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Ceturtdiena 04.10.
14.00–15.00 RTU 150 gadu jubilejas preses konference Kaļķu iela 1, 119. telpa

15.00–16.00 Latvijas Bankas izdotās RTU jubilejas monētas prezentācija Kaļķu iela 1, 201. telpa

Piektdiena 05.10.
12.00–13.00 RTU 150 gadu jubilejas grāmatas iznākšanas svētki Kaļķu iela 1, 201. telpa

Pirmdiena 08.10.
11.00–12.00 Latvijas Pasta izdotās jubilejas pastmarkas atklāšana Kaļķu iela 1, 201. telpa

trešdiena 10.10.

17.00–21.00
Reģistrācija RTU 150 gadu jubilejai veltītajai 53. Starptautiskajai zinātniskajai 
konferencei un 1. Pasaules inženieru un RPI/RTU absolventu kongresam

Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā

Ceturtdiena 11.10.
7.30–16.00 Konferences pirmā diena Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā

09.00–12.00 Konferences un inženieru kongresa plenārsēde Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā

12.00–18.00 Konferences un inženieru kongresa dalībnieku darbs sekcijās Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā

Piektdiena 12.10.
09.00–16.00 Konferences otrā diena. Darbs sekcijās Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā

16.00–17.00 Konferences un inženieru kongresa noslēgums Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā

SeStdiena 13.10.
10.00–13.00 Rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis pieņem apsveikumus RTU 150 gadu jubilejā Kaļķu iela 1, 201. telpa

14.00–15.30 RTU 150 gadu jubilejai veltītā Senāta svinīgā sēde Kaļķu iela 1, Lielā aula

18.00–20.00 Svinīgā pieņemšana par godu RTU150 gadu jubilejai Rīgas Latviešu Biedrības nams

Svētdiena 14.10.
17.00–18.30 RTU 150 gadu jubilejas lieluzvedums Arēna Rīga

19.00–24.00 Balle RTU absolventiem, darbiniekiem, mācībspēkiem un studentiem Arēna Rīga
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Kopš senākās tehniskās augstskolas 
Baltijā dibināšanas 1862. gadā ir pagā-
juši 150 gadi, kas piepildīti ar lieliem 
un maziem notikumiem, izgaismoti ar 
lieliskiem cilvēkiem – tehnisko zinātņu 
pasaules spīdekļiem.

Izaugsmi, kādu universitāte piedzī-
vojusi šo gadu laikā, raksturo ne tikai studentu skaits, kas no 
16 pirmajā studiju gadā audzis vairāk nekā tūkstoš reižu, bet 
arī universitātes pieaugošā atpazīstamība pasaules tehnisko 
zinātņu arēnā. Tas ir iespējams, jo universitātes pamatos tās 
dibinātāji ir ielikuši nerimstošu tiekšanos pēc izcilības.

Studenti, kuri šogad sāk studijas Rīgas Tehniskajā uni-
versitātē (RTU) var būt droši, ka iegūs kvalitatīvu izglītību 
un nākotnē būs pieprasīti speciālisti ne tikai Latvijā, bet arī 
pasaulē. Par to jāsaka paldies mūsu izcilajiem mācībspē-
kiem – docentiem, profesoriem, akadēmiķiem!

Taču jubilejas gads liek ne tikai novērtēt paveikto, bet 
arī skatīties uz priekšu! Mums vēl daudz darba un pūļu vi-
siem kopā būs jāpieliek, lai RTU kļūtu par trešās paaudzes 
universitāti – Baltijas tehnisko zinātņu centru!

Rektors akadēmiķis 
Dr. habil. sc. ing. Leonīds Ribickis

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) 
150. jubilejas gadā ir uzņēmusi tempu 
attīstībā, virzoties uz trešās paaudzes 
universitāti. Jau tradicionāli mūsu ab-
solventi ir pieprasīti speciālisti ne tikai 
Latvijā, bet arī pasaulē. 

Nebūtu par skaļu teikts, ka RTU ir 
Latvijas tautsaimniecības attīstības stūrakmens. Turklāt 
Latvijas uzņēmēji šogad ir atzinuši RTU par labāko augst-
skolu Latvijā. Mūsu universitāte iegulda ievērojamus re-
sursus attīstībā, un tas nešaubīgi nesīs augļus. Bet pasaules 
pieredze rāda, ka ir tieša saistība starp valsts tautsaimnie-

cības attīstības līmeni un to, kā valsts rūpējas par augstākās 
izglītības stabilitāti un attīstību.

Mūsu studenti iegūst kvalitatīvu izglītību un var lepo-
ties, ka studijās izmanto mūsdienīgus studiju līdzekļus un 
e-studiju vidi, kas ieguvusi augstu starptautisku novērtē-
jumu.

RTU 150. jubilejā novēlu katram darbiniekam un stu-
dentam mīlestību, veiksmi, labu veselību un ieceru piepil-
dīšanos!

Mācību prorektors profesors 
Dr. sc. ing. Uldis Sukovskis

Attīstības un pārmaiņu virpulī

RTU – 150 izcilības gadi

R ī g a s  T e h n i s k ā s  u n i v e R s i T ā T e s  k u p l o  s a i m i  s v e i c 
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14 октября этого года Рижский технический университет грандиозным 
концертным представлением отметит 150-летний юбилей существова-

ния университета. О достигнутом и планах на будущее рассказывает руководс-
тво РТУ – ректор Леонидс Рибицкис, проректор по научной работе Талис Юхна, 
проректор по учебной работе Улдис Суковскис и канцлер Ингарс Эриньш. Они 
указывают, что РТУ является краеугольным камнем народного хозяйства Лат-
вии, и развитие РТУ тесно связано с движением всей Латвии в направлении эко-
номически и технологически развитого государства.

Многочисленный коллектив Рижского 
технического университета поздравляют 
должностные лица вуза 

This year on 14 October Riga Technical University will celebrate the 
150th anniversary of its foundation. RTU governing officials – Rec-

tor Leonīds Ribickis, Prorector of Sciences Tālis Juhna, Prorector of Studies 
Uldis Sukovskis and Chancellor Ingars Eriņš – share their thoughts on what 
has been achieved so far and what is yet to be achieved. They emphasize that 
RTU is the cornerstone of Latvian economy and the development of RTU is 
closely linked to Latvia’s progress towards becoming an economically and 
technologically advanced country.

The great family of Riga Technical University 
receives ceremonial congratulations from 
university officials

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) 
150 attīstības gados ir spējusi nodro-
šināt ne tikai garīgo, bet arī finansiālo 
izaugsmi. Tā valstij un ekonomikai 
kopumā ir sniegusi starptautiski atzī-
tus profesorus, zinošus mācībspēkus, 
uz attīstību un rezultātiem orientētu 

personālu, kā arī tālākos intelektuālā kapitāla nesējus – 
mūsu studentus.

Pēdējo gadu laikā universitātes attīstība ir sasniegusi 
ievērojamus apmērus – esam sākuši RTU studentu pilsē-
tiņas celtniecību, renovējam un labiekārtojam studentu 
viesnīcas, nepārtraukti slēdzam jaunus studentu apmaiņas 

sadarbības līgumus ar universitātēm visā pasaulē. Jāatzīmē, 
ka mūsu universitāte jau sevi ir pierādījusi kā galveno spē-
lētāju augstāko izglītības iestāžu vidū ne tikai Latvijā, bet 
arī starptautiskā līmenī, nepārtraukti koncentrējoties uz 
izaugsmi.

RTU 150. jubilejas gadā novēlu akadēmiskajam perso-
nālam un studentiem pilnveidot un attīstīt iegūtās zināša-
nas! Tikai mūsdienīgi funkcionējoša universitāte kā RTU, 
kuras centrā atrodas garīgā bagātība un augsti attīstīts teh-
niskais aprīkojums, arī nākotnē spēs nodrošināt zināšanu 
ekonomikas tālāku attīstību!

Kanclers Dr. oec. Ingars Eriņš

Neskatoties uz lielajām politiskajām 
un ekonomiskajām pārmaiņām valstī 
pēdējos 150 gados, Rīgas Tehniskā uni-
versitāte (RTU) ir spējusi nodrošināt 
augstu izglītības un zinātnes kvalitāti, tā 
pierādījusi savu ilgtspēju.

Pieaugot konkurencei globālajā 
izglītības tirgū, pasaules vadošās augstskolas veic nozī-
mīgas reformas. Arī mūsu darbs turpinās – vēlamies kļūt 
par modernu, starptautiski atpazīstamu universitāti, aktīvi 
strādājam, piesaistot studentus no citām valstīm, paaugsti-
nām studiju kvalitāti, pētniecības rezultātu starptautisko 
atpazīstamību, kā arī veicinām sadarbību ar uzņēmumiem. 

Mūsdienās ir nepieciešami radoši, inovatīvi un uz problē-
mu risināšanu orientēti cilvēki, kuri rada jaunus produktus 
un tehnoloģijas. Līdz ar to ir nepieciešams stiprināt zināt-
nes lomu inženieru izglītošanā, aktīvāk iesaistot studentus 
pētniecībā un inovāciju radīšanas procesos.

Mūsu augstskola ir sagatavojusi augstas raudzes in-
ženierus, palīdzējusi izaugt Nobela prēmijas laureātiem, 
novatoriem un valstsvīriem. Universitātei lielajā jubilejā 
novēlu tiekties uz visaugstākajiem mērķiem, bet vienmēr 
atcerēties pamatus – cilvēkus, kuriem pateicoties mēs šo-
brīd varam būvēt savu nākotni. 

Zinātņu prorektors profesors Dr. sc. ing. Tālis Juhna

Ilgtspēja – RTU panākumu atslēga

RTU – mūsdienu zināšanu ekonomikas nesējs
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Sirsnīgi sveicu Rīgas Tehniskās 
universitātes mācībspēkus, studentus, 
absolventus un visus darbiniekus 150 
gadu jubilejā!

Vilhelms Ostvalds, Augusts Teplers 
un Pauls Valdens ir tikai daži no spo-
žajiem Rīgas Tehniskās universitātes 

mācībspēku vārdiem, kuri ir devuši nozīmīgu ieguldījumu 
ne tikai dažādu nozaru, īpaši tehnisko zinātņu attīstībā, bet 
arī ir kļuvuši atpazīstami visas pasaules mērogā.

Arhitektūra, inženierzinātnes un materiālazinātnes, lie-
tišķā ķīmija, radiotehnika un telekomunikācijas, enerģētika 
un mašīnbūve ir tikai dažas zinātņu nozares, ko piedāvā un 
ļauj apgūt Rīgas Tehniskā universitāte. Daudzu esošo un 

bijušo mācībspēku un absolventu vārdi liekus komentārus 
neprasa, un tas ir apliecinājums Rīgas Tehniskās universi-
tātes izcilajam devumam Latvijas un pasaules zinātnē. Kā 
Rīgas Tehniskās universitātes absolvents esmu pārliecināts, 
ka universitātē apgūtais pamats ir fundamentāls ieguvums, 
jo tās nav tikai studiju laikā iegūtās zināšanas, bet arī do-
māšanas veids un prasmes, kas lieti noder visai dzīvei. 

Nozīmīgajā jubilejas gadā ikvienam Rīgas Tehniskās 
universitātes mācībspēkam, studentam, absolventam un 
darbiniekam vēlu neapstāties pie sasniegtajiem mērķiem, 
bet vienmēr tos izvirzīt augstāk!  

Andris Bērziņš,
LR Valsts prezidents

Pirms 150 gadiem, industriālās re-
volūcijas uzplaukumā, inženierzinātnes 
un eksaktās zinātnes bija kļuvušas par 
galveno cilvēka domas un tehnikas 
progresa virzītāju, bet universitātes – par 
epicentru šai attīstībai. Tādi inženieru 
izgudrojumi kā tvaika dzinējs, vēlāk – 

iekšdedzes dzinējs un elektroierīces – ne vien uz neatgrieša-
nos izmainīja cilvēku dzīvi un izraisīja iepriekš nepieredzētu 
ražošanas uzplaukumu, bet arī nodrošināja ilgstošu un vis-
aptverošu sabiedrības dzīves līmeņa uzlabošanos.

Šo gadu laikā daudz kas ir mainījies, taču globālā finan-
šu krīze, ko piedzīvojām iepriekšējos gados, mums skaudri 
atgādināja, ka stabilas un ilgtspējīgas tautsaimniecības 
pamati nav mainījušies – tā ir konkurētspēja un ražošana. 
Tieši konkurētspējas atgūšana, ražošana un eksports ir gal-
venie faktori, kas Latvijai palīdzēja salīdzinoši ātri pārvarēt 
krīzi, atgūties un kļūt par straujāk augošo Eiropas Savienī-
bas ekonomiku.

Ražošana un eksports ir arī svarīgākie faktori, kas spēs 
nodrošināt Latvijas ekonomikas un iedzīvotāju dzīves 
līmeņa izaugsmi ilgtermiņā. Lai saglabātu konkurētspēju 
globālajā tirgū, ir strauji jāiet uz priekšu, apsteidzot pārē-
jos, bet ražošanā tas nav iespējams bez nemitīgas inovāci-
jas, ko rada inženieri un tehnisko zinātņu profesionāļi.

Latvijas nākotne nav lēts darbaspēks. Latvijas mērķis 
ir būt valstij, kas ražo augstu pievienoto vērtību gan mūsu 

tradicionālajās nozarēs – kokapstrādē, farmācijā, metālap-
strādē, gan jaunajās nozarēs – informācijas tehnoloģijā un 
alternatīvās enerģijas izpētē. Lai mēs sasniegtu Latvijas Na-
cionālā attīstības plāna 2014.–2020. mērķi – panākt eko-
nomikas izrāvienu, ir nepieciešams krietni lielāks uzsvars 
uz visu līmeņu izglītību inženierzinātnēs – aizvien vairāk 
talantīgu un radošu speciālistu ražojošajam sektoram. Šeit 
RTU redzu līdera lomā.

Lielu neapgūto potenciālu saskatu arī sadarbības stip-
rināšanā starp akadēmisko jomu un ražošanas sektoru, jo 
visstraujāk inovācija notiek tur, kur ir efektīva zināšanu 
pārnese no pētniecības un ekonomiku. Arī šajā jomā RTU 
kā praktiskajai ražošanai vistuvāk stāvošajai universitātei 
jārāda pozitīvais piemērs.

Mani kā RTU absolventu priecē arī tas, ka šogad 
dibināta RTU Absolventu asociācija. Ceru, ka viens no tās 
galvenajiem uzdevumiem būs inženierzinātņu un tehnisko 
zinātņu prestiža celšana jauniešu vidū, jo esmu pārliecināts, 
ka šie speciālisti arī nākotnē būs augsti pieprasīti, labi 
atalgoti un sniegs būtisku pienesumu mūsu valsts attīstībā.

RTU 150 gadu jubilejā novēlu aizvien veiksmīgāk 
piepildīt tās augstos mērķus, sniedzot studentiem mūsdie-
nīgākās zināšanas un prasmes, bet Latvijas ekonomikai – 
radošus un talantīgus speciālistus!

Valdis Dombrovskis,
LR Ministru prezidents

 Apsveikums Rīgas Tehniskās universitātes 
150 gadu jubilejā

Cienījamie Rīgas Tehniskās universitātes studenti, 
godājamie mācībspēki un darbinieki!
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Augstākās izglītības sākotni ta-
gadējās Latvijas teritorijā varētu sākt 
skaitīt ar universitāti, kuras atvēršanu 
Rīgā 1583. gadā pāvesta Gregora XIII 
un Polijas karaļa vārdā rosināja jezuīts 
Pjetro Kampano. Taču rīdzinieku pie-
ķeršanās pragmatiskajam luterismam 

šo iespēju pilnā apjomā ļāva īstenot nepilnus 300 gadus 
vēlāk – 1862. gadā atklājot Rīgas Politehnisko augstskolu, 
kad strauji augošais industrijas laikmets pieprasīja tehnis-
ki izglītotus speciālistus. Vai gan šodien ir citādāk? 

Gan toreiz – pirms 150 gadiem – gan tagad augst-
skolas panākumus nosaka izcilākie mācībspēki, un viņu 

dzīves jēga ir pašaizliedzīgs darbs savu audzēkņu un 
Latvijas labā. Izsakot šo domu dialektikas kategorijās, 
viņi, noliedzot sevi, veido par sevi zinošāku, spēcīgāku 
un mainīgās pasaules izaicinājumiem sagatavotu jauno 
speciālistu ataudzi. 

Rīgas Tehniskās universitātes 150. jubilejā gan mācīb-
spēkiem, gan studentiem vēlu lepnumu par savu nopel-
niem bagāto augstskolu, radošiem meklējumiem atvērtas 
sirdis, nepārtrauktu izziņas prieku un mūžam dzirkstošu 
jaunības garu!

Akadēmiķis Ojārs Spārītis,
LZA prezidenta amata kandidāts

Sveicinājuma vārdi Rīgas Politehniskās augstskolas 
ceļa turpinātājai – Rīgas Tehniskajai universitātei

Cienījamie Rīgas Tehniskās universitātes studenti, 
mācībspēki un darbinieki!

Rīgas Politehniskās augstskolas un 
Rīgas Politehniskā institūta mūsdienu 
mantiniece Rīgas Tehniskā universitāte 
ir vēsturisks un bezprecedenta piemērs 
reģionālai un pasaules līmeņa izcilībai. 
Tā neizbēgami saistīta ar Vilhelma Ost-
valda vārdu, kurš Rīgas Politehniskajā 

augstskolā, ko vēlāk pārsauca par Rīgas Politehnisko insti-
tūtu, no 1881. līdz 1887. gadam ieņēma profesora vietu. 

Kā zināms, šajā laikā profesors Ostvalds radīja pamatu 
vairākiem būtiskiem pētījumiem, kas 1909. gadā tika ap-
balvoti ar Nobela prēmiju. Šobrīd zinām, ka Vilhelms Ost-
valds ir vienīgais Latvijā dzimušais un strādājušais Nobela 
prēmijas laureāts. 

Patlaban Rīgas Tehniskajai universitātei, tuvojoties tās 

150. jubilejai, ir visas iespējas un pamats atgūt aizvadīto 
gadsimtu mijā iemantoto pasaules slavu kā inovatīvam, 
radošam, ar akadēmisku izcilību apveltītam reģiona pēt-
niecības centram, kurā koncentrēti ne vien valsts, bet arī 
reģiona akadēmiskie resursi. 

Rīgas Tehniskā universitāte bija un būs viens no nedau-
dziem vaļiem, kas uzturēs līmeni un noteiks latiņu Latvijas 
izglītības sistēmai. Mūsu visu interesēs ir ieguldīt pūles 
un koncentrēt resursus, lai tā kļūtu par līmeņa noteicēju 
un uzturētāju arī Baltijas reģionā, Eiropā un pasaulē. Ne-
šaubos, ka, visiem kopā mērķtiecīgi strādājot, mums tas 
izdosies.

Roberts Ķīlis, 
LR izglītības un zinātnes ministrs

Рижский технический университет (РТУ) поздравляют со 150-летием 
выпускники – Президент Латвии Андрис Берзиньш и Президент ми-

нистров Валдис Домбровскис, а также министр образования и науки Робертс 
Килис и академик Латвийской академии наук Оярс Спаритис. Должностные 
лица желают РТУ не останавливаться на достигнутом и выдвигать еще более 
высокие цели. Университет должен давать студентам самые современные зна-
ния и навыки, а экономику Латвии снабжать творческими и талантливыми 
специалистами!

Государственные должностные лица 
поздравляют РТУ с юбилеем

Riga Technical University (RTU) receives congratulations on its 
150th anniversary from notable graduates, among them the President 

of Latvia Andris Bērziņš, Prime Minister Valdis Dombrovskis, Minister of 
Education and Science Roberts Ķīlis and Academician of the Latvian Acad-
emy of Sciences Ojārs Spārītis. The high officials wish the university to con-
tinue striving towards ever higher goals, to provide students with the most 
up-to-date knowledge and skills and to provide the Latvian economy with 
creative and talented specialists!

Government official wishes on the 150th 
anniversary of RTU
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1861 maijs Krievijas cars Aleksandrs II apstiprina mācību 
iestādes «Рижское политехническое училище» (Rīgas Politeh-
niskā (augst)skola, arī – Rīgas Politehnikums) Statūtus.

