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Izcilā inženiera Mihaila Doļivo-Dobrovoļska dzīvesstāsts
Latvija indieša acīm – starptautiskā studenta iespaidi par valsti, cilvēkiem un RTU



22. novembrī Ķīpsalas peldbaseinā 
notika pirmās RTU Absolventu aso-
ciācijas peldēšanas sacensības. Ba-
seinā valdīja ļoti sportiska atmosfēra, 
jo līdz pat pašām sacensību beigām 
nevarēja pateikt, kurš būs uzvarētājs. 
Sacensībās bija pulcējušies ne tikai 
vīrieši, bet arī vairākas daiļā dzimuma 
pārstāves.

P irms starta signāla, kas tika dots ar galvenā ties-
neša Daiņa Podkalna svilpi, visi sportisti varēja 
iesildīties Ķīpsalas sportiski atsvaidzinošā ūdenī 
15 minūšu garumā. Vispirms savā starpā ūdenī 

sacentās trīs dāmas, kur augstāko godalgu 50 metru brīvajā 
stilā guva Karīna Paula ar laiku 41,11 sekundes. Pēc sievie-
šu spēku pārbaudīšanas uz starta stājās vīrieši, lai sacenstos 
tajā pašā disciplīnā. Lai gan šķita, ka pirmais trijnieks ir 
noskaidrots jau sacensību vidū, noslēdzošajā cīņā A. Kor-
ņilovs parūpējās par aizraujošu finālu.

Vīriešu sacensības noslēdzās 
ar šādu godalgu sadalīšanu:

1. vieta – Edgars Matisāns (27,96 sek.)
2. vieta – Aleksandrs Korņilovs (28,84 sek.)
3. vieta – Atis Verdenhofs (29,19 sek.)

2012. gada 27. novembrī RTU Ab-
solventu asociācijas biedri apmeklēja 
Elektronikas un telekomunikāciju fa-
kultātes (ETF) Šķiedru optikas labo-
ratoriju. «Šķiedra ir visur!» – ar šādiem 
vārdiem asociācijas valdes loceklis 
Jurģis Poriņš sāka ekskursiju, uzsve-
rot optisko šķiedru plašās iespējas.

I zrādās, ka uz šo brīdi maksimāli realizējamais datu 
pārraides ātrums uz 1 šķiedru ir 1.01 petabaits! Eks-
kursija bija aizraujoša ne tikai telekomunikāciju no-
zares pārstāvjiem, bet arī ar šo jomu pilnīgi nesaistītai 

publikai, jo ikdienā internetu vairāk vai mazāk lietojam 
mēs visi. Nozares speciālisti vairāk interesējās par aprīko-
juma tehnisko pusi, kamēr ar telekomunikācijām nesaistī-
tos interesēja tīri praktiskas lietas – kādā veidā, izmantojot 
šķiedru optiku, tiek nodrošināts internets, kādu maksimā-
lo datu pārraides ātrumu varam sasniegt un uz kādu datu 
pārraides ātrumu varam cerēt tuvākajā nākotnē. Ziņkārī-
gajiem bija arī iespēja pašiem aptaustīt un izpētīt laborato-
rijas ierīces, un vērot, kā notiek optisko šķiedru metināša-
na, kā ar gaismas palīdzību noteikt iespējamos bojājumus, 
kā arī pielaikot starojuma aizsargbrilles.

Absolvent, ļoti gribēji doties, bet diemžēl netiki? Ne-
uztraucies, pateicoties lielajai absolventu atsaucībai, jau 
drīzumā RTU Absolventu asociācija parūpēsies par nā-
kamo ekskursiju. Sekojiet līdzi jaunākajai informācijai 
www.rtu.lv/alumni

Rīgas Tehniskās universitātes Absolventu 
asociācija aicina atjaunot saikni ar studiju 
biedriem un iesaistīties!

https://ortus.rtu.lv/alumnus
alumni@rtu.lv | tālr.: 67089037 Seko mums: www.draugiem.lv/rtualumni

www.facebook.com/RTUAlumni

Twitter – @RTUAlumni

Alumni@labs

RTU Absolventu asociācijas 
jaunumi

Peldēšanas 
sacensības
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G ada nogalē ierasts atskatīties uz paveikto. Šis 
gads ieies vēsturē kā mūsu universitātes 150. 
jubilejas gads. Esam to aizvadījuši godam – 
ir noorganizēti daudzi kultūras un zinātnes 
pasākumi, ir izdota jubilejas grāmata, past-

marka, kā arī piemiņas monēta. 
150 gadu laikā RTU ir bijusi pakļauta visdažādākajiem 

pārbaudījumiem un – par spīti tam – spējusi veiksmīgi 
attīstīties un turpināt pētniecību inženierzinātnēs, kā arī 
sagatavot inženieru paaudzes gan Baltijas valstu, gan arī 
Eiropas mērogā.

Katrs jauns gads, kaut arī tā ir tikai kalendāra vienība, ir 
robežšķirtne starp veco un jauno, padarīto un vēl paveica-
mo, starp pagātni un nākotni. Jauns gads ir kā balta lapa – 
iespēja sākt visu no jauna, darīt labāk, darīt vairāk. 

Arī RTU nākamais, 2013. gads, būs pārmaiņu un jaunu 
izaicinājumu pilns gads. Turpinās darbs pie studiju pro-
grammu pilnveides, kā arī studentu pilsētiņas izveides, 
jaunu fakultāšu ēku un laboratoriju korpusu būvniecības – 
šie ir mūsu veidotie pamati RTU ceļam uz trešās paaudzes 
universitāti, kur zinātne un pētniecība cieši sadarbojas ar 
industriju. Ar Baltijas reģionā modernākā inženierzinātņu 
studiju centra izveidi mēs būsim radījuši stiprus pamatus 
RTU turpmākai pastāvēšanai, lai mūsu universitāte godam 
sagaidītu arī savu 200. dzimšanas dienu.

Lai notiktu virzība uz priekšu, nepietiek tikai ar ideju, 
ir nepieciešama motivācija, gribasspēks un pats galvenais – 
rīcība, tāpēc novēlu studentiem un kolēģiem veiksmi, pa-
nākumus un drosmi, īstenojot savas idejas!

Esiet centīgi un radoši, lai pamati, ko ieliksiet gada 
sākumā, nodrošinātu veiksmīgu darbu visa gada garumā. 
RTU – tie esam mēs, no mūsu ieguldītā darba apjoma un 
kvalitātes, iniciatīvas un motivācijas ir atkarīga mūsu uni-
versitātes turpmākā nākotne. 

Būsim lepni par savu universitāti un kopīgiem spēkiem 
veidosim to par vislabāko tehnisko universitāti! 

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Rīgas Tehniskās universitātes rektors 
akadēmiķis Leonīds Ribickis 
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L ielas jubilejas negadās katru gadu – 
žēl, bet bija jau pierasts, ka ik pa brīdim Rīgas Teh-
niskajā universitātē (RTU) notiek kaut kas svarīgs, 
ka par RTU runā, RTU atceras, varbūt kāds arī ap-
brīno vai apskauž. Nu tas viss ir aiz muguras, un 
nākamajam gadam jāmeklē jauni izaicinājumi un 
jauna identitāte. Lai mūsu universitātes 151. gadā 
mums visiem veicas vismaz tikpat labi kā iepriekšē-
jā, un – galvenais – lai nekas neķīlējas!

Uģis Bratuškins, 
Arhitektūras un pilsētplānošanas 
fakultātes dekāns

Neticami, bet Ziemassvētki jau klāt un 
mūsu lielās jubilejas gads jau galā. Raibu raibiem 
notikumiem pārbagāts gads. Tik ātri, ka neticas. At-
kal jau vēlētos, lai nākamajā gadā šis auļojošais laiks 
kļūtu lēnāks, jo svarīgāki darbi būtu jāveic, ko gri-
bētos padarīt kvalitatīvi. Paldies visiem par atbalstu 
un darbu, jo tikai kopā mēs – DITF – esam spēks un 
varam paveikt lielas lietas.

Mūsu studentiem un saviem kolēģiem, ja vien 
spētu, ņemtu tādu dāvanu maisu, kas katram pie-
pildītu neierobežotu skaitu saprātīgu vēlēšanos. Un 
tomēr, Jaunajā gadā studentiem būt vēl mērķtiecī-
gākiem un motivētākiem apgūt zināšanas, bet ko-
lēģiem būt vēl sirsnīgākiem, labestīgākiem, līdzjū-
tīgākiem un dvēseliskākiem, nekā mēs spējām būt 
2012. gadā! Kārlis Skalbe ir rakstījis: «Laime nāk ar 
zvaigzni rokā tiem, kam laba, silta sirds, viņas mai-
gā staru lokā dzīves ceļi gaiši mirdz.»

Jānis Grundspeņķis, 
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 
fakultātes dekāns

Visu astoņu Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) fakultāšu dekāni pirms-
svētku noskaņā sūta vēlējumus saviem studentiem un kolēģiem. Kamēr 
daži izmanto slavenu latviešu dzejnieku vārdus, citi vēlējumus raksta paši, snie-
dzot, viņuprāt, vērtīgākos padomus veiksmīgam nākamajam, 2013. gadam.
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Ziemassvētki ir pārdomu laiks. Es ierosi-
nu studentiem pārdomāt jautājumu par strādāšanu 
studiju periodā jeb – kā apvienot studijas un darbu. 
Praktiskās iemaņas ir noderīgas, taču tās traucē ap-
gūt izvēlēto studiju programmu kvalitatīvi. Mūsdie-
nās RTU studenti ir apķērīgi un čakli, taču studijām 
atņemtais laiks praktiskā darba vietā neveicina pa-
dziļinātu studiju priekšmetu apguvi.

Mans vēlējums – no studijām patiesi brīvajā lai-
kā, piemēram, vasarā, sapelnīt naudu, lai studijām 
var veltīt patiešām visus spēkus un resursus un iegūt 
zināšanas un iemaņas, kuras RTU piedāvā un var 
sniegt saviem studentiem, ja visus spēkus un pūles 
veltī studēšanai!

Guntars Balodis, 
Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultātes dekāns

Šajā pārmaiņu un reformu laikā vēlu 
visiem spēt saskatīt patieso un būtisko, kas ļauj mums 
pilnveidoties, augt un attīstīties. Vēlu, lai jums nepie-
trūkst spēka un izturības izvēlētā mērķa sasniegšanā. 
Vēlu būt aktīviem un enerģiskiem, rūdīties sporta no-
darbībās, neiegrimt ikdienas rūpēs, bet pieņemt jau-
nus izaicinājumus. Gadu mijā atpūsties jauku draugu 
lokā, gūt labas sekmes un Jaunajā gadā būt laimīgiem. 

Kad klāt ir svētvakars un egles staro,
Tad atceries, ka miers tik baro!
Un cīņas izcīni tik pats ar sevi,
Lai vari pierādīt, ka dzīvei deri.

Remigijs Počs, 
Inženierekonomikas un vadības 
fakultātes dekāns
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K luss... un ieskanas durvis kā vienmēr, 
Tik kluss – ka vēlētos apstāties reiz.
Viss kluss. Un, pieverot acis, vien liekas.
Ka klust viss uz šīs pasaules.
Nāk Jaunais gads, nāk egļu smarža liega,
Un viegli baltas pārslas slīd.
Bet sirdi nevar ieputināt sniegā,
Tai jāiet lielus sapņus piepildīt.

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
ved mūs pretim kādam baltam
klusumam, aiz kura ir
kaut kas mīļš, sen aizmirsts
un pazaudēts, kas mums
atkal no jauna jāatrod...

K. Skalbe

Oskars Krievs, 
Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes dekāns

Z ināms, ka visgudrākais, visra-
cionālākais un saprātīgākais inženieris ir pati daba. 
Tā radījusi tādus daudzus unikālus materiālus un 
konstrukcijas, kuru īpašības un uzbūvi cilvēks vēl 
tikai mācās izprast un atkārtot. Tāpēc Jaunajā gadā 
novēlu mums visiem arvien vairāk un dziļāk izzināt 
apkārtējo pasauli. Studenti, atcerieties, ka jautājums 
pēc savas būtības nav muļķīgs, jo tam ir izzinošs 
raksturs. Tāpēc jautājiet un esiet «kāpēcīši». Mēs, 
mācībspēki, ceram, ka varēsim palīdzēt, jo arī paši 
mācīsimies un pilnveidosimies. Un vēl, neaizmirs-
tiet, ka bez izziņas procesa ir arī sports, diskotēkas, 
ceļojumi utt. Visam jābūt harmoniskā attīstībā.

Jaunajā gadā novēlu iegūt jaunas zināšanas, do-
māt jaunas, labas domas, veikt jaunus atklājumus 
un, protams, visiem lielisku veselību!

Valdis Kokars, 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultātes dekāns

«Harmonija starp mūsu domām un pa-
sauli, tilts, kuru būvējam starp pagātni 
un nākotni, nojēga par to, no kā sastāv 
fizikālā pasaule un kā šajā pasaulē iede-
ras mūsu gars – tās visas ir tēmas, ar ku-
rām ir darbojušies lieliskākie prāti»

 Saimons Blekbērns

Gaišus Ziemassvētkus, veiksmi un 
izturību Jaunajā gadā!
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The annual holiday mood is in the air and deans of all eight Riga Technical 
University faculties are sending wishes to their students and colleagues. 

While some convey their wishes with quotes of famous Latvian poets, others use 
their own words and give what they deem the best advice for having an all out suc-
cessful 2013. The deans wish everybody the best of luck and many achievements 
in the coming year. Some wish success in tackling the coming challenges, some ad-
vise to remember about physical activities alongside studies, while others encour-
age to be proactive with questions, as these are a part of the process of learning.

Деканы всех восьми факультетов Рижского технического универси-
тета (РТУ) в преддверии праздников шлют поздравления своим сту-

дентам и коллегам. Кто-то использует для этого слова известных латышских  
поэтов, кто-то сочиняет сам… Но во всех поздравлениях – на их взгляд, на-
иболее важные советы для успешного нового 2013-го года. Деканы желают 
удачи и успехов в наступающем году: легко справляться с новыми задачами, 
наряду с учебой не забывать занятия спортом, не бояться задавать вопросы, 
ведь они являются частью процесса познания.

RTU deans’ wishes to students 
and colleagues for 2013

Пожелания деканов РТУ студентам 
и коллегам

Novēlu visai RTU studentu saimei, 
tajā skaitā arī TMF «mehiem», 2013. gadā sekmīgi 
turpināt studijas, neaizmirstot arī par lietderīgu un 
aktīvu brīvā laika pavadīšanu, jo studiju gadi ir vis-
skaistākie gadi cilvēka mūžā.

Novēlu arī turpmākus panākumus izvēlētajā 
profesijā. Atcerieties, ka panākumus jebkurā pro-
fesijā nodrošina trīs lietas – vēlme mācīties visa 
mūža garumā, prasme sadarboties un emocionālā 
inteliģence.

Ēriks Geriņš, 
Transporta un mašīnzinību fakultātes dekāns

A izvadot gadu, parasti atskatāmies uz 
padarīto. Vecais gads paliks mūsu atmiņā kā RTU ju-
bilejas gads, kuru atzīmējām plaši un vērienīgi. 2012. 
gadā godam izturējām studiju programmu starptau-
tisko pārbaudi un jau sākam gatavoties jaunajam iz-
aicinājumam – zinātnisko institūciju izvērtējumam. 

Sagaidot Ziemassvētkus un domājot par Jauno 
gadu, gribētu pateikties visiem kolēģiem par pašaiz-
liedzīgo darbu, vēlēt izcilu veselību un spēju raudzī-
ties nākotnē optimistiski, kā to mums visiem novēl 
tautasdziesma:

Laimes māte, Laimes māte,
Dali savu vezumiņu:
Dodi prieku, veselību,
Skumjas atliec maliņā.

Juris Smirnovs, 
Būvniecības fakultātes dekāns
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Sāksim no sākuma
Kad izglītības un zinātnes ministra amats 2011. gada 

25. oktobrī tika uzticēts R. Ķīlim, daudzos ar izglītību 
saistītajos cilvēkos radās cerība, ka tiks sperti svarīgi soļi 
Latvijas izglītības sistēmas uzlabošanai. R. Ķīlis jau pirms 
stāšanās amatā noteica vairākas prioritātes augstākās izglī-
tības nozarei un solīja ātras un efektīvas reformas, tai skai-
tā – augstskolu finansēšanā un augstākās izglītības sasaistē 
ar zinātni, solot diskutēt ar visām iesaistītajām pusēm. Cita 
starpā tika solīts izveidot darba grupu jauna augstskolu 

finansēšanas modeļa izstrādei, kurā tiku deleģēts arī es. 
Grupai darbu bija jābeidz rudenī, bet tā arī nenotika ne-
viena sanāksme. Lai arī ministrs samērā bieži runāja tieši 
par augstāko izglītību, sava amata pildīšanas sākumā viņš 
vairāk pievērsās tieši pamatskolām un vidusskolām, un 
daudzie solījumi tika piemirsti.

Ministrs nedrīkst bez vērības atstāt valstij tik svarīgo 
augstāko izglītību, kas gatavo speciālistus, kuri kļūst par 

Latvijas attīstības dzinējspēku. Tā bija liela ministra kļū-
da, jo augstākās izglītības nozarei šis bija būtisks periods. 
2011. gada vasarā iepriekšējā ministra Rolanda Broka vadī-
bā jūtami tika grozīts Augstskolu likums, kas paredzēja ļoti 
būtiskas izmaiņas augstākajā izglītībā. Turpinot iesākto, R. 
Ķīlim līdz šā gada 1. septembrim bija jāsagatavo daudzi 
Ministru kabineta noteikumi. Tajos ietilpa pāreja uz studi-
ju virzienu akreditāciju un vienkāršotu studiju programmu 
lincēšanas procesu, kas padarītu sistēmu vienotāku, lētāku 
un ātrāku. Bija jāsāk pats studiju virzienu akreditācijas pro-

cess, kam nepieciešams bija šobrīd plaši 
apspriestais studiju programmu izvērtē-
jums. Tāpat bija jācīnās par valsts finansē-
juma atjaunošanu pirmskrīzes līmenī.

