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RTU EEF DEKĀNS
OSKARS KRIEVS:

PĀRDOMAS PAR AKTUĀLO,
RTU 15 0 JUBILEJU
SAGAIDOT
0 kāns atceras, ka vēl pirms
Hmit gadiem, viņam absolvē
,loL RTU EEF maģistrantūru, reti
l1 urš beidzējs savā darbā ietvēra
""' ksperimentālo daļu. Vairums
du rbu tapa tikai teorētiskā līmenī
vu i lcā mēdz teikt "uz papīra", sa
v ul art šobrīd vairums maģistra
d H rbu teicamu vai izcilu vērtējumu
Hlll� m tikai tad, ja students ir pa
<'< nLies savas teorētiskās aplēses
"11 td zī:vināt" arī eksperimentāli,
11< r ti pat izveidojot funkcionālu
lo res prototipu. Tas, viņaprāt,
r· labs profesionālas kompetences
1111 brieduma pierādījums, jo studi
,l11 b idzējs tādējādi testē ne tikai
l.norētiskās zināšanas un spēju iz
l Lt·ndāt
augstvērtīgu zinātnisko
dnrbu, bet arī savu praktisko pro
I(IHionālo varēšanu.
Protams, arvien vairāk jūtama
d< rnogrāfiskās problēmas saasi
nfrHanās - šajā akadēmiskajā ga
d li RTU EEF, līdzīgi kā daudzās
rit lS fakultātēs, bijis mazāk stu
dt L gribētāju, un atseviši}OS studi
Ju programmu līmeņos iestāšanās
1 on 1 urss bijis minimāls. Tomēr
d< 1 āns atgādina, ka pati iestā
Rir nā.s fakultātē vēl neko nenozī111 -jaunajiem studentiem jāspēj
lnk!auties studiju ritmā un kom
P< nsēt zināšanu iztrūkumu tajās
Jomās, kur tas izveidojies.
Dažkārt jaunajiem cilvēkiem,
loHtājoties studēt EEF, arī trūkst
prnktiska un piezemēta priekšsta
tu par enerģētikas un elektroteh
n ik s jomām un tām problēmām,
ko 1 atra no tām apskata. Kopumā
kn problēma iezīmējas vidusskolu
h idzēju nespēja adekvāti noorien1. ties lielajā, it kā līdzīgo studiju
programmu klāstā, atrodot tieši
H v -savām spējām un interesēm
vispiemērotāko variantu. Esot
11 rī žēl, ka daudzi jaunieši studi
.i u vietā izvēlas darba un laimes
rneklējumus ārzemēs, un gadi,
d<

ko viņi varētu pavadīt, uzkrājot
zināšanas un iegūstot akadēmis
ko kvalifikāciju, bieži vien aizrit,
pelnot naudu zemas kvalifikācijas
darbā.
Par zinātniskās pētniecības
norisi un projektu aktualitātēm

aspektu izpēte.
Vides aizsardzības un siltuma
sistēmu institūts ir loti aktīvs un
regulāri iesaistās dažādos paš
māju un starptautiskos projek
tos, kas, protams, veicina arī tā
atpazīstamību sabiedrībā. Pretēji

Oskars Krievs stāsta fakultātes
galveno struktūrvienību - zināt
nisko institūtu - kontekstā. Fa
kultātes zinātniskās pētniecības
un akadēmisko kodolu veido trīs
institūti - Enerģētikas institūts,
kas nodarbojas ar elektrotīkliem
un lielajām energosistēmām, In
dustriālās elektronikas un elek
trotehnikas institūts, kas risina
aktuālos energoelektronikas jau
tājumus, un Vides aizsardzības
un siltuma sistēmu institūts, ku
rā notiek aktīva AER, to tehnolo
ģij u, kā arī ekonomisko un vides