1862 14. oktobris Darbu sāk augstskolas Sagatavošanas 
kursi, t. s. Kaula namā, Elizabetes un Suvorova (tagad Kr. Barona) 
ielas stūrī.

1863 septembris Atklāj Lauksaimniecības, Ķīmijas, Inže-
nieru un Fabrikantu nodaļas ar vācu mācību valodu.

1864 septembris Darbu sāk Mašīnbūves nodaļa.

1868 jūnijs Studijas Inženieru nodaļā pabeidz Georgs Ar-
mitsteds, vēlākais Rīgas pilsētas galva (1901–1912). 

septembris Darbu sāk Tirdzniecības nodaļa.

1869 Augstskolai pēc profesora Gustava Hilbiga projekta tiek 
uzcelta galvenā ēka Troņmantnieka (tagad Raiņa) bulvārī 19.

1869 septembris Darbu sāk Arhitektūras nodaļa profeso-
ra Gustava Hilbiga vadībā. Nodibina Mērniecības nodaļu.

1872 Izdots pirmais iespiestais bibliotēkas katalogs.

1892 septembris Sākās rusifikācija, valdība izdod rīkoju-
mu par pāreju uz krievu mācību valodu.

1896 maijs Krievijas cars Nikolajs II apstiprina augstskolas 
jauno nolikumu, mainot tās nosaukumu uz Rīgas Politehniskais in-
stitūts un piešķirot tam visas valsts augstskolām paredzētās tiesības.

1910 Nodibina Rīgas Politehniskā institūta beidzēju (absolven-
tu) biedrību.

1912 septembris Augstskolas pastāvēšanas laikā uzņem 
10 000. studentu.

1914 augusts Sākas Pirmais pasaules karš, kura laikā bēgļu 
gaitās dodas 800 000 Latvijas iedzīvotāju. Evakuē rūpnīcas, eva-
kuācijai gatavojas Rīgas Politehniskais institūts.

1915 oktobris Rīgas Politehniskais institūts sāk darbu Mas-
kavā.

1917 janvāris Profesoru Paulu Valdenu Maskavā ievēl par 
augstskolas rektoru.

marts Augstskolā uzņem pirmās studentes, viņu vidū – rekto-
ra meitu Irisu Valdenu.

1918 aprīlis Pēc Brestas mierlīguma noslēgšanas Rīgas Poli-
tehniskā institūta Mācību komiteja nolemj pārtraukt augstskolas 
darbu Maskavā un atgriezties vācu okupētajā Rīgā.

1918 augusts Izmantojot Rīgas Politehniskā institūta ma-
teriālo  bāzi un daļu mācībspēku, Rīgā darbu sāk vāciskā Baltijas 
Tehniskā augstskola. 

1919 februāris Atklāj Latvijas Augstskolu, kur mācības 
pirmo reizi notiek latviešu valodā. 

septembris Sāk studentu uzņemšanu Latvijas Augstskolas 
deviņās fakultātēs, tostarp bijušajās RPI fakultātēs – Arhitektūras, 
Inženieru, Ķīmijas, Lauksaimniecības un Mehānikas.

1923 marts Saeima apstiprina Latvijas Augstskolas jaunos 
Statūtus, piešķirot tai Latvijas Universitātes nosaukumu. 

1924 maijs Aizstāvot promocijas darbu, Mehānikas fakultā-
tes vecākais docents Alfrēds Vītols pirmais no tehnisko fakultāšu 
mācībspēkiem iegūst doktora grādu.

1926./27. mācību gads Mehānikas fakultātes mašīn-
būvniecības nozarē izveido trīs virzienus: vispārējo mašīnu būv-
niecības, satiksmes mašīnu būvniecības un kuģu būvniecības.

1932 Nodibina Latvijas Inženieru mehāniķu biedrību.

1935 aprīlis Ministru kabinets pieņem lēmumu par atvaļi-
nājumiem zinātniskajām studijām pēc katriem sešiem nostrādā-
tajiem gadiem uz laiku līdz vienam gadam, saglabājot darba algu.

1941 marts Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Tau-
tas Komisāru Padome nolemj 1942. gadā atjaunot RPI.

1944 Sāk studentu uzņemšanu Latvijas Valsts universitātē, 
tostarp – Arhitektūras, Ķīmijas, Inženierzinātņu, un Mehānikas 
fakultātēs.

1948 Universitāte mācību darbā pilnībā pāriet uz PSRS augst-
skolu mācību plāniem, notiek fakultāšu darba reorganizācija un 
zinātniskā darba pārkārtošana. Dienas nodaļas absolventiem tiek 
garantēts darbs, pakļaujot tos PSRS jauno speciālistu sadalei.

1953 maijs LKP CK un LPSR Ministru Padome ierosina 
PSRS Ministru padomei no 1953./54. mācību gada atvērt Rīgas 
Politehnisko institūtu.

1954 marts RPI darbības atjaunošanas komisija par institū-
ta celtniecības vietu iesaka izvēlēties Ķīpsalu.

1958 jūlijs Ar Augstākās izglītības ministrijas pavēli no Lat-
vijas Valsts universitātes atdala tehniskās fakultātes: Inženiercelt-
niecības, Ķīmijas, Mehānikas, jaunizveidoto Elektroenerģētikas  un 
Neklātienes tehnisko fakultāti, uz to bāzes atjaunojot Rīgas Politeh-
nisko institūtu. Par rektoru ieceļ profesoru Kristapu Neilandu.

1958 Darbu atsāk Rīgas Politehniskā institūta bibliotēka, tās 
fondos ir 140 145 dokumenti.

septembris Latvijas Valsts universitātes tehnisko fakultāšu 
studentus un mācībspēkus ieskaita atjaunotajā Rīgas Politehnis-
kajā institūtā – Celtniecības, Ķīmijas, Mehānikas, Elektroenerģē-
tikas un Neklātienes fakultātē.

oktobris Darbu sāk Rīgas Politehniskā institūta Sporta klubs.

gada beigas Izveido tautas deju ansambli «Vektors».

Svarīgākie 
notikumi un fakti
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1959 februāris Iznāk augstskolas laikraksta «Jaunais Inže-
nieris» 1. numurs.

marts Nodibina Rīgas Politehniskā institūta Studentu klubu.

decembris Pirmo koncertu sniedz Rīgas Politehniskā institū-
ta vīru koris «Gaudeamus».

1960 aprīlis Pirmo koncertu sniedz Rīgas Politehniskā in-
stitūta sieviešu koris «Delta».

1961 maijs Izveido šādas fakultātes: Automātikas un skait-
ļošanas tehnikas; Rīgas Vispārtehnisko neklātienes; Liepājas 
Vispārtehnisko vakara un neklātienes;  Daugavpils Vispārteh-
nisko vakara un neklātienes; Jelgavas Vispārtehnisko vakara un 
neklātienes.

pavasaris Sāk celt ēku Ļeņina (tagad – Kaļķu) ielā 1a. Darbu 
sāk institūta Aspirantūras nodaļa.

1964 Projektēšanas institūtā «Pilsētprojekts» arhitekta Jāņa 
Vilciņa vadībā izstrādā pirmo projekta uzdevumu Ķīpsalas mācī-
bu kompleksa celtniecībai.

1965 Sāk institūta ēku celtniecību Ķīpsalā.

1967 Rīgas Politehniskais institūts saņem nomā Anglikāņu 
baznīcu, Bibliotēkas ielā 2a.

1968 oktobris Nodod ekspluatācijā pirmo Rīgas Politeh-
niskā institūta ēku Ķīpsalā – Radiotehnikas un sakaru (tagad – 
Elektronikas un telekomunikāciju) fakultātes ēku Āzenes ielā 12. 
Institūta kolektīvs atzīmē darbības atjaunošanas 10 gadu jubileju.

1969 Rīgas Politehniskā institūta bibliotēkai piešķir Zinātnis-
kās bibliotēkas nosaukumu.

1971 Sāk Rīgas Politehniskā institūta vasaras sporta un atpūtas 
bāzes «Ronīši» celtniecību Klapkalnciemā.

1972 Bibliotēkas fondi sasniedz 1 000 000 izdevumu eksemplāru.

1975 Nodod ekspluatācijā Celtniecības fakultātes mācību un 
laboratoriju ēku Ķīpsalā, Āzenes ielā 16, un studentu ēdnīcu ar 
600 vietām, Āzenes ielā 18 (šobrīd ēka ir pirmā, kas tiek renovēta 
saistībā ar projektu «RTU – Pilsēta pilsētā», tajā atradīsies RTU 
radošās industrijas centrs.).

1978 augusts Nodod ekspulatācijā Ķīmijas fakultātes mā-
cību laboratoriju ēku Ķīpsalā, Āzenes ielā 14.

70. gados Rīgas Politehniskais institūts kļūst par lielāko 
augstskolu Baltijā, tajā mācās ap 17 000 studentu.

1979 Sāk būvēt Rīgas Politehniskā institūta peldbaseinu 
Ķīpsalā.

1985 Studentu klubs pirmo reizi noorganizē mūziķu un māk-
slinieku festivālu «Bildes».

1989 janvāris Izveido Latvijas Tautas frontes Rīgas Poli-
tehniskā institūta nodaļu.

jūlijs Ķīpsalā sāk darboties augstskolas peldbaseins.

1990 janvāris Rīgas Politehniskā institūta Zinātniskā pa-
dome nolemj pārdēvēt institūtu par Rīgas Tehnisko universitāti.

marts LPSR Ministru Padome pieņem lēmumu (Nr. 69) ar 
Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvoto Arvīda Pelšes vārdā 
nosaukto Rīgas Politehnisko institūtu turpmāk saukt par Rīgas 
Tehnisko universitāti (RTU).

aprīlis Apstiprina augstskolas karogu un ģerboni.

1991 janvāris Barikāžu laiks, kurā aktīvi darbojas RTU 
studenti un darbinieki.

jūnijs Nolemj par maksu mācīt ārvalstu studentus.

rudens Rīgas Tehniskajā universitātē sāk uzņemt studentus 
bakalaura studijās.

1992 Izveidotas Rīgas Tehniskās universitātes habilitācijas 
padomes. Rīgas Tehniskās universitātes absolventiem sāk izsniegt 
Latvijas Republikas diplomus.

marts Pēc apstiprināšanas Latvijas Republikas  Augstākajā 
Padomē spēkā stājas Rīgas Tehniskās universitātes Satversme. 
Darbu sāk Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments.

oktobris Tiek ieviesta rektora amata ķēde.

1993 Izveido Rīgas Tehniskās universitātes Padomnieku 
konventu.

septembris Senāts nolemj katru gadu 14. oktobri atzīmēt kā 
Rīgas Tehniskās universitātes svinamu dienu (augstskolas dibinā-
šanas gadadienu).

1995 Uz Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta 
bāzes sāk veidot Latvijas Studentu apvienību, par tās pirmo prezi-
dentu 1996. gadā ievēl RTU SP prezidentu Jurģi Poriņu.

1997 oktobris RPI/RTU ilggadējais darbinieks Leonīds 
Juris Freijs un viņa tēva brālis Oskars Freijs dāvina RTU zemi 
6 ha platībā Tukuma rajona Klapkalnciemā (uz tās atrodas RTU 
sporta un atpūtas bāze «Ronīši»).

1999 septembris Rīgas Tehniskās universitātes struktūr-
vienības atstāj ēku Kaļķu ielā 1a, nododot to Rīgas domes rīcībā.

decembris Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotē-
ka pārceļas uz Ķīpsalu.

2001 maijs Atjauno Doktorantūras studiju daļu.

2002 februāris Pirmo reizi tiek parakstīts līgums starp 
Izglītības un zinātnes ministriju un Rīgas Tehnisko universitāti 
par valsts finansēto studējošo un absolventu skaitu pa studiju 
programmām.

2006 februāris Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnisko 
bibliotēku atestē par valsts nozīmes bibliotēku.

augusts Rektors izdod rīkojumu, kas nosaka, ka 1. kursa stu-
dentiem nodarbību apmeklēšana ir obligāta.

2011 februāris Par Rīgas Tehniskās universitātes rektoru 
tiek ievēlēts akadēmiķis Leonīds Ribickis.

septembris Iemūrējot kapsulu jaunā Ķīpsalas studiju kom-
pleksa «RTU – Pilsēta pilsētā» pirmās renovētās ēkas pamatos, 
svinīgi tiek atstāts vēstījums nākamajām paaudzēm.
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rtu – 
mēs esam 
daudz!

rūta LaPSa

S
kaitļi, paši par sevi neko neizsakot, 
pievienojot mērvienību, veido lielu-
mu: 150 cm ir nieka pusotra metra, 
150 min. nav pat trīs stundu garas, 
toties 150 cilvēku kopā par nieku ne-
nosauksi, 150 gadu – daudz vai maz?

Cilvēka dzīvē 150 gadu ir ap-
mēram piecas paaudzes, valstij – 

150 gadu ir jaunība. Augstskolai – nopietns pieteikums 
nākotnei. Skaitļi, kas izsaka konkrētu vērtību laikā, rāda 
vēsturi. Savukārt – katrs saitlis statistikas datos par Rīgas 
Tehnisko universitāti (RTU) aiz sevis slēpj konkrētu cil-
vēku. Katrs no tiem ir izvēle – vai studēt RTU, vai strādāt 
RTU, vai veikt zinātnisku darbu RTU?

Un statistikas «bilde atdzīvojas».

Viens, pieci un nulle – cipari, kurus 
savienojot, veidojas skaitlis – 150. 

Tas ir daudz vai maz?

IZM piešķirtais budžeta vietu skaits pa gadiem 

Budžeta vietas 2010 2011 2012

Bakalaura un profesionālajās studiju programmās 5241 5219 5237
Maģistra studiju programmās 1546 1557 1536
Doktora studiju programmās 321 340 341
KOPĀ 7108 7116 7114

Studentu skaitsAbsolventu skaits studiju gados 
(dati no statistikas pārskatiem, kas tiek veidoti pēc studiju gada 

beigām 1. oktobrī)

Studiju priekšmetu nodrošinājums
ar e-studiju materiāliem

Pirmajā kursā uzņemamo studentu skaits 
budžeta vietās

RTU e-studiju vide šogad ieguvusi Eiropas Tālmācības universitāšu apvienības 
(European Association of Distance Teaching Universities – EADTU) kvalitātes zīmi. E-
studiju vērtēšanā piedalījās ārzemju eksperti no Lielbritānijas Atklātās universitātes 
un Oulu Universitātes, Somijā. Kvalitātes zīme apliecina, ka e-studiju jomā RTU 
veiksmīgi strādā Eiropas labāko universitāšu līmenī.

Studijas

2009/20102009/2010

2010

2010/20112010/2011

2011

2011/2012

2009/2010 2010/2011 2011/2012
36,5 % 38,8 % 50,9 %

2011/2012

2012

16 541 15 735 14 687

Kopā

Budžeta
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Цифры, выражающие конкретное значение во времени, являются свиде-
тельством истории. В свою очередь каждая цифра в статистических дан-

ных о Рижском техническом университете (РТУ) скрывает за собой конкретного 
человека.  Каждая цифра – это выбор и решение учиться в РТУ, работать в РТУ, 
заниматься научной деятельностью в РТУ. И статистическая «картина оживает».

РТУ – нас много!
Figures, that express a certain value within time, make up history. 
Whereas each figure within the statistical data on Riga Technical 

University (RTU) represents an individual. And each of them represents a 
choice – whether to study at RTU, whether to work at RTU and whether to 
conduct scientific work at RTU – and suddenly the figures become alive.

RTU – we are many!

Akadēmiskais 
personāls 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Profesori 143 140 142
Asoc. profesori 113 115 108
Docenti 292 245 233
Lektori 293 239 239
Asistenti 95 67 44

Starptautiskā 
sadarbība

Zinātne

2009/2010 2010/2011 2011/2012

2010 2011 2012*

Doktorantu 
skaits

Aizstāvēto 
disertāciju 

skaits
* Plānotais

609

33

569

59

568

43

Izbraucošie 
«Erasmus» studenti

133
166 240

Iebraucošie 
«Erasmus» studenti

80
102 125

Ārzemju studenti, 
kas studē pilna laika RTU 

studiju programmās

80
116 121
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dzimšanas dienas 
dāvanas

dzimšanas dienā allaž ir nostalģiska vēlme atskatīties pagātnē un iz-
vērtēt jau paveikto, izpriecāties no sirds, kā arī atstāt kādu piemiņu 
no svētkiem. Rīgas Tehniskā universitāte 150 gadu jubilejā saņēmusi 
vairākas unikālas dāvanas – gan citu, gan pašu sarūpētas. Tās atklāj 

universitātes sasniegumus un lielo lomu Latvijas un tās iedzīvotāju attīstībā pus-
otra gadsimta garumā, kā arī dod iespēju jubilāres radniecīgajai saimei izbaudīt 
prieka mirkļus vērienīgās svētku svinībās. Par godu RTU 150 gadu jubilejai ta-
pusi grāmata, monēta un pastmarka, bet kā ķirsis uz dzimšanas dienas tortes ir 
lielkoncerts «Radi tālāk!».

Latvijas Banka Rīgas Tehniskās universitātes 150. ga-
dadienā laidusi klajā īpaša dizaina jubilejas monētu. Tā 
veidota no sudraba un zelta un ir neparastas formas. 

«Laikiem cauri nauda mēdz būt visietekmīgākais 
palīginstruments progresa, zinātkāres un radošuma at-
tīstībai. Tā mīl precizitāti, pieredzi un mērķa vīziju.

Tādu arī vēlējos veidot Rīgas Tehniskās universitātes 
jubilejas monētu. Mazu, kabatas izmēra instrumentu, 
ko var praktiski lietot, kad ātri jānoskaidro elementāri 
fakti – izmērs, virziens un izcelsmes vieta. Šo jubilejas 
monētu būtu grūti izgatavot bez mūsdienu tehnoloģiju 
palīdzības. Ar to arī tā ir unikāla, tāpat kā Rīgas Teh-
niskā universitāte,» savu ieceri skaidro monētas dizaina 
autors Kristaps Ģelzis. 

MONĒTA
Turpmāk, lai kādam pastāstītu, kas Rīgas Tehniskajā 

universitātē noticis senos laikos un ar ko tā ir nozīmīga 
šobrīd, atliks vien atšķirt par godu RTU 150 gadu jubile-
jai izdoto grāmatu. Izdevums «Senākā tehniskā universi-
tāte Baltijā – 150. Laikmeti un personības» sniedz ieskatu 
universitātes vēsturē, iekļaujot nozīmīgākos pieturas 
punktus un izcilāko RTU personību aprakstus. Grāmatas 
veidotāji – Starptautisko un sabiedrisko attiecību depar-
taments – nepretendē uz vēsturisku pētījumu, taču vēlas, 
lai ikviens lasītājs īsumā iepazītos ar RTU vēsturi un cilvē-
kiem, ar kuriem lepojamies ne tikai mēs, bet visa Latvija.

Grāmatā izmantoti fragmenti no akadēmiķu Jāņa Stra-
diņa un Ivara Knēta rakstiem, kā arī citi materiāli no apjo-
mīgā vēstures pētījuma četros sējumos «Augstākās tehnis-
kās izglītības vēsture Latvijā», ko sagatavojusi un izdevusi 
RTU laikā no 2002. līdz 2011. gadam.

GRĀMATA
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Свое 150-летие Рижский технический университет отмечает яркой праз-
дничной программой и несколькими исторически важными подарками. 

Банк Латвии создал юбилейную монету РТУ особого дизайна, Latvijas Pasts выпус-
тил почтовую марку, посвященную юбилею, а сам университет – книгу, в которой 
собраны наиболее важные факты о истории РТУ и важнейших личностях, сыграв-
ших роль в истории вуза. Кульминация юбилея – концертное представление в Аре-
на Рига – соберет выпускников, студентов, преподавателей, сотрудников и друзей 
РТУ на общий праздник в честь знаменательного юбилея университета.

