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A INŽENIERA PROJERTtTAJA darbs prasa rūpību un uzmanību, dalkārt arī pacletību, lai nonāktu līdz vēlamajam rezultātam, bet Atis Vllkājs apgalvo, 
ka nekā grūta tur neesot. 41 Vlenkārlt zini, kas tev ļādara, un dart.,. roTo- uLms BRIEDis, DIENA 

Ar radošu pieeju 
Atis Vilkājs zina, kā salikt 30 000 punktiņu divos kvadrātcentimetros 

DiAna KArkliņa 

«SKOLAS LAIKA gribējās 
gan sēdēt pie datora, gan 
kaut ko radošāku izdornāl,» 
slāsla Atis Vilkājs (24) un 
teic, ka savā pašreizējā dar
bā ir atradis lo, ko rneklēja. 
Viņš ir inženieris projektē
tājs un piedalās iekārtu, ko 
izmanto mediciniski biolo
ģisko analīžu veikšanai la
boralorijās, radīšanā. Lidz ši 
gada sākumam Ala darba
vieta bija augsto tehnoloģi
ju uzr�ēmums Biolechnorni
ca, bei kopš janvāra vir)Š pil
nībā pārgājis uz darbu ar 
projektiem, ko īsteno uzr)ē
rnuma vecākais brālis -
kornpānija Biosan, ar ko 
Bioteclmomica laboratoriju 
iekārtu izgudrošanā un ra
žošanā strādā roku rokā. 
Biotehnoloģiju joma pasau
lē ir strauji augoša, un tai kā 
nozarei, kura nākotnē vēl ti
kai uzņems apgriezienus, ir 
plašas perspeklīvas. Arī Atis 
par izaugsmes iespēju trü
kumu nesüdzas, tāpēc ar 
darbu un darbavietu ir pat 
loti apmierināts. 

Novirti auklišanos 

Kad vidusskolā bija jāizvēlas 
profesija, Atis to izdarīja pē
dējā brīdī. Rīgas Tehniskajā 
universitātē stājās ar domu 
par daloriķiem, bei lika uz
r�emts un diplomu ieguva 
inžerniertehnikā, mehānikā 
un mašīnbüvē. ((Nebija tā 
domāls, bet joma izrādījās 

īstā,,, Atis saka, lai gan at
zisl, ka, studijas sākol, bijis 
mazliet nobažījies. Tagad 
bažas jau sen kā pāri, un pēc 
sekrnīgi iegüla rnaģislra grā
da puisis turpina studijas 
doktorantūrā. 

Kad Alis sāka rneklēt savu 
pirmo darbu, vir�š apzināti 
rnērķēja uz tādārn vakan
cēm, kas saistītas ar iegüto 
specialitāti - aparātu un 
mašīnu projektēšanu. Ar 
pirmo mēģinājumu šo iece
ri gan neizdevās īstenot, un 
Atis kluva par tirdzniecības 
menedžeri SlA Serpa11ti11s, 
kas nodarbojas ar metālap
strādes iekārtu un instru
mentu tirgošanu. 13ču šajā 
darbavietā vir)Š nostrādāja 
vien dažus mēnešus, jo sa
r�ērna darba piedāvājurnu 
no uzr�ērnuma Biotec/mo
mica. ((Direktors Sergejs 
Djačenko bija pazīstams ar 
HTU rnācībspēkiern un caur 
viņiem meklēja studentus, 
kas varētu piedalīties iekār
lu projektēšanā, rasēšanā 
u.tmJ.,,) Atis stāsta. ((Darba 
pieredzes nebija nekādas, 
tāpēc jāsaka liels paldies par 
to, ka uzr�ēmums mani pie
r�ēma un apmācīja. Müsdie
nās jau pieredzi prasa jeb
kurā darbā, neviens diez ko 
negrib ar jauniešiem īpaši 
auklēties, lērēl laiku aprnā
cīšanai .. ·'' Darbavieta esot 
prelimnākoša, kad jāsavie
no strādāšana ar studēšanu, 
Atis teic, bet piebilst, ka las, 
ko iemācās praktiskajā dar-

bā, atšķiras no iā, kas tiek 
apgüts augslskolā. 

