических технологий Датского технического 
университета. В Данию оба студента попали благодаря программе обмена «Erasmus».

Pētnieku darba  
mērķis ir izveidot 

renovācijas 
pilotprojektu, kas  

vēlāk varētu tikt 
izmantots arī kā  

paraugs pārējo ēku 
renovācijai visā 

Grenlandē
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Transporta un mašīnzinību fakultātes Mašīnbūves tehnolo-
ģijas institūta direktora Jāņa Rudzīša zinātniskā darbība sais-
tīta ar materiālu virsmu mehāniku un nanotehnoloģijām. Pētī-
jumu veikšanai viņš piesaistījis apmēram divus miljonus latu. 
Zinātnieks ir Latvijas Nacionālās mehānikas komitejas valdes 
loceklis, Eiropas Precīzās mehānikas un nanotehnoloģijas 
biedrības loceklis, Mašīnbūves nozares profesoru padomes 
priekšsēdētājs un Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondē-
tājloceklis. «Kamēr domāju, 
ka jākļūst par akadēmiķi, tik-
mēr tam kļuvu par vecu,» smej 
profesors, kurš gan atzīst, ka 
zinātnieki smadzenes raduši 
trenēt ik dienas, tāpēc tās ātri 
nenoveco. 

Var mērīt supersīkas virsotnes
Jānis Rudzītis konkursā «Gada 

zinātnieks 2011» vinnējis sīvā 
cīņā – konkurenti bija divi spē-
cīgi ķīmiķi. Balva saņemta būtībā par 20 gadu garumā veikto zi-
nātnisko darbu materiālu virsmu jomā. Institūtā ir Baltijas mērogā 
unikāla aparatūra, ar kuru var mērīt dažādus virsmas parametrus 
nanometros. «Ja globāli skatāmies, esam radījuši apvērsumu ma-
šīnbūvē virsmu mehānikā,» uzsver zinātnieks. Mašīnbūvētāji pašreiz 
veido detaļas, izvirzot prasības virsmas šķēlumiem. Bet virsmu līdz 
šim neviens nav spējis aprakstīt. Tai ir daudz parametru. Unikālais 
ir tas, ka Latvijas zinātnieki spēj raksturot šo virsmu ļoti detalizēti – 
kvadrātmilimetrā, piemēram,  varam nomērīt 20 vai 100 negludu-
mu virsotnes. 

Visiem zināmi ISO standarti. Drīzumā, iespējams, šī organizācija 
ieviesīs standartus mašīnbūvei virsmu jomā, kas virsmu aprakstīs kā 
trīsdimensiju objektu.  Pavisam reāli, ka uzņēmēji nevarēs pārdot 
savu produkciju, kuras virsma neatbilst standartam. Tad RTU zināt-
nieki kļūs bagāti, jo varēs piedāvāt savus sasniegumus, kamēr citu 
valstu zinātniekiem vēl tikai jāsāk darbs pie šiem pētījumiem – uz-
skata J. Rudzītis.

Citi rada jaunu krēslu vai mašīnu, bet Latvijas zinātnieki radī-
juši jaunu teoriju, kuru var 
piemērot jebkurai detaļai. Ar 
šīs teorijas palīdzību detaļas 
nodilums, berze, kalpošanas 
un garantijas laiks kļūst reāli 
nosakāms. Iespējams pārbau-
dīt, vai vienā materiāla virsmas 
kvadrātmilimetrā ir 100 augstu 
virsotņu vai mazāk. Tas ietekmē 
virsmas īpašības. Cilvēka acs to 
nevar redzēt, jo runa ir par na-
nometru. Iedomāsimies, ka vie-

nu matu sadalām 20 daļās, tad to sadalām vēl 1000 daļās. Tas arī ir 
nanometrs, kurš tiek nomērīts. Nanotehnoloģijas Latvijā jau ievieš  
AS «Sidrabe», kas virsmas pārklāj ar nanodaļiņām. 

RTU paveiktais materiālu virsmu jomā nav viena zinātnie-
ka devums, jo te nepieciešamas zināšanas par materiāliem un 
virsmām, elastības un plastiskuma teoriju un varbūtības teoriju. 
Tāpēc šajā jomā sadarbojas vairāki profesori. J. Rudzītis neslēpj: 
«Tagad pats galvenais nodot šīs zināšanas jaunajiem. Ja agrāk 
uztvērām savu darbu kā hobiju, tagad redzam, ka tas ir nopietns 
devums.»

Apvērsums materiālu virsmas izpētē
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) titulu «Gada zinātnieks 2011» un 1000 latu balvu ieguvis profesors  
Jānis Rudzītis, viņš uzskata, ka šis ir augstākais atzinības punkts viņa zinātniskajā karjerā 

Laima Linuža

Ja globāli skatāmies, esam radījuši 
apvērsumu mašīnbūvē virsmu mehānikā: 
Latvijas zinātnieki spēj  
raksturot materiālu virsmu ļoti detalizēti – 
 kvadrātmilimetrā, piemēram, var nomērīt 
20 vai 100 negludumu virsotnes
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Universitātē – dzīves jēga un atpūta 
Zinātnieka dzīves jēga ir darbs. «Nez vai miljonārs, kurš neko 

nedara, bet tikai dzīvo no procentiem, ir tikpat priecīgs kā cil-
vēks, kurš iet uz sirdij tīkamu darbu. Es nerunāju par situāciju, 
ja darbs ir smags un tikai naudas dēļ.  Mans radinieks teica, ka 
dzīves jēga ir gara daile.  Es pārfrāzētu – prāta daile. Protams, ja 
sieva mudina, tad kopju arī garu – aizejam uz operu, teātri vai 
koncertu. Ar skaistu grāmatu lasīšanu neaizraujos, jo vispirms 
lasu zinātnisko literatūru, tad 
laikrakstus un žurnālus,» klās-
ta J. Rudzītis. 

Profesoram ir divas meitas 
un divi mazbērni. Atrast lai-
ku ģimenei zinātniekiem nav 
nemaz tik vienkārši. «Dažreiz 
saka, ka mēs, zinātnieki, uz 
darbu ejam atpūsties. Ģime-
nes dzīvē jēgas no mums 
maz. Ja esmu mājās, tad man 
jāpļauj zāle, jārok dārziņš un 
jāgriež krūmi. Un man tas 
nepatīk! Tā nu sievai šķiet, ka 
esmu izlaidies. Bet es domāju, 
ka labāk tā, nekā vīrs dzērājs. 
Sievietēm jau patīk gudri vīrieši, bet vīriešiem tās gudrās ne 
īpaši, jo tad viņas mūs pārāk regulē, ka nākas pretoties. Es jau 
arī reizēm pretojos,» smej profesors. 

Jautāts, kā radusies doma kļūt par zinātnieku, J. Rudzītis at-
bild, ka dzimis ārsta ģimenē. Vecāki ļoti vēlējušies, lai kļūst par  
ārstu, tomēr, vērojot pacientu ciešanas un ārstu smago darbu, 
puisis spriedis, ka labāk braukt ar mašīnu un studēt mašīnzinī-
bas. Tā nu iestājies ar mašīnām saistītā augstskolā – Politehniska-
jā institūtā, ko absolvējis ar sarkano diplomu.  Kopš tā laika visa 
turpmākā darba dzīve pagājusi RTU gaiteņos, ar ko J. Rudzītis 
patiesi lepojas, jo ir pārliecināts, ka tik labu izglītību kā RTU ne-
sniedz neviena Latvijas augstskola: «Nav tālu jāmeklē piemērs. 
Manas meitas beigušas Latvijas Universitāti (LU), ne RTU, tikai 
tāpēc, ka negribēja mācīties matemātiku. Jā, skaisti runāt māk 
visi LU absolventi, tomēr reāla atdeve sabiedrībai nāk no RTU ab-
solventiem. Mācīties pie mums ir grūtāk, taču ne Latvijā, ne pa-
saulē ar šo izglītību nepazudīsiet. Mums ir nopietni zinātnieki un 
nopietnas laboratorijas, bez kurām nav iespējams apgūt profesiju. 
Tās perifērijas augstskolas, kas sludina, ka arī sagatavo inženierus un 
kur mūs aicina uz vieslekcijām, nav tomēr tik nopietnas. Taču mūsu 
absolventi ir pieprasīti. Ja kāds ir bez darba, tad apzvanām savus 
sadarbības partnerus. Un darbs noteikti atrodas, jo uzņēmumi zina, 
ka piedāvājam labu speciālistu. Protams, ir jau tādi studenti, kuri 
negrib strādāt, bet labāk izvēlas visu mūžu studēt. Man gan šķiet, ka 
šīs abas lietas – praktiskais darbs un teorija – jāapvieno.»  

Izsalkums dzen uz priekšu
Profesors, analizējot vidusskolu absolventu zināšanas eksak-

tajos priekšmetos, uzsver, ka nevis vidusskolēni kļuvuši dum-

jāki vai arī domāšana kļuvusi humanitārāka, bet gan skolās 
eksaktos priekšmetus pasniedz vāji. Un, ja pamati nav ielikti, 
studijas augstskolā nenākas viegli. Taču mācībspēki strādā ar 
to, kas ir – cenšas pasniegt studentam roku, nevis kaunināt par 
vidusskolas programmas nezināšanu. «Nav pareizi domāt, ka 
neklātienē studē vājākie. Katrā neklātienes grupā ir kādi divi 
trīs studenti, kas ir pat stiprāki par «dieniniekiem». Mēs salā-
pām tos zināšanu caurumus, kas studentiem ir pēc vidussko-
las, un viss kopumā notiek pozitīvi,» tā profesors. J. Rudzītis arī 
nesūkstās par zinātnieku algām, jo ar dažādu projektu palīdzī-
bu izdodas naudu piesaistīt. «Zinātniekam tāpat kā mākslinie-
kam jābūt mazliet izsalkušam, jo tad ir stimuls pētīt, izgudrot, 
radīt. Nabadzības dēļ esi spiests cītīgi strādāt. Un tad pēkšņi 
izrādās, ka izdarīji ko derīgu. Gluži kā rakstniekam, kurš savus 
pārdzīvojumus ieliek grāmatā, kuru vēlāk kāds pasludina par 
ģeniālu,» cerīgi teic J. Rudzītis. 

Saņemot Goda titulu «RTU Gada zinātnieks 2011», Jāni Rudzīti 
sveic universitātes rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis

Zinātniekam tāpat 
kā māksliniekam 

jābūt mazliet 
izsalkušam, jo tad ir 

stimuls pētīt,  
izgudrot, radīt
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A revolution in the study of material surface 
Professor Jānis Rudzītis, head of the Institute of Mechanical Engineering, has been awarded the 
prestigious title «RTU Scientist of the Year 2011». His scientific work concerns material surface 
mechanics and nanotechnologies; such studies aid in the development of materials for ma-
chine building – the properties of the machine parts greatly depend on the surface properties 
of the materials. Latvian scientists have drawn up a new theory, which can be applied for any 
part – with this theory the surface of a material can be tested by measuring it with an accuracy 
of nanometers.

Переворот в сфере исследований поверхности материалов
Престижного титула «Ученый года 2011» удостоен директор Института технологии 
машиностроения Рижского технического университета, профессор Янис Рудзитис. Его 
научная деятельность связана с механикой поверхности материалов и нанотехнологиями. 
Такие исследования необходимы для разработки материалов машиностроения – от 
свойств поверхности материалов зависят свойства деталей. Латвийские ученые создали 
новую теорию, применимую к любой детали, – с ее помощью возможно проверить 
поверхность материалов, измеряя ее в нанометрах.
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Prestižo titulu «RTU Gada jaunais zinātnieks 2011» saņēmis 
34 gadus vecais asociētais profesors Remo Merijs-Meri. Līdz 
šim ne reizi vien zinātnieks pretendējis uz gada jaunā zināt-
nieka nosaukumu, taču netika tik augstu novērtēts. Beidzot 
uzvara rokā, taču tikai naivajam šķiet, ka noteicošais ceļā uz 
panākumiem ir talants. Pats Remo atklāj, ka galvenā īpašība, 
kas ļāvusi sasniegt tik augstu atzinību, ir 
uzcītība. Arī līdz šim Remo ne reizi vien sa-
ņēmis vērtīgus diplomus un atzinības, to-
starp prestižo ķīmiķa Alfrēda Ieviņa balvu.

Jābūt mazliet pozitīvi trakam
Nevar teikt, ka gada jaunā zinātnieka gods 

Remo piešķirts par konkrētu pētījumu, drīzāk 
par ļoti vispusīgu un rezultatīvu darbošanos RTU 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 
Polimērmateriālu institūtā. Tur Remo zinātniskā 
darbība saistīta galvenokārt ar polimērkompo-
zītu un nanokompozītu pētniecību. Pērn zināt-
nieks desmitiem reižu uzstājies vietējās un ārvalstu konferencēs, vairāk-
kārt publicējies  zinātniskajos žurnālos. Nozīmīgākie zinātnieka projekti 
saistīti ar videi draudzīga iepakojuma izstrādi, nanostrukturētiem po-
limēru kompozītiem un modificētu daudzfunkcionālu polimērkom-
pozītu iegūšanu no reciklējamiem materiāliem. Vidusmēra cilvēkam 

to visu grūti pat izrunāt, kur nu vēl saprast, taču Remo tikai kautrīgi 
piebilst: «Nedomāju, ka esmu izcili gudrs. Man šķiet, ka zinātniekam 
drīzāk piedien vārds «traks». Labā nozīmē katrs pētnieks un zinātnieks 
ir traks, jo spēj iedziļināties un knibināties sīkumos, spēj aizrauties un sa-
just prieku no tā, ko dara. Tikai jāatrod sava tēma. Man sirdij tuva ir zaļā 
domāšana un viss, kas palīdz saglabāt dabu. Jāstrādā nopietni tai vir-

zienā, lai varam materiālus pārstrādāt un izmantot 
vairākkārtīgi.» Jautāts, kā nokļuvis zinātnē un ķīmijā, 
Remo neslēpj, ka tas noticis diezgan nejauši – lai 
gan skolas laikā ir piedalījies ķīmijas olimpiādēs, taču 
mērķtiecīgi nav plānojis ar to nodarboties. «Tiku īsta-
jā vidē un te aizķēros,» smej Remo.

Galvenais – nenolaist rokas
Visi kolēģi teic, ka Remo darbā ierodas pirmais 

vēl pirms astoņiem rītā un dodas mājup pēdējais 
īsi pirms desmitiem vakarā. Un aizrautības pilns 
darbā bieži redzams brīvdienās. Tomēr nav tā, ka 
Remo ir vientuļnieks īpatnis, jo draugu viņam ne-

trūkst, bet ziemas vakarus kliedē uzticīgais suns. Zinātnieka ģimene 
šobrīd lepojas ar Remo, bet pats Remo lepojas ar savu ne mazāk 
aktīvo brāli Aigaru Meri, kurš ir Latvijas Nacionālās operas diriģents. 

Ģimenes lokā iegūtais Remo tituls jau nosvinēts. Svinības bijušas 
patīkamas arī tāpēc, ka līdz ar titulu RTU piešķīrusi naudas prēmiju. 