Galveno problēmu saskatu steigā, ju-
ceklīgumā un slepenībā, kādā Izglītības 
un zinātnes ministrija (IZM) veic savas 
funkcijas, un to var izskaidrot vienīgi ar 
to, ka ministrija netiek galā ar visiem dar-
biem un sāk rīkoties tikai pēdējā brīdī. To 

apstiprina arī fakts, ka R. Ķīlis IZM veica apjomīgas kadru 
maiņas, kā rezultātā neveidojās ierēdņu pēctecība. Sapro-
tams, ka jaunie darbinieki, lai arī cik spējīgi viņi būtu, nevar 
apgūt nepieciešamās iemaņas tik ātri, cik tas ir nepiecie-
šams pašreizējā situācijā. Tas izskaidrotu arī darba termiņu 
kavēšanu, kas nu ministrijā ir kļuvusi par ikdienu.

Kāpēc tā un ne 
citādāk?
Es uzzināju, ka daži Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studenti ir skeptiski 
reaģējuši uz pēdējā laika RTU Senāta lēmumiem. Ņemot vērā šobrīd notieko-
šo haosu Latvijas augstākās izglītības telpā un notiekošā pretrunīgo atspogu-

ļojumu medijos, nav brīnums, ka sabiedrība nevar izsekot 
visiem pavērsieniem un faktiem, kas noved pie vispārējas 
neapmierinātības ar vienu vai otru pusi. Tāpēc domāju, ka 
ir pienācis laiks saprotami un argumentēti izklāstīt, kāpēc 
RTU ir ieņēmusi konkrēto pozīciju, prasot izglītības un zi-
nātnes ministra demisiju. Gribu viest skaidrību, kā situācija 

progresēja tik tālu, ka augstskolas ir spiestas pieņemt 
radikālu lēmumu – prasīt savas nozares ministra at-
kāpšanos.

RTU REKTORS LEONĪDS RIbIcKIS

« Informāciju par IZM plāniem un 
darbībām augstskolas visu šo laiku 
guva no masu medijiem »
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Nav rīcības – nav reformu
Paradoksāli, bet līdzšinējā situācija ir diametrāli pre-

tēja IZM propagandētajai – šobrīd tieši augstskolas ir tās, 
kas pieprasa no ministra rīcību reformu īstenošanā, bet 
ministrs cenšas rast attaisnojumu neizdarībai. Pilnībā pie-
krītu, ka reformas ir nepieciešamas. Augstākās izglītības 
nozare ir jāsakārto, un jānosaka skaidra un realizējama po-
litika, kā sasniegt labāko iespējamo kvalitāti. Problēma ir 
tāda, ka nav skaidrs tas, kā šo vīziju plānots realizēt. Toties 
skaidrs ir viens – tuvākajā laikā IZM nemaz neplāno īste-
not reformas, jo paša ministra parakstītā dokumentā mi-
nēts, ka reformu plānu augstākajā izglītībā IZM sastādīs ti-
kai pēc Nacionālā attīstības plāna (NAP) pieņemšanas, kas 
varētu notikt 2013. vai 2014. gadā. Tādā gadījumā rodas 
jautājums, par kādām reformām, kurām it kā nepiekrītot 
augstskolas, visu šo laiku runā Roberts Ķīlis?

Izskaidrot un tādējādi arī attaisnot savas darbības līdz 
šim nav spējis ne pats ministrs, ne IZM pārstāvji. Bez ri-
sinājumiem R. Ķīļa mērķu sasniegšanai, viņa vīzija paliks 
turpat, kur tā ir tagad – ministra galvā, jo tā pat nav izklās-
tīta nevienā dokumentā. Kamēr apspriešanai netiks nodoti 
reāli varianti kaut viena IZM mērķa realizācijai, augstsko-
las neko nevar reformēt pat pie labākās gribas. Līdz ar to 
augstskolas turpina savu stratēģisko uzdevumu izpildi, pa-
ļaujoties tikai uz saviem iekšējiem resursiem.

Neliekas ne zinis
Vēl viens R. Ķīļa un viņa vadītās ministrijas trūkums 

visā šajā periodā bija nespēja normāli komunicēt ar augst-
skolām. Tā vietā IZM pievērsās «izglītojošu» videomate-
riālu izveidei, kas bija mērķēta sabiedrības viedokļa ietek-
mēšanai. Lai arī komunikācija ar sabiedrību ir atbalstāma, 
neredzu iemeslu, kāpēc IZM neveica regulāras sarunas ar 
pašām augstskolām par reformu virzību un īstenošanu, kā 
ministrs sākotnēji solīja. Informāciju par IZM plāniem un 
darbībām augstskolas visu šo laiku guva no masu medijiem 
vai jau pieminētajiem IZM videomateriāliem. Skaidrs, ka 
ministrijas darbības augstskolām ir miglā tītas.

Piemēram, šā gada janvārī IZM negaidīti pieprasīja da-
tus par zinātnisko institūtu darbību. Ministrija informāciju 
pieprasīja sagatavot mēneša laikā, kas ir ļoti maz, ja ņem 
vērā, ka RTU vien darbojas 35 zinātniskie institūti. Datus 
sagatavojām, bet netika paskaidrots, kas tieši ar šo infor-
māciju tiks darīts, un komunikācija ar IZM šajā jautāju-
mā pilnībā pārtrūka līdz pat rudenim. Rudenī internetā 
izplatījās ziņa, ka notiks visu zinātnisko institūtu darbības 
izvērtējums, jo ministru neapmierina to darbība. Līdzīgi 
kā ar studiju programmu izvērtēšanu, ideja pirmajā mir-
klī šķiet loģiska un vēlama. Tomēr joprojām no IZM nav 
oficiālas atbildes par to, kā izvērtēšana notiks, kas būs pie-
aicinātie eksperti un pat – kad tā notiks! Arī pēc Latvijas 
Republikas likumdošanas zinātnisko institūtu izvērtēšanai 
jānotiek ik pēc sešiem gadiem, tāpēc šo ideju par unikālu 
un jaunu nav iespējams nosaukt. Protams, papildu kvalitā-
tes kontrole ir apsveicama, bet uz pārbaudes periodu tiek 
iesaldēts jebkāds zinātniskais darbs, tāpēc vismaz gaidāmo 
vērtēšanas datumu ministrijai būtu jāizpauž.

Visa šī slepenība un izvairīšanās no komunikācijas ne-
ļauj veidot pilnvērtīgu dialogu ar IZM ne universitātēm, 
ne Rektoru padomei. Situācija ir nonākusi līdz tam, ka pat 

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis publiski ieteica R. 
Ķīlim aktīvāk diskutēt ar nozares pārstāvjiem. Uz premjera 
aicinājumu ministrs atbildēja visai ciniski – viņš jau ne-
pārtraukti komunicējot ar augstskolām. Varbūt Ķīļa kungs 
gluži vienkārši nesaprot komunikācijas galveno uzdevumu, 
kas ir nevis populistisku frāžu nepārtraukta atkārtošana, 
bet gan detalizēta rīcības plāna argumentēta izklāstīšana 
dialoga ceļā.

Pretrunīgas darbības
Lai arī R. Ķīlis publiskajā telpā regulāri uzsver nepiecie-

šamību veicināt Latvijas augstākās izglītības starptautisko 
konkurētspēju, ar savām darbībām viņš veicina gluži pre-
tējo. Viņa izteikumi vien mudina Latvijas augstākās izglī-
tības vērtīgākā resursa – studentu – emigrāciju no valsts. 
Diskreditējot paša nozari, ministrs izdara lāča pakalpoju-
mu valstij, jo pat viskvalitatīvākā studiju programma būs 
nelietderīga, ja nebūs spējīgu studentu, kuri tajā mācītos.

Kā jau minēju, R. Ķīlis, pretēji jebkādai loģikai, neuzstā-
ja uz finansējuma palielināšanu savai nozarei. Vēl jo vairāk, 
viņš pat neiesniedza šādu prasību. Tā nu nauda, kas varētu 
palīdzēt augstskolām uzlabot ministra minēto «konkurēt-
spēju» ar jaunu pētījumu veikšanu, citētām publikācijām, 
jauniem patentiem un inovācijām, nozarei iet secen. Un tas 
notiek situācijā, kad augstākā izglītība nesaņem pat likumā 
noteikto minimumu viena studenta izglītošanai. Likumdo-
šana nosaka, ka «katru gadu valsts finansējums izglītībai 
ir jāpalielina par 0,25 % no IKP, līdz tas sasniegs 2% no 
IKP». IZM piešķir tikai 85% no obligātā finansējuma vie-
nam studentam. Šķiet, man nav jāskaidro – ja RTU saņem-
tu likumā noteikto finansējumu, būtu iespējas gan uzlabot 
laboratorijas, gan vairāk piesaistīt ārzemju mācībspēkus.

Balstoties uz «Eurostat» datiem, Latvija augstākajā iz-
glītībā iegulda vismazāk visā Eiropas Savienībā (ES), līdz ar 
to – ir mazāk konkurētspējīga. Īpaši kliedzoši ir «Eurostat» 
dati par to, ka Latvija ir vienīgā valsts Eiropā, kur valsts 
finansējums uz vienu studentu ir gandrīz uz pusi mazāks 
nekā uz vienu pamatskolnieku. Tātad – veidojas klajas 
pretrunas ministra vārdos un rīcībā. Tas viss norāda uz 
Roberta Ķīļa politiskās gribas trūkumu patiešām uzlabot 
pašreizējo situāciju.

Studiju programmu vērtēšana
Studiju programmu starptautisko vērtēšanu Augstākās 

« Roberts Ķīlis valdībā 
pat neprasīja papildu 
finansējumu augstākajai 
izglītībai, lai gan pēc likuma 
tas katru gadu jāpalielina 
par 0,25% no IKP »
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izglītības padome (AIP) sāka iepriekšējā ministra R. Broka 
laikā. Studiju programmas pēc 62 kvalitatīvajiem un kvan-
titatīvajiem kritērijiem izvērtēja 284 eksperti, tajā skaitā – 
117 ārzemju ekspertu. Rezultātus bija paredzēts izmantot 
jaunajā studiju programmu akreditēšanas procesā. Jaunā 
akreditācijas kārtība paredz, ka turpmāk programmas tiks 
vērtētas nevis katra atsevišķi, bet gan grupās pēc studiju 
virziena. Starptautisko ekspertu vērtējumu bija paredzēts 
izmantot augstskolām, lai uzlabotu savu programmu kva-
litāti. Tāpat pēc rezultātiem bija plānots saprātīgāk sadalīt 
budžeta vietas studiju programmās. 

Tomēr R. Ķīli neapmierināja ekspertu atzinumi, jo tie 
esot bijuši pārāk «mīksti», tāpēc IZM vērtējumus apņēmās 
pārvērtēt. Starptautiskajā kvalitātes nodrošināšanas praksē 
nav pieļaujama ekspertu «vērtējumu pārvērtēšana», jo tas 
liecina, ka tiek manipulēts ar datiem, līdz tiek sasniegts vē-
lamais, iepriekš noteiktais rezultāts. Diemžēl tieši uz tādām 
domām mudina IZM veiktais «alternatīvais vērtējums».

IZM «alternatīvajā vērtējumā» varēja saskatīt manipu-
lēšanu ar starptautisko ekspertu vērtējumu rezultātiem. 
Jauno vērtējumu neizstrādāja konkrēto jomu eksperti, bet 

gan ministrijas ierēdņi, vērtējums bija anonīms, un tas tika 
veikts ļoti īsā laikā. «Alternatīvajā vērtējumā» tika radītas 
nekorektas, matemātiski nepamatojamas formulas, tika 
izveidots arī visai dīvains augstskolu reitings, augstskolām 
pievienojot koledžas, kas tika vērtētas pēc pavisam citiem 
kritērijiem. Otrreizējā vērtējuma pamatā tika ņemta vērā 
tikai daļa ekspertu datu, tāpēc augstskolu pārstāvji to no-
dēvēja par nepielietojamu objektivitātes un metodoloģijas 
trūkumu dēļ. Uz to IZM atbildēja, datu viltošanā apsūdzot 
AIP, kurai bija deleģēts koordinēt studiju programmu no-
vērtēšanas projektu. Rodas aizdomas, ka ministrs vainu par 
savu neizdarību cenšas novelt uz AIP, aizmirstot, ka viņš 
pats ir AIP biedrs. Iespējams, ministrs par AIP darbību 
būtu informēts labāk, ja būtu apmeklējis vairāk nekā divas 
no 20 AIP sēdēm.

Ņemot vērā to, ka IZM apšauba starptautisko eksper-
tu vērtējumus, vainojot AIP datu viltošanā, nav iespējams 
sākt studiju virzienu vērtēšanu, kas bija jāsāk jau 19. ok-
tobrī, stājoties spēkā jaunajiem akreditācijas noteikumiem. 
Akreditēšana nevar notikt arī tālab, ka IZM nav noteikusi, 
kura organizācija veiks novērtēšanu. Ja akreditēšana neno-
tiks, augstskolas nevarēs izsniegt saviem studentiem diplo-
mus, jo studiju programmas nebūs valsts atzītas. Tas, pro-
tams, nav pieļaujams, bet augstskolām nav informācijas, ko 
šajā sakarā plāno darīt IZM.

Vairs nav laika
Patlaban IZM valdošais haoss ir tik liels, ka laikus var 

netikt veikta arī ES fondu finansējuma sadales plānošana. Ja 
finansējums netiks laikus saplānots, ES nauda var iet secen. 
Tas nozīmē, ka jaunie doktoranti, maģistranti un zinātnieki 
var palikt bez atbalsta. ES fondu plānošanas periods pare-

« Ministrs apsūdz AIP 
datu viltošanā, bet pats ir 
tās biedrs. Līdz šim viņš 
ir apmeklējis divas no 20 
AIP sēdēm »

Valsts izdevumi uz vienu studentu gadā (EUR PPS)*

*EUROSTAT dati, 2009. gads
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Учитывая противоречивые события последнего времени в пространстве 
высшего образования Латвии, ректор Рижского технического универси-

тета (РТУ) Леонид Рибицкис разъясняет наиболее важные происшествия и офи-
циальную позицию РТУ в их контексте. Сенат РТУ принял решение выразить 
недоверие министру образования и науки, аргументируя это решение нежелани-
ем министра решать существенные проблемы и отказом вести диалог со всеми 
«игроками» сферы образования.

Почему так, а не иначе?
In light of recent controversies in the field of Latvian higher educa-
tion, Riga Technical University rector Leonīds Ribickis outlines the 

main course of events and the official position of RTU. The RTU Senate has 
decided to pass a motion of no-confidence to the Minister of Education and 
Science, as it deems his actions to show neglect of the critical problems and 
unwillingness to negotiate solutions with all the parties related to the field of 
education.

Why is this the only way?

dzēts no 2014. līdz 2020. gadam. Līdz šim no ministrijas nav 
bijis mājiena, ka plānošana varētu tikt veikta – nav bijušas ne 
diskusijas, ne plānošanas dokumentu. Pavasarī notika viena 
īsa tikšanās par NAP, bet ar to arī viss beidzās. Vai nu plāno-
šanas process norit necaurspīdīgi bez augstskolu piesaistes, 
kas būtu klajš pārkāpums, vai nu IZM gluži vienkārši plāno-
šanu grasās atstāt uz pašu pēdējo brīdi.

bija jāreaģē
Kā lasījāt iepriekš, šoruden augstākajā izglītībā bija sa-

milzuši daudzi jautājumi. Risināt problēmas IZM nebija 
pamudinājuši ne augstskolu neatlaidīgie lūgumi pēc dia-
loga, ne nozares speciālistu ieteikumi, tāpēc pirmā rīkojās 
Rektoru padome – 7. septembrī tā izteica neuzticību R. Ķī-
lim. Šķita, ka Rektoru padomes viedoklī ministrija varētu 
ieklausīties un beidzot sākt veikt neatliekamos darbus, bet 
šī cerība drīz vien neattaisnojās. Jau divas dienas vēlāk, 9. 
septembrī, ministrs paziņoja, ka «Latvijā būs ne vairāk kā 
20 augstākās izglītības iestādes, tajā skaitā – 12 augstsko-
las.» Vēl joprojām nav skaidrs, uz kādiem pētījumiem vai 
plānošanas dokumentiem ministrs balstīja šo izteikumu.

Līdzko bija saprotams, ka IZM ignorē Rektoru pado-
mes neapmierinātību, par rīcību sāka lemt pašas augstsko-

las, arī RTU. RTU Senāts cerēja problēmas atrisināt un gūt 
atbildes uz jautājumiem arī tad, kad daudzas citas augst-
skolas jau bija izteikušas neuzticību ministram vai pašai 
IZM. R. Ķīlis bija solījis beidzot tikties ar RTU senatoriem, 
un notika nopietna gatavošanās, lai varētu akcentēt visus 
RTU svarīgos jautājumus pašam ministram.

Dienā, kad RTU Senātam bija jātiekas ar ministru R. 
Ķīli, IZM pārstāvji informēja, ka viņam turpceļā esot kļuvis 
slikti, tāpēc uz tikšanos viņš neieradīšoties. Tā nebija ne pir-
mā, ne pēdējā reize, kad ministrs pēkšņas veselības paslikti-
nāšanās dēļ neieradās uz tikšanos ar augstskolu pārstāvjiem. 
To, vai tiešām ministrs tik bieži atliek tikšanās tieši veselības 
dēļ, atstāju saprast katra paša ziņā. Savukārt uz tikšanos R. 
Ķīļa vietā ieradās IZM pārstāvis, kurš nespēja pārliecinoši 
atbildēt uz studentu un senatoru jautājumiem. Ņemot vērā 
visu augstāk minēto, RTU Senāts secināja, ka nedz IZM, ne 
izglītības un zinātnes ministrs nav spējuši pildīt savus darba 
pienākumus, kā arī neizrāda vēlmi mainīt radušos situāciju. 
Tādējādi senatori vienbalsīgi atbalstīja RTU Senāta Studen-
tu parlamenta frakcijas nostāju un nolēma pieprasīt R. Ķīļa 
demisiju un izteikt neuzticību IZM darbībai.

