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Šo jauniešu vidū astoņi ir RTU lektori, 
pārējie – RTU studenti. 

Vai vari uzminēt, 
kuri ir mācībspēki? 

Spēles atrisinājumu meklē  22.–27. lappusē

Spēle «Atrodi lektoru!»
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Izvēloties studiju virzienu, vissvarīgāk ir atrast jomu, 
kurā veidot karjeru pašam ir prieks un gandarījums. 
Pēc tam ilgus gadus var strādāt ar milzīgu pašatdevi, 
neskaitot stundas līdz darba laika beigām. 

Manuprāt, viena no jomām, kur studēt un strā-
dāt ar nerimstošu aizrautību, interesi un prieku, ir 

inženierzinātne. Tā sniedz zināšanas, kas ļauj savām rokām 
veidot patīkamu apkārtējo vidi – būvēt ēkas un tiltus, pro-
jektēt un veidot sarežģītus transporta līdzekļus un elek-
troapgādes tīklus, programmēt un izstrādāt informācijas 
sistēmu arhitektūru un pārvaldīt biznesa vadības procesus, 
veidot jaunus materiālus un ražošanas iekārtas.

Inženieris ceļo no jautājumiem līdz atbildēm, no viena 
radīšanas brīža līdz otram, no brīnuma līdz brīnumam.

Novērtējot atbildību, radošo pieeju, izaicinājumus un 
karjeras iespējas, ko sniedz inženieru studiju programmas, 
kā arī to, ka visā pasaulē darbojas miljoniem talantīgu in-
ženieru, šī kļūst par vienu no mūsdienu darba tirgū visvai-
rāk pieprasītajām un prestižākajām profesijām. 

Latvijā inženierzinātņu un dabas zinātņu studijas līdz šim 
izvēlas mazākā daļa jauniešu. Taču ikvienam ir vērts apsvērt 
šo iespēju: inženiera profesija ir perspektīva, bet atalgojums – 
konkurētspējīgs, turklāt – ar tendenci pieaugt. Tirgus izpētes 
kompānijas jau konstatējušas, ka Baltijas darba tirgus sāk 
izjust kvalificētu inženieru trūkumu. Tiek prognozēts, ka in-
ženieru trūkums jo īpaši varētu saasināties tuvāko gadu laikā.  

Rīgas Tehniskā universitāte cer, ka arī šā gada studentu 
uzņemšanas laiks būs brīdis, kad universitātē ieradīsies 
daudz jaunu tehnisko zinātņu talantu. Izvēloties studi-
jas Rīgas Tehniskajā universitātē, aicinu ikvienu Latvijas 
jaunieti iegūt laimīgo biļeti uz specialitāti, kas piepilda 
profesionālo dzīvi interesantiem izaicinā-
jumiem, ļauj īstenot idejas un attīstīt valsts 
tautsaimniecību! Nāc un studē RTU! 

Rīgas Tehniskās universitātes rektors 
akadēmiķis Leonīds Ribickis

Nāc un studē rTU!
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1. Kādas studiju program-
mas piedāvā RTU?

RTU piedāvā 132 inženierzinātņu, 
dabas zinātņu, vides zinātņu, arhitek-
tūras un inženierekonomikas studiju 
programmas. Studiju programmu 
katalogs un meklētājs atrodams mā-
jaslapā: www.rtu.lv.

2. Kad pieteikties studijām 
RTU?

Pieteikties studijām pilna laika 
pamatstudiju programmās varēs e-
pakalpojumu portālā www.latvija.lv, 
sākot no 2. jūlija, vai klātienē pietei-
kumu pieņemšanas punktos no
10. jūlija. Pieteikumu pieņemšana no-
tiks līdz 17. jūlijam. Pieteikšanās ne-
pilna laika studijām RTU – no 30. jū-
lija līdz 4. augustam. Uzņemšanas 
noteikumi un papildu informācija par 
pieteikšanos studijām un reflektantu 
atlases konkursu atrodama mājaslapā: 
www.rtu.lv/uznemsana.

3. Kā sagatavoties, lai 
veiksmīgāk izturētu reflek-
tantu atlases konkursu?

Reflektanti piedalās konkursā 
ar centralizēto eksāmenu vērtēju-
miem. Arhitektūras, kā arī apģērba 
un tekstiltehnoloģiju programmu 
reflektantiem papildus paredzēts arī 
iestājpārbaudījums zīmēšanā. Jo labā-
ki centralizēto eksāmenu rezultāti un 

zināšanas matemātikā, svešvalodās, 
ķīmijā un fizikā, jo lielākas iespējas 
veiksmīgi izturēt konkursu un iegūt 
budžeta vietu RTU. Centralizētajiem 
eksāmeniem sagatavoties iespējams 
RTU skolēnu portālā ORTUS e-skola: 
www.nacstudet.lv vai arī RTU sagata-
vošanas kursos: kursi.rtu.lv.

4. Cik studentu pamatstu-
diju programmās ik gadu uz-
ņem RTU? 

Ik gadu RTU kopumā pamatstu-
diju programmās uzņem vairāk nekā 
3000 jaunu studentu. RTU ir vislielā-
kais valsts budžeta finansēto studiju 

vietu skaits Latvijā. 2011. gadā RTU 
pilna laika studijām pamatstudiju 
programmās uzņēma 1950 studentu 
valsts budžeta finansētās studiju vie-
tās. Kopumā – gan pamatstudiju, gan 
augstākā līmeņa studiju programmās 
un doktorantūrā – 2011./2012. studiju 
gadā RTU studē 14 746 studenti. 

5. Kurš var pretendēt uz 
budžeta vietām? 

Uz budžeta vietām pretendē tikai 
pilna laika studenti. Nepieciešama vi-
dējā izglītība, un izglītības dokumentā 
nedrīkst būt nesekmīga vērtējuma 
(zemākā pieļaujamā atzīme ir 4) šā-
dos priekšmetos: matemātika, fizika, 
ķīmija, informātika, latviešu valoda, 
svešvaloda (angļu, vācu vai franču), 
ekonomika, dabaszinības. 

6. Vai RTU ir akreditēta?
LR Izglītības un zinātnes minis-

trija ir akreditējusi RTU, piešķirot tai 
tiesības īstenot akreditētās studiju 
programmas un izsniegt valstiski 
atzītus diplomus par augstākās izglī-
tības iegūšanu. Informācija par RTU 
akreditētajām studiju programmām 
atrodama mājaslapā: www.aiknc.lv.

7. Vai RTU piedāvā studen-
tu dienesta viesnīcas?

RTU ir astoņas studentu dienesta 
viesnīcas. Divas dienesta viesnīcu ēkas 

Kāpēc 
studēt er-Tē-Ū?

EgITA KAncānE

Ik pavasari Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) stendā izstādē «Skola» iz-
skan jautājums «Kāpēc studēt eR-Tē-Ū?». Iemeslu ir daudz. Pirmkārt, 

universitāte piedāvā plašu akadēmisko un profesionālo studiju pro-
grammu klāstu, otrkārt – kosmopolītisku studiju vidi. Treškārt, RTU 
studenti iemācās domāt un rīkoties: organizē robotu konstruēšanas 
un spageti tiltu būvēšanas sacensības Latvijā, pēta arktiskās mājas 

Grenlandē, uzlabo industriālo robotu energoefektivitāti Vācijā. Viņi 
paši bieži vien saka: inženierzinātņu studentiem ir iespējas doties ap-

maiņas studijās uz ārzemēm, pieklājīga alga jau pašā karjeras sākumā, lielis-
kas izaugsmes iespējas, sociālās garantijas un interesants darbs: kāpēc gan 
studēt citur?

10 atbildes tiem, kuri apsver iespēju izvēlēties kādu no 
RTU studiju programmām
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šobrīd tiek rekonstruētas. Jau šovasar 
pirmā rekonstruētā ēka vērs durvis. 
Kopmītņu interjera dizaina risinā-
jumus izstrādā RTU arhitektūras un 
dizaina studiju programmas studenti. 

8. Kādi cilvēki ir piemēroti 
inženierzinātņu studijām?

Inženierzinātņu studijām ir pie-
mērotas atvērtas, zinātkāras, radošas 
personības, kam patīk izaicinājumi. 
Nav obligāti jābūt ģēnijam matemāti-
kā, fizikā un ķīmijā. Svarīga ir vēlme 
un spēja nemitīgi apgūt jaunas lietas, 
attīstīties un gūt prieku, risinot sarež-
ģītus jautājumus, uz kuriem nav vien-
nozīmīgu atbilžu. 

9. Vai pēc studijām RTU ir 
darbs?

Neoficiālā informācija liecina, ka 
vairums RTU studentu strādāt spe-
cialitātē sāk jau studiju laikā. Savukārt 
konsultāciju kompānijas «Fontes 
Vadības konsultācijas» 2011. gada 
pētījums liecina – 76 % organizāciju 
saskaras ar vajadzībām atbilstošu spe-
ciālistu, tostarp – kvalificētu inženie-
ru, trūkumu. 

«Ņemot vērā pašreizējo darbi-
nieku vecumu, inženieru trūkums jo 
īpaši varētu saasināties tuvāko gadu 
laikā. Bieži vien organizācijās nodar-
binātie inženieri jau ir pirmspensijas 
vecumā: drīzumā būs nepieciešams 
vēl vairāk jaunu ekspertu, kas viņus 
aizstāj un kam tiek nodotas zināšanas 
un pieredze. Jau šobrīd neliela daļa 
organizāciju noteiktus inženierus-ek-
spertus mēdz piesaistīt no ārvalstīm. 
Lai palielinātu savu vērtību, inženie-
riem būtu svarīgi kombinēt eksperta 

zināšanas ar biznesa domāšanu, orien-
tāciju uz klientiem un finanšu izprat-
ni, kas pašreiz bieži vien trūkst. Arī 
labas svešvalodu – gan skandināvu, 
gan krievu, gan angļu un vācu valodas 
– zināšanas ne tikai saziņas, bet bizne-
sa veidošanas līmenī var palīdzēt iegūt 
darbu organizācijās un uzņēmumos, 
kas cieši sadarbojas ar citām valstīm,» 
skaidro SIA «Fontes Vadības konsultā-
cijas» konsultante Inese Poruka.

10. Kur iegūt informāciju 
par piemērotāko profesiju?

www.tryengineering.org – portāls, 
kurā pieejama informācija par inže-
nierzinātnēm, inženiera darbu, ekspe-
rimentiem, spēlēm u. tml.

www.tryscience.org – portāls, kurā 
pieejama informācija par vairāk nekā 
600 mūsdienu zinātnes un tehnoloģiju 
centriem visā pasaulē.

http://ej.uz/qj4h – filma par karje-
ras veidošanu «Zaļais pipars».

• Lai iepazīstinātu skolēnus ar 
studiju iespējām RTU, studentu 
dzīvi un absolventu karjeras iespē-
jām, notiek informatīvu semināru 
cikls Latvijas vidusskolās «RTU Tavā 
skolā».

• Ja vēlies uzzināt vairāk par 
RTU piedāvātajām studiju program-
mām, uzņemšanas nosacījumiem, 
aktivitātēm ārpus studijām, jautā 
mums! Ar prieku aizbrauksim uz 
tavu skolu vai arī gaidīsim tavu klasi 
ciemos pie mums – universitātē.

• Lai vienotos par semināra 
norises laiku un vietu, sūti e-pastu: 
mara.zepa@rtu.lv vai zvani pa tāl-
runi: 67089829.

Vai zini, ka...
• No visiem RTU studējošajiem 63% ir vīrieši, 37% – sievietes
• Jaunākajam RTU studentam ir 18 gadi, vecākajam – 62 gadi
• Populārākie RTU studentu vārdi ir: Jānis (607), Mārtiņš (301), Edgars (273), 

Aleksandrs (273),  Kristīne (141), Anna (135), Jūlija (127), Ieva (114)

Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultātes 

ēkas renovācijas vizualizācija
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Studentiem 
pa pēdām

No 13. līdz 15. martam RTU Stu-
dentu parlaments aicina piedalīties 
projektā «150 RTU studentiem pa pē-
dām». Skolēniem būs iespēja vienu die-
nu pavadīt kopā ar izvēlētās fakultātes 
(studiju programmas) studentu. Varēs 
apmeklēt lekcijas, piedalīties laborato-
rijas darbos, ārpusstudiju aktivitātēs.

Lai pieteiktos dalībai projektā, līdz 
5. martam jāaizpilda elektroniskā pie-
teikuma anketa.

www.rtusp.lv

Pirmais RTU 
Zinātnes festivāls 

17. martā RTU centrālajā ēkā, 
Rīgā, Kaļķu ielā 1, notiks Zinātnes 
festivāls. Varēs iepazīties ar konkursa 
«Nāc un studē RTU!» finālistu veikto 
pētījumu rezultātiem, uzzināt par 
RTU studentu un zinātnieku sasnie-
gumiem, piedalīties sacensībās, būvēt 
makaronu tiltus, projektēt robotus, 
demonstrēt konstruēšanas māku un 
vērot elpu aizraujošus  eksperimentus. 

RTU aicina skolēnus pieteikties 
festivāla reportieru vakancēm. Re-
portieriem būs jāatspoguļo festivāla 
norise savā klasē, skolā, draugu lokā, 
sociālajos tīklos un citos medijos. Re-
portieriem līdz 13. martam uz e-pastu 
evita.serjogina@rtu.lv jāatsūta īsa mo-
tivācijas vēstule, kurā izklāstīts, kāpēc 
skolēns vēlas kļūt par reportieri un kā 
plāno veidot reportāžas, lai sasniegtu 
pēc iespējas plašāku mērķauditoriju. 
Labākajiem – pārsteiguma balvas un 

rTU atver durvis 
skolēniem

EgITA KAncānE

Katru gadu Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) rīko dažādus pasākumus sko-
lēniem,  aicinot jauniešus ciemos, lai viņi uzzinātu par studiju iespējām, iepazītu 
studiju vidi un noskaidrotu, kādas studiju programmas viņiem ir vispiemērotā-
kās. Tas palīdz orientēties plašajā studiju programmu klāstā, neapjukt un izda-
rīt pareizo izvēli. Šogad kalendārā jāpievērš uzmanība šādiem datumiem! 

Lai iepazītu nākamo studiju vietu un satiktu studentus, 

Atvērto durvju dienas 
RTU struktūrvienībās
• Liepājas filiālē

24. martā, 28. aprīlī un 12. mai-
jā ikviens būs gaidīts RTU Liepājas 
filiāles Lielajās informācijas dienās. 
No plkst. 10 Liepājā, Vānes ielā 4, 
305. auditorijā, varēs uzzināt par 
studiju iespējām Liepājas filiālē. Tiks 
organizētas tikšanās ar studentiem 
un mācībspēkiem, konkursi un at-
rakcijas visai ģimenei.

www.lf.rtu.lv

• Ventspils filiālē
20. aprīlī Ventspilī, Kuldīgas 

ielā 55, durvis vērs RTU Ventspils 
filiāle. Atvērto durvju dienas pasā-
kumi sāksies plkst. 15.

www.vf.rtu.lv

• Daugavpils filiālē
21. aprīlī un 30. jūnijā Daugav-

pilī, Smilšu ielā 90, notiks RTU Dau-
gavpils filiāles Atvērto durvju diena. 
Sākums plkst. 12.

www.df.rtu.lv

• Topošajā Cēsu filiālē
12. aprīlī Cēsīs, Raunas ielā 4, 

notiks topošās RTU Cēsu filiāles At-
vērto durvju diena. Sākums plkst. 11

www.cf.rtu.lv

• Rīgas Biznesa skolā
30. martā un 28. jūnijā RTU 

Rīgas Biznesa skolas Atvērto durvju 
dienā, Rīgā, Skolas ielā 11, apmeklētā-
ji uzzinās vairāk par jauno bakalaura 
studiju programmu «Vadība starp-
tautiskos uzņēmumos».

www.rbs.lv

Atvērto durvju 
diena Rīgā

14. aprīlī no plkst. 10 RTU cen-
trālajā ēkā, Rīgā, Kaļķu ielā 1, notiks 
Atvērto durvju diena. 

Būs plaša informatīvi izglītojo-
ša programma: lekcijas, tikšanās ar 
studentiem, mācībspēkiem un ab-
solventiem, diskusijas ar uzņēmumu 
pārstāvjiem un darba devējiem. Tiks 
sniegta informācija par RTU studiju 
programmām un uzņemšanas notei-
kumiem, par studiju kredītiem un sti-
pendijām, par apmaiņas studijām ār-
zemēs, sporta un kultūras aktivitātēm, 
sadzīvi fakultātēs un dienesta viesnī-
cās, kā arī par Studentu parlamenta 
iniciatīvām. Veicot interaktīvus testus, 
varēs pārbaudīt zināšanas matemāti-
kā, fizikā, ķīmijā un bioloģijā. Notiks 
Sporta kluba un RTU māksliniecisko 
kolektīvu uzstāšanās. 

Plkst. 14 interesenti no RTU cen-
trālās ēkas Vecrīgā ar speciāli organi-
zētu autobusu varēs doties ekskursijās 
uz fakultātēm. 

www.rtu.lv
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publicitāte RTU informācijas kanālos. 
www.rtu.lv

Spageti tiltu 
konstruēšanas 
sacensības STiKS

17. martā RTU centrālajā ēkā, 
Rīgā, Kaļķu ielā 1, Zinātnes festivāla 
laikā notiks vērienīgākās spageti tiltu 
konstruēšanas sacensības STiKS. Tiltu 
konstruēšana notiks no plkst. 10 līdz 
16.40, bet plkst. 17.30 sāksies to tes-
tēšana. Pieteikties dalībai sacensībās 
iespējams līdz 13. martam. Komandu 
skaits ierobežots.

www.stiks.lv

RTU Skolēnu kauss 
Prāta spēlēs

31. martā un 1. aprīlī RTU cen-
trālajā ēkā, Rīgā, Kaļķu ielā 1, asākie 
prāti cīnīsies par RTU Skolēnu kausu 
Prāta spēlēs: 31. martā norisināsies 
RTU Skolēnu kauss šahā; 1. aprīlī  – 
Atklātais skolēnu kauss 100 lauciņu 
dambretē. Uzvarētājiem – vērtīgas 

balvas: naudas prēmijas tiks izsniegtas 
dāvanu kartes veidā, ko varēs izman-
tot, sedzot studiju maksu RTU, mak-
sājot par RTU sagatavošanas kursiem, 
vai saņemt kā stipendiju, kad balvas 
ieguvējs kļūs par RTU studentu.

• RTU Koju dienas 2012
No 23. līdz 27. aprīlim visās RTU 

studentu dienesta viesnīcās notiks 
Koju dienas, kuru laikā arī skolēniem 
būs iespēja iepazīties ar īstu studentu 
dzīvi kopmītnēs.

www.rtusp.lv

• IT konkurss liepājniekiem
5. maijā RTU Liepājas filiālē, Lie-

pājā, Vānes ielā 4, uzzināsim Liepājas 
pilsētas un tās novada vidusskolu 

12. klašu skolnieku informācijas teh-
noloģiju konkursa uzvarētājus. Kon-
kursa 1. kārta norit visās vidusskolās 
no 1. marta līdz 15. aprīlim. Konkursa 
uzvarētājiem – vērtīgas balvas.

www.lf.rtu.lv

• Baltijas Robotikas 
sacensības 

12. maijā Starptautiskajā izstāžu 
centrā Ķīpsalā notiks Baltijas Roboti-
kas sacensības. Skolēni aicināti iesais-
tīties gan kā dalībnieki, gan skatītāji 
un līdzjutēji.

www.robotika.lv 

RTU vasaras 
nometne 8. un 
9. klases skolēniem

No 2. līdz 8. jūlijam 8. un 
9. klases skolēni pulcēsies RTU vasa-
ras nometnē «Pasaule pieprasa teh-
niskos prātus». Nometnes dalībnieki 
iepazīs inženieru darbības jomas, 
karjeras iespējas, uzzinās par eksakto 
mācību priekšmetu nozīmi, kā arī ar 
daudzpusīgajām brīvā laika pavadīša-
nas iespējām RTU. 

Pieteikšanās nometnei: no 1. feb-
ruāra līdz 31. maijam. Lai pieteiktos 
nometnei, jāiesūta skolotāja parakstīts 
pirmā semestra sekmju izraksts un līdz 
5 minūtēm gara video eseja. Video var 
tikt filmēts ar mobilo telefonu, video-
kameru, fotokameru, webkameru u. c. 
Video jāielādē YouTube vietnē un kopā 
ar sekmju izrakstu jānosūta YouTube 
saite uz e-pastu: skolenu.nometne@rtu.
lv. Video esejas tēma «RTU studentu 
pilsēta pēc 150». Virzieni: enerģētika, 
transporta sistēma, atkritumu apsaim-
niekošana, ūdens sistēma. 

www.rtu.lv/skolenunometne

Ievēro!
Ik gadu norisinās zinātnis-

kās pētniecības darbu kon-
kurss vidusskolēniem  «Nāc 
un studē RTU!». Parasti tas 
tiek izsludināts septembrī un 
noslēdzas martā. Visveiksmī-
gākie 10.–12. klašu skolēni 
iegūst vērtīgas balvas un 
tiesības ārpus konkursa iestā-
ties RTU.

Šā gada konkursa uzvarē-
tāji tiks noskaidroti 17. martā. 
Taču nākamais konkurss tiks 
izsludināts jau šoruden. Pie-
dalies!