Jaunais zinātnieks grib kalpot Latvijai
«Gada jaunais zinātnieks 2011» Remo Merijs-Meri, pēc kolēģu teiktā,  
ir Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) lepnums – viņam paredz spožu karjeru

Laima Linuža

Polimērmateriālu institūta 
kolektīvu uzzīmēja doktorante 

Agnese Grigaloviča,  
kas ar izcilību beidza 

maģistrantūru. Uz polimēru 
granulu fona, kuras pēta 

laboratorijā, redzams arī Remo 
(pa labi no Jāņa Zicāna, kurš ir 
pašā spicē). Uz  lupas malām – 

pētītie materiāli un iekārtas

Remo runā igauņu, 
angļu, krievu un 
vācu valodā. Tas viņu 
dara par «universālo 
kareivi», kas sazinās ar 
pasaules izcilākajiem 
zinātniekiem
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«Gada jaunais zinātnieks 2011» Remo Merijs-Meri, pēc kolēģu teiktā,  
ir Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) lepnums – viņam paredz spožu karjeru

«Tas, ka tika piešķirta naudas balva, liecina, ka no mums patiešām 
gaida rezultātus. Katedrā jūtam, ka rektors ir aktīvs un ieinteresēts 
mūsu darbā. Viņš ir labs menedžeris. Kā balvas turpinājumu uztvēru 
arī to, ka uzreiz pēc godalgas saņemšanas bija iespēja doties koman-
dējumā uz Pēterburgu, kur notika starptautiska konference. Lieliska, 
skaista vieta, kur vērts atgriezties,» teic jaunais zinātnieks. Stāstot par 
savu ģimeni, Remo atklāj, ka tēvs ir igaunis, tāpēc pētnieks labi runā 
igauniski, kas lieti noder komunikācijā ar igauņu kolēģiem. Bez tam 
Remo runā arī angļu, vācu un krievu valodā. Tas viņu dara par «uni-

Rektors L. Ribickis sveic Remo ar izcīnīto titulu «RTU Gada jaunais 
zinātnieks 2011»

Studente Svetlana Repecka bez Remo pozēšanas uzzīmēja viņa portretu 
kā pateicību par konsultēšanu bakalaura darba izstrādes laikā

versālo kareivi», kurš spēj sazināties ar visplašākā loka un visaugstākā 
līmeņa zinātniekiem visā pasaulē. Pateicoties tam un darbam dažā-
dos projektos, Remo kopā ar kolēģiem piesaistījis RTU vairāk nekā 
378 000 latu. Arī te bija nepieciešama liela pacietība un uzņēmība, 
jo uzvarēt projektos nav nemaz tik viegli: «Reizēm vari uzrakstīt des-
mit projektu, bet naudu neesi saņēmis. Taču nevajag nolaist rokas! 
Jāraksta tik vien jauni, un tad jau veiksme arī atnāk.» 

Paredz spožu karjeru
Remo priekšnieks, RTU Polimēru pārbaužu laboratorijas direktors 

vadošais pētnieks Jānis Zicāns jauno zinātnieku raksturo kā inteliģen-
tu, saticīgu un izpalīdzīgu kolēģi, kurš saprot, ka jāstrādā kopējās lietas 
labā. Reizēm tas nozīmē, ka, piemēram, tā vietā, lai projektos vai citādi 
kopējiem spēkiem iegūto naudu vienkārši sadalītu un «apēstu», jāspēj 
atteikties no personīgiem ieguvumiem un jāiegulda, piemēram, labo-
ratorijas telpu remontā. «Tagad mums ir izcilas iekārtas, studentiem ir 
vieta, kur kvalitatīvi strādāt un mācīties. Sadarbojamies ar daudziem in-
stitūtiem, piedalāmies tik daudzos projektos,  ka reizēm paši brīnāmies, 
kā to var pavilkt. Par to stāstu tāpēc, ka itin visās mūsu aktivitātēs klāt 
ir Remo. Darbs viņam nav katorga, bet gan sirdslieta. Viņš vienkārši ir 
unikāls cilvēks, kautrīgs, varbūt pat reizēm pārāk labs. Bet tajā pašā laikā 

redzu, ka pret studentiem, ar kuriem strādā, viņš ir prasīgs un principi-
āls, » uzsver Jānis Zicāns. Viņš jaunajam zinātniekam paredz spožu nā-
kotni: «Tikpat labi strādājot arī turpmāk, Remo var kļūt gan par katedras 
vadītāju, gan par institūta direktoru. Ja vēlēsies – arī par Latvijas Zināt-
ņu akadēmijas korespondētājlocekli un akadēmiķi. Tālāk iet un kļūt par 
rektoru –  domāju, gan ne, jo tur jābūt menedžerim. Bet menedžēšana 
nav Remo stihija. Viņš ir cilvēks ar zinātnisku ievirzi. Sanāk, ka man ir 
ambīcijas, lai Remo izvirzās. Pašam Remo varbūt tādu ambīciju arī nav.» 

Ar azartu tepat uz vietas
RTU Gada jaunais zinātnieks labprāt dalās arī savos mērķos un 

sapņos. Tie ir pavisam reāli – piemēram, kopā ar kolektīvu būt kon-
kurētspējīgai, kompetentai speciālistu komandai. Mērķa sasnieg-
šanai, neapšaubāmi, ir svarīga pastāvīga zināšanu papildināšana. 
Remo: «Izglītībai robežu nav. Kad tu kaut ko pēti, nereti rodas ne-
pieciešamība konkrētā jomā padziļināt zināšanas. Tāpēc uzskatu, ka 
izglītība ir kaut kas tāds, kas pats «izplešas».» Jautāts, vai negrasās 
karjeras un naudas meklējumos doties uz ārzemēm, zinātnieks uz-
sver, ka ārzemēs arī sevi jāpierāda un jāizcīna sava vieta zem saules. 
Turklāt tepat, Latvijā, jaunajiem zinātniekiem ir lielas attīstības un 
izaugsmes iespējas, ja vien viņi ir azartiski aizrāvušies ar savu jomu.  

AN
O
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Young scientist wants to serve for the wellbeing of Latvia
The prestigious title «RTU Young Scientist of the Year 2011» has been awarded to the asso-
ciate professor, 34 year-old Remo Merijs-Meri. He has received the award for active work in 
the Institute of Polymer Materials: the scientific activities of Remo concern mainly the study of 
polymer-composites and nano-composites – development of environmentally friendly pack-
aging, nano-structured polymer-composites and the obtaining of multi-functional polymer-
composites from recyclable materials. The main quality, which has allowed gaining such high-
acknowledgement, is diligence.

Молодой ученый хочет служить Латвии
Престижный титул «Молодой ученый 2011» присвоен ассоциированному профессору 
Ремо Мерийс–Мери (34 года). Приз присужден за активную деятельность в Институте 
полимерных материалов РТУ: научная деятельность Ремо связана главным образом с 
исследованиями полимерных композитов и нанокомпозитов – разработкой упаковки, 
безвредной для окружающей среды, с наноструктурированными полимерными 
композитами и получением модифицированных  многофункциональных полимерных 
композитов из перерабатываемых материалов. Основное качество, позволившее 
достигнуть такого высокого признания, –  усердие.
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Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības fakultā-
tes profesora Jura Smirnova vadībā veikts pētījums par silto 
asfaltu tehnoloģijām. Pētījums var noderēt vietējiem uzņē-
mējiem, jo eksperimenti un mērījumi veikti, ņemot vērā tieši 
Latvijā pieejamos izejmateriālus. Turklāt ceļu būve – šobrīd 
pretēji ļoti daudzām citām nozarēm – var attīstīties un jau ak-
tīvi rosās, jo beidzot tiek saņemti apjomīgi Eiropas Savienības 
fondu līdzekļi tieši autoceļu izbūvei. Šī nauda ir lielākā, kāda 
Latvijā šai nozarē tikusi ieguldīta pēdējo 20 gadu laikā. 

Mazāk izmešu, ilgāka būvsezona
Pētniecības darbu veica RTU Transportbūvju institūta dokto-

rants Mārtiņš Zaumanis, neatkarīgās Ceļu būvmateriālu laborato-
rijas vadītājs Guntis Brencis un RTU Būvzinātnes centra pētnieks 
Viktors Haritonovs. Salīdzinātas divas siltā asfalta ražošanas teh-
noloģijas: «Sasobit» un «Rediset WMX». Pētnieki noteica šo teh-
noloģiju saderību ar Latvijā plaši asfaltbetona sastāvu izstrādei iz-
mantotiem materiāliem, ņemot vērā arī vietējā klimata īpatnības. 
Galvenais pētījuma mērķis, kas bija jāsasniedz – lai siltā asfalta 
segas kvalitāte nebūtu sliktāka par tradicionālo, karsto, asfaltu. Lai 
noskaidrotu jauno materiālu īpašības, laboratorijā tika veikta eks-
pluatācijas īpašību testēšana ar metodēm, kas nodrošina paraugu 

izgatavošanu, testēšanas vidi un slogošanu maksimāli tuvināti 
reālajiem ceļa ekspluatācijas apstākļiem. Siltā asfalta maisījumu 
ražošanā tiek izmantotas tehnoloģijas, kas ļauj būtiski samazināt 
tradicionālā, karstā, asfalta ražošanas un ieklāšanas temperatūru, 
tādējādi samazinot atmosfēras piesārņojumu. Tam ir arī vairākas 
citas priekšrocības, piemēram, silto asfaltu var ieklāt zemā āra 
temperatūrā, un tas ļauj pagarināt būvdarbu sezonu Latvijā. 

Mērķis – rūpes par cilvēku un dabu
Viktors Haritonovs (attēlā), kurš kopā 

ar minētajiem kolēģiem turpina darbu pie 
šā pētījuma, skaidro, ka asfalts var būt triju 
veidu – aukstais, siltais un karstais. Nosau-
kums atkarīgs no tā, cik augsta temperatūra 
nepieciešama ražošanas un ieklāšanas pro-
cesā. Karstā asfalta, kas ir vispopulārākais un 
tradicionālākais, ražošanai nepieciešama ap-
mēram 180 grādu temperatūra, bet ieklāša-
nas temperatūra ir ap 150 grādiem. Šādā temperatūrā asfalts kļūst 
viegli iestrādājams (pietiekami plūstošs, lai to maisītu un ieklātu). 
Savukārt siltajam asfaltbetonam viegliestrādājamība tiek panāk-
ta 110–120 grādu temperatūrā. Zemākas temperatūras – tikai ap 

Karstais būs pagātnē, nākotne – siltajam asfaltam
RTU zinātnieki strādā, lai drīzumā uz Latvijas ceļiem varētu klāt videi un cilvēka veselībai draudzīgāku asfaltu

Laima Linuža
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60–70 grādiem – prasa aukstais asfalts, tomēr tas nav pietiekami 
izturīgs un to pārsvarā izmanto tikai bedrīšu lāpīšanai. Latvijas as-
falts veidots gandrīz tikai ar karsto metodi. Tomēr progresīviem 
zinātniekiem un ražotājiem rodas aizvien lielāka interese par siltā 
asfaltbetona metodes izmantošanu. 
Pasaules zinātnieku prioritāte ceļu 
būvē šobrīd ir siltais asfalts, kā arī 
asfalta reciklēšana jeb otrreizēja iz-
mantošana. Reciklēšana nozīmē, ka 
tad, kad asfalts ir saplaisājis, nodilis 
un citādi bojāts, ceļa seguma virs-
kārtu «nogriež», veic uzlabojumus 
un ieklāj no jauna. Asfalta otrreizē-
jai izmantošanai nepieciešams liels 
energopatēriņš – tas atkal jākarsē, 
pievienojot jaunas vielas, tomēr tiek 
saglabāti dabas resursi, un arī asfalts 
ir lētāks.  

Siltā asfalta priekšrocības ir acīmre-
dzamas – vides piesārņojuma sama-
zināšana, būvdarbu sezonas pagarināšana, energoietaupījums, jo 
asfalta sildīšanai vajadzīga zemāka temperatūra. Bet vēl būtiskāks 
siltā asfalta ieguvums ir tas, ka cilvēki, kas to ieklāj, vairs neelpos tik 
daudz kaitīgo bitumena izgarojumu. Tas nozīmē, ka tiks samazināts 
elpceļu saslimšanas risks. 

Tālāk var aizvest un vieglāk ieklāt
Doktorants Mārtiņš Zaumanis (attēlā)

skaidro, ka nav noslēpums – ceļu būves fir-
mu konkursi tiek izsludināti tieši tad, kad it kā 
loģiski būtu sākt būvēt ceļus. Taču, kad bei-
dzot pēc dažādiem konkurences ķīviņiem 
būvfirma saņem pasūtījumu, asfalta ieklāša-
nas darbus var veikt jau tikai vēlā rudenī, un 
ziema nav aiz kalniem. Tāpēc reizēm izbūvē-
tie ceļi ātri sabrūk, jo nav ievērotas tehnolo-
ģiskās prasības. Šo problēmu veiksmīgi var atrisināt siltais asfalts. 
Proti, ja karsto drīkst klāt līdz +10 grādu gaisa temperatūrā, tad sil-
to – pat līdz +3 grādiem, un pētījumos tas ir veiksmīgi izdevies arī 
pie negatīvas temperatūras. Tāpat silto asfaltu varēs transportēt 
krietni tālāk nekā karsto. Pētnieki noskaidrojuši, ka tipiskā Latvijas 
ceļu būvprojektā, izmantojot siltā asfalta tehnoloģiju, enerģijas 
patēriņu iespējams samazināt par 7–18 %. 

Lai izveidotu silto asfaltu un ieklāšanas stadijā panāktu nepie-
ciešamo bitumena sašķidrināšanos, kā arī – lai pēc sacietēšanas 
materiāls būtu pietiekami noturīgs pret transporta slodzi, var iz-
mantot dažādas metodes – uzputošanas tehnoloģiju (izmantojot 
ūdeni), vasku pievienošanu vai ķīmisku vielu iejaukšanas tehnolo-
ģiju. Tās ir pietiekami dārgas tehnoloģijas, tāpēc lētāks par karsto 
asfaltu siltais tomēr pagaidām nav. Vislielākie ieguvumi redzami 
tieši vides aspekta un būvsezonas pagarināšanas jomā, uzsver 
Mārtiņš Zaumanis. Viņš precizē: «Pētījumos tika izmantots blī-
vais asfaltbetons AC11, bitumens B70/100 un dolomīta šķembas. 
Noteicām materiālu īpašības risu un plaisu veidošanās ziņā. Tad 
pievienojām «Sasobit» un «Rediset» piedevas. Laboratorijā no 150 

grādiem ar 5 grādu soli gājām uz leju un pētījām, kā mainās segu-
ma īpašības. Par 25 grādiem samazinājām ieklāšanas un blīvēša-
nas temperatūru un saglabājām tādu pašu materiāla noturību.» 

Uzņēmēji vēl nav paķēruši ideju
Nav tā, ka pētījumi tiek veikti ķeksīša dēļ – 

pavisam reāli zinātnieku izstrādājumus gaida  
SIA «A Pieci» un AS «Latvijas Valsts ceļi». 