* Raksts tapis 4. decembrī. Līdz žurnāla izdošanai informācija un fak-
ti var būt mainījušies.

Valsts izdevumi augstākajai izglītībai kā % no iekšzemes kopprodukta*

*EUROSTAT dati, 2009. gads
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Kāds īsti sakars 
nanotehnoloģijām ar 
betonu?

Šodien betons ir viens no sva-
rīgākajiem būvmateriāliem, tam ir 
dominējoša loma mūsdienu celtnie-
cībā. Pateicoties mehāniskai izturībai, 
ilgmūžībai un pieejamībai, daudzos 
objektos betons nav aizvietojams ar 
citiem materiāliem. Pašlaik pasaulē 
tiek celtas arvien augstākas būves ar 
arvien garāku laidumu konstrukci-
jām. Tas izvirza specifiskas prasības 
betona īpašībām, tai skaitā – mehā-

niskai stiprībai, un veicina jaunu teh-
noloģiju ieviešanu.

Mūsdienās celtniecības praksē ar-
vien plašāk tiek izmantots tā sauktais 
daudzfunkcionālais betons (HPC – 
High Performance Concrete), kuram 
papildus mehāniskai noturībai tiek iz-
virzītas vairākas specifiskas prasības, 
piemēram, paaugstinātas fizikāli me-
hāniskās īpašībās, ilgmūžība, salturī-
ba utt. Lai iegūtu šāda veida betonus, 
ir nepieciešams izvirzīt paaugstinātas 
prasības pildvielu granulometriska-
jam sastāvam un kompozīcijai, kas 
viennozīmīgi ir saistīts ar mikro- un 
nanopildvielu izmantošanu.

Satriecoši rezultāti
Mikro- un nanopildvielām ir būtis-

ka loma betona struktūras izveidē, jo 
tās nodrošina un būtiski uzlabo daļiņu 
pakojumu saistvielas matricā, betona 
maisījuma stabilitāti un viendabīgu-
mu, kā arī palielina saistvielas – pild-
vielas pārejas zonas jeb kontaktzonas 
blīvumu. Tradicionāli par mikro- un 
nanopildvielām efektīvi tiek izmantoti 
dažādi rūpnieciskās ražošanas atkri-
tumi, piemēram, elektrofiltru pelni 
un metalurģiskie atkritumi, kas satur 
amorfus silīcija vai alumīnija oksīdus. 
Tāpat tiek izmantoti speciāli samalti 
dabas materiāli – silīcija dioksīds, do-
lomīta milti, kvarcs u. c. 

Kā izrādās, betona īpašības lielā 
mērā nosaka tieši daļiņu sakārtojums 
jeb pakojums – jo blīvāks pakojums un 
mazāk tukšumu ir starp daļiņām, jo la-
bākas būs betona īpašības. Tieši tāpēc 
RTU zinātnieki, izmantojot dažādas 
sarežģītas daļiņu pakojuma teorijas 
un modeļus, tukšumos starp parasta-
jām pildvielām centās ievietot arvien 
sīkākas daļiņas (1. att.), līdz beidzot ir 
nonākuši līdz nano līmenim. 

Taču tukšumu aizpildīšana beto-
nā nav vienīgais nano izmēra daļiņu 
uzdevums – tās spēj arī aktīvi iesais-
tīties betonā notiekošajās ķīmiskajās 
reakcijās. Un šo reakciju rezultāti ir 
iespaidīgi, jo tiek iegūts betons, kas 
ir vismaz 15 reizes izturīgāks par pa-
rasto, un to daudzas reizes pārspēj 
ilgmūžības rādītājos. Būvmateriālu 
un būvizstrādājumu profesora gru-
pas doktoranti Jānis Justs un Nikolajs 
Toropovs, uzvarot Latvijas Betona sa-
vienības olimpiādē, pierādīja iespēju 
izgatavot betonu ar spiedes stiprību 
481 megapaskāls.

Izveides 
problemātika

Patiesi, izskatās, ka nano izmēra 
daļiņas ir brīnumlīdzeklis betonam, 
tomēr bieži vien nano materiālu lie-
tojums betonā var nesniegt cerēto 
rezultātu, ja netiek ņemti vērā vairā-
ki faktori. Pirmkārt, betona sastāvam 
jābūt izstrādātam tā, lai tajā noteiktās 
attiecībās būtu pārstāvētas dažādu 
izmēru daļiņas. Otrkārt, visas sastāv-
daļas jādozē ļoti precīzi. Un, treškārt, 
sevišķa rūpība būtu jāpievērš betona 

Aleksandrs Korjakins, 
RTU būvniecības fakultātes 
būvmateriālu un būvizstrādājumu 
profesora grupas vadītājs

ALEKSANDRS KORJAKINS UN JĀNIS JUSTS

Nanotehnoloģijas 
betonā
Medicīna, elektronika, kosmosa izpēte – tās varētu būt pirmās nozares, kas 
nāk prātā, runājot par nanotehnoloģijām. Ir arī dzirdēts par nanomateriāliem un 
nanopārklājumiem, bet tikai retais spētu iedomāties, ka arī tik ikdienišķam un 
parastam būvmateriālam kā betons var būt kāds sakars ar nanotehnoloģijām. 
Tomēr izrādās, ka ir – Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieki jau ilgāku 
laiku strādā pie materiāla, kas pilntiesīgi var tikt saukts par nanobetonu. 

« Nanobetons ir vismaz 15 reizes 
izturīgāks par parasto un to daudzas 
reizes pārspēj ilgmūžības rādītājos »
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samaisīšanai, jo nano daļiņām jābūt 
vienmērīgi izkliedētām pa visu mai-
sījumu. Turklāt ļoti liela problēma ir 
tā, ka atsevišķas nano daļiņas mēdz 
salipt kopā, veidojot aglomerātus vai-
rāku mikrometru vai pat milimetru 
diametrā. Šādi tiek būtiski samazināts 
aktīvās virsmas laukums un nanoda-
ļiņas kļūst ļoti neefektīvas. Tās mēdz 
salipt kopā tik cieši, ka parastā maisī-
tājā šos aglomerātus vairs nav iespē-
jams sadalīt.

Bet arī šajā gadījumā RTU zināt-
niekiem ir savs inovatīvais risinājums. 
Viņi ir izstrādājuši un patentējuši sa-
mērā vienkāršu, bet efektīvu ierīci, 
kuras darbības pamatā ir hidrodina-
miskais kavitācijas process. Kavitācija 
ir parādība, kas sagādā galvassāpes 
ne vienam vien ar plūsmu dinamiku 
saistītam speciālistam, radot nevēla-
mus trokšņus, vibrācijas un cikliskas 
slodzes. Kavitācijas radītie triecieni ir 
pietiekami spēcīgi, lai nopietni bojātu 
pat izturīgākā tērauda detaļas, parasti 
tā tiek uzskatīta par nevēlamu parā-
dību, tāpēc projektējot dažādas turbī-
nas, sūkņus un dzenskrūves, inženieri 
cenšas nepieļaut kavitācijas rašanos. 
Savukārt RTU zinātnieki ir pamanī-
jušies šo postošo parādību izmantot 
savā labā un ar tās palīdzību viegli sa-
graut radušos aglomerātus. 

Nanobetona 
lietojums

Visbeidzot rodas jautājums, kur 
šādu superbetonu izmantot? Laikā, 
kad projektētāji un inženieri cenšas 
«izstiept» debesskrāpjus gandrīz kilo-
metra augstumā, un tiek būvēti arvien 
iespaidīgāki tiltu laidumi, tieši šis va-
rētu būt materiāls, kas nepieciešams 
vīziju realizēšanai. Pateicoties īpašī-
bām, kas pielīdzināmas tēraudam, bet 
vismaz divreiz mazākam pašsvaram, 
lietojot nanobetonu, būtu iespējams 
izgatavot sevišķi slaidas un elegantas 
konstrukcijas, neierobežojot arhitek-
tu domas lidojumu. 

Nākotnē būs iespēja būvēt visuni-

kālākā izskata debesskrāpjus, izman-
tojot nanobetonu (2. un 3. att.). Mazā-
kais konstrukciju svars ļaus vienkāršot 
un atvieglot pamatu konstrukciju, un 
tas samazina būvniecības izdevumus. 
Šodien izmantot nanobetonu ieteikts 
ēkās, kuru augstums pārsniedz 74 m. 
Šā materiāla īpašības atbilst uguns-
drošības un triecienizturības aug-
stākajām prasībām. Nanobetonam 
piemīt paaugstināta aukstumizturība 
un ūdensnecaurlaidība. Pateicoties 
fiziskas struktūras uzlabošanai, sa-
mazināts ūdens patēriņš betona izga-
tavošanā, un tā rezultātā samazinājās 
betona rukums un plaisu veidošanās.

Materiāls varētu tikt lietots arī jau 
bojātu betona konstrukciju remontam 
un pastiprināšanai. Efektīvo, vispārē-
jās lietošanas betonu (pašblīvējošais 
betons, augstas stiprības betons, bez-
segregācijas betons) ar samazinātu 
cementa daudzumu lietošanas priekš-
rocības, salīdzinot ar analogu īpašību 
tradicionāliem betoniem, ir: samazi-

nāts cementa daudzums (līdz 40%); 
uzlabota betona maisījumu iestrādā-
jamība; samazināts pildvielu segre-
gācijas risks; kā arī uzlabotas betona 
fizikāli mehāniskās un ekspluatācijas 
īpašības atbilstoši prasībām, ko rada 
Latvijas klimatiskie apstākļi. Un, patei-
coties lieliskajiem ilgmūžības rādītā-
jiem, būvniekiem nebūtu jāsatraucas, 
vai konstrukcija izturēs garantijas lai-
ku – pat tad, ja tas būtu 100 gadi.

As it turns out, even a common building material like concrete can 
have something to do with nanotech. For quite some while now, scien-

tists at Riga Technical University have been working on a material, which can 
rightfully be called nanoconcrete. The improved properties of the material are 
astonishing – compressive strength of 481 MPa, durability that surpasses that 
of conventional concrete 15 times and improved longevity indicators. Nano-
concrete will allow for the construction of never-before-seen forms and shapes 
of structures.

Оказывается, что самый обыкновенный строительный материал, ка-
ким является бетон, может иметь связь с нанотехнологиями. Ученые 

Рижского технического университета уже сравнительно давно работают над 
созданием материала, который по праву можно назвать нанобетоном.  Улуч-
шенные качества созданного материала поистине потрясают – прочность на 
сжатие около 481 мегапаскаля, прочность превышает прочность обычного бе-
тона в 15 раз, улучшены также показатели долговечности. В будущем нанобе-
тон позволит строить конструкции невиданных еще форм и дизайна.

Concrete nanotechnology Нанотехнологии в бетоне

« Nākotnē nanobetons ļaus būvēt 
vēl neredzētu formu konstrukcijas, 
neierobežojot arhitektu domu 
lidojumu »

Nanosilīcijs – viena no 
nanobetona sastāvdaļām.
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Aivars Spalviņš, 
RTU Vides modelēšanas centra 
vadošais pētnieks

T ādas pasaules lielval-
stis kā ASV, Kanāda, 
Krievija un lielākā 
daļa Eiropas Savienī-
bas dalībvalstu (Dā-
nija, Nīderlande, Liel-

britānija, arī kaimiņvalsts Lietuva 
u. c.) pazemes resursu pārvaldības 
realizācijai veido valsts un tās reģio-
nu hidroģeoloģiskos modeļus, ku-
ros ar datormodelēšanas līdzekļiem 
tiek iegūta plānošanai vajadzīgā in-
formācija. Plānošanā ietilpst ūdens 
horizontu pjezometrisko līmeņu 
kartes, stratigrāfiskie griezumi, ģeo-
loģisko slāņu ūdens filtrācijas īpašī-

bas, telpisko ūdens plūsmu virzieni 
un ātrumi, piesārņojumu izplatība 
un ietekme uz vidi, kā arī citi būtis-
ki mērījumi. Par Latviju līdz šim tik 
precīza un moderna visu valsti ap-
tveroša modeļa nav bijis.

Līdz šim strādāja ar 
nepilnīgiem datiem

Laikā no 1993. līdz 1996. gadam 
VMC kopā ar bijušo Valsts ģeoloģijas 
dienestu īstenoja reģionālo modeli 
(REMO) «Lielā Rīga», kas aptvēra 
Latvijas centrālo daļu. Šis modelis bija 
paredzēts hidroģeoloģiskās informā-
cijas apkopošanai par reģionā izvieto-
tajām dzeramā ūdens ieguves vietām 
Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā un citās pilsē-
tās. Hidroģeoloģiskais modelis aptvē-
ra 168×156 kilometru platību (1. att.). 
Režģa plaknes aproksimācijas solis 
bija 4000 metru. Tomēr šis modelis 
neatbilda mūsdienu prasībām, jo tajā 
nebija aptverta visa Latvijas teritorija, 
modeļa plaknes režģa solis bija pārāk 
liels, kā arī modelis tika veidots oriģi-
nālā programmatūras vidē, kas nebija 
savietojama ar mūsdienīgu komerci-
ālo programmatūru.

Īstenojot ERAF līdzfinansēto 
projektu «Hidroģeoloģiskā modeļa 
izveidošana Latvijas pazemes ūdens 
krājumu apsaimniekošanai un vides 
atveseļošanai», VMC ir izveidojis 

AIVARS SPALVIņŠ

Rīgas Tehniskā universitātes (RTU) Datorzinātnes 
un informācijas tehnoloģijas fakultātes (DITF) Vides 
modelēšanas centra (VMC) zinātnieki ir īstenojuši 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinan-
sētu projektu «Hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana 
Latvijas pazemes ūdens krājumu apsaimniekošanai 
un vides atveseļošanai», un tā rezultātā tapa Latvijā 
pirmais visaptverošais aktīvās pazemes ūdeņu zo-
nas modelis «LAMO». «LAMO» ļaus daudz precīzāk 
apsekot un izmantot Latvijas pazemes ūdeņus.

Pārzīmējot Latvijas karti

« Iepriekšējais modelis tika veidots 
oriģinālā programmatūras vidē, kas 
nebija savietojama ar mūsdienīgu 
komerciālo programmatūru »
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reģionāla tipa modeli «LAMO» Lat-
vijas aktīvajai pazemes ūdeņu zonai, 
no kuras var iegūt dzeramo ūdeni. 
«LAMO» aptver 475×300 kilomet-
rus plašu laukumu. Modeļa plaknes 
režģa aproksimācijas solis ir 500 
metru. Modelis ir realizēts komerci-
ālas programmatūras «Groundwater 
Vistas» vidē. «LAMO» būs daļa no 
Latvijas Vienotās vides informācijas 
sistēmas, kuru uztur Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 
(LVĢMC). 

Pazemes dzeramā ūdens krājumu 
pārvaldību LVĢMC nodrošina tur-
pat 15 gadus veidota un uzturēta di-
gitālo datu kopa par ūdensapgādes, 
ģeoloģiskās izpētes un monitoringa 
urbumiem. Tomēr pastāvošā datu 
analīzes pieeja pilnībā nenodrošina 
pazemes dzeramā ūdens pārvaldības 
plānošanu 3 līdz 5, 10 vai 25 gadu il-
gam laika posmam, kas ir pretrunā 
ar Eiropas Savienības Ūdens direktī-
vu un racionālas zemes dzīļu resursu 
pārvaldības politiku.

Izmanto jaunas 
metodes

Latvijas teritorijā ģeoloģiskajai vi-
dei (2. att.) ir ļoti sarežģīta uzbūve  – 
ģeoloģiskie slāņi nav nepārtraukti, 
to ģeoloģiskās robežas ir komplicē-
tas, plašā intervālā mainās arī slāņu 
biezums. Ne vienmēr, pat reģionālā 
mērogā, informācija par slāņu ģeolo-
ģisko robežu novietojumu ir ticama. 
Sprostslāņu filtrācijas īpašības prak-
tiski nav mērītas, un tās ir jāatrod, 
modeli kalibrējot. Ģeoloģiskās vides 
precizēšana bija īpaši darbietilpīga un 
prasīja oriģinālu interpolācijas pro-
grammu izmantošanu ģeoloģisko slā-
ņu virsmu karšu sagatavošanai.

Būtiska loma «LAMO» izveido-
šanā bija Latvijas reljefa digitālajai 
kartei (3. att.), kurā iekļauts hidrogrā-
fiskais tīkls ar upēm, ezeriem un jūru. 
Šo karti izstrādāja VMC, izmantojot 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūras materiālus. Jaunais modelis 
dod informāciju par ģeoloģiskās vi-

des ģeometriju, pazemes ūdens līme-
ņiem ūdens horizontos (5. un 6. att.), 
plūsmām caur sprostslāņiem (4. att.), 
datus par ģeoloģiskās vides filtrācijas 
īpašībām. Minētā informācija tiek iz-
mantota ne tikai reģionāla rakstura 
lēmumu pieņemšanai, bet arī lokālu 
modeļu izveidošanai detalizētai reālu 
pazemes objektu pētniecībai.

«LAMO» ir izveidots, izmantojot 
jaunākās pieejamās informācijas teh-
noloģijas, un ir neaizvietojams instru-
ments racionālas politikas īstenošanai 
Latvijas pazemes ūdens krājumu iz-
mantošanā, atbilstoši Eiropas Savienī-
bas Ūdens direktīvu prasībām. Ar jau-
no modeli būs iespējams gan racionāli 
realizēt dzeramā ūdens ieguves projek-
tus, gan veiksmīgi plānot būvniecību, 
kā arī nodrošināt vides piesārņojuma 
risku samazināšanu. «LAMO» tika īs-
tenots 24 mēnešos, kas ir salīdzinoši 
īss periods, jo tā veidošanā tika izman-
totas inovatīvas metodes, ko realizēja 
augstas kvalifikācijas VMC zinātniskie 
darbinieki.

Ученые Центра моделирования среды Факультета компьютерных 
наук и информационных технологий Рижского технического уни-

верситета осуществили проект при софинансировании Европейского фон-
да регионального развития (ERAF) «Создание гидрогеологической модели 
для управления запасами подземных вод Латвии и оздоровления среды». Ре-
зультатом проекта является первая в Латвии всеобъемлющая модель актив-
ной зоны подземных вод «LAMO». «LAMO» позволит с большей точностью 
обследовать и использовать подземные воды Латвии. 

