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Noskaidroti labākie jaunie pētnieki 
RTU Jauno pētnieku dienā piedalījās skolēni no visiem Latvijas reģioniem 

l 

Uzvarētāju komanda. 12. klases skolēni Jānis Roze (no kreisās), skolotāja Baiba Daģe un 
Kristaps EgiTtis pie daudzmērķu bezpilota lidaparāta modeJa. "Kamēr bezpilota lidaparāts 
iztērētu 300 ITdz 500 mililitrus metanola, kas izmaksātu piecus latus, liels lidaparāts jau 
būtu iztērējis ap 40 latiem tikai par lidojumu vien,11 rēķina Jānis . 

• LINDA ROZENBAHA 

Lai mudinātu jauniešus 
pievērsties eksakto zinātņu 
studijām un Jautu viņiem 
pašiem pārliecināties, ka in
ženierlinātņu studijas ir ari 
aizraujošs un radošs process, 
lUgas Tehniskā universitāte 
(RTU) jau trešo gadu rikoja 
zinātniskās pētniecibas dar
bu konkursu vidusskolēniem 
"Nāc un studē RTU!". 

14. martā RTU centrālajā 
ēkā norisinājās konkursa fi
nāls- Jauno pētnieku diena, 
kurā par uzvaru cinijās 13 
skolēnu komandas no visas 
Latvijas. Jaunieši iepazis
tināja žūriju ar savu darbu 
prezentācijām, demonstrēja 
savu crudiciju eksakto zi
nātņu testā, kā arī piedalijās 
orientēšanās sacensibās "Sle
penā misija", kurās skolēni 
kontrolpunktos veica dažā
dus ar eksaktajām zinātnēm 
saistītus eksperimentus. Par 
uzvaru konkursā skolēni un 
viņu skolotāji ieguva vērtigas 
balvas - pirmo tris vietu ie
guvēji saņēma naudas balvas 
no Rietumu bankas Labdari
bas fonda - attiecīgi 200, 150 
un 100 latus katram koman
das dalibniekam. Ari pārējie 
konkursa finālisti saņēma 
dažādas balvas no konkursa 
sponsoriem un organiza
toriem. Bet jauno pētnieku 
komandu padomdevēji sko
lotāji tikās ar RTU vadibu 
un diskutēja par aktuāliem 
izglītības jautājumiem. 

Dalibai konkursā bija 
pieteikušās 110 komandas, 
tika iesniegti 60 zinātniskās 
pētniecibas darbi, no kuriem 
konkursa finālam žūrija iz
vēlējās 13 labākos. 

Zinātniskās pētniecības 
darbu konkursā 1. vietu iegu
va Jelgavas Valsts ģimnāzijas 
komanda "Jelgavas aviatori" 
- 12. klases skolēni ļānis Roze 
un Kristaps Eglitis, kuri sko
lotājas Baibas Daģes vadībā 
uzrakstijuši darbu "Bezpilotu 
lidaparātu projektēšana". Tur
klāt Kristaps, uzrādot izcilu 
sniegumu ari pārējos uzde
vumos, ieguva iespēju ārpus 
konkursa studēt RTU budže
ta grupā un plāno mācīties 

RTU Transporta un mašinzi
nību fukultātē. 

)ānis Rozeatklāj, ka daudz
mērķu bezpilotu lidaparātu 
izmantošana ir Latvijā vēl 
neizmantota biznesa iespēja, 
un vii}Š neslēpj, ka varētu būt 
starp tiem, kas šo iespēju pēc 
vairākiem gadiem izmantos. 
Kādi varētu büt šie lidaparā
ti, un kā tos izmantotu? "Tie 
varētu būt divu metru gari 
un ar trīs metru spārnu plē
tumu. Sos lidaparātus, vadot 
no attāluma, varētu izmantot 
aerofotografešanai, videono
vērošanai, radiovij!)U stipru
ma mērīšanai, teiksim, kāds 
no mobilo tīk.Ju operatoriem 
varētu šādi rüpēties, lai bütu 
pietie��ma uztveršanas zona 
u.tml. 

letaupīs degvielu 
Otro vietu ieguva lUgas 

Franču liceja vidusskolas 
komanda "Domāts, radits" -
Gunārs Ķīsis, Mārtiņš Zeps 
un skolotāja Biruta Sķēle 
par darbu "Üdeņraža ieguve 
un izmantošana fosilā kuri
nāmā aizvietošanai". Darbu 
istenot palīdzēja ari Latvijas 
Universitātes Cietvielu fizi
kas institüta zinātnieks Jānis 
Klepers un doktorantüras 
students Mārtiņš Vanags. 