Ceļu būves materiālu ražotāja SIA «A Pie-
ci» pārstāvis inženieris Ivars Grīslis (attēlā)
vērtē, ka CO

2
 izmešu samazinājums ir liels ie-

guvums, kas ļauj eksperimentālās ražošanas 
apstākļos piesaistīt Eiropas finansējumu un 
piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instru-
mentu atbalstītā projektā: «Plānojam sagatavot receptes siltajiem 
asfaltu maisījumiem. Vispirms šo asfaltu ražosim eksperimentālos 
nolūkos, bet, ja vēlāk pēc šā materiāla būs pieprasījums, ražosim 
rūpnieciskos apjomos. Piedalāmies projektā, kura galvenais mēr-
ķis ir ekoloģija un konkrēti – CO

2
 izmešu – samazinājums, tāpēc 

sadarbojamies ar RTU pētniekiem. Mūs kā ražotājus interesē visas 
tehnoloģijas, kas ir vienkāršas, samazina energoresursu patēri-
ņu un izmaksas kopumā. Jāsaka, ka Lietuva Latviju apsteigusi – 
tur jau dažviet ieklāts pietiekami liels apjoms siltā asfalta. Viens  
no mūsu uzņēmuma un RTU sadarbības nenoliedzamiem  

Karstais būs pagātnē, nākotne – siltajam asfaltam
RTU zinātnieki strādā, lai drīzumā uz Latvijas ceļiem varētu klāt videi un cilvēka veselībai draudzīgāku asfaltu

Fotogrāfijas uzņemtas silto asfaltu konferences laikā ASV (St. Louis, 
09.10.2011.), kur Mārtiņš Zaumanis prezentēja RTU pētījumu. Konferences 
laikā tika veikts paraugdemonstrējums siltā un karstā asfalta ieklāšanai, un 
fotogrāfijās vizuāli ļoti labi redzama atšķirība izmešu daudzumā

Tagad, kad 
ceļu būves 

jomā saasinās 
konkurence, 

iespējams, 
ka visai drīz 

būvnieki uzķers 
šo inovāciju un 

realizēs dzīvē 
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rezultātiem būtu siltā asfalta tipu ie-
kļaušana mūsu ceļu specifikācijās.»

Savukārt «Latvijas Valsts ceļu» 
laboratorijas direktors Vladimirs 
Akimovs uzsver, ka jebkurš 
pētījums ceļu seguma jomā 
nāk par labu, taču Latvijai 
siltais asfalts vēl ir kaut 
kas pavisam netradi-
cionāls, ražotāji vēl 
nav aptvēruši, ka 
siltais asfalts kopumā viņiem ir izdevīgāks. Taču tagad, kad ceļu 
būves jomā saasinās konkurence, iespējams, ka visai drīz būvnieki 
uzķers un realizēs dzīvē šo inovāciju. 

Labs asfaltbetons no vietējiem izrakteņiem
RTU pētnieki paralēli veido arī asfaltbetona sastāvus ceļu būv-

niecībai no ražošanas blakusproduktiem un zemas kvalitātes vietē-
jiem minerālmateriāliem. Jaunais asfalta materiāls – tāpat kā siltais 
asfalts – ļautu samazināt negatīvo ietekmi uz vidi. Asfaltbetons ir 
maisījums no šķembām, smiltīm un bitumena. Bitumens atšķirībā 

no minerālmateriāla ļoti plašās temperatūras svārstībās krasi mai-
na īpašības. Asfaltbetons ar vienu un to pašu bitumenu piejūras 
rajonos uzvedas citādi nekā, piemēram, Latgalē. Tā ir svarīgākā as-
faltbetona un cementbetona atšķirība, kas ir mazāk jutīgs pret tem-
peratūras svārstībām. Šobrīd Latvijā plaši pieejams dolomīts, grants 
un tērauda sārņi, ko maz izmanto asfaltbetona sastāvu izstrādei, jo 
šie materiāli nav kvalitatīvi. Tāpēc RTU izstrādā sastāvus, izmantojot 
blakusproduktus un zemas kvalitātes šķembas, saglabājot tādas 
pašas īpašības kā sastāviem, kas izstrādāti no ļoti dārgām importē-
tām šķembām. Tā iespējams izstrādāt asfaltbetonu, kas būs piemē-
rots gan Latvijas ziemeļos, gan dienvidos. 

Ceļu receptes izdevīgāk pirkt RTU laboratorijās
«Ja nākamā ziema būs kā iepriekšējā, tad daudzi nesen 

būvētie ceļi var krietni saplaisāt. 80%  
asfalta izturības veido bitumens, 

20% – minerālmateriāli. Ja ir 
sliktas kvalitātes bitumens, 

jaunam ceļam problēmas 
radīsies jau pēc trešā eks-

pluatācijas gada. Lat-
vijā gadījies, ka ceļa 

virskārta sabrūk 
arī pirmajā gadā, lai gan pēc standar-

ta virskārtai jākalpo 8–12 gadus, bet 
pamatslānim – 25 gadus,» norāda 

Ceļu būvmateriālu laboratorijas 
vadītājs Guntis Brencis (attēlā). 

Šķembas asfaltbetona sastā-
va izstrādei tiek ievestas 

no Zviedrijas, Norvēģi-
jas un Lietuvas, bet  

20 gadu laikā nav 
veikti pētījumi par 

Latvijas dabas resursu (minerālmateriāla) piemērotību stipra un 
noturīga asfaltbetona sastāvu izstrādei. Nav noteikts asfalta elastī-
gums, stingums, nogurums u. c. īpašības. Viena ceļa seguma sa-
stāva receptes cena var sasniegt 10 000 eiro. Noturīga pret risu, 
noguruma un termoplaisu veidošanos, kā arī salizturīga asfaltbe-
tona sastāva izstrāde ir ilglaicīgs process, jo nepieciešamas ne tikai 
profesionālas iemaņas, bet arī ļoti dārgas iekārtas. Šo recepšu vajag 
ļoti daudz, un mūsu ceļu būvnieki izrēķinājuši – šāds pirkums nav 
izdevīgs. Vietējiem ceļu būvniekiem krietni izdevīgāk sadarboties ar 
vietējām laboratorijām, kur visu iespējams iegūt lētāk.  

«Latvijas Valsts ceļu» laboratorijas vadītājs  
K. Arkimovs teic, ka ražotāji vēl nav uzķēruši 
siltā asfalta lietderīgumu

Attēlos: «Sasobit» un «Rediset» – materiāli, ko RTU pētnieki izmantoja siltā asfalta izgatavošanā



2011. gada ziema www.rtu.lv

JAUNAIS INŽENIERIS

21

Siltā asfalta izstrādes mērķis ir panākt tikpat labas īpašības kā 
tradicionālajam karstajam asfaltam. Sarkanā līkne diagrammā ilustrē karstā 
asfalta īpašības, zaļā un zilā līkne – siltā asfalta īpašības

Šis tests rāda asfalta noturību pret ūdens iedarbību. Sarkanais stabiņš 
diagrammā ilustrē karstā asfalta īpašības, zaļais un zilais – siltā asfalta 
īpašības

Asfaltbetona testēšana

Šādi laboratorijā notiek materiālu testēšana. Apaļie klucīši ir asfalta paraugi Attēlā redzams, kā tiek veikts risu tests
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Hot-mix is in the past - warm-mix asphalt is the future
Scientists of the Riga Technical University are working to introduce a more environmentally 
friendly and less hazardous type of asphalt in Latvia in the nearest future – the warm-mix as-
phalt. Owing to the properties of warm-mix asphalt, it is predicted to very soon outrival conven-
tional hot-mix asphalt, as it releases significantly less bitumen vapors, it is more energy-efficient 
and prolongs the building season by approximately 7-18%. Research in this sphere is of the 
greatest importance, because right now EU funds for road construction are flowing into Latvia.

Горячий – в прошлом, будущее за теплым асфальтом
Ученые Рижского технического университета работают, чтобы в скором будущем на 
Латвийские дороги можно было стелить более безвредный для окружающей среды 
и здоровья человека асфальт – теплый асфальт. Из-за своих свойств теплый асфальт 
уже в ближайшее время победит в конкуренции с традиционным горячим. Теплый 
асфальт имеет гораздо меньше битумных испарений, а кроме того экономит примерно  
7-18% энергоресурсов и продлевает строительный сезон. Исследования в этой сфере 
особенно актуальны в свете доступности средств еврофондов на строительство дорог.

Gāzes izmešu samazinājums procentos, izmantojot siltā asfalta tehnoloģiju 

Gāzes izmeši Norvēģija Itālija Francija Kanāda 

CO2 31.5 30-40 23 45.8 

SO2 n/a 5 18 41.2 

VOC n/a 50 19 n/a 

CO 28.5 10-30 n/a 63.1 

NOX 62.5 60-70 181 58 

Putekļi 54 25-55 n/a n/a 

CO2 – oglekļa dioksīds; SO2– sēra dioksīds; VOC – mainīgs organisks savienojums;  
CO – tvana gāze jeb oglekļa monoksīds;  NO

X
 – slāpekļa oksīds; n/a – dati nav pieejami
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RTU Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta vadošā pētnie-
ce Inta Strakova 45 gadus, visu zinātnisko mūžu, veltījusi tet-
rahidroindazola sintēzei. Viņa par šo tēmu uzrakstījusi vairāk 
nekā 100 zinātnisko publikāciju. Pētījumu vada Bioloģiski aktīvo 
savienojumu ķīmijas tehnoloģiju katedras asociētais profesors 
Māris Turks.

Par šīs jomas pētījumiem savulaik interesi izrādījušas lielākās 
farmaceitiskās kompānijas, tostarp «Bayer» 
un «Upjohn». Taču sakarā ar ekonomiska-
jām jukām, likumdošanas šķēršļiem un 
finanšu trūkumu pagaidām medi-
kamenti uz šīs vielas bāzes 
netiek ražoti. Vēl lielāks 
šķērslis ir tas, ka nau-
das trūkuma dēļ nav 
veikti plaši pētījumi, 
kā šīs vielas savieno-
jumi ietekmē cilvēka 
veselību. Līdz šim 
līdzekļi atra-
dušies tikai 
tam, lai 
10 vielas 
savienoju-
mus nosūtī-
tu Baltkrievijas 
Nacionālo Zinātņu 
akadēmijai uz izmeklēju-
miem. Var tikai prognozēt, 
ka savienojumi var palīdzēt 
samazināt sāpes, pazemināt 
temperatūru un darboties kā pre-
tiekaisuma līdzekļi.  

Laima Linuža

Jaunumi Latvijas zinātnē
Īsziņās apkopota informācija par tiem Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) veiktajiem  
pētījumiem, kas pēdējo mēnešu laikā izraisījuši mediju lielāko interesi

RTU Vispārīgās ķīmijas 
tehnoloģijas institūta va-
došās pētnieces Valentī-
nas Krilovas vadībā tapis 
pētījums, kas saistās ar 
vērtīgā fermenta līzocīma 
izdalīšanu. Līzocīms ir an-
tibakteriāla viela, kas tiek 
izmantota pārtikas ražo-
šanā un farmācijā. Līzocī-
mu farmācijā lieto čūlu 
un iekaisumu ārstēšanā. 
Starp citu, cilvēka asaras 
arī satur līzocīmu, kas ne-
ļauj acīm, neskatoties uz 
mitro vidi, iekaist. Tāpat 
līzocīmu plaši izmanto 
pārtikas ražošanā, īpaši 
iepakojumos. Gaļa, siers 
un citi produkti ilgi var 
saglabāties svaigi, ja iepa-
kojums satur šo vērtīgo 
fermentu. Būtiski, ka atšķi-
rībā no citiem antibakte-
riāliem līdzekļiem līzocīms 
ir dabīgs produkts, nevis 
ķīmisks. Vadošā pētniece 
V. Krilova atradusi veidu, kā vieglāk iegūt šo fermentu. Turklāt iegu-
ve notikusi no līdz šim reti izmantota materiāla – paipalu olām, no 
kurām iespējams iegūt procentuāli vairāk šīs vērtīgās vielas nekā no 
citiem līdz šim izmantotajiem produktiem. Iegūšanas process ilgst 
apmēram 90 minūšu, kad paipalu olbaltumam pievieno fosfāta bu-
feršķīdumu, bet vēlāk notiek vielas atsāļošana. Līdz šim zinātnieki 
līzocīmu atraduši arī vistu un zosu olās, dzīvnieku audos, reptīlijās 
un augos.

RTU rektora profesora Leonīda Ribicka vadībā veikta moderno apgaismošanas tehno-
loģiju izpēte Latvijas ražošanas uzņēmumos AS «Latvijas finieris», AS «RPK» un SIA «V.L.T.». 
Pētītas esošā apgaismojuma sistēmas un tas, cik izdevīgi ieviest LED apgaismojumu ra-
žošanas cehos un angāros. Kā stāsta viens no pētniekiem Ansis Avotiņš, laboratoriskie 
pētījumi un aprēķini uzrāda, ka, vadoties no šā brīža cenām,  LED ieviešana atmaksājas 
apmēram septiņos gados, taču paralēli uzņēmums iegūst arī augstāku apgaismes kvalitāti, 
kas, piemēram, ļauj labāk ieraudzīt brāķa produkciju. Savukārt mājsaimniecībā izvēloties 
LED spuldzes, jābūt uzmanīgam, jo to kvalitāte reizēm neatbilst normām, turklāt ražotāji 
uz spuldzēm bieži norāda neprecīzus datus. Mājsaimniecībām iesakāmas LED spuldzes ar 
uzrakstu «warm white», taču jābūt uzmanīgam ar «cool white», jo, uz tām ilgstoši skatoties, 
var bojāt acs radzeni. Ja izvēlaties LED gaismekli funkcionālajam apgaismojumam, tad la-
bāk tādu, kuram kopējā lūmenu attiecība pret elektrisko vatu ir vismaz virs 85. Šobrīd LED 
spuldzes ir izdevīgi izmantot dekoratīvajā, pagalmu vai autostāvvietu apgaismē. 

LED spuldzes izdevīgas pagaidām uzņēmumiem

Tetrahidroindazola atvasinājumi –  
iespējamie nākotnes medikamenti

Vieglāk iegūst līzocīmu
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Pusei pacientu, kam plāno veikt zobu im-
plantāciju augšžoklī, ir nepieciešama kaula 
transplantācija vai biokeramikas materiālu 
implantācija, jo ir izteikta žokļu kaula atrofi-
ja. Ļoti bieži novērots, ka pacientam, kuram 
zobs izrauts pirms vairāk nekā 10 gadiem, 
kauls kļuvis pavisam plāns, tāpēc ievietot 
zoba implantu praktiski nav iespējams. Tieši 
šai situācijā nāk palīgā RTU Rīgas Biomate-
riālu inovāciju un attīstības centrā sintezētās 
hidroksiapatīta keramikas granulas, kuras, 
veicot operāciju un ievietojot neveselā kaula 
vietā, pēc dažiem mēnešiem saaug ar kau-
lu, to nostiprinot. Pēc granulu ievietošanas  
augšžokļa kauls kļūst divreiz blīvāks, notiek 
laba granulu iekļaušanās kaulā bez saistaudu 
ieaugšanas, granulas neizraisa iekaisumus. 
Latvijas zinātnieku izveidotās kaulu atjauno-
jošās granulas ir vairākas reizes lētākas nekā 
citviet pasaulē ražotie analogi. 