Mēs zinām, ka tavs vārds 
nākotnē var tikt minēts līdzās 
īzakam Ņūtonam, Albertam 
Einšteinam, Bilam Geitsam. 
Uzdrīksties, pamēģini! Tev iz-
dosies!

apmeklē skolēniem atvērtos universitātes pasākumus!

Atvērti sadarbībai: RTU studenti 
labprāt dalās fizikas noslēpumos un 
māca celt tiltus no makaroniem
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Nākotni saista ar «dzel-
žiem»

Gluži kā jebkurš vidusskolēns, arī 
es neko nezināju par nākotnes lielajiem 
dzīves plāniem. Nodarbojos ar vieglat-
lētiku, sportoju. Eksāmenus nokārtoju 
ļoti labi, par ko skolotājas pat nedaudz 
brīnījās. Ar RTU fakultātēm iepazinos 

Atvērto durvju dienā. Kad braucu pie-
teikties studijām RTU, man padomā 
bija vairāki varianti. Viens no tiem – 
elektronika un telekomunikācijas, bet 
apstākļu sakritības dēļ pieteicos studi-
jām programmā «Ražošanas tehnoloģi-
ja», un studēt man tur ļoti patika. Tagad 
turpat studēju doktorantūras 2. kursā. 

Doktoranti – RTU nākotne
Transporta un mašīnzinību fakul-

tātes mācībspēki ir ļoti kompetenti 
savas nozares eksperti. Ar apbrīnu 
raugos, piemēram, uz asociēto profe-
soru Jāņa Ozoliņa un Gunta Bungas 
zināšanām. Par savām autoritātēm 
uzskatu profesoru Oskaru Liniņu un 
asociēto profesoru Andri Kamolu. 
Cepuri nost! Par viņiem stāvu un krī-
tu. Apzinos arī to, cik ārkārtīgi svarīgi 
ir pārņemt viņu pieredzi. 

Mēs – jaunie doktoranti – ma-
ģistrantiem mācām mašīnbūves 
tehnoloģiju. Šis ir apjomīgs studiju 
priekšmets, tāpēc tas tiek dalīts – katrs 
doktorants māca to virzienu, kurā 
ir specializējies. Saviem studentiem 
organizējam  ekskursijas uz uzņēmu-
miem, lai parādītu reālās lietas, kas 
tiek izmantotas un īstenotas. Mašīn-
būves tehnoloģijas studiju priekšmetā 
mācu par modernajiem metālapstrā-
des darbagaldiem, lokšņumetāla ap-
strādes tehnoloģijām un jaunākajām 
kokapstrādes tehnoloģijām. Nākotnē, 
iespējams, pārņemšu arī mašīnbūves 
iekārtu virzienu. Par tehnoloģijām 
runājot, prieks par to, ka studenti 
varēs strādāt ar modernām iekār-
tām: esam saņēmuši piedāvājumu no 
metālapstrādes darbagaldu ražotāja 
kompānijas «OKUMA» pārstāvja Lat-
vijā, kas piedāvā universitātē uzstādīt 
mūsdienīgas programmējamās metāl-
apstrādes mašīnas. 

Darbā noder tas, ko studē
Lai uzturētu akadēmiskās vides 

saikni ar industriju un teorētiskās 
zināšanas izmantotu praksē, dokto-
rantūras studijas, zinātnisko un pe-
dagoģisko darbību cenšos apvienot ar 
darbu specialitātē. Strādāju vienā no 
lielākajām Latvijas mēbeļu ražotnēm 
SIA «Pinus GB». Uzņēmumam ir divi 

studiju izvēles un 
karjeras izveides 
pamats – darīt to, 
kas patīk! SAnTA TROKšA

Maģistra studijas Rīgas Tehniskajā 
universitātē (RTU) Mārcis Zariņš (27) 
pabeidza izcili – ar sarkano diplo-
mu – un tagad sekmīgi turpina studēt 
Transporta un mašīnzinību fakultātē 
doktorantūrā. Viņam darbs un studijas 
sagādā prieku, jo vienmēr ir patikusi 

tehnika un «dzelži», tāpēc sa-
vulaik nebija jādomā – studēt 
ekonomiku vai filoloģiju, jo 
Mārcis zināja, ka darbosies 
tehniskajā jomā.

RTU doktorants 
Mārcis Zariņš 

skolēniem iesaka 
saprast to, kas patīk, 

un studēt to, ko 
gribas studēt

gluži kā jebkurš vidusskolēns, arī es 
neko nezināju par studijām un nākotnes 
lielajiem dzīves plāniem
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cehi – viens Olainē, otrs – Rīgā. Veicu 
mehānikas inženiera pienākumus: uz-
raugu visas ražošanas iekārtas – dar-
bagaldus, elektromotorus, ventilācijas 
iekārtas utt. – jebko, kas «griežas» un 
no kā ir atkarīgs cehu darbs. 

Man noder universitātē gūtā iz-
pratne par tehniskajām lietām. Darbs 
man neliek piepūlēties un nesagādā 
nepatīkamas emocijas, kādas ir cilvē-
kiem, kuri skatās pulkstenī un domā: 
«Cikos beigsies darbs?». Es vienkārši 
strādāju. Daru to, kas man patīk. 

Mototehnika piesaista un 
aizrauj

Brīvajā laikā aizraujos ar retro teh-
niku un motociklu restaurāciju. Kad 
sāku darboties restaurācijas jomā, tā 
nebija populāra. Tagad motociklus jau 
restaurē daudzi. Arī pie manis brauc 
pēc palīdzības, rezerves daļām un 
padoma. Pēc tam bieži ar šiem moto-
cikliem piedalāmies šovos, sacensībās, 
dažādos pasākumos u. tml. 

Piemēram, kopā ar diviem drau-
giem, pirms vairākiem gadiem noor-
ganizējām piedzīvojumu braucienu 
«Retrotūrists», pasākums piesaistīja 
daudzu www.retromoto.lv lietotāju 
uzmanību. Ar katru nākamo gadu 
interese par šo pasākumu pieauga 
– dalībai tajā pieteicās arvien jauni 
interesenti. Tāpēc nolēmām organizē-
šanai pievērties nopietnāk – 2010. gadā 
notika pirmais oficiālais «Retrotūrists», 
ko izveidoju kā orientēšanās ralliju 
70. gadu mototūrisma stilā. Tajā pieda-
lījās 40 moču, 2011. gadā – jau vairāk 
nekā 50 motociklu. Arī šogad «Retro-
tūrists» notiks. Tas plānots Vidzemē. 

Neatzīst standarta ceļoju-
mus

Viens no maniem hobijiem ir arī 
ceļošana. Par kārtīgu un interesantu 
neatzīstu ceļojumu, ko organizējusi 
tūrisma firma. Uzskatu, ka tādā vei-
dā nevar iepazīt zemi, uz kuru ceļo. 
Tāpēc savus ceļojumus organizēju 
pats. Visaizraujošākais ceļojums 

kopā ar draugiem bija uz Krimu: 
sapakojām somas, iekāpām vilcienā 
Rīga – Simferopole un tikai, sasnie-
guši ceļojuma mērķi, domājām, ko 
darīt. Atradām vietējo iedzīvotāju, 
kurš mūs laipni izguldīja, pacienāja 
ar plovu un pastāstīja, ko var apskatīt 
tuvākajā apkārtnē. Viens no apskates 
objektiem – mazais kanjons. Vakarā 
kanjona malā vērojām zvaigznes un 
labi pavadījām laiku… 

Par sava veida ceļojumu un pār-
baudījumu es dēvēju arī izdzīvošanas 
iemaņu apgūšanas pasākumu ziemas 
apstākļos «Survivor» (tulk. no angļu 
val. – izdzīvotājs), ko rīkojam kopā ar 
zemessardzes čomiem. Mācāmies iz-
dzīvot mežā – parasti to organizējam 
februāra vidū un mežā atrodamies 
pāris dienu. Piemēram, aizpagājušajā 
gadā mūsu uzdevums bija pašiem 
sagādāt ēdienu – likt lamatas, kausēt 
sniegu un vākt egļu skujas, lai izvārītu 
tēju. Pagājušajā gadā mācījāmies no 
nekā uztaisīt sev nometni, lai nelīst 
lietus uz galvas, lai nav auksti. Šogad 
bija pārgājiens ar divu nakšu un dienu 
ballīti mežā. 

Patīk aktīvais sports
Man patīk izpausties arī dažādos 

sporta veidos, tādos kā kalnu kāpša-
na, velosports, rogainings, skriešana, 
basketbols.

Neaizmirstamākais piedzīvojums, 
manuprāt, ir kāpšana Eiropas augstā-
kajā virsotnē – Elbrusā, Krievijā. Pēc 
uzkāpšanas saproti, ka tu esi augstāk 
par visiem, un, saulei austot, vari re-
dzēt kalna ēnu. 

Spilgtas atmiņas man ir arī, piemē-
ram, par basketbola treniņiem RTU 
Sporta klubā. Atceros, kā trenere, nā-
kot ārā no sava kabineta, kas atradās 
sporta zāles galā, ar āķi vienmēr precī-
zi iemeta grozā bumbu. Vienmēr!

 
Novēlu visiem...
Novēlu visiem augt: universitātei 

audzināt jaunos mācībspēkus, jauna-
jiem doktoriem arvien aktīvāk stāties 
mācībspēku rindās! Gan RTU, gan 
Latvijai vajag daudz jaunu cilvēku, 
kuri uz ražošanu un attīstību prot pa-
skatīties citādi.

Skolēniem iesaku...
Skolēniem iesaku saprast to, kas 

patīk. Ir grūti pēc vidusskolas izdo-
māt, kas būsi nākotnē. Profesijas iz-
pratne parasti rodas universitātē. Taču 
pēc vidusskolas svarīgi ir lielos vil-
cienos saprast virzienu, kādā vēlētos 
studēt,   ko vēlētos apgūt. Ja nokļūsi 
jomā, kas patīk, ar laiku sapratīsi, kas 
gribi būt. Ja kļūdīsies virziena izvēlē, 
no jurisprudences pāriet uz autom-
ehānikas studijām nebūs viegli. Tāpēc 
jāstudē tas, ko gribas studēt! 

Ja nokļūsi jomā, kas patīk, ar laiku sapratīsi, kas gribi būt
Делать то, что нравится – основа выбора 
специальности и построения карьеры!
Марцис Зариньш – докторант РТУ, спортсмен, знаток техники, иска-

тель приключений, путешественник и просто отзывчивый и умный человек. 
Магистрантуру  Марцис закончил с красным дипломом и теперь успешно 
продолжает учебу в докторантуре. В интервью Марцис признается, что, по 
его мнению, настоящий инженер обязательно должен спроектировать что-
то – инновацию, реально используемую и нужную. Марцис самокритичен, с 
удовольствием помогает другим в решении технических вопросов. Сам себя 
характеризует одним словом – техник.

The critical factor for the best choice regarding 
studies and career-forging is... doing what you 
love to do!

Mārcis Zariņš is an RTU PhD student; a sportsman, tech-expert, adventurer, trav-
eler and all-in-all a forthcoming and smart person. Mārcis has finished his master 
studies with distinction and is now successfully continuing with his PhD studies. In 
this interview Mārcis shares the thought that a true engineer has to design a project 
– an innovation – that can actually be implemented and serve a purpose. Mārcis is 
self-critical, yet gladly assists others in solving technical issues. He describes him-
self in a single word – a technician.

Brīvajā laikā aizraujos ar retro 
tehniku un motociklu restaurāciju
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Moderna studiju vide 
un 21. gadsimtam 
atbilstoši studiju 
apstākļi – tas ir svarīgi

«RTU – Pilsēta pilsētā»
Rīgas Tehniskajā universitātē 

(RTU) tuvākajā nākotnē tiešām sāk-
sies jauna ēra – Ķīpsalā top projekts 
«RTU – Pilsēta pilsētā» – pirmā 
modernā studentu pilsētiņa Latvijā. 
Pagaidām nevienai Latvijas augstākās 
izglītības iestādei tādas pilsētiņas nav, 
lai gan daudzviet pasaulē tā ir ikdiena.

Pirmā ēka, kurai pamatakmens 
kopā ar vēstījumu nākamajām paau-
dzēm un iepriekšējo žurnāla «Jaunais 
Inženieris» numuru tika iemūrēts 
2011. gada 27. septembrī, durvis vērs 
jau nākamā gada rudenī. Tajā būs Ar-
hitektūras un pilsētplānošanas fakul-
tāte un Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultātes Tekstilmateriālu 
tehnoloģiju un dizaina institūts.  

Galvenais vērienīgā projekta 
ieguvums – piepildīsies RTU senais 
sapnis – vienkopus būs izvietotas 
gandrīz visas universitātes fakultātes, 

Zinātniskā bibliotēka, studentu vies-
nīcas. Ķīpsalā ir arī RTU peldbaseins 
un starptautiskā izstāžu halle. RTU 
kļūs par modernāko inženierzinātņu 
studiju centru Baltijā.

www.pilseta.rtu.lv

Auditoriju multimediju 
aprīkojuma standarts un mo-
derna e-studiju vide

Laiks, kad skola saistījās ar tāfeli 
un krītu, pieder pagājušajam gadsim-
tam. Šobrīd katrā RTU fakultātē ir 
auditorijas ar interaktīvajām tāfelēm. 
Lielās auditorijas pakāpeniski tiek 

aprīkotas ar modernām videoiekār-
tām, kas lietotājam ir vēl ērtākas par 
interaktīvo tāfeli.

RTU multimediju aprīkojuma 
standarts lielajās auditorijās paredz 
datorizētu darba vietu ar vadības pa-
neli, kas ļauj lektoram ar skārienjutīgu 
displeju pārvaldīt augstas izšķirtspējas 
projektoru, auditorijas apskaņošanas 
sistēmu un strādāt ar lekcijas mate-
riāliem interaktīvā formā. Lekcijā iz-
veidotās interaktīvās piezīmes mācīb-
spēks var saglabāt elektroniskā veidā 
un vajadzības gadījumā pārsūtīt stu-
dentiem vai izmantot nākamajā lek-
cijā. Studenti iegūst ērtāk lietojamus 
un uzskatāmākus mācību materiālus. 
Šobrīd turpinās darbi arī pie lekciju 
video ieraksta sistēmas uzstādīšanas. 
Tā ļaus vienlaikus apskatīt gan ierak-
stīto lektora stāstījumu, gan lekcijas 
prezentāciju vai datorekrāna ierakstu.

Pirmajā kursā lekciju apmeklē-
jums RTU ir obligāts. Modernajās 

auditorijās darbojas ērta  elektroniska 
lekciju apmeklējumu uzskaites sistē-
ma, kas reģistrē apmeklētājus, izman-
tojot studenta apliecības. 

E-studijas
E-studijas iekļauj gan lekciju mate-

riālus elektroniskā formā, gan dažādas 
studiju aktivitātes: testus, diskusiju 
forumus un mājas uzdevumu iesnieg-
šanu. Katram studiju priekšmetam ir 
savs e-kurss, kuram studenti un mā-
cībspēki tiek pievienoti automātiski. 
Tādējādi e-kursā būs tieši tavi studiju 
biedri! Visos e-kursos ir studiju plāni 

un nodarbību grafiki konkrētajam 
semestrim, taču mācībspēkiem jāie-
vieto papildu materiāli vai aktivitātes 
pēc saviem ieskatiem. Mācībspēkiem 
e-studiju resursu ievietošana ir obligā-
ta – līdzīgi kā lekciju apmeklējums 
1. kursa studentiem. 

 RTU uztur visā pasaulē 9. apjo-
mīgāko e-studiju vidi. Ar e-studiju 
piedāvājumu var sākt iepazīties jau vi-
dusskolā, gatavojoties centralizētajiem 
eksāmeniem vietnē www.nacstudet.lv. 
RTU piedāvā arī e-vidi «Eduspace», 
kas paredzēta īpaši skolām. Tā ir iespē-
ja ikvienai skolai iegūt savu e-mācību 
vidi un piekļūt arī bezmaksas RTU 
mācībspēku izstrādātiem materiā-
liem, kas palīdzēs labāk sagatavoties 
centralizētajiem eksāmeniem. RTU 
IT dienests, kas uztur un administrē 
e-studiju vidi, nodrošina studentus un 
mācībspēkus ar apmācību semināriem, 
instrukcijām un videopamācībām par 
e-studiju vides lietošanu. 

Jauna ēra, jauna ēra…
RūTA LAPSA

Ķīpsalā top projekts 
«RTU – Pilsēta 
pilsētā» – pirmā 
modernā studentu 
pilsētiņa Latvijā
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Pasaules līmeņa 
internets

Ieskaties – šādu interneta 
ātrumu piedāvā RTU!

Latvijā ir viens no ātrākajiem 
interneta pieslēgumiem pasaulē, savu-
kārt RTU ir viens no ātrākajiem inter-
neta pieslēgumiem Latvijā. Datora un 
interneta izmantošana studijās RTU 
studentiem šķiet tik pašsaprotama, ka 
reģistrēto datoru skaits Ķīpsalas stu-
dentu viesnīcās ir lielāks par reģistrēto 
studentu skaitu. 

Turklāt bezvadu piekļuve interne-
tam ir nodrošināta visās RTU ēkās. 
Studenti un mācībspēki tajā var iekļūt, 
izmantojot piešķirto ORTUS* autori-
zācijas paroli. Lieki piebilst, ka par to 
nav jāmaksā – internetu var lietot bez 
ierobežojumiem!

www.rtu.lv/arpusstudijas

Jauna ēra RTU Zināt-
niskajā bibliotēkā

RTU Zinātniskā bibliotēka viena 
no pirmajām Latvijā ieviesusi RFID 
(Radio Frequency Identification) teh-
noloģijas.

Viens no būtiskākajiem jauninā-
jumiem, kas bibliotēku padara stu-
dentiem ērtāk lietojamu, ir grāmatu 
izsniegšanas/nodošanas pašapkalpo-
šanās automāts. Pēc grāmatām vairs 
nav jāstāv rindā, tās var saņemt un 
atdot bez bibliotekāra starpniecības. 
RFID tehnoloģijas nodrošina arī to, ka 
nevar grāmatas iznest bez reģistrācijas. 
Šobrīd pakalpojums ir pieejams bib-
liotēkas centrālajā lasītavā, bet nākotnē 
tāds būs arī citās bibliotēkas filiālēs.

RTU Zinātniskā bibliotēka pie-
dāvā gan tradicionālos krājumus, 
gan dažādus elektroniskos resursus. 
Modernās IT tehnoloģijas dod ies-
pēju bibliotēkas pakalpojumus iz-

mantot arī attālināti – tā ir pieejama 
visiem RTU studentiem jebkurā pa-
saules vietā.

Zinātniskajā bibliotēkā pieejamas 
nozīmīgas datubāzes ar starptautiski 
citējamiem zinātniskiem avotiem.

«Jaunā Inženiera» redakcija iesa-
ka – ja gribi sagatavot labu referātu vai 
studiju projektu, izmanto avotus no 
RTU Zinātniskās bibliotēkas piedāvā-
tajām datubāzēm!

www.rtu.lv/biblioteka

* ORTUS ir RTU iekšējais portāls jeb intranets – modernākais un pilnīgākais Latvijā.

RTU Zinātniskā bibliotēka viena no 
pirmajām Latvijā ieviesusi Radio Frequency 
Identification tehnoloģijas

Новые времена...
РТУ – первый в Латвии университет, у которого будет современный студен-

ческий городок в центре Риги. Там будут находиться почти все факультеты, студен-
ческие общежития, Научная библиотека, и он станет самым современным учебным 
центром инженерных наук в Балтии. Первое здание студенческого городка откроет 
свои двери уже осенью 2012 года. Времена, когда в аудитории непременно присутс-
твовала доска и мел, тоже канут в лету. В быт современного студента стремительно 
входят сенсорные дисплеи, интерактивные доски, современное мультимедийное 
оборудование, электронная среда обучения, WiFi, скоростной интернет и т. п.

A new era…
RTU is the first university in Latvia to have a modern campus in the 

centre of Riga. It will house almost all of the faculties as well as the student 
dormitory and the Scientific Library; it will be the most advanced engineering 
study centre in the Baltics. The first building of the campus shall open its doors 
already in fall 2012. The blackboard-and-chalk-age is gone along with the last 
century – today these learning tools have given way to touch-screen displays 
and interactive whiteboards along with advanced multimedia equipment, e-
study environment, WiFi broadband internet connection, etc.

Lekciju apmeklējumu uzskaites 
sistēma: svītru kodu skeneris 
«nolasa» studenta apliecības kodu

Multimediju auditorijās 
lektoru rīcībā ir 
skārienjūtīgi displeji
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• Aināram vislabāk patīk tie 
rīti, kad var pamosties plkst. 12.30 
un nodomāt: «Tik lā-ā-ābi! Viss 
notiek tieši tik ļoti labi, tik labi, ka 
varētu tikai nedaudz labāk.» Taču 
rīts Āzenes ielas kopmītņu 908. is-
tabiņā  parasti sākas plkst. 7.30, 
jo astoņos jābūt lekcijā. 

• Duša, kafija, viena maizīte. 
Un – pa taisno auditorijā! Laime, 
ka kopmītnes atrodas minūtes 
skrējienā līdz fakultātei. Labā-
ku vietu kā Ķīpsalas kojas grūti 
iedomāties! Reizēm tu vari celties 
10 minūtes pēc labora sākuma un 
paspēt to izpildīt!