Подарки ко дню рождения
Riga Technical University is celebrating its 150th anniversary with 
magnificent festivities and has received several historically signifi-

cant gifts; the Bank of Latvia has designed a special RTU anniversary coin, 
the Latvijas Pasts (Latvian Post Service) has issued a postage stamp in honor 
of this event and the university itself has issued a book on the most significant 
facts and personalities of RTU. The anniversary celebrations will culminate 
in a grand concert at «Arena Riga» and will gather RTU graduates, students, 
staff and friends to celebrate this important event together.

Birthday gifts

Jubilejas kulminācija viennozīmīgi ir lieluzvedums 
«Radi tālāk!» Arēnā Rīga 14. oktobrī! Norises vieta nav 
izvēlēta nejauši, jo šoreiz vēlējāmies pulcēt visus RTU 
studentus, absolventus, darbiniekus, sadarbības part-
nerus un draugus vienkopus, lai RTU 150. gadadienu 
atzīmētu kopā.

Rīgas Tehniskās universitātes 150. gadadienai īpaši vei-
dotajā uzvedumā «Radi tālāk!» deja, klasiskā un laikmetīgā 
mūzika izcilu mākslinieku izpildījumā apvienota ar vi-
deomākslinieka Roberta Rubīna animētu daudzdimensiju 
videoperformanci. 

Mūzika, māksla un oriģinālās videoprojekcijas veido 
tehnoloģisku parādi, kas skatītājam vēsta par RTU zināt-
niskajiem sasniegumiem un būtiskākajiem notikumiem 
laikmeta tvērumā. Vijolniece Baiba Skride, pianists Ves-
tards Šimkus, dziedātājs Intars Busulis, operas soliste Inga 

Kalna, ģitārists Kaspars Zemītis, aktieris Artūrs Skrastiņš, 
deju ansambļi «Vektors» un «Dancis», kori «Gaudeamus» 
un «Delta» un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris 
ar maestro Aleksandru Viļumani pie diriģenta pults veido 
krāšņu svētku buķeti. 

«Radi tālāk!» veidotāji uzsver talantīgu zinātnieku, 
pedagogu, studentu un mākslinieku mijiedarbību, kas 
allaž vērsta uz to, lai mūsu ikdienas dzīve kļūtu radošāka 
un skaistāka! Muzikāli tas iezīmēsies varenajās Riharda 
Vāgnera un rotaļīgajās Georga Frīdriha Hendeļa skaņās, 
Džordža Gēršvina džeziskajās noskaņās, Artūra Maskata 
kaislīgajos tango ritmos un spilgtos latviešu komponistu 
popmūzikas skaņdarbos.

Uzveduma režisors – Jānis Siliņš, scenogrāfs – Aigars 
Ozoliņš, komponists – Juris Vaivods, producente – Leonar-
da Ķestere.

Latvijas Pasts par godu Baltijā senākās tehniskās uni-
versitātes nozīmīgajai gadadienai izdevis mākslinieka Arņa 
Grinberga veidotu pastmarku. Nereti filatēlistu kolekcijās 
nonākušās pastmarkas kļūst par vēsturisku retumu, un 
RTU 150 gadu jubilejas pastmarkai kā zināma atskaites 
punkta simbolam augstākās izglītības vēsturē varētu būt 
tieši šāda nākotne.

«Galvenais uzdevums bija tik nelielā laukumiņā, kāda 
ir pastmarka, atklāt RTU unikālo būtību cauri laikiem. 
Vēlējos sasaistīt vēsturi ar mūsdienām un tas redzams iz-
vēlētajos arhetipos, kas attēloti pastmarkā. Lielākajai daļai 
pasaules universitāšu ar tik senu vēsturi ir sava ēka, kurā 

studenti mainījušies paaudžu paaudzēm, bet RTU mēs 
šodien asociējam tieši ar namu Kaļķu ielā 1, lai arī tas sevī 
iemieso tikai salīdzinoši nesenu vēstures posmu. Univer-
sitāte – tā, protams, ir studenti, tādēļ studentu cepurīte 
RTU krāsās ir simbols šai patiesībai. Un visbeidzot Baltijas 
senākās tehniskās universitātes statusu apliecina ģerbonis 
ar nozīmīgo gadskārtas skaitli «150» un dibināšanas gadu. 
Ne katram māksliniekam ir dota šī unikālā iespēja izveidot 
pastmarku, un esmu priecīgs, ka man tāda ir bijusi turklāt 
saistībā ar šādu vēsturisku notikumu,» atklāj pastmarkas 
autors Arnis Grinbergs.

Pastmarkas metiens: 100 000.

LIELUZVEDUMS

PASTMARKA
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25 gadu jubileja
Savu pirmo jubileju Rīgas Politeh-

niskā augstskola svinēja 1887. gadā 
kā Krievijas impērijas mācību iestāde. 
Sākumā starp augstskolas macībspē-
kiem un padomi nebija vienprātības, 
vai jubileju vispār svinēt. 

Jubilejas svinības tika plānotas kā 
neliela atcere ģimeniskā atmosfērā, 
par spīti tam, ka varas iestādes pret 
svinībām izrādīja nepatiku un lika 
tām šķēršļus. Jubileju bija jāsaskaņo ar 
kuratoru un jāsaņem augstākstāvošo 
iestāžu atļauja. Par to 1887. gada 25. 
septembra vēstulē augstskolas direkto-
ru Kārli Augustu Līventālu informēja 
Tērbatas mācību apgabala kurators, 
kurš cita starpā aizrādīja, ka par jubi-
leju uzskatāmas tikai pusgadsimta un 
gadsimtu jubilejas.

Nākamajā, 1887. gada 28. septem-
brī rakstītajā, kuratora vēstulē, Rīgas 
Politehniskās augstskolas padomei 
tika aizrādīts, ka uz šādām jubilejām 
pieņemts aicināt valsts varas pārstāv-
jus, šajā gadījumā – Vidzemes guber-
natoru. Kurators norādīja, ka Krievijas 
pavalstnieki, dziedot valsts himnu, 
izrāda cieņu caram un tās dziedāšana 
gubernatora klātbūtnē ir piedienīgāka.

Gan augstskolas direktors, gan tās 
padome nevēlējās nonākt konfliktā ar 
valsts varas iestādēm, tāpēc Tērbatas 
mācību apgabala kuratora aizrādījumi 
tika ņemti vērā. Pirms jubilejas dažu 
dienu laikā tika nokārtotas visas for-
malitātes, lai jubilejas pasākumi būtu 
saskaņoti ar visām varas institūcijām.

Jubilejas svinības sākās 1. oktobrī 
plkst. 19 ar lāpu gājienu. Gājienu sāka 
Rīgas pils laukumā, tas virzījās pa Pils 
un Smilšu ielām, Basteja un Teātra 
bulvāri, Suvorova (tagad Barona) 
ielu un Troņmantnieka (tagad Raiņa) 
bulvāri uz augstskolas ēku – tagadējo 
Latvijas Universitātes galveno ēku. 
Lāpu gājienā piedalījās visas sešas 

studentu korporācijas – 
latviešu «Selonija», vācu 
«Rubonia», «Fraternitas 
Baltica», «Concordia» 
(no 1891 – «Concordia 
Rigensis»), poļu «Arco-
nia» un krievu «Frater-
nitas Arctica».

Tika nodziedā-
ta studentu himna 
«Gaudeamus igitur» 
un gājiena dalībnieki 
devās uz Esplanādi, 

kur pasākums beidzās. Kā liecina 
ziņojumi vietējos laikrakstos, lāpu 
gājienu vēroja liels pulks skatītāju, un 
Rīgas centra ielas bijušas ļaužu pilnas.

Jau 25 gadu jubilejas laikā daudzi 
augstskolas absolventi un attiecīgo no-
zaru uzņēmēji kļuva par mecenātiem. 
Studentu korporāciju filistri dāvināja 
5100 rubļus – šīs summas noguldī-
juma procenti bankā bija paredzēti 
studentu ekskursijām uz vietām, kas 
saistītas ar viņu arodu. Divreiz lielāka 
summa – 10 000 rubļu – pēc Rīgas 
Tehniskās biedrības aicinājuma tika 
ziedota Elektrotehnikas laboratori-
jas ierīkošanai. Jāatzīmē, ka toreiz 
elektrotehniku Rīgā mācīja slavenais 
elektrotehnikas inženieris Engelberts 
Arnolds. Elektrotehnikas laboratorijas 
ierīkošanai naudu ziedoja vietējās 
rūpnīcas – dāvinājuma apliecinājumu 
parakstīja Rīgas cementa fabrikas 
direktors T. Bērmans, Krievu-Baltijas 
vagonu rūpnīcas direktors E. Bings un 
Riharda Poles mašīnu fabrikas direk-
tors H. Jensens.

50 gadu jubileja
Otra lielā jubileja tika svinēta 

1912. gada rudenī. 1896. gadā bija 
mainījies augstskolas nosaukums, to 
šajā jubilejā pazina kā Rīgas Politeh-
nisko institūtu (RPI). Svinību norisē 
varam vilkt paralēles ar 25 gadu jubi-
leju, arī otras jubilejas svinībās senākā 
tehniskā augstskola Baltijā ievēroja 
tradīcijas.

Svētku priekšvakarā, 1. oktobrī, 
notika dievkalpojumi gan pareizticīgo 
katedrālē, gan Rīgas luterāņu Svētā 
Pētera baznīcā. Plkst. 18 pie Rīgas 
Politehniskā institūta ēkas Puškina 
(tagad Kronvalda) bulvārī 4 lāpu gā-
jienā uz ēku Troņmantnieka bulvārī 

Skats pagātnē
Atzīmējot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 

150 gadu jubileju, katrs no mums uz mirkli apstāsies 
un palūkosies atpakaļ uz padarīto. Arī RTU savas 
pastāvēšanas laikā ir piedzīvojusi ne tikai vairākas 
nosaukuma maiņas un institucionālas reformas, 
bet arī daudz traģisku notikumu. Tomēr zinātnes un 
progresa optimisma gars nekad nav pametis talan-
tīgos augstskolas studentus un mācībspēkus.

aLīda Zigmunde



В год 150-летнего юбилея Рижского технического университета 
(РТУ) вспоминаем, как в прошлом праздновались юбилеи вуза. Свое 

150-летие университет встречает в свободной, демократической стране, свое 
25-летие предшественница РТУ – Рижская политехническая школа – отмеча-
ла как учебное заведение Российской империи. Следующий юбилей отмеча-
ли в преддверии Первой мировой войны, 75-ый юбилейный год вуз встретил 
в независимой Латвии. В более приземленной атмосфере советского режима 
были отмечены 100-летие и 125-летие, а 140-ая и 145-ая годовщины – вновь 
в независимой Латвии.

Взгляд в прошлое
On the year of the 150th anniversary of Riga Technical University (RTU) 
we look back at how the higher school used to celebrate its anniversaries. 

The university celebrates its 150th years in a free and democratic country, whereas 
its predecessor – the Riga Polytechnic Higher School – celebrated its 25th anniver-
sary as an educational establishment of the Russian Empire. The next anniversary 
was celebrated on the eve of the First World War; the higher school had its 75th 
anniversary in the independent Republic of Latvia. The 100th and 125th anniversa-
ries were celebrated in a more quiet manner under the soviet regime, whereas the 
140th and 145th anniversaries – in the once-again independent Latvia.

A glance into the past

19 devās studentu korporāciju locekļi. 
Apsveicējiem pateicās RPI direktors 
profesors V. fon Knīrīms.

Ar augstskolu saistītie cilvēki sa-
prata, cik nozīmīgi iestādei ir iet līdzi 
laikam un ieviest jaunas tehnoloģijas. 
Tāpēc materiālu pārbaudes stacijas un 
Mehānismu tehnoloģijas laboratorijas 
izveidei tika saņemti 36 000 rubļu, ko 
pēc Rīgas Tehniskās un Rīgas fabri-
kantu biedrību iniciatīvas ziedoja gan 
rūpniecības uzņēmumi, gan kādreizē-
jie studenti.

Saistībā ar svinībām par institūta 
Goda locekļiem tika nominēti zviedru 
ķīmiķis, Nobela prēmijas laureāts 
S. Arrēniuss, ekonomists I. Janžuls, 
arhitekts H. Kitners, dzelzceļu trans-
porta inženieris N. Petrovs, mikrobio-
logs S. Vinogradskis un aviomehāni-
kas pamatlicējs N. Žukovskis.

75 gadu jubileja
Rīgas Politehniskā institūta 75 gadu 

jubileja bija visai neparasta un īpatna. 
Pirmkārt, RPI kopš 1919. gada nepa-
stāvēja, jo uz tās bāzes tika izveidota 
Latvijas Universitāte. Otrkārt, jubileju 
svinēja, par pamatu ņemot tās Statū-
tu apstiprināšanu 1861. gada 16. mai-
jā, tāpēc RPI 75 gadu svinības notika 
1936. gada 16. maijā.

Uz svinībām sanāca bijušie RPI 
studenti, ievērojamas Latvijas Repub-
likas amatpersonas, tostarp satiksmes 
ministrs Bernhards Einbergs un ār-
lietu ministrs Vilhelms Munters, kuri 
sāka studēt RPI un studijas beidza jau 
LU. Apsveikums no svinīgā akta dalīb-
niekiem tika nosūtīts Valsts preziden-
tam Kārlim Ulmanim. Ar apsveikuma 
runu RPI 75 gadu atceres aktā uzstājās 
Latvijas Universitātes rektors profe-
sors Jūlijs Auškāps.

Svētku vakarā svinību dalībnieki 
pulcējās uz vakariņām un sarunu 
turpinājumu Vērmanes dārza resto-
rānā. Netika aizmirsti arī kādreizējie 
mācībspēki un studenti no Baltijas un 
Rietumeiropas – bijušajiem studentiem 

Polijas Valsts prezidentam I. Moscic-
kim un Lietuvas Ministru prezidentam 
J. Tūbelim tika nosūtītas apsveikuma 
telegrammas franču valodā.

100 gadu jubileja
RPI 100 gadu jubileja tika svinē-

ta 1962. gadā. Arī tās rīkošanai bija 
nepieciešama augstākstāvošu iestāžu 
atļauja, tāpēc rektora vietas izpildītājs 
A. Vācietis 1962. gada 14. jūnijā lūdza 
Latvijas Komunistiskās partijas Cen-
trālkomitejas pirmo sekretāru A. Pelši 
un Latvijas PSR Tautas saimniecības 
padomes priekšsēdētāju G. Gaili atļaut 
rīkot institūta svinības.

 Jubileju svinēja 1962. gada 23. ok-
tobrī VEF kultūras pils zālē. Tā sākās 
ar Padomju Savienības un Latvijas 
PSR himnām, sekoja rektora A. Māl-
meistera atskats par RPI darbību. Pēc 
tam runāja LKP CK pirmais sekretārs 
A. Pelše, un 33 RPI mācībspēki saņē-
ma Latvijas PSR Augstākās Padomes 
Prezidija Goda rakstu.

Arī IV Baltijas zinātņu vēstures 
konference, kas notika Rīgā no 27. 
līdz 29. novembrim bija veltīta augst-
skolas vēstures jautājumiem. Tajā pie-
dalījās arī 1914. gada Mehānikas no-
daļas absolventa, raķešbūves pioniera 
Frīdriha Candera meita Astra Can-
dere, bet viņas tēva vārdā ar Latvijas 
PSR Ministru Padomes lēmumu 
tika nosaukta RPI Mehānikas 
fakultāte.

125 gadi
1987. gadā RPI 125 

gadu jubileja bija ļoti 
plaša. Svinīgā sēde no-
tika turpat augstskolā, 
RPI aktu zālē, atpūtas 
vakars Latvijas Komunistis-
kās partijas Centrālās Komite-
jas Politiskās izglītības namā, kas 
tagad pazīstams kā Rīgas Kongresu 
nams. Koncertā uzstājās māksliniecis-
kās pašdarbības kolektīvi. PSRS Saka-

ru ministrija izdeva aploksni ar RPI 
galvenās ēkas attēlu, bet mākslinieks 
J. Strupulis izgatavoja augstskolas 
piemiņas medaļu. Tika izgatavotas arī 
dažādas nozīmītes. 

Daļa pasākumu notika RPI struk-
tūrvienībās, piemēram, Ventspils filiālē 
to atzīmēja ar svinīgo sanāksmi, kon-

certu un diskotēku pilsētas kultūras 
namā «Jūras vārti». Visu oktobri Rīgas 
Tehnikas namā, Gorkija ielā 35, bija 
apskatāma izstāde «RPI – 125». Augst-
skolas vestibilā pretim rektora darba 
kabinetam tika izveidota bijušo rektoru 
un ievērojamāko profesoru fotogalerija.

Pirms jubilejas, jau 14. jūlijā, Lat-
vijas PSR Ministru Padome iedibināja 

Rīgas Politehniskās sko-
las absolventa Paula 

Valdena prēmiju, 
kuras laureāti sa-

ņēma J. Strupuļa 
veidotu izcilā 
ķīmiķa medaļu. 
Alpīnisti RPI 
docenta T. Ķir-

ša vadībā pirmo 
reizi sasniedza vēl 

neizietas kalnu pār-
ejas Pamirā, nosaucot 

tās RPI 125 gadadienas 
un inženiera izgudrotāja, absolventa 
Frīdriha Candera, kam togad bija 100 
gadu jubileja, vārdā.
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krišjāniS OZOLS

Padomnieki runā

1994. gadā absolvē Rīgas Tehnisko universi-
tāti, iegūstot inženiera grādu civilo inženier-
zinātņu jomā (ceļu, tiltu un lidostu dizains 
un celtniecība) un  ražošanas loģistikas 
vadībā

1994. gadā sāk strādāt starptautiskās audi-
torfirmas «Coopers&Lybrand» Latvijas filiālē 
par jaunāko grāmatvedi

Londonā iegūst sertificēta grāmatveža kva-
lifikāciju

Atgriežoties Latvijā, strādā vairākos ražoša-
nas un loģistikas uzņēmumos, ieņemot ar 
finanšu un vadības jomu saistītus amatus

2001. gadā tiek iecelts par AS «Latvijas 
balzams» izpilddirektoru un valdes priekš-
sēdētāju

Pēc tam kļūst par alkoholisko dzērienu 
ražotāja un izplatītāja «S.P.I. Group» izpild-
direktoru

2007. gadā ieņem SIA «Lattelecom» galvenā 
finanšu direktora un valdes locekļa amatu

2008. gadā kļūst par SIA «Lattelecom» valdes 
priekšsēdētāju un izpilddirektoru

2009. gadā apgūst INSEAD vadībzinību mā-
cību programmu augstākā līmeņa vadītājiem

No 2009. gada līdz 2011. gadam ieņem LIK-
TA valdes locekļa amatu

Četru gadu laikā SIA «Lattelecom» Jura 
Gulbja vadībā ir kļuvusi par vienu no labā-
kajiem klientu apkalpošanas uzņēmumiem 
Latvijā, ieņemot tirgus līdera pozīcijas plat-
joslas interneta, maksas TV un IT pakalpoju-
mu nodrošinājuma jomā, kā arī ieņemot Top 
5 pozīciju Latvijas pelnošāko uzņēmumu 
salīdzinājumā

Visiem labi zināms, ka Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) absolvējuši daudzi 
talantīgi un veiksmīgi cilvēki. Arī divi RTU absolventi, par kuriem ir šis raksts, ir 
sevi apliecinājuši karjerā un dzīvē kopumā. Juris Gulbis un Āris Žīgurs ir ne tikai 
sasnieguši karjeras augstienes, bet arī nav aizmirsuši par savu Alma mater un 
aktīvi darbojas RTU Padomnieku konventā. Raksta varoņi dalās pieredzē par 
RTU ietekmi viņu dzīvēs un to, kādai, viņuprāt, universitātei jābūt nākotnē.

kāda ir bijusi rtu ietekme uz 
jūsu dzīvi, karjeru? 

RTU apguvu sistēmisku domāšanu 
un spēju efektīvi saskatīt problēmu 
risinājumus. Šīs ir prasmes, kas man 
palīdzējušas karjeras attīstībā un pa-
līdz arī šodien stratēģisku lēmumu 
pieņemšanā. 

kāpēc izvēlējāties šo izglītības 
un karjeras virzienu? 