Inženieris – pētnieks un RTU Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja 
līdzstrādnieks Ivans Griņevičs pacēlis gaismā jau aizmirstas zinā-
šanas par to, kā izmantot gāzi dīzeļdzinējos. Savulaik ASV un PSRS 
tika izveidoti traktori, kas no dīzeļmotora agregātiem tika pārbūvēti 
par taupīgākām iekārtām, kas izmanto jaukti gan gāzi, gan dīzeli. 
Gan agrāk, gan arī tagad šāda degvielas kombinēšana ļauj ietaupīt 
30–40% izmaksu. Mūsdienu apstākļos ar pētnieka piedāvāto meto-

di iespējams pārbūvēt jebkuru transportu, tai skaitā vieglos auto, 
kuru dzinēji darbojas ar dīzeļdegvielu. Turklāt pārbūvei nepiecieša-
mas nelielas izmaiņas, kas izmaksās ne vairāk kā 300 latu. Šis motors 
izmanto apmēram 15% dīzeļa un 85% gāzes. Pētījumam ir milzīga 
nozīme, piemēram, ja jauno tehnoloģiju ieviestu Rīgas sabiedriskā 
transporta vai dīzeļvilcienu pārbūvē, ietaupījums būtu milzīgs, tātad 
arī biļešu cenām būtu jūtami jāsamazinās – uzskata pētījuma autors. 

Granulas atjauno žokļa kaulus

Taupības režīms ar gāzdīzeli
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What’s new in Latvian science
Scientists of Riga Technical University are conducting new, topical studies in many spheres. 
Short articles sum up information on research projects, which have gained attention from 
the media. New pain-relief and anti-infective drugs are in development, relatively inexpensive 
granules for jawbone restoration have been created. New methods have been discovered for 
obtaining the anti-bacterial substance – lizocime. Studies have been conducted on the matter 
of LED lighting applications and the issue of transport diesel engine conversion into gas-diesel 
engines has been brought up.

Новости Латвийской науки
Ученые Рижского технического университета проводят новые, актуальные исследования 
во многих областях науки. В виде коротких сообщений обобщена информация о тех 
исследованиях, которые в последнее время привлекли интерес масс–медиа. Рождаются 
новые обезболивающие и противовоспалительные медикаменты, созданы сравнительно 
дешевые гранулы для восстановления челюстной кости. Изобретены новые методы 
получения антибактериального вещества – лизоцима. Проводятся исследования по 
использованию LED освещения и новую актуальность приобрела тема преобразования 
транспортных дизельных моторов в газодизельные. 



24 2011. gada ziema  www.rtu.lv

JAUNAIS INŽENIERIS

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Rīgas Biznesa skola ir 
pirmā Rietumu stila biznesa augstskola Baltijā. Jau 20 gadu tā 
Latvijā piedāvā apgūt MBA un Executive MBA programmas. 
Sadarbībā ar Bufalo Universitāti ASV un Otavas Universitāti 
Kanādā izveidotās studiju programmas kopš 1991. gada sim-
tiem uzņēmumu vadītāju palīdzējušas celt kvalifikāciju un  
iedvesmojušas jauniem panākumiem.

20 gados – 920 absolventu
Kopš 1991. gada Rīgas Biznesa skolu (RBS) absolvējuši 920 stu-

dentu, no kuriem daudzi ir lielāko Latvijas uzņēmumu vadītāji. Vie-
ni no veiksmīgākajiem RBS absolventiem ir tie, kuri RTU inženiera 
diplomu ir papildinājuši ar RBS MBA diplomu, uzskata Biznesa sko-
las vadība. Starp šādiem absolventiem minami SIA «FMS Group» 
valdes priekšsēdētājs Jānis Bergs, Rīgas Tehniskās universitātes pro-
fesors un AS «Lafipa» valdes priekšsēdētājs Egils Dzelzītis, SIA «Biro-
teh» direktors Uldis Jaudzems, SIA «Energolukss» valdes priekšsēdē-
tājs Miķelis Caunītis un citi.

Biznesa vide ir mainīga, un RBS klienti – studenti – kļūst aizvien 
prasīgāki, tāpēc studiju programmas un studiju vide tiek pastāvīgi 
uzlabota. Mācībspēku pulkam ir piesaistīti gan nozaru eksperti, gan 
pieredzējuši un starptautiski atzīti akadēmiķi, gan biznesa prakti-
ķi. Studiju kvalitātes uzlabošanā aktīvi iesaistās arī RBS Absolventu 
asociācija.

Studijas angļu valodā tepat, Latvijā 
Studijas Rīgas Biznesa skolā notiek angļu valodā. Skola piedāvā 

iegūt MBA grādu. MBA (Master of Business Administration) ir starp-
tautiski atzīts maģistra profesionālais grāds uzņēmumu un organi-
zāciju vadīšanā. MBA studijas tika ieviestas 20. gadsimtā ASV, kur 
MBA programmām ir arī vienots standarts un uzraudzības orga-
nizācija. MBA studiju saturs koncentrējas uz tirgus izpētes, organi-
zāciju vadības, finanšu un stratēģiskā mārketinga apgūšanu. MBA, 
piemēram, no ekonomikas maģistra grāda atšķiras ar praktiskāku 
ievirzi un plašāku skatījumu, ietverot arī personāla vadības un citus 
priekšmetus.

RBS piedāvā divas MBA programmas. Programmā «Professio-
nal MBA» studenti var apgūt vispārējo MBA programmu, kas no-
der uzņēmumu vadībā visās nozarēs, kā arī specializēties finanšu, 
informācijas tehnoloģijas vai mārketinga jomā. Savukārt RBS pro-
gramma «Executive MBA» ir piemērotāka pieredzējušiem augstākā 
līmeņa vadītājiem, kuri vēlas iegūt jaunas zināšanas un kontaktus. 
Šajā programmā iekļauts arī studiju brauciens uz ASV vai Kanādu.

Studiju procesā tiek izmantoti Hārvardas Biznesa skolas studiju 
materiāli, mācības pārsvarā gadījumu balstītas uz reālu biznesa situā-

ciju analīzi, notiek darbs nelielās 
grupās, aktīvas diskusijas u. tml.

Kā atzīst RBS absolvents, AS 
«Latvenergo» valdes priekš-
sēdētājs un RTU Padomnieku 
konventa priekšsēdētājs Āris 
Žīgurs: «RBS piedāvātā mūsdie-
nīgā pieeja uzņēmējdarbības 
mācīšanai un aktuālo procesu 
interpretācija motivē studentus 
ne vien izturēt patiesi sarežģīto 
studiju procesu, bet arī sniedz 
zināšanas, kas ļauj efektīvi komu-
nicēt ar ārvalstu sadarbības part-
neriem – tas ir apliecinājums, ka 
RBS piedāvā tādu pašu studiju 
kvalitāti kā ārzemju augstskolas.» 

RBS «palīdz elpot»
Savukārt RBS absolvents, DNB bankas ekonomikas eksperts Pē-

teris Strautiņš saka: «Vērtīgākais, ko esmu guvis RBS, ir praktiskā do-
māšana un problēmu risināšanas prasme. Bizness vienmēr ir orien-
tēts uz to, lai lietas notiek! Vienmēr var vēlēties vairāk informācijas, 
labākus sadarbības partnerus, zemākus nodokļus un mazāku biro-
krātiju, bet mēs nedzīvojam perfektā pasaulē. Dzīvojot vaimanāša-
nas un žēlabu piesātinātā atmosfērā, sarunas ar maniem bijušajiem 
skolas biedriem ir kā svaiga gaisa strāva.»

Egita Kancāne

Skola motivētiem un  
ambicioziem studentiem

Rīgas Biznesa skola nupat 
nosvinējusi 20 gadu  
jubileju un lepojas ar  
920 izciliem absolventiem

DNB bankas  
ekonomikas eksperts 
Pēteris Strautiņš: 
Vienmēr var vēlēties 
vairāk informācijas, 
labākus sadarbības 
partnerus, zemākus 
nodokļus un mazāku 
birokrātiju, bet mēs 
nedzīvojam perfektā 
pasaulē
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Arī RBS lektors argentīnietis Klaudio Rivera (Claudio A. Rivera) 
domā, ka RBS ir viena no retajām skolām Austrumeiropā, kur studen-
tiem ir milzīgas iespējas profesionālai un finansiālai izaugsmei: «Kā 
viens no MBA studiju rezultātiem, kas tendenčveidā vērojams visā 
pasaulē, ir MBA programmu absolventu atalgojuma pieaugums – 
trīs gadus pēc programmas absolvēšanas atalgojuma pieaugums 
sasniedz pat 100 %.» Pēc K. Riveras domām, tā nav nejaušība, jo MBA 
studenti iemācās efektīvi pārvaldīt savus resursus, būt inovatīvi un 
savos uzņēmumos spēj radīt jaunus produktus vai servisus, vai arī 
uzlabot jau esošos.

Absolventu auditorija – modernākā Austrumeiropā
Saņemot kvalitatīvu izglītību, absolventi labprāt atgriežas RBS 

un uztur ciešus kontaktus gan ar mācībspēkiem, gan ar bijušajiem 
skolasbiedriem. RBS ļoti aktīvi darbojas Absolventu asociācija. Sko-
las 20 gadu jubilejā absolventi sarūpēja vērtīgu dāvanu – novembrī 
RBS tika atklāta modernākā auditorija Austrumeiropā «Alumni Au-
ditorium». Auditorijas izbūvē 
ieguldīti aptuveni 150 tūk-
stoši latu.

Auditorijā uzstādīti mo-
dernākie tehnoloģiskie risi-
nājumi: jaunākās videokon-
ferenču iekārtas – augstākās 
izšķirtspējas video un kvali-
tatīvākās audio sistēmas, kā 
arī ātrākais internets līdz pat  
500 Mbit/s.

Ar šāda aprīkojuma palī-
dzību mācībspēki Amerikā 
var sarunāties ar Latvijas studentiem tā, it kā atrastos vienā telpā. 
Auditorijā ir trīs lieli ekrāni: vienā ekrānā redzams lektors, otrā – 
prezentācija, trešajā – var vērot lektora veiktās darbības internetā. 
Papildus uzstādīti divi mazāki plazmas ekrāni, kuros redzami to 
cilvēku tuvplāni, kuri tobrīd uzdod lektoram jautājumus. Auditori-
jā uzstādītās videokameras reaģē, ja cilvēks sāk runāt, un automā-
tiski parāda viņa tuvplānu. Bet iebūvētā mikrofonu sistēma slāpē 
fona trokšņus un nodrošina, ka ikviens no 60 auditorijā esošajiem 
studentiem jebkurā laikā var uzdot jautājumu un tikt sadzirdēts arī 
otrpus okeānam.

«Tik moderni aprīkotu auditoriju, kas ļauj piesaistīt pieprasī-
tākos pasaules lektorus, kuri laika trūkuma dēļ uz Eiropu nevar 
atbraukt, pagaidām citās Eiropas augstskolās vēl nav. Šāda tipa 
auditorijas sāk lietot labākās Ziemeļamerikas biznesa skolas 
Pensilvānijā, Dienvidkarolīnā, Masačūsetā,» stāsta RBS direktors 
Jānis Grēviņš. 

Viens no auditorijas izveides atbalstītājiem ir kompānija «Latte-
lecom». Tās valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis atzīst, ka kompānija ir 
ieinteresēta tādas sabiedrības veidošanā, kas prot rīkoties ar jauna-
jām tehnoloģijām un izmanto tās gan darbā, gan studijās, gan at-
pūtā: «Mēs vēlējāmies, lai RBS studentiem būtu pieeja aktuālākajai 
informācijai un labākajiem mācībspēkiem. Informācijas tehnoloģi-
ju uzņēmumi var daudz runāt par to, cik jaunās tehnoloģijas ir no-
zīmīgas sabiedrības attīstībai, bet mēs tā arī paliksim nesadzirdēti, 
ja jau skolās un augstskolās netiks ieviestas mūsdienīgas mācību 
metodes un tehnoloģijas.»  

Auditorija izbūvēta ar «Lattelecom», «Epson», «Biroteh», «Velve», 
«Energolukss», «Extron», «Biamp», «Panopto», «Real Sound Labs» un 
citu RBS absolventu pārstāvētu uzņēmumu atbalstu.

AS «Latvenergo» 
valdes priekš-

sēdētājs Āris Žīgurs: 
RBS piedāvā  

tādu pašu studiju 
kvalitāti kā ārzemju 

augstskolas

Kontaktinformācija

RTU Rīgas Biznesa skola

Skolas ielā 11, Rīgā, LV-1010 

E-pasts: info@rbs.lv     

Tālr.: +371 67089800     

www.rbs.lv

http://www.facebook.
com/RigaBusinessSchool 

http://twitter.com/RBS_LV
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School for the motivated and the ambitious
The Riga Technical University Riga Business School has just celebrated its 20th anniversary and 
is proud of its 920 alumni. In collaboration with the University at Buffalo in the USA and the 
University of Ottawa in Canada, the RBS offers MBA and Executive MBA study programmes in 
English. In November the most modern-equipped videoconference lecture room in Eastern 
Europe was opened - the «Alumni Auditorium», equipped with HD video and audio systems, 
and internet access with a speed rate of 500 Mbit/s. 

Школа для мотивированных и амбициозных студентов
Рижская школа бизнеса Рижского технического университета отпраздновала 20-летний 
юбилей и гордится всеми своими выдающимися выпускниками, которых насчитывается 
920. В сотрудничестве с Университетом Буффало (США) и Университетом Оттавы (Канада) 
школа предлагает обучение по программам MBA и Executive MBA на английском языке. 
В ноябре в школе открыта самая современная аудитории для видеоконференций в 
восточной Европе - «Alumni Audiroium», в которой установлены видеосистемы высокого 
разрешения и аудиосистемы высочайшего качества. Скорость интернета в аудитории 
достигает 500 Mbit/s.

Uzņēmēji prot efektīvi strādāt un atpūsties: RBS direktors Jānis Grēviņš 
skolas 20. dzimšanas dienas viesiem bija sarūpējis īpašu RBS torti 
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Fotokamera lido debesīs. Bet fotogrāfs atrodas uz zemes. 
Šādi fotografē fotogrāfs Madars Mileiko. Kā «tālvadības pults» 
tiek izmantots raidītājs, ar kura palīdzību fotogrāfs regulē 
radiovadāmajā lidmodelī iestiprināto fotokameru. «Viss, ko 
varu darīt, esot uz zemes, ir raustīt kloķus, iegrozīt fotokame-
ru vajadzīgajā leņķī un nospiest fotografēšanas slēdzi. Neiz-
mantoju videoiekārtas, tāpēc vissarežģītākais ir iedomāties, 
kā objekts varētu izskatīties fotogrāfijā,» atzīst Madars.

Sapnis par aerofoto
Kopš bērnības interesējies par 

«elektrību, vadiņiem un moto-
riem», nu Madars ir Rīgas Tehnis-
kās universitātes (RTU) Enerģēti-
kas un elektrotehnikas fakultātes 
2. kursa students. Savulaik aizrā-
vies ar radiovadāmo lidmodeļu 
izgatavošanu un apmeklējis le-
ģendārā skolotāja Jāņa Kraukļa 
nodarbības Tehniskās jaunrades 
namā «Annas 2». Aerofoto, kurā 
apvienotas gan profesionālās 
intereses, gan hobiji, atklājis ap-
tuveni pirms trim gadiem, kad, 
mācoties Rīgas 84. vidusskolā, 
izstrādāja lidmodeļiem veltītu pētniecības darbu. «Pirmais gads 
pagāja, vācot materiālus, būvējot lidmodeli un sapņojot,» atzīst 
Madars. Tikai pēc gada, 2009. gada pavasarī, varēja ķerties pie fo-
tografēšanas. 