Рисуем карту Латвии заново

Scientists of the Riga Technical University (RTU) Faculty of Computer 
Science and Information Technology (FCSIT) Environmental Modelling 

Centre (EMC) have realized the project «The Creation of a Hydrogeological Mod-
el for Maintaining Latvian Underground Water Resources and Environmental 
Recovery», co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF). As 
a result of this project, the first comprehensive model of the active underground 
water zone of Latvia – «LAMO» – has been created. «LAMO» will allow for a more 
precise inspection and usage of Latvian underground water resources.

Redrawing the Map of Latvia

1. att. Modeļu «REMO» un 
«LAMO» izvietojums

2. att. Ģeoloģiskais profils 
(iegūts ar «LAMO»)

3. att. Reljefa digitālā 
karte (izveidota «LAMO» 
vajadzībām)

4. att. Infiltrācija caur 
aerācijas zonu (aprēķināta ar 
«LAMO»)

5. att. «LAMO» aprēķinātais 
pjezometriskais līmenis 
pamatiežu virsmai

6. att «LAMO»aprēķinātais 
pjezometriskais līmenis 
Arukila horizontam
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RTU ienāk pasaules 
kodolpētījumu arēnā
Dažas dienas pirms Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 150. dzimšanas dienas, 
12. oktobrī, Rīgā ieradās Eiropas kodolpētījumu centra CERN (Conseil Europeen 
pour la Recherche Nucleaire) Starptautisko attiecību nodaļas Austrumeiropas ek-
sperts Dr. Tadeušs Kurtika (Tadeusz Kurtyka) parakstīt sadarbībaas līgumu starp 
RTU un CERN. Lai arī ar šo līgumu Latvija neiegūst tiesības saukties par vienu no 20 
CERN dalībvalstīm, tomēr mēs oficiāli varam teikt, ka mūsu zinātniekiem nu ir bru-
ģēts ceļš ar savām zināšanām piedalīties pasaules nozīmīgākajos kodolpētījumos.

ELĪNA KļAVIņA

Foto: CERN
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RTU zinātņu prorektors Tālis Juhna uzsver, 
ka šis līgums vienkāršos kārtību, kādā 
RTU pie sevis varēs uzaicināt CERN pēt-
niekus, kā arī uzlabos RTU zinātnieku, 
mācībspēku un studentu mobilitāti pētī-
jumu veikšanai un prakses iespējām šajā 

pasaules līmeņa izpētes centrā.
Tinte uz līgumiem vēl nebija nožuvusi, kad «JI» aicināja 

uz sarunu Tadeušu Kurtiku, lai no pirmavota noskaidrotu, 
kā turpmāk attīstīsies RTU un CERN attiecības un kādas 
iespējas šis līgums pavērs Latvijas zinātnieku sabiedrībai.

Kādēļ CERN izlēma noslēgt sadarbības lī-
gumu ar RTU?

CERN galvenā darbības joma ir elementārdaļiņu fizi-
kas pētījumi. Tā ir lielākā fizikas laboratorija pasaulē. Šādi 
pētījumi prasa aizvien jaunas tehnoloģijas, tāpēc ir skaidrs, 
ka jāliek kopā visi pasaules gudrie prāti – gan fiziķi, gan 
inženieri. Piemēram, Lielā hadronu pretkūļu paātrinātāja, 
jeb Lielā hadronu kolaidera (Large Hadron Collider, LHC) 
izgatavošanā CERN sadarbojās ar 40 valstu zinātniekiem.

Mēs aktīvi meklējam jaunas sadarbības iespējas ar labā-
kajām pētniecības organizācijām visā pasaulē. Ar RTU vēla-
mies sadarboties datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas, 
elektronikas un telekomunikāciju, materiālzinātnes un inže-
nierijas, kā arī enerģētikas un elektrotehnikas izpētes jomās.

Kādi būs sākotnēji sadarbības veidi ar RTU?
Līdz šim RTU ir iesaistījies projektā BalticGrid, kurā kā 

partneris darbojas arī CERN. Nākamais solis noteikti būtu 
pievienošanās Vispasaules Lielā hadronu kolaidera dator-
režģim (The Worldwide LHC Computing Grid).

Taču pagaidām Latvijas zinātniekiem un topošajiem 
zinātniekiem piedāvājam dažāda veida izglītības program-
mas. Latvija nav CERN dalībvalsts, tāpēc 
iespējas pagaidām ir ierobežotas. Mēs pie-
dāvājam iespēju piedalīties CERN izglītī-
bas programmās. 

Jau tagad aicinātu pieteikties studen-
tus uz CERN vasaras skolu. Atlase gan būs 
ļoti nopietna, tomēr es noteikti iedrošinu 
spējīgākos studentus pieteikties, jo īpaši tā-
dēļ, ka CERN šajā astoņu nedēļu izglītības 
programmā apmaksās pilnu dalības mak-
su. Piedāvājam arī programmu fizikas skolotājiem, kas palī-
dzēs labāk izskaidrot elementārdaļiņu fiziku.

Tomēr, lai nonāktu līdz praktiskiem soļiem, iesākumā 
RTU un CERN speciālisti satiksies un vienosies par jomām, 
kurās sadarboties. Šāda tikšanās aptvers gan pētniecības, gan 
izglītības programmas. Taču tas, ko varētu darīt bez visām 
oficiālajām sarunām – ir vērts noorganizēt vizīti uz mūsu 
centru. Mums taču tagad vienam otrs kārtīgi jāiepazīst!

Domāju, ka Latvijai ir interesanta šāda sadarbība, ne 

tikai ieguldot zināšanas 
un attīstot tehnoloģijas, 
bet arī apmācot savus 
jaunos inženierus.

Jūs pirmo reizi 
esat Latvijā. Kāds 
Jums radies par to 
priekšstats? Ko Jūs zināt par RTU?

Esmu priecīgs apciemot Latviju laikā, kad RTU atzī-
mē 150 gadu jubileju. Pēc tautības esmu polis un, kā jau ar 
rektoru un dekāniem runājām līguma parakstīšanas brīdī, 
Rīgas Politehnikumā, studējuši daudz poļu. To skaitā – arī 
ievērojamais Polijas prezidents Ignācijs Moscickis (Ignacy 
Mościcki). Esmu dzimis un uzaudzis Dienvidpolijā, netālu 
no pilsētas, kas nosaukta viņa vārdā, jo tieši tur viņš veica 
nozīmīgus pētījumus ķīmijā.

Ko jūs novēlētu RTU 150 gadu jubilejā?
Vēl vismaz 150 gadus! Vēl vairāk attīstīt augsta līmeņa 

izglītību inženierzinātnēs un – lai jūsu zinātniekiem ir la-
bas darba perspektīvas. Tāpat es novēlu labu sadarbību ar 
CERN nākotnē!

Aicina pieteikties COFUND Fellowships pro-
grammai Eiropas kodolpētījumu centrā CERN

Līdz 2013. gada 1. martam zinātnieki aicināti pieteik-
ties COFUND Fellowships programmai, kas notiek saistībā 
ar Eiropas komisijas 7. ietvarprogrammas Marijas Kirī vār-
dā nosaukto iniciatīvu. Šī programma nodrošina iespēju 
trīs gadu garumā veikt augstākā līmeņa pētījumus Eiropas 
kodolpētījumu centrā CERN.

CERN jau vairākus gadus organizē starptautisku Fel-
lowship programmu, iesaistot zinātniekus un inženierus, 

speciālistu prātu un prasmju izaicinošos pētījumos. Mari-
jas Kirī iniciatīvas piedāvātā COFUND programma nodro-
šina iespēju darbam, pētījumiem un nepārtrauktai attīstī-
bai tiem, kurus interesē zinātne un tehnoloģijas visaugs-
tākajā līmenī. Šīs programmas ietvaros zinātniekiem tiek 
piedāvāts 3 gadu līgums pētījumu veikšanai ar iespēju 12 
mēnešus no kopējā līguma perioda pavadīt brīvi izvēlētā 
universitātē, pētniecības institūtā vai industriālā uzņēmu-
mā ārpus CERN.

« Mēs aktīvi meklējam jaunas 
sadarbības iespējas ar labākajām 
pētniecības organizācijām visā 
pasaulē »
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Vai Tu zināji, ka
CERN strādā 10 reizes vairāk inženieru un tehniķu nekā fizikas pētnieku
CERN izgudroja World Wide Web (www), lai palīdzētu sazināties fizikas pētniekiem visā pasaulē
CERN strādā ap 2500 darbinieku. No tiem aptuveni 2000 inženieru un tehniķu un 80 fizikas pētnieku
CERN projektos piedalās vairāk nekā 600 augstskolas un institūti

Dr. Tadeušs Kurtika,
Eiropas kodolpētījumu centra 
CERN Starptautisko attiecību 
nodaļas Austrumeiropas eksperts

Foto: CERN



CERN četras misijas
Meklēt atbildes uz jautājumiem par visumu – tā izcelšanos, sastāvu
Apvienot – CERN pētniecībā iesaista aptuveni 10 000 zinātniekus no 110 valstīm 
Paplašināt tehnoloģiju un inženierzinātņu robežas
Apmācīt zinātniekus un inženierus, kuri būs rītdienas eksperti

За несколько дней до 150-го дня рождения Рижского технического 
университета (РТУ), 12 октября, в Ригу прибыл эксперт по Восточной 

Европе Отдела международных связей Европейского центра ядерных исследо-
ваний (CERN – Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire) Dr. Tадеуш Курти-
ка (Tadeusz Kurtyka) для подписания договора о сотрудничестве между РТУ и 
CERN. Хотя после подписания этого договора Латвия и не становится одной из 
20 стран-участниц CERN, но зато теперь мы можем официально сказать, что 
для наших ученых открыт путь для участия в важнейших ядерных исследова-
ниях мирового уровня.

On 12 October – a few days before the official date of the 150th anni-
versary of Riga Technical University (RTU) – Riga had a noteworthy 

visitor. Dr. Tadeusz Kurtyka, Eastern European expert of the European Orga-
nization for Nuclear Research (CERN – Conseil Europeen pour la Recherche 
Nucleaire) Office for International Relations, came to sign an agreement be-
tween RTU and CERN. Although the signing of this agreement does not make 
Latvia a CERN member state, we can nevertheless say that now our scientists 
have their way paved for participating in the world’s most significant nuclear 
research projects.

RTU enters the global nuclear 
research arena

РТУ выходит на мировую арену ядерных 
исследований
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Ēku automatizācija 
un transporta 
plūsmu optimizācija

Viens no virzieniem, kurā pieprasī-
ti sensoru sistēmas pārzinoši inženieri, 
ir ēku automatizācija, kas nodrošina 
automātisku ēkas inženierkomunikā-
cijas darbību. Parasti ēkas automatizē-
jamo un kontrolējamo inženierkomu-

nikāciju kompleksā ietilpst siltumap-
gādes, ūdensapgādes, elektroapgādes, 
ventilācijas un gaisa kondicionēšanas 
sistēmas, apsardzes un ugunsdrošības 
signalizācijas u. c.

Otrs virziens, kurā visbiežāk dar-
bojas sensoru sistēmu pārzinātāji, ir 
automobiļu, aviācijas un dzelzceļa 
transports: globālās pozicionēšanas 
sistēmas, transporta plūsmu optimi-
zācija utt.

Tīklu veiktspējas 
un novērtēšanas 
laboratorijā 
izstrādātie darbi

RTU Elektronikas un telekomuni-
kāciju fakultātes Transporta elektro-
nikas un telemātikas katedras Tīklu 
veiktspējas un novērtēšanas labora-
torijā ir iespējams pētīt abus minētos 
virzienus, kā arī izstrādāt gan ar tīklu 
veiktspēju, gan ar sensoru sistēmām 
saistītus studiju darbus. Sensoru sistē-
mas laboratorijā ir jauns virziens, un 
laboratorijas darbinieki ir pārliecinā-
ti, ka daudzi studenti ar to aizrausies. 

Viens no galvenajiem laboratorijas 
uzdevumiem ir iepazīstināt studentus 
ar sensoru tīklu uzbūvi, iespējām, pla-
šo izmantošanas spektru, kā arī mudi-
nāt studentus veikt eksperimentus un 
mērījumus laboratorijas darbos.

«Mūsu laboratorijā studenti var 
izmantot visu pieejamo aprīkojumu 
un mācībspēku uzraudzībā paši rea-
lizēt savas idejas. Būtiskākais ir tas, 
ka laboratorijas aprīkojums ir mo-
derns – tāds, kāds parasti tiek izman-
tots ne vien studiju darbu izstrādei, 
bet arī, lai risinātu reālas problēmas,» 
stāsta laboratorijas zinātniskā asisten-
te Linda Anspoka. 

«Laboratorijā jau ir izstrādāti vai-
rāki kvalitatīvi bakalaura un maģis-
tra darbi, kā arī doktora disertācijas. 
Studenti savos darbos izvēlas risināt 

EGITA KANcĀNE

Laboratorija sensoru 
sistēmu apguvei

Ne transports, ne ēkas 21. gadsimtā vairs nav iedomājamas bez elektronis-
kām, datorizētām vadības sistēmām, kuru darbību nodrošina optisko šķiedru 
kanālu, ātrdarbīgas datu apstrādes un satelītu navigācijas un telekomunikāci-
ju sistēmas. Šādiem sistēmu tīkliem kļūstot par ikdienu, Rīgas Tehniskās uni-
versitātes (RTU) Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Tīklu veiktspējas 
un novērtēšanas laboratorijā ir izveidots moderns sensoru stends, ar kura pa-
līdzību tiek gatavoti sensoru sistēmas pārzinoši inženieri.

« Sensoru sistēmas ir jauns 
virziens, un laboratorijas darbinieki ir 
pārliecināti, ka daudzi studenti ar to 
aizrausies »

Laboratorijas darba norise, 
izmantojot Alerton sensoru 
stendu: studenti mēra 
gaismas intensitāti telpā.

20 J A U N A I S  I N Ž E N I E R I S



tādus svarīgus jautājumus kā bezvadu 
tīkla projektēšana mājas automatizā-
cijai, risinājumi transporta plūsmas 
intensitātes regulēšanai, samazinot 
automobiļu sadursmju iespējas un 
nodrošinot transporta plūsmas op-
timizāciju. Padziļināti ir pētīti arī 
jautājumi, kas saistīti ar transporta lī-
dzekļu pozicionēšanas precizitātes un 
informācijas pārraides ātruma palie-
lināšanas modeļu, metožu un līdzek-
ļu izstrādāšanu bezvadu sakaru tīklos, 
kas ļauj palielināt transporta plūsmu 
vadības efektivitāti u. c.»  

Aprīkojums
Tīklu veiktspējas un novērtēšanas 

laboratorijā pieejams moderns aprī-
kojums: 

sensoru sistēmu mērījumiem •	
tiek izmantots Alerton sensoru 
stends un programmatūra; 
tīklu veiktspējas novērtēšanai – •	
Agilent iekārtas un Candela 
programmatūra; 
bezvadu un •	 Ethernet tīklu mo-
delēšanai – Candela iekārtas un 
OPNET modelētājs u. c.

Personāls
Tīklu veiktspējas novērtēšanas 

laboratorija lepojas ar pieredzējušu 
un atsaucīgu zinātnisko personālu. 
Laboratorijas zinātniskā vadība ir uz-
ticēta profesoram Ernestam Pēterso-
nam, bet tās darbā piedalās arī zināt-
niskā grāda pretendenti Jānis Jansons, 
Romāns Jerjomins, doktoranti Elans 
Grabs, Nikolajs Bogdanovs, kā arī 
maģistranti un studenti. Organizato-
risko darbu laboratorijā veic zinātnis-
kā asistente Linda Anspoka.

Laboratorija pašlaik sekmīgi ie-
saistās vairāku projektu īstenošanā: 

valsts pētījumu programmā «Inova-
tīvās signālapstrādes tehnoloģijas vie-
du un efektīvu elektronisko sistēmu 
radīšanai», kā arī fundamentālo vai 
lietišķo pētījumu projektā «Kustīgo 
objektu komunikāciju un pozicionē-
šanas sistēmu precizitātes un veikt-
spējas pētīšana». Laboratorijā veiktie 
pētījumi regulāri tiek prezentēti arī 
starptautiskās konferencēs un publi-
cēti nozīmīgos zinātniskos žurnālos.

«Laboratorija patiešām ir lieliska 
vieta, kur zinātkāri un radoši studen-
ti var izpausties un iepazīties ar plaša 
spektra aprīkojumu, kas tiek izman-
tots tīklu veiktspējas novērtēšanai un 
sensoru sistēmu jautājumu risināša-
nai,» atzīst laboratorijas darbinieki. 
«Eksperimenti laboratorijā palīdz stu-

dentiem uzskatāmi parādīt, kā teorija 
savienojas ar praksi. Pirms šīs labora-
torijas atvēršanas studentiem katedrā 
nebija iespējas praktiski pārbaudīt 
teorētiskās zināšanas tīklu veiktspējas 
un sensoru sistēmu jomā.»

ESF atbalsts
Ideja par Tīklu veiktspējas un no-

vērtēšanas laboratorijas izveides nepie-
ciešamību pirms sešiem gadiem radās 
Transporta elektronikas un telemātikas 
katedras vadītājam profesoram An-
sim Klūgam un laboratorijas vadītājam 
profesoram Ernestam Pētersonam. 

Laboratorija tika atklāta 2006. gada 
22. decembrī. Tā izveidota ar Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) atbalstu.

Ieskaties! Lai iepazītos ar Tīklu veiktspējas un novērtēšanas laboratorijas tehnisko aprīkoju-
mu un sniegtajām iespējām bakalaura, maģistra un doktora darbu izstrādē, laboratorijas zinātniskais personāls 
aicina visus interesantus uz Transporta elektronikas un telemātikas katedru Rīgā, Lomonosova ielā 1, V korpuss, 
205. kabinets. Laboratorijas mājaslapa: http://lab.tet.rtu.lv/  E-pasts: info@tet.rtu.lv

« Studenti savos darbos izvēlas 
risināt tādus svarīgus jautājumus 
kā bezvadu tīkla projektēšana 
mājas automatizācijai un risinājumi 
transporta plūsmas intensitātes 
regulēšanai, samazinot automobiļu 
sadursmju iespējas »

Alerton sensoru stendā 
studenti var veikt sensoru 
sistēmu mērījumus. 