• Es mīlu matemātiku, bet tā 
ienīst mani, joko Ainārs. Taču būv-
mehānikas profesors Felikss Bulavs 
prot iemācīt aprēķinus. Nu, beidzot 
iestājies mācīšanās azarts!

• Iespaidīgs atklājums. Pirms 
gulēšanas palasīju fizikas teorijas 
konspektu. Ko tu neteiksi!? Šodien 
visu atceros! Iespējams, esmu 
gudrs!

• Plkst. 12 praktiskais darbs. 
Teodolīts ir ģeodēzistu labākais 
draugs. Un kas par to, ka meitenes 
to parasti sauc par «fotoaparātu uz 
trim kājām»!?

• Ja būvē, piemēram, tik vērie-
nīgus objektus kā RTU studentu 
pilsētiņu Ķīpsalā, bez ģeodēzistu 
zināšanām un teodolīta neiztikt. 
Renovējamās ēkas ir labs ģeomāti-
kas studentu treniņu laukums. Leņ-
ķus var mērīt pēc sirds patikas.

viena diena

EgITA KAncānE

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības fakultātes 
2. kursa ģeomātikas students Ainārs Brālītis ar aizrautību 
darbojas fakultātes domē, ir studentu pašpārvaldes dvēsele 
un profesoru draugs. Viņš reizēm sapņo, ka dienās arī pats 
būs «nenormāli labs» lektors. Viņam patīk studēt, sportot un 
piedalīties universitātes aktivitātēs, tāpēc Aināra diena parasti 
ir vairāk nekā vienkārši diena. Tas ir piedzīvojums!

Fotostāstā citēti Aināra Brālīša Twitter minibloga ieraksti

Tik lā-ā-ābi!

Es mīlu matemātiku...

Teodolīts – ģeodēzistu labākais draugs :)
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• Plkst. 14.30. Izsalkums. 
Mežonīgs. Ko pagatavot? Pel-
meņus, kartupeļus vai Roltonu? 
Labāk – uz Elektronikas un teleko-
munikāciju fakultātes ēdnīcu! Re, 
RTU gan ir smukas meitenes! Un 
iepazīties Ķīpsalā var viens, divi: 
Zane Rāviņa, studē elektroniku. 
Sanāks necerēti garšīgas pusdienas! 

• Kopš absolvēju Jēkabpils 
Valsts ģimnāziju, telefonā tik dau-
dzu Zaņu kontakti, ka fotografēju, 
lai neaizmirstu, kura Zane man 
zvana, smej Ainārs. Bet vispār: 
dzīvē jāievieš stabilitāte. Vienu 
dienu izbadējies, šodien – pārē-
dies, vienu dienu nelaimīgs, otru – 
pārlaimīgs. Laikam pavasaris. 

• Plkst. 16.30. Lekcijas bei-
dzot galā. Laiks aiziet uz studentu 
pašpārvaldi. Un pēc tam – mazliet 
izklaidēties. 

• Vērtīgākais, ko esmu ieguvis, 
studējot RTU, ir kontakti, zinā-
šanas un citādāks skatījums uz 
lietām. Kopumā RTU studenti ir 
praktiskāki par pārējo augstskolu 
studentiem un spēj radoši atrisināt 
problēmas, spriež Ainārs, tīrot 
apsnigušo automašīnu. 

• Plkst. 17.30. Jāizdomā 
kaut kas iedvesmojošs! Varētu 
aizbraukt uz kalnu. Izklaide ir 
iespējama, jo šodien IR auto! 
Kārtīgam studentam auto ir ekstra, 
kuru reizēm der aizņemties no 
vecākiem. 

• Aināra lielākā aizraušanās ir 
orientēšanās sports, tāpēc specia-
litāte, kas saistīta ar kartogrāfiju – 
ģeomātika – nav nejauša. Taču 
kalns un sniega dēlis – arī t-i-i-i-k 
forši!

• Ir sajūta, ka sākusies jauna, 
skaista nedēļa! Tā arī skaisti jāno-
dzīvo! Pavasara tuvošanās nudien 
uzlabo garastāvokli. Jāatgriežas 
kojās, jāiebaro Haļavas dievam 
kāds speķa gabaliņš, jāpaguļ un 
jādodas uz semestra lielākajām 
šausmām – ieskaiti.

studenta dzīvē

Izsalkums 
mežonīgs!

Laikam pavasaris...

Jāizdomā kaut kas 
iedvesmojošs!
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Populārākās 
apmaiņas 
programmas

Šobrīd populārākā studentu ap-
maiņas programma Eiropā ir Erasmus 
(www.rtu.lv/erasmus). Tā nodrošina 
iespēju saņemt stipendiju un studēt 
Eiropas universitātēs, kā arī strādāt 
praksi Eiropas uzņēmumos. RTU 
Erasmus programmā piedalās kopš 
1998. gada, ir noslēgti vairāk nekā 
200 sadarbības līgumi ar augstskolām 
27 valstīs. Līdz šim vairāk nekā 1000 
RTU studentu ir izmantojuši apmai-
ņas programmas Erasmus iespējas, 
kļūstot par RTU un Latvijas «vēstnie-
kiem» pasaulē. Visi Erasmus studenti 
atzīst, ka šī pieredze ir ieguvums ne 
tikai kredītpunktu izteiksmē, bet arī 
personības izaugsmē, tā ir lieliska 
iespēja iegūt jaunus draugus un iepa-
zīt citas kultūras. Tā ir dzīves skola, 
iespēja celt pašapziņu un novērtēt sa-
vas spējas. Erasmus –  tas ir veiksmes 
stāsts Eiropā un RTU.

Arvien lielāku popularitāti iegūst 
Baltijas jūras reģiona universitāšu 
apvienības BALTECH piedāvātās 
stipendijas studijām, praksei, zināt-
niskās pētniecības projektiem, kon-
ferenču un semināru apmeklējumam 
(www.baltech.info). 

Kļūstot par RTU studentu, ir 
daudz iespēju izmantot arī citas sti-
pendijas, piedalīties vasaras universi-
tātēs, valodu kursos un starptautiskos 
projektos. 

Aleksejs Prozuments, stu-
dēja Dānijas Tehniskajā universitātē 

Erasmus studijas ir iespēja un 
izaicinājums vienlaikus. Esmu kļuvis 
patstāvīgāks, pārliecinātāks un moti-
vētāks nākamajiem izaicinājumiem. 

Izteiktākā atšķirība no studijām 
RTU, manuprāt, ir tā, ka Dānijai rak-
sturīgs studiju darbs komandās, un tas 
ļauj dziļāk iepazīt atšķirīgas kultūras, 
personības. Katra komandas biedra ie-
guldījums kopdarbā izceļ attiecīgās no-
zares iezīmes, kas raksturīgas studenta 
dzimtenei. Risinot kopēju problēmu 
un piedāvājot atšķirīgus risinājumus, 
iespējams izprast studiju priekšmetu 
no vairākiem skatu punktiem. 

Sandra Šlihte, strādāja praksi 
Sv. Ištvāna Universitātē Budapeštā 
(Ungārijā)

Erasmus prakses laikā sapratu, cik 
svarīgi ir izmantot iespējas, veidot 
kontaktus, kas noder visas dzīves 
garumā. Šobrīd, rakstot bakalaura 
darbu, ļoti noderīgas ir zināšanas un 
iemaņas, ko ieguvu prakses laikā. Vai-

rāki cilvēki, kurus iepazinu Erasmus 
laikā,  ir palīdzējuši iegūt informāci-
ju – konkrētus datus par savu valsti.

Es ieteiktu visiem studentiem iz-
mantot šo iespēju aizbraukt studēt vai 
praksē uz kādu no Eiropas valstīm, 
izbaudot ik mirkli, jo laiks, esot Eras-
mus apmaiņā, paskrien ļoti ātri. 

Irina Novosjolova, studēja 
Eindhovenas Tehniskajā universitātē 
(Nīderlandē)

Iesaku neapstāties grūtību priekšā 
un vienmēr virzīties pretī saviem mēr-
ķiem, izmantot piedāvāto iespēju aiz-
braukt studēt kādā citā universitātē, jo 
ieguvums – nenovērtējama pieredze 
visās dzīves jomās.

Būtu labi, ja arī pie mums mācītos 
vēl vairāk ārzemju studentu dažādās 
studiju programmās. 

Maija Križmane, strādāja 
praksi Londonā, šobrīd studē Minhe-
nes Tehniskajā universitātē (Vācijā)

Erasmus – tā ir nenovērtējama 
dzīves, studiju un darba pieredze. 
Konkretizēju nākotnes mērķus, 
ieguvu pašpārliecinātību. Prakses 
laikā man bija iespēja tikties ar 
nozares profesionāļiem Lielbritānijā, 
iegūt visdažādākos kontaktus. Taču 

Apmaiņas studiju un prakses laikā 
iesaku rūpīgi plānot laiku, lai iegūtu 
maksimāli daudz no visa, kas tiek 
piedāvāts

Nožēlot var tikai to, 
ko neesi izdarījis

JOLAnTA JURēVIcA

Labas sekmes, valodu zināšanas, stingra motivācija un apņēmība ir priekš-
noteikumi, kas Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentiem ļauj piepildīt 
sapni studēt tādās prestižās Eiropas augstskolās kā Karaliskais tehnoloģiskais 
institūts Stokholmā, Dānijas Tehniskā universitāte, Āhenes Tehniskā univer-
sitāte, Turīnas Tehniskā universitāte u. c. RTU mudina studentus iesaistīties 
apmaiņas programmās, kuru dalībniekiem tiek nodrošināta stipendija studiju 
posmam vai praksei ārzemēs.

Vairāk nekā 1000 RTU studentu ir izmantojuši apmaiņas programmas Erasmus 
iespējas, dodoties studijās un praksē uz ārzemēm
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bez tā visa ieguvu draugus uz mūžu, 
neaizmirstamas atmiņas, milzīgu 
smieklu un emociju devu. Dzīvot 
pasaules metropolē Londonā man bija 
aizraujošs piedzīvojums!

Atcerieties, ka mazāk gribēt nav 
vērts! Nožēlot var tikai to, ko neesi 
izdarījis, jo viss pārējais veido to, kas 
tu esi – tas ir mans dzīves princips. 

Mare Reinberga, studēja Ko-
ventrijas Universitātē (Lielbritānijā)

Koventrijas Universitātē studen-
tiem ļoti būtiska ir pašdisciplīna, jo 
liela daļa studiju balstās uz individu-
ālu darbu. Papildus studijām visiem 
studentiem tika piedāvāta iespēja 
pieteikties Leonardo da Vinci praksei; 
man izdevās izturēt atlasi, un pavadīju 
pusgadu Austrijā. Erasmus studiju 
un prakses laikā iesaku rūpīgi plānot 
laiku, lai iegūtu maksimāli daudz no 
visa, kas tiek piedāvāts, tad darbus 
var paveikt ātri un laikā, un atliek 
laiks ceļošanai un citām aktivitātēm 
paša priekam. Visiem iesaku izmantot 
RTU sniegtās starptautiskās apmaiņas 
iespējas, jo šī pieredze padara konku-
rētspējīgāku darba tirgū.

Lāsma Grigone, Laura 
Meija, Krista Lauska, Gunda 
Krūmiņa un Ansis Šinke ar 
BALTECH stipendijas atbalstu pie-

dalījās arhitektūras kongresā «Mind 
the Gap» Tallinā (Igaunijā)

Kongresā uzstājās pasaulslaveni 
ainavu arhitekti, izskanēja dažādi 
viedokļi, guvām neatkārtojamu pie-
redzi, kas īsā laika posmā ievērojami 
papildināja mūsu zināšanu bagāžu. 
Piedalījāmies paralēlajās sesijās un 
tematiskās ekskursijās pa Tallinu. Sti-
pendija, ko mums piešķīra BALTECH, 
sedza visus ar braucienu saistītos iz-
devumus. Paldies BALTECH un RTU 
par šo vērtīgo iespēju! 

Ja jūs vēl nezināt, kas ir BALTECH, 
tad ir vērts painteresēties! Šī ir lieliska 
iespēja, vajadzīga tikai vēlme un 
apņēmība. Nenovērtējama pieredze, 
kurā smaidi, gudri profesori, labi 
cilvēki, izpalīdzīgi igauņi, mēs un 
BALTECH stipendija bija galvenās 
«ēdiena sastāvdaļas». Paveriet paši sev 
logu uz Baltijas jūru! Neviens cits jūsu 
vietā to nedarīs!

Dr. oec. Inga Lapiņa, docen-
te, Inženierekonomikas un vadības 
fakultātes Erasmus koordinatore, 
vairākkārt piedalījusies Erasmus 
mācībspēku mobilitātē

Ja manā kabinetā ienāk priecīgs 
un smaidošs students, mirdzošām 
acīm, atvērtu un radošu skatījumu uz 
izaicinājumiem, droši zinu – šis stu-
dents ir tikko atgriezies no Erasmus! 

Esmu domājusi – kas izmaina, attīsta 
un atver šos jauniešus? Tas ir daudzu 
faktoru kopums, kas palīdz saprast – 
es to tiešām varu! Varu mācīties citā 
valodā, zinu tikpat labi kā citi studenti 
un dažkārt pat labāk, varu pavisam 
vienkārši tikt galā ar sadzīves lietām 
un protu priecāties par dzīvi. Un viņi 
visi to tiešām var! 

Manā studiju laikā diemžēl vēl ne-
bija Erasmus programmas, bet esmu 
vairākkārt mācījusies dažādās valstīs, 
tāpēc varu teikt pilnīgi droši – mazliet 
bail ir gandrīz visiem, bet nedrošība 
ātri pazūd, tāpat kā sajūta, ka valodas 
zināšanas nav perfektas vai citas zinā-
šanas nav pietiekamas. Dzīves uztvere 
būtiski mainās, un kādā brīdī saproti, 
ka spēj daudz, daudz vairāk nekā tev 
pašam šķiet!

Mazliet bail ir 
gandrīz visiem, bet 
nedrošība ātri pazūd, 
tāpat kā sajūta, ka 
valodas zināšanas 
nav perfektas vai 
citas zināšanas nav 
pietiekamas

Жалеть можно только о том, чего не сделал
РТУ предлагает студентам широкие возможности приобретения меж-

дународного опыта. Это и учеба по обмену, и практика на предприятиях зарубе-
жом, участие в летнем университете, языковых курсах и другого рода проектах. 
Наибольшей популярностью пользуется программа Евросоюза Erasmus, которая 
обеспечивает получение стипендии на финансирование обучения в Европейских 
вузах и практики на зарубежных предприятиях. Уже более 1000 студентов РТУ су-
мели использовать эти возможности и приобрести не только знания и навыки, но 
и неоценимый опыт, способствующий развитию личности.

You can only regret what you have not done
RTU offers its students wide opportunities in gaining international 

experience – they can study and undergo practice abroad, take part in sum-
mer university studies, language-learning classes and other projects. The 
Erasmus program is the most popular, as it offers a scholarship and study-
ing at European Universities, as well as undergoing practice in European 
companies. More than 1000 RTU students have already used the benefits of 
Erasmus and they admit – it is a gain not only as regards credit points but 
also for personality growth.
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ārzemju studenti RTU
No visiem RTU ārzemju studentiem 114 ir apmaiņas 

studenti, pārējie – pilna laika studenti, kuri vēlas iegūt 
RTU diplomu. Universitāte viņiem piedāvā 36 studiju 
programmas angļu valodā. Populārākās no tām ārzemju 
studentu vidū bakalaura līmenī ir «Uzņēmējdarbība un 
vadīšana» un «Aviācijas transports», maģistra līmenī – 
«Vides zinātne».

Apmaiņas studenti galvenokārt nāk no Spānijas, Fran-
cijas, Polijas, Vācijas, kā arī no Korejas un Singapūras. 
Savukārt pilna laika studenti – no Centrālāzijas valstīm, 
Āfrikas un Turcijas. RTU ir sākusi arī aktīvu Indijas stu-
dentu piesaisti, īpašu uzmanību pievēršot maģistrantu un 
doktorantu piesaistei. 

«Ir labi zināms, ka studenti un pētnieki no Indijas 
sniedz lielu ieguldījumu ASV, Kanādas, Austrālijas un Ei-
ropas zinātnes un tehnoloģiju attīstībā. Pietiekami augstais 
Latvijas zinātnes līmenis, piemēram, ķīmijā, materiālzināt-
nē, datorzinībās, mehānikā un enerģētikā, kā arī ar Eiropas 
Savienības atbalstu izveidotās pētniecības laboratorijas 
ļautu attīstīt un izmantot šo potenciālu, paaugstinot arī 
Latvijas zinātnes prestižu,» skaidro RTU Ārzemju studentu 
departamenta vadītāja vietniece Zane Purlaura.

«Uz ārzemju tirgu vērstā darbība RTU vainagojas panā-
kumiem ne vien kvantitātē – studentu skaita pieaugumā –, 
bet arī kvalitātē. Iepriekšējā gada RTU ārzemju absolventu 
vidū ir tādi, kas guvuši ievērojamus panākumus studijās, 
sportā, sabiedriskajās aktivitātēs. Maģistra grādu ar izcilību 
ieguvuši studenti no Austrālijas un Izraēlas. Interesanti, ka 
students no Izraēlas maģistra studijas RTU sācis pēc tam, 
kad bakalaura grādu ieguvis prestižajā Izraēlas Tehnoloģiju 
institūtā Technion,» stāsta Z. Purlaura.

Kāpēc izvēlas studēt RTU?
Kā iespējamos iemeslus ārzemju studentu skaita pa-

lielinājumam Z. Purlaura nosauc vairākus faktus: Latvijā 
pakāpeniski tiek sakārtota likumdošana, kas atvieglo ār-
zemju studentu iebraukšanu un uzturēšanos valstī, RTU 

piedāvā plašas studiju iespējas angļu valodā 
par konkurētspējīgu studiju maksu, aktīvi 
veido arvien jaunas ārzemju studentiem 
paredzētas studiju programmas visās RTU 
fakultātēs un popularizē tās. Stimulējošs 
faktors ir arī tas, ka Rīga ir pievilcīga un ērti 
sasniedzama pilsēta, kur ir arī samērīgi uztu-
rēšanās izdevumi.

internacionāla vide – 
attīstībai un sinerģijai

EgITA KAncānE

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) 
kļūst arvien atvērtāka pasaulei, jo tic, 
ka līdz ar starptautisku studiju un pēt-
niecības pieredzi guvušiem studen-
tiem, mācībspēkiem un zinātniekiem 
Latvijā ieplūst jaunas idejas un ka 
šis ir visefektīvākais universitātes un 
valsts tautsaimniecības attīstības ceļš. 
Universitāte aktīvi sadarbojas ar ār-
zemju augstskolām un vieslektoriem, 
veido starptautiskas studiju program-
mas un uzņem gan apmaiņas, gan 
pilna laika studentus no ārzemēm: 
2011./2012. studiju gadā RTU kopumā 
studē jau 308 ārzemju studenti. 

RTU sekmē jaunāko pasaules inženiertehnisko ideju ieplūšanu Latvijā:

Augstākā izglītība ir instruments, kas 
palīdz darīt to, ko gribi, un kļūt par 
savas dzīves līderi, veidot karjeru un 
palielināt ienākumus

nigērietis Maksvels Sandejs 
(pa labi), kurš RTU studē 
aviācijas transportu, ir 
viens no sabiedriskākajiem 
ārzemju studentiem: 

šovasar viņš tikās ar 
RTU vasaras 

nometnes 
dalībniekiem, 
arī ar Sandro 
ūdrasolu
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Интернациональная среда для развития и 
синергии

РТУ становится все более открытым для мира, т.к. есть убеждение, что вместе со студен-
тами, преподавателями и учеными, получившими международный опыт учебы и иссле-
дований, в Латвию приходят новые идеи, и это является наиболее эффективным путем 
для развития университета и народного хозяйства страны. РТУ активно сотрудничает с 
зарубежными вузами и приглашенными преподавателями, создает муждународные про-
граммы обучения, у нас учатся иностранные студенты, прибывшие по обмену, а также 
осваивающие полные программы обучения. В РТУ разработано 36 учебных программ с 
английским языком преподавания.

International environment – for the sake 
of development and synergy

RTU is becoming more and more open to the world – we believe that 
students, teaching staff and scientists, who have gained international study 
and research experience, are the driving force of new ideas flowing into 
Latvia and that this is the most efficient way of development for both the 
university and the national economy. The university is actively collabo-
rating with foreign higher schools and guest-lecturers, working on new 
international study programmes and welcoming exchange and full-time 
students from abroad.

veido starptautiskas studiju programmas, palielina vieslektoru un ārzemju studentu skaitu

starptautiskās studiju 
programmas rTU

• Maģistra studiju programma «Biznesa informāti-
ka» sadarbībā ar Bufalo Universitāti ASV un Internatio-
nal Business Machines Corporation, programmas mājas-
lapa: stpk.cs.rtu.lv/bi/lv.

• Norvēģijas – Latvijas MBA maģistra studiju pro-
gramma «Inovācijas un uzņēmējdarbība» sadarbībā ar 
Buskerudas Augstskolu Norvēģijā, programmas mājas-
lapa: www.mba-innovation.lv.