Lidaparāts vārdā «Plosts»
Lidaparātu, kuram ir noteicošā loma aero-

fotogrāfiju tapšanā, Madars pārzina «līdz pē-
dējai skrūvītei», jo to, konsultējoties ar kolē-
ģiem, ir pilnībā būvējis pats. Lidmodelim dots 
vārds «Plosts», tā pamatā ir interneta vietnē 
www.rcgroups.com atrastā skice, kas pielāgota 
aerofotogrāfijas vajadzībām. 

«Plostu» Madars ir aprīkojis ar «Panasonic Lumix» 
digitālo fotokameru, kas fotografēšanas brīdī ir ne-
kustīga – kustības veic tikai lidaparāts.

«Izmantoju maza izmēra lidaparātu, kura svars nepār-
sniedz 2 kg. Šis modelis nav tik precīzs kā sacensību mo-
deļi. Turklāt fotokamera to padara smagu, tāpēc lidojums 
nevar būt ideāls. Lidojumam fotogrāfiju kvalitātes vārdā 
jābūt arī pēc iespējas lēnākam. Visu šo iemeslu dēļ «Plosts» 
ir pasmags, kantains lidojošs objekts, kas gaisā 
parasti lēni «peld»,» stāsta Madars.

Šķēršļi un to pārvarēšana 
Pirms pacelšanās sarežģī-

tā apvidū lidaparātam ir jā-
būt testētam, taču arī tā nav 
garantija, ka viss ies gludi. Lai  

Skats no debesīm – aerofoto
RTU students Madars Mileiko aerofoto uzņēmumus veic «ar tālvadības pulti» – izmantojot 
raidītāju un radiovadāmo lidmodeli – tas prasa gan inženiera, gan mākslinieka dotības

Egita Kancāne

Madars demonstrē 
lidmodeli «Plosts»: tā spārnu 

vēziens ir 1,6 m. Tas aprīkots ar 
bezkolektora elektromotoru un litija 

polimēru akumulatoru

«Plosts» nav paredzēts fotografēšanai 
aukstumā, taču dažas ziemas fotosesijas 
Madars ir veicis arī –20°C salā. Šis lidojums 
beidzās ar piespiedu nosēšanos, propelleram 
un spārniem «apaugot» ar ledus kārtu

Varu fotografēt 
tieši tāpat kā ar  

parastu 
fotoaparātu,  

tikai no attāluma. 
Kadru es neredzu,  

tāpēc tas ir 
mazlietiņ 

jāiedomājas
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noķertu skaistus skatus, nākas lidot vietās, kur ir daudz šķēršļu. Pa-
rasti šādās vietās lidmodeļus nevada. «Tāpēc bez tehniskām prob-
lēmām un dažreiz arī bez avārijām neiztikt,» atzīst Madars. «Lido-
jumu ietekmē arī daudzi faktori – vēja virziens un ātrums, gaisa 

turbulence, termiskās plūsmas utt. Piemēram, ja lido zemu virs 
uzsiluša jumta, lidaparāts var krasi mainīt augstumu, sasvērties 
vai apstāties, jo planēšanas ātrums ir mazs. Vēja brāzmas var 

sasvērt aparātu tieši brīdī, kad fotografēju. Tam visam ir jāpreto-
jas. Bieži lidmodelim nākas kaut ko pielabot vai nomainīt, īpaši pēc 
neveiksmīgas nosēšanās. Taču pat nelielas izmaiņas «Plosta» kons-
trukcijā atsaucas uz tā lidojumu – tas vairs vienmērīgi neplanē. Arī 
to jāprot atrisināt.»

«Esam gaisā!»
Lai arī Madars, raksturojot fotografēšanas procesu, bieži vien lie-

to pilotiem raksturīgus teicienus, piemēram, «esam gaisā!», fotogra-
fēšana faktiski notiek no zemes.

Fotogrāfa rīcībā ir «tālvadības pults» – raidītājs, uz kura atrodas 
radiovadāmā modeļa stūru sviras, «gāzes» svira un fotografēša-
nas slēdzis. «Varu fotografēt tieši tāpat kā ar parastu fotoaparātu, 
tikai no attāluma,» skaidro Madars. «Kadru es neredzu, tāpēc tas 
ir mazlietiņ jāiedomājas. Iespējams, tas izklausās smieklīgi, bet ar 

laiku izstrādājas nepieciešamā izjūta. Redzot lidaparāta lidošanas 
augstumu, spārnu pozīciju un attālumu no objekta, varu progno-
zēt, kāds izskatīsies kadrs. Mans uzdevums ir iegrozīt lidaparātu 
nepieciešamajā pozīcijā. Tāpēc jāmāk lidot tādā līmenī, lai par lid-
modeļa vadīšanu varētu aizmirst, un jākoncentrējas tikai uz foto-
grafēšanu.»

Fotosesija ar skatu no debesīm
Pamatā fotografēšana notiek lidaparāta planējuma režīmā, kad 

izslēgts elektromotors, nav vibrācijas un ātrums ir vidēji 20 km/h. 
Viena fotosesija ilgst no 20 minūtēm līdz dažām stundām. Sāku-

mā Madars izpēta internetā pieejamās apvidus kartes, tad veic tes-
ta lidojumu, un tikai pēc tam sākas fotosesija. Viens lidojums ilgst  
20–40 minūtes – tas atkarīgs no lidmodeļa akumulatora kapacitātes. 
Madara rīcībā ir vairāki maiņas akumulatori, tāpēc, periodiski nolai-
žoties, iespējams lidot ilgi. Lielākā daļa foto top, lidojot 30–200 met-
ru augstumā, jo tieši no šāda augstuma objekti izskatās vislabāk. Ie-
spēja lidot ļoti zemu jebkurā vietā ir šāda veida aerofotografēšanas 

priekšrocība, salīdzinot ar foto no 
pilotējamā lidaparāta. 
Līdzīgi kā parasta-
jā fotogrāfijā, arī 
Madara veidota-
jā aerofotogrāfijā 
no visām bildēm 
derīgas ir 1–5%.

Fotogēniskā Latvija
Līdz šim Latvijā ierasts aerofotogrāfijas veidot, izmantojot liel-

gabarīta lidaparātus, no kuru kabīnes objektus fotografē profe-
sionāli fotogrāfi. Tāpēc domubiedrus Latvijā Madars nav varējis 
atrast. Fotogrāfs ar līdzīgu hobiju – Kestutis Fedirka – tika atrasts 
Lietuvā. Arī lietuvietis pats konstruē un vada radiovadāmus lid-
modeļus, kas aprīkoti ar fotokameru. Turklāt izrādījās, ka viņš Lie-
tuvā īsteno iespaidīgus aerofoto projektus. Paplašinot darbību, 
Kestutis sācis īstenot projektu «Citādā Latvija», kurā veido Latvijas 
aerofoto sēriju, ir izdevis fotoalbumu un piedāvā virtuālās ekskur-
sijas. Madars ir kļuvis par fotoalbuma «Citādā Latvija» līdzautoru – 
viņš ir albuma fotoparakstu un vairāku fotogrāfiju autors – un 
priecājas, ka lietuvieši, salīdzinot ar Lietuvu, Latviju atzinuši par 
fotogēniskāku.

Fotogrāfijām «no putna lidojuma» ir plašs pielietojums – tās iz-
manto gan vides monitoringa veikšanai, gan piešķir māksliniecisku 
vērtību un izmanto komerciālos, reklāmas nolūkos u. tml.

Ja agrāk aerofotogrāfija bija tikai hobijs, tagad Madars ir veicis 
arī daudzas pasūtījuma fotosesijas. Lai gan viņš pats atzīst, ka ir 
nodrošinājis tikai foto tehnisko pusi, atstājot novārtā mārketingu, 
Madara fotokontā jau ir vairāku ievērojamu Latvijas vietu – Kol-
kasraga, Slīteres, Dundagas, Bauskas, Liepājas – aerofotogrāfijas. 
Šovasar Madars veicis fotosesiju arī Ķīpsalā, kur drīzumā plānots 
būvēt jauno RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes ēku. 
Fotogrāfijas uzdāvinātas universitātei, lai tās varētu glabāt kā vēs-
turisku liecību. 

«Ir prieks, ka mana aizraušanās kādam noder. Internetā esmu 
sastapis daudz sev līdzīgo, sākot no skolas vecuma un beidzot ar 
cienījama vecuma kungiem, kas aizraujas ar šāda veida aerofoto. 
Daudziem tas ir hobijs uz mūžu. Iespējams, arī man,» saka Madars. 

Madara 
Mileiko fotogrāfijas 

piejamas interneta vietnē:

http://aerofoto.wordpress.com
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A view from above – aerial photography
Riga Technical University student Madars Mileiko takes aerial photographs, using a transmit-
ter and a self-built radio-controlled plane – a hobby, which demands not only engineering 
skills but also artistic talent. The transmitter serves as a «remote controller», which gives the 
photographer control over the camera «Panasonic Lumix» mounted on the RC plane. Madars is 
the co-author of the picture album «Citādā Latvija» («A Different Latvia») and has done several 
aerial photo-shoots for the album. 

Вид с небес – аэрофотография
Студент Рижского технического университета Мадарс Милейко делает аэрофотографии, 
используя передатчик и радиоуправляемую авиамодель собственного изготовления – 
такое хобби требует как инженерных, так и художественных способностей. Передатчик 
используется как пульт управления, с его помощью фотограф регулирует укрепленную 
на авиамодели фотокамеру «Panasonic Lumix». Несколько проведенных аэрофотосессий 
позволили Мадарсу стать соавтором фотоальбома «Citādā Latvija» («Другая Латвия»).

Ķīpsalas aerofoto, kur redzama plānotā RTU Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes jaunās ēkas atrašanās vieta, uzdāvinātas universitātei

Madars priecājas, ka 
lietuvieši, salīdzinot ar 
Lietuvu, Latviju atzinuši 
par fotogēniskāku
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Lai studentu dienesta viesnīcu iemītnieku vidū atrastu 
līderus, kuri kopmītnēs varētu būt kā vidutāji starp studen-
tiem un administrāciju, novembrī Rīgas Tehniskās universi-
tātes (RTU) Studentu parlaments (SP) un Studentu viesnīcu 
daļa izsludināja konkursu uz dienesta viesnīcu vecāko vie-
tām. Kopmītņu vecākais ir «atslēgas persona», kas palīdz 
studentam risināt problēmas gan sadzīvē, gan mācībās. 
Amatā viņu ieceļ uz vienu gadu. Par darbu šis students sa-
ņem atlaidi no dienesta viesnīcas īres maksas. Jo vairāk pa-
veic, jo lielāka ir atlaide. 

Kā mamma un tētis vienlaikus
Lai pretendētu uz studentu viesnīcu vecākā vietu, konkursā 

tiek sameklēti tādi studenti, kuri vēlas uzlabot kopmītņu vidi, 
vairāk komunicēt ar savas dienesta viesnīcas studentiem, vei-
cināt kopības sajūtas veidošanos un risināt problēmas. Die-
nesta viesnīcu vecāko pienākumos ietilpst gan kultorga, gan 
sociologa, gan ziņu kurjera uzdevumi, reizēm viņš ir arī kā 
mamma un tētis vienlaikus. Kopmītņu vecākajam jāinformē 
studenti par jaunumiem saistībā ar dienesta viesnīcām, jāpa-
stāsta par SP aktivitātēm, pēc administrācijas lūguma jāveic 
studentu aptaujas, jāpalīdz risināt studentu problēmas.

Īres maksas atlaides lielums ir atkarīgs no paveiktā – pašlaik 
maksimālā atlaide ik mēnesi no pamatīres maksas ir 50%. Bonusā 
kopmītņu vecākie regulāri iegūst, piemēram, bezmaksas ieejas 
kartes uz SP rīkotajiem pasākumiem. Katru mēnesi SP vērtē kop-
mītņu vecāko paveikto, gan pārbaudot iesniegtās atskaites, gan 
– aicinot uz  individuālām pārrunām.

Ar individuālu pieeju
RTU Inženierekonomikas un 

vadības fakultātes studente un 
Meža ielas kopmītņu vecākā 
Madara Marovska jau trešo gadu 
šīs kopmītnes sauc par savām 
mājām. Viņas pārliecība ir nepār-
protama – kopmītņu vecākajam 
jābūt aktīvam komunikatoram: 
«Gribētu uzlabot kopmītņu  
iemītnieku savstarpējo komu-
nikāciju. Kā jebkurā sabiedrībā, 
arī manās «kojās», sastopami in-
traverti cilvēki, kuri ir klusāki par 
pārējiem un retāk meklē kontaktu ar citiem. Es vēlos iesaistīt viņus 
kopējos pasākumos, tas sadzīvi padarītu kvalitatīvāku.» 

Madara ieskicējusi veicamo pasākumu plānu: «Pirmkārt, apciemo-
šu visas istabiņas un iepazīšos ar studentiem. Man patīk tiešais kon-
takts ar cilvēkiem, jo tad ir lielāka iespēja ieinteresēt viņus. Iepazīšanās 
varētu notikt pirms Ziemassvētkiem, jo tad es vienlaikus varētu arī 
aptaujāt studentus, lai noskaidrotu, kur viņi svinēs svētkus – «kojās» 
vai mājās. Vadoties pēc rezultātiem, plānošu kādu kopīgu pasākumu. 
Varbūt kopā izveidosim kopmītņu rotājumus. Ziemassvētkos gribu 
ierīkot kopmītnēs tradicionālo pastkasti, lai studenti varētu viens ot-
ram nosūtīt apsveikumus. Domāju, ka uzrunāšu katru studentu un 
aicināšu kopīgi skatīties hokeju. Tas vieno. Gribu, lai mums «kojās» 
biežāk notiktu kopīgi pasākumi. Tā varētu nodrošināt labāku savstar-
pējo komunikāciju un draudzīgākas kaimiņu attiecības. Bieži redzu 

Meklējam ideālus kopmītņu vecākos
Studentu dienesta viesnīcās jau otro gadu darbojas kopmītņu vecākie – studenti, kam patīk  
komunicēt ar pārējiem, palīdzēt viņiem risināt problēmas gan sadzīvē, gan mācībās.

Ēriks Badamšins

Kopmītņu vecākais 

Raksturojums

l Reformators – saskata 
lietas, kas kopmītnēs jāuzlabo

l Komunikators – tiekas 
un runā ar savas dienesta 
viesnīcas studentiem

l Organizators – rīko 
Ziemassvētku svinības, 
piegādā ballīšu biļetes, 
organizē studentiem 
interesantāku sadzīvi
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situācijas, kad cilvēki iet viens otram pretī pa gaiteni, bet kaut kāda 
iekšēja barjera traucē viņus sasveicināties. Rīkojot kopējus pasāku-
mus, mums visiem būtu iespēja iepazīties un nojaukt šādas barjeras.»