Inženierzinātnes visos laikos ir 
bijusi perspektīva nozare, kas iemā-
ca prasmes un zināšanas, kuras ir 
piemērojamas ikvienā situācijā. Sākt 
mācības RTU toreiz bija loģiska izvē-
le – labākais atspēriens iecerētajiem 
profesionālajiem panākumiem. 

vai inženierzinātnes būs per-
spektīvas vienmēr? 

Jā, jo uz inženierzinātnēm 

balstās visas tās nozares, kas virza 
kopējo pasaules attīstību – IT, ķīmija, 
fizika, rūpniecība, infrastruktūras 
attīstība, inovācijas. Savukārt bez at-
tīstības virzošiem jaunievedumiem un 
izgudrojumiem nevar funkcionēt un 
attīstīties ekonomika. Latvija ir saistīta 
ar ražošanu, un tās nākotne nav iedo-
mājama bez inženierzinātņu attīstības. 
Inženierzinātnes iemāca teoriju veik-
smīgi lietot praksē. 

kādai, jūsuprāt, nākotnē 
jābūt rtu?

Vērojot attīstības tendences biz-
nesā un ekonomikā, uzskatu, ka ir 
jāveicina uzņēmēju un augstskolu 
sadarbība. Šo sadarbību redzu divos 
veidos – pirmkārt, kopīgiem spēkiem 
attīstot tādas mācību programmas, 
lai absolventi būtu sagatavoti  atbil-
stoši tirgus un nozares prasībām – ar 
labu izpratni par savu nozari, zināša-
nām par jaunākajiem risinājumiem 
un vīziju par nākotnes tendencēm. 
Šeit liela nozīme ir jaunu speciālistu 
apritei mācībspēku sastāvā. Otrkārt, 
ir jāveicina sadarbība pētniecības 
jomā – lai tiktu pētītas tādas lietas, 
ko praksē var izmantot uzņēmumi 
attīstības nolūkā. 

Juris Gulbis, 
SIA «Lattelecom» valdes priekšsēdētājs, 
RTU Padomnieku konventa 
priekšsēdētāja vietnieks
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Выпускниками Рижского технического университета (РТУ) являют-
ся многие талантливые и успешные люди. Исполнительный директор 

SIA «Lattelecom» Юрис Гулбис и председатель правления AS «Latvenergo» Арис 
Жигурс не только достигли вершин карьеры, но не забыли и свою alma mater 
и активно участвуют в работе Конвента советников. Герои статьи делятся 
опытом о роли РТУ в их жизни и о том, каким, по их мнению, должен стать 
университет в будущем.

Слово советникам
Riga Technical University (RTU) can take pride in many talented and 
successful people that are graduates. SIA «Lattelecom» executive director 

Juris Gulbis and JSC «Latvenergo» chairman of the board Āris Žīgurs are people 
who have climbed very high in their professional career; nonetheless they have not 
forgotten about their alma mater and are active members of the RTU Counselors’ 
Convention. The two respectable men talk about the influence of RTU in their lives 
and their view regarding what the university should become in the future.

The counselors talk

kāda ir bijusi rtu ietekme uz 
jūsu dzīvi, karjeru?

Savā profesionālajā dzīvē ik uz soļa 
sastopos ar RTU absolventiem, jo strā-
dāju jomā, kurā RTU beidzēji ieņem 
vadošas, nozīmīgas un neaizstājamas 
lomas. Siltumapgādes, gāzes apgādes 
un elektroenerģētikas speciālisti ir tā 
auditorija, ar ko lietišķas un arī ko-
leģiālas attiecības mani pavada kopš 
studiju laikiem, arī vadot AS «Rīgas 
siltums» un tagad – AS «Latvenergo».

Mana pirmā augstākā izglītība, 
lai arī citā augstskolā, iegūta Teh-
niskajā fakultātē, tā veidojusi manu 
karjeru un tālāku izglītošanos, no-
nākot arī RTU programmās, – sākot 
no studentu vasaras nometnēm, 
biznesa maģistra programmu un 
beidzot ar inženierzinātņu doktora 
grāda iegūšanu.

15 gadus vadot uzņēmumu «Rīgas 
siltums», esmu vairakkārt secinājis, 
ka RTU beidzējus vieno lepnums par 
savu Alma mater un zināma solidāra, 
vienojoša savstarpēja darbība, tāpat 
nepamanīta nevar palikt šīs augstsko-
las beidzējiem piemītošā tehniskās 
domāšanas dominante pār procesu 
biznesa vadības izpausmēm.

kāpēc izvēlējāties šo izglītības 
un karjeras virzienu?

Jaunībā izvēlēties pareizo virzienu 
ir grūti visos gadsimtos, mūsdienās 
priekšrocība ir tā, ka arī brieduma 
gados var iegūt jaunu specialitāti, jo 
mūža tālākizglītība tagad ir norma. 
Mani vienmēr interesējusi tehnika, 
un, lai gan nevaru pieskaitīt sevi tiem, 
kas zina 30 gadus uz priekšu, esmu 
gandarīts par savu izvēli.

Par savas karjeras pamatu vienmēr 

esmu izvirzījis līdz galam padarītus 
darbus. Ieraudzīt uzreiz, kas būs pēc 
vairākiem gadu desmitiem, nav iespē-
jams, taču censties katru uzdevumu 
veikt maksimāli labāk gan ir jāvar – tā 
esmu nonācis arī «Latvenergo» valdes 
priekšsēdētāja amatā. Dzīve mani te 
ir atvedusi. Dzīve vadošā amatā nav 
tik salda, kā daudziem varētu šķist, 
nepārzinot vadītāja pienākumu un 
atbildības nastu; tie nav teoretizējumi, 
ar to sastopas katrs vadītājs, nokļūstot 
arvien augstākā amatā.

vai inženierzinātnes būs per-
spektīvas vienmēr?

Jauni atklājumi, materiāli, in-
dustriāli izstrādājumi būs vajadzīgi 
vienmēr. Ir sācies intelektuālo tehno-
loģiju laikmets, kurā bez iekārtām, 
bez enerģijas, bez inženierzinātnēm 
nekas nav iespējams. Nosacītā vien-
kāršojumā – bez produktīva darba-
galda labumu nedos ne gaišas idejas, 
ne prasmīgas rokas.

kādai, jūsuprāt, nākotnē jā-
būt rtu?

Manuprāt, RTU mācību procesam 
jābūt integrētam ar ražošanu, ar reālas 
ražošanas uzņēmumiem, kā arī ar va-
dības teorijām. Ir skaidrs, ka cilvēks, 
kas izvēlas iegūt augstāko izglītību, 
agri vai vēlu nonāk vadītāja postenī, 
un ar inženiera izglītību ir par maz, lai 
vadītu cilvēkus, organizētu struktūr-
vienību darbu.

Ir aktīvāk jāaudzina ne tikai 
inženieri, bet arī dažada ranga vadī-
tāji, jāattīsta viņu vadības prasmes. 
Jāveido tādi profesionāļi, kas var ne 
tikai salikt kopā mehānismu, bet arī 
izveidot kolektīvus, kas mehānis-
mus rada. Ideālā mijiedarbībā esošs 
darbinieku kopums ir spējīgs radīt 
inovatīvas tehnoloģijas, ietaises un 
jaunus izgudrojumus.

1988. gadā absolvējis Latvijas Lauksaimnie-
cības universitātes Tehnisko fakultāti

15 gadus strādājis AS «Rīgas siltums», pildot 
prezidenta un valdes priekšsēdētāja pienā-
kumus

2004. gadā RTU Rīgas Biznesa institūtā iegu-
vis maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā

2009. gadā ieguvis RTU inženierzinātņu 
doktora grādu enerģētikas nozarē

2010. gadā kļuvis par AS «Latvenergo» val-
des priekšsēdētāju

Eiropas elektroenerģētikas uzņēmumu aso-
ciācijas EURELECTRIC Direktoru padomes 
loceklis

Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacio-
nālās komitejas viceprezidents

Karjeras laikā saņēmis vairākus nozīmīgus 
apbalvojumus: Latvijas Republikas Ekonomi-
kas ministrijas Atzinības rakstu «Par ieguldī-
jumu Latvijas enerģētikas attīstībā» (2006), 
Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS «Latvener-
go» Gada balvu par nozīmīgu devumu ener-
ģētikā – zinātnisko darbu kopu «Centralizētās 
siltumapgādes efektivitātes paaugstināšana» 
(2009), Pasaules Enerģijas padomes Latvijas 
Nacionālās komitejas Atzinības rakstu «Par 
ieguldījumu Pasaules Enerģijas padomes Lat-
vijas Nacionālās komitejas vadībā un Latvijas 
enerģētikas attīstībā» (2010), Ekonomikas 
ministrijas Atzinības rakstu (2011)

Āris Žīgurs, 
AS «Latvenergo» valdes priekšsēdētājs, 
RTU Padomnieku konventa 
priekšsēdētājs
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B
ibliotēka darbību 
sāka 1862. gada 
vasarā. Salīdzinot 
ar citām Krievijas 
bibliotēkām, RPA 
bibliotēka pārstei-
dza ar savu zināt-

nisko vērtību. Tajā bija pieejami ap 
60 dažādu zinātnisku žurnālu, ne tikai 
inženierzinātnēs, bet arī, piemēram, 
vēsturē un filozofijā, savukārt mācību 
grāmatu autori bija pazīstami ārzemju 
zinātnieki un augstskolu mācībspēki.  

Pirmie bibliotēkas izmantošanas 
noteikumi, kurus izdeva 1863. gadā, 
paredzēja, ka uz mājām studentiem 
izsniedza ne vairāk kā piecas grāmatas, 
tiem, kuri rakstīja diplomdarbus – līdz 
desmit. Grāmatu lietošanas termiņš 
bija četras nedēļas. Ja grāmatu triju die-
nu laikā pēc noteiktā termiņa neatdeva, 
bija jāmaksā soda nauda un bibliote-
kārs varēja ierasties pēc tās uz mājām.

Par grāmatu bojāšanu bibliotekārs 
informēja RPA direktora palīgu. Reiz 
1905. gada septembrī, kad RPA jau 
bija pārdēvēta par Rīgas Politehnisko 
institūtu (RPI), kāds students bibliotē-
kā nodeva grāmatu ar pasvītrojumiem 
un trim izrautām lapām. Grāmatas 
cena bija 3 rubļi un 30 kapeikas, bet 
tai bija nepieciešama iesiešana, kas 

maksāja 85 kapeikas, tāpēc kopā 
nodarītais kaitējums bija 4 rubļi un 
15 kapeikas. Samaksājot prasīto, bojā-
to grāmatu students drīkstēja paturēt.

Kad 1915. gada vasarā Rīgai tu-
vojās Pirmā pasaules kara fronte, RPI 
un tā bibliotēku evakuēja uz Maska-
vu. Lai gan 1918. gada maijā daļu no 
institūta iekārtām un mācību līdzek-
ļiem izdevās atgūt, tomēr lielākā daļa 
tehniskās bāzes un bibliotēkas palika 
Krievijā, veidojot pamatu 1918. gadā 
dibinātajam Ivanovovozņesenskas 
(Ivanovas) Politehniskajam institūtam 
un vēl citām augstskolām. Joprojām 
Ivanovas apgabala Fundamentālās 
bibliotēkas fondos glabājas ap 28 000 
bijušās Rīgas Politehniskās augstskolas 
un Rīgas Politehniskā institūta izde-
vumu, no kuriem 176 ir īpaši vērtīgi, 
dažus glabā pat seifos.

Atjaunotā RPI 
bibliotēka

1958. gadā, atjaunojot Rīgas Poli-
tehnisko institūtu, otrreizējo pastāvēša-
nu sāka arī RPI bibliotēka. Dažu gadu 
laikā bibliotēka izauga gan kvalitātē, 
gan kvantitātē un 1969. gadā izpelnījas 
zinātniskās bibliotēkas nosaukumu.

Padomju laikam raksturīgs bija 
deficīts. Lai kaut kā problēmu atrisi-
nātu, ieviesa talonu sistēmu, ko attie-
cināja arī uz deficīto grāmatu sadali 
studentiem. Mācībspēkiem-konsul-
tantiem nodarbību laikā taloni bija 
jāizdala studentiem. Savukārt studenti 
dažkārt strādāja par sabiedriskajiem 
bibliotekāriem studentu kopmītņu 
bibliotēkā un ar mainīgām sekmēm 
nodrošināja grāmatu izsniegšanu un 
atpakaļsaņemšanu.

Dažiem bibliotēkas darbiniekiem 

nācās pildīt dienesta pienākumus ārpus 
savas darbavietas – viņi apmeklēja «pa-
rādniekus» mājās un tādējādi atguva 
daļu neatdoto grāmatu un žurnālu.

Protams, ka bija dažādi atgadīju-
mi, kuriem sekoja RPI rektora aizrā-
dījumi un rājieni. Iemesls tam bija, 
piemēram, durvju zīmogu nozaudē-
šana. Kādai bibliotekārei 1964. gadā 
zīmogs izkrita no somiņas trolejbusā, 
kad viņa meklēja naudu braukšanas 
biļetes iegādei. Paskaidrojumā viņa 
ierakstīja: «Izrādījās, ka pie vienas 
sēdekļa kājas, uz kura sēdēja kasiere, 
bija caurums, kurā zīmogs iekrita. 
Galapunktā man trolejbusa vadītājs 
un kasiere paskaidroja, ka zīmogs, kas 
varot būt izkritis, vai arī kaut kur iekšā 
aizķēries, varot izkrist pēc mēneša, vai 
arī iespējams, ka tas var tur palikt līdz 
kapitālam remontam un to pašlaik ārā 
dabūt nevar. Tajā pašā vakarā meklēju 
arī uz ielas (sākot ar pieturu, kurā es 
iekāpu), bet zīmogu neatradu.» Cik 
kilometrus darbiniece nogāja kājām, 
meklējot zīmogu, ziņu nav.

Bibliotekāri piedzīvojuši arī visai 
jautrus atgadījumus. Piemēram, kāds 
students jautājis: «Kur es varu apska-
tīt Ļeņinu?» Bibliotekāre atbildējusi: 
«Mauzolejā Maskavā.» Citreiz kāds 
students prasījis, kur ir ūdens un ka-
nalizācija. Bibliotekāre, domādama, ka 
tiek jautāts par tualeti, laipni paskaid-
rojusi, ka studentiem ir lejasstāvā, bet 
darbiniekiem augšā.

Digitālā laikmeta 
spogulis

1990. gadā RPI Zinātniskā biblio-
tēkā līdz ar augstskolas nosaukuma 
maiņu kļuva par RTU Zinātnisko bib-
liotēku. Pēc dažiem gadiem, kad Rīgas 

rtu Zinātniskajai 
bibliotēkai – 150

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 150 gadu jubileja ir arī tās bibliotēkas ju-
bileja. RTU Zinātniskā bibliotēka ir pirmās augstskolas Latvijas teritorijā – Rīgas 
Politehniskās augstskolas (RPA) – bibliotēkas mantiniece un darba un tradīciju 
turpinātāja. Reizē tā ir vecākā augstskolas bibliotēka Latvijas teritorijā.

eLīna kļaviņa, aLīda Zigmunde
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150-ый юбилей Рижского технического университета (РТУ) – это еще 
и день рождения его Научной библиотеки. Автор статьи, историк 

РТУ Алида Зигмунде заглянула в историю библиотеки, охватывающую три 
столетия, и обнаружила, что уже с момента основания библиотека была 
одной из наиболее качественных и многочисленных библиотек в области 
инженерных наук как в царской России, так и на территории Советского 
Союза. И в наши дни Научная библиотека РТУ сохраняет позиции наиболее 
значимой библиотеки инженерных наук Латвии.

Научной библиотеке РТУ – 150
The 150th anniversary of Riga Technical University (RTU) is also the 
150th birthday of its Scientific Library. By looking back at the history 

of the library, which is spanning through three centuries already, the author of 
this article Alīda Zigmunde reveals that ever since its foundation the library has 
been one of the best and voluminous engineering libraries within the territory of 
both the Russian Empire and the Soviet Union and remains the most significant 
engineering library in Latvia.

The RTU Scientific Library celebrates 150 years

dome vēlējās atjaunot pirmo vēsturis-
ko rātsnamu, bibliotēkai savas telpas 
Kaļķu ielā 1a bija jāatstāj. Ķīpsalā, aiz 
Ķīmijas tehnoloģijas fakultātes atradās 
nepabeigta RTU ēka, kuru nolēma 
pārbūvēt bibliotēkas vajadzībām. Jau 
1999. gada 20. septembrī bibliotēkas 
jaunās telpas Ķīpsalas ielā 10 bija at-
vērtas lasītājiem.

20. gs. 90. gados sākās literatūras 
pakāpeniska atspoguļošana elektro-
niskajā katalogā. Pirmos grāmatu 
aprakstus elektroniskajā katalogā bib-
liotēkas darbinieki ievadīja 1993. gada 
decembrī. Automatizēto dokumentu 

izsniegšanu – saņemšanu, dokumentu 
attālināto pasūtīšanu, rezervēšanu, 
lietošanas termiņa pagarināšanu RTU 
ZB sāka ieviest 2004. gada rudenī, 
vispirms Centrālajā bibliotēkā un tad 
pakāpeniski visās bibliotēkas lietotāju 
apkalpošanas vietās. 

Līdz 2011. gadam grāmatu identi-
ficēšana bibliotēkas informācijas sistē-
mā notika, izmantojot svītrkodus. Kā 
drošības elementi kalpoja magnētiskās 
uzlīmes. Sākot no 2011. gada, biblio-
tēka sāka ieviest grāmatu aizsardzības, 
bibliotēkas procesu automatizēšanas 

un pašapkalpošanās sistēmu, balstītu 
uz RFID (Radio Frequence Identifica-
tion) tehnoloģijām. 

Viens no būtiskiem un svarī-
giem krājuma sastāva elementiem ir 
elektroniskie resursi. Pēdējos gados 
RTU ZB krājums ir papildinājies ar 
jauniem e-žurnāliem, e-grāmatām un 
datubāzēm. Katru gadu brīvpieejas 
izmēģinājumā ir dažādas starptautiski 
atzītas datubāzes. 2012. gadā Zinātnis-
kā bibliotēka nodrošina pieeju 33 abo-
nētajām datubāzēm, kurās pieejami 
vairāk nekā 65 500 e-resursi dažādās 
zinātņu nozarēs.

Bibliotēkas krājumā patlaban ir 
1,83 miljoni vienību, tostarp daudz 
retumu un daudzu valstu zinātnieku, 
tostarp Nobela prēmijas laureātu, 
darbi. Vecākā grāmata ir 1570. gadā 
Venēcijā izdotais arhitekta A. Paladio 
«Quattro libri dell’architettura». 

Interesanti, ka bibliotēkas direkto-
res kopš tās atjaunošanas 1958. gadā 
ir bijušas tikai sievietes: Dzidra Tom-
sone, Ņina Kuzņecova, Anna Broliša 
un Aija Janbicka (no 1993). Jāpiebilst, 
ka tagadējā RTU ZB direktore ir arī 
mūsu universitātes absolvente.

Dibināta 1862. gadā

Pirmais bibliotekārs – A. Dikerts

Pirmā bibliotekāre sieviete sāk 
strādāt 1913. gadā

1915. gadā bibliotēku kopā ar 
augstskolu evakuē uz Maskavu

1958. gadā atjauno gan RPI, 
gan RPI bibliotēku

1969. gadā bibliotēkai 
piešķir zinātniskās bibliotēkas 
nosaukumu

1972. gadā bibliotēka saņem 
miljono grāmatu

1990. gadā RPI Zinātniskā bibliotēka 
pārtop par RTU Zinātnisko bibliotēku

1993. gadā bibliotēka sāk veikt 
pirmos ierakstus elektroniskajā 
kopkatalogā

1999. gadā tiek atklātas RTU ZB 
jaunās telpas Ķīpsalā

10 fakti Par RTU ZB

Laurītis Kārlis,
bibliotekārs
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Sportam RTU – 
dziļas saknes

Rīgas Politehniskajā augstskolā 
vingrošanu ieviesa jau 1870. gadā, un 
šis mācību priekšmets programmās 
bija līdz 1892. gadam. Ārpus augst-
skolas jaunieši nodarbojās ar akadē-
misko paukošanu studentu korporā-
cijās, bet daļa studentu bija dažādu 
sporta organizāciju biedri. 