Ни транспорт, ни здания в 21-м веке невозможно представить без элек-
тронных и компьютерных систем управления. Системные сети такого 

рода стали будничным явлением, – поэтому в Лаборатории производитель-
ности и оценки сетей Факультета электроники и телекоммуникаций Рижского 
технического университета (РТУ) создан современный сенсорный стенд, кото-
рый позволяет любому студенту РТУ осуществлять научные исследования и 
осваивать специфику сенсорных систем. 

One cannot imagine 21st century transport and buildings without 
electronic, computerized control systems. With such technologies 

making their way into our daily life, the Riga Technical University (RTU) Fac-
ulty of Electronics and Telecommunication Network Performance Evaluation 
Laboratory has been keeping up with progress and has created a modern sensor 
stand, which will help any RTU student in writing study projects and studying 
the specific aspects of sensor systems.

A Laboratory for studying sensor systems Лаборатория для освоения сенсорных систем
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Studijas Rīgā
Krievijā dzimušais jaunietis M. Doļivo-Dobrovoļskis 

par savu studiju vietu izvēlējās Rīgu, jo RPA bija pazīstama 
kā laba un prestiža augstākā mācību iestāde, kurā studē-
ja jaunieši no dažādām Krievijas guberņām. Mihaila tēvs, 
kurš bija strādājis par Gatčinas bāreņu nama direktoru, 
zināja, ka uz Rīgu brauca studēt jaunieši arī no Gatčinas, 
bāreņu nama audzēķņi pat saņēma stipendijas. Gatčinas 
bāreņu nama vadība interesējās par savu bijušo audzēkņu 
sekmēm un dzīvi Rīgā, uzturēja kontaktus ar RPA vadību. 
Nav gan ziņu, vai Mihaila tēvam bijuši kādi kontakti ar rī-
dziniekiem, turklāt ģimene 1872. gadā pārcēlās uz Odesu.

 Odesā Mihaila tēvs strādāja par laikraksta «Pravda» re-
daktoru, bet Mihails Doļivo-Dobrovoļskis tūlīt pēc Odesas 
reālskolas Ķīmijas tehniskās nodaļas papildklases absol-
vēšanas 1878. gada 1. septembrī sāka studēt RPS Ķīmijas 
tehniskā nodaļā un īrēja istabu netālu no augstskolas, Vec-
rīgā. Togad RPA iestājās 406 jaunieši, bet Ķīmijas tehniskā 
nodaļā 1878./79. mācību gadā studēja 102 jaunieši. 

Pirmā elektrotehnikas profesora Vācijā Erasmusa Kitle-
ra plaši pazīstamais darbs, divsējumu elektrotehnikas rokas-
grāmata (1886–1890) ilgu laiku tika lietota Rīgā kā mācību 

grāmata. Tieši pie Kitlera studēja un neilgu laiku strādāja 
M. Doļivo-Dobrovoļskis – inženieris un izgudrotājs, trīs-
fāžu maiņstrāvas elektropārvades sistēmas radītājs, kas bija 
studējis arī Rīgā. Mihails RPS studēja trīs gadus – līdz  1881. 
gadam. Uzrakstījis iesniegumu, viņš izstājās no augstskolas 
1881. gada 22. jūnijā. Tiek uzskatīts, ka studijas Rīgā M. Do-
ļivo-Dobrovoļskis pameta politisku iemeslu dēļ.

Kā zināms, 1881. gada martā tika nogalināts Krievijas im-
perators Aleksandrs II. Atentātu bija izdarījis poļu students, 
tāpēc cariskās Krievijas iestādes minētās tautības personām 
pievērsa pastiprinātu uzmanību. Uzvārds Dobrovoļskis nav 
nekāds retais, un Krievijā dažādās vietās dzīvoja šīs dzimtas 

pārstāvji, arī Rīgā. Ap 1879.–1880. gadu pā-
ris personas ar šādu uzvārdu tika meklētas 
ar policijas palīdzību. 20. gadsimta sākumā 
Rīgā dzīvoja vairāki Dobrovoļski. 

Toreiz studenti visā Krievijā bija ie-
saistījušies revolucionārā kustībā un tika 
vajāti, pratināti un apcietināti, arī RPA 

studenti. Un ne jau tikai pēc minētā atentāta. Piemēram, 
Tirdzniecības nodaļas students Gustavs Volks, kas arī sāka 
studēt 1878. gadā, 1881. gada 3. aprīlī tika apcietināts uz 
aizdomu pamata par poļu sociālrevolucionāro propagan-
du.  Tomēr pēc tam viņš studijas turpināja līdz pat 1882. 
gadam. Students Romāns Malkins bija iesaistījies revolu-
cionārajā kustībā Sanktpēterburgā un 1879. gadā uz aizdo-
mu pamata tika pārmeklētas viņa mantas, taču pārbaudē 
neko neatrada, un viņš tā paša gada rudenī sāka studijas 
Rīgā, vēlāk absolvējot.

ALĪDA ZIGMUNDE

Mihails
Doļivo-Dobrovoļskis
Rīgas Politehniskās (augst)skolas 
students un RTU Goda biedrs

Trīsfāžu maiņstrāvas sistēmas izstrāde laikā no 1888. līdz 1891. gadam zinātnei 
bija ļoti būtiska un savu nozīmīgumu saglabā arī mūsdienās – uz šā atklājuma 
pamata joprojām balstītas mūsdienu elektroiekārtas. Slavenais Rīgas Tehnis-
kās universitātes (RTU) priekšgājējas Rīgas Politehniskās (augst)skolas (RPA) 
students elektriķis Mihails Doļivo-Dobrovoļskis sniedza būtisku ieguldījumu 
trīsfāžu maiņstrāvas praktiskā izmantošanā un ieviešanā. Tas viss notika laikā, 
kad elektrība jau bija pieslēgta fabrikām, rūpnīcām un arī dzīvojamām ēkām. 
Sāka kursēt elektriskie tramvaji, tostarp – no 1901. gada arī Rīgā.

« Tiek uzskatīts, ka studijas Rīgā 
M. Doļivo-Dobrovoļskis pameta 
politisku iemeslu dēļ »
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Par Mihailu Doļivo-Dobrovoļski vairāk uzzināt var vācu inženiera, Darmštates 
Tehniskās universitātes Goda profesora Gerharda Neidhēfera grāmatas «Mihails 
Doļivo-Dobrovoļskis un trīsfāžu maiņstrāva» tulkojumā latviešu valodā, ko klajā 

laidusi RTU izdevniecība.

« M. Doļivo-
Dobrovoļskis 
Odesas 
Universitātē 
studēja kā 
brīvklausītājs, 
jo tā studiju 
maksa bija 
krietni zemāka. 
Brīvklausītāji 
nesaņēma 
diplomus par 
absolvēšanu »
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Mihaila Doļivo-Dobrovoļska 
laikabiedri Rīgā

RPA M. Doļivo-Dobrovoļska studiju laikā RPA bija 
diezgan daudz poļu studentu, un tā kā viņa senčos arī at-
rodami poļi, viņam ar poļu studentiem bija draudzīgas at-
tiecības. Mihails atšķirībā no dažiem studiju biedriem stu-
dentu korporācijās vai kādās citās organizācijās nedarbojās. 
Ķīmijas tehniskā nodaļā 1878. gadā iestājās polis Staņislavs 
Jarnuškēvičs, kurš diplomu saņēma 1886. gadā, un rīdzi-
nieks Voldemārs de la Kruā, diplomu iegūstot 1884. gadā.

Interesanti, ka 1878. gadā Inženieru nodaļā sāka stu-
dēt Ābrams Gukovskis, kas arī tāpat kā Mihails bija bei-
dzis Odesas reālskolu. Inženieru nodaļā kopā ar Gukovski 
studēja polis Tadeušs Vitkovskis, kurš pēc Inženieru noda-
ļas absolvēšanas 1883. gadā studēja elektrotehniku Berlī-
nes Politehniskajā institūtā un kādu laiku strādāja Berlīnē 
«Vispārīgajā elektrības sabiedrībā» (no vācu valodas «All-
gemeine Elektricitäts-Gesellschaft» – AEG). Domājams, ka 
Doļivo-Dobrovoļskis un Vitkovskis bija pazīstami jau kopš 
studiju laikiem un vēlāk satikās AEG jau kā speciālisti ar 
līdzīgām interesēm un izglītību. 

Tadeušs Vitkovskis savukārt bija neilgu laiku studējis 
kopā ar poli Ādolfu Kipmanu, kurš tūlīt pēc RPS Mašīn-
būves nodaļas absolvēšanas arī strādāja jau minētajā Vis-
pārīgajā elektrības sabiedrībā Berlīnē, vēlāk Varšavā un 20. 
gadsimta sākumā bija sabiedrības AEG meitas uzņēmuma 
«Union» Rīgā Varšavas nodaļas vadītājs. Igaunijā dzimu-
šais Karls Luters sāka studijas RPS Mašīnbūves nodaļā 
1879. gadā un visticamāk arī bija pazīstams ar M. Doļivo-
Dobrovoļski. K. Luters pēc augstskolas diploma iegūšanas 
īsu brīdi strādāja Sanktpēterburgā, tad atgriezās Igaunijā 
un 1898. gadā Rēvelē (Tallinā) nodibināja akciju sabiedrī-
bu «Volta», kas ražoja elektriskās mašīnas.

 Nav ziņu, vai M. Doļivo-Dobrovoļskis pēc studiju pār-
traukšanas vēl kādreiz ir apmeklējis Rīgu, taču viņa laika-
biedra un paziņas, vācu būvinženiera Oskara fon Millera 
(1855–1934) vadībā 1903. gadā sākās Andrejsalas elektros-
tacijas celtniecības darbi Rīgā. Oskars fon Millers atbalstīja 
ideju par trīsfāžu maiņstrāvas pārvadi lielos attālumos un 
organizēja tās īstenošanu. Viņš bija 1882. gada Minhenes 
«Starptautiskās elektrotehnikas izstādes» organizators un 
turpmākajos gados realizēja savas idejas praktiski.

Darbība pēc studijām Rīgā
Mihails Doļivo-Dobrovoļskis vēlējās studijas turpināt, 

taču sakarā ar studentu nemieriem un dalību revolucionā-
rajos notikumos, tika pārbaudītas ziņas par personu dalību 
politiskās aktivitātēs. Šo darbu veica valsts iestādes, iesais-
tot žandarmēriju un policiju. Izziņa par M. Doļivo-Dobro-
voļski tika pieprasīta 1881. gada vasarā Vidzemes guberņas 
žandarmērijas pārvaldē Rīgā. 1881. gada 1. augustā seko-

ja atbilde, ka nav ziņu, kas varētu liegt Mihailam izsniegt 
dokumentus studiju turpināšanai viņa izvēlētajā augstsko-
lā – Novorosijskas Universitātē. Te jāpiebilst, ka citos do-
kumentos ir runa par Odesas Universitāti, taču tās nav di-
vas dažādas mācību iestādes, jo vēsturiski tagadējā Odesas 
Universitāte, kas dibināta 1865. gadā, ir Novorosijskas pēc-
tece. M. Doļivo-Dobrovoļskis vēlējās studēt kā brīvklausī-
tājs. Viņa nodoms studēt brīvklausītāja statusā var liecināt 
par finansiālo situāciju ģimenē, jo toreiz par studijām bija 
jāmaksā, bet brīvklausītājiem maksa bija krietni zemāka. 
Brīvklausītāji apmeklēja mazāk nodarbību un nepretendē-
ja uz augstskolas diplomu.

M. Doļivo-Dobrovoļskis 1882. gadā no Krievijas bija 
spiests emigrēt uz Darmštati – izplatītākā versija vēsta, ka 
tas bija aiz bailēm no repsesijām. Mihaila ģimenes liecības 
apstiprina, ka pamest Krieviju nācās politisku iemeslu dēļ. 
Bet jāņem vērā, ka varēja būt arī citi iemesli. Zināms, ka 
1880. gadā Mihaila tēvs izšķīrās ar Mihaila māti un pār-
cēlās uz dzīvi Vācijā, Vīsbādenē, netālu no Darmštates. 
Darmštates Tehniskajā augstskolā 1882. gadā bija nodibi-
nāta elektrotehnikas katedra – pirmā visā Vācijā. Mihaila 
izvēli doties tieši uz Darmštati pierāda gan versija par vēl-
mi apmesties tuvāk tēvam, gan interese par elektrotehni-
ku. Mihails Darmštates Tehniskajā augstskolā studijas sāka 
1883./84. mācību gadā, bet 1884./85. mācību gadā maksāja 
krietni mazāk, jo viņš studēja kā hospitants. Darmštates 
Tehnisko augstskolu ar diplomu viņš nebeidza, taču 1885. 
gadā tika uzaicināts par profesora Erasmusa Kitlera asis-
tentu Elektrotehnikas institūtā. Par asistentiem tolaik tika 
uzaicināti strādāt arī studenti, šāda prakse pastāvēja visur 
pasaulē. Arī slavenais ķīmiķis Pauls Valdens, RPA pēcteča 
Rīgas Politehniskā institūta (RPI) rektors, savu pedagoģisko 
un zinātnisko darbību sāka jau studiju gados. Iespējams, ka 
Doļivo-Dobrovoļskis savu nākotni saistīja ar rūpniecisko 

ražošanu – tādā gadījumā viņam izlaidu-
ma eksāmens Darmštatē nebija jākārto.

Tolaik apvērsums enerģētikā bija elek-
troenerģijas pārvades sistēma «Laufene-
Frankfurte». Tā bija 175 kilometrus gara 
elektroenerģijas pārvades līnija, kas vadīja 
augstsprieguma strāvu no primārās staci-
jas uz starptautisko elektrotehnikas izstā-

di Frankfurtē pie Mainas 1891. gada vasarā. Šajā izstrādē 
M. Doļivo-Dobrovoļskis ielika daudz darba un ideju. Mi-
hails sava profesionālā darba gaitas sāka uzņēmumā AEG 
Berlīnē. 1900. gadā viņu aicināja strādāt uz jaundibināto 
Sanktpēterburgas Politehnisko institūtu par Elektrotehni-
kas fakultātes dekānu. Viņš palīdzēja jaunajai augstskolai 
ierīkot laboratorijas, sastādīt mācību plānus, uzdāvināja tai 
savu privāto bibliotēku par elektrotehniku, bet tomēr pali-
ka Vācijā. Jāatceras, ka gan toreiz, gan tagad, stājoties darbā 
augstskolā, nepieciešams uzrādīt izglītības dokumentus. Kā 
jau minēts, augstskolas diploma M. Doļivo-Dobrovoļskim 
nebija, taču viņš oficiāli darbam Sanktpēterburgā, acīmre-
dzot, nemaz nepieteicās. Tik slavenai personai izņēmuma 
kārtā varbūt augstskolas diplomu nemaz neprasītu, jo M. 
Doļivo-Dobrovoļskis tolaik jau bija kļuvis par atzītu elek-
troinženieri un praktiski visu tolaik zināmo jau apguvis 
Rīgā un Darmštatē. Mihaila izvēli varētu izskaidrot ar to, 
ka AEG negribēja zaudēt tik labu inženieri – ar viņu bija 
noslēgts ilglaicīgais līgums līdz 1903. gada jūnijam.

Līdz 1907. gadam izcilais elektrotehniķis dzīvoja Šveicē 

« Sava profesionālā darba gaitas 
M. Doļivo-Dobrovoļskis sāka 
uzņēmumā AEG Berlīnē »
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un veltīja sevi zinātniskajam darbam. Viņš un viņa ģime-
ne kļuva par Šveices pilsoņiem. Vēlāk viņš atkal atgriezās 
Berlīnē un 1909. gadā kļuva par AEG aparātu rūpnīcas 
tehnisko direktoru. 1911. gada oktobrī, pirms 50 gadu ju-
bilejas, M. Doļivo-Dobrovoļskim tika piešķirts Darmštates 
Tehniskās augstskolas Goda doktora tituls. Mūža nogalē 
Mihailam Doļivo-Dobrovoļsim pasliktinājās veselība. Viņš 
pievērsās elektrotehnikas vēsturei un līdz 1919. gada sāku-
mam strādāja AEG. 1919. gadā viņš pārcēlās uz jauno māj-
vietu Darmštatē, ko bija iegādājies jau 1918. gadā. Diemžēl 
veselība neuzlabojās, un slavenā inženiera mūžs noslēdzās 
1919. gada 15. novembrī. 2012. gadā M. Doļivo-Dobrovoļ-
skis tika ievēlēts par RTU Goda biedru (post mortem).

Elektrotehnika Rīgas 
Politehniskajā (augst)skolā un 
Rīgas Politehniskajā institūtā

Pēc elektrotehnikas katedras ierīkošanas 1882. gadā 
Darmštates Tehniskajā augstskolā radās interese un vēl-
me tādas izveidot arī citur. RPA līdz 1896. gadam mācī-
bu valoda bija vācu, un par jaunākajiem atklājumiem un 
notikumiem Vācijā augstskolā Rīgā uzzināja nekavējoties. 
Tiesa, Elektrotehnikas katedru Rīgā nenodibināja nedz 
1896. gadā, reorganizējot augstskolu par Rīgas Politehnis-
ko institūtu, nedz 20. gadsimta sākumā. Tomēr interese par 
elektrotehniku bija liela, un to iekļāva mācību plānos.

Pirmie elektriskās apgaismošanas demonstrējumi Rīgā 
notika 1883. gada martā, un to sarīkošanā piedalījās arī 
RPA absolvents Frīdrihs Nauks un profesors Edmunds 
Pfūls, bet 1885. gadā pie pilsētas teātra tika atklāta pirmā 
elektrostacija, kuras ierīkošanu vadīja docents Nikolajs Oz-
midovs. Kopš 1885./86. mācību gada elektrotehniku iekļāva 
Mašīnbūves nodaļas mācību plānā, un to docēja Engelberts 
Arnolds. RPA bija to augstskolu vidū, kas pasaulē un Krie-
vijā pirmās sāka stipro strāvu elektrotehniķu apmācību.