Diplomātija «atnes» cepeškrāsni
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes students Jānis Drei-

manis jau pagājušajā gadā bija kopmītņu vecākais RTU dienesta 
viesnīcā «Placis», Rīgā, Laimdotas ielā 2a. Šogad Jānis uz kopmītņu 
vecākā vietu pretendēja atkārtoti un to ieguva. Atskatoties uz pa-
veikto, Jānis secina: «Es centos, darbojos. Domāju, ka pienākumus 
pildīju labi. Liekas, to pamanījuši arī citi – par to liecina, piemēram, 
«Koju dienās 2011» iegūtais tituls «Labākais koju vecākais»».

Arī Jānis uzskata, ka veiksmīgas kopmītņu sadzīves pamatā ir komu-
nikācijas uzlabošana. Jau pagājušajā 
pilnvaru termiņa laikā Jānis kopmītnē 
organizējis aptaujas un, lai aktīvāk izpla-
tītu informāciju, darbojies domubiedru 
grupā portālā «draugiem.lv». Viņš liek 
akcentus uz draudzīgām attiecībām ar 
dienesta viesnīcas personālu, jo tas ir āt-
rākais ceļš studentu vēlmju piepildīšanā: 
«Es regulāri aizeju ciemos, apmaināmies 
jaunumiem. Labi pārzinu viesnīcas dar-
bu, iekšējo kārtību un informācijas ap-
riti. Risinot organizatoriskos jautājumus, zinu, ar kuru runāt. Šādā veidā 
izdevās pie kopmītnēm atjaunot volejbola tīklu, kā arī tajās uzstādīt kop-
lietošanas elektrisko cepeškrāsni. Tā bija studentu iniciatīva. Apkopoju 
studentu vēlmes, savācu parakstus un aiznesu lūgumu administrācijai. 
Kopīgi mums to izdevās īstenot.» 

Jānis atzīst, ka starp viņu un pārējiem studentiem izveidojošās 
labas attiecības, jo uz jebkuru aizrādījumu viņi reaģē saprotoši: «Ja 
es aizrādu, ka kaut kas nav kārtībā, vai lieku kaut ko satīrīt vai sakār-
tot, tiek izdarīts. Savukārt, ja vajadzīgas biļetes uz pasākumiem, tad 

studenti zina, pie kā doties un vaicāt – pie manis!» 
«Es ceru, ka nākotnē jaunie un esošie studenti būs aktīvāki, vai-

rāk nāks ar savām idejām, piemēram, par kopīgu ballīšu rīkošanu, 
kopmītnes sadzīves uzlabošanu, kuras ar manu palīdzību varētu 
realizēt,» saka Jānis.

Ideāls koju vecākais
SP Sociālo lietu nodaļas vadītāja Baiba Cine pastāstīja, ka pro-

jekta «Kopmītņu vecākais» ugunskristības notikušas pērn. Un šī 
aktivitāte patiešām veicinājusi kopmītņu vides uzlabošanos. SP arī 
secināja: kopmītņu vecākie savus pienākumus veica tikai studiju 
gada laikā, tāpēc vasarā bija izjūtams viņu trūkums. Lai arī vasaras 
mēnešos dzīve kopmītnēs neapstātos, nolemts nākamvasar kop-
mītņu vecākos motivēt aktīvam darbam. 

«Šogad saņēmām apmēram tikpat daudz pieteikumu kopmītņu 
vecākā amatam, cik pērn. Bija vērojama lielāka aktivitāte pirmā kursa 
studentu vidū. Mēs tikāmies ar viņiem, lai uzzinātu vēlmes un kompe-
tences. Priecē, ka pirmkursnieki izrāda iniciatīvu, tomēr priekšroka tiek 
dota vecāko kursa studentiem, jo sadzīvi dienesta viesnīcās un RTU no-
tiekošo viņi pārzina labāk. Esmu pārliecināta, ka, tiekoties ar pirmkurs-
niekiem, mēs viņus gatavojam šim amatam nākotnē,» skaidro Baiba.

Baibai ir savs ideālā «koju» vecākā raksturojums: «Viņš ir komu-
nikabls, ar vēlmi nemitīgi uzlabot situāciju. Bet pats galvenais šā 
cilvēka pluss – spēcīga pašmotivācija. Domāju, ka spožs paraugs 
citiem pagājušajā gadā bija Burtnieku ielas kopmītņu vecākais Mār-
tiņš Gudrītis, kurš pagājušogad, pateicoties studentu atbalstam, 
kopmītnēs izveidoja sporta zālīti».

Pats galvenais 

dienesta viesnīcu 

vecākā pluss – 

spēcīga  

pašmotivācija

Viens no Jāņa Dreimaņa veiksmes stāstiem – dienesta viesnīcā «Placis» 
studenti ieguvuši koplietošanas elektrisko cepeškrāsni

Pateicoties Mārtiņa Gudrīša un citu studentu iniciatīvai, 2010. gadā RTU 
kopmītnēs Burtnieka ielā 2a tika atklāta trenažieru zāle
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The perfect dormitory prefects wanted
In November the Riga Technical University Students Parliament and the Dormitory Department 
announced the competition on the positions of dormitory prefects. The dormitory prefect is 
the «key person», who helps the students solve various issues and organize celebrations. A 
dormitory prefect is appointed for a period of one year. Madara Marovska is convinced that a 
whole lot can be done with individual approach. Jānis Dreimanis tells us how he managed to 
get the dorm its very own baking oven. Baiba Cine, representative of the RTU Students Parlia-
ment, describes the perfect dormitory prefect.

Общежития ищут идеальных старост
В ноябре Студенческий парламент и Отдел студенческих общежитий Рижского 
технического университета объявили конкурс на должность старост  общежитий. 
Староста общежития является «ключевым лицом», помогающим студенту решать 
проблемы и радоваться жизни. Он назначается на должность на один год. Мадара 
Маровска убеждена - индивидуальный подход поможет сделать очень много. Янис 
Дрейманис рассказывает, как в общаге удалось установить духовку. Представитель 
Студенческого парламента Байба Цине характеризует идеального старосту.
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Ar brāļiem Blindiem un Rihardu «Jaunais Inženieris» ti-
kās Rīgas Olimpiskajā sporta centrā pirms komandas treni-
ņa. Vestibilā mūs sagaida Atis Blinds un aicina uz komandas 
ģērbtuvi – tur varēs netraucēti aprunāties nepiespiestā at-
mosfērā. Kad runājam par florbolu, viņš kļūst ļoti emocio-
nāls. Nedaudz vēlāk ierodas Rihards un ironiski jautā Atim: 
kur māsa (Ata dvīņubrālis Andis – aut.)? Pēc brīža ierodas 
Andis un sākam, iespējams, jautrāko šā numura interviju. 
Tas būs stāsts par florbolu, uzvarām, raksturiem un studi-
jām RTU. 

Vecā kontinenta florbola «mazā trofeja»
Oktobra pirmajā pusē RTU florbola komanda «RTU/Inspecta» 

uzvarēja otrajā nozīmīgākajā Eiropas florbola klubu turnīrā «Euro-
Floorball», finālā pārspējot Igaunijas čempioni «Augur» ar rezultātu 
4:2. Līdz ar to – nākakmgad RTU florbolisti spēlēs Eiropas čempio-
nu kausa finālā, kur pretī stāsies Eiropas spēcīgākās vienības. Sim-
boliski, bet tieši ar šo panākumu, kas gāja roku rokā ar eiforiju un 
lepnumu, RTU atklāja 150. jubilejas gadu. Un ja vēl to izdara veselā 
miesā, garā, ar Eiropas florbola «mazo trofeju» rokās, varam teikt – 
universitāte attaisno sevis pozicionētās vadlīnijas. 

Uz to dienu notikumiem Andis atskatās emocionāli: «Rezultāts 

ir pozitīvs, uz to mēs gājām. Ja mēs būtu zaudējuši igauņiem, Lat-
vijā neviens mūs nebūtu sapratis. Igauņi ir ļoti stipra komanda – 
puse no komandas spēlētājiem bija somi. Ja krieviem (Krievijas 

klubs «Nauka» – aut.) zaudētu, tas 
būtu sāpīgi, bet igauņiem – nav 
pieļaujami! Tas nekas, ka viņi izlasē 
naturalizējuši zviedrus un somus. 
Klubos viņiem spēlē viesspēlētāji. 
Tas ir principiāli – igauņiem 
zaudēt nedrīkst! Pa-
tiesībā tā spēle bija 
«50 pret 50». Visu 
izšķīra nianses un 
raksturi – mēs 
mazlietiņ vairāk 
gribējām. Un tikai 

pēdējās minūtēs izrāvām uzvaru. Pēdējā spēle bija 
ļoti smaga, un arī pret krievu komandu. Šis turnīrs 
bija viens no mūsu gada pamatmērķiem,  kam bija 
kārtīgi jāsagatavojas. Tas, protams, nozīmēja, ka Latvijas 
čempionāta sākums tika atstāts otrajā plānā. Gribējām nospēlēt cie-
nīgi, un tas mums izdevās. Es domāju, ka esam godam nopelnījuši 

Dvīņu florbolā – kā starp lauvām    RTU ģerbonī
«RTU/Inspecta» – Latvijas čempionvienība florbolā, divkārtējā Latvijas čempionāta uzvarētāja           un 2011. gada «EuroFloorball» čempionu kausa ieguvēja:  
dvīņu brāļi Atis un Andis Blindi ir komandas kolorītākie spēlētāji, bet aizsargu Rihardu Fīrmani          florbola laukumā parasti ievēro mazāk – viņa ampluā spēlētājam tas ir kompliments

Ēriks Badamšins

Labs students ir 
tas, kurš ne tikai 
labi mācās, bet 
arī godam pārstāv 
universitātes 
ģerboni sporta 
arēnās
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Dvīņu florbolā – kā starp lauvām    RTU ģerbonī
«RTU/Inspecta» – Latvijas čempionvienība florbolā, divkārtējā Latvijas čempionāta uzvarētāja           un 2011. gada «EuroFloorball» čempionu kausa ieguvēja:  
dvīņu brāļi Atis un Andis Blindi ir komandas kolorītākie spēlētāji, bet aizsargu Rihardu Fīrmani          florbola laukumā parasti ievēro mazāk – viņa ampluā spēlētājam tas ir kompliments

ceļazīmi uz otro nozīmīgāko pasaules florbola turnīru (aiz pasaules 
čempionāta).»

Čempionātu uzvar aizsargi
«Viņi (komandas pirmā maiņa – aut.) «taisīs» rezultātu, bet pārē-

jie «pienesīs klavieres»,» šādi izteicās komandas galvenais treneris 
Andris Pīlups, kad šo rindu autors ar viņu sazvanījās pirms Polijas 
florbola viesizrādēm. Toreiz gan komandas stūrmanis lika paturēt 
prātā, ka laukumā var notikt dažādi scenāriji.

Kad citēju trenera vārdus, Atis pasmaida… «Jā, mūs, pirmo mai-
ņu, tiešām labi sedza, daudzas lietas neizdevās, bet finālā mēs gu-
vām visvairāk rezultativitātes punktus. Protams, nevar noliegt to, ka 
otrā maiņa izdarīja vairāk nekā ierasts, un tas jūtami palīdzēja». 

Prasu par Latvijas čempionāta florbola finālu: kā var uzvarēt? Vai 
līdzīgi kā futbolā, kad uzbrukums sākas no aizsardzības? «Ir tāds tei-
ciens: spēli uzvar uzbrucēji, bet čempionātu – aizsargi. To var attie-
cināt uz mūsu komandu, jo pēdējos divus čempionu titulus mēs 
izcīnījām kā komanda, kas bija ielaidusi vismazāk vārtu,» veiksmes 
formulu atklāj Atis.   

Komanda un attiecības
Katra sporta komanda rezultātu neizcīna laukumā vien, tas sākas 

jau ģērbtuvē, kur tiek noskaidrota konkrētās dienas veiksmes for-
mula. Katrā komandā ir autoritātes un jaunie, kas veido konkrētās 
komandas iekšējo dramaturģiju un raksturu. Un, ja viņi kļuvuši par 
čempioniem, tātad – šīs komandas iekšējās attiecības ir būvētas uz 
pareizas vērtību sistēmas. 

Interesanti bija redzēt, kā reaģēja komandas biedri uz šo 
interviju, par kuru nezināja, un, ieejot ģērbtuvē pirms treniņa, 
viņiem palūdza pastāvēt aiz durvīm. Reakcijas bija dažādas. Pie-
redzējušie to uztvēra saprotoši, izmetot pa kādai melnā humora 
pērlei. Savukārt jaunie aicinājumu nolikt mantas un iziet ārā no 
ģērbtuves uztvēra kā pavēles, kuras citā komandā un apstākļos, 
iespējams, apstrīdētu. 

«Šī ir komanda, kurā ir RTU studenti un spēlētāji ar nopietnā-
ku pieredzi. Lai jaunais students šajā komandā iedzīvotos, viņam 
gana daudz kam ir jāiziet cauri.  Tie ir iekšēji pārdzīvojumi un pār-
baudījumi, no kā viņš pats izsecinās, vai ir gatavs spēlēt šajā ko-
mandā. Par mums runā, ka esam tāds kā vilku bars. Mums  riebjas 
zaudēt. Tāpēc varam kļūt asāki un skarbāki, bet esmu pārliecināts, 
ka tas ikvienam jaunajam spēlētājam mūsu komandā pašam nāks 
par labu,» ģērbtuvē redzamās attiecības iztulko Atis.

Dvīņu florbols
Brāļi Blindi ir ļoti kolorītas personības Latvijas florbola kartē. Tas 

ir ne tikai dvīņu faktors, bet arī talants, kas materializējas statistikas 
ailēs. Ar 693 punktiem (11.11.2011.) Atis ir ceturtais rezultatīvākais 
spēlētājs Latvijas florbola čempionāta vēsturē. Viņš ir izdarījis vis-
vairāk rezultatīvās piespēles – 378. Andis ir Latvijas čempionu vārt-
sargs, un – kas nav mazsvarīgi – viens no galvenajiem kandidātiem 
uz pirmā vārtsarga kreklu Latvijas florbola izlasē. 

Universitātes florbola vienības vadītājs Kārlis Cinītis brāļus bija 
noskatījis vidusskolas laikā, kad abi trenējušies basketbolā un ho-
kejā. Dvīņi atceras, kā ģeogrāfijas stundā ienāca sporta skolotājs 

Rihards Fīrmanis: mācās RTU IEVF, spēlē florbolu un strādā. Iespējams, viņš 
ir pirmais RTU students, kuram diennaktī ir 25 stundas 

«Mēs jau paņemsim visu – arī Eiropu. Savādāk nemaz nevar būt!»… 
Sapņains ir Atis Blinds

Andis Blinds: «Es domāju, ka esam godam nopelnījuši ceļazīmi uz otro 
nozīmīgāko pasaules florbola turnīru (aiz pasaules čempionāta)»
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un teica: brāļi Blindi, lūdzu, iznāciet ārā – ar jums grib runāt. Viņi 
nodomāja, ko mēs atkal esam izdarījuši? Un atzīst – skolā nebi-
jām svētie. Bet gaitenī stāv vīrietis ar ūsām un vaicā, vai negribam 
pamēģināt uzspēlēt florbolu. Teica, ka esam fiziski attīstīti jaunie-

ši, ka mums izdosies. Solīja medaļas, 
uzvaras. Šodien redzam, ka solījumus  
K. Cinītis ir pildījis. Brāļiem bija tikai 
16 gadu, kad viņi nonāca jaunā spor-
ta veidā un komandā, kur spēlēja 
studenti. Jau otrajā sezonā Atis bija 
komandas līderis.