Reizē ar Rīgas Politehnisko augst-
skolu 1862. gadā darbību sāka Rīgas 
Vingrošanas biedrība (Rigaer Turn-
verein), kas savās rindās pulcēja gan 
studentus, gan profesorus, docentus 
un asistentus. Rīgas Vingrošanas 
biedrībā aktīvi darbojās augstskolas 
mācībspēki – Heinrihs Treijs, Karls 
Bruno Doss, Karls Reinholds Kupfers, 
studenti Gotfrīds Pauls Ostvalds – vē-
lākā Nobela prēmijas laureāta un Rīgas 

Politehniskās augstskolas profesora 
Vilhelma Ostvalda brālis, Gustavs 
Rūtenbergs, bet 20. gadsimta pirmajā 
pusē absolventi, toreizējie LU profesori 
Mārtiņš Prīmanis un Valdemārs Fišers, 
asistents Paulis Nukke un daudzi citi.

20. gadsimta sākumā izveidojās 
studentu sporta organizācijas. Pirmā 
1908. gadā tika nodibināta jau pār-
dēvētā Rīgas Politehniskā institūta 
(RPI) Studentu vingrošanas biedrība. 
Airēšanas un burāšanas sporta aka-
dēmiskā biedrība reģistrēja statūtus 
1912. septembrī, bet Sporta un Šaha 
spēles cienītāju pulciņi – 1913. gada 
martā. Viens no Šaha spēles cienītāju 
pulciņa dibinātājiem bija Ķīmijas 
nodaļas students Aleksandrs Kan-
nenbergs. Viņš kopā ar savu studiju 
biedru, vēlāk slavenu ķīmiķi – pro-
fesoru, akadēmiķi Arvīdu Kalniņu 
dibināja Rīgas Akadēmisko šaha 

biedrību. A. Kalniņš ir līdzautors arī 
šaha spēles vēsturei veltītai apjomīgai 
grāmatai «Šahs Latvijā līdz 1940. ga-
dam», kas iznāca 1940. gadā.

Bronza jau pirmajās 
olimpiskajās spēlēs 
ar latviešu līdzdalību

2012. gads ir nozīmīgs ne tikai 
RTU, bet arī visai Latvijas olimpiešu 
saimei, jo aprit 100 gadu kopš latviešu 

sportisti pirmoreiz piedalījās Olim-
piskajās spēlēs. Arī mūsu augstskola 
olimpiešu jubileju var saukt par savu, 

jo valsts sportistu vidū allaž bijuši arī 
mūsu studenti.

1912. gada V Olimpiskajās spēlēs 
Stokholmā piedalījās 29 latviešu spor-
tisti, viņu vidū – seši RPI studenti. Divi 
studenti tagadējā Latvijas teritorijā 
uzturējās tikai studiju laikā, tāpēc lat-
viešu kopskaitā netiek iekļauti. Vasaras 
Olimpiskās spēles Stokholmā ir īpašas 
arī ar to, ka viens no mūsējiem – Ha-
ralds Blaus – ieguva bronzas medaļu 
māla baložu šaušanā, kas tagad pazīsta-
ma kā stenda šaušana. Toreiz H. Blaus 

rtu – savi 
olimpieši

a tmiņā vēl nav pagaisušas tikko noritējušās Olimpiskās spēles Lon-
donā, tāpēc šajā «Jaunā Inženiera» numurā vēlējāmies iekļaut rakstu 
par mūsu studentiem – olimpiešiem. Un – tādu nav mazums. Kāpēc 
tieši inženierzinātņu studenti sevi ir pierādījuši kā veiksmīgus sportis-

tus? Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) mēdz dēvēt par inženieru augstskolu ar 
sporta novirzienu. Iemesls tam ir obligātās sporta nodarbības dienas nodaļas 
studentiem. Atskatoties vēsturē, redzam, ka mūsu studenti un mācībspēki allaž 
ir bijuši aktīvi sportisti un atbalstījuši dažādus sporta veidus. 

aLīda Zigmunde

Haralds Blaus 
rPi absolvēja 1913. gadā

Boriss Pertels bija rPi inženieru 
nodaļas students, piedalījās 
1912. gada Olimpiskajās spēlēs
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studēja RPI Celtniecības nodaļā.
Pirms 100 gadiem līdzās Blauam 

Olimpiskajās spēlēs startēja Ķīmijas 
nodaļas studenti Haralds Hāne un 
Ļevs Sitins, Inženieru nodaļas studen-
ti Pauls Līts un Boriss Pertels. Jaunā-
kajam no viņiem – Ļ. Sitinam toreiz 
bija 19 gadi. Herberts fon Kūlbergs ie-
stājās Tirdzniecības nodaļā pēc Olim-
piskajām spēlēm – 1913. gadā, taču 
jau 1915. gada septembrī kā Krievijas 
armijas karavīrs Pirmajā pasaules karā 
viņš no gūtā ievainojuma mira. Hāne 
bija vieglatlēts un startēja 200 m skrē-
jienā, Kūlbergs pārstāvēja peldēšanu 
un pārējie četri – māla baložu šauša-
nu. Trīs olimpieši pabeidza augstsko-
lu – 1912. gadā inženiera celtnieka 
diplomu saņēma Līts, 1913. gadā 
inženiera arhitekta diplomu – Blaus, 
bet 1918. gadā inženiera tehnologa 
diplomu arī Hāne.

Pārstāvot Latvijas 
Republiku

Pirmā pasaules kara iespaidā 
1916. gada Olimpiskās spēles nenotika, 
bet 1920. gadā Latvijas sportisti dažādu 
tā laika notikumu dēļ tajās nepiedalījās. 
1924. gadā VIII Vasaras Olimpiskajās 
spēlēs Parīzē, pārstāvot jaundibināto 
Latvijas Republiku, piedalījas 37 spor-
tisti, viņu vidū arī vairāki studenti. 

Jāatgādina, ka  1919. gadā RPI tika 
oficiāli slēgts un integrēts jaundibinā-
tajā Latvijas Universitatē, kur līdzās 
humanitārajām un dabas zinātnēm bija 
pārstāvētas arī inženierzinātnes. Tikai 

1958. gadā atkal tika atjaunots RPI, kas 
1990. gadā ieguva RTU nosaukumu. 
Inženierzinātņu fakultāšu studentus 
RTU uzskata par saviem, tāpēc tie ie-
kļauti arī augstskolas olimpiešu skaitā. 
1924. gadā olimpiādē piedalījās futbo-
lists Rūdolfs Bārda – Tautsaimniecības 
nodaļas students, kas ar pārtrauku-
miem studēja desmit gadus, taču uni-
versitāti nebeidza.

Kurts Klāsens bija 1912. gada 
olimpiešu laikabiedrs un kopš 1911. 
gada studēja mehāniku. 1922. gadā 
viņš turpināja studijas LU, taču  diplo-
mu nesaņēma. Sportists K. Klāsens 34 
gadu vecumā piedalījās 1928. gada IX 
Vasaras Olimpiskajās spēlēs Amster-
damā un burāšanas sacensībās ieguva 
11. vietu 12 pēdu jollu (Dinghy) klasē.

Uz IV Ziemas Olimpiskajām spē-
lēm 1936. gada februārī Garmišā-Par-
tenkirhenē, Vācijā aizbrauca Inženier-
zinātņu fakultātes studenti, ātrslidotāji 
Jānis Valentīns Andriksons, kurš ie-
guva 16. vietu 500 metru distancē, 23. 
vietu 1500 metru distancē un 30. vietu 
5000 metru distancē un Alfons Bēr-
ziņš, kas startēja 500 metru (14. vieta), 
1500 metru (18. vieta), 5000 metru 
(18. vieta) un 10000 metru (19. vieta) 
distancēs. Pasaules desmit labāko ātr-
slidotāju skaitā A. Bērziņu ierindoja 
1938. gadā. 

Inženierzinātņu fakultātē studēja 
arī hokejists Roberts Bluķis, kas Latvi-
jas komandas sastāvā sacentās ar citu 
valstu olimpiešiem, godalgotu vietu 

neiegūstot.  No hokejistiem – 1936. 
gada olimpiešiem – jānosauc arī Ar-
vīds Mārtiņš Pētersons, kurš studēja 
Mehānikas fakultātē un Leonīds Jānis 
Vedējs, kas Lauksaimniecības fakultāti 
bija absolvējis jau 1934. gadā. Bet XI 
Vasaras Olimpiskajās spēlēs Berlīnē 
1936. gada vasarā startēja basketbo-
lists, Tautsaimniecības nodaļas stu-
dents Rūdolfs Jurciņš.

J. V. Andriksons un R. Bluķis in-
ženiera diplomus saņēma 1942. gadā, 
A. M. Pētersons – 1944. gadā,  bet 

A. Bērziņš studijas nebeidza, jo Otrā 
pasaules kara laikā tika iesaukts kara 
dienestā, pēc tam padomju darbinie-
ki viņu apcietināja un izsūtīja ārpus 
Latvijas.

Arhitektūras fakultātes students 
Askolds Fēlikss Hermanovskis viens no 
pirmajiem Latvijā sāka nodarboties ar 
kalnu slēpošanu un šajā sporta veidā 
piedalījās IV Ziemas Olimpiskajās spē-
lēs 1936. gadā. Drīz pēc tam sportists 
ar jahtu šķērsoja Atlantijas okeānu 
un palika dzīvot ASV. Turp devās arī 
Leonīds Jānis Vedējs un Pauls Kaņeps, 
kas Olimpiskajās spēlēs pārstāvēja Lat-
vijas slēpotājus un 1939. gadā ieguva 
inženiera mežkopja grādu. 

No minētajiem septiņiem 1936. 
gada Ziemas Olimpisko spēļu dalīb-
niekiem Latvijā palika tikai divi – ie-
priekšminētie A. Bērziņš un A. M.  
Pētersons, kuri 1949. gadā saņēma 
Leshafta Ļeņingradas Fiziskās kultūras 
institūta diplomu. Sportistam un in-
ženierim Pētersonam 1949. gadā tika 
piešķirts PSRS sporta meistara tituls 
hokejā, bet 1966. gadā – Latvijas PSR 
Nopelniem bagātā trenera nosaukums.

Panākumi arī 
PSRS sastāvā

1940. gada Olimpiskās spēles tika 
atceltas, jo bija sācies Otrais pasau-
les karš, sekoja padomju varas gadi. 
Latvijas sportisti sacensībās piedalījās 

Padomju Savienības komandas sastā-
vā. Viņu vidū bija arī  inženierzinātņu 
studenti. PSRS sastāvā latviešu spor-
tistiem nonākt līdz Olimpiādēm bija 
vēl grūtāk lielās citu Padomju Savienī-
bas valstu sportistu konkurences dēļ. 
Par spīti tam latviešu sportisti uzrādīja 
ļoti labus rezultātus un ieguva dau-
dzas godalgas.

XVII Vasaras Olimpiskajās spēlēs 
Romā 1960. gadā sudraba medaļu 
ieguva basketbolists, saspēles vadītājs 
Cēzars Ozers, kurš 1963. gadā iestājās 

Kurts Klāsens – burātājs, 
studēja rPi. Piedalījās 
Olimpiskajās spēlēs 1928. gadā 
burāšanas sacensībās
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atjaunotā RPI Celtniecības fakultātē. 
1966. gadā viņš sāka strādāt par mā-
cībspēku RPI Fiziskās audzināšanas 
un sporta katedrā, bet apvienot darbu, 
mācības un sportošanu kļuva arvien 
sarežģītāk, tāpēc1967. gadā studijas 
tika pārtrauktas, bet institūtā C. Ozers 
strādāja līdz 1983. gadam.

XVIII Vasaras Olimpiskajās spēlēs 
Tokijā 1964. gadā 4. vietu 4x100 met-

ru stafetē ieguva daudzsološā Ķīmijas 
fakultātes studente Renāte Lāce, diem-
žēl smaga slimība 1967. gadā izjauca 
visus sportistes mērķus un ieceres.

20.gs. 70. un 80. – 
labākie gadi

20. gadsimta 70. un 80. gados RPI 
studenti ieguva vairākas olimpiskās 
medaļas. 1972. gadā XX Vasaras 
Olimpiskajās spēlēs Minhenē ūdens 
slalomā startēja RPI 1969. gada Au-
tomātikas un skaitļošanas fakultātes 
vakara nodaļas absolvente Biruta 

Hercova-Hercberga-Ķemere. Bet 
1967. gada Elektroenerģētikas fakul-
tātes absolvents Jānis Vilsons kā PSRS 
handbola izlases komandas dalībnieks 
ieguva 5. vietu. 

Viens no labākajiem sasniegu-
miem 1972. gada Olimpiādē bija 
sudraba medaļa 4x100 metru stafetē 
vieglatlētam Jurim Silovam, Celtniecī-
bas fakultātes studentam no 1968. līdz 
1970. gadam. Nākamajās Olimpiskajās 
spēlēs 1976. gadā viņš ieguva otru 
sudraba medaļu.

XXI Vasaras Olimpiskajās spēlēs 
1976. gada jūlijā Monreālā, Kanādā 
RPI students Pāvels Seļivanovs ieguva 
sudraba medaļu. Viņš spēlēja volej-
bolu PSRS izlases komandā un pēc 
četriem gadiem, 1980. gadā, XXII 
Vasaras Olimpiskajās spēlēs Maskavā 
ieguva arī zelta medaļu. Airēšanā izci-
lu sniegumu parādīja Juris Bērziņš un 
Artūrs Garonskis – abi pārveda mājās 
sudraba olimpiskās medaļas.

Olimpiskās spēles Maskavā lat-
viešu sportistiem bija visrezultatīvā-
kās – uz Latviju atceļoja 11 medaļas, 
no tām mūsu studenti ieguva trīs – 
vienu zelta un divas sudraba. Zīmīgi, 
ka šo medaļu ieguvēji beidza RPI 
un ieguva diplomus. P. Seļivanovs 
studēja no 1969. līdz 1983. gadam un 
ieguva diplomu radiotehnikas spe-
cialitātē, bet J. Bērziņš Radiotehnikas 
un sakaru fakultātē studēja no 1972. 
līdz 1978. gadam un par olimpisko 
čempionu kļuva pēc augstskolas 

Renāte Lāce Olimpiskajās 
spēlēs tokijā 1964. gadā ieguva 
4. vietu 4x100 metru stafetē

Pāvels Seļivanovs 
ir ieguvis gan 
sudraba, gan zelta 
medaļas volejbolā

vieglatlēts Juris Silovs 4x100 
metru stafetē ieguva sudraba 
medaļas 1972. un 1976. gadā

Cēzars Ozers, slavenais veF 
rīga basketbolists, Olimpiskajās 
spēlēs romā 1960. gadā ieguva 
sudraba medaļu

airētājs Juris Bērziņš bija 
viens no daudzajiem latviešu 
sportistiem, kuri no maskavas 
Olimpiskajām spēlēm atgriezās 
ar medaļu
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absolvēšanas. Savukārt A. Garonskis 
1975. gadā iestājās Automātikas un 
skaitļošanas fakultātē, bet vēlāk mai-
nīja specialitāti un 1988. gadā saņē-
ma inženiera elektriķa diplomu.

No RTU nāk īpaši 
daudz boblsejistu

Vēl viens sportists – Zintis Ekma-
nis – 1980. gadā beidza Inženiereko-
nomikas fakultāti un turpināja spor-
tot. Salīdzinot ar citiem augsta līmeņa 
sportistiem, viņš augstskolu beidza 
paredzētajā laikā, kaut gan sesijas 
pagarinājumi sekoja viens pēc otra. 
Kad 1979. gada 4. decembrī 5. kursā 
Z. Ekmanis atkal lūdza atļaut kārtot 
pārbaudījumus ar nokavēšanos, kāds 
uz viņa paskaidrojuma uzrakstīja: 
«Lūdzu sākt domāt nopietni!» 

Bet Ekmanis arī domāja nopietni, 
tikai treniņi, sacensības un treniņno-
metnes nevarēja gaidīt, tāpēc nācās 
iekavēto apgūt vēlāk individuāli. Viņš 
ir viens no bobsleja pionieriem Latvi-
jā, darbojies arī kā treneris. Ekmanis 
ir vienīgais no RTU studentiem, kurš 
Olimpiskajās spēlēs piedalījies četras 

reizes – 1984., 1988., 1992. un 1994. 
gadā. Olimpisko bronzas medaļu 
viņš ieguva 1984. gadā XIV Ziemas 
Olimpiskajās spēlēs Sarajevā, Dien-
vidslāvijā.

Ar bobsleju nodarbojās arī Māris 
Poikāns, kurš Mehānikas un mašīn-
būves fakultātē iestājās 1981. gadā un 
no augstskolas izstājās 1991. gadā. 
Lielā treniņu slodze, dalība sacensībās, 
dienests padomju armijā nesekmēja 
studijas, un augstskolas diploms palika 
vien sapnis. Bet sports tikai ieguva – 
Ziemas Olimpiskajās spēlēs 1984. gadā 
viņš ieguva 6. vietu četriniekā, bet 
1988. gadā – 5. vietu. 

1988. gada XV Ziemas Olimpis-
kajās spēlēs Kalgari, Kanādā 9. vietu 
divniekā ieguva bobslejists Aivars 
Trops, kas tajā gadā ieguva inženiera 

mehāniķa diplomu. Bobslejists, 1992. 
un 1994. gada Ziemas Olimpisko spē-
ļu dalībnieks Boriss Artemjevs 1982. 
gadā  iestājās RPI Elektroenerģētikas 
fakultātē, bet 1983. gadā viņu iesauca 
armijā un studijas viņš atjaunoja 1985. 
gadā, bet 1987. gadā atkal pārtrauca.

Bobslejists un olimpietis ir arī 
RTU 2001. gada absolvents Jānis Sila-
rājs, kas Olimpiskajās spēlēs startēja 
2002. gadā. Mūsu students, bobslejists 
Intars Dīcmanis kā olimpietis bobsleja 
kamanās brauca 2002. un 2006. gadā.

Jau minētos bobslejistus Z. Ekmani, 
M. Poikānu un A. Tropu trenēja Ro-
lands Upatnieks – RPI 1965. gada ab-
solvents un XII Ziemas Olimpisko spē-
ļu Insbrukā dalībieks kamaniņu sportā. 
Divnieku sacensībās viņš kopā ar 
V. Ķuzi ieguva 9. vietu. Toreiz R. Upat-
niekam bija 43 gadi, un viņš ir viens no 
vecākajiem Latvijas olimpiešiem. Savu-
laik R. Upatnieks nodarbojās ar ūdens 
motosportu un bija seškārtējs PSRS 
čempions šajā sporta veidā.

Pārstāvēti 
visdažādākie 
sporta veidi

Universitātes olimpiešu vidū atro-
dam dažādu sporta veidu sportistus, 
arī svarcēlājus. Trīs reizes olimpiskajās 
spēlēs – 1992., 1996. un 2000. gadā 
piedalījās svarcēlājs, Ķīmijas tehnolo-
ģijas fakultātes 1991. gada absolvents 
Raimonds Bergmanis, kurš joprojām 
bieži sastopams RTU pasākumos.

Arnolds Ūdris, riteņbraucējs, 
piedalījās XXV Vasaras Olimpiska-
jās spēlēs 1992. gadā Barselonā un 
194 km grupas braucienā šosejā un 
grupas braucienā trekā. Trīs reizes 
(1992., 1996. un 2000. gadā) Latviju 
Olimpiskajās spēlēs pārstāvēja arī 
augstskolas 1981. gada absolvents Bo-
riss Timofejevs, Ķīmijas tehnoloģijas 
fakultātes studente, ātrslidotāja Ilonda 
Lūse (1994., 1998. un 2000. gadā) un 
šķēpmetējs Ēriks Rags, kurš joprojām 

Zintis Ekmanis – bobsleja pionieris Latvijā, vienīgais no rtu 
studentiem, kurš Olimpiskajās spēlēs piedalījies četras reizes
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mūsu senā augstskola sportiskas mācību iestādes godu ir pelnījusi – tā kaldināšanā ielikts 
daudzu cilvēku mūža darbs un pūles. Paradoksāli, bet šķiet, ka inženierzinātnes lieliski sader 
kopā ar sportu. vai zināšanas eksaktajos priekšmetos palīdz sportistam iegūt labākos iespēja-
mos rezultātus? – mēs domājam, ka jā!