Starp iekārtām un robotiem 

SIA Biotec/urornica iekārlas 
rnedicīniskajārn laboratori
jārn veido no A !īdz Z un pār
svarā tās ražo ārvalstu klientu 
vajadzībām Krievijā, Eiropā 
un Amerikā. Atis stāsta, ka in
ženiera projektētāja darbs 
nav iedornājarns bez nemitī
gas konsullēšanās ar kolē
ģiem. ((Tiek dots uzdevmns, 
un ir jāizdornā, kā to dabüt 
gatavu,>� Atis saka un piebilst, 
ka slrādājol sanā k izrnanlot 
ne vien datoru, bet arī izgud
rotāja iernar�as un skn�lvgrie
zi. I(Sanāk ari kaut ko pašam 
paskrüvēt. Projektējot iekār
tas, taisot rasējumus un rak
stot aparātu specifikācijas, jā
skatās, vai tas, ko esi uzzimē
jis, arī darbosies, vai mehā
nisms strādās,)) Atis piedalī
jies vairāku iekārtu radīšanā, 
bei pals visvairāk lepojas ar 
lo, ka pielicis roku DNS bioči
pn robola lapšanā. «Tā ir Joti 
sarežģīta inovatīva iekārta, lo
ti smalka, ar loti lielu precizi
tāti. Ar tās palīdzību uz mazas 
stikla plāksnītes liek sīkus 
anaJizējamā materiāJa ptmk
tiņus -plāksnīte ir tikai 2x2 

cm, bet punktiņu - ap 
30 000,» Atis skaidro. 

Šādu specifisku aparālu iz
veidē, kas atvieglo darbu cil
vēkiern laboratorijās, Latvija 
nebül neatpaliek no cilārn 
pasaules valstīm. (dr, pro
tams, lielie ražošanas giganti, 
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kas altīstījušies gadu desmi
tiem un varbüt spēj radīt sa
režģītākas iekārtas, bet arī 
mēs turam !īdzi,» saka Atis. 
Bezdarbībā klēpī saliktām ro
kām nav jāsēž, pasütījumu 
daudz, nemitīgi arī tiekot iz
domāti dažācü jauni_nājumi 
jau esošajos aparātos. Ja pa
vērtos iespēja paslrādāt līdzī
gā uzr�ērnumā ārzemēs, Atis 
lornēr pielauj, ka šim kārdi
nājumam, iespējarns, Jautos. 
(cTur arī aldzi1�as lielā kas.)) 

Ja patīk, lr viegli 

lespēja pieiet darbam radoši 
Atim šķiet vispievilcīgākā, lai 
gan par plusu esot uzskatā
ma arī biroja vide, kur silti, 
ērti un strādāt var ar kafijas 
krüzi blakus. Darbs prasa rü
pību W1 uzmanību, dažkārt 
arī pacietību, lai nonāktu līdz 
vēlamajarn rezullātam, bei 
Atis atzīst, ka nekā grüla tur 

neesot. cNienkārši zini, kas 
lev jādara, un dari. Ja palik, 
tad ir viegli.'' Jnženiertināt
nes vir�š uzskata par !oti inte
resantu un pieprasītu jomu, 
kur turklā! arī atalgojums vi
dēji ir augstāks nekā citās sfē
rās. Bet, ja būtu zinājis, kur 
strādās, jau vidusskolā bütu 
pievērsis lielāku uzrnanību 
atsevišķām lietām -piemē
rarn, fizikai. Noderētu arī pa
matīgākas zināšanas par me
tālapstrādi un dažādiem ma
teriāliem. Tomēr nekas nav 
nokavēts-jaunas zināšanas 
uzkrājas darba procesā. 

Strādājot ar aparātiern, re
gulāra lieta ir pozicionēšana. 
c(Tajā virtienā-pozicionēša
na, roboti ka -eju arī sltrdi
jās. Rakstīšu par to disertāci
ju,,) Atis stāsta un atzist, ka 
doktorantürā iestājies gan tā
pēc, lai piJnveidotos un (de
vilktu ķeksīti paša dzīvē», gan 
lāpēc, lai izmanlolu izdevību 
sllrdēi par valsts budžeta lī
dzekJiem, gan citu rnudināls. 
Lai g-•n patlaban topošajiem 
doktoriem obligātā publikā
ciju rakslišana un piedalīša
nās zinātniskajās konferencēs 
Atim ir kā otrs darbs, akadē
miskā karjera viņu tomēr ne
vilina un profesionālo nākot
ni viņš saista ar praktisko jo
mu. Nebütu slikti kādreiz büt 
sava uz1�ērnuma vadītājarn, 
var gadīties, ka tad ari sanāk
lu pārcelties tuvāk dzimtajai 
pusei -Bebrenei, prā lo Alis, 
kura dzīve patlaban grie7l!s 
ap galvaspilsētu.+ 