Institūta ūdel)raža labora
torijā jaunie zinātnieki izvei
doja darbojošos elektrolīzes 
šūnu, piemeklējot visu op
timālāko šūnas veidošanai, 
un šāda ierīce jau praktiski 
izmēģināta! "Eiektrolīzes 
šünu ievietojām 1989. gada 
ražojuma "Passat" automašī
nā un veicām testa braucie
nus. Secinājām, ka ietaupās 
ap 14% degvielas - attieciga
jam automašinas modelim 
tie ir 70 santīmi uz 100 km," 
atklāj Mārtiņš. Jaunieši se
cināja. ka eleJ...-trolīzes šūnas 
dēļ samazinājās kaitīgo gāzu 
daudzums, bet ogļskābās 
gāzes daudzums nedaudz 
palielinājās. Tas ir pozitīvi, jo 
norāda, ka degviela pilnigāk 
sadeg, to izmanto efektīvāk. 

"Zibenīgais trijnieks" 
Tā sauca 3. vietas, Jūr

malas Valsts ģimnāzijas, ko-

mandu, kuras darbu "Zibens 
- elektrisks process. Zibens 
izlāde un tās seku novērša
na" mkstijusi Māra Skribe, 
Gunita KuJikovska un Mār
tiņš Rozenbergs skolotājas 
Vēsmas Reinkartes vadībā. 
Komandas kapteine Gunita 
bija ļoti enerģiska, raiti atbil
dēja uz žūrijas jautājumiem, 
kādēl žūrija aizkulisēs viņu 
pat iesauca par "zibens mei
teni". Viņa savas zināšanas 
spidoši pierādija ari eksakto 
zinātņu testā, iegūstot ie
spēju ārpus konkursa studēt 

RTU. "Es noteikti izmantošu 
iespēju studēt RTU - tā man 
ir kā Dieva dāvana," priecājas 
Gunita. 

Jaunieši savā darbā iepa
zinās ar visu pieejamo infor
māciju par zibeni un to, kā 
sevi pasargāt no tā bīstamī
bas, kā arī veica aptauju ie
dzīvotāju vidū. "Anketēšanas 
rezultāti bija diezgan graujo
ši - daudziem nav izpratnes 
par to, kāds spēks ir zibenim 
un kā sevi pasargāt. Piemē
ram, esot klaja lauka vidū, 
zibens laikā daudzi jaunieši 
mēģinātu sevi pasargāt, ap
guJoties uz zemes. Taču šādi 
nevar sevi pasargāt, jo zibens 
vienmērigi izplüst pa apkārt
ni. Drošāk būtu, piemēram, 
sāniski iegulties ieplakā, 
kādā meliorācijas grāvi," teic 
Gunita. 

Komanda arī ierosināja 
ieviest jaunu ceJa zimi, kas 
brīdinātu par to, ka bīstami 
atrasties konkrētajā vietā 
zibens laikā. Gunita aicina 

RTU rektors Ivars Knēts sveicot spiež roku Franču liceja skolniekam 
No kreisās RTU zinātņu prorektors Leonīds Ribickis, no labās- skolnieks 
jauniešu izgataVotā ūdeņraža elektroiTzes šūna, kura varētu Jaut mašīnai ietaupīt 
degvielas. Sis ir tikai paraugs, realitātē šūna ir apmēram 30x 10 cm liela. 
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Gunita KuJikovska un Mārtiņš Rozenbergs skadro, kā rodas zibens un kā sevi notā pasargāt. 

cilvēkus, kuriem ir interese 
par zibeni, rakstit pa e-pastu 
kulikovska_g@inbox.lv. 

Auces vidusskolas skolē
nu Daira Kliešmita un Māra 
Baslika komanda skolotājas 
Ingrīdas KramiJ}aS vadī
bā ieguva "Latvijas Avizes" 
simpātiju balvu - vērtīgas 
izdevniecības "Lauku Avīze" 
grāmatas. Viņi savā darbā 
izstrādāja idejas, kā ar saisto
šām demonstrācijām aizraut 
skolēnus fizikas stundās. 
Dairis, pateicoties labiem re
zultātiem testā un darba pre
zentācijā, arī ieguva iespēju 
studētRTU! 

"Latvijas Avīzes" simpāti
ju balvu ieguva ari skolnieces 
Kintija Cirse un Linda Meš
kova no Spoģu vidusskolas, 
kuras skolotājas Evelinas Ba
lodes vadibā pētīja Daugav
pils arhitektūru. Par viņām 
rakstijām jau 9. martā. 

Arī "Latvijas Avize" saņē
rna diplomu no RTU - goda 
zīmi "RTU zinātnes aģents 

2009", jo esam apliecinājuši 
sociālo atbildibu un rūpes 
par Latvijas nākotni. 