RTU studente Agnese Pastare piedalījās 20 kilometru soļošanas disciplī-
nā pirms pāris mēnešiem notikušajās Olimpiskajās spēlēs Londonā, kur ar perso-
nīgo sezonas labāko rezultātu finišēja 24. vietā.

«Londonā gāja fantastiski – tās bija manas līdz šim lielākās sacensības. Sān-
censes bija visspēcīgākās pasaulē, pie tam ļoti labā formā, tāpēc uzskatu, ka arī 
24. vieta ir labs sasniegums,» iespaidos dalās sportiste.

«Atbalsts no līdzjutējiem bija lielisks – bija atbraukuši mani draugi, ģimene, 
ļoti daudz latviešu, pārsvarā vietējo,» atceras A. Pastare, «uzmundrināja arī visi 
pārējie, jo lielākā daļa skatītāju atbalstīja visus sportistus.»

Sākumā līdzjutēju atbalsts varbūt pat Pastarei traucējis, jo radījis viņā tādu 
eiforijas sajūtu, ka sportiste sākusi ar pārāk ātru tempu. Bet distances otrajā 
daļā atbalsts noderējis – līdzjutēju saucieni palīdzēja viņai cīnīties līdz galam un 
pēdējā aplī pat apdzīt trīs konkurentes!

«Atmosfēra Olimpisko spēļu laikā bija unikāla – sportisti dzīvoja Olimpis-
kajā ciematā, kur ik uz soļa varēja satikt kādu sporta slavenību. Kopīgajā ēdam-
zālē vakaros varēja satikt un apsveikt tās dienas sacensību uzvarētājus, kuri 
bieži vien ieradās ar visām medaļām,» stāsta olimpiete.

Рижский технический университет (РТУ) часто называют инженерным ву-
зом со спортивным уклоном. Основанием для такого утверждения являют-

ся обязательные занятия спортом для студентов дневного отделения. Оглядываясь 
в прошлое, мы видим, что студенты и преподаватели РТУ всегда были активными 
спортсменами и приверженцами самых различных видов спорта. Студенты РТУ 
принимали участие во многих Олимпийских играх. Уже в далеком 1912 году в Олим-
пийских играх в Стокгольме, которые были первыми играми с участием латвийских 
спортсменов, принимали участие студенты нашего вуза. К тому же студент строи-
тельного факультета Харалдс Блаус завоевал бронзовую медаль по стрельбе по гли-
няным голубям (сегодня – стендовая стрельба).  

В РТУ – свои олимпийцы
Riga Technical University is often referred to as an engineer 
university with a strong sports trend. This is due to the fact that 

sports classes are compulsory for day department students. If looking 
back, however, one will see that our students and teaching staff have 
always been active in sports and have promoted various disciplines. 
RTU students have taken part in several Olympic Games, including 
the first Olympics with the participation of Latvian sportsmen, namely 
the 1912 Summer Olympics in Stockholm. It was here, that civil engi-
neering student Haralds Blaus won the bronze medal in clay pigeon 
(today – trap) shooting.

RTU with its very own Olympians

ir RTU studentu skaitā.
Divas reizes airēšanā Olimpiskajās 

spēlēs (1996. un 2000. gadā) pabija 
1994. gada absolvents Andris Rein-
holds. Bet svarcēlājs un inženieris 
Dainis Zīlītis, Latvijas Svarcelšanas 
klubu apvienības viceprezidents, 
Olimpiskajās spēlēs piedalījās 1996.
gadā. D. Zīlītis 1993. gadā RTU ieguva 
inženiera mehāniķa kvalifikāciju un 
2008. gadā – sociālo zinātņu bakalau-
ra grādu vadībzinātnē.

No RTU olimpieši 
nāk joprojām

Lai gan mūsu olimpiešu vidū vai-
rums ir vīrieši, no piecām sievietēm 
jānosauc vieglatlēte Irina Latve-Sļesa-
renoka, kas par olimpieti kļuva 2000. 
gadā. Viņa studēja enerģētiku un 
elektrotehniku, 2006. gadā iegūstot 
maģistra grādu.

RTU 150. jubilejas gadā mūsu 
olimpiešu saimei Londonas Olim-
piskajās spēlēs pievienojās soļotāja 
Agnese Pastare, Transporta un mašīn-
būves fakultātes 4. kursa studente, kā 
arī 2005. gada absolvents Konstantīns 
Ovčiņņikovs, kurš pārstāvēja Latviju 
džudo. Arī kanoe airētājs, RTU 2006. 
gada absolvents Krists Straume šogad 
startēja Londonā. Sportistam un in-
ženierim K. Straumem tā bija jau otrā 
Olimpiāde – 2008. gadā viņš izcīnīja 
7. vietu 1000 metru distancē un 10. 
vietu 500 metru distancē, bet šogad – 
11. vietu 200 metru distancē.

Inženierzinātņu studenti bijuši 
arī Latvijas delegācijas karognesēji – 
Leonīds Jānis Vedējs šo godu izpel-
nījās IX Ziemas Olimpiskajās spēlēs 
Garmišā-Partenkirhenē, bet Rai-
monds Bergmanis un Zintis Ekma-
nis bijuši karognesēji attiecīgi XXV 
Olimpiādes spēlēs Barselonā 1992. 
gadā un XVII Ziemas olimpiskajās 

spēlēs 1994. gadā Lilehammerē.
Mazāk zinām par tiem RPI/RTU 

absolventiem, kas sekmējuši mūsu 
olimpiešu izaugsmi un dalību šajās 
prestižajās sacensībās. Piemēram, 
1965. gada absolvents Valdis Tiliks 
un 1980. gada absolvents Dainis 
Dukurs ir trenējuši olimpiešus, līdz-
darbojušies tehniskā aprīkojuma no-
drošinājumā. Viens no slavenākajiem 
visu laiku rokasbumbas tiesnešiem 
Andris Vītols pieredzēja divas Olim-
piskās spēles. Absolventam, trenerim 
un mācībspēkam H. Čebrikovam 
tika piešķirta Goda zīme par aktīvu 
darbību 1980. gada Olimpisko spēļu 
organizēšanā.

Par Latvijas Olimpiskās komitejas 
valdes locekli ir bijis RTU absolvents, 
profesors un bijušais rektors Ivars 
Knēts, bet kā locekļi darbojušies ab-
solventi Harijs Čebrikovs, Gunārs 
Dukšte, Vitālijs Gavrilovs, Viktors 
Kulbergs un citi.

RTU gados jaunākā olimpiete 
par sajūtām Londonā
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InovatīvIe produktI 
un tehnoloģIjas 
rīgas tehnIskajā 
unIversItātē 

Apgaismes mastu gatavās 
produkcijas sertifikācijas 
testēšanas iekārta

Augstas efektivitātes betoni

Biobutanola iegūšana no 
lignocelulozes atkritumiem

Ātrdarbīga optisko šķiedru 
piekļuves sakaru sistēma

Kompaktais saules un granulu 
modulis

Paralēlā slēguma aktīvā filtra 
prototips

Karstā prese daudzslāņu 
konstrukciju prototipēšanai

Astoņu riteņu mobila robotizēta 
platforma

Superelastīgs spiediena sensors

Kalcija fosfāti medicīnas, 
biotehnoloģiju, kosmētikas un 
pārtikas piedevu pielietojumam

Ūdens apstrādes tehnoloģija, 
izmantojot nanostrukturētu 
keramiku

Keramisks filtrs

Dūmgāzu kondensators

Robots – zivs

Bionoārdāms iepakojuma 
materiāls

Gāzes sensori industriālās
vides monitoringam

Papildu informācija par produktiem un tehnoloģijām ir pieejama RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrā, e-pasts: itpc@rtu.lv

RTU – uzticams partneris attīstībai
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir viena no vadošajām universitātēm Latvijā, kas 

nodrošina uz zināšanām balstītas sabiedrības un ekonomikas attīstību, un tā ir otra lie-
lākā universitāte Latvijā pēc kopējā studentu skaita. Šobrīd RTU ir Latvijas tehniskās un 
inženierizglītības centrs ar plašām augstākās izglītības iegūšanas iespējām un pārdomāti 
veidotu pētniecības attīstības bāzi.

Universitāte par savu mērķi ir izvirzījusi – kļūt par vienu no vadošajām zinātnes un 
tehnoloģiju universitātēm Eiropā, kas veic zinātnisko darbu ekselences līmenī, nodroši-
na augstas pievienotās vērtības inovācijas tautsaimniecībai un aktīvi piedalās zinātņie-
tilpīgu uzņēmumu veidošanā. 

Lai sekmētu RTU attīstību un izaugsmi inovāciju un tehnoloģiju pārneses jomā, 
Rīgas Tehniskajā universitātē zinātņu prorektora prof. Tāļa Juhnas vadībā darbojas 
Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs. Tā galvenais mērķis ir sekmēt universitātes 
intelektuālā potenciāla atpazīstamību, paaugstināt zinātnieku konkurētspēju, veicināt 
labvēlīgas, inovācijām un jaunām tehnoloģijām atvērtas vides veidošanos, kā arī sadar-
boties ar industriju pārstāvjiem un rast labākos risinājumus gan uzņēmumu attīstībai, 
gan zinātnisko ideju komercializēšanai.

«Mums ir svarīgi, lai katrai uni-
versitātes laboratorijās radītajai 
idejai būtu savs veiksmes stāsts. 
Esam apņēmības pilni apliecināt, 
ka tieši mēs spējam atrast vis-
piemērotāko risinājumu ikviena 
uzņēmuma mērķu sasniegšanai 
un ikviena tirgus dalībnieka prob-
lēmai vai izaicinājumam. 

Lai ilustrētu  Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) pētnieku dar-
bu, sekmētu informācijas apmai-
ņu un rosinātu uz sadarbību, šajā 
izdevumā esam apkopojuši dažus 
jaunākos zinātnieku darbus. Jau-
nu attīstības un sadarbības ideju 
gūšanai aicinām ielūkoties mūsu 
laboratorijās!»

Akadēmiķis Leonīds Ribickis,
Rīgas Tehniskās universitātes 
rektors

 «Svarīga valsts veiksmīgas 
attīstības sastāvdaļa ir inovatīvu 
tehnoloģiju pārnese no zinātnes 
uz ražošanu. Jāatzīst, ka Latvija 
inovatīvu produktu ražošanā 
patlaban vēl atpaliek no līderiem 
Eiropā. Viens no problēmas cēlo-
ņiem ir izprotošas komunikācijas 
nepietiekamība starp zinātnie-
kiem un uzņēmējiem.

Kataloga mērķis ir konspektīvā 
un viegli uztveramā veidā parā-
dīt būtiskākās RTU zinātnieku 
izstrādnes, tādā veidā turpinot 
ieinteresēt uzņēmējus sadarbībai 
ar RTU zinātniekiem.

Katalogā aprakstītās izstrādnes 
ir ne tikai tuvas reālajam produk-
tam, bet arī zināšanu ietilpīgas, 
proti, tās balstās uz jaunākajiem 
zinātnes atklājumiem. Ceram, 
ka katalogā ietvertās izstrādnes 
ieinteresēs gan tirgū atpazīstamus, 
gan jaunizveidotus uzņēmumus, 
kas vēl tikai meklē savu tirgus 
nišu. Radīsim Latvijas veiksmes 
stāstus kopā!»

Profesors Tālis Juhna,
Rīgas Tehniskās universitātes 
zinātņu prorektors



rtu karjeras centrs – 
telpa personīgajai 
attīstībai

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Karjeras centru izveidoja 2007. gadā 
ar mērķi nodrošināt studentu veiksmīgu iekļaušanos darba dzīvē. Piecos 
darbības gados Karjeras centra sniegtie pakalpojumi ir palīdzējuši tūkstošiem 
RTU studentu atrast darbu vai sākt personīgo biznesu, turklāt daži no 
projektiem ir pat ieguvuši tradīcijas statusu.

eLīna kļaviņa
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 Karjeras centrā students var 
gan iemācīties noformēt CV un mo-
tivācijas vēstuli, gan piedalīties semi-
nāros un vieslekcijās, gan iesaistīties 
projektos un aktivitātēs, kas veicina 
pašizaugsmi.

 Karjeras centra bibliotēkā var 
saņemt grāmatas, kas palīdz attīstīt 
personību. Tur atrodamas grāmatas 
par budžeta plānošanu, biznesa sāk-
šanu un mērķu sasniegšanu. Ar pilnu 
grāmatu sarakstu iespējams iepazīties 
www.rtu.lv/karjera sadaļā RTU Kar-
jeras centra bibliotēka.

 Papildus lekcijām savā izvēlētajā 
studiju programmā, RTU Karjeras 
centrs vairākas reizes mēnesī piedāvā 
apmeklēt un noklausīties dažādas 
vieslekcijas un seminārus. Jaunu-
miem par vieslekcijām var sekot līdzi 
www.rtu.lv/karjera un ORTUS sadaļā 
Karjera, Karjeras centra jaunumi reizi 
mēnesī tiek izsūtīti visiem studentiem 
un ORTUSā reģistrētajiem e-pastiem. 
Interesentiem jāpiesakās, rakstot uz 
e-pastu karjera@rtu.lv, jo vietu skaits 
ir ierobežots. Uz lekcijām var līdzi 
ņemt citus interesentus, kuri nestudē 
RTU, ja vien ir pieejamas brīvas vie-
tas. Visas Karjeras centra vieslekcijas 
ir bez maksas. 

 RTU Karjeras centrs organizē arī 
dažādus projektus un aktivitātes. Viens 

no tiem ir biznesa interešu klubs «Port-
felis», kas sniedz iespēju tehnisko spe-
cialitāšu studentiem apgūt uzņēmēj-
darbības un vadīšanas praktiskās un 
teorētiskās zināšanas. Jauno uzņēmēju 
forums «Biznesa sula» ir mini-forums 
uzņēmējdarbības interesentiem, ko 
radījuši «Portfeļa» dalībnieki. Tāpat jau 
par tradicionālām kļuvušas pavasara 
RTU Karjeras dienas, kur vairāki tūk-
stoši inženierzinātņu, dabas un sociālo 
zinātņu studentu iepazīstas ar attiecīgo 
nozaru labākajiem un spēcīgākajiem 
uzņēmumiem, lai izzinātu potenciālās 
prakses un darbavietas.

 Cita RTU Karjeras centra 
projekta – RTU Studentu biznesa 
inkubatora – mērķis ir veicināt un 
sekmēt jaunu, perspektīvu, radošu, 
inovatīvu, konkurētspējīgu biznesa 
ideju realizāciju dzīvē, atbalstot 
RTU studentus un absolventus – 
topošos komersantus. Savukārt 
nometnē «Step by step: How to be 
the BEST of the BEST» ik gadu trīs 
dienu garumā 50 RTU studentu 
attīsta personīgās prasmes un īpa-
šības, tā paaugstinot konkurētspēju 
darba tirgū.

 RTU Karjeras centrs aicina uz 
sadarbību arī uzņēmumus, gan pie-
daloties projektos un aktivitātēs, gan 
ievietojot darba un prakses sludināju-
mus RTU mājaslapā.

Центр карьеры Рижского технического университета (РТУ) был создан в 2007 году с целью 
обеспечить успешный переход студентов в трудовую жизнь. Услуги, предоставляемые Цен-

тром карьеры, за пять лет деятельности помогли тысячам студентов РТУ найти работу или начать 
свой бизнес, к тому же  некоторые их проектов перешли в статус традиционных. Статья рассказы-
вает о возможностях, которые предлагает студентам Центр карьеры РТУ.

Центр карьеры РТУ – пространство для развития личности

The Riga Technical University (RTU) Career Center was established in 2007 with the aim of provid-
ing students with opportunities for successful entry into professional spheres. In the 5 years since its 

foundation the services provided by the Career Center have aided thousands of RTU students in finding jobs 
or starting their personal business and some projects have already become a tradition. This article looks into 
the opportunities that the RTU Career Center provides to students.

RTU Career Center – the space for personal growth

atnāc: kaļķu iela 1, 202. kab.
Piezvani: 67089025
uzraksti: karjera@rtu.lv

vairāk informācijas par 
rtu karjeras centra aktivitātēm:

www.rtu.lv/karjera
www.twitter.com/KarjerasCentrs

ar ko sevi 
nodarbināt 
brīvajā laikā?
Biznesa interešu klubs 
«Portfelis»

rtu karjeras diena

rtu Studentu biznesa 
inkubators

jauno uzņēmēju forums 
«Biznesa sula»

nometne «Step by step: How to 
be the BeSt of the BeSt»
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«There are two 
types of people: 
those who’ve been 
on Erasmus and 
others»*

RTU šogad atzīmē 150. gadadie-
nu, savukārt viena no populārākajām 
studentu un personāla apmaiņas pro-
grammām «Erasmus», kas nodrošina 
partneraugskolu – arī RTU –  starp-
tautisko kvalitāti un atpazīstamību, 
šogad svin 25. gadadienu.

Pirmais mācību gads, kad RTU 
studenti, kas, universitātei iesaistoties 
«Erasmus» programmā, devās pasaulē, 
bija 1999./2000.

Jubilejas numurā žurnāls «Jaunais 
Inženieris» lasītājam piedāvā dažas 
«Erasmus» studentu atsauksmes.

rtu pasaulē,
pasaule rtu

jOLanta jurēviCa, rūta LaPSa

t ālajā 1862. gadā, kad darbu sāka pirmā daudznozaru tehniskā 
augstskola tā laika Krievijas impērijā, studijas notika vācu valo-
dā, augstskolā strādāja virkne starptautiski atzītu mācībspēku, 
viņu vidū – pasaulslaveni inženierzinātnieki, ķīmiķi, ekonomisti, 
arhitekti. Cauri trim gadsimtiem augstskolas sienās skanējušas 
daudzas valodas – vācu, krievu, latviešu, angļu.

Šodien Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir starptautiski akreditēta uni-
versitāte, kurā studijas notiek latviešu valodā, bet kuras ikdiena ir arī studenti 
no daudzām pasaules valstīm un kuras studentiem ir iespēja doties studijās un 
praksē uz vairāk nekā 300 partneraugstskolām pasaulē.

Studijas ārzemju studentiem RTU nodrošina un jautājumus, kas saistīti ar ie-
braukšanu un uzturēšanos Latvijā, risina Ārzemju studentu departaments. Pēdējā 
gada laikā ārzemju studentu skaits ir divkāršojies, noslēgti jauni sadarbības līgumi 
ar Indijas, Šrilanka, Kazahstānas, Ukrainas un Ķīnas augstskolām. Studentu un 
personāla mobilitāti veicina arī divi Eiropas Savienības projekti: Mare Nostrum 
(Āfrikas Vidusjūras valstis) un EuroEast (Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, 
Gruzija, Moldova, Ukraina).

* «Erasmus» studentu teiciens (angļu val.): «Ir divu veidu cilvēki: tie, kas bijuši «Erasmus» un pārējie.»

Pirmā «Erasmus» gada students 
Mārtiņš Reiniks, toreiz – 2. kursa 
maģistrants, tagad – Būvniecības fa-
kultātes Ģeomātikas katedras docents:

 ««Erasmus» 
programma ir stu-
dentiem atvērta 
un pretimnākoša 
studiju pieredzes 
ieguve. Program-
ma attīstījusies, 

un šobrīd krietni paplašinājies tajā 
iesaistīto universitāšu loks. Palieli-
nājies arī interesentu skaits, kas rada 
labu savstarpējo konkurenci. 

Katram studentam novēlu izvē-
lēties piemērotāko studiju laiku un 

vietu un droši doties aiz «nezināmā 
apvāršņa». Tas dos jaunu skatījumu, 
pieredzi vai vismaz pārliecību par 
Rīgas Tehniskajā universitātē gūto 
zinību svaru un nozīmīgumu.»