• Maģistra studiju programma «Loģistika un pie-
gādes ķēžu vadība» sadarbībā ar Barselonas Autonomo 
universitāti Spānijā, Leobenes Universitāti Austrijā un 
Vildavas Tehnisko augstskolu Vācijā. Pirmo studentu 
uzņemšanu sāks 2012./2013. studiju gadā. 

• Baltijas jūras valstu tehnisko universitāšu ap-
vienības BALTECH kopīgi veidotas maģistra studiju 
programmas «Ražošanas inženierzinības un vadība» un 
«Vides zinātne», programmu mājaslapa: 
www.rtu.lv/baltech.

• Tiek veidota Baltijas – Vācijas maģistra program-
ma «Perspektīvā pilsētbūvniecība» sadarbībā ar Viļņas 
Ģedimina Tehnisko universitāti Lietuvā un Veimāras 
BAUHAUS universitāti Vācijā. 

Jaunums Rīgas Biznesa skolā!
• Bakalaura studiju programma angļu valodā «Vadī-

ba starptautiskos uzņēmumos» (Management in Inter-
national Business) RTU Rīgas Biznesa skolā sadarbībā ar 
Norvēģijas Biznesa skolu. 

Uzņemšanas nosacījumi 
• Angļu valodas pārbaudes tests TOEFL, CE rezultā-

ti, eseja, rekomendācijas vēstules, intervija.
• Iepriekšējā izglītība: vispārējā vai profesionālā vi-

dējā izglītība.

Iespēja iegūt budžeta vietas un sponsoru stipendijas.
Mācību maksa gadā Ls 1970 / 2800 EUR.
Papildu informācija: www.rbs.lv

Ieskaties!  erasmus.rtusp.lv
• RTU studenti īsteno Erasmus apmaiņas studentu 

atbalsta programmu «Erasmus Buddy»

Kāpēc izvēlas strādāt RTU?
Viens no RTU lektoriem ir Peters Mensahs no Sjer-

raleones, plašākai publikai savulaik kļuvis pazīstams 
kā grupas «Los Amigos» dalībnieks. Peters RTU Rīgas 
Biznesa skolas studentiem māca angļu valodu, bet citu 
RTU studiju programmu studentiem – priekšmetus «Biz-
nesa menedžments un inovācijas», «Biznesa plānošana», 
«Ekonomika un uzņēmējdarbība». Kopš 2010. gada viņš 
ir Erasmus vieslektors arī Koventrijas Universitātē Liel-
britānijā. 

Peters Latvijā dzīvo kopš padomju laikiem, kad saņēma 
Sjerraleones valdības stipendiju studijām un tika nosūtīts 
uz Rīgas Aviācijas universitāti, pēc kuras absolvēšanas no-
lēma palikt Latvijā. 

«Darbs universitātē ar studentiem man ļoti patīk. Tas 
ir galvenais iemesls, kāpēc joprojām esmu lektors,» stāsta 
Peters. «Studenti ir dažādi – daži ir ļoti apzinīgi, daži – slin-
ki, tāpēc reizēm jāpiespiež mācīties, piemēram, ar slikta 
novērtējuma palīdzību. Bet kopumā man ir bijis daudz tādu 
studentu, kuri dod pozitīvu atgriezenisko saiti. Es nelasu 
lekcijas, es mudinu studentus dalīties pieredzē, viedokļos, 
domās. Mēs cenšamies diskutēt un pēc tam salīdzinām – kā 
domā studenti un kas ir rakstīts grāmatās, kādi ir secinājumi 
u. tml. Veidoju «interaktīvās lekcijas» un motivēju studentus 
studijām, piemēram, stāstot, ka augstākā izglītība ir instru-
ments, kas palīdz darīt to, ko gribi, un kļūt par savas dzīves 
līderi, veidot karjeru un palielināt ienākumus.»

Jaunums!   www.rtu.lv
• RTU mājaslapu tagad var lasīt deviņās 

valodās – latviešu, angļu, krievu, vācu, franču, 
spāņu, portugāļu, itāļu, ķīniešu.

RTU lektors Peters Mensahs (centrā) no Rietumāfri-
kas valsts Sjerraleones atzīst, ka darbs universitātē 
viņam ļoti patīk
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Neformālā 
biznesa izglītība

Biznesa izglītību RTU iespējams 
gūt, vai nu izvēloties studijas ar uzņē-
mējdarbību saistītā studiju program-
mā, vai arī iesaistoties neformālās 
biznesa izglītības aktivitātēs. RTU 
Karjeras centrs piedāvā neformālo 
bezmaksas izglītību Biznesa interešu 
klubā «Portfelis». Dalībai klubā tiek 
atlasīti motivētākie studenti, un vi-
ņiem vesela gada garumā ir iespēja 
bez maksas apmeklēt nodarbības, ko 
vada pieredzējuši uzņēmēji. 

Studentu biznesa 
inkubators

Kopš 2010. gada RTU darbojas 
Studentu biznesa inkubators, kas kon-
kursa kārtībā atlasītām biznesa idejām 
sniedz iespēju īstenoties. Labāko biz-
nesa ideju autoriem inkubators bez 
maksas nodrošina: aprīkotas telpas, 
grāmatvedības un juridiskās konsul-
tācijas, nozares ekspertu konsultācijas 
produktu pilnveidei u. c.

Pašam savs 
uzņēmums

Armands Zagorskis, Datorzināt-
nes un informācijas tehnoloģijas fa-
kultātes students, brīvajā laikā – mū-
ziķis grupā «D-Light» un «Adventure 

Calls». Šoziem absolvējis RTU Biznesa 
interešu klubu «Portfelis» un kopā ar 
kursabiedru Pēteri Tīsu nodibinājis 
SIA «Motion Media Park» – uzņē-
mumu, kas piedāvā izstrādāt virtuā-
lās tūres, 360° objektu skatus, video 
ierakstus un to montāžu, apstrādi. 
Jaunizveidotais uzņēmums pieteikts 
dalībai RTU Studentu biznesa inku-
batorā.

Virtuālās tūres 
menedžeris

«Lai izveidotu virtuālo tūri, ir ne-
pieciešami kvalitatīvi izvēlētā objekta 
fotoattēli, kurus ar datorprogrammas 
palīdzību apkopo panorāmā tā, ka 
objektu iespējams aplūkot 360° leņķī 
horizontālā virzienā un 180° leņķī 
vertikālā virzienā,» stāsta Ar-

mands. «Ar 360° virtuālo panorāmas 
tūri iespējams daudz efektīvāk parādīt 
izvēlētā objekta telpisku, kustīgu attē-
lu, kā arī izmantot tuvināšanas iespē-
ju, lai apskatītu jebkuru tā punktu.»

Produkts mārketinga 
uzlabošanai

Armands izpētījis, ka pieprasī-
jums pēc šādiem pakalpojumiem ir 
aktuāls, piemēram, uzņēmumiem un 
privātpersonām, kas darbojas nekus-
tamo īpašumu jomā, vēlas ietaupīt gan 
klientu, gan pārdevēja laiku un radīt 
mārketinga atbalsta instrumentu.

«Virtuālā tūre sniedz iespēju 
objektu pilnībā apskatīt ar datora 
palīdzību: var «ieiet» viena telpā, otrā 
un trešajā un aplūkot to no augšas, 
no apakšas, pa labi, pa kreisi – tāpat 
kā realitātē. Turklāt mūsu uzņēmums 
piedāvā arī video montāžas pakalpo-
jumus. Objektiem varam pievienot, 
piemēram, televizoru, kas darbojas, 
reklāmas lapiņas un citus materiālus, 
kas to padara vēl pievilcīgāku, atraktī-
vāku un interesantāku.»

«Virtuālās tūres ideja nav jauna. 
Latvijā mums ir spēcīgi konkurenti, kas 
pozicionējas tieši uz virtuālajām tūrēm. 
Taču mūsu pakalpojuma «pievienotā 
vērtība» ir video montāža,» stāsta 
Armands. «Divas vienādas baltmaizes 
«Rausītis» nepārdosi – vienu vajag ar 

rozīnēm, otru – bez. Mums ir 
«Rausītis» ar rozīnēm.»

students – uzņēmējs
EgITA KAncānE

RTU talantīgiem un enerģiskiem studentiem palīdz sākt savu biznesu

Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) darbojas Karjeras centrs, kurš īsteno 
vairākus uz studentu uzņēmēju atbalstu vērstus projektus, tostarp vada Stu-
dentu biznesa inkubatoru un Biznesa interešu klubu «Portfelis». Pateicoties 
šīm aktivitātēm, daudzi talantīgi un enerģiski studenti attīstījuši savas biznesa 
idejas, nodibinājuši uzņēmumus un radījuši inovatīvus produktus.

RTU Karjeras centra mājaslapa:  www.rtu.lv/karjera

Armands Zagorskis
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Студент-предприниматель
В дополнение к техническому обучению РТУ предлагает студентам приоб-

рести неформальное образование в сфере бизнеса и побуждает осуществлять биз-
нес-идеи в Инкубаторе студенческого бизнеса РТУ, где обеспечивается возмож-
ность в течение года бесплатно пользоваться привилегиям бизнес-инкубатора: 
оборудованными офисными помещениями, консультациями специалистов и др. 
Многие талантливые студенты таким образом развили свои бизнес-идеи, разрабо-
тали инновативные продукты и стали успешными предпринимателями. 

The student – entrepreneur
In addition to technical education RTU offers the students free informal 

business education and encourages them to implement their ideas by means of 
the RTU Student Business Incubator, where they have an opportunity to receive 
certain perks, such as fully furnished office premises free of charge and advice 
services, etc., for a one year period. Many talented young people have already 
brought their business ideas to life with the help of the Incubator- they have de-
veloped their innovative products and have become successful entrepreneurs.

Pirmie klienti 
uzrunāti

Lai arī SIA «Motion Media Park» 
ir dibināta tikai 2012. gada 8. febru-
ārī, uzņēmums jau aktīvi darbojas: 
ir izstrādāti sadarbības piedāvājumi, 
izveidota uzņēmuma mājaslapa, logo 
un sauklis, virtuālo tūru, 360° objektu 
skatu demo versijas un dažādi infor-
matīvi video materiāli, ir atrasti un 
uzrunāti arī potenciālie klienti.

Mērķis – 
savs bizness

«Savs uzņēmums jau sen bija mans 
mērķis. Vēl mācoties Preiļu Valsts 
ģimnāzijā, domāju, kas es būšu pēc 
pieciem desmit gadiem, un man gri-
bējās kaut ko pašam savu: būt noteicē-
jam pār savu darbalaiku, atalgojumu 
un zināt, ka ieguldītā enerģija un lī-
dzekļi – tas ir mana uzņēmuma labā,» 
atzīst Armands. 

Studijas un darbošanās Biznesa 
interešu klubā «Portfelis» bija stimuls 
rīkoties. Kluba biedri veselu gadu 
tikās vismaz vienreiz nedēļā, lai pie-
dalītos dažādās nodarbībās, kas aptver 
visu to tēmu loku, kas jāpārzina jau-
nam uzņēmējam – sākot no nodokļu 
politikas un investīciju piesaistes, bei-
dzot ar «pareizu» domāšanu un laika 
plānošanu. 

Piemēram, «pareizas» domāšanas 
pamatā Armands ņēmis kāda lektora 
atziņu – uzņēmējam jābūt gatavam 
riskēt un nebaidīties no kļūdām – un 
pēc šīs atziņas vadās.

Studenti un 
mērķtiecība

Biznesa pamatā ir zināšanas, kas 
gūtas, studējot RTU: programmēšana, 
datubāzu arhitektūras izstrāde, kā arī 
tehniskā domāšana un spēja loģiski 
spriest. Taču «domas lidojums» gūts 
ārpusstudiju aktivitātēs.  

«Lai gūtu biznesam nepiecieša-
mās zināšanas, studentiem vēlams 
iesaistīties universitātes piedāvātajās 
papildu nodarbībās. Protams, ir 
zināmi talantīgi iestāžu un uzņē-
mumu vadītāji, kuriem ir elektriķa 
vai elektroinženiera, vai metālap-
strādes inženiera izglītība. Protams, 
arī inženieri nodarbībās saskaras ar 
tēmām, kas saistītas ar ekonomiku, 
bet par uzņēmumu dibināšanu lek-
cijās nestāsta. Toties biznesa klubā 
šī tēma tika pamatīgi iztirzāta,» saka 
Armands. «Paldies «Portfelim» par 
iespējām. Īpaši vērtīgas bija biznesa 
kluba sadarbības partnera Swedbank 
konsultācijas – viņi palīdzēja gan ar 
biznesa plānu, gan idejām.»

Topošajiem 
studentiem

Topošajiem RTU studentiem Ar-
mands novēl būt mērķtiecīgiem un 
plānot ilgtermiņā: «Dzīve nav loterija, 
ir jārēķinās ar darbu un ieguldījumu. 
Ja izplāno, ko gribi darīt un kur gribi 
būt pēc desmit gadiem, viss izdosies. 
Galvenais – nevajag baidīties! Pat, ja 
gadās kļūdīties, vajag iet uz priekšu.»

«Motion Media Park» mājaslapa:  www.mmp.lv

Divas vienādas baltmaizes «Rausītis» 
nepārdosi – vienu vajag ar rozīnēm, 
otru – bez, mums ir «Rausītis» ar rozīnēm

Biznesa interešu kluba «Portfelis» rindās 
sākotnēji tika uzņemti 52 RTU studenti, 
taču to absolvēja 42 izturīgākie: četri 
labākie absolventi saņēma Ls 70 
vienreizējo stipendiju no Swedbank
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Elīna Liepa, Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas fakultātes baka-
laura līmeņa studiju programmas 
«Materiālzinātne» 3. kursa studente:

Strādā RTU Tehniskās fizikas 
institūtā. Zinātnē sākusi darboties 
pamatstudiju 1. kursā. Pētniecības 
virziens saistīts ar viedajiem ma-
teriāliem, nanokompozītiem, sen-
sormateriāliem.  Palīdz īstenot gan 
valsts pētījumu programmas, gan 
RTU pētījumu projektus. Piedalīju-
sies vairākās nozīmīgās zinātniskās 
konferencēs. Publikācija, kas veidota 
kopā ar pieredzējušiem zinātnie-
kiem, publicēta pasaules mēroga 
žurnālā «Central European Journal 
of Physics». Piedalījusies mākslīgās 
ožas sensora izstrādē.

«Kad profesors Māris Knite mūsu 
kursam piedāvāja iespēju pievienoties 

pētnieku darba grupai, kas izstrādā 
viedos materiālus, es tajā saskatīju po-
tenciālu un iespēju tuvāk iepazīt savu 
profesiju. Pateicoties šim piedāvāju-
mam, man bija iespēja ieiet «zinātnes 
apritē» agrāk nekā citiem. Darbošanās 
zinātniskajā laboratorijā novērš prak-
ses un pieredzes trūkumu, ko parasti 
«pārmet» jaunajiem speciālistiem, 
sniedz ļoti plašas iespējas nākotnes 
plāniem, kā arī ļauj kvalitatīvi izstrā-
dāt bakalaura darbu – es to izstrādāju 
Tehniskās fizikas institūta Materiālu 
fizikas laboratorijā pētnieces Gitas Ša-
kales vadībā. Dalība pētniecības pro-
jektos man ir palīdzējusi arī labāk sa-
prast, nostiprināt un praksē izmantot 
studijās gūtās teorētiskās zināšanas, kā 
arī jau laikus saprast, vai izvēlētā pro-
fesija ir tas, ko vēlos. Jāatzīst, ka man 
patīk «zinātniskā vide»: man ir dota 
iespēja kopā ar kolēģiem rast risināju-
mus dažāda veida jautājumiem, kā arī 
redzēt savu ideju īstenošanos praksē.

Lai iesaistītos pētniecības pro-
jektos jau studiju laikā, studentam 
jābūt radošam, drošam, uzdrīkstēties 
spējīgam, pacietīgam, mērķtiecīgam, 
godkārīgam un tādam, kurš nebaidās 
darba un grūtību.»

Kintija 
Priedniece, 
Datorzinātnes un 
informācijas teh-
noloģijas fakultā-
tes studiju prog-
rammas «Intelek-
tuālas robotizētas 
sistēmas» 2. kursa 
maģistrante:

Strādā RTU Lietišķo dator-
sistēmu institūtā. Zinātnē sākusi 
darboties pirms pieciem mēnešiem. 
Palīdz īstenot pētniecības projektu 
«Daudzaģentu robotizētas intelektu-
ālas sistēmas tehnoloģijas izstrāde». 
Projekta mērķis ir izveidot robotu – 
palīgu bioloģiskās lauksaimniecības 
darba efektivitātes paaugstināšanai. 

Jau sen gribēju strādāt universitātē, 
bet nebija informācijas par pieejamām 
vakancēm, līdz docents Agris Ņikiten-
ko lekcijas laikā pastāstīja par darba 
iespējām gan mūsu, gan citās fakultātēs 
un piedāvāja dalību projektā, kurā pats 
darbojas. Pētniecības projekts ir cieši 
saistīts ar manu studiju programmu, 
un, iesaistoties tā īstenošanā, redzu, 
kā teorija tiek izmantota praksē. Tas 
rada lielāku interesi par studijām, jo 
var praktiski realizēt apgūto. Mani 
aizrauj arī robotikas starpdisciplinārais 
raksturs – tajā ir gan mehānika, gan 
elektronika, gan mākslīgais intelekts, 
līdz ar to paplašinās redzesloks, ir pla-
šas pašizaugsmes iespējas un ir vieglāk 
izprast programmēšanas jautājumus. 
Manuprāt, šī nozare nākotnē būtiski 
mainīs cilvēku ikdienu. 

Lai iesaistītos pētniecības projek-
tos jau studiju laikā, mācībspēkiem ir 
jāredz, ka students ir centīgs, jo lielāka 
neatlaidība un interese par studijām, jo 
lielāka iespēja iegūt darbu šajā jomā.»

Pēteris 
Rudzājs, 
Datorzinātnes un 
informācijas teh-
noloģijas fakultā-
tes programmas 
«Datorsistēmas» 
2. kursa dokto-
rants:

Strādā RTU Sistēmu teorijas un 
projektēšanas katedrā par pētnieku 
un RTU IT dienestā par program-
matūras izstrādes grupas vadītāju. 
Zinātnē sācis darboties maģistra 
studiju 1. kursā. Veicis vairākus pēt-
niecības darbus informācijas sistē-

students – pētnieks
EgITA KAncānE

RTU studentiem ir iespēja iesaistīties zinātniskajā pētniecībā, 
jau sākot no 1. kursa

Tiem studentiem, kuri vēlas iegūt zinātniskās 
pētniecības pieredzi, Rīgas Tehniskajā universitātē 
(RTU) bieži vien piedāvā iespējas iesaistīties pētīju-
mu projektos, jau sākot no pamatstudiju vai maģis-
tra studiju 1. kursa. Tie, kurus pētnieku darbs aiz-
rauj, kuri apsver iespēju veidot akadēmisko karjeru, 
grib padziļināti izpētīt kādu jomu, pilnveidoties vai 
paaugstināt konkurētspēju, parasti studijas turpina 
doktorantūrā, lai iegūtu doktora zinātnisko grādu.
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mu projektēšanas un izstrādes jomā 
sadarbībā ar SIA «Lattelecom Tech-
nology», piedalījies biznesa procesu 
un normatīvo dokumentu sasaistes 
tehnoloģijas prototipa izstrādē sa-
darbībā ar SIA «Accenture Latvia». 
Piedalījies vairākos starptautiskos 
Baltijas–Vācijas Augstskolu biroja 
un Latvijas–Francijas pētniecības 
projektos. Šobrīd gatavojas sadarbī-
bas projektam ar SIA «Komerccentrs 
Dati grupa» un izstrādā doktora 
disertāciju.

«Darbu zinātnē sāku, kad profe-
sores Mārītes Kirikovas vadībā tika 
īstenots pētniecības projekts, kas sais-
tīts ar mani interesējošu tēmu – IT 
sistēmu arhitektūras un risinājumi, 
lai atbalstītu kompetenču informā-
cijas apmaiņu starp darba devējiem 
un universitāti. Pie šīs tēmas strādāju 
maģistra darbā, un daļa no tās ir 
ietverta arī promocijas darbā. Darbs 
zinātnē man ir sniedzis daudz iegu-
vumu. Maģistrantūras laikā šis darbs 

palīdzēja «salikt pa plauktiņiem» 
lekcijās apgūto – projektos bieži ir 
nepieciešams plašs zināšanu loks par 
tēmām, kas apgūtas dažādos studiju 
kursos un dažādos studiju gados. 
Šis darbs man sniedzis arī iespēju 
strādāt kopā ar pieredzējušiem RTU 
un ārzemju kolēģiem, doties ko-
mandējumos, vērot, kā darbs notiek, 
piemēram, Francijas pētniecības 
institūcijās u. tml. Visaizraujošākais 
pētnieka darbā, manuprāt, ir tieši 
tikšanās un diskusijas ar kompeten-
tiem un pieredzējušiem cilvēkiem, kā 
arī  viņu viedokļa uzklausīšana par 
dažādiem zinātnes jautājumiem. Pro-
tams, aizrauj arī interesantu projekta 
uzdevumu risināšana, sevišķi gadīju-
mos,  kad «ir sajūta, ka esi ļoti tuvu 
atrisinājumam». 