daudzām zinātniskām institū
cijām, kas savu darbu reklamē
minimāli vai nereklamē nemaz,
institūts cenšas uzturēt aktīvu
komunikāciju ar presi, nevalstis
ko organizāciju pārstāvjiem un ci
tām ieinteresētajām pusēm. Gadu
gaitā institūta pētniekiem nostip
rinājusies sadarbība ar partne
riem Norvēģijā, ltālijā un citviet.
Pašreiz institūts darbojas vai
rākos projektos - arī inovatīva
jā un interesantajā "Biowalh for
biofuels", kas, cita starpā, saistīts
ar aļģu biomasas izmantošanas
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iespeJu enerģētikā izpēti. Šā ga
da vasarā viens no institūta pēt
niekiem - Francesco Romagno
li, aizstāvēja promocijas darbu,
kura bāze lielā mērā saistīta ar
projekta realizācijā iegūto datu
dinamisku analīzi. Darba autors
izstrādājis īpašu modeli, ar kura
palīdzību iespējams izvērtēt aļģu
biomasas un citu otrās paaudzes
bioenerģ·ijas resursu aprites ciklu
ekonomiskos un vides faktorus.
Šajā modeiī iestrādāta virkne
mainīgo - piemēram, fosilo ener
goresursu apjoms, kas nepiecie
šams "zalo" resursu ražošanai,
loģistikas 'izmaksas un transpor
tēšanas attālums, pārstrādes spe
cifikācijas un pat politiski lēmumi,
kas var stimulēt, vai tieši pretēji
- bremzēt konkrētā energoresur
su veida/ nozares izaugsmi. Bieži
vien, diskutējot par bioenerģijas
izstrādi un izmantošanu, izskan
arguments - nav pieļaujams, ka
enerģētisko kultūru audzēšanai
tiek aiznemtas lielas lauksaimnie
cības ze�es platības, kurās faktis
ki būtu jāaudzē pārtikas kultūras,
vai, ka pārtikā lietojamās kultū
ras tiek izmantotas enerģētikā. Zi
nāmā mērā šim argumentam var
piekrist, un tāpēc ir svarīgi, ka
tiek aktīvi pētītas arī tās "zaļās"
enerģētikas jomas, kuru attīstība
nav saistīta ar pārtikas kultūru
izmantošanu enerģētikā.
Uzteicama un noz1m1ga ir
starpdisciplīnu faktora ienākša
na pētnieciskajā apritē - tas, ka
savos pētījumos un zinātniskajā
darbā institūts pastāvīgi sadar
bojas ar līdzīga profila zinātniski
pētnieciskajām institūcijām Lat
vijā un Eiropā, kā arī seko enerģē
tikai nozīmīgo tautsaimniecības
nozaru attīstības tendencēm. Arī
izšķiroši svarīgā sociālekonomis
kā komponente netiek apieta vai
ignorēta- tai ir atvēlēta konkrēta
vieta un loma pētniecības darba
organizācijā.
Industriālās elektronikas un
elektrotehnikas institūta projek
tu aktivitātes savukārt ir virzītas
uz samērā šauru, bet reizē arī uni
versālu n išu - energoelektronikas
pārveidotāju izstrādi, galveno ak
centu liekot uz AER avotu integ
rāciju energosistēmās un elektro
enerģijas patēriņa efektivitātes
un kvalitātes uzlabošanu. Aktīvi
tiek pētītas arī LED apgaismes
sistēmas un to energoelektroni
kas pārveidotāji.