 RPA fizikas profesors Teodors Grēnbergs piedalījās 
pirmajā elektrības izstādē 1881. gadā Parīzē. Pirms izstā-
des profesors Grēnbergs par gaidāmo izstādi informēja 
interesentus Rīgas Amatu biedrības sanāksmē. Rīgas pro-
fesori apmeklēja gan to, gan arī nākamās elektrības izstā-
des, jo minētās disciplīnas ieviešana mācību plānā prasīja 
interesēties par šīs nozares attīstību un jaunākajiem atklā-
jumiem. 1887. gadā saistībā ar augstskolas 25 gadu jubileju 
Rīgas rūpnieki, kuri darbojās arī Rīgas Tehniskajā biedrībā, 
dāvināja 10 000 rubļu elektrotehnikas laboratorijas iekār-
tošanai. To veidoja vēlāk slavenais elektrotehnikas speciā-
lists Engelberts Arnolds. Laboratorija sākumā aizņēma 78 
kvadrātmetru lielu platību RPA ēkā Troņmantnieka (tagad 
Raiņa) bulvārī 19, bet 1901. gadā pēc profesora Nikolaja 

Ozmidova iniciatīvas laboratoriju pārvietoja uz pirmo stā-
vu un pagraba telpām Pauluči ielas korpusā, kur tā aizņēma 
jau 365 kvadrātmetru platību. Pieminēšanas vērts ir fakts, 
ka 19./20 gadsimtu mijā RPA vajadzībām uzceltā trīsstāvu 
ēka Puškina (tagad – Kronvalda) bulvārī 4, kur izvietoja 
Ķīmijas fakultāti, kā viena no pirmajām mājām Rīgā bija ar 
elektrisko apgaismojumu.

Mašīnbūves nodaļas absolventi vēlāk strādāja ar elek-
trotehniku saistītu darbu gan Baltijā, gan tālu aiz tās ro-
bežām. 1903. gada absolvents Kārlis Buhfinks ilgus gadus 
bija Rīgas pilsētas Elektrības spēkstacijas tehniskais va-
dītājs (1913–1935), slavenās firmas «Halske & Siemens» 
Pēterburgā direktors 20. gs. sākumā bija RPI absolvents 
Alfrēds Roterts. AEG Berlīnē līdzās M. Doļivo-Dobrovoļ-
skim strādāja vismaz desmit bijušie RPA un RPI absol-
venti un studenti. Pēc RPI slēgšanas 1919. gadā tehniskās 
fakultātes darbojās jaundibinātajā Latvijas Augstskolā, 
kas no 1922. gada pazīstama kā Latvijas Universitāte. Tur 
sagatavoja arī nākamos elektrotehnikas inženierus. Tikai 
1958. gadā, atjaunojot RPI, darbu sāka Elektroenerģētikas 
fakultāte, kas tagad darbojas ar nosaukumu Enerģētikas 
un elektrotehnikas fakultāte.

Разработка трехфазной системы переменного тока в период с 1888 до 
1891 года была исключительно существенной для науки и сегодня со-

храняет свою важность. На этом открытии основано все современное элект-
рооборудование и приборы. Известный студент Рижской политехнической 
высшей школы (предшественницы Рижского технического университета) 
электрик Михаил Доливо-Добровольский внес существенный вклад в дело 
практического применения и внедрения трехфазного переменного тока.

The development of the three-phase alternating current system, which 
went on from 1888 to 1891, was a significant accomplishment in science 

and still preserves its significance today – modern electric equipment is still built, 
based on the same principles. Mikhail Dolivo-Dobrovolsky – the famous student 
of the Riga Polytechnic Higher School (predecessor of Riga Technical University) 
greatly contributed to the introduction and practical implementation of three-
phase alternating current.

Mikhail Dolivo-Dobrovolsky – student of the 
Riga Polytechnic Higher School and Honorary 
Member of RTU

Михаил Доливо-Добровольский – студент 
Рижского политехникума и Почетный член 
Рижского технического университета

Vidzemes guberņas Žandarmērijas pār-
valdes priekšnieka apliecinājums 
1881. gada 1. augustā, ka par M. Doļivo-
Dobrovoļski nav kompromitējošu ziņu un 
nav iemesla viņu neuzņemt par brīvklau-
sītāju Novorosijskas Universitatē.
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Latvija 
indieša 
acīm

Indietis Hemants Goijals (Hemant 
Goyal) ir viens no daudzajiem Rīgas 
Tehniskās universitātes (RTU) starp-
tautiskajiem studentiem. Latvijā He-
mants ieradās šā gada 2. septembrī. 
Viņš ir 34 gadus vecs, studē Inženie-
rekonomikas un vadības fakultātes 
(IEVF) maģistrantūras programmā 
«Uzņēmējdarbība un vadība» un dzī-
vo RTU kopmītnēs. Hemantam Latvijā 
visvairāk patīk svaigais gaiss un mie-
rīgais dzīves ritms. Viņam ļoti garšo 
kvass, viņš ir sajūsmā par Dziesmu 
svētkiem un uzskata, ka Latvijai būtu 
jāievieš eiro. Starp latviešiem un in-
diešiem viņš saskata vairāk atšķirīgā 
nevis līdzīgā, bet varbūt tieši tāpēc 
viņš šeit ir tik labi iejuties.

« Jūs nenovērtējat, ka 
jūsu ir tik maz – Latvijā ir 
daudz vairāk iespēju »

KRIŠJĀNIS OZOLS

Ar Hemantu tiekamies ro-
sīgā darba dienas vidū 
RTU centrālās ēkas ēd-
nīcā, Kaļķu ielā 1. Viņš 
ir atbraucis no lekcijām 
IEVF Kalnciema ielā, 
pēc šīs tikšanās viņam 
jāsteidzas uz vēl divām 

citām, tostarp, lai mācītos latviešu valodu. Hemants lauž 
stereotipu par indiešu salīdzinoši īso augumu – viņš ir 
virs metrs astoņdesmit. Ja ne tumsnējās ādas krāsas, viņu 
nevarētu atšķirt no ēdnīcā sēdošajiem latviešiem. Vienīgā 
atšķirība, kas uzreiz krīt acīs – Hemants ēd ar divām dakši-
ņām. Indijā dažos reģionos tas ir ēšanas paradums, tāpat kā 
nazītis un dakšiņa Eiropā vai irbulīši Ķīnā. Hemantā uzreiz 
ievēroju kūsājošo enerģiju, kas izpaudās pat viņa runas vei-
dā. Sarunu viņš sāk ar «labdien!», bet ērtības labad intervi-
jā pārejam uz angļu valodu.

Hemants ir dzimis un uzaudzis vienā no Indijas galvas-
pilsētas Ņūdeli priekšpilsētām Faridabadā, kur dzīvo ap 1,5 
miljoniem cilvēku, bet iedzīvotāju blīvums ir divreiz lielāks 
nekā Rīgā. Viņa tēvs ir pensionēts armijas komunikāciju da-
ļas virsnieks, bet māte agrāk strādāja par skolotāju. Heman-
tam ir arī jaunāks brālis, kurš strādā augstā amatā uzņēmu-
ma «Google» Indijas atzarā, šobrīd jau ilgāku laiku uzturoties 
ASV. Ar radiniekiem Hemants sazinās vismaz reizi nedēļā, 
tāpēc māju viņam tik ļoti nepietrūkst. Savu bakalaura grādu 

Hemants Goijals
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viņš ieguva jau 1999. gadā Bangaloras Universitātes Armijas 
Viesnīcu vadības institūtā, jo tēva amats ļāvis tur iestāties ar 
mazāku konkursu kā citās augstskolās.

Kad jautāju, vai Hemantam izdodas uzturēt kontak-
tus ar Indijā dzīvojošajiem draugiem, viņš viegli nopūšas 
un pasmaida – pēc dabas Hemants ir vientuļnieks, tāpēc 
daudz draugu Indijā viņam nemaz neesot. Toties ar eso-
šajiem viņš sazinās, izmantojot «Facebook», kur savu pro-
filu tā pa īstam sācis lietot tikai Latvijā. Visvairāk no visa 
Hemantam pietrūkst Indijas 
garšvielu dažādības un svai-
guma. Protams, arī Latvijā 
par dārgu cenu varot iegādā-
ties vairākas Indijas garšvie-
las, bet tām trūkst kvalitātes, 
un to garša nav tik izteiksmī-
ga. Hemants bija šokēts, kad 
atklājās, ka Latvijā pieejamie 
sīpoli ne tikai izskatās, bet 
arī garšo krietni citādāk nekā 
viņa dzimtenē sastopamie. 
«Par augļiem labāk vispār 
nerunāsim,» viņš piebilst.

Stāsts, kā Hemants izvēlē-
jās braukt studēt uz Latviju, ir 
sarežģīts. Potenciālie varianti 
bija gan citas Āzijas valstis, 
gan Austrālija. Eiropu izvēlēties palīdzēja tas, ka viņam 
patika eiropiešu demokrātiskā domāšana un organizētā 
dzīve. Šeit jāpiebilst, ka Hemants uz Eiropu nelūkojas caur 
tādu pašu prizmu, caur kādu lūkojamies mēs, latvieši, vai 
pat plašāk – eiropieši. Hemants Eiropu redz kā vienotu ve-
selumu, drīzāk federālu valsti, nevis puskontinentu. Tāpat 
kā Indijā, arī Eiropā katrā reģionā dzīvo cita izskata un rak-
stura cilvēki, katram reģionam ir sava vēsture un unikāla 
kultūra, tajā pašā laikā robežas starp šiem reģioniem jau 
sen vairs praktiski neeksistē. Eiropieši brīvi pārvietojas no 
vienas valsts uz otru, daudzi pamatā dzīvo vienā valstī, bet 
strādā ārzemēs. Eiropā cilvēkiem ir brīvība studēt un no-
darboties ar uzņēmējdarbību citā valstī, bet Āzijā šādas ie-
spējas ir krietni ierobežotākas. Hemants pat īpaši neizdala 
Eiropas Savienību no pārējās Eiropas. Viņaprāt, atšķirības 
starp Lielbritāniju, Franciju un Latviju ir 
salīdzinoši minimālas, vārdu savienojums 
«Austrumeiropa» viņam neko vairāk par 
ģeogrāfisku terminu neizsaka.  «Ja dosies 
no Indijas austrumiem uz rietumiem, kal-
nus nomainīs tuksnesis, un pat valodas 
būs atšķirīgas – tā tas ir arī Eiropā», para-
lēles velk Hemants.

Pēc Hemanta domām visas Eiropas 
Savienības valstis ir relatīvi vienādas, tā-
pēc viņam svarīgāk esot bijis, kurā valstī 
viņš vislabāk spētu izjust un izdzīvot šo 
«eiropeiskumu». No Eiropas lielvalstīm 
Hemantu atbaidīja fakts, ka tajās būtu 
praktiski neiespējami nesatikt kādu citu 
indieti. Šādu domu gājienu viņš pamato 

ar to, ka tās pašas kultūras cilvēki citā vidē nevis iekļaujas, 
bet gan izveido savu, pašiem pierasto mikrovidi. Hemants 
jaunajā vidē gribēja būt pilnīgi viens, tāpēc viņa uzdevums 
bija izvēlēties valsti, kurā būtu mazāka iespēja satikt savus 
tautiešus. 

«Kad Indijā gāju uz valsts iestādi, kas izsniedz atļau-
jas ceļot, viņi man jautāja, uz kurieni došos. Es teicu: «Uz 
Latviju.» «Uz kurieni?» neizpratnē pārjautāja ierēdnis. Tajā 
brīdī es sapratu, ka mana izvēle ir pareiza,» Hemants atce-

ras. Uz manis pausto apbrīnu 
par drosmīgo soli viņš atmet 
ar roku – Indijā ir tik daudz 
cilvēku, ka tā dēļ vien dzīve 
ir apgrūtināta. Konkurence 
indiešu vidū ir daudz lielāka 
nekā citu valstu iedzīvotā-
jiem. Tā tas ir ar visu – dar-
ba piedāvājumiem, studijām, 
bērnudārziem un pat veselī-
bas aprūpi. Pie tam, bez ci-
tiem indiešiem būtu vieglāk 
iejusties Latvijas sabiedrībā.

«Jūs nenovērtējat, ka 
jūsu ir tik maz,» saka He-
mants, «Latvijā ir daudz 
vietu, daudz iespēju un ne-
skartas dabas». Kā piemēru 

Hemants min savas studijas RTU – te mācībspēki katram 
studentam pievērš individuālu uzmanību, kas atvieglo 
mācību procesu. Lai arī Indijā ir ļoti daudz augstskolu, 
tajā skaitā pasaules topu simtniekos figurējošu, studen-
tu skaits ir tik liels, ka mācībspēkam pievērsties katram 
studentam praktiski nav iespējams. Augstskolu lielums 
Indijā ir vidēji tāds pats, kā Latvijā ir RTU un Latvijas 
Universitātei, bet studentu skaits var būt pat piecas reizes 
lielāks.

Latvija Hemantam patika, pateicoties bagātajai vēsturei 
un skaistajai dabai. Pirms savas galīgās izvēles, Hemants in-
ternetā par Latviju centās uzzināt, cik vien tas ir iespējams. 
Citu Baltijas valstu vidū Latvijas universitātes, pēc Hemanta 
domām, izceļas ar studiju kvalitāti un daudzsološajām stu-
diju programmām. Tajā pat laikā viņš pasaules medijos ir 

« Kad Indijā gāju pēc atļaujas 
izceļot, man vaicāja, uz kurieni 
došos. Teicu: «Uz Latviju.» «Uz 
kurieni?» neizpratnē pārjautāja 
ierēdnis. Tajā brīdī es sapratu, ka 
mana izvēle ir pareiza »

« Redzēju – uz gājēju pārejas iet 
cilvēks. Bija patumšs, gājējam visai 
ātri tuvojās mašīna un pēkšņi... 
Tā apstājās! Neticami! »

Sikima
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lasījis par Latvijas ekonomisko stāvokli un plānoto pievie-
nošanos eiro zonai. Tas vēl vairāk Hemanta acīs cēla mūsu 
vērtību: «Cik es saprotu, eiro ieviešanai Latvijā vēl pastāv 
dažas tehniskas problēmas, bet es labprāt to piedzīvotu. Tas 
viennozīmīgi radītu jaunas iespējas latviešiem.»

Runājot ar Hemantu, patiešām var just viņa padziļinā-
tās zināšanas par Latviju. Hemants brīvi runā ne tikai par 
Latvijas iestāšanos NATO un Eiropas Savienībā, bet arī par 
problēmām, ar ko valsts saskārās deviņdesmitajos gados.

Pirms atbildēt uz jautājumu par savām līdz šim spilg-
tākajām sajūtām Latvijā, Hemants uz mirkli apdomājas. 
Pirmais atgadījums, kas viņam ataust prātā, notika uzreiz 
pēc ierašanās. «Redzēju, kā pār ceļu uz gājēju pārejas iet 
cilvēks. Tas notika vietā, kur nav luksoforu, un jau bija pa-
tumšs. Gājējam visai ātri tuvojās mašīna un pēkšņi... Tā 
apstājās! Neticami!» iesmejoties stāsta Hemants. Indijā kas 
tāds nebūtu iespējams, tādam scenārijam 
būtu daudz bēdīgāks iznākums. Tikpat 
lielu pārsteigumu Hemantam sagādāja 
valsts svētki 18. novembrī – pēkšņi Rīga 
bija tik pilna ar cilvēkiem, ka sāka atgādi-
nāt pilsētu Indijā.

«Latvieši ir lepni par savu kultūru un 
valsti, viņiem ļoti patīk sava valoda. Es, 
protams, izskatos pēc ārzemnieka, tāpēc, ja es ar vietējiem 
sāku runāt latviski, viņi uzreiz atplaukst un kļūst ļoti drau-
dzīgi,» zina teikt Hemants. Viņš ir ievērojis, ka Latvijā lie-
lākajai daļai cilvēku patīk dejot – jebkur un pie jebkādas 
mūzikas. Latvieši ļoti daudz uzmanības velta saviem bēr-
niem. Indiešiem to neļauj pastāvīgā steiga, darbs. Bez Rīgas 
Hemants vēl ir redzējis Siguldu un Ogri, kur viņam pati-
ka pietuvinātība dabai un laipnie cilvēki. Viņš brīvajā lai-

kā labprāt gribētu iepazīties ar daudziem 
latviešiem, lai vairāk uzzinātu par latviešu 
kultūru, paradumiem un arī ēdieniem. 
«Indiešu ēdienus es šeit gatavot nevaru 
sastāvdaļu trūkuma dēļ, tāpēc ļoti vēlos ie-

mācīties pagatavot latviešu ēdienus,» Hemants piemetina.
Tomēr brīvā laika Hemantam ir maz, lielāko daļu savas 

ikdienas viņš pavada studējot. Viņš atklāj, ka Latvijā lielāks 
uzsvars tiek likts uz praktiskajiem uzdevumiem. Šeit uz-
manība daudz vairāk tiek pievērsta studenta paša spējām 
veikt uzdevumus. Un tas viņu nebaida. Hemants atzīst, ka 
ir perfekcionists – pār grupu darbiem priekšroku viņš dod 
individuālajiem, kur nav jāpaļaujas uz citu studentu pras-
mēm. Līdz šim gan viņam nav sanācis strādāt komandā ar 
latviešu studentiem, un to viņš gaida ar nepacietību.