Lai iesaistītos pētniecības projek-
tos jau studiju laikā, studentam jāspēj 
domāt par problēmām un risināju-
miem gan vispusīgi, gan specifiski, 
kā arī jābūt pacietīgam risinājumu 
meklējumos.»

Maģistrantūras laikā jāizvēlas virziens, kādā veidot karjeru zinātnē, un  •
jāsāk tam gatavoties, veidojot pirmās zinātniskās publikācijas.  
Pēc maģistrantūras absolvēšanas jāizvēlas viena no 21 akreditētās studiju  •
programmas (inženierzinātņu dabaszinātņu, arhitektūras, sociālo vai pa-
kalpojumu zinātņu nozarēs), jādefinē pētījuma temats, jāizvēlas promoci-
jas darba vadītājs un jāiestājas doktorantūrā.  
Sekmīgi jāapgūst doktora studijas, ko veido teorētiskie kursi un zināt- •
niskais darbs (pilna laika doktora studiju ilgums ir četri gadi, nepilna 
laika – pieci gadi).
Vienlaikus jāizstrādā promocijas darbs, kas satur oriģinālu zinātnisku  •
pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. 
Doktora studijas jānoslēdz ar promocijas darba aizstāvēšanu.

Darbs zinātniskajā laboratorijā 
novērš prakses un pieredzes trūkumu, 
ko parasti «pārmet» jaunajiem 
speciālistiem, un sniedz plašas 
iespējas nākotnes plāniem

Lai veicinātu studentu iesaisti 
pētniecībā, RTU jau vairāk nekā gadu 
aktīvi darbojas Doktorantūras skola. 

Tās darbības virzieni: 
pasākumi – organizē seminārus  •
un apmācību gan doktorantiem, 
gan topošajiem doktorantiem;
atbalsts – konsultē doktorantus  •
par jaunākajām stipendiju 
iespējām;
komunikācija – nodrošina  •
saikni starp doktorantiem, RTU 
administrāciju un promocijas 
darba vadītājiem;
rezultātu novērtējums – aptaujā  •
noskaidro doktorantu vajadzības. 

Doktorantūras skolas organizētos 
pasākumus iespējams apmeklēt, jau 
sākot no pamatstudiju 1. kursa.

Kā iegūt doktora zinātnisko grādu rTU?

Doktorantūras skolas

kontaktinformācija:

Kaļķu ielā 1–218, Rīgā, LV-1658 

Tālrunis: 6708 9870 

E-pasts: doktoranturas.skola@rtu.lv 

Twitter konts: twitter.com/DoctoralSchool

Студент – исследователь
Для студентов РТУ, желающих приобрести опыт в сфере научных исследо-

ваний, уже с первого курса предлагается возможность участвовать в исследователь-
ских проектах. Студенты, участвующие в проектах, признают, что научная работа 
захватывает, помогает успешнее понять теоретический материал, освоенный на 
лекциях, и предоставляет широкие возможности роста. С целью привлечения сту-
дентов к исследовательской деятельности в РТУ уже более года активно работает 
Школа доктарантуры.

The student – researcher
Students, who wish to gain scientific research experience, are offered 

to take part in research projects, starting already at the 1st year of undergradu-
ate studies. Students, who are working on research projects, find that working 
in the field of science is exciting and aids them in a better comprehension of 
the theory learned during the course of the studies, and provides great oppor-
tunities for growth. For more than a year now, the Doctoral Studies School is 
operating at RTU in order to promote student involvement in research.
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Jaunie, 
perspektīvie 
un foršie

EgITA KAncānE

Kad bērni zīmē augstskolu profesorus, tiek attēloti simpātiski, viedi un sirmi 
kungi, jo ierasts, ka viņi ir pieredzējuši zinātnieki ar ievērojamu gadu nastu ple-
cos. Taču Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) ir daudz arī tādu mācībspēku, 
kuri šo pieņēmumu neattaisno un kurus izskata ziņā viegli sajaukt ar studen-
tiem. Lai arī gados jauni, parasti viņi ir guvuši vērtīgu starptautisko pieredzi, ir 
ļoti zinoši, darbā izmanto aizraujošas mācību metodes un ir iemantojuši stu-
dentu mīlestību un cieņu. Nelielā informatīvi izklaidējošā aptaujā piedāvājam 
iepazīt pa vienam jaunajam mācībspēkam no katras RTU fakultātes.

Mācībspēki, 
kurus viegli sajaukt 

ar studentiem

Arhitektūras un 
pilsētplānošanas fakultāte

Dr. arch. Arne Riekstiņš (29)
Vada lekciju kursu «Arhitektūras projektēšana» 4. un 

5. kursa studentiem un izstrādā jaunu kursu «Digitālā 
arhitektūra».  

Darbojas gan kā universitātes lektors, gan kā arhi-
tekts privātajā arhitektu birojā «Hybrid Space Archi-
tecture». Ieguvis divus maģistra grādus – vienu RTU, 
otru – Katalonijas Starptautiskajā universitātē Barse-
lonā. Stažējies Jaunzēlandē, Somijā, Norvēģijā. Ar dip-
lomprojektu «Ekoloģiskā augstbūve Ķīpsalā» piedalījies 
izstādēs Pekinā, Šanhajā un Roterdamā, darbs izvirzīts 
prestižajai balvai Archiprix nominācijā «World’s Best 
Diploma Projects in Architecture». Par izcilām sekmēm 
RTU un augstā līmenī izstrādātiem kursa projektiem 
2005. gadā saņēmis Gunta Boles prēmiju. 

Hobiji: fotografēšana, 3D modelēšana, sports, svešva-
lodu apguve – bez latviešu, angļu un krievu valodas pār-
valda arī igauņu, somu, franču, zviedru un spāņu valodu.

1. Kāpēc studijas jūsu fakultātē ir vislabākās 
pasaulē?

Arhitektūra ir visu mākslu māksla. Arhitekts var radīt 
visu, kas līdz šim nav bijis, tostarp interesantu, ērtu un 
ilgtspējīgu vidi. Arhitekta uzdevumi nekad neatkārtojas – 
katru reizi jāprojektē kas jauns. Turklāt arhitektam jāspēj 
saprast arī tādu cilvēku vēlmes, kuri nezina, ko viņi grib.

 
2. Kuri mācību priekšmeti skolā jāapgūst vis-

labāk, lai tavās lekcijās students būtu izcilnieks?
Arhitektam jāprot zīmēt, tāpēc sekmīgi jāapgūst vizuā-

lā māksla. Bet, lai varētu veidot modeļus ar datora palīdzī-
bu, jāzina matemātika, tai skaitā ģeometrija un augstākā 
matemātika. Jāizprot telpa, vektori, virzieni. 

3. Ko centies iemācīt saviem studentiem?
Svarīgākās profesionālās lietas:

Nekļūdīgi zināt atrhitektūras projektēšanas pamatus! •
Iemācīties strādāt ar cilvēkiem!  •

Svarīgākās «dzīves gudrības»:
Nemitīgi eksperimentēt un meklēt ko jaunu: gan stu- •
dijās, gan dzīvē! 
Būt drosmīgiem: pat, ja jaunās idejas mēģina «ap- •
griezt», nebaidīties turpināt eksperimentus vismaz 
tik ilgi, kamēr kaut vai sev neatklāj ko tādu, ko ne-
viens cits iepriekš nebūtu izdomājis!

4. Kāds ir ideāls students?
Tāds, kurš regulāri apmeklē lekcijas, ir centīgs, moti-

vēts, atvērts, gatavs sadarboties un uzklausīt. 

5. neparastākais pēdējā laika piedzīvojums 
darbā ar studentiem.

Patīkami pārsteigts jūtos ikreiz, kad studenti, izstrādā-
jot studiju darbus, padomā par «rozīnītēm» un izdara arī 
kaut ko tādu, kas projektā nav obligāti prasīts.

nemitīgi 
eksperimentēt 
un meklēt 
ko jaunu! 

7
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Būvniecības fakultāte
Dr. sc. ing. Kaspars Kalniņš (32)
Vada lekciju kursu «Automatizētā projektēšana» 

3. un 4. kursa studentiem.  

Pēta kompozītās konstrukcijas un veic konstrukciju 
testēšanu, īstenojis nozīmīgus vietējos un Eiropas Sa-
vienības pētījumu projektus, kuru rezultātus izmanto 
Latvijas ražotāji, aviogigants «AirBus», Eiropas mašīn-
būves un dzelzceļa vagonu būves kompānijas «Volvo» 
un «Alstom» u. c. 2008. gadā par izciliem sasniegumiem 
zinātnē ieguvis RTU Gada jaunā zinātnieka Goda no-
saukumu. 2011. gadā kļuvis par pirmo Latvijas zinātnie-
ku, kurš stažējas Eiropas Kosmosa aģentūrā Nīderlandē.

Hobiji: riteņbraukšana un bezmotora ūdenssporta veidi.  

 1. Kāpēc studijas jūsu fakultātē ir vislabākās 
pasaulē?

Jebkurš cilvēks vēlas veidot savu dzīves telpu un unikālu 
apkārtējo vidi. Būvniecība ir nozare, kuru studējot, saprot, 

kā to tehniski atrisināt un paveikt pats savām rokām.

2. Kuri mācību priekšmeti skolā jāapgūst vis-
labāk, lai tavās lekcijās students būtu izcilnieks?

Lai sekmīgi apgūtu projektēšanu, nepieciešama loģiskā 
domāšana un mērogu izjūta. Ja ir interese, nav pat svarīgi, 
vai iepriekš padziļināti apgūti eksaktie priekšmeti. Pro-
tams, matemātikas un fizikas zināšanas palīdz, taču galve-
nais, lai cilvēks ir motivēts un orientēts uz to, ka zināšanas 
izmantos, lai radītu produktu. Iespējams, būvinženierim 
vairāk par matemātikas zināšanām var noderēt svešvalodu 
zināšanas un prasme iegūt informāciju par modernajām 
tehnoloģijām.

3. Ko centies iemācīt saviem studentiem? 
Svarīgākās profesionālās lietas:

Izmantot būvinženiera zināšanas radoši. Viena no  •
šīs specialitātes nišām angļu valodā skan «structural 
engineer» – tas nozīmē, ka būvinženieri projektē ne 
tikai mājas, bet jebkura veida konstrukciju, tostarp 
lidmašīnas, kuģus, mašīnas u. c. 
Iegūt ārzemju studiju pieredzi apmaiņas programmās  •
vai mācību praksi ārzemju uzņēmumā. 

Svarīgākās «dzīves gudrības»:
Būt neatlaidīgiem! •
Atcerēties: lietas, kuras tu aizmirsi, bija vērts aiz- •
mirst!

4. Kāds ir ideāls students?
Studijām ļoti motivēts students, kurš saprot, kāpēc vi-

ņam vajadzīga būvinženiera izglītība. 

5. neparastākais pēdējā laika piedzīvojums 
darbā ar studentiem.

Lekcijā, kurā studentiem demonstrēju slaidus, tikai pēc 
pusstundas atklājās, ka esmu aizmirsis ieslēgt projektoru, 
un auditorija sekoja tikai manam «vizualizētajam» stāstam, 
pat nenojaušot, ka vajadzētu redzēt arī prezentāciju.

Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultāte

Dr. sc. ing. Oskars Krievs (31)  
Vada lekciju kursu «Elektroniskās iekārtas» 2. kursa 

studentiem, «Rūpnieciskās elektroniskās iekārtas» – 
3. un 4. kursa studentiem, «Industriālie invertori un 
frekvenču pārveidotāji» – maģistrantiem.

Kopš 2011. gada fakultātes dekāns. Sadarbībā ar SIA 
«Arcus Elektronika» īstenojis paralēlā slēguma aktī-
vajiem filtriem veltītus pētniecības projektus, kas ļauj 
uzlabot trīsfāžu energoelektronikas iekārtu efektivitāti. 
Veic ar ūdeņraža degvielas elementiem saistītus pētīju-
mus. Četru Latvijas patentu līdzautors. Starptautisko 
pieredzi guvis, stažējoties un izstrādājot pētniecības 
darbus Itālijā, Dānijā un Šveicē. 

Hobiji: audiotehnika, audiosistēmu projektēšana un 
izstrādāšana.

 

nemest 
plinti krūmos 
pie pirmās 
neveiksmes! 

Būt neatlaidīgiem!

1

4
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 1. Kāpēc studijas jūsu fakultātē ir vislabākās 
pasaulē?

Energosistēmas attīstība ir jebkuras valsts labklājības 
un ekonomiskās attīstības rādītājs. Elektrotehnikas studijas 
ir fascinējošas un interesantas: elektrība ir enerģijas forma, 
ko lielos daudzumos labāk nemēģināt sajust, taču to var 
mācīties saprast, prognozēt, vadīt un pārveidot. 

2. Kuri mācību priekšmeti skolā jāapgūst vis-
labāk, lai tavās lekcijās students būtu izcilnieks?

Fizika un matemātika. Daļēji arī ķīmija. Jābūt pacietī-
gam, apveltītam ar pašdisciplīnu un analītisku domāšanu. 
Ja kaut kas nesanāk, jāprot izslēgt visus iracionālos iemes-
lus un meklēt racionālos. 

3. Ko centies iemācīt saviem studentiem?
Svarīgākās profesionālās lietas:

Nenobīties no tehniskiem vai teorētiskiem sarežģīju- •
miem!
Atcerēties: pat ja nav nepieciešamo teorētisko zināša- •
nu, var darboties praktiski – ar elektrotehniku saistīto 
teorētisko bāzi vieglāk apgūt, ja ir praktiskās iemaņas.

Svarīgākās «dzīves gudrības»:
Nemest plinti krūmos pie pirmās neveiksmes!  •
Izstrādāt pozitīvu attieksmi pret dzīvi: ticēt pozitī- •
vam rezultātam un labajam cilvēkos, tad arī lietas 
«nāks atpakaļ», pozitīvi lādētas. 

4. Kāds ir ideāls students?
Zinātkārs, radošs, enerģisks, neatlaidīgs. Ideālam stu-

dentam enerģētika un elektrotehnika ir ne vien studijas, bet 
arī hobijs: ja apgūs tikai to, ko skolā māca stundās vai augst-
skolā – lekcijās, ar to nekad nepietiks, jo šī joma ir ļoti plaša. 
Lai to apgūtu pietiekami dziļi, tai jāvelta ļoti daudz laika.

5. neparastākais pēdējā laika piedzīvojums 
darbā ar studentiem.

Studentiem tagad jāpierod, ka esmu dekāns. Ierasts, ka 
viņi pret mani attiecas gandrīz kā pret vienaudzi. Nesen, 
piemēram, kāds students, konsultējoties pēc lekcijas, jau-

tāja, kur mani fakultātē var satikt. Kad 
pateicu, ka dekanātā, viņš samulsa un 

vairāk jautājumus neuzdeva.

Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultāte

Dr. sc. ing. Vjačeslavs Bobrovs (29)
Vada lekciju kursu «Informācijas optiskās apstrādes 

fizika» un «Mikroviļņu telekomunikāciju sistēmas» ma-
ģistrantiem.

Pēta nākamās paaudzes sakaru sistēmas šķiedru op-
tiku un datu pārraides ātruma palielināšanas iespējas 
optiskajā kabelī – pētījumu virziena aktualitāti nosaka 
pieprasījums pēc ātrdarbīga interneta un 3D televīzijas. 
Īstenojis nozīmīgus pētniecības projektus, kuru rezul-
tātus izmanto «TELE 2», «Latvenergo», «Latvijas Dzelz-
ceļš» u. c. Piecu Latvijas patentu līdzautors. 2010. gadā 
par izcili izstrādātu disertāciju ieguvis prestižo Vernera 
fon Sīmensa izcilības balvu. Piedalījies kvalifikācijas 
paaugstināšanas pasākumos Zviedrijā.  

Hobiji: futbols, hokejs, volejbols, Romas vēsture.

 1. Kāpēc studijas jūsu fakultātē ir vislabākās 
pasaulē?

Strādājot savā profesijā, šīs fakultātes absolventi visla-
bāk var izjust mūsdienu pasaules izaicinājumu – būt glo-
bālās informācijas sabiedrības aktīvam loceklim, kas piln-
veido mobilo telekomunikāciju, kabeļtelevīzijas un šķiedru 
optikas pārraides sistēmas, radio un TV raidstacijas.

2. Kuri mācību priekšmeti skolā jāapgūst vis-
labāk, lai tavās lekcijās students būtu izcilnieks?

Matemātika, fizika un informātika, arī ķīmija. Jābūt 
gudram, enerģiskam, mērķtiecīgam un ar pašiniciatīvu 
apveltītam. Ja nav mērķtiecība, iegūt telekomunikāciju vai 
elektronikas inženiera specialitāti ir grūti vai pat neiespē-
jami.  

3. Ko centies iemācīt saviem studentiem?
Svarīgākās profesionālās lietas:

Analizēt studiju laikā apgūtos teorētiskos materiālus,  •
kā arī informāciju par jaunākajām tehnoloģijām, un 
paralēli censties īstenot jaunās idejas praksē.
Strādāt grupās, uzstāties – mūsdienās inženieris  •
vienpersoniski nepieņem lēmumus, tie ir jāizdiskutē 
ar kolēģiem. 

censties sasniegt 
maksimumu – virzīties 
uz priekšu un nekad 
neapstāties!
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Svarīgākās «dzīves gudrības»:
Būt radošiem, īstenot  • kreatvivitāti visdažādākajos vei-
dos un negaidīt, kamēr kāds ko gatavu iedos rokās.
Censties sasniegt maksimumu – virzīties uz priekšu  •
un nekad neapstāties!

4. Kāds ir ideāls students?
Mērķtiecīgs un gudrs. Tāds, kurš nebaidās no sarežģī-

tiem uzdevumiem un pierāda, ka var tos paveikt.

5. neparastākais pēdējā laika piedzīvojums 
darbā ar studentiem.

Lielākais izaicinājums ir atbildēt uz jautājumiem, kas 
nav tieši saistīti ar specialitāti. Piemēram, studenti bieži 
jautā, kas notiks ar augstāko izglītību nākotnē? Vai viņi 
paspēs absolvēt pamatstudiju programmu un iestāties 
maģistrantūrā, kamēr vēl ir valsts budžeta studiju vietas? 
Cenšos izstāstīt aktualitātes.

Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultāte

Dr. sc. ing. Alla Anohina-Naumeca (34)
Vada lekciju kursu «Microsoft Office SharePoint 

Server konfigurēšana un administrēšana» 2. kursa 
studentiem, «Sistēmu teorijas metodes» un «Mākslīgā 
intelekta pamati» 3. kursa studentiem un ārzemju 
studentiem, «Programmatūras lietojumi izglītībā» 
maģistrantiem. 

Veic pētījumus mākslīgā intelekta, e-studiju un in-
telektuālu mācību sistēmu jomā. 2010. gadā uzvarējusi 
konkursā par izcilāko RTU e-studiju kursu. 2008. gadā 
ieguvusi Šveices Geberta Rifa fonda balvu par aktuāliem 
pētniecības projektiem un aktīvu dalību starptautiskās 
konferencēs. 2007. un 2002. gadā ieguvusi Vernera fon 
Sīmensa izcilības balvu par izcili izstrādātu disertāciju 
un maģistra darbu. Gatavojas iegūt otru doktora grā-
du – šobrīd ir Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiho-
loģijas un mākslas fakultātes pedagoģijas doktorante.

Hobiji: riteņbraukšana, dzejas rakstīšana, aktierspē-
le, kolekciju veidošana – monētas, sērkociņu kastītes, no 
mākslīgiem materiāliem veidoti ezīši, kā arī ceļojumu 
kolekcija –  katrā pilsētā atrasts un apmeklēts zoodārzs, 
akvārijs un ūdens atrakciju parks.

1. Kāpēc studijas jūsu fakultātē ir vislabākās 
pasaulē?

Fakultātes absolventi faktiski var valdīt pār pasauli. 
Ja absolvents kļūst par datorsistēmu izstrādātāju, viņš 
nosaka un bieži vien arī maina veidu, kā cilvēki strādā. 
Arī tad, ja absolvents neizstrādā datorsistēmas, bet ir pie-
redzējis IT lietotājs, kurš, piemēram, izmanto program-
matūru medicīnas diagnostikai, – viņš tik un tā ietekmē 
cilvēku ikdienas dzīvi.

2. Kuri mācību priekšmeti skolā jāapgūst vis-
labāk, lai tavās lekcijās students būtu izcilnieks?

Matemātika. Jāprot loģiski un secīgi domāt, lai, izstrā-
dājot programmas, spētu paredzēt veicamo darbību soļus. 
Jāprot plānot laiku un darbu. Un, strādājot ar mākslīgo in-
telektu, jābūt apveltītam arī ar augstu atbildības sajūtu, lai 
mēs nekad nenonāktu situācijā, ka roboti valda pār pasauli.  

3. Ko centies iemācīt saviem studentiem?
Svarīgākās profesionālās lietas:

Analizēt un izstrādāt dažāda veida datorsistēmas un  •
jaunas intelektuālas datorprogrammas. 