Riharda Fīrmaņa un RTU flor- 
bola komandas ceļi krustojās 

2009./2010. gada sezonā, atkal vainīgs bija Kārlis Cinītis. Viņš izteica 
Rihardam piedāvājumu, no kura nevarēja atteikties: «Kārlis Cinītis 
mani uzaicināja un arī solīja, ka palīdzēs man tikt galā ar mācībām, 
cik varēs. Universitāte man nāk pretī, saņemu atlaidi mācību maksai.»

Vaicāju Rihardam, vai izdodas savienot mācības un sportu? «Ta-
gad būs grūti savienot mācības, darbu un florbolu, jo janvārī jāaiz-
stāv maģistra darbs. Bet domāju, viss būs kārtībā. Problēmu nav, 
apmeklējums ir simtprocentīgs, un nekādu parādu nav. Jāmācās!», 
motivēts ir Rihards. 

Vizītkartes
Rihards varētu noderēt kā piemērs – labs students ir tas, kurš ne 

tikai labi mācās, bet arī  godam pārstāv universitātes ģerboni sporta 
arēnās. Viņš studē RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes 
(IEVF) Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanas ma-
ģistra programmā. Bakalauru viņš ieguva šajā pašā fakultātē, iegūs-
tot nekustāmā īpašuma vērtētāja specialitāti. Paralēli studijām un 
sportam Rihards ir  nekustāmo īpašumu pārvaldnieks uzņēmumā 
«Baltic Property Trust». 

Ja mēs uzvaram 
trešo reizi – mēs 
metam gaisā 
rektoru
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Atis plāno studēt doktorantūrā RTU. Tas nebūs vienkārši, ņemot 
vērā, ka paralēli florbolam viņš strādā maizes ceptuvē «Lāči» par… 
Un šajā brīdī atskan brāļa piezīme… par maizes cepēju (smejamies)! 
Bet, ja nopietni, Atis «Lāčos» ir Tirdzniecības un mārketinga daļas va-
dītājs. Andis strādā sabiedrisko attiecību aģentūrā «Repute» un tur-
pina florbola tradīcijas tajā pat skolā, kurā viņu un brāli uzrunāja K. 
Cinītis. «Es vēl trenēju jauniešus florbolā. Grupā ir 40 bērnu. Manis 
trenētā komanda spēlē Latvijas jauniešu čempionātā,» stāsta Andis.

Metīs RTU rektoru gaisā?
Brīdī, kad notika šī saruna, RTU florbolisti atradās piektajā 

vietā Latvijas čempionātā, tomēr viņi ir pārliecināti, ka sezonas 
otrajā pusē viss būs kārtībā. Sezona ir gara: daudzas koman-
das vēl zaudēs punktus un mainīs pozīcijas turnīra tabulā. Viņi 
cer, ka ap janvāri «noķers» savas sportiskās formas augstāko 
punktu: «Es ceru, ka mēs varēsim izcīnīt trešo zeltu. Protams, 
tas nebūs viegli! Visam savs laiks. Sportā ir kā ekonomikā – uz 
augšu, uz leju – uz augšu, uz leju (smejas). Bija patīkami, ka 
pats rektors (RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis – aut.) 
pagājušogad bija ieradies uz fināla spēli, un pat bija uzvilcis 
mūsu kreklu. Beigās visi kopā nofotografējāmies. Rektors savā 
laikā arī nodarbojās ar sportu, viņš ir ļoti vispusīgs.»  

Skubinu viņus uz derībām, vai, uzvarot trešo reizi Latvijas 
čempionātā, viņi metīs gaisā RTU rektoru? «Pagaidi, ja mēs 

uzvaram Latvijā, tad viņš mūs metīs gaisā (smejas). Mēs jau 
paņemsim arī Eiropu. Savādāk nemaz nevar būt! Labi, sarunā-
juši! Ja mēs uzvaram trešo reizi, mēs metam gaisā rektoru,» 
norunā vienojas Atis. Rihards ar jautru ironiju piebilst: «Tikai 
uzmanīgi…»

Brāļi: «Rihard, pasaki paldies meitenēm…» No kreisās Atis Blinds, Rihards Fīrmanis un Andis Blinds

Visu izšķīra nianses un raksturi – mēs mazlietiņ vairāk gribējām
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In twin floorball… like between the lions in the RTU coat of arms
In October the Riga Technical University floorball team «RTU/Inspecta» won the «EuroFloorball» 
champions competition cup. The team players – twins Atis and Andis Blinds – and Rihards 
Fīrmanis comment on their winning of the tournament and share their winning strategies. The 
team players give an insight into the relations within the team, which help building a winner’s 
character for the young RTU students.

Близнецы во флорболе… подобно львам в гербе РТУ
В октябре команда флорбола Рижского технического университета «RTU/Inspecta» 
отпраздновала победу в кубке чемпионов «EuroFloorball». Игроки команды, близнецы 
Атис Блиндc и Андис Блиндc, а также Рихардс Фирманис комментируют победу в 
турнире и рассказывают, как победить. Они раскрывают тайну внутренних отношений в 
команде, которые прививают молодым студентам РТУ победный дух.
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...daudzpunktā viņa personības strāvojumu caurvij vairā-
ki tituli – doktorants, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) In-
dustriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta pētnieks, 
RTU teātra «Kamertonis» vadošais aktieris, režisores Ludmilas 
Stančikas palīgs un teatrālais pedagogs. Uz skatuves viņš stai-
gā aktiera kurpēs. Bet dzīvē un zinātnē – viņš tās apzīmogo ar 
RTU ģerboni. Tas būs stāsts par aktiera un pētnieka Antona 
Patļina autogrāfu, kā arī – skatītāja un aktiera savstarpējo at-
tiecību dramaturģiju.

Autogrāfs
Šis autogrāfs sāka veidoties pirms 11 gadiem, kad RTU amatier-

teātra «Kamertonis» režisore Ludmila Stančika savā trupā pieņēma 
pirmkursnieku Antonu. Režisore nenojauta, ka tobrīd neveiklais 
rokasspiediens un nedrošās kājas, kas uz skatuves pinās viena aiz 
otras, turpmākajos gados iemiesos viņas teātra spilgtāko ķermeņa 
valodu. Antonam piestāv… 

Praktiski, uzlūkojot Antona personību, varam šo stāstu nosaukt 
par piedziedājumu citai dzīvei. Tā rit iesāņus, atstādama palieko-
šus Antona pirksta nospiedumus zinātnes un RTU kopējā ģerbonī. 
Ievadā minētajiem darbības virzieniem akadēmiskajā vidē ir sava 
augsta pievienotā vērtība – viņš bieži brauc uz konferencēm, ap-
mainās pieredzē ar citu valstu zinātniekiem, uzstājas ar ziņojumiem 
par pētījumu rezultātiem, ko ir veicis ar saviem kolēģiem. Jau vai-
rākus gadus pēc kārtas vada diplomdarbus bakalaura programmas 

studentiem un regulāri tiek aicināts piedalīties bakalaura darbu aiz-
stāvēšanas komisijā. Pagājušogad lasīja arī lekcijas. Bet Antons bieži 
tiek aicināts arī uz dažādiem starptautiskajiem teātra festivāliem, 
kur viņš ne tikai spēlē, bet vada meistarklašu treniņus aktiermeista-
rībā. Festivālos piedalās mācībspēki, docenti, profesori no Krievijas 

Patiesības ceļā. Elektriskajā 
krēslā. Ar Antonu Patļinu...
RTU Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta pētnieka Antona Patļina 
sirds jau 11 gadu pieder amatieru teātrim «Kamertonis» 

Ēriks Badamšins

3. starptautiskais klasiskās 
dramaturģijas amatierteātru 
festivāls «ĶIRŠU DĀRZS 2011», 
Balvos. Izrāde veidota pēc 
Antona Čehova motīviem 
«Kaislības vasarnīcā»

Antona Patļina CV

Aktieris Zinātnieks

Lielākie sasniegumi: Svarīgākie pētniecības virzieni:

Kā aktieris, žūrijas loceklis un eksperts 
regulāri piedalās starptautiskajos 
amatierteātra festivālos kopš 2000. gada.

Vada aktieru meistarklases.

Svarīgākās lomas:

- Petručio (Viljams Šekspīrs 
«Spītnieces savaldīšana»), 

- Jegora tēvs (Ksenija Dragunska «Rudā»), 

- Ančugins (Aleksandrs Vampilovs  
«20 minūtes ar eņģeli»), 

- Tēvs Zolotņikovs (Fjodors Sologubs 
«Maigās sirds nelaime»), 

- Ignatovs (Aleksejs Arbuzovs «Таņa»), 

- Franks (Rolands Šimmelfenings 
«Sieviete no pagātnes»)

Saistīti ar sabiedriskā trans-
porta sistēmas uzlabošanu, 
daudzkritēriju lēmumu 
pieņemšanas algoritmiem 
un metodēm, ilgtspējīgu 
attīstību, tīmekļa tehnoloģijām, 
industriāliem datortīkliem, 
elektrotehnoloģiju 
datorvadību un pedagoģiju. 

Disertācijas tēma:

Vadības algoritmu un iekārtu 
izstrādāšana sabiedriskā trans-
porta ilgtspējīgai attīstībai.
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un Eiropas valstīm, tāpēc tur ir iespējams gūt ļoti bagātu pieredzi, 
paplašināt savu redzesloku. Antons saka: «Tu uzņem visu to infor-
māciju, tad izlaid caur savu prizmu un…» 

Pēc tam seko stāsts, ko daudznozīmīgi sauksim par personības 
rentgenu.  

Visu iesaistīto pušu dramaturģija
Šodien viņš stāsta par aktiera un režisora profesionālajām attiecī-

bām,  būtībā –  par skatuves hierarhiju. Viņš aizdomājas un atzīst, jā, 
galvenais ir režisors, jo redz darbu kopumā – organizē, skatās no ma-
las, dzīvo aktiera izteiktajās rindās. Bez režisora aktieris var domāt, ka 
dara visu pareizi, bet tikai video ierakstā viņš redz, ka kļūdījās. Režisors, 
savukārt, uzreiz var atbildēt uz jautājumiem, dot padomu,  režisors ir 
izrādes tēvs un māte…  Savukārt aktieris uz skatuves paplašina un 
bagātina tēlu, ko spēlē, un neviens 
cits bez aktiera paša to neradīs. 

Ja mēs šai režisora un aktiera 
saspēlei fonā nosēdinām skatītāju 
un mēģinām uztvert šīs izpratnes 
frekvences… Antons tās raksturo 
kā dziņu pēc emocijām, sajūtām, kā 
mums dzīvē pietrūkst. Viņš turpina: 
«Ja aktieri labi spēlē, mēs (skatītāji – 
aut.) nokļūstam viņu pasaulē – dzī-
vojam ar viņiem tur, izrādes rāmjos. 
Kad izejam no tā ārā, mums paliek 
izrādes garša – domājam, kā tur viss 
notika. Ne jau katrs varam izmēģināt, 
atļauties izdzīvot dažādas dzīves, bet  
aktierim tā ir ikdiena. Ikviens tēls ir 
personība ar savu vēsturi, ko aktieris 
izdzīvo. Skatītājs pieņem šo spēli un – ne tikai vēro no malas, bet arī pats 
pārdzīvo, ja viņu labi ievelk iekšā…» 

Prasu Antonam – kā jau Industriālās elektronikas un elektrotehnikas 
institūta pētniekam –, cik jaudīgam jābūt tēlojumam uz skatuves, lai 
«uzsēdinātu» skatītāju uz elektriskā krēsla? «Elektriskā krēsla? Nevienam 
to nevaru novēlēt (smaida). Laikam var piemeklēt citu vārdu salikumu, 
lai raksturotu  cilvēka sajūsmas līmeni... (smaids). Aktierim vienkārši ir 
jābūt patiesam. Ja ej patiesības ceļu un izdzīvo to, skatītājs tev tic un var 

kopā ar tevi doties vienalga uz kurieni,» viņš pārdomāti atbild.   
Sarunas laikā Antons aizdomājas arī par tām reizēm, kad teātra izrādes 

laikā ir tikai vērotājs. Šis aktiera un skatītāja attiecību kokteilis maina no-
krāsas. Tur veidojas iekšējas konfrontācijas: «Par laimi vai nelaimi, spēlējot 
teātrī, kādā brīdī notiek lūzums – tu atnāc uz izrādi un nevari to skatīties, 
jo sāc analizēt. Ahā, šeit viņš «nohaltūrēja», ooo, šeit viņš tik labi nospēlēja, 
vai – kā viņš to izdarīja? Citā momentā – es savādāk būtu to izdarījis. Visu 
laiku tu analizē gan aktierspēli, gan režiju. Bet, ja izrāde tiešām ir laba, tā 
«paņem». Tu skaties, skaties un… Ah, tu jau vairs neskaties, visu aizmirsti, 
neko neanalizē un izrādes beigās, kad atskan cilvēku plaudas, «iznirsti» 
no turienes laukā. Tā ir kā katarse. Ir grūti to izskaidrot fiziskā līmenī, tas 
pat ir neizskaidrojami. Aktieri var spēlēt katru reizi no visas sirds un atdot 
visus spēkus, bet vienā izrādē šī atmosfēra rodas, otrā – nē. Tas ir neprog-
nozējami. Tāda, lūk, apbrīnojama lieta…»

Strukturizētais teātris
Antons ar lepnumu balsī saka: «Man ļoti svarīgi ir tas, ka bakalaura 

un maģistra grādus esmu ieguvis RTU un tagad studēju doktorantū-
rā. RTU māca strukturēt zināšanas. Aktiermeistarībā arī ir svarīgi mācēt 
strukturēt savas zināšanas un iemaņas. Sametot vienā kaudzē visu 
informāciju, pēc tam nevarēsi neko atrast. Ja esi iemācījies strukturēt 
zināšanas, līdz ar to atvieglojot informācijas lietošanu, tad tas dod lie-
lākas iespējas attīstīt savas iemaņas Šajā ziņā RTU iegūtais ļoti spēcīgi 
ietekmē. Universitātē iegūtās iemaņas man stipri palīdz arī vadīt aktier-
meistarības nodarbības, izstrādāt kursa programmu un plānot katru 
nodarbību tā, lai tā būtu maksimāli lietderīga un interesanta.»

2011. gads Sillamae (Igaunija), Krievijas amatierteātru asociācijas 
priekšsēdētāja Alla Zorina (Maskava) pasniedz Antonam Patļinam 
apbalvojumu par labāko vīriešu lomu 2. Starptautiskajā teātra festivālā 
«ЛЮБИТЕЛИВЫ»

Rolanda Šimmelfeninga lugā «Sieviete no pagātnes»

RTU māca 
strukturēt 

zināšanas galvā. 
Ja esi iemācījis 

strukturēt 
zināšanas, līdz 

ar to atvieglojot 
informācijas 

lietošanu, tas dod 
lielākas iespējas 
attīstīt iemaņas
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On the path of truth. In the electric chair. With Antons Patļins…
Antons Patļins. On stage he fills the shoes of an actor. But in everyday life and in the field of 
science he marks these shoes with the coat of arms of Riga Technical University. The researcher 
of the RTU Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering and lead-actor of the 
RTU theatre «Kamertonis» («Tonometer») shares his view on the world of theatrics and what a 
researcher can gain form theatre and what an actor gains from studying at RTU. And last, but 
not least – what advantages the ability to structure one’s knowledge provides in life.