Jautāts, kādi ir viņa plāni pēc RTU absolvēšanas, He-
mants bez minstināšanās atbild, ka vēlētos palikt Latvijā. 
Viņš vēl nav izlēmis, vai turpinās studijas doktorantūrā, vai 
sāks strādāt. «Arī pēc studijām RTU es nebūtu ieinteresēts 
strādāt ASV vai kur citur. Daudz labprātāk es paliktu tepat,» 
viņš atzīstas. Hemants pieļauj iespēju, ka varētu Latvijā sākt 

pats savu biznesu. Viņš ir izbrīnīts, ka Latvijā uzņēmumi 
salīdzinoši maz ražo un eksportē, jo Latvija joprojām ir 
pārpilna iespējām. Un tomēr kādā brīdī Hemants gribēs 
atgriezties dzimtenē, kur viņš cer atrast brīvu biznesa nišu 
un iekārtoties uz pastāvīgu dzīvošanu. Bet pagaidām viņa 
plānos ietilpst cītīga mācīšanās: «Centīšos no studijām Lat-
vijā gūt maksimālu labumu, lai kādreiz varētu šīs zināšanas 
izmantot Indijā.»

Индиец Хемант Гойал (Hemant Goyal) прибыл в Латвию 2 сентября этого 
года. Ему 34 года,  он учится в магистратуре по программе «Предприни-

мательство и управление» на Факультете инженерной экономики и управления и 
живет в общежитии РТУ. Хемант делится своим опытом и впечатлениями о Латвии 
и латвийцах. Он считает, что в процессе обучения в Латвии большое внимание уде-
ляется практическим заданиям. После окончания магистратуры он бы с удовольс-
твием остался в Латвии, чтобы учиться в докторантуре, или начать свой бизнес.

Hemant Goyal came to Latvia on 2 September this year. He is 34 years 
old and is studying in the «Entrepreneurship and Management» 

programme at the Faculty of Engineering Economics and Management and 
resides at RTU dormitory. Hemant shares his experience and impressions 
of Latvia and Latvians thus far. He notes that the study process in Latvia 
emphasizes practical tasks. After completing his master studies he would 
like to stay in Latvia to take PhD studies or start his own business.

Latvia through the eyes of an Indian Латвия глазами индийца

« Es nebūtu ieinteresēts strādāt 
ASV vai kur citur. Daudz labprātāk 
es paliktu tepat, Latvijā »

« Ja es ar vietējiem sāku runāt 
latviski, viņi uzreiz atplaukst un 
kļūst ļoti draudzīgi »

1. Skats uz Sikimu no skatu punkta kalnos.

2. Rimbi ūdenskritums, Sikima.

3. Skats uz Indijas pilsētas Dardžilingas ikdienu.

4. Dubļu nogruvums uz Sikimas ceļa.

5. Skats uz ieleju kalnainajā Kausani pilsētā Himalaju pakājē Indijas ziemeļos.

29J A U N A I S  I N Ž E N I E R I S



V
iena no lomām, ko 
esmu uzņēmies, ir 
atbalsta sniegšana 
cilvēkiem prezentē-
šanas un publiskas 
uzstāšanās prasmju 
attīstīšanā. Tas ir 

domāts tiem, kuri to patiesi vēlas un 
ir motivēti augt šajā jomā. Pirmais 
jautājums, ar kuru sāku darbu jebku-
rā klientu grupā, ir «kāpēc?». Ir jābūt 
skaidrai izpratnei par uzstāšanās mēr-
ķi un to, ko vēlamies ar to sasniegt. 
Tas šķiet pašsaprotami, taču patiesībā 
ir jāvelta laiks un enerģija dziļākām 
pārdomām par jebkuras uzstāšanās 
patieso mērķi. Vai vienkāršāk – par 
«balvu», kas būs, ja uzstāšanās būs 
izdevusies. Un «balvai» var būt ļoti 
dažāda daba, tā atkarīga no kontek-
sta. Tas var būt gandarījums par labi 

padarītu darbu, prieks par «pārdotu» 
ideju, tā var būt kolēģu atzinība vai 
uguntiņa studentu acīs. Dabiska mo-
tivācija, kas izriet no apzinātas domā-
šanas par noteiktas darbības pozitīvo 
rezultātu, palīdz. Milzīga nozīme ir 
arī ieradumam, jo labie ieradumi ir 
apbrīnojami spēcīgi.

Ko nozīmē gatavoties? Minimālais 
«komplekts» – uzstāšanās mērķa ap-
zināšanās, izpratne par auditoriju, 
pārdomāta runas struktūra ar īpašu 
uzsvaru uz runas sākumu un nobei-
gumu. Lai sagatavotos uzstāšanās rei-
zei, lielai daļai cilvēku, kuri nav pie-
redzējuši runātāji, nepieciešams runu 
izmēģināt skaļi, taču reti kurš to dara. 
Un to var pamanīt. Gatavošanās pro-
cesam ir jāpiešķir liela nozīme, ir jāat-
vēlē laiks un enerģija. Principā – tas ir 

cieņas jautājums. Par runātāju spriež, 
kā viņš vai viņa attiecas pret savu audi-
toriju. «Viņi var aizmirst to, ko tu tei-
ci, taču viņi nekad neaizmirsīs, kā liki 
viņiem justies» vēsta Karla Behnera 
(Carl W. Buechner) viedie vārdi. Šajā 
atziņā ir pateikts ļoti daudz.

Tas, kā tu pasaki, bieži vien ir 
krietni nozīmīgāks par to, ko tu pa-
saki. Tas attiecas gan uz pedagoģisko 
procesu, gan produktu un ideju pār-
došanu. «Kā?» ir daudz svarīgāks par 
«ko?». To apstiprina arī ASV psiholo-
ģijas profesora Alberta Mehrabjana 
(Albert Mehrabian) pētījums par 
verbālo un neverbālo ziņojumu rela-
tīvo nozīmi. Shēmā attēlota klātienes 
komunikācijas elementu ietekme uz 
klausītājiem: 

OSKARS PRIEDE

Oskars Priede, 
RTU Biznesa atbalsta un attīstības centra 
direktora vietnieks

Kad «kā?» ir 
svarīgāks par «ko?»
Esmu redzējis simtiem cilvēku, kas publiski uzstājas. Mans novērojums, kas gan 
nav dokumentāli pamatots un vairāk ir balstīts uz sajūtām – lielais vairums runā-
tāju (vismaz 90%) uzstājas neprasmīgi. Tas tāpēc, ka viņi savai runas prasmei 
nav veltījuši gana daudz uzmanības. Padziļināta izpratne par klausītāju, prasme 
savas domas pasniegt aizrautīgi un ieinteresējoši, aktīvi komunicēt ar auditoriju, 
patiesi to redzot un sajūtot – tie ir aspekti, kas nāk prātā labas uzstāšanās kon-
tekstā. Ikviens var būt lielisks orators, taču tas prasa ieguldījumu.

« Arī lielisks saturs, kas 
pasniegts monotonā tonī bez 
ritma maiņām, iemidzinās pat 
visieinteresētāko klausītāju »
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Skatoties uz shēmu, redzama uz-
stāšanās komponenšu ietekme uz 
klausītājiem. Ir kārdinājums uztvert 
to kā patiesībai neatbilstošu, jo teik-
tajiem vārdiem piešķirti vien 7%. 
Varētu ironiski teikt, ka nav svarīgi, 
ko sakām, galvenais – runāt ar pār-
liecību balsī un stājā/mīmikā. Taču 
arī tā gluži nav. Oratora teiktos vār-
dus klausītāji uztver apzināti, tie tos 
«atkodē», izmantojot «kodu valodu». 
Citādi ir ar runātāja balsi un ķermeņa 
valodu. Gribam to vai nē, bet neapzi-
nāti mēs visi «lasām» runātāju, klau-
soties un vērojot. Balss skaļums, tona-
litātes maiņa, runas temps un ritmu 
maiņa lielā mērā dod priekšstatu par 
runātāja raksturu un emocionālo stā-
vokli, sagatavotības līmeni un pārlie-
cību. Klausītājs šos uztvertos signālus 
pat izmanto, lai spriestu par runātāja 
kompetences līmeni noteiktajā jautā-
jumā. Tāpēc vieglprātīga izturēšanās 
attiecībā uz gatavošanos pirms pub-
liskās runas ir riskanta.

Rezumējot par balss nozīmi – 
nevērtīgs saturs, kas pasniegts ar 
aizrautīgu runu, kurā izmantota ska-
ļuma, tonalitātes un ritmu maiņa, tik 
un tā tiks identificēts kā nesakarīgs 
un nederīgs saturs. Taču lielisks sa-
turs, kas pasniegts monotonā tonī 

bez ritma maiņām, izrunājot vārdus 
neizteiksmīgi, iespējams, iemidzi-
nās pat visieinteresētāko klausītāju. 
Neverbālā komunikācija, citiem vār-
diem sakot «ķermeņa valoda» – at-
stāj vislielāko iespaidu uz klausītāju. 
Šeit ietilpst viss ķermeniskais: sejas 
izteiksme, stāja, žesti, pozīcija attie-
cībā pret klausītājiem. Ir pozas, kas 
palīdz uzturēt atvērtu komunikāciju, 
un ir žesti, kas liecina par nepārlieci-
nātību vai pat melošanu. Ir stājas ele-
menti, kas palīdz cienījami uzklausīt 
neērtus jautājums un atbildēt uz tiem 
ar pārliecību.

Par ķermeņa valodu var atrast 
daudz literatūras. Ir vērts to lasīt, ja 
nolemj nopietni pievērsties uzstāšanās 
prasmju uzlabošanai. Varam mācīties 
arī no piemēriem – citiem runātājiem 
mūsu ikdienas situācijās. Taču galve-
nais ir un paliek treniņš, treniņš un 
vēlreiz treniņš! Saistībā ar ķermeņa va-
lodu klienti man bieži jautā, ar ko sākt, 
ko uzlabot? Smaidi! Atbilstoši Ronam 
Gutmanam (Ron Gutman), kurš pa-
dziļināti pētījis smaidīšanas aspektus, 
smaids nav tikai pati atpazīstamākā se-
jas izteiksme – tā arīdzan palīdz mums 
atpazīt citus. Pētījums, kas publicēts 
«The Psychonomic Society» izdevumā, 
atklāj, ka mēs esam tik ļoti «noskaņo-

ti» uz smaidu, ka varam to atpazīt no 
vairāk nekā 90 m attāluma, un tas ir 
divreiz lielāks attālums par to, no kura 
varam atpazīt citas sejas izteiksmes. Kā 
piespiest sevi smaidīt, pie tam tā, lai iz-
skatītos dabiski? Domāju, ka daudziem 
palīdzēs vizualizācijas tehnika – kas 
tāds, ko prātā apzināti izsauc – mentā-
la fotogrāfija.

Lieliski runātāji ievēro lietas, kas 
saistītas ar uzstāšanās elementu ie-
tekmi. Viņi nopietni pievēršas sevis 
attīstīšanai, lai pasniegtu savu vēstī-
jumu ieinteresējoši un pārliecinoši, 
saglabājot tiešu saikni ar klausītā-
jiem. Lielisks runātājs «neskatās» uz 
sevi, bet gan uz auditoriju, lai zinātu, 
kas ar to notiek, kā tā jūtas. Lielisks 
runātājs nemitīgi klausās savā balsī 
tā, kā to dara dziedātāji ar austiņām 
ausīs «dzīvajos» koncertos, jo klausī-
šanās sevī nodrošina kontroli pār ru-
nas skaļumu, izteiksmīgumu, tempu 
un pauzēm.

Lielisku runātāju nav daudz. 
Pieņemu, ka vien daži procenti no 
visiem runātājiem. Kāpēc? Lielākā 
daļa runātāju ir zem vidējā līmeņa, 
jo viņi nopietni nepievēršas savu 
prasmju pilnveidošanai – neapmek-
lē uzstāšanās prasmju apmācības, 
neizmanto audio- un videoierakstu 
tehniku sevis pilnveidošanai, neiztu-
ras kritiski pret savu uzstāšanās stilu, 
nemeklē iespēju saņemt objektīvu 
eksperta novērtējumu, nezina, kā 
vingrināties, un nav izveidojuši pro-
duktīvu ieradumu sistēmu.

Tiekamies www.runaskursi.lv

Сотни раз я имел возможность наблюдать за публичными выступ-
лениями людей. Мое убеждение, которое пока не имеет докумен-

тального обоснования, – подавляющее большинство их них (по меньшей 
мере – 90%) делают это неумело. Это происходит по причине того, что они 
не уделяют должного внимания своему ораторскому мастерству. Углубленное 
понимание аудитории, умение преподносить свои мысли увлекательно и ин-
тригующе, активно общаться с аудиторией, чувствуя ее настроение – эти ас-
пекты приходят на ум в контексте удачного публичного выступления. Любой 
из нас может стать хорошим оратором. Только это требует большого труда.

I have seen hundreds of people making their public addresses. From my 
observations, although having no documented proof, I have concluded 

that the vast majority (at least 90%) are unskillful in this task. That is because they 
have not been giving enough attention to their oratory skills. A more profound 
understanding of ones listeners, the ability to convey ones thoughts in an exciting 
and intriguing way, active communication with the audience by actually seeing 
and feeling it – these are the aspects that come to mind when having to define the 
context of a good public address. Anyone can be a great speaker, but that requires 
certain investment of effort.

When «How?» is more important than «What?» Когда «как?» важнее чем «что?»

« Kā uzlabot 
ķermeņa valodu? 
Ar ko sākt? – 
Smaidi! »

55% redzam
(neverbālā komunikācija)

38% dzirdam (balss)

7%  uztveram apzināti (vārdi)
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Festivāls «RTU skan»
Jubilejas gada laikā RTU Studentu klubs organizēja fes-

tivālu «RTU skan», kurā izskanēja vairāk nekā 10 pasāku-
mi dažādās Rīgas koncertzālēs, Vērmanes dārza brīvdabas 
estrādē un Likteņdārzā Koknesē. Pasākumi pulcēja gan 
RTU studentus, absolventus un darbiniekus, gan daudz 
citu interesentu no visas Latvijas.

«Ja ideja ir tava, tā jāmīl, jālolo, un tad viss izdodas. Ide-
ju jau vienmēr mums ir bijis gana, bet šogad, pateicoties 
RTU Attīstības fonda atbalstam, varējām daudzas no tām 
arī īstenot. Par gandrīz visiem šogad īstenotajiem īpaša-
jiem projektiem var teikt – tāds projekts RTU vēl nav bijis!» 
atzīst Asja.

Vai tādēļ(i) nedziedāju, 
kad man grūti jāstrādā(i)? 

RTU jubilejas gadu RTU Studentu klubs sāka ar vīru 
kora «Gaudeamus» un Liepājas Simfoniskā orķestra koncer-

tu Lielajā ģildē, kad diriģenta Ivara Cinkusa vadībā Latvijā 
tika pirmatskaņota Johannesa Brāmsa dramatiskā kantāte 
«Rinaldo» tenoram, vīru korim un simfoniskajam orķes-
trim. Turpinājumā notika koncerts «RTU skan dziesmā!» ar 
visu RTU dziedošo kolektīvu un grupas «Iļģi» jauniestudē-
jumu Spīķeru koncertzālē. «Koncerta izskaņas dziesma «Vai 
tādēļ(i) nedziedāju, kad man grūti jāstrādā(i)» visu gadu 
mūs pavadīja ar savu spēku un enerģiju,» saka Asja.

«Zinu, ka RTU darbinieki un studenti būtu vēl aktīvāk 
iesaistījušies pasākumos, varbūt tikai īsti nezināja – kā. Šī 
vēlme – piedalīties jubilejā – spilgti parādījās unikālajā Lik-
teņdārza projektā, kad RTU tautas mākslas kolektīvu dalīb-
nieki ar dziesmām un dejām stādīja ceriņu aleju, rīkoja sa-
kopšanas talku, kā arī papildināja Kokneses Likteņdārza am-
fiteātri ar RTU darbinieku un studentu sagādātajiem lauk-
akmeņiem. Katram bija iespēja atvest akmeni, un daudzi 
to darīja, lai simboliski apliecinātu kopīgo RTU un Latvijas 
valsts likteņos. Pēc šā pasākuma visi tautas mākslas kolektīvi 
un arī rektors izteica vēlēšanos šādu kopā būšanu dziesmā, 
dejā, teātrī un darbā veidot kā tradīciju katru pavasari.»

Tradīcijas jaunā gaismā
Pēc Asjas teiktā, arī vairāki tradicionālie RTU pasāku-

mi jubilejas gadā ieguva jaunu veidolu un vērienu: «Vērie-
nīgāks nekā parasti bija, piemēram, starpfakultāšu erudītu 
konkurss «Spice». Ļoti augstā mākslinieciskā līmenī ar ra-
došiem pārsteigumiem noritēja arī Latvijas Studentu teātra 
dienas, kurās piedalījās 11 teātri. Īpaša bija arī RTU Dzejas 

EGITA KANcĀNE

Ar mīlestību veikts darbs
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 
jubilejas gads ir sakritis ar vēl vienu 
skaistu jubileju – Studentu kluba di-
rektorei Asjai Visockai šis ir 35. dar-
ba gads RTU. Kā atzīst pati Asja, šis 
gads bijis bagāts darbiem, pilns prie-
ka un radošu veiksmju: «Ja manu un 
visa Studentu kluba darbu vajadzē-
tu izvirzīt kādai nominācijai, tā, ma-
nuprāt, būtu – «Ar mīlestību veikts 
darbs». Reizēm jau šķiet, ka kultūra ir 
visur – kā gaiss, un tas ir pašsaprota-
mi... Bet, ja tās pietrūktu?»

Asja Visocka

« Ja ideja ir tava, 
tā jāmīl, jālolo, un tad 
viss izdodas »

Es miera dzīves nepazīstu, 
kopš sapinos ar «Vektoru»... 
LNO Jaunā zāle
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diena, RTU mācībspēku – mākslinieču Anitas Melderes un 
Silvijas Meškūnes – darbu izstāde u. c. Svinīgi un elegan-
ti Rīgas Latviešu biedrības namā izskanēja koncerts RTU 
svinīgajā pieņemšanā valsts amatpersonām, vēstniekiem, 
RTU sadarbības universitāšu rektoriem, partneriem un at-
balstītājiem, un to ar ļoti atbilstošu repertuāru papildināja 
mūsu izcilais koris «Gaudeamus» un Latvijas Nacionālās 
operas (LNO) soliste Inga Šļubovska.»