Plānot darba laiku un būt atbildīgiem. •

Svarīgākās «dzīves gudrības»:
Ievērot principu: sākumā cilvēks, tikai pēc tam – dators!  •
Būt taisnīgiem!  •

4. Kāds ir ideāls students?
Azartisks attiecībā pret studijām, mirdzošām acīm, 

tāds, kurš vēlas visu zināt, nepārtraukti jautā, meklē atbil-
des, nāk ar priekšlikumiem. Ja students aktīvi darbojas, 
ieguvēji esam mēs abi – varam viens otru papildināt. Tā 
izpaužas sinerģijas princips.

5. neparastākais pēdējā laika piedzīvojums 
darbā ar studentiem.

Kādu rītu students ar uzvārdu «Rieksts» e-pastā raks-
tīja, ka pēcpusdienā nāks uz konsultāciju. Tajā pašā rītā 
portālā ORTUS publicēju parādnieku kārtotā eksāmena 
rezultātus. Visu dienu izstrādāju zinātnisko rakstu. Kad 
pēcpusdienā durvīs parādījās students un teica, ka ir at-
nācis uz konsultāciju, iegrimusi darbā, nenovēršoties no 
monitora, teicu: «Jā, nāciet! Jūs taču esat Rieksts.» Students 
samulsa un atbildēja: «Nu, vispār jums taisnība. Jā, šķiet, 
esmu rieksts. Pie tam – ļoti ciets, jo jau trešo reizi nenokār-
toju eksāmenu.» Izrādījās, ka šim studentam ir laba humo-
ra izjūta, bet uzvārds gan nav «Rieksts».  

Ievērot principu: 
sākumā cilvēks, tikai 
pēc tam – dators! 
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Inžernierekonomikas un 
vadības fakultāte

Dr. oec. Astra Auziņa (30)
Vada lekciju kursu «Latvijas tautsaimniecība» 

2. kursa studentiem un ārzemju studentiem, «Eksporta 
politikas pamatnostādnes» 4. kursa studentiem, studiju 
projektu izstrādi priekšmetā «Eiropas Savienības lauk-
saimniecības, vides un reģionālā politika» 4. kursa stu-
dentiem, «Pasaules ekonomikas attīstība», «Makroeko-
nomisko procesu modelēšana» maģistrantiem, «Latvijas 
tautsaimniecība» doktorantiem. 

Pēta Latvijas tautsaimniecības makroekonomiskos 
rādītājus, veic tendenču un sakarību kvantitatīvu no-
vērtēšanu, izstrādā hipotēzes un prognozes. Izstrādājusi 
Latvijas multisektorālo makroekonomisko modeli taut-
saimniecības nozaru attīstības perspektīvu un likumsa-
karību modelēšanai. 2010. gadā saņēmusi RTU atzinību 
par aktīvu nepilna laika studējošo iesaisti darbā ar e-stu-
diju vides materiāliem. Stažējusies Merilendas Universi-
tātē, ASV, Monash Universitatē, Austrālijā, un Florences 
Universitātē, Itālijā. 

Hobiji: fotografēšana, 2011. gadā fotoizstāde «Japāna» 
RTU Mazajā zālē.

 
1. Kāpēc studijas jūsu fakultātē ir vislabākās 

pasaulē?
Veidojot visu nozaru ekonomiskos aprēķinus un novēr-

tējumu, šīs fakultātes absolventi – ekonomisti virza pasau-
les attīstību. 

2. Kuri mācību priekšmeti skolā jāapgūst vis-
labāk, lai tavās lekcijās students būtu izcilnieks?

Jāizprot pasaules lietu kārtība – jāmācās ģeogrāfija, 
bioloģija, fizika un ķīmija – un jānodemonstrē vispārēja 
inteliģence.

3. Ko centies iemācīt saviem studentiem? 
Svarīgākās profesionālās lietas:

 Iedziļināties uzdevumos, veikt analīzi un secīgi for- •
mulēt vērtējumu. 
Būt ar savu viedokli! •

Svarīgākās «dzīves gudrības»:
Arī ekonomikā ir spēkā enerģijas nezūdamības li- •
kums – nekas no nekā nerodas un nekas nekur mis-
tiskā veidā nepazūd. 
Apzināties, ka Latvijā ir ražošana. Tas, ka te nav ne- •
kādas ražošanas, ir diezgan stereotipisks priekšstats, 
ko nākas regulāri lauzt.

4. Kāds ir ideāls students?
Zinātkārs, ar «dzirkstelīti» un degsmi – šāds cilvēks var 

atrast visas pasaules patiesības.    

5. neparastākais pēdējā laika piedzīvojums 
darbā ar studentiem.

Gandrīz katrs studentu rakstītais darbs ir kā piedzīvo-
jums. Esmu nolēmusi – kādreiz izdošu aforismu krājumu 
«Tā teica students…». 

Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. Māris Turks (36)

Vada brīvās izvēles lekciju kursu «Ķīmijas eksperi-
menti un demonstrējumi» pamatstudiju studentiem, 
kā arī «Ārstniecības vielu ķīmija un tehnoloģija» un 
«Organisko savienojumu attīrīšana un analīze» maģis-
trantiem. 

 
Ir RTU Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta 

direktors. Pēta bioloģiski aktīvas vielas, to sintēzi un 
izdalīšanu no dabas. Vadījis gan Latvijas, gan starptau-
tiskus zinātniskus projektus. Piedalījies ārstniecības 
vielu sintēžu izstrādē «Grindeks» un «Pharmidea» vaja-
dzībām. 2010. gadā par izciliem sasniegumiem zinātnē 
ieguvis RTU Gada jaunā zinātnieka Goda nosaukumu. 
2011. gadā ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas ko-
respondētājlocekli. Eiropas maģistra grādu ieguvis Fran-
cijā, doktora grādu – Šveicē, stažējies ASV. Aktīvi atbalsta 
studentu iesaisti zinātniskajos projektos jau no 1. kursa. 

Hobiji: ķīmija, gastronomiskais tūrisms, Eiropas vēs-
ture, slēpošana.  

Būt ar savu 
viedokli!

nodarboties 
ar to, kas 
patīk, cīnīties– 
panākumi 
sekos!
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1. Kāpēc studijas jūsu fakultātē ir vislabākās 
pasaulē?

Fakultātes absolventi paši savām rokām var radīt ko 
tādu, kas nav atrodams dabā. Ko pilnīgi jaunu un «no 
nekā». 

2. Kuri mācību priekšmeti skolā jāapgūst vis-
labāk, lai tavās lekcijās students būtu izcilnieks?

Ķīmija. Taču no otras puses – tas nav tik svarīgi, jo ķī-
miju mēs iemācām universitātē, galvenais, lai ir vēlme stu-
dēt, loģiskā domāšana, lielas darbaspējas, kā arī pacietība 
strādāt ar plašu faktu materiālu. 

3. Ko centies iemācīt saviem studentiem?
Svarīgākās profesionālās lietas:

Interesēties par savu jomu, lasīt specializēto literatū- •
ru, izjust «pasaules elpu». 
Elektrons ir pasaules mazākais «reaģents»: tos mole- •
kulām atņemot, iedodot vai pārbīdot, mēs varam sa-
prast esošās un arī radīt jaunas ķīmiskās pārvērtības.

Svarīgākās «dzīves gudrības»:
Katru darbu, kas iesākts, izdarīt pēc iespējas labāk un  •
līdz galam!
Nodarboties ar to, kas patīk, cīnīties – panākumi  •
sekos!

4. Kāds ir ideāls students?
Tāds, kurš uz lekcijām un laboratoriju  nāk dzirksto-

šām acīm, ar dzīvu interesi par to, ko viņš dara, un ķīmiju 
saprot, nevis «iekaļ». 

5. neparastākais pēdējā laika piedzīvojums 
darbā ar studentiem.

Laikā, kad tiku ievēlēts par asociēto profesoru, manā labo-
ratorijā sāka strādāt kāda studente. Izrādīdama dzīvu interesi, 
viņa vēlējās noskaidrot manu amatu. Uzzinājusi, ka esmu 
asociētais profesors, studente neviļus izsaucās: «Nu tagad gan 
visiem dod!» (t. i., profesora amatu piešķir visiem, neskatoties 
uz nelielo gadu skaitu – aut.). Varēja saprast, ka, viņasprāt, 
mans gadu skaits nesaistās ar profesora nosaukumu.  

Transporta un 
mašīnzinību fakultāte

Mg. ing. Ingūna Srazdiņa (32)
Vada lekciju kursu «Nanotehnoloģijas un 

nanomateriāli mašīnbūvē» 3. un 4. kursa studentiem  

Kopš 2011. gada fakultātes dekāna vietniece starp-
tautisko attiecību jautājumos. Uzņēmuma «Sidrabe» 
vakuuma pārklājumu pētniece. Specializācija – caurspī-
dīgi elektrību vadoši oksīda pārklājumi. Veic materiālu 
virsmu un makrostruktūras īpašību pētījumus. Ieguvusi 
trīs maģistra grādus, divus – RTU, trešo – Alborgas Uni-
versitātē, Dānijā. Mācību praksi veikusi uzņēmumā «PL 
Beton» Dānijā. Kopš 2009. gada studē RTU doktoran-
tūrā un gatavojas iegūt inženierzinātņu doktora grādu 
mašīnbūves tehnoloģijā. 

Hobiji: Sudoku mīklu risināšana, puzles likšana kopā 
ar meitu, multeņu skatīšanās kopā ar dēlu, improvizācijas 
teātra apmeklējumi kopā ar vīru.

1. Kāpēc studijas jūsu fakultātē ir vislabākās 
pasaulē?

Šī ir vistehniskākā RTU fakultāte. Studenti mācās par 
īstu rūpniecību, īstu tehniku un tehnoloģijām. 

2. Kuri mācību priekšmeti skolā jāapgūst vis-
labāk, lai tavās lekcijās students būtu izcilnieks?

Fizika un ķīmija. Lai strādātu ar nanotehnoloģijām, arī 
matemātika. Bet galvenais – lai ir interese par tehniku un 
entuziasms. Ja bērnībā ir patikuši konstruktori un vēl aiz-
vien patīk, viss ir kārtībā.

3. Ko centies iemācīt saviem studentiem? 
Svarīgākās profesionālās lietas:

Saprast teoriju un pārliecināties par to arī praksē! •
Pievērst uzmanību «sīkajai drukai», jo nanomateriālu  •
gadījumā mazi elementi spēj mainīt būtiskas īpašības 
un pat visu materiālu. 

Svarīgākās «dzīves gudrības»:
Pamanīt, ka Latvijā viss notiek – arī ražošana!  •
Iedvesmoties un  • izšmaukt no Latvijas tikai īslaicīgi, 
lai atgrieztos ar jaunu jaudu. Te ir patiesā dzīve, nevis 
citur.

4. Kāds ir ideāls students?
Entuziasma pilns, aktīvs, ar interesi par studijām un 

dzirksteli acīs.

5. neparastākais pēdējā laika piedzīvojums 
darbā ar studentiem.

Kopā ar studentiem noorganizēju Toyota eksperimen-
tu un laistījām mašīnu ar ūdeni, lai pārbaudītu īpašības 
auto stiklam ar pārklājumu un bez pārklājuma. Pēc tam 
saņēmu e-pastu: «Paldies par praktisko darbu! Beidzot 
sapratu, ka nanopārklājumiem ir nozīme.» Tātad četru 
mēnešu teorijas kurss izrādījies saprotams tikai brīdī, kad 
mazgājām auto stiklu.

Pamanīt, ka
Latvijā viss notiek – 
arī ražošana! 
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1 Dzeramā ūdens apgādes sistēmas attīrī-
šanas metode un piesārņojuma identifi-

kācijas modelis
Ūdens tehnoloģijas un inženierijas katedrā izstrādāta 

efektīva un videi draudzīga ūdens cauruļu tīrīšanas me-
tode, kā arī matemātiskais modelis, ar kura palīdzību var 
operatīvi konstatēt piesārņojumu ūdensvadā. 

2 Finiera sendviča veida konstrukciju iz-
strādes iekārta 

Materiālu un kons-
trukciju institūtā 
izveidota sendviča 
konstrukciju prototi-
pu izstrādes iekārta. 
Pētnieki skaitliski 
projektē, izgatavo un 
testē finiera konstruk-
cijas, kurās integrētas 
skaņas, vibrāciju, triecie-
nu, elektromagnētis-
kā starojuma 
slāpēšanas 

īpašības, kā arī uzlabotas siltuma 
pretestības īpašības.

3 Autonomā robota 
platforma 

Izveidots autonomas 
robota platformas proto-
tips, kas dosies misijās, 
lai aizstātu kareivjus vai 
palīdzētu lauksaimnie-
kiem. RTU Sistēmu teo-
rijas un projektēšanas 
katedras un Teorētiskās 
mehānikas un materiālu 
pretestības katedras zināt-
nieki robotu ir konstruējuši 
tā, ka tas spēj «sajust» šķēršļus 

zem riteņiem un pārvarēt tos, nezaudējot stabilitāti un 
kustības virzienu. 

4 LED viedais ielu apgaismojums
Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta 

zinātnieki kopā ar ārzemju kolēģiem izstrādā LED viedo 
sistēmu ielu apgaismojumam – RTU tiek veidots autono-
mais gaismekļa barošanas bloks ar vadības sistēmu. Latvi-
jas pašvaldību gada tēriņi par ielu apgaismojumu kopumā 
sasniedz aptuveni 2,5 milj. latu. Jaunā ielu apgaismojuma 

sistēma ļautu tēriņus samazināt par aptuveni 80%. 

5 Saules apkures kombisistēmas
Lai samazinātu apkures izmaksas un 

izmantotu videi draudzīgu apkures un karstā 
ūdens sagatavošanas veidu, Vides aizsar-
dzības un siltuma sistēmu institūts kopā ar 
SIA «Grandeg», SIA «CC&R Investments» un 

«VIA-S modular houses» daudzdzīvokļu mājā 
Siguldā, Kr. Barona ielā 2, uzstādījuši unikālu 

sistēmu, kur granulu katls darbojas pamīšus 
ar saules kolektoru.

6 Nākamās paaudzes 
kombinēto optiski blī-

vēto sakaru sistēma 
Telekomunikāciju institūts 

izstrādājis rekomendāci-
jas Latvi-
jas optis-
ko tīklu 
opera-
toriem 
nākamās 

paaudzes 
kombinē-

to optisko 
tīklu izveidei: 

informācijas 
pārraides apjomu 

EgITA KAncānE

Ja Lote no populārās multenes Latvijā meklētu «Izgudrotāju ciemu», viņa 
nāktu uz Rīgas Tehnisko universitāti (RTU). Universitātē ir izveidota inovāci-
jām un jaunām tehnoloģijām atvērta vide un vienlaikus saglabāts kādreizējās 
lielrūpniecības intelektuālais potenciāls: te ar entuziasmu darbojas visi – gan 
profesori, gan studenti. Inovācijas, kas radītas RTU, ir ļoti interesantas un kalpo 
par vienu no galvenajiem izaugsmes dzinējspēkiem un konkurētspējas nodro-
šinātājiem valstī. Lai ilustrētu izgudrojumu daudzpusību, žurnāls «Jaunais Inže-
nieris» izveidojis šā gada RTU izgudrojumu TOP 15.

RTU pētnieku un studentu izgudrojumi piesaista uzmanību 
un virza tautsaimniecības attīstību 

rTU izgudrojumu
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iespējams palielināt, modernizējot esošās šķiedru optikas 
pārraides vienkanāla sistēmas. Tādējādi, veidojot platjoslas 
optiskos ātrgaitas tīklus, viens no risinājumiem ir viļņga-
rumdales blīvēšana (WDM), otrs – optiskā laikdales blī-
vēšana (OTDM), trešais – šo risinājumu kombinēšana.

7 Granulas žokļa kaula atjaunošanai 
Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības 

centra zinātnieki sintezē hidroksiapatīta keramikas 
granulas, kuras saaug ar kaulu, to nostiprinot. Tās 
izmanto gadījumos, kad plānota zoba implantācija 
augšžoklī, kas kļuvis pārāk plāns implanta ievietošanai.
 

8 Viedapģērbs
Tehniskās fizikas institūts un Tekstilmateriālu teh-

noloģiju un dizaina institūts izstrādājis apģērbu, kurā 
integrēta no plakaniem elementiem izveidota iekārta – ar 
periodiskām kustībām darbināms sprieguma ģenerators, 
kas pārveido cilvēka kustību enerģiju elektrībā, ar kuru 
iespējams darbināt, piemēram, dzirdes aparātu. 

9 Uz augu eļļām bāzēta motorzāģu ķēžu eļļa 
Lai aizstātu motorzāģu ķēžu minerāleļļu ar videi 

draudzīgāku produktu, Bioloģiski aktīvo savienojumu 
ķīmijas tehnoloģijas katedras pētnieki sadarbībā ar SIA 
«Iecavnieks» ir izstrādājuši bionoārdāmu motorzāģu ķēžu 
eļļu, kas veidota uz rapšu eļļas bāzes. Ķēžu eļļa vidē noār-
dās aptuveni 20 dienu laikā.  

10 Robotzivs
Mehānikas institūta pētnieki sadarbībā ar ārzemju 

kolēģiem izstrādā zivsveidīgu robotu. Veiksmīga projekta 
rezultātā robotzivs tiks izmantota jūras gultnē esošo lādiņu 
apsekošanā un neitralizācijā. 

11 Bezpilota lidaparāts 
Transportmašīnu tehnoloģiju institūtā izveidoti 

bezpilota lidaparāti, kurus iespējams izmantot novērošanas 
un izlūkošanas gaisa uzdevumu veikšanai, vides ekomo-
nitoringam, lauksaimniecības zemes un meža masīvu 
stāvokļa kontrolei, video novērošanai, kā arī kustīgu un ne-
kustīgu objektu koordināšu noteikšanai, patrulēšanai u. c. 

12 Mākslīgās ožas sensori 
Tehniskās fizikas institūts sadarbībā ar Polimēr-

materiālu institūtu un Baltijas gumijas fabriku izstrādājis 
mākslīgās ožas sensoru – elektrovadošu poliizoprēna-
oglekļa nanocaurulīšu kompozītu – un noteicis tā spēju 
reaģēt uz organisko šķīdinātāju tvaiku klātbūtni ar elektris-
kās pretestības izmaiņu. Tas ir perspektīvs materiāls ķīmis-
ko sensoru izgatavošanai. 

13 Bionoārdāms iepakojuma materiāls 
Lai palīdzētu risināt planētas atkritumu problēmu, 

Polimērmateriālu institūtā izstrādāta jauna tehnoloģija 
ekoloģiski droša, ūdensnecaurlaidīga papīra iepakojuma 
izgatavošanai, kas, nonākot saskarsmē ar augsni, sadalās 
dažu mēnešu laikā, neveidojot toksiskas vielas. Iepakojums 
tiek izgatavots, uzklājot papīram plānu kārtiņu speciāla 
sastāva – divu polimēru maisījumu ar piedevām.

14 Mīnu meklētāja simulators 
Sistēmu teorijas un projektēšanas katedras, Teo-

rētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedras, kā 
arī Telekomunikāciju institūta pētnieki pēc Aizsardzības 
ministrijas pasūtījuma ir izveidojuši mīnu meklētāja si-
mulatoru Latvijas Jūras spēku Mācību centram Liepājā. 
Simulators ļauj virsniekiem un instruktoriem mācīties, 
neizbraucot jūrā. 

15 Riteņbraucēju josta un jaka ar gaismu 
izstarojošiem un atstarojošiem ele-

mentiem 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes un Elek-

tronikas un telekomunikāciju fakultātes studenti izveidojuši 
elegantu jostu un jaku riteņbraucējiem. Tajās iestrādāti gais-
mu izstarojoši un atstarojoši elementi, kas, riteņbraucējam 
pārvietojoties, mirgo, bet apstājoties deg pastāvīgi.

15 лучших изобретений РТУ
Составлен список 15 лучших изобретений РТУ этого года. В список вошел 

новый метод очистки системы питьевого водоснабжения, установка по производс-
тву фанерных сэндвич-конструкций, автономная платформа-робот, интеллекту-
альное уличное LED-освещение, солнечная комбисистема отопления, система ком-
бинированной оптически уплотненной связи следующего поколения, гранулы для 
восстановления челюстной кости, интеллектуальная одежда, масло для цепи мотор-
ной пилы на базе растительных масел, рыба-робот, беспилотный летательный ап-
парат, сенсоры искусственного обоняния, биологически разрушающаяся упаковка, 
стимулятор миноискателя, пояс и куртка для безопасности велосипедистов.

RTU TOP 15 inventions
The RTU TOP 15 inventions have been picked for this year. The top 

includes a new drinking water supply system purification method, a veneer 
sandwich-type structural element designing device, an autonomous robot 
platform, smart LED street lighting, a solar thermal heating combisystem, 
a next generation mixed optical wavelength division multiplexing system, 
granules for jawbone restoration, smart clothing, vegetable-oil-based chain-
saw chain oil, the robotic fish, an unmanned aircraft, artificial olfaction sen-
sors, a biodegradable packing material, a mine-detector stimulator, a belt 
and jacket for cyclist safety.

Uzzini vairāk par 
pētījumiem RTU – LnT video:
http://ej.uz/vrq6
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Jeļena Aleksandravičūte, 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmi-
jas fakultātes 3. kursa studente, RTU 
studentu teātris «Kamertonis»

«Kamertonis» ir iespēja izbaudīt 
radošu teātra festivālu gaisotni, ceļot 
un uzstāties dažādās Latvijas pilsētās 

un pasaules valstīs,  iepazīties ar interesantiem, radošiem, 
talantīgiem cilvēkiem, satikt jaunus domubiedrus, redzēt 
spožas izrādes. Tā ir unikāla iespēja būt aktierim. Tā ir 
radoša izaugsme, garīgās pasaules bagātināšana, dzīves 
skola un man pašai arī – mīlestība uz mūžu. Teātris stu-
dentiem sniedz jaunas iespējas, atklāj apslēptus talantus, 
sniedz pozitīvas emocijas, atelpu no saspringtām studijām. 
Arī no praktiskā skatupunkta – teātris nostiprina raksturu, 
atraisa domāšanu un iemāca uzstāties publikas priekšā.

«Kamertonis» mākslinieciskā vadītāja, režisore 
Ludmila Stančika, ludmila.stancik@mail.ru

Anitra Kuzmina, Inženier-
ekonomikas un vadības fakultātes 
3. kursa studente, RTU jauniešu vo-
kālais ansamblis «Jauna Nianse»

RTU jauniešu vokālais ansamblis 
«Jauna Nianse» ir devis man iespēju 
koncertēt dažādām auditorijām un 

izpildīt dažāda žanra mūziku, galvenokārt, a capella. Pie-
dalāmies ansambļu skatēs, kas ir svarīgs atskaites punkts. 
Mēģinājumu process ir jautrs: ir viegli sastrādāties ar jau-
niešiem un ansambļa vadītāju, jo katram ļauts iesaistīties 
ar savām dziesmu, kustību un tērpu idejām.

«Jauna Nianse» vadītāja Antra Dreģe, 
antra.drege@inbox.lv

Kristīne Gromova, Materiāl-
zinātnes un lietišķās ķīmijas fakul-
tātes 1. kursa studente, RTU sieviešu 
koris «Delta»

Koris mani un manas studijas ir 
pozitīvi ietekmējis – ir jauki divus 
vakarus nedēļā pavadīt citādākā 

atmosfērā, kur iespējams «atslēgties» no studijām, jo mē-
ģinājumos vienmēr valda brīva gaisotne. Kora diriģentes 
Inta Eizenberga-Cērmane, Līga Valaine un Ilona Haņina 
ir foršas un jautras. Kolektīvs ir saliedēts un draudzīgs. 
Tāpat kā mani, arī citus jaunos dziedāt gribētājus kolektī-
vā uzņem ar prieku. Koris «Delta» ir vieta, kur izkustināt 
balss saites, pasmieties un labi pavadīt laiku ar kolēģiem 
un citiem sadraudzības koriem. Un koris «Delta» – tā ir arī 
iespēja piedalīties Dziesmu svētkos.

«Delta» prezidente Sigita Audēja, 
sigitaaudeja@inbox.lv 

alkstat skatuves? 
Jums pienācis pasts!

ēRIKS BADAMšInS

Skatuve? – sapņaina jautājuma 
zīme pārvēla atbildi pār lūpām... Kopš 
1959. gada Rīgas Tehniskās univer-
sitātes (RTU) Studentu klubs ieved 
topošos inženierus Rīgas un Latvijas 
kultūras dzīvē ar daudzveidīgām un 
noturīgām tradīcijām, kultūras projek-
tiem un konkursiem. RTU Studentu 
kluba paspārnē šodien «elpo» dažādi 
amatieru kolektīvi un interešu klubi. 
Tās ir sava veida oāzes, kur nākamie 
inženieri ne tikai dzied, dejo, spēlē 

teātri vai mūzikas instrumentus, 
bet arī – paplašina pasaules 

redzējumu, izdzīvo fantastis-
kus mirkļus un aug kā per-
sonības. Viņi stāsta…

RTU studentiem piedāvā ne tikai studēt, bet arī iesaistīties 
mākslinieciskajos kolektīvos

Studentu teātris – tā ir radoša 
izaugsme, garīgās pasaules 
bagātināšana, dzīves skola un 
mīlestība uz mūžu
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Solveiga Kaļva, Materiālzi-
nātnes un lietišķās ķīmijas fakultā-
tes 2. kursa studente, RTU postfolka 
grupa «Vecpilsētas dziedātāji»

Kolektīvā katrs var radoši izpaus-
ties. Iesaistīšanās «Vecpilsētas dzie-
dātājos» ir jauniešu iespēja realizēt 

savus talantus un potenciālu, jo vārdus dziesmām radām, 
izmantojot folkloru un ietekmējoties no latviešu tautas-
dziesmām, bet mūziku saceram paši. Starp citu, laikā, kad 
Latvijā ienāk ļoti daudz ārzemju kultūras, šī ir iespēja pa-
likt pie latviskā.

«Vecpilsētas dziedātāji» vadītāja Linda Zonne-
Zomberga, linda.zonne@gmail.com

Pēteris Studens, Elektroni-
kas un telekomunikāciju fakultātes 
1. kursa maģistrants, RTU tautas 
deju ansamblis «Vektors»

Tautas dejas dejoju arī iepriekš. 
«Vektorā» redzēju iespēju augt kā de-
jotājam tehniskā ziņā, kā arī pašreali-

zēties dejā daudz augstākā līmenī un nodot dejas vēstījumu 
skatītājiem tā, lai zālē sēdošie tam notic un saprot – tas, ko 
izdzīvoju dejā, ir īsti. «Vektors» ir īstā vieta, kur to var iemā-
cīties izdarīt, jo pieredzes bagātais vadītājs Uldis Šteins māk 
izstāstīt dejas stāstu dejotājiem. Deja ir mūžīga kustība!

«Vektors» prezidents Māris Auziņš, 
vektors.tda@gmail.com 

Toms Sīpols, Būvniecības fa-
kultātes 1. kursa maģistrants, RTU 
vīru koris «Gaudeamus»

Korī «Gaudeamus» var satikt 
visdažādāko profesiju cilvēkus. Koris 
piedalās sabiedriskos pasākumos 
kopā ar Latvijā pazīstamiem cilvē-

kiem. Katru gadu organizē vismaz vienu ārzemju brau-
cienu. Strādājam ar lielu atbildības sajūtu, bet, kad darbs 
padarīts – notiek atpūtas pasākumi. Iesaistīšanās korī man 
deva iespēju dziedāt izcilā diriģenta Ivara Cinkusa vadībā 
un labi pavadīt laiku!

«Gaudeamus» prezidents Andis Ozoliņš, 
ozolins.an@inbox.lv

Rūta Auziņa, Inženierekono-
mikas un vadības fakultātes 2. kursa 
studente, RTU teātra studija «Spēle»

Kad pirmo reizi nācu uz teātra 
mēģinājumu, mani māca bailes, ka 
nespēšu iejusties un nekas nesanāks, 
jo nekad nebiju spēlējusi teātri. Taču 

mani pārsteidza, cik ātri iejutos, cik kolektīvs ir atsaucīgs 
un draudzīgs! Mūsu režisors Romans Grabovskis ir fantas-
tisks cilvēks ar radošām idejām. Uz skatuves jūtos «kā zivs 

ūdenī», un ir sajūta, ka  esmu īstajā vietā un laikā. Teātra 
vasaras nometnes, kopīgi profesionālo teātru izrāžu ap-
meklējumi, «pasēdēšanas» pēc mēģinājumiem – tas viss ir 
neatņemama manas dzīves sastāvdaļa.

«Spēle» mākslinieciskais vadītājs Romans Gra-
bovskis, romansgrabovskis@inbox.lv

Ansis Bērziņš, Datorzinātnes 
un informācijas tehnoloģijas fakul-
tātes 3. kursa students, RTU studen-
tu pūtēju orķestris «SPO»

Spēlēju orķestrī «SPO» jau trīs ga-
dus. Orķestris dod iespēju «atslēgties» 
no studiju slodzes, jo gaisotne kolek-

tīvā ir ne tikai radoša, bet arī jautra. Dalība «SPO» sniedz 
lielisku iespēju spēlēt dažādos svētkos, festivālos, gājienos, 
valsts un pašvaldību organizētajos pasākumos, doties ceļo-
jumos uz festivāliem un konkursiem visā Eiropā.

«SPO» mākslinieciskais vadītājs, galvenais diriģents 
Māris Martinsons, maris.martinsons@ltv.lv

Oļesja Kizenkova, Rīgas Biz-
nesa skolas (RBS) MBA program-
mas absolvente, RBS jauktais koris

Man koris ir cilvēki. Cilvēki mūsu 
korī nepārstāj pārsteigt, no viņiem 
vienmēr var mācīties. RBS koris – tie 
ir cilvēki, ar kuriem droši var doties 

gan tuvos, gan tālos ceļojumos – šādi mēs krājam iespaidus 
un jaukus brīžus, kas piedzīvoti kopā būšanā – dziesmās 
un «ārpus skatuves». Visa gada garumā Latvijā ne tikai 
koncertējam, bet arī dodamies ziemas pārgājienos, pieda-
lāmies pavasara maratonā un vasaras nometnē. Vislieliskā-
kais piedzīvojums bija koncerttūre Ziemeļamerikā!

RBS jauktā kora diriģents Gints Ceplenieks, 
rbschoir@rbs.lv

Studentus ar muzikālām priekšzināšanām gaidīs arī 
RTU stīgu ansamblī «Gaiva», vadītāja Dzidra Pelēķe.

Грезите о сцене? Вам письмо!
Уже с 1959 года в РТУ действует Студенческий клуб, в составе которого ра-

ботают несколько студенческих любительских коллективов и клубов по интересам. 
Будущие инженеры обогащают культурную жизнь Риги и Латвии разнообразными 
традициями и культурными проектами. Участники художественных коллективов 
РТУ рассказывают, что участие в в них великолепная возможность петь, танцевать, 
учиться актерскому мастерству и играть на музыкальных инструментах, а также рас-
ширять кругозор и переживать фантастические моменты на сцене.

Craving for the stage? You’ve got mail!
The RTU Students Club is operating since 1959 and incorporates 

various student amateur groups and professional-clubs. The future engineers 
enrich the cultural life of Latvia with various traditions and cultural projects. 
The members of the RTU arts groups consider participation in the groups to 
be a great opportunity for singing, dancing, acting and playing musical instru-
ments, as well as expanding one’s worldview and experiencing some fantastic 
moments on stage. 

• Psiholoģijas klubs «Meklējumu laboratorija»
• Līnijdeju klubs
• 3x3 danču klubs
• Bērnu un jauniešu interešu klubs «Malacis»
• Ceļotāju klubs
• Balles deju klubs
• Antona Patļina aktiermeistarības skola

www.kulturartu.lv
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Janvāra pievakare. Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) galvenā ēka. Nošu 
telpa. Zemapziņā un atmiņu plauktos aizvien var tvert emociju atspulgus, kas 
palikuši pēc RTU vīra kora «Gaudeamus» koncerta. Kora vadītājs, diriģents 
Ivars Cinkuss sarunā ar «Jauno Inženieri» nojauc pēdējās nedrošās sienas 
starp inženierzinātni un mākslu. Arī citu RTU māksliniecisko kolektīvu vadītāji un 
dalībnieki – studenti – savās izpausmēs tuvina šīs paralēlās pasaules – būdami 
inženieri, uzstāda pasaules garākās dejas rekordu, spēlē teātri starptautiskos 
festivālos un iesaistās pasaules koru olimpiādes organizēšanā. 

ēRIKS BADAMšInS

Cits inženieris: 
Ginesa rekordu grāmatā 
un koncertzālēs
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Другой инженер: в книге рекордов 
Гинеса и в концертных залах

Руководитель и дирижер мужского хора РТУ «Gaudeamus» Иварс Цинкус 
рассказывает, что в хоре студенты инженерных наук расширяют круг дру-
зей и знания об искусствах, развивают свой духовный мир и обогащаются 
как личности. Дирижер считает, что мужские хоры, традиция которых ухо-
дит корнями в 19-ый век и берет свое начало от немецких клубов любителей 
пения «Liedertafel», без сомнения являются одним из способов поддержа-
ния мужественности. Пение в мужском хоре – это как последний мужской 
островок в феминизированном мире, – шутит дирижер.

Another kind of engineer: in the Guinness 
Book of Records and in concert halls

Ivars Cinkuss, choirmaster and conductor of the RTU men’s choir «Gaudeamus» 
believes, that the choir helps engineering students to gain new friends and knowl-
edge about arts, develops their inner creative world and enriches their personali-
ties. The conductor is of the view that men's choirs – with their traditions stemming 
from as far back as the 19th century German «Liedertafel» singing club – certainly 
are one of the ways of preserving that certain manhood vibe; «Singing in a men’s 
choir is like being on the last masculine island in the surrounding feminine 
ocean,» the conductor cracks a joke.

Kāpēc inženierim vērts mācīties 
ne tikai montēt iekārtas, bet arī 
dziedāt?

Es vadu korus, un tajos inženieris, 
pirmkārt, var paplašināt draugu loku, 
otrkārt – paplašināt zināšanu loku 
ārpus inženierzinātnes – mākslās, 
attīstīt radošo pasauli un intelektuāli 
bagātināt sevi. Nekad nenāks par ļau-
nu zināt, kas ir Bahs, Mikelandželo, 
Vāgners, Dārziņš, pamēģināt ieiet 
dižgaru pasaulē un paskatīties uz sevi 
viņu acīm. 

                   
Ar ko «Gaudeamus» ir īpašs uz 

kopējā Latvijas vīru koru fona?
Lai gan «Gaudeamus» ir amatieru 

koris, mums ir stingras tradīcijas, hie-
rarhija, uzbūve, liela pašcieņa, vēsture, 
tās izpratne, mākslinieciski ļoti augsti 
mērķi un profesionāla darba organi-
zācija. Un tas mūs izceļ citu Latvijas 
vīru koru vidū.

Vai «Gaudeamus» RTU studenti 
iesaistās labprāt?

Jā, studenti nāk un piesakās, pa-
rasti – studiju gada sākumā. Protams, 
viena daļa atbirst dažādu iemeslu dēļ. 
Piemēram, konstatē, ka šī nodarbe 
nav domāta viņiem – par grūtu, jo 
viņi nav sagatavoti un nekad nav bi-
juši orientēti uz dziedāšanu. Bet allaž 
trešdaļa no tiem, kas atnāk un pamē-
ģina, paliek. Viņiem patīk tas, ko šeit 
dara, un esmu ļoti priecīgs par šiem 
jauniešiem. Gadu laikā esmu novē-
rojis, ka jaunie cilvēki paliek arvien 
gudrāki – daudz ātrāk uztver lietas. 
Arī tiem jauniešiem, kuri iepriekš ar 
mūziku nav bijuši saistīti, dziedāšana 
sāk izdoties daudz ātrāk, nekā tas bija 
pirms 15, 20 un 30 gadiem.

Kāds ir vidējais dziedātāja ve-
cums Latvijas vīru koros un kāds – 
«Gaudeamus»?

«Gaudeamus» dzied visas paau-
dzes. Tas ir kora spēks, jo mierīgi 
līdzās pastāv studenti un seniori – 

esam ļoti integrēta vienība. Ienākot 
korī, paaudžu domstarpības, sociālo, 
politisko uzskatu atšķirības izgaist, un 
visi strādā vienam mērķim. Nav paau-
džu dalīšanās. «Gaudeamus» vidējais 
vecums ir spēkpilns – ap 40. Tas mūs 
patīkami atšķir no vidusmēra Latvijas 
vīru koru kopējās ainas, kas noveco. 

Kā, jūsuprāt, varētu veicināt jau-
niešu pievēršanos koru kustībai? 

Tas ir paša kora rokās. Ar inten-
sīvu darbu un dažāda žanra mūzikas 
dziedāšanu mēģinām noturēt pro-
fesionālu līmeni gan plānošanā, gan 
koncertdarbībā. Sadarbojamies ar 
profesionāliem māksliniekiem un 
simfoniskajiem orķestriem utt. Tas ir 
veids, kā mēs piesaistām jaunus cilvē-
kus. Tie, kurus interesē akadēmiskā 
mūzika, to šeit atrod.

Kāpēc jūs ieteiktu topošajiem 
studentiem dziedāt korī?

Iemācīties nodziedāt kopējā «as-
toņbalsīgā mājā», atrast un mākslinie-
ciski «izvest» caur skaņdarbu «savu 
līniju» – tas nemākošam jauneklim 
prasa zināmu intelektuālu piepūli. 
Bet jebkuru jaunieti, kurš to veic, tas 
padara skaistāku un bagātāku. Turklāt 
koris – tā ir brīnišķīga pasaule un 
«iekšējā sadzīve». Katrā ziņā šī vīru 
kopiena, kuras tradīcijas nāk jau no 
19. gadsimta vācu «Liedertafel» dzie-
dāšanas klubiņa formas, neapšaubāmi 
ir viens no vīrišķības uzturēšanas 
veidiem. Reiz vienā intervijā pau-
du – dziedāšana vīru korī ir kā pēdējā 
vīrietības sala feminizētā pasaulē 
(smejas)... Kaut kas tajā ir, jo sagādā 
īpašas sajūtas. Protams, skatoties no 
otras puses, mums ir arī daudz lustes 
ar sievu koriem. Daudzi mūsējie šajos 
koros atraduši draudzenes, vēlāk – 
sievas. Mēs apvienojam profesionālo 
darbu un muzicēšanu ar kūsājošu 
sabiedrisko dzīvi. Amatieru mākslā 
patīkamās emocijas spēlē ļoti nozīmī-
gu lomu, un – tā jābūt! 

Kā attīstās iecere par pasaules 
koru olimpiādes organizēšanu Rīgā? 

Pasaules koru olimpiāde notiek 
reizi četros gados dažādās pasaules 
malās. Esam piedalījušies vienā šādā 
olimpiādē Ķīnā, kur savā grupā iegu-
vām Zelta godalgu. 2014. gadā pasaules 
koru olimpiāde notiks Rīgā. Tā noteik-
ti pulcēs ļoti interesantas muzikālās 
vienības no visas pasaules, sākot ar 
eksotisku salu kolektīviem, kuri uzstā-
jas ar savu tautu unikālo koru mūziku, 
beidzot ar akadēmiskiem Rietumeiro-
pas kolektīviem, kas ievēro klasiskās 
tradīcijas. Šeit viss saplūdīs kopā, un 
tas būs Rīgā. Arī «Gaudeamus» pieda-
līsies šajā olimpiādē.

RTU 150 gados izlolojusi ne tikai vairākas inženieru paaudzes, 
kas radījušas lietas, bez kurām nav iedomājama mūsu ikdiena, bet arī devusi 

pienesumu Latvijas kultūras un sabiedriskajā dzīvē

Rūdolfs Sniķersproģis, 
Transporta un mašīnzinību fakultā-
tes 2. kursa maģistrants, RTU vīru 
kora «Gaudeamus» dalībnieks

Lai iekļautos korī «Gaude-
amus», nepieciešams tikai dzie-
dātprieks. Priekšzināšanas mūzikā 
palīdzēs, bet nav obligātas. Korim 
ir «vārds» un bagāta vēsture, līdz 
ar to jābūt atbildīgam, aktīvam 
dziedonim, jo katra balss veido 
«Gaudeamus» brašo skanējumu. 
Kolektīvs ir atvērts un izpalīdzīgs, 
jaunajiem tiek piešķirts krusttēvs – 
dziedātājs, kurš palīdz iejusties 
korī. Iekļauties kolektīvā ir vienkār-
ši, ja vien pašam ir dziedātprieks.

Spilgtākais notikums ar «Gau-
deamus» man bija pirmais brau-
ciens uz Itāliju, Adrijas jūras Lido 
de Jeselo kūrortu. Tas bija pilns 
piedzīvojumiem, pat leģendārs. 
Šis ceļojums ļāva tuvāk iepazīt 
korabiedrus un iegūt ļoti labus 
draugus, ar kuriem aizvien kopā 
dziedam un pavadām brīvo laiku.

«Gaudeamus» dzied 
visas paaudzes, tas 
ir kora spēks
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Obligātas sporta 
nodarbības 
pirmkursniekiem

Pirmā kursa pilna laika studen-
tiem sporta nodarbības RTU ir obligā-
tas. Tās notiek pēc nodarbību saraksta 
mācībspēku vadībā. 

Obligātās nodarbības studenti 
var izvēlēties šādos sporta veidos:

basketbols •
futbols •
volejbols •
vieglatlētika •
peldēšana •
bokss •
cīņa  •
aerobika •
atlētiskā vingrošana •
estētiskā vingrošana •
ārstnieciskā vingrošana •

Izlašu sports – 
labākajiem

Studenti ir aicināti papildināt RTU 
izlases komandas, ja pirms studijām, 
mācoties skolā, nopietni nodarboju-
šies ar kādu no sporta veidiem. Veik-
smīgākajiem sportistiem RTU sniedz 
dažāda veida atbalstu – eksāmenu se-
sijas pagarinājumus, individuālos stu-
diju plānus, kā arī – piedāvā izvēlēties 
sev ērtāko studentu viesnīcu u. tml. 

