Doktoranti ķeras pie otām
5min, 19/05/2009, Anna Riekstiņa, lpp.: 1,2, rubrika: Rīga

IZAUGSME. Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnbūves fakultātes doktorantiem
no šodienas būs iespēja strādāt labiekārtotā kabinetā. Remontu jaunie zinātniek i veikuši pašu spēkiem. Savukārt viņu vadītājs Toms Torims (attēlā) cer, ka pakāpeniski,
~
izmantojot Eiropas Savienības līdzek]us, izdosies iegādāties
S
'
arī jaunus, modernus mikroskopus. Foto - Raitis Puriņš
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Doktoranti ķeras pie otām
REMONTS. RTU zinātnieki sev izremontējuši darba telpu
ATKLĀ$ANA. Rīgas

Teh-

niskās un i versitātes (RTU)
Transporta un mašīnzinību
fakultāt ē šodien tiks atklā

ta jauna doktorantiem paredzēta darba telpa. Jaunie
zinātnieki to izremontējuši
pašu spēk i em, un tas ir
unikāl s gadījums RTU vēs
turē, teic Tom s Torims,
RTU Materiālu apstrādes
tehnoloģijas katedras vadī
tājs. Tiesa, kap it ā l ais remonts būtu nepieciešams
ne tikai vienā telpā, bet visā Ezermalas ielas kompleksā.
Nule kā izremontētā

doktorantu laboratorija atrodas Ezer malas ielā 6 - vienā no vēsturiski un stratē
ģiski vērtīgajiem bijušās Jē
kaba A l kšņa Augstākā s
aviācijas inženieru kara

skolas korpusiem, kur patlaban saimnieko RTU. Tiesa, daļa īpašuma jau nonā
kusi privātās rokās, atgādi
na T.Torims. Viņš demons-

trē, kā

pirms remonta izlasagrauta, ar veciem logiem,
skatījus ies izremontētā
boratorija - pilnībā

11 vares
Do~oran!i
kopa
meklēt labākos
risinājumus problē
mām, kas rodas

promocijas darbu
tapšanas gaitā
bez jebkādas iekšējās apdares. <<Tādu mums atstāja
mantojumā no čekas laika
- te rei zēm pat mob ilie
tālruņi nestrādā. Nevar saprast, kādas noklausī šanās
ierīces viņi tajās sienās savilkuši,>> viņ š piebilst. Renovācija sākta pirms aptuveni pusgada, un to veikuši
jaunie zin ātnieki - Mater iālu apstrādes tehnoloģi-

jas katedras doktoranti.
Remonta gaitā atklājies vecais sarkankoka parkets,
kas sagl abāts, bet viss pārē
jais - logi, elektroinstalā
cijas u.c. - izveidots no
jauna. Vienam no doktorant iem bijusi pieredze
celtniecībā, tāpēc darbs paveikts tik kvali tatīvi, nosmej T.Torims un piebilst:
<<Kad zini, ka taisi sev, pavisam cita motivācija strā
dāt. Tāpēc visas maliņas ir
tik precīzas l>> Remonts izmaksājis aptuveni Ls 5000.
Telpā iekā rtota s septiņas
pastāvīgas doktorantu dar-

ba vietas, ir pieejams interneta pieslēgums, kā arī neli ela bib li otēka. <<Galdi
mums ir veci, ceram uz vadību, ka atbal stīs un iegā
dās ies jaunus, bet, piemē
ram, skapis ir zviedru humānā pa līdzība,>> norādī 

dams uz dzelteno skapi,
kurā i ekārtota neliela bibliotēka, saka T.Torims. Viņš

PERSPEKTĪVA. RTU speciālists Toms Torims demonstrē
izremontēto

kabinetu.

piebilst, ka doktoranti izremontējuši arī blakus telpu,
kur iekārtotas darba vietas
diviem pa sn iedzēj i em un
laboratorijas vadītājam.
<<Jaunā darba telpa turp māk sniegs iespēju doktoran tūra s studentiem s trā 
dāt uz vietas, universit ātē.
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Foto- Raitis Pu riņš

Turklāt,

gatavojot d is ertā
ciju katedrā, ir vieglāk pieejami mācīb spēki un speciali zētā literatūra. Doktoranti t ādējād i ir i zdarījuši
lielu darbu paši savā un
universitātes l abā,>> atzīst

T.Torims.
Anna Riekstiņa
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