По пути истины. На электрическом стуле. С Антоном Патлиным…
Антон Патлин. На сцене он актер. А его жизнь и научная деятельность течет и 
развивается под знаком Рижского технического университета. Исследователь Института 
Индустриальной электроники и электротехники РТУ, ведущий актер театра РТУ 
«Камертон» открывает свое видение внутреннего мира театра, рассказывает о том, что 
учеба в РТУ дает актеру, а что театр – исследователю. Кроме того, как в жизни помогает 
умение структурировать знания.
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Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Studentu parlaments 
(SP) no 25. līdz 27. oktobrim organizēja projektu «Studentam 
pa pēdām», kura laikā vidusskolēniem tika dota iespēja cie-
moties universitātē, lai dienas garumā kopā ar kādu no stu-
dentiem piedalītos lekcijās, laboratorijas darbos un izbaudītu 
studenta dzīvi. Projekts norisinājās skolēnu rudens brīvdienu 
laikā, un tie, kam rūp nākotnes studiju iespējas, ar prieku iesais-
tījās. Projektā šogad piedalījās 136 skolēni un 90 studentu. 

Iespēja iepazīt RTU
Kā atzīst projekta koordinators, RTU SP Studiju nodaļas vadītājs 

Kaspars Salenieks: «Projekts «Studentam pa pēdām» – tā ir katra skolēna 
iespēja redzēt, kas viņu sagaida nākotnē, ja viņš izvēlēsies studijas RTU. 
Skolēniem trūkst informācijas par to, kāds būs studiju process un studiju 
vide. Un tieši šādi pasākumi ir labākais veids, kā to uzzināt.»

Kaspars šo projektu koordinēja pirmoreiz, taču iesaistīts projektā 
bijis arī iepriekšējos gados gan kā skolnieks, kurš nāca ciemos uz 
RTU, gan kā students, kurš iepazīstināja skolēnus ar savu universi-
tāti. Būdams vēl Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolnieks, viņš 
projekta «Studentam pa pēdām» laikā pabija RTU Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas fakultātē. Lai arī vēlāk kļuva par programmas «Fi-
nanšu inženierija» studentu, RTU redzētais viņu motivēja vidusskolā 
rūpīgāk apgūt ķīmiju, kā arī sniedza ļoti patīkamas emocijas.

Studenti un lepnumiņš
«Ir labi, ka studentu ik pa laikam aicina pastāstīt par savu uni-

versitāti un parādīt to,» atzīst Kaspars. «Gandrīz katram no mums ir 
tāds mazs lepnumiņš par to, ka studējam RTU – vecākajā, tradīcijām 
bagātākajā universitātē. Arī zināšanas, ko var iegūt, ir augstā līmenī, 
ja vien paši to vēlamies. Tāpēc studentiem gribas kļūt par RTU rek-
lāmas aģentiem un piedalīties šajā projektā. Bet skolēnam ir iespēja 
atrast uzticamu padomdevēju un paziņu RTU studentu vidū. Ir pie-
rādījies, ka šāda reklāma strādā labāk nekā citas»

Populārākās fakultātes
Trīs populārākās fakultātes, ko skolēni šogad izvēlējās apmeklēt 

visvairāk, bija: Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte, Materiāl-
zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte un Inženierekonomikas un 
vadības fakultāte.

Skats nākotnē
Apkopojot atsauksmes, SP secinājis, ka turpmāk šāds pasākums 

jārīko daudz plašākā apmērā un, iespējams, vairākas reizes gadā. 
Tiek apsvērta iespēja projektu rīkot sadarbībā ar universitātes ad-
ministrāciju un atkārtot arī skolēnu pavasara brīvdienu laikā.

Skolēni ierosinājuši projekta noslēgumā sapulcināt visas studentu 
«ēnas», lai apspriestu gūtos iespaidus, kā arī veidot projektu kā vairā-

ku dienu pasākumu, lai būtu iespēja ie-
pazīt ne tikai vienu, bet vairākas studiju 
programmas.

«Projekts ir ļoti vajadzīgs un neprasa 
apjomīgus finanšu līdzekļus. Anketās 
skolēni atzīst, ka ir motivēti iepazīt RTU, 
lai saprastu, kuru studiju programmu 
nākotnē izvēlēties. Studenti sniedz 
viņiem informāciju par RTU un palīdz 
pieņemt lēmumu. Turklāt studenti 
strādā brīvprātīgi, un atsaucība no viņu 
puses ir liela. Uzskatu, ka mums būtu 
jāstrādā, lai palielinātu projekta dalīb-
nieku – skolēnu skaitu,» saka Kaspars. 

Projekta «Studentam pa pēdām» 
mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar RTU 
studiju programmām, mācību priekš-

metiem un kārtību, kā arī mudināt pievērst lielāku uzmanību eksak-
tajiem priekšmetiem.

Studentam pa pēdām
 
Skolēniem ir iespēja apmeklēt lekcijas RTU un iepazīt  
potenciālo studiju vietu vēl pirms vidusskolas izlaiduma

Egita Kancāne

Gandrīz katram 
no mums ir 
tāds mazs 
lepnumiņš par 
to, ka studējam 
RTU – vecākajā, 
tradīcijām 
bagātākajā 
universitātē
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Following the Student
From 25 to 27 November 2011 the Riga Technical University Students Parliament organized the 
project «Following the Student» – an opportunity for secondary school pupils to visit the uni-
versity and to spend a day with one of the students – participate in lectures, laboratory works 
and get a taste of the life of a student. The purpose of the project is to introduce pupils to RTU 
study programmes, classes and their organization. The project also stimulates pupils to focus 
more on exact sciences.

По следам студента
В рамках проекта «Studentam pa pēdām» («По следам студента»), организованного 
Студенческим парламентом Рижского технического университета с 25 по 27 октября, 
школьники старших классов латвийских школ имели возможность ближе познакомиться 
с университетом и ощутить вкус студенческой жизни, на протяжении дня сопровождая 
конкретных студентов на лекциях, лабораторных занятиях. Цель проекта – познакомить 
школьников с программами обучения в РТУ, учебными предметами и внутренним 
порядком университета, привлечь внимание школьников к важности изучения точных 
наук.  

Sandis fakultātē sestdienās 

apmeklē zīmēšanas 

sagatavošanas kursus, 

taču par iespēju piedalīties 

«Studentam pa pēdām» 

uzzināja no ķīmijas skolotājas: 

«Esmu nolēmis studēt 

vai nu arhitektūru, vai arī 

inženierzinātnes. Prioritāra 

ir arhitektūra. Mēģināšu 

iestāties. Iegūt informāciju 

no RTU studenta ir daudz 

interesantāk, nekā no 

mājaslapas.»

Karīnai par projektu «Studentam pa pēdām» pastāstīja viņas 
matemātikas skolotāja. «Gribēju paskatīties, kā tas būtu, ja es 
studētu šajā fakultātē, un ir interesantāk, nekā biju gaidījusi.» 

Docente S. Meškone skolēnu dalību zīmēšanas nodarbībā 
vērtē ļoti pozitīvi un uzskata, ka viena no Latvijas izglītības 
sistēmas kļūdām ir tā, ka vidusskolās zīmēšana nav obligāts 
priekšmets: bieži vien ar vizuālās komunikācijas palīdzību var 
paskaidrot vairāk, nekā ar vārdiem – tā ir universāla un spēj 
nojaukt gan valodas barjeru, gan sociālo slāņu robežu.

Skolēnu «darbaudzinātāja» 2. kursa studente Liene Švarce 
atzīst, ka arhitekts ir labākā profesija pasaulē, jo māksla tajā 
veiksmīgi apvienota ar eksaktajiem priekšmetiem. Liene 

kopā ar skolēniem ne vien zīmēja, bet arī piedalījās projektēšanas nodarbībā, kur projektēja sapņu māju Juglas ezera krastā.

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolniece Karīna Plotņikova un 

Rīgas Kultūru vidusskolas 12. klases skolnieks Sandis Radziņš 

izvēlējās iepazīt Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti – 

viņi kopā ar 2. kursa arhitektūras studentiem piedalījās 

Tēlotājas mākslas katedras docentes Silvijas Meškones 

vadītajā zīmēšanas nodarbībā.
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1. Vienotais teritoriālais Ķīpsalas komplekss

Jauna ēra RTU infrastruktūras sakārtošanas jautājumos sākās 
27. septembrī, kad topošajā RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā svinī-
gi tika atstāts vēstījums nākamajām paaudzēm. Vēstījuma kapsula, 
kurā ievietos arī žurnāls «Jaunais Inženieris», tika iemūrēta pirmās 
rekonstruējamās ēkas pamatos – tur 2012. gada rudenī durvis vērs 
RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte un Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas fakultātes Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizai-
na institūts. 

2. RTU 150. jubilejas gada atklāšana
Jau šoruden, 14. oktobrī, RTU tika atklāts 150. jubilejas gads. RTU 

noritēja svinīgi pasākumi, kā arī tika godāti universitātes atbalstītāji: 
RTU centrālajā ēkā tika atklāta Sponsoru un mecenātu Goda plāksne.  

3. RTU Gada zinātnieki
14. oktobrī tika paziņoti ikgadējā konkursa «RTU Gada zinātnieks 

2011» un «RTU Gada jaunais zinātnieks 2011» uzvarētāji: profesors 
Jānis Rudzītis un asociētais profesors Remo Merijs-Meri. Zinātnieki 
pierādījuši sevi, izstrādājot izcilus pētniecības projektus un piesais-
tot pētniecībai iespaidīgus līdzekļus.

4. Goda biedra statuss un piemiņas plāksne Paulam Valdenam 

Šogad Amerikas Ķīmijas biedrība RTU Materiālzinātnes un lietiš-
ķās ķīmijas fakultātei dāvināja īpašu piemiņas plāksni «Citation for 
Chemical Breakthrough Award» (Ķīmiķu domāšanas pavērsiena ci-
tējuma balva), ko piešķir unikālām publikācijām un to autoriem un 
kuru novieto atklājuma veikšanas vietā. Šī plāksne veltīta «Valdena 
optiskās apgriezenības» atklāšanai 1896. gadā, kas izraisīja pavērsie-
nu zinātnieku domāšanā. RTU Senāts nolēma P. Valdenam piešķirt 
Goda biedra nosaukumu. P. Valdens bija Rīgas Politehniskā institūta 
rektors un joprojām ir viens no visu laiku diženākajiem latviešu cil-
mes dabaszinātniekiem. 

RTU 2011. gada notikumi
Rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis nosaucis 10 svarīgākos RTU Gada  
notikumus, RTU Informācijas centrs papildinājis tos ar nelieliem aprakstiem

Aizvadītais 2011. gads Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) 
bijis notikumiem bagāts, daži no tiem bijuši īpaši spilgti 
un izgaismojušies uz pārējo notikumu fona. Daži kardināli 
mainījuši turpmāko RTU attīstības gaitu ilgtermiņā. Daži 
ieviesuši izmaiņas ikdienā. Bet daži – vienkārši likuši smaidīt.
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5. Pasaules Latviešu zinātnieku kongress

No 24. līdz 27. oktobrim RTU piedalījās III Pasaules latviešu zi-
nātnieku kongresā. RTU notika gan tehnisko zinātņu sekcijas, gan 
aizraujoši diskusiju klubi «Latvijas energoneatkarība» un «Zinātne 
un uzņēmējdarbība».

6. RTU florbola komanda Latvijā un Eiropā
Spožas uzvaras visa gada garumā izcīnīja flor-

bola komanda «RTU/Inspecta». Otro gadu  
«RTU/Inspecta» triumfēja Latvijas vīriešu florbo-
la čempionātā. Izšķirošā cīņa par Latvijas čem-
pionu titulu notika 16. aprīlī, savukārt 9. oktobrī 

komanda Polijā izcīnīja Eiropas čempionvienību 
«EuroFloorball Cup 2011» kausu.

7. Topošās RTU Cēsu filiāles atklāšana
27. aprīlī Cēsīs tika atklāta RTU topošā 

filiāle, kas inženiertehnisko izglītību dara 
pieejamāku Vidzemes reģiona iedzī-
votājiem. Studentiem tika piedāvātas 
četras bakalaura studiju programmas, 
un septembrī Cēsīs studijas sāka pir-
mie studenti. Par RTU Cēsu filiāles 
vadītāju kļuva inženierzinātņu doktors 
Alvis Sokolovs.

8. Starptautiskas studiju programmas
RTU apņēmusies izveidot starptautisku maģistra līmeņa stu-

diju programmu «Loģistika un piegādes ķēžu vadība». Vieno-
šanās par programmas izveidi 25. oktobrī noslēgta starp RTU, 
Barselonas Autonomo universitāti Spānijā, Leobenas Univer-
sitāti Austrijā un Vildavas Tehnisko augstskolu Vācijā. Pirmo  
studentu uzņemšana programmā tiks sākta Barselonā 
2012./2013. studiju gadā. Līdz šim RTU starptautisko studiju jomā 
īstenoja Baltijas jūras valstu tehnisko universitāšu apvienības  
«BALTECH» kopīgi veidotu maģistrantūras programmu «Ra-
žošanas inženierzinības un vadība». Kopā ar Viļņas Ģedimi-
na Tehnisko universitāti un Veimāras BAUHAUS universitāti 
tiek veidota arī Baltijas – Vācijas maģistrantūras programma  
«Perspektīvā pilsētbūvniecība».

9. Pārmaiņas RTU administrācijā

Šis gads ienesa daudz pārmaiņu RTU administrācijā. Līdzši-
nējā rektora akadēmiķa Ivara Knēta pilnvaras beidzās 2011. gada  
1. februārī, un 25. janvārī Latvijas Republikas Ministru kabinets ap-
stiprināja amatā akadēmiķi L. Ribicki. Vasarā darbu sāka RTU admi-
nistratīvais direktors Zigmunds Zitmanis un rektora vietnieks starp-
tautiskajā akadēmiskajā sadarbībā un ārzemju studentu apmācībā 
Igors Tipāns. Tika izveidots RTU Biznesa atbalsta un attīstības centrs, 
un par rektora vietnieku biznesa attiecību un attīstības jautājumos 
kļuva Modris Ozoliņš. Par zinātņu prorektoru kļuva Bruno Gras-
manis. Par Attīstības fonda izpilddirektoru – Artūrs Zeps. Savukārt 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes dekāna pienākumus sāka 
pildīt Oskars Krievs. 

10. Sadarbības līgums ar Kampinas Universitāti Brazīlijā
RTU noslēdza sadarbības līgumu ar vienu 

no lielākajām Brazīlijas universitātēm – Kam-
pinas Universitāti (Universidade Estadual 
de Campinas). RTU rektors un Kampinas 
Universitātes prezidents Fernando Ferreira 
Kosta (Fernando Ferreira Costa) vienojās par 
sadarbības veicināšanu gan zinātnes un pēt-
niecības, gan studentu apmaiņas jomā.  

Oskars Krievs

Artūrs Zeps

Modris Ozoliņš

Bruno Grasmanis

Zigmunds Zitmanis Igors Tipāns
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