 RTU darbojas šādas izlašu ko-
mandas:

florbols •
basketbols •
futbols •
volejbols •
handbols •

frisbijs •
teniss •
galda teniss •
badmintons •
vieglatlētika •
peldēšana •
svarbumbu celšana •
bokss •
cīņa  •
džudo •
šahs •
estētiskā vingrošana •
dambrete •

RTU sporta bāzes
RTU ir šādas sporta bāzes:

peldbaseins (Ķīpsalas ielā 5) •
trenažieru zāle (Raņķa dambī 24a) •
sporta spēļu zāles (Meža ielā 1  •
un Lomonosova ielā 1)
cīņas zāle (Meža ielā 1) •
boksa un svarbumbu celšanas  •
zāles (Skolas ielā 11)
aerobikas, estētiskās vingrošanas  •
un galda tenisa zāles (Raņķa 
dambī 24a)
šautuve (Raņķa dambī 24a) •
stadions (Daugavgrīvas ielā 56a) •
sporta un atpūtas bāze «Ronīši»  •
(Engures novadā, Klapkalnciemā)

Studentu ērtībām RTU sporta 
nodarbības atsevišķos gadījumos 
notiek arī īrētās sporta bāzēs:

Olimpiskais sporta centrs •
Hanzas vidusskolas sporta zāle •
VEF sporta zāle •
Rīgas Kultūras vidusskolas spor- •
ta zāle
Daugavas stadions •
Rīgas Nacionālā sporta manēža •

sports rTU
ēRIKS BADAMšInS

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) jau izsenis tiek dēvēta par sportiskāko 
augstākās izglītības iestādi Latvijā. Ne tikai tāpēc, ka universitāte saglabājusi 
obligāto sporta nodarbību tradīciju pirmkursniekiem, bet arī tāpēc, ka no RTU 
nākuši daudzi izcili sportisti, tostarp: volejbolists Pāvels Seļivanovs, bobslejists 
Zintis Ekmanis, svarcēlājs Raimonds Bergmanis, basketbolists Valdis Valters 
un citi. Sporta dzīvi RTU organizē un vada Sporta katedra sadarbībā ar Sporta 
klubu: iesaistoties sportā, daļa studentu pilnveido sporta meistarību izlašu ko-
mandās, daļai – sports ir hobijs vai veids, kā stiprināt veselību.

RTU studenti ir ne vien talantīgi 
inženieri, bet arī izcili sportisti

Florbols 
«RTU/Inspecta» vīriešu komanda

«EuroFloorball» čempionu 
kauss – 1. vieta
Latvijas florbola čempionāts 
2011 – 1. vieta
Latvijas universiāde – 2. vieta

Frisbijs 
Studentu čempionāts (vīriešu 
komanda) – 1. un 6. vieta 
Studentu čempionāts (sieviešu 
komanda) – 2. vieta; jauktajā 
grupā – 2., 4., 8. vieta

Basketbols 
«RTU/Merks» sieviešu komanda

Latvijas Sieviešu basketbola 
līga – 2. vieta
«Nike» kauss – 2. vieta
Latvijas universiāde – 3. vieta

Šahs
RTU šaha komanda

Latvijas komandu čempionāts 
(augstākā līga) – 1. vieta
Latvijas universiāde – 
1. vieta (gan studentēm, 
gan studentiem) 
Latvijas klubu kauss – 1. vieta 
Liepājas rokāde – 3. vieta  

Volejbols
RTU vīriešu komanda

LSPA starptautiskais 
turnīrs – 1. vieta
Latvijas Nacionālā līga – 3. vieta
Latvijas universiāde – 3. vieta

Spožākās 
RTU sporta komandu 
uzvaras 2011. gadā
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RTU vīriešu volejbola komandas 
treneris Maksims Žuks atzīst, ka  
viņa trenētajā volejbola komandā ir 
ļoti laba atmosfēra un norit kvalita-
tīvs, plānveidīgs darbs: «Šāda darba 
kultūra nav tikai volejbolā, bet visās 
RTU sporta komandās. Esmu pār-
liecināts, ka sports un studijas viens 
otru papildina. Sports cilvēkā attīsta 
veselīgu sacensības garu, kas palīdz 
nepārtraukti tiekties pēc uzvarām un 
panākumiem arī studijās. Sportā nav 
obligāti uzvarēt vai kļūt par profesio-
nāli, tas ir arī interesants brīvā laikā 
pavadīšanas veids.»

Edžus Bunka, Transporta 
un mašīnzinību fakultātes 1. kursa 
students, RTU florbola komandas 
«RTU/Inspecta» spēlētājs, stāsta: 
«Mūsu komandai vienmēr paticis 
gan spēlēt, gan uzvarēt. Visspilgtākā 
līdz šim bijusi uzvara «EuroFloorball» 
čempionu kausā, kas notika Polijas 
pilsētā Rakoņevicē. Šī uzvara ļaus 
mums piedalīties Eiropas čempionu 
kausa finālā, kas vienkopus pulcēs 
stiprākās Eiropas komandas.»

Baiba Bogdasarova, Inže-
nierekonomikas un vadības fakultā-
tes 2. kursa maģistrante, RTU galda 
tenisa komandas spēlētāja, kura RTU 
pārstāvēja arī XXVI Pasaules vasaras 
universiādē Ķīnā, saka: «Spēlējot gal-
da tenisu, esmu attīstījusi labu reakci-
ju, veiklību un psiholoģisko noturību. 
Tas mani vienmēr ir disciplinējis 
un iemācījis censties pēc iespējami 
labiem rezultātiem gan sportā, gan 
studijās. Uzvaras un apziņa, ka aiz-

stāvi savas universitātes godu, sniedz 
milzīgu gandarījumu.» 

Roberts Freibergs, Trans-
porta un mašīnzinību fakultātes 
3. kursa students, RTU handbola 
komandas spēlētājs atzīst, ka viņa 
komanda lepojas ar to, ka var trenēties 
handbola leģendas Harija Čebrikova 
vadībā. Viņam ir arī savs veiksmes 
stāsts: spēlējot RTU komandā, Robertu 
pamanīja un izlases kandidātu lokā ie-
kļāva Latvijas handbola izlases treneris. 

Guna Zoltnere, Inženier-
ekonomikas un vadības fakultātes 
1. kursa studente, RTU basketbola 
komandas «RTU/Merks» spēlētāja 
stāsta: «Spēlēju gan galvenajā ko-
mandā «RTU/Merks», kas cīnās par 
augstām vietām Latvijas Sieviešu 
basketbola līgā, gan «RTU/Merks-2» – 
piedalās Jaunajā sieviešu basketbola 
līgā. Tā ir laba iespēja daudz mācīties 
no pieredzējušajām spēlētājām.»

Ernests Važa, Transporta un 
mašīnzinību fakultātes 3. kursa stu-
dents, RTU telpu futbola izlases spē-
lētājs atzīst: «Spēlēt RTU telpu futbola 
izlasē – tā ir iespēja cīnīties ar vado-
šajām Latvijas telpu futbola koman-
dām un sportot jautrā un saliedētā 
kolektīvā. Treniņos valda nepiespiesta 
atmosfēra: varam gan smagi strādāt, 
gan – izvēdināt galvu pēc lekcijām. Ko-
mandā ir iespēja arī papildināt draugu 
loku – ar viņiem neformālā gaisotnē 
var apspriest pēcspēles video rullīti, 
atrast kopīgas intereses un «iekulties» 
pirms un pēcspēļu piedzīvojumos.»

vārds sportistiem
Uzvaras un apziņa, 
ka aizstāvi savas 
universitātes godu, 
sniedz milzīgu 
gandarījumu

Спорт в РТУ
Учеба в РТУ дает не только высококачественное высшее образование, но и 

великолепную возможность заниматься каким-либо из предлагаемых видов спорта 
для укрепления здоровья или с целью усовершенствования спортивного мастерства. 
Для студентов первого курса программ полного времени обучения занятия спортом 
обязательны. Организаторы спорта в РТУ считают, что это верный способ укрепле-
ния здоровья студентов. Организацией и управлением спортивной жизнью в РТУ 
занимается Кафедра спорта РТУ в сотрудничестве со Спортивным клубом РТУ.

Sports at RTU
RTU provides not only good quality higher education but also great 

opportunities for doing sports in one of the disciplines offered by the uni-
versity, regardless whether done for staying in shape or for more serious skill 
improvement. Sports classes are compulsory for 1st year full-time students. 
University sports organizers believe that this is a great way of improving the 
students’ health. The RTU sports-life management is done by the RTU Chair 
of Sport in cooperation with the RTU Sports Club.

RTU sporta 
notikumi – ikvienam 
interesentam

RTU ik gadu norisinās vairāki 
nozīmīgi sporta notikumi, kuros var 
iesaistīties visi studenti: Rektora kauss, 
pirmā kursa sporta diena sporta un 
atpūtas bāzē «Ronīši», basketbola un 
volejbola dienas u. tml. Šogad, atzīmē-

jot RTU 150. jubilejas gadu, notiek arī 
sešu sporta pasākumu «sērija» starp 
studentiem un mācībspēkiem «Stu-
dents pret profesoru. KURŠ KURU?».

Svarīgākais sporta notikums 
universitātē ir Rektora kausa izcīņa. 
Tas ir ikgadējs RTU Sporta kluba un 
Sporta katedras organizēts sacensību 
kopums, kurā 14 sporta veidos RTU 
fakultāšu studenti noskaidro sportis-

kāko fakultāti kopvērtējumā. 
Savukārt viens no spilgtākajiem 

izlašu sportistu notikumiem ir uni-
versiāde – sporta pasākums, kurā pie-
dalās universitātēs studējoši sportisti. 
Pagājušajā gadā Latvijas XXI universi-
ādē RTU komandas guva spožas uzva-
ras: kopvērtējumā studentiem – 
1. vieta, studentēm – 2. vieta.
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RTU Studentu 
parlaments – vieta 
tieši Tev

RTU Studentu parlaments pār- •
stāv studentu intereses 
Darbojas kopš 1992. gada •
Studentu parlamentā darbojas  •
deviņu virzienu nodaļas

www.rtusp.rtu.lv

RTU Studentu parlamentā (SP) 
darbojas aktīvi un radoši jaunieši, kuri 
pārstāv RTU studentu intereses: veici-
na studiju kvalitātes uzlabošanu, vides 
labiekārtošanu, organizē dažādas ār-
pusstudiju aktivitātes u. tml. 

Studentu parlamentam ir savs bi-
rojs universitātes telpās, Ķīpsalā. Tas ir 
atvērts ikvienam, kurš vēlas uzdot jau-
tājumus, lūgt palīdzību atrisināt kādu 
situāciju, kas radusies studiju procesā, 
vienkārši izbaudīt studentisku gaisotni 
vai pats piedalīties dažādu pasākumu 
organizēšanā. Turpat, pie SP biroja, ir 
izveidota arī bērnistaba «Lācītis In-
tegrālītis», kurā studējošie vecāki var 
atstāt bērnu aukles uzraudzībā, kamēr 
paši apmeklē lekcijas. 

Darbošanās Studentu parlamentā 
un fakultāšu studējošo pašpārval-
dēs attīsta prasmi vadīt un motivēt 
darbam, argumentēt, paust viedokli, 
piesaistīt finansējumu un atbalstītājus 
dažāda mēroga projektiem, rūpēties 
par kreatīviem pasākumiem un pasā-
kumu publicitātes kampaņām u. c. 

Tieši Studentu parlamentā sākas 
neaizmirstamie un piedzīvojumiem 

bagātie studiju gadi, tiek iepazīti jauni 
draugi, tverti mirkļi un iespējas. 

Studentu parlaments ik 
gadu organizē daudz pasāku-
mu, tostarp:

katras fakultātes pirmā kursa stu- •
dentu nometnes, kur pirms stu-
diju sākšanas jaunie studenti var 
iepazīt RTU sadzīvi un iespējas;
«Iezvanīšanas svētki» 1. septembrī; •
pirmā kursa studentu iesvētības; •
vasaras prakšu konkurss «Labā  •
prakse»; 
Studentu ziemas sporta spēles; •
Koju dienas; •
matemātikas olimpiāde, kurā  •
sacenšas studenti un skolēni;
konstruēšanas sacensības; •
plostu būvēšana un rallijs; •
Boulinga turnīrs; •
Baltijas mēroga robotu konstruē- •
šanas sacensības «Robotika»;
starpaugstskolu pasākumi «Stu- •
dentu paradīze» un «Mīlestības 
svētki» u. c.

Sadarbībā ar Latvijas In-
vestīciju un attīstības aģentū-
ru organizēti šādi pasākumi:

Biznesa ideju konkurss «Ideju  •
kauss», kurā var piedalīties ik-
viens Latvijas iedzīvotājs, lai pār-
vērstu inovatīvu ideju biznesā;
«Tehniskās jaunrades dienas»,  •
kas tradicionāli norisinās visā 
Latvijā.

paplašini savu 
redzesloku – iepazīsti 
studentu parlamentu un 
BEST-Riga 

SAnTA TROKšA

Studentu organizācija ir īstā vieta, kur iegūt jaunus draugus, pa-
plašināt redzesloku, piepildīt sapņus un attīstīt sevi. Rīgas Tehnis-
kajā universitātē (RTU) darbojas vairākas studentu organizācijas. 
Šoreiz – par Studentu parlamentu un BEST-Riga. Iepazīsimies! 

Daudzi RTU studenti atzīst – tieši studentu 
organizāciju aktivitātēm veltītais laiks studijas 

darījis neaizmirstamas

Tieši Studentu parlamentā sākas 
neaizmirstamie un piedzīvojumiem 
bagātie studiju gadi, tiek iepazīti jauni 
draugi, tverti mirkļi un iespējas
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Расширь свой кругозор – познакомься со 
Студенческим парламентом и BEST-Riga

В РТУ действуют несколько студенческих организаций, в их числе Студенческий 
парламент и BEST-Riga. Студенческий парламент занимается улучшением качества 
учебы, благоустройством учебной среды, представляет интересы студентов РТУ и 
организует различные внеучебные мероприятия. BEST-Riga – Рижское отделение 
Board of European Students of Technology – реализует международные проекты, ко-
торые позволяют студентам технических специальностей различных стран встре-
чаться, знакомиться с культурами других народов, учиться друг у друга и развивать 
свои способности.

Expand your horizons – learn more about 
the Student Parliament and BEST-Riga

RTU has several student organizations, including the Student Parliament and 
BEST-Riga. The Student Parliament is concerned with improving the study 
quality, facilitating the environment, representing the students’ interests and 
organizing various out-of-studies activities. BEST-Riga is an abbreviation 
for the Board of European Students of Technology Riga division. This orga-
nization arranges international cooperation projects, allowing the students 
of technical fields to meet and get to know the cultures of various European 
countries, to learn from one another and to improve their skills.

BEST – iedvesmas 
un brīvības sajūtai

BEST •  – Eiropas Tehnisko 
universitāšu studentu orga-
nizācija
Pārstāvniecība 91 universitātē  •
30 Eiropas valstīs
BEST-Riga •  18 gadus darbojas 
Rīgas Tehniskajā universitātē 

www.best.rtu.lv 

Ar vīziju – vairot dažādību – un 
misiju – attīstīt studentu – Eiropas 
Tehnisko universitāšu studentu orga-
nizācija BEST jeb Board of European 
Students of Technology tehnisko spe-
cialitāšu studentiem sniedz iespēju 
iepazīt un izprast citu zemju kultūras, 
tikties un mācīties vienam no otra un 
attīstīt personīgās prasmes. 

BEST notiek divu veidu – publis-
kie un slēgtie – pasākumi. Piedalīties 
publiskajos pasākumos – akadēmis-
kajos kursos, inženieru sacensībās, 
izglītības simpozijos un forumos – 
aicināts jebkurš RTU students. Slēgto 
pasākumu – treniņu nometņu, darba 
grupu, sanāksmju, forumu, asambleju 
un reģionālo sanāksmju – mērķaudi-
torija ir BEST biedri.

«BEST-Riga vieno draudzība, jaut-
rība un vēlme pilnveidoties un mācī-
ties. Meklējam arvien jaunas iespējas 
nepārtraukti mainīgajos apstākļos. 
Apgūstam prasmes un novērtējam 
visu, ko iemācāmies. Mēs radām vidi, 
kur ikviens var dalīties idejās un tās 
attīstīt,» tā par BEST-Riga darbību 
stāsta organizācijas prezidente Laura 
Žumbure.

BEST ik gadu organizē 
daudz pasākumu, tostarp:

Inženieru sacensības RTU – šo- •
gad sacensības norisinājās 25. febru-
ārī. Šīs sacensības notiek jau deviņus 
gadus, ik gadu tās universitātes Lielajā 
aulā vienkopus pulcē 150 radošas 
studentu komandas, lai noteiktu uz-
varētāju divās sacensību kategorijās – 
konstruēšanā un situācijas analīzē. 
Divus gadus dalībai sacensībās kon-
kursa kārtībā tiek atlasīta arī skolēnu 
komanda, kurai ir iespēja sacensties 
ar studentiem. Uzvarētāju komanda 
no Rīgas dodas uz Baltijas Inženieru 
sacensībām. Šogad tās notiks Maskavā 
(Krievija), savukārt noslēdzošā kārta– 
Eiropas Inženieru sacensības – norisi-
nāsies Zagrebā (Horvātija);

katra  • BEST grupa reizi gadā 
organizē starptautiskus kursus, kuros 
studenti 7–14 dienas kādā no Eiropas 
valstīm papildina zināšanas inženier-
tehniskajās jomās u. c.

BEST-Riga ļauj tehnisko 
specialitāšu studentiem iepazīt 

un izprast citu zemju kultūras 
un mācīties vienam no otra 

Topošie inženieri reizēm būvē 
amfībijas un plostus, bet šoreiz top 
pasaulē ātrākais ekotehnomobilis 
«Aināriņš»

2011. gadā Studentu parlaments 
veica pētījumu par inženierzinātņu 
studentu apmierinātību ar studi-
jām Latvijā. 
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18. maijā universitātē norisināsies akcija «Laid, lai pulkstenis iet!».
Tās laikā tiks ieslēgti laika atpakaļskaitīšanas hronometri, jo līdz 150. RTU jubilejai būs palikušas tieši 150 dienas.

18. augustā Vērmanes dārzā norisināsies pasākums «Es Tu RTU».
Rīgas svētku laikā RTU studenti, zinātnieki, dziedātāji, dejotāji un sportisti piepildīs Vērmanes dārzu ar 

zinātniskiem eksperimentiem, aizraujošiem izgudrojumiem, dziesmām, dejām un gavilēm. 

RTU dzimšanas dienā – 14. oktobrī – grandiozs lieluzvedums Arēnā Rīga,
kurā pirmatskaņojumu piedzīvos RTU jubilejai veltīta mākslas un tehnoloģiju performance, 

kur zinātne tiks skatīta caur mākslas prizmu.

Svētku kalendārs: www.rtu.lv/150

rTU 150. dzimšanas 
dienas ballīte

Ja nav gadījies būt tādā dzimšanas dienā, kur tortē deg 150 svecītes, 
apmeklē kādu no Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) ballītēm! RTU savulaik 
bija pirmā augstskola tagadējās Latvijas teritorijā. Universitātes dibināšanas 
diena ir 14. oktobris, un šogad rTU aprit 150 gadu. Visa šā gada garumā 

studenti un mācībspēki organizē svētku pasākumus.

ĢENERĀLSPONSORI

RTU LIELDRAUGI ATBALSTĪTĀJS
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Čivini kopā ar inženieriem!  www.twitter.com/RTU_InfoCentrs

pie-pluso svarīgāko!  profiles.google.com/infocentrs.rtu

re, kā peld robotzivis!  www.youtube.com/RigaTechnicaluni

pacel «like» īkšķi!  www.facebook.com/rigastehniskauniversitate

Esi draugos ar studentiem!  www.draugiem.lv/rtu/
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Nāc un studē
rīgas Tehniskajā universitātē!

pieteikšanās pilna laika studijām: 10.–17. jūlijs
www.rtu.lv/uznemsana

Pirmais Rīgas Tehniskās universitātes (tolaik – Rī-
gas Politehniskās augstskolas) direktors, fizikas, 
ķīmijas un mineraloģijas profesors Ernsts Nauks 
(1819–1875) dzimis Auerštetē, Vācijā. Ieradies 

Rīgā pirms 150 gadiem, E. Nauks izveidoja tikko dibinātās 
augstskolas struktūru, visu nodaļu programmas un nokom-
plektēja mācībspēku sastāvu. Iegājis vēsturē kā vienīgais di-
rektors ar pedagoģisko izglītību. Būdams iejūtīgs, eksāmenos 

E. Nauks esot licis mazliet augstākas atzīmes, lai neviens stu-
dents nejustos netaisnīgi novērtēts. Gan sabiedriskajā darbā, 
gan saskarsmē ar studentiem profesors bijis laipns, vienkāršs 
un pieticīgs, viņš cilvēkus piesaistījis ar labu garastāvokli un 
jokiem. E. Nauka aizraušanās bijusi klavierspēle un šahs – 
viņš arī miris šaha partijas laikā ar Rīgas ģenerālgubernatoru 
Pjotru Bagrationu. Pateicoties E. Nauka darbam, tika sākta 
augstākās izglītības tradīciju iedibināšana Latvijas teritorijā.

40 J A U N A I S  I N Ž E N I E R I S

Pirmajā jauno studentu uzņemšanas dienā,
10. jūlijā, Rīgas Tehniskajā universitātē, Kaļķu ielā 1

Akcija «Kāp augstāk ar RTU!»

Vai esi gatavs sasniegt virsotnes?
Nāc un pārbaudi spēkus! 
Alpīnisma siena un jautras atrakcijas reflektantiem