Visaizkustinošākie mirkļi
Jautāta par to, kuri bija visskaistākie jubilejas gada mir-

kļi, Asja atbild, ka tie bija vairāki: «Viens no aizkustino-
šākajiem mirkļiem tika piedzīvots Rīgas svētku laikā pa-
sākumā «Es Tu RTU», kurā Studentu klubam bija atvēlēta 
Vērmanes dārza lielā skatuve. Tas bija varens un skaists 
koncerts! Publika dzied līdzi, neiet mājās, simtiem cilvēku 
ir vienkārši laimīgi, un arī mēs abas ar Inesi (Inese Krū-
ma – RTU Studentu kluba projektu vadītāja – red.) visas 
garās stundas uz augstiem papēžiem un ar smaidu sejā, lai-
mīgas par to, ka viss izdevies tik lieliski.» 

«Sirdij ļoti tuvs bija arī RTU tautas deju ansambļa «Vek-
tors» jauniešu un vidējās paaudzes dejotāju koncerts LNO 
Jaunajā zālē. Ļoti sen, kopš 1990. gadiem, tur nebijām de-
jojuši. Milzīgs lepnums par varēšanu, par ansambļa māksli-
nieciskā vadītāja Ulda Šteina gribasspēku realizēt šo manu 
trako domu – organizēt divus koncertus vienā dienā! Pēc 
koncerta rektors «Vektoram» solīja iespēju arī nākamgad 
dejot uz šīs lieliskās skatuves.» 

Lai snieg un putina un 
atkal nāk Jaunais gads!

«Ar prieku un radošām veiksmēm iesāktais mans 35. 
darba gads universitātē tuvojas noslēgumam. Tagad, kad ir 
izskanējis pēdējais festivāla «RTU skan» deju lielkoncerts 
«Dimdēja, rībēja» ar Baltijas valstu dejotāju piedalīšanos, – 
lai snieg un putina un atkal nāk Jaunais gads!» joko Asja.

Un Jaunais gads patiešām atkal nāk ar jauniem, daudz-
sološiem darbiem un radošiem projektiem. 

Ir veikti priekšdarbi, lai taptu grāmata «Garais deju so-
lis. Uldis Šteins un «Vektors» 55 gados.». Notiek gatavo-
šanās svētkiem, kuru nosaukumu to nozīmīguma dēļ Asja 

mēdz rakstīt ar piecām izsaukuma zīmēm – XXV Vispārē-
jie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki. Ir sākta arī gata-
vošanās Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkiem 
«Gaudeamus», kas Latvijā notiks 2014. gadā – laikā, kad 
Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta.

Vienlaikus tiek veidota arī deju zāle daudzajiem RTU 
dejot gribētājiem jaunajā RTU teritoriālajā kompleksā 
Ķīpsalā. «Lai gan nozvērējos, ka nekādos būvdarbos vairs 
nepiedalīšos, jo pietiek jau ar Anglikāņu restaurāciju, ar 
kamerzāles «Mansards» iekārtošanu, Kronvalda bulvāra 
un Kaļķu ielas Lielās un Mazās zāles labiekārtošanu, mū-
zikas kabineta remontu... tomēr dzīvē viss notiek tikai uz 

labu. Un pašlaik atkal esmu iesaistīta daudzfunkcionālas 
deju zāles tapšanā. Būs interesanti. Darbs nebeidzas. Jā, ir 
brīži, kad arī sapņos jārisina darba jautājumi,» atzīst Asja.

Prieks kopā būt
Par nākamās RTU jubilejas kultūras pasākumu pro-

grammu Asja vēl nav domājusi, taču kādu no nākamajām 
RTU jubilejām viņa labprāt kopā ar kolēģiem svinētu jau-
najā universitātes Lielajā aulā Ķīpsalā. Jaunā RTU terito-
riālā kompleksa hallēs, omulīgos studentu krodziņos un 
mācībspēku kafejnīcās visiem pietiks vietas. Un visiem būs 
prieks būt kopā! – šāda ir vīzija.

Līdzīgs ir Asjas vēlējums kolēģiem un studentiem Jau-
najā gadā, kā arī laikā līdz nākamajai RTU jubilejai: «Lai 
universitātē valda cieņa, sapratne un prieks kopā būt! Kul-
tūra sākas brīdī, kad mums ir vēlme dziedāt, dejojot, zī-
mēt ne tikai svētkos un uz lielās skatuves, bet arī ikdienā, 
savās ģimenēs vai darba kolektīvos. Kā nācija mēs daudz 
iegūstam, ja no aktīviem vērotājiem kļūstam par aktīviem 
darītājiem, jo spējas un talanti var izpausties tikai darbībā. 
Milzīgs paldies visiem maniem trīsdesmit kolēģiem par 
kārtējo labi paveikto darbu!»

« Reizēm jau šķiet, ka 
kultūra ir visur – kā gaiss, 
un tas ir pašsaprotami... 
Bet, ja tās pietrūktu? »

Draudzīgs kvartets: Asja Visocka un «Trio Šmite 
Kārkle Cinkuss» Vērmanes dārza pasākumā 
«Es Tu RTU»

Kopā būšanas prieku vislabāk varēja sajust, kad 
RTU tautas mākslas kolektīvi ar dziesmām un 
dejām stādīja ceriņu aleju Likteņdārzā, Koknesē
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RTU Studentu kluba direktore Asja Visocka un 
RTU absolvents, Valsts prezidents Andris Bērziņš 
lieluzvedumā «Radi tālāk!» Arēnā Rīga, 14.10.2012.

« Kā nācija mēs daudz iegūstam, 
ja no aktīviem vērotājiem kļūstam 
par aktīviem darītājiem, jo spējas un 
talanti var izpausties tikai darbībā »



The year of the 150th anniversary of Riga Technical University 
(RTU) happens to be the year of another lovely anniversary – Asja 

Visocka, head of the Student Club, celebrates her 35th year of working at the 
university. Asja herself admits this to have been a year full of work, joy and 
creative success. During the year of the RTU anniversary the Student Club 
organized the festival «RTU Sounds», which featured more than 10 concert 
performances.

Юбилейный год для Рижского технического университета (РТУ) является 
юбилейным и для директора Студенческого клуба РТУ – Аси Высоцкой, 

которая в этом году празднует 35-ую годовщину с момента начала работы в РТУ. 
По мнению самой Аси, этот год был богат на мероприятия, радостные события 
и творческие успехи. В течение всего юбилейного года Студенческий клуб зани-
мался организацией фестиваля «РТУ звучит» («RTU skan»), в рамках которого 
прошло более 10 концертных представлений в Риге и других местах Латвии. 

A work of love Работать с любовью

Māra Sniķere, 
RTU Starptautisko un sabiedrisko attiecību 
departamenta vadītāja:

O rganizējot un koordinējot RTU 150. ju-
bilejas gada pasākumu programmu Starp-
tautisko un sabiedrisko attiecību departa-

ments šogad īpaši novērtēja veiksmīgo sadarbību ar 
Studentu klubu. Mēs ļoti augstu vērtējam gan Asjas, 
gan pārējo Studentu kluba darbinieku ieguldījumu 
veiksmīgā svētku norisē. 

Īpašs paldies par atbalstu un dalību lieluzvedumā 
«Radi tālāk!» Arēnā Rīga, pasākumā «Es Tu RTU» 
Vērmaņdārzā un svinīgās pieņemšanas koncertā 
Rīgas Latviešu biedrības namā.

Lai arī turpmāk nerimstošs darba spars, opti-
misms un prieks sadarboties!



ĒRIKS bADAMŠINS

«Students pret profesoru. 
KURŠ KURU?» – 
visu izšķīra «loterija»

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Sporta klubs par godu univer-
sitātes 150 gadu jubilejai pirmo reizi rīkoja sešu sporta sacensību 
«sēriju» visa gada garumā starp studentiem un mācībspēkiem – 
«Students pret profesoru. KURŠ KURU?». Pēc pirmajām divām dis-
ciplīnām – šaušanā, kērlingā – mācībspēki sev nokārtoja komfor-

tablu handikapu ar 2:0. Uzvarot badmintonā, inženierzinātnes «nākotne» uzsāka 
pakaļdzīšanos. Viss izšķīrās tā dēvētajā futbola «loterijā» jeb pēcspēles sitienos, 
kur veiksme uzsmaidīja studentiem. Kopvērtējumā studenti uzvarēja ar re-
zultātu 4:2.

36 J A U N A I S  I N Ž E N I E R I S



Studenti nenokārto 
pirmo eksāmenu 
šaušanā

Uz starta katras komandas sastāvā 
izgāja pieci dalībnieki, kuri atrādīja 
savas «snaiperu» dotības trīs dažādās 
šaušanas disciplīnās, bet – komandu 
ieskaitē vērtēja trīs labākos no katras 
vienības. Pirmajā disciplīnā uzvarē-
ja RTU rektors akadēmiķis Leonīds 
Ribickis. Otrajā un trešajā raundā 
nepārspēti palika studentu pārstāvji. 
Neskatoties uz divām studentu uz-
varām individuālajās ieskaitēs, tomēr 
mācībspēki izrādījās spēcīgāki pēc 
punktiem – 35 pret 37. Un mācībspē-
ki izvirzījās vadībā ar 1:0.

Mācībspēki uzvar 
arī kērlingā

Spēlē kopumā bija jāizspēlē četri 
endi (četras izspēles). Pirmajā endā 
pēdējā akmens tiesības ieguva stu-
denti, kas «uz papīra» deva zināmas 
priekšrocības un varēja mainīt spēles 
gaitu. Galīgo punktu (akmeņu) skaits 
tika noteikts, veicot mērīšanu ar spe-
ciālu tam paredzētu cirkuli. Profesoru 
akmens atradās tuvāk centram, kas 
noteica arī pirmā enda rezultātu – 
2:0 mācībspēku labā. Spēle ilga divas 
stundas, un tajā izpaudās RTU Zi-
nātņu prorektora Tāļa Juhnas vadītās 
mācībspēku komandas dominance, 
kas atspoguļojās arī uz tablo – 6:1. 
Kopvērtējumā rezultāts kļūva jau 2:0.

badmintonā studenti 
neatstāj cerības

20. marta vakara sākums nelie-
cināja, ka sacensību rezultāts būs 9:1 
studentu labā. Datorzinātnes un infor-
mācijas tehnoloģijas fakultātes (DITF) 
studentu Matīsu Deksni eksaminēja 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultātes Tekstilmateriālu tehnoloģi-
ju un dizaina institūta (MLĶF TTDI) 
vadošais pētnieks Uģis Briedis, kurš 
ir arī Latvijas Republikas pieaugušo 
čempionāta godalgoto vietu ieguvējs, 
šogad – 3. vieta vienspēlēs. Trīs setu 
spraigā cīņā ar rezultātu 2:1 uzvaru iz-
cīnīja U. Briedis. Profesoru komandā 
spēlēja arī Būvniecības fakultātes (BF) 
dekāns Juris Smirnovs, kuram bad-
mintons ir viens no vaļaspriekiem. Sa-
censības turpinājās gan vienspēlēs, gan 
dubultspēlēs, kur izpaudās pilnīgs stu-
dentu pārākums – deviņas bezatbildes 
uzvaras. Kopvērtējumā rezultāts kļūst 
2:1 profesoru labā.

Studenti uzvar 
arī skvošā

Sacensībās piedalījās pa pieciem 
dalībniekiem abās komandās. Katram 
spēlētājam bija jāizspēlē piecas spēles 
līdz divu setu uzvarai. Kopumā tika 
izspēlētas 25 spēles, kurās stiprāki 
izrādījās studenti ar rezultātu 15:10. 
Studentu komanda tika nokomplek-
tēta tikai no BF studentiem. Jāpiebilst, 
ka studentu pārākumu kaldināja div-
kārtējā Latvijas čempione Ineta Mac-

keviča. Pēc šīs sacensību kārtas viss 
varēja sākties no jauna, jo kopvērtēju-
mā rezultāts kļuva 2:2.

Volejbola trillerī 
«izdzīvo» studenti

Uzlūkojot situāciju kopvērtēju-
mā, šī noteikti bija dēvējama par «at-
slēgas» spēli. Pirmajā setā studenti 
pārliecinoši apspēlēja profesorus ar 
25:12. Otrajā setā mācībspēku ko-
manda reabilitējās, uzvarot ar 25:22. 
Trešais sets atkal pagāja studentu 
zīmē – 25:18. Ceturtajā setā ar iden-
tisku rezultātu pārāki bija mācībspē-
ki. Piektajā izšķirošajā setā, kas ritēja 
līdz 15 punktiem uzvarēja studenti – 
15:12. Un kopvērtējumā jau vadībā 
izvirzījās studenti ar rezultātu 3:2.

Futbola «loterijā» 
veiksme uzsmaida 
studentiem

Pirms pēdējās sacensību kārtas – 
futbola, profesoru komanda bija neap-
skaužamā situācijā. Bija vajadzīga tikai 
uzvara, kas nodrošinātu draudzīgu 
neizšķirtu, studentiem – salikt visus 
punktus uz «i». Spēles pamatlaiks no-
slēdzās ar kaujiniecisku neizšķirtu – 1:1. 
Sekoja futbola saldais ēdiens – pēcspē-
les sitienu sērijā jeb futbola terminolo-
ģijā dēvētajā «loterijā» studenti izrādījās 
veiksmīgāki, tādējādi uzvarot ne tikai 
spēlē ar 3:2, bet arī visā sērijā – 4:2.

In honor of the 150th anniversary the Riga Technical University 
(RTU) Sports Club organized a first-ever six-discipline «competi-

tion series» between students and teaching staff throughout the year, and 
named the competition «Student vs. Professor: WHO SHALL PREVAIL?».  
After the first two disciplines – shooting and curling – the teaching staff 
had gained themselves a nice 2:0 lead. However, the «future of engineering» 
a.k.a. students won the badminton discipline and began a close pursuit. The 
outcome of the competition was eventually decided in the so-called «foot-
ball lottery» – penalty kicks, where students had the winning streak. The 
total score of the competition – student victory with 4:2.

Спортивный клуб Рижского технического университета (РТУ) в сотруд-
ничестве со Студенческим парламентом РТУ в честь 150-летия универси-

тета впервые организовали «серию» спортивных соревнований между студентами 
и преподавателями в шести дисциплинах. Соревнования под общим названием 
«Студент против профессора. КТО КОГО?» проходили на протяжении всего года. 
После первых двух дисциплин – стрельба и керлинг – преподаватели добились 
перевеса со счетом 2:0. Победой в соревнованиях по бадминтону «будущее» инже-
нерных наук пустилось в погоню. Все решила так называемая футбольная «лоте-
рея» или штрафные удары после основного игрового времени, когда удача улыбну-
лась студентам. В общем зачете победа досталась студентам – 4:2.

«Student vs. Professor: WHO SHALL PREVAIL?» – 
a lottery tipped the beam

«Студент против профессора. КТО КОГО?» – 
все решила «лотерея»
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2012. gada 14. oktobrī «Arēnā Rīga» Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 
150. jubilejas nedēļas kulminācijas pasākumā – lieluzvedumā «Radi tālāk!» – 
pulcējās valsts augstākās amatpersonas, universitātes vadība, studenti, absol-
venti un draugi. Vērienīgajā pasākumā uzstājās vijolniece baiba Skride, pianists 
Vestards Šimkus, dziedātājs Intars busulis, operas soliste Inga Kalna, ģitārists 
Kaspars Zemītis, aktieris Arturs Skrastiņš, deju ansambļi «Vektors» un «Dan-
cis», kori «Gaudeamus» un «Delta», Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris 
ar maestro Aleksandru Viļumani pie diriģenta pults un citi mākslinieki. Lieluzve-
duma režisors – Jānis Siliņš, scenogrāfs – Aigars Ozoliņš, muzikālais vadītājs – 
Juris Vaivods, producente – Leonarda Ķestere. Pēc lieluzveduma RTU jubileju 
nosvinēt uz deju grīdas aicināja grupas «Labvēlīgais tips» un «Musiqq», roken-
rola orķestris «Keksi», kā arī DJ Roberts Lejasmeijers un DJ Shadows.

Fotoatskats – lieluzvedums «Radi tālāk!»

Uz RTU 150. jubilejas svētkiem ierodas Latvijas Re-
publikas Valsts prezidents Andris bērziņš.

RTU rektors Leonīds Ribickis teic savus ievadvārdus 
pirms koncerta.

Valsts prezidents Andris bērziņš savā uzrunā kā RTU 
absolvents apsveic savu universitāti ar 150 gadu ilgo 
mūžu un sasniegumiem zinātnē.

Jubilejas organizatoru komanda bija parūpējusies 
par absolventu atmiņu atsvaidzināšanu – visā arēnā 
bija izveidoti fakultāšu tikšanās punkti, kur varēja 
aplūkot dažādu laiku fotogrāfijas.
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Pēc uzstāšanās ovācijas saņem vijolniece baiba 
Skride.

Kad RTU kora «Gaudeamus» diriģents Ivars cinkuss 
sāka diriģēt studentu himnu «Gaudeamus igitur», 
visi klātesošie īstā studentu garā piecēlās kājās un  
piebalsoja korim.

Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris ar 
maestro Aleksandru Viļumani piešķīra lieluzvedumam 
neatkārtojamu skanējumu.

Vakara gaitā skatītājus apbūra koru «Gaudeamus» un 
«Delta» izpildītās dziesmas. 

Lieluzveduma laikā skatītājus priecēja iespaidīgs 
video un datorgrafikas specefektu pavadījums.

Pēc lieluzveduma publiku izklaidēt turpināja mūziķi 
un dīdžeji. Kā redzams, sēdvietas ir tukšas – visi 
dodas uz deju grīdu.

Photo-retrospect: the «Keep Creating!» grand performance
Фоторетроспекция - концертное представление «Продолжай дерзать!»



Pievienojies Absolventu asociācijai un iegūsti:
– vērtīgu kontaktu tīklu

– iespēju turpināt izglītoties

– saikni ar RTU: palīdzi augstskolai, un tā palīdzēs Tev

RTU absolventu asociācija ir 2012. gadā dibināta biedrība, kuras mērķis ir pulcēt vienkop absolventus, lai 
īstenotu dažādas atbalsta programmas augstskolai, esošajiem un topošajiem studentiem un absolventiem.