Šobrīd apjomīgākie institūtā ir
trīs Eiropas Reģionālās attīstī
bas fonda (ERAF) līdzfinansētie
projekti, un tiem visiem ir rak
sturīga "zaļās" enerģijas ievir
ze. Pirmā projekta ietvaros tiek
būvēta autonoma energoapgādes
sistēma mājsaimniecībai, kur in
stitūts izstrādā vairākus energo
avotu pieslēguma mezglus. Sis
tēmā paredzēts integrēt nelielas
jaudas vēja ģeneratoru (ģenera
tors izstrādāts sadarbībā ar Fi
zikālās enerģētikas institūtu), kā
arī ūdeņraža degvielas elementu.
Vēja ģeneratora integrācijai auto
nomā līdzstrāvas energoapgādes
mikrotīklā tiek izstrādāts īpašs
energoelektronikas pārveidotājs,
kā arī pārveidotājs, kas līdzsprie
gumu pēc tam pārveido atpakaļ
par maiņspriegumu, ko var lie
tot mājsaimniecības elektroierīču
darbināšanai.
Nepieciešams izstrādāt arī vai
rākas papildu iekārtas, bez lm
rām enerģijas akumulācija ūden
raža elementā n av iespējam�.
Piemēram, sadarbībā ar kolēģiem
Latvijas Universitātes Cietvielu
fizikas institūtā top īpašs elektro
līzes aparāts ūdeņraža ražošanai.
Prieks, ka arvien lielāku izpla
tību gūst starpin stitucionāli sa
darbības projekti un tādējādi tiek
pamazām pārvarēta Latvijas zi
nātnei raksturīgā pētniecības sa
drumstalotība, kas bieži vien ka
vējusi daudzu nozaru dinamisku
attīstību ne tikai teorētisko, bet
arī praktisko inovāciju diskursā.
Otrā projektā tiek apskatīta
saules un vēja enerģijas jaudu in
tegrēšana elektrotīklā, izmantojot
universālu modulāru energoelek
tronikas pārveidotāju. Pieaugot
sistēmai pieslēdzamajām jaudām,
pārveidotāju mezgls tiek papla
šināts uz jaunu tipveida moduļu
pievienošanas rēkina. Savukārt
trešā projekta mē;l�is ir maksimā
li vienkārša un efektīva vēja ģene
ratoru pieslēguma energoelektro
nikas pārveidotāja izstrāde.
Arī RTU EEF Enerģētikas in
stitūtā norit aktīvs pētnieciskais
darbs. Institūta Elektrisko ma
šīnu un aparātu katedra, piemē
ram, līdzdarbojas divos ERAF
projektos, starp kuru mērķiem ir
arī rokas elektrisko instrumen
tu bezkontakta elektrodzinēja
izstrāde. Projekta praktiskie re
zultāti jau ieinteresējuši tādus pa
saules līmena
, elektroinstrumentu

ražotājus kā koncernu Bosch, to
mēr ar nožēlu jāatgādina: daudzu
ES līdzfinansētu projektu pētnie
ciskos un eksperimentālos datus
piecus gadus pēc projekta pabeig
šanas nav atlants komercializēt.
Tā tas ir arī ši projekta gadījumā.
Enerģētikas institūta pētnie
kiem ir paveicies saglabāt arī sa
vu vēsturisko, bet vēl joprojām
loti aktuālo darbības n išu, kurā
�iņu kompetence pilnveidota teju
pusgadsimta garumā - energosis
tēmu aizsardzības algoritmu un
distancmērīšanas iekārtu izstrā
di. Viņu radītie produkti, kas tiek
izstrādāti, aprobēti, uzlaboti un
ražoti tepat uz vietas Latvijā, vēl
joprojām ir pieprasīti daudzu bi
jušo NVS valstu tirgos. Tā patie
šām ir stabila un uzticama tirgus
niša, kur mūsu inženieru un teh
nisko speciālistu kompetence ir
tradicionāli novērtēta. Institūta
pētnieciskais personāls piedalās
arī vairākos Eiropas ietvarprog
rammas projektos, kas saistīti ar
lielo elektropārvades sistēmu pa
plašināšanas un stabilitātes pro
blemātiku
Savukārt, jautāts par to, kādi
pasākumi vai notikumi RTU EEF
dzīvē tuvākajos gados tiek gaidī
ti ar īpašu nepacietību, fakultātes
dekāns kā pirmo un galveno min
ilgi gaidīto pārcelšanos uz jaun
ām, modernām telpām RTU kom
pleksā Ķīpsalā.
Lai gan pagaidām nav skaid
ri zināms, kad pārcelšanās varētu
notikt un vai izdosies šo vērienī
go pasākumu "salāgot" ar vasaras
brīvlaiku, ir cerība, ka tas varētu
būt pēc aptuven i diviem gadiem.
Tātad jau visai drīz fakultātes bā
ze - gan akadēmiskā, gan arī ma
teriāli tehniskā - varētu būt izvie
tota jaunā, mūsdienīgā kompleksā
līdzās citām RTU fakultātēm.
Oskars Krievs ir pārliecināts lai arī attāluma pārvarēšana un
komunikācija digitalizācijas laik
metā vairs problēmas nerada, to
mēr dažkārt ir svarīgi, lai kolēģi
no citām fakultātēm būtu sasto
pami ne tikai reizi nedēlā vai mē
nesī, bet arī ikdienā. Personiska
komunikācija, viņaprāt, padarīs
intensīvāku aktuālās zinātniskās
informācijas apriti gan studentu,
gan arī mācībspēku starpā, sti
mulējot jaunu, kreatīvu sadarbī
bas impulsu rašanos un vēlāk arī praktisku sadarbības projektu
realizāciju. !Di�

