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Jau trešo gadu