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IZAUGSME. Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnbūves fakultātes doktorantiem 
no šodienas būs iespē ja strādāt labiekārtotā kabinetā. Remontu jaunie zinātniek i veikuši pašu spē-
kiem. Savukārt viņu vadītājs Toms Torims (attēlā) cer, ka pakāpeniski, ~ 

izmantojot Eiropas Savienības līdzek]us, izdosies iegādāties S ' 
arī jaunus, modernus mikroskopus. Foto - Raitis Puriņš 02 
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Doktoranti ķeras pie otām 
REMONTS. RTU zinātnieki sev izremontējuši darba telpu 
ATKLĀ$ANA. Rīgas Teh
niskās universitātes (RTU) 
Transporta un mašīnzinību 
fakultātē šodien tiks atklā
ta jauna doktorantiem pa
redzēta darba telpa. Jaunie 
zinātnieki to izremontējuši 
pašu spēk iem, un tas ir 
unikāls gadījums RTU vēs
turē, teic Toms Torims, 
RTU Materiālu apstrādes 
tehnoloģijas katedras vadī
tājs. Tiesa, kapitāl ais re
monts būtu nepieciešams 
ne tikai vienā telpā, bet vi
sā Ezermalas ielas kom
pleksā. 
Nule kā izremontētā dok
torantu laboratorija atro
das Ezer malas ielā 6 - vie
nā no vēsturiski un stratē
ģiski vērtīgajiem bijušās Jē
kaba Alkšņa Augstākās 
aviācijas inženieru kara 
skolas korpusiem, kur pat
laban saimnieko RTU. Tie
sa, daļa īpašuma jau nonā
kusi privātās rokās, atgādi
na T.Torims. Viņš demons-

trē, kā pirms remonta iz
skatījusies izremontētā la
boratorija - pilnībā sa
grauta, ar veciem logiem, 

11 Do~oran!i 
vares kopa 

meklēt labākos 
risinājumus problē
mām, kas rodas 
promocijas darbu 
tapšanas gaitā 

bez jebkādas iekšējās ap
dares. <<Tādu mums atstāja 
mantojumā no čekas laika 
- te reizēm pat mob ilie 
tālruņi nestrādā. Nevar sa
prast, kādas noklausīšanās 
ierīces viņi tajās sienās sa
vilkuši,>> viņš piebilst. Re
novācija sākta pirms aptu
veni pusgada, un to veikuši 
jaunie zinātnieki - Mate
riālu apstrādes tehnoloģi-

jas katedras doktoranti. 
Remonta gaitā atklājies ve
cais sarkankoka parkets, 
kas saglabāts, bet viss pārē
jais - logi, elektroinstalā
cijas u.c. - izveidots no 
jauna. Vienam no dokto
rant iem bijusi pieredze 
celtniecībā, tāpēc darbs pa
veikts tik kvalitatīvi, no
smej T.Torims un piebilst: 
<<Kad zini, ka taisi sev, pa
visam cita motivācija strā

dāt. Tāpēc visas maliņas ir 
tik precīzasl>> Remonts iz
maksājis aptuveni Ls 5000. 
Telpā iekārtotas septiņas 
pastāvīgas doktorantu dar
ba vietas, ir pieejams inter
neta pieslēgums, kā arī ne
li ela bib liotēka. <<Galdi 
mums ir veci, ceram uz va
dību, ka atbal stīs un iegā
dās ies jaunus, bet, piemē
ram, skapis ir zviedru hu
mānā palīdzība,>> norādī
dams uz dzelteno skapi, 
kurā iekārtota neliela bib
liotēka, saka T.Torims. Viņš 

PERSPEKTĪVA. RTU speciālists Toms Torims demonstrē 
izremontēto kabinetu. 

piebilst, ka doktoranti izre
montējuši arī blakus telpu, 
kur iekārtotas darba vietas 
diviem pasniedzēj iem un 
laboratorijas vadītājam. 
<<Jaunā darba telpa turp
māk sniegs iespēju dokto
rantūras studentiem strā
dāt uz vietas, universitātē. 

Foto- Raitis Puriņš 

Turklāt, gatavojot disertā
ciju katedrā, ir vieglāk pie
ejami mācībspēki un spe
cializētā literatūra. Dokto
ranti tādējād i ir i zdarījuši 
lielu darbu paši savā un 
universitātes labā,>> atzīst 
T.Torims. 

Anna Riekstiņa 