Madara Tora, 
Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes studiju pro-
grammas «Informācijas tehnoloģija» 
2012. gada absolvente:

 «Pieredze, 
ko ir iespējams 
gūt, esot prom no 
mājām, vienmēr 
ir izaicinājums, 
kas attīsta, piln-
veido un sniedz 

drosmi rīkoties un nebaidīties. 
Mana iegūtā pieredze, strādājot 
Research Center on Software Produc-

tion Methods, ir neatsverama. Par 
spīti tam, ka studiju laikā piedzīvoju 
arī zinamas problēmas, piemēram, 
spāņu valodas priekšzināšanu trū-
kumu, tas man netraucēja iejusties 
zinātņu centra kolektīvā un katru 
dienu tur justies kā mājās.

 No «Erasmus» studijām atgriezos 
pirms trim mēnešiem, pateicoties 
iegūtajai pieredzei, esmu ieguvusi IT 
projektu vadītājas darbu, starptau-

tisku pieredzi, dalību vairākās zināt-
niskās konferencēs un esmu priecīga, 
ka šajā laikā man ir izdevies radīt 
jaunu metodi autorizācijas drošības 
jautājumu risinājumiem. Tieši tāpēc 
es iesaku ikvienam, kam ir iespēja, 
doties studēt un izstrādāt zinātniskos 
darbus «Erasmus» apmaiņas pro-
grammā! Tās būs ne tikai zināšanas, 
ko Tu iegūsi, bet arī starptautiska 
darba, prakses un dzīves pieredze.»
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На протяжении трех столетий в стенах университета звучало много различ-
ных языков – немецкий, русский, латышский, английский. Сегодня Рижский 

технический университет является международно аккредитованным университетом, 
в котором обучение осуществляется на латышском языке, но каждый день которого 
связан и с иностранными студентами. Кроме того студенты РТУ имеют возможность 
участвовать в программах обмена и часть учебного времени проводить в более чем 300 
университетах за рубежом, а также приобретать опыт практической работы на пред-
приятиях Евросоюза. В последнее время количество иностранных студентов в РТУ 
удвоилось, заключаются все новые договора о сотрудничестве. Студенты РТУ активно 
используют возможности программы «Erasmus», приобретая незаменимый опыт уче-
бы и практики за рубежом.

РТУ в мире и мир в РТУ
Throughout three centuries many different languages have 
sounded in the halls of the university, among them German, 

Russian, Latvian and English. Today Riga Technical University (RTU) 
is an internationally accredited university, where the language of tu-
ition is Latvian, but in which students from many foreign countries are 
a part of everyday life and which offers its students possibilities of going 
to study and undergo practice at more than 300 partner higher schools 
all over the world. During the last year the number of foreign students 
has doubled and new cooperation agreements have been signed. RTU 
students are actively participating in the «Erasmus» programme, there-
by gaining invaluable international study and work experience.

RTU in the world and world at RTU

RTU pirmā 
Starptautiskā nedēļa 
pulcē kolēģus no
11 pasaules valstīm

No 28. maija līdz 2. jūnijam Rīgas 
Tehniskajā universitātē pirmo reizi 
notika Starptautiskā nedēļa, kurā 
piedalījās universitāšu pārstāvji no 11 
valstīm – Francijas, Vācijas, Spānijas, 
Turcijas, Gruzijas, Polijas, Lietu-
vas, Ukrainas, Rumānijas,  Somijas 
un Krievijas. Dalībnieku vidū bija 
gan «Erasmus» programmas part-

neraugstskolas, gan citas augstākās 
izglītības iestādes, ar kurām RTU ir 
noslēgti līgumi.

Pasākuma mērķis bija veicināt 
RTU konkurētspēju starptautiskajā 
tirgū, attīstot sadarbību ar jaunām 
un jau esošām partneraugstskolām. 
Dalībnieki devās individuālās vizī-
tēs uz vairākām RTU fakultātēm, lai 
apspriestu sadarbības jautājumus un 
plānotu nākotnes uzdevumus, kopīgas 
darba grupas un labās prakses piemē-
ru apmaiņu.

 Eiropā šādas Starptautiskās ne-
dēļas tradicionāli tiek rīkotas saistībā 

ar «Erasmus» programmu, un Rīgas 
Tehniskās universitātes pārstāvji 
regulāri izmanto iespēju tajās piedalī-
ties. Atzīmējot RTU 150. gadadienu, 
Starptautisko un sabiedrisko attiecību 
departaments pirmo reizi organizēja 
RTU Starptautisko nedēļu. 
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aptaujā noskaidrots: 
170 nozīmīgu Latvijas uzņēmumu 

pārstāvji kā potenciālo studiju vietu 
jauniešiem visvairāk rekomendē 

izvēlēties RTU

Aptauja
Darba devēju aptauju organizēja karjeras portāls Prak-

se.lv un Latvijas Darba devēju konfederācija. Tā noritēja 
karjeras portālā Prakse.lv un tika veikta vesela gada ga-
rumā: viedokli par ieteicamāko studiju vietu darba devēji 
tika aicināti izteikt no 2011. gada 16. jūnija līdz 2012. gada 
16. jūnijam. Aptaujas mērķis bija iepazīstināt jauniešus 
ar darba devēju ieteikumiem, lai palīdzētu izdarīt pareizo 
profesijas un izglītības iestādes izvēli.

Kopumā viedokli aptaujā pauda170 nozīmīgi Latvijas 
uzņēmumi, tostarp Latvenergo, Rīgas Siltums, Nordea, 
Rietumu banka, Cēsu alus, Severstaļlat, Grindeks, Maxima, 
Latvijas Valsts meži, RE&RE un daudzi citi.

RTU – divkārtēja uzvarētāja
Pēc aptaujas rezultātiem izveidotajā TOPā RTU ierin-

dojas TOPa augšgalā vairākās pozīcijās. RTU ir atzīta par 
darba devēju ieteiktāko augstākās izglītības iestādi. Savu-
kārt RTU studiju programmai «Datorsistēmas» piešķirts 
ieteiktākās studiju programmas «tituls».

«Šāds vērtējums tikai parāda to, ka RTU absolventi no 
augstskolas iznāk labi sagatavoti un atbilst darba tirgus 
prasībām. Tas ir pats galvenais, ko uzņēmumi sagaida,» 
aptaujas rezultātus komentē Prakse.lv vadītājs Jānis Logins.

Savukārt RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis 
pauž prieku par saņemto darba devēju atzinību un norāda, 
ka izveidotais augstskolu TOPs ir nozīmīgs rīks skolēniem 
studiju vietas izvēlē, jo, iesakot profesijas un izglītības ies-
tādes, darba devēji norāda, kuras uzskata par pietiekami 
atbilstošām speciālistu sagatavošanā, lai tiem piedāvātu 
darbu savā uzņēmumā.

rtu – darba devēju 
atzītākā augstākās 
izglītības iestāde 
Latvijā

egita kanCāne

Lielāko Latvijas uzņēmumu personāla atlases speciālisti katru dienu izskata 
desmitiem CV un veic pārrunas ar daudziem vakanču pretendentiem. Viņiem ir 
svarīgi pieņemt darbā zinošus, uzņēmīgus un prasmīgus speciālistus, kuri spēj 
ātri iekļauties uzņēmumā. Darba devēju aptaujā noskaidrots, ka šādus speciā-
listus visbiežāk iespējams atrast Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) absolven-
tu vidū. Šī ziņa universitātei ir kā lieliska dāvana tās 150. jubilejas gadā, kā arī 
stimuls vēl vairāk kāpināt studiju kvalitāti. 

rtu rektoru akadēmiķi Leonīdu ribicki sveic Latvi-
jas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore 
Līga meņģelsone un Prakse.lv vadītājs jānis Logins
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Опрос, проведенный карьерным порталом Prakse.lv и Латвийской 
конфедерацией работодателей среди представителей 170 крупных 

предприятий Латвии, показал, что крупнейшие работодатели наиболее час-
то советуют абитуриентам выбирать Рижский технический университет в 
качестве потенциального места учебы. Это признание явилось хорошим по-
дарком университету в год 150-летнего юбилея, а также хорошим стимулом 
к дальнейшему повышению качества обучения.

РТУ – по мнению работодателей, самый 
признанный вуз Латвии

In a survey conducted by the career portal Prakse.lv in collaboration with 
the Employers’ Confederation of Latvia, representatives of 170 notable 

Latvian enterprises, which are also the countries largest employers, have pointed 
out Riga Technical University as the most potential of all Latvian higher educa-
tional establishments and recommend young people to choose it as the place for 
studies. This fact serves as a truly great gift to RTU in the year of its 150th anniver-
sary and as an incentive to improve the study programme quality even further.

RTU – the most acknowledged higher educational 
establishment by employers

Jānis Logins, 
Karjeras portāla Prakse.lv vadītājs

2005. gadā absolvējis RTU Inženierekonomikas fakul-
tāti (tagad – Inženierekonomikas un vadības fakultāte), 
iegūstot ekonomista kvalifikāciju uzņēmējdarbības vadībā:

š āds darba devēju aptaujas rezultāts, manu-
prāt, ir likumsakarīgs. Uzskatu, ka galvenie 
iemesli šādai RTU atzinībai no darba devē-
ju puses, pirmkārt, ir tas, ka RTU ieklausās 
darba devēju viedoklī un veido ar viņiem 

sadarbību, lai studijas pietuvinātu darba tirgus prasī-
bām. Otrkārt, RTU piedāvā studiju programmas, kurās 
var apgūt tās profesijas, kas mūsdienās ir aktuālas un 
vajadzīgas. Treškārt, – un šis punkts ir galvenais – RTU 
absolventi ir konkurētspējīgi, un darba devēji pret vi-
ņiem izturas ar cieņu. 

Ja analizē, kā RTU atšķiras no pārējām Latvijas 
augstākās izglītības iestādēm, jāatzīst, ka, raugoties «no 
helikoptera lidojuma», īpašas atšķirības nav vērojamas – 
visas izglītības iestādes domā, kā uzlabot studijas, veidot 
sadarbības ar uzņēmumiem, ieviest inovācijas, piesaistīt 
labus mācībspēkus, uzlabot mācību apstākļus utt. Bet 
RTU pamanās to darīt labāk, pārdomātāk un efektīvāk. 
Mūsdienās starp «labi» un «ļoti labi» ir maza atšķirība, 
un šī atšķirība ir niansēs – tās ir mazas, bet pietiekami 
nozīmīgas, lai padarītu RTU ne tikai par labu, bet arī 
par ļoti labu augstākās izglītības iestādi. Tādēļ arī stu-
denti tiek sagatavoti labāk! 

Ieteiktākās augstākās 
izglītības iestādes –TOP 5

1. Rīgas Tehniskā universitāte 
2. Latvijas Universitāte 
3. Banku Augstskola
4. Latvijas Lauksaimniecības universitāte
5. Biznesa augstskola «Turība»

TOPa rezultāti pieejami: www.prakse.lv/tops

Ieteiktākās studiju 
programmas –TOP 5

1. «Datorsistēmas» (Rīgas Tehniskā universitāte) 
2. «Datorzinības» (Latvijas Universitāte) 
3. «Tiesības un bizness» (Rīgas Juridiskā augstskola)
4. «Inženiermehānika» (Rīgas Tehniskā koledža)
5. «Sabiedriskās attiecības» (BA «Turība»)
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kādēļ rtu ir nepieciešama 
absolventu asociācija?

Studijas augstskolā ir viens no jau-
kākajiem posmiem cilvēka dzīvē, kad 
ne tikai iegūt zināšanas, bet arī iepa-
zīties ar līdzīgi domājošiem un iegūt 
draugus. Tas ir laiks, kas rada īpaši 
spilgtas atmiņas.

Agrāk cilvēki ieguva izglītību pa-
rasti vienā augstākās izglītības iestādē. 

Augstskolās radās dažādas akadēmis-
kās organizācijas, piemēram, studentu 
korporācijas, akadēmiskas organizā-
cijas, kurām absolvents visu atlikušo 
dzīvi bija piesaistīts. RPI tika akreditēta 
pirmā latviešu studentu korporācija 
Latvijā – «Selonija». Parādījās mecenā-
tisms – vēlme atbalstīt zinātni, konkrē-
tas studijas vai arī trūcīgākos talantīgos 
studentus. Šie mecenāti vai nu ziedoja 

naudas līdzekļus, īpašumus, vai arī ci-
tādi atbalstīja savu augstskolu.

Absolventu asociāciju pirmsākumi 
modernajā pasaulē meklējami ASV, 
kur tām bija noteikti biznesa mērķi. 
Šādas asociācijas tika izveidotas kā 
klubi, kuros apvienojās augstskolu 
absolventi, lai līdzdarbotos augstsko-
las dzīvē. Absolventu organizācijas, 
piemēram, atbalsta augstskolu sporta 
komandas un dod stipendijas izciliem 
studentiem. Tomēr jāatceras, ka ASV 
ir cits mērogs un Latvijā ir tikai divi 
miljoni iedzīvotāju. Taču galvenā 
absolventu asociācijas doma paliek – 
tas ir veids, kā uzturēt saikni ar savu 
Alma mater un to atbalstīt.

RTU gadījumā jāņem vērā, ka 
dabaszinātnes un inženierzinātnes 
prasa ļoti lielus ieguldījumus, jo ne-
pietiek tikai ar papīru un zīmuli, lai 
studijas noritētu kvalitatīvi. Tāpēc 
RTU Absolventu asociācijā vajadzē-
tu apvienoties visiem absolventiem, 
lai atbalsts dzimtajai augstskolai 
pieaugtu un tiktu nodrošināta pēcte-
cība. Atbalsts varētu būt gan zināša-
nu, tehnoloģiju vai finanšu līdzekļu 
formā. Mūsdienās gan ir grūti runāt 
par piesaisti konkrētai augstskolai, 
jo bieži papildus tiek absolvētas arī 
citas. Taču parasti svarīgākā absol-
ventam ir tā augstskola, kur viņš 
studējis vispirms.

kāpēc absolventiem jāiesais-
tās rtu absolventu asociācijā?

Senā Rīgas Politehniskā augst-
skola (RPA), kas tika dibināts pirms 
150 gadiem, atradās ēkā, kur šobrīd 
mājo 1919. gadā dibinātā Latvijas 
Universitāte (LU). Tādējādi RPA ab-
solventu ziedotie līdzekļi nonāca LU 
īpašumā. Savukārt 1958. gadā, kad 
LU tehniskās fakultātes atdalījās un 
tika atjaunots Rīgas Politehniskais 
institūts (RPI), pūrā tas saņēma tikai 
skaudro padomju mantojumu. Tāpēc 
viens no motīviem, kāpēc iesaistīties 
RTU Absolventu asociācijā, ir turpi-
nāt pēctecību.

Lai veidotos pēctecība, ir jābūt 
piederības sajūtai. RPI laikā šāda pie-
derības sajūta nevarēja veidoties, jo 
darbojās tā saucamā sadale, kad augst-
skolas absolventi tika izkaisīti visā 
plašajā Padomju Savienības teritorijā. 
Tādēļ īsta pieķeršanās augstskolai ne-
bija iespējama. Toties mūsdienās tas 
ir iespējams un ir jāveicina, jo spēcīga 
saikne ar augstskolu ir liels atbalsts 

…dodot gūtais 
neatņemams

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 150. jubi-
lejas gads ieies vēsturē kā nozīmīgu pārmaiņu un 
notikumu gads. Šā gada maijā tika dibināta RTU 

Absolventu asociācija. Par šādas orga-
nizācijas nepieciešamību un filozofiju 
aicinājām pastāstīt RTU Absolventu 
asociācijas valdes priekšsēdētāju 

kārli kamradzi – RTU absolventu un 
Latvijas Centrālās vēlēšanu komisi-
jas priekšsēdētāja vietnieku. 

eLīna kļaviņa
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В мае этого года была основана Ассоциация выпускников Рижского тех-
нического университета (РТУ). Председатель правления Ассоциации 

выпускников РТУ Карлис Камрадзис – выпускник РТУ и заместитель председа-
теля Центральной избирательной комиссии – рассказывает в интервью о значе-
нии ассоциации в жизни выпускников и вуза. В статье названы преимущества, 
которыми пользуются члены ассоциации, например, участие в мероприятиях, 
организованных Студенческим клубом и Спортивным клубом РТУ, или полу-
чение актуальной информации из области науки или рынка труда.

Щедрость воздастся дающему
The Riga Technical University (RTU) Alumni Association was founded 
in May this year. In this interview the chairman of the board of the RTU 

Alumni Association and deputy chairman of the Central Election Commission 
of Latvia Kārlis Kamradzis explains the meaning of the association in the lives of 
alumni and the university. This article looks at the advantages available to mem-
bers of the association, such as participation in events organized by the RTU Stu-
dent Club and RTU Sports Club or information on the latest highlights in science 
and the job market. 

… the generous grow rich in giving

arī pašam absolventam gan brīdī, kad 
biznesā nepieciešams kāds tehnisks 
risinājums, kad gribas uzzināt, kas 
jauns zinātnē, gan brīdī, kad bērni 
izauguši un jālemj, kurā augstskolā 
stāties un kādu programmu izvēlēties.

kāpēc jūs izvēlaties saglabāt 
attiecības ar rtu un iesaistīties 
universitātes dzīvē?

Kā teica dižais dzejnieks Rainis, 
«Gūt var ņemot, gūt var dodot, dodot 
gūtais neatņemams». Tā tas patiešām 
ir! Kad es biju students, es ņēmu no 
savas augstskolas, no mācībspēkiem. 
Šobrīd es, iespēju robežās, cenšos dot. 
Esmu  palīdzējis ar prakses vietām 
studentiem laikā, kad vadīju ražošanu. 
Jaunie cilvēki, tikko no augstskolas 
iznākuši, ir bez pieredzes, bet vēlas 
saņemt lielas algas. Prakse, ko esmu 
palīdzējis iegūt, nodrošina pieredzi, 
kura var būt par pamatu arī augstākas 
algas saņemšanai brīdī, kad students 
ir ieguvis diplomu.

Protams, ir dažādas profesionā-
lās organizācijas, tomēr tās kļūst par 
slēgtiem klubiem, kas aprobežojas 
ar konkrēto profesionālo vidi bez at-

griezeniskās saiknes ar augstskolu. 
Tāpēc es izvēlējos piedalīties RTU 
Absolventu asociācijas dibināšanā. 
Uzskatu, ka jebkurā veidā – vai tas 
ir morāli, vai materiāli – ir jāatbalsta 
sava augstskola, lai mūsu augstskolai 
būtu jauni studenti, lai mēs būtu kom-
petenti runāt Latvijas vārdā ne tikai 
Latvijas mērogā, bet arī pasaulē.

ko jūs ieteiktu tiem absolven-
tiem, kuri vēl nav pieteikušies vai 
domā par pieteikšanos asociācijā?

Esiet patrioti! Lai arī šobrīd tie ir ti-
kai pliki vārdi, jo tas, ko augstskola var 
dot absolventam, pagaidām nav daudz. 
Taču iesaku nedomāt par to, ko man 
tas dos, jo tā mēs neko nepanāksim, tā 
ir tāda padomju laika domāšana. 

Varbūt ar laiku iedibināsim tradīci-
ju un reizi gadā uzrīkosim kārtīgu balli 
ar dāmām garajās kleitās un kungiem 
smokingos. Tādā veidā mēs veicinātu 
saikni starp studentiem, mācībspē-
kiem un absolventiem. Turklāt pabeigt 
augstskolu un pateikt, ka tu esi gudrs 
un inteliģents cilvēks, tā jau nav. Šāda 
balle izkoptu mūsu visu gaumes izjūtu 
un piederības sajūtu, kā arī celtu augst-
skolas prestižu. Pašreizējais students 
ir ne tikai nākamais speciālists šaurā 
jomā, bet arī SABIEDRĪBAS loceklis, 
nākamais valstsvīrs.

ko jūs novēlat rtu 150. jubi-
lejā?

Absolventi, mācībspēki un studen-
ti – esiet vienmēr jauni un radoši!

iesaistīties papildu apmācībās (tālāk-••
izglītība un neformālā izglītība RTU); 
piedalīties RTU Studentu kluba orga-••
nizētajos kultūras pasākumos, inte-
rešu klubos, atsākt dziedāt vīru korī 
«Gaudeamus» vai dejot «Vektora» 
vidējās paaudzes deju kolektīvā, kā 
arī saņemt konsultācijas un praktisku 
palīdzību kultūras pasākumu organi-
zēšanā ar īpašiem nosacījumiem; 
piedalīties RTU organizētajos sporta ••
pasākumos un izmantot RTU sporta 
un atpūtas infrastruktūru uz īpašu 
nosacījumu pamata; 
veidot domubiedru grupas; ••
piedalīties pieredzes apmaiņas pro-••
grammā (ekskursijās uz uzņēmu-
miem, semināros); 
iegūt informāciju par: ••

aktualitātēm RTU studijās, zi-––
nātnē, tehnoloģiju pārnesē; 
RTU sniegtajiem servisiem ––
(konsultācijām, pētījumu pasūtī-
jumiem, laboratoriju tehnoloģis-
kajām iespējām, zinātniskajām 
izstrādnēm, komercializācijas 
projektiem u. c.);
RTU fakultāšu jaunajiem speciā-––
listiem; 
potenciāliem darba piedāvāju-––
miem u. c. 

izmantot potenciālo darbinieku atla-••
ses kanālu; 
izmantot RTU intelektuālo poten-••
ciālu, lai uzņēmumos ieviestu jaunus 
produktus/pakalpojumus; 
attīstīt un dibināt kopīgas pētniecības ••
laboratorijas un īstenot pētniecības 
projektus; 
kļūt par RTU mecenātu, saņemot ••
uzņēmuma ienākumu nodokļu at-
laidi un iekļūstot RTU sponsoru un 
mecenātu Goda plāksnē.

Plašāka informācija par RTU Absolventu asociācijas piedāvātajām iespējām un aktuālajiem 
notikumiem  www.rtu.lv/alumni , zvanot pa tālruni 67089037 vai rakstot uz e-pastu  alumni@rtu.lv 

absolventu
iespējas:

Aicina iesaistīties RTU Absolventu asociācijā
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir tradīcijām bagāta universitāte, kuru 

absolvējuši daudzi izcili speciālisti, zinātnieki un uzņēmēji. Lai vienotu kādrei-
zējā Rīgas Politehniskā institūta un tā tradīciju turpinātājas – RTU – dažādu pa-
audžu absolventus, 150. jubilejas gadā RTU nodibināja Absolventu asociāciju. 

RTU Absolventu asociācija piedāvā priekšrocību programmu, kas sniedz 
iespēju saņemt universitātes un tās sadarbības partneru pakalpojumus, kā arī 
veicina absolventu kontakttīkla izveidi.
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š obrīd RTU īsteno trīs vērienīgus infrastruktūras projektus, kas ap-
tver mācību un zinātnes infrastruktūras uzlabošanu un studentu 
kopmītņu renovāciju Ķīpsalas vienotajā teritoriālajā kompleksā.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta 
«Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide» mērķis ir 
RTU telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlaboša-
nai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī perso-
nām ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta mērķis ir izveidot vienotu RTU 
studentu pilsētiņu, uz kuru tiktu pārcelta lielākā daļa augstskolas fakultāšu.

Projekta kopējās izmaksas ir 19 879 035 LVL: ERAF – 16 897 178 LVL, nacio-
nālais līdzfinansējums – 1 425 325 LVL un RTU līdzfinansējums – 1 556 531 LVL.

Otrais nozīmīgais ERAF projekts Ķīpsalā, kas saistīts ar zinātnes infrastruk-
tūras attīstību, ir  «Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmanto-
šanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide». Projekts vajadzīgs, 
lai sekmētu augstākā līmeņa pētniecību enerģētikas, vides, transporta un ma-
šīnbūves jomās Eiropas un starptautiskā mērogā. 

Plānotais finansējums – 4 777 206 LVL: ERAF finansējums – 4 283 496 LVL, 
RTU līdzfinansējums – 493 710 LVL.

Vēl viens vērienīgs projekts Ķīpsalā ir «Energoefektivitātes paaugstinā-
šanas pasākumu kopums Rīgas Tehniskās universitātes studentu dienesta 
viesnīcās Rīgā, Āzenes ielā 22; 22a», kas tiek finansēts no Klimatu pārmaiņu 
finanšu instrumenta (KPFI) līdzekļiem, un tā mērķis ir oglekļa dioksīda emi-
siju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroener-
ģijas patēriņu šajās ēkās. 

Apstiprinātais finansējums – 2 362 706.00LVL: KPFI finansējums – 
1 000 000.00 LVL, RTU finansējums – 1 362 706.00 LVL.

Ķīpsalā top Baltijas reģionā modernākais in-
ženierzinātņu studiju centrs – studentu pilsētiņa, 
ko nākotnē veidos Rīgas Tehniskās universitātes 
(RTU) fakultātes, administratīvās ēkas un Zinātnis-
kā bibliotēka. Tas ir viens no nozīmīgākajiem uni-
versitātes investīciju projektiem, ar ko RTU aplieci-
nās savu spēju kļūt par modernu 21. gadsimta aug-
stākās izglītības mācību iestādi – trešās paaudzes 
universitāti. «Jaunais Inženieris» piedāvā iepazīties 
ar arhitektu vīzijām par topošajām ēkām.

krišjāniS OZOLS

rtu Ķīpsalas 
kompleksa 
nākotnes vīzija
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На Кипсале возводится самый современный в Балтийском регионе учеб-
ный центр инженерных наук – студенческий городок, где в будущем 

будут находиться факультеты Рижского технического университета (РТУ), ад-
министративные  здания и научная библиотека. Это один из наиболее важных 
инвестиционных проектов университета, посредством которого РТУ подтвер-
дит способность стать современным вузом 21-го века – университетом третьего 
поколения. Журнал предлагает познакомиться с идеями архитекторов относи-
тельно будущих строений «города в городе».

Грандиозные планы РТУ на Кипсале
The most advanced engineering study center – student campus in 
the Baltics is being built in Ķīpsala, and will consolidate the Riga 

Technical University (RTU) faculties, administrative buildings and the Sci-
entific Library. It is one of the most significant investment projects of the 
university and will allow RTU to become a modern 21st century higher edu-
cational establishment – a third-generation university. «Jaunais inženieris» 
(«The Young Engineer») offers you a glance at the architects’ visions of the 
prospective buildings.

RTU grand plans in Ķīpsala

Āzenes iela 18
rtu radošo industriju centrs, kurā vienkopus 
atradīsies arhitektūras un pilsētplānošanas 
fakultāte, kā arī materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultātes tekstilmateriālu tehnoloģiju un 
dizaina institūts

Āzenes iela 14/24
rtu materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Āzenes iela 12
rtu enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

35J A U N A I S  I N Ž E N I E R I S



m
ūsējie 
arvien ir 
pamanīti 
arī lielajās 
starptautis-
kajās izstā-
dēs pasaulē, 

kurās visspilgtāk tiek manifestētas 
jaunākās nozares tendences un pār-
drošākie eksperimenti. Izstādēm spe-
ciāli veidoto būvju un objektu mūžs 
nav ilgs, taču spilgtākie pieteikumi 
arvien raisa spraigas diskusijas ne 
tikai profesionāļu aprindās, bet daudz 
plašākā sabiedrībā. 

Pārsteidzam Venēciju
Kopš 1980. gada, kad arhitektū-

ra kļuva par patstāvīgu ekspozīciju 
Venēcijas starptautiskajā biennālē, ik 
pārgadus visu arhitektu ceļi ved uz 
starptautisko arhitektūras izstādi šajā 
Ziemeļitālijas pilsētā. Latvija Venēcijā 
pirmo reiz sevi pieteica 2002. gadā, 
eksponējot Gunāra Birkerta Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas projektu Gais-
mas pils. 

2004. Venēcijas biennāles 
9. starptautiskās arhitektūras izstādes 
«Metamorfozes» Latvijas ekspozīcijas 
«Kultūrvēsturiskās metamorfozes 
Baltijas jūras piekrastē, Latvijā» 
veidotāji bija arhitekti, RTU Arhitek-
tūras un pilsētplānošanas fakultātes 
(APF) absolventi: Daiga Dzedone, 
Ināra Kārkliņa, Edgars Treimanis, 
Zanda Redberga un Juris Poga. Auto-
ri arhitekta darbu pilsētvidē salīdzi-
nāja ar ķirurga spējām. Ekspozīcija 

bija veidota kā trīs operāciju zāles, 
kura katra atspoguļo vienu no apakš-
tēmām. 

«Rīgas vēsturiskā centra meta-
morfožu atspoguļojums kvartālu 
stūra ēkās» (kurators arhitekts Edgars 
Treimanis) skatītājus iepazīstināja 
ar 19. gadsimta beigu koka ēkām, 
eklektisma būvēm, tām sekojošajām 
nacionālā romantisma stila celtnēm, 
pēckara laika ēkām un stiklotajām 
jaunbūvēm Tērbatas un Lāčplēša ielas 
stūrī, Matīsa un Čaka ielas stūrī un 
Baznīcas un Ģertrūdes ielas stūrī. 

Arhitektes Ināras Kārkliņas veidotā 
ekspozīcija «Rīgas priekšpilsēta Mas-
kavas forštate» priekšpilsētas pagātni 
un tagadni attēloja uz rentgena gaismas 
paneļa, kas izgaismoja četrus Rīgas 
domes rīkotā arhitektu plenēra darbus 
un fotogrāfa Jāņa Vītiņa aerofoto. 

Ekspozīcijas sadaļā «Ventspils 
ostas ielas metamorfozes» arhitekte 

Daiga Dzedone bija iekļāvusi desmit 
pilsētas objektus un to pārvērtības, 
velkot paralēles ar plastisko ķirurģiju. 
Trīs apakštēmas apvienoja dizaina 
biroja «Pieci ezeri» izstrādātā koncep-
cija (autori: dizainers Holgers Elers, 
mākslinieces Ingūna Elere, Daina Vī-
toliņa un fotogrāfs Gints Mālderis).

2006. Venēcijas biennālē 
plašu publikas uzmanību ieguva RTU 
absolventu arhitektu Uģa Šēnberga 
un Zigmāra Jaujas sadarbībā ar tolaik 
vēl APF studentu Didzi Jaudzemu un 
dizaineri Jāni Mercu veidotais interak-
tīvais projekts «Kauliņspēle pilsētā» – 
stāsts par transformējamu multifunk-
cionālu kartona mājokli spēļu kauliņa 
formā, kura mērķis bija uzrunāt ne 
tikai šaura, profesionāla loka ļaudis, 
bet arī nejaušus garāmgājējus: tūristus 
un vietējos iedzīvotājus. 

Pamanīti un atzinīgi 
novērtēti

evita SerjOgina

Arhitekti vienmēr ir bijuši īpaši. Viņi nemitīgi ir kustībā, fantazē, eksperimentē, 
diskutē. Viņu darba lauks nekad nav aprobežojies tikai ar Latviju. Arhitektus ar 
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) diplomu kabatā var sastapt Amsterdamā, 
Barselonā, Berlīnē, Londonā, Milānā, Parīzē, Romā, pat Ņujorkā un Rijādā.

«ventspils ostas ielas metamorfozes»
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Stāsta autori, meklējot atbildi uz 
jautājumu, kāda ir jauna veida mobilā 
māja, secināja, ka tas ir kustīgs ne-
kustamais īpašums. Ekonomisks un 
ekoloģisks. Ekspozīcijas tapšanā pie-
dalījās arī «Vējiem līdzi», Jānis Mercs, 
Kristiāns Brekte, Juta Tīrona, Indra 
Merca un Jānis Brinkmanis.

2008. Venēcijas biennāles 
11. starptautiskās arhitektūras izstādē 
«Arhitektūra aiz arhitektūras» kādrei-
zējais veikaliņš ikdienišķas Venēcijas 
mājas pirmajā stāvā uz gājēju pro-
menādes pa ceļam uz Arsenālu un 
Dārziem, pateicoties RTU absolventa 
arhitekta Reiņa Liepiņa un māksli-
nieka Ērika Boža radošajai izdomai, 
pārvērtās intraverti intelektuālā insta-
lācijā «Putekļu istaba». 

«Putekļu istabu» veidoja liela 
izmēra palielināto putekļu, skaidas 
un apmetuma elektronfotogrāfijas – 
šīs pašas telpas attēlojums ļoti lielā 
palielinājumā un video par projekta 
realizācijas gaitu. Kā ekspozīcijas 

sastāvdaļa un apmeklētāju piesaistes 
objekts kalpoja 10 metrus gara melna 
terase – platforma telpas ārpusē. 

Veidojot tēlu
Arī pasaulē nozīmīgākā starptau-

tiskā izstāde «World Expo», kas vērsta 

uz valstu tēla veidošanu un popula-
rizēšanu, tehnoloģiju un sasniegumu 
demonstrēšanu, eksportspējas veici-
nāšanu, nav iedomājama bez arhitektu 
līdzdalības. Pirmā «World Expo» 
izstāde notika 1851.gadā Londonā. 
Kopš tā laika 13 dažādās pasaules 
valstīs notikusi 61 izstāde – visbiežāk 
tādās valstīs kā ASV, Beļģijā, Francijā 
un Anglijā. Par godu «Expo» ir uzcelti 
tādi pasaulslaveni simboli kā Kristāla 
pils Londonā (nav saglabājusies), Eife-
ļa tornis Parīzē un Atomiums Briselē. 

1992. 500 gadu jubilejas 
svinībām kopš Kolumbs atklāja Ame-
riku veltītās 1992. gada Pasaules izstā-
des Seviļā vadmotīvs bija «atklājumu 

ēra». RTU absolventi, arhitekti Juris 
Poga un Aigars Sparāns, kā arī māk-
slinieks Ivars Mailītis projektēja PSRS 
paviljonu, tā arhitektūrā iekļaujot filo-
zofiskus simbolus. 

Paviljons līdzinājās kalnam ar 
kāpnēm. Cilvēks, kāpjot kalnā, atstāj 
pēdas, tādēļ, kalna virsmu veidoja 
ap horizontālu asi rotējoši krāsaini 
paralēlskaldņi. 25 metrus augstā kal-
na virsotnē bija paredzēts baseins ar 
strūklakām. Kaut gan sākotnēji pavil-
jons bija paredzēts kā PSRS ekspozī-
cija, Padomju Savienības sabrukuma 
rezultātā izstādē paviljons pārstāvēja 
jaunizveidoto Krieviju.

2000. Pasaules izstādes 
«Expo 2000», kas notika Hannoverē, 
tēma bija «Daba. Cilvēks. Tehnoloģija. 
Jaunas pasaules radīšana». Latvijas pa-
viljons tika veidots pēc RTU absolven-

«kauliņspēle pilsētā»

«daba. Cilvēks. tehnoloģija. jaunas pasaules radīšana»

«Putekļu istaba»
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ta arhitekta Andreja Ģelža projekta 
kā atvērta arhitektoniska forma – pret 
debesīm vērsts niedru piltuves jumts. 
Šī apvērstā rijas forma manifestēja 
tolaik tik aktuālo jautājumu par mūsu 
nacionālo identitāti. 

2010. «World Expo 2010» 
Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā, moto 
bija «Labāka pilsēta, labāka dzīve». Lat-
vijas izvēlētā apakštēma – «Zinātnes un 
tehnoloģiju inovācija pilsētā» – un pre-
zentācijas tēma «Lidojošā Latvija, kur 
austrumi satiek rietumus» uzrunāja 
izstādes apmeklētājus ar netradicionā-
liem risinājumiem inovatīvo tehnoloģi-
ju jomā un, vienlaikus pieteica Latviju 
un Rīgu kā reģionālo starptautisko 
lidojumu centru, kā arī austrumu un 
rietumu biznesa tikšanās vietu.

Biroja «A. I. I. M.» arhitektu Austra 
Mailīša un Inta Meņģeļa projekta uz-
celtais spirālveida būvapjoms, paviljo-
na grafiskā identitāte, dizaina koncepts 
un «Aerodium» vertikālais vēja tunelis 
kā paviljona ekspozīcijas centrālais 
elements tika atzīts par ļoti veiksmīgu 
risinājumu gan no apmeklētāju, gan 
arī starptautiski atzītu ekspertu puses. 
Ne velti A. Mailītis par šo veikumu 
2011. gadā saņēma Latvijas arhitektū-
ras gada balvu «Arhitekta pēda».

Radot atpazīstamību

2005. Nebijis notikums, 
kas 2005. gadā ieguva plašu starp-
tautisku rezonansi, bija Latvijas fes-
tivāls Francijā «L’étonnante Lettonie» 
(«Pārsteidzošā Latvija»). Tā centrālais 
pasākums bija ceļojoša izstāde «Ru-
nājošie akmeņi», kuras laikā Parīzes, 
Strasbūras, Bordo un Lionas centrā-
lajos laukumos varēja dzirdēt deviņu 
akmeņu stāstītus interaktīvus stāstus 
par Latvijas dabu, jūru, sabiedrību, 
izklaidi, arhitektūru, vēsturi, valodu, 
dziedāšanu, folkloru, virtuvi. 

Informācijas centrs laukakmeņu 
loka vidū bija veidots metāla kons-
trukcijās, ar metāla apšuvumu da-
biskās rūsas krāsā un faktūrā, kas ir 
tikpat dabiska substance kā akmens, 
koks, zeme, gaiss, gaisma. «Runājošo 
akmeņu» arhitektonisko risinājumu 
veidoja RTU absolvents, arhitekts In-
gurds Lazdiņš. 

Ekspozīcijas tehniskais projekts 

«Lidojošā Latvija, kur austrumi satiek rietumus»
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Архитекторов с дипломом Рижского технического университета (РТУ) в 
кармане можно встретить не только в архитектурных бюро Европы, но 

и повсюду в мире. Выпускники РТУ неоднократно замечены на Венецианской 
биеннале и выставке «World Expo». Хотя строения и объекты, созданные для вы-
ставок, обречены на недолгую жизнь, наиболее яркие из них неизменно вызы-
вают оживленные дискуссии не только среди профессионалов, но и в обществе 
в целом. Работы выпускников РТУ последних лет в международном контексте 
вызывают особую гордость.  

Замечены и оценены по достоинству
Architects with a Riga Technical University (RTU) diploma can 
be found working not only in Europe, but all over the world. RTU 

graduates are constantly gaining attention at the international Venice Bi-
ennale and the World Expo. The life of the buildings and objects created 
specially for the exhibitions is short; however the most striking entries are 
constantly sparking intense discussion both among professionals and soci-
ety.  We can take great pride in our graduates for their international achieve-
ments in recent years.

Noticed and appreciated

tika izstrādāts projektēšanas grupā 
«Arhitektonika», projekta koncepcijas 
un mākslinieciskā risinājuma autors 
bija Ēriks Stendzenieks. Akmeņu 
videostāstu izveidē piedalījās Gints 
Apsītis, bet ekspozīcijas realizēšanā 
piedalījās arī dizainers Kaspars Suipe 
un projekta vadītāja Līga Vempere. 

2010. Vēl viens mūsdienu 
Latvijas arhitektūras eksporta veik-
smes stāsts ir RTU absolventa arhi-
tekta Toma Kokina kopā ar Mārtiņu 
Hermansonu un Ēriku Grūbi (birojs 
«ARHIIDEA») radītā kompaktā mobi-

lā privātmāja ESCLICE, kas saņēmusi 
Latvijas Dizaineru savienības «Gada 
balvu dizainā 2010» nominācijā «Dzī-
vojamās vides interjera dizains» un 
plūkusi laurus 2010. gada Latvijas arhi-
tektūras labāko darbu skatē. 

Ēkas koncepcija radīta, iedvesmo-
joties no rupjmaizes klaipa, ne tikai 
semantiski, bet arī idejiski. Autoru 
mērķis bijis radīt dzīvojamo vidi, kas 
būtu līdzsvarā starp cilvēka iegribām 
un nepieciešamībām un apmierinātu 
vajadzības pēc augstas kvalitātes dzī-
vojamās vides, dizaina un tehniskā 
izpildījuma, tajā pat laikā samazināt 
tās izmaksas, nevajadzīgās telpas patē-

riņu un ekoloģiskās pēdas nospiedu-
mu. ESCLICE par labu jau atzinuši un 
iegādājušies cilvēki Francijā un Itālijā.

«runājošie akmeņi»

ESCLICE
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Senākā tehniskā universitāte Baltijā 
šogad svin 150. gadadienu

Svinam
kopā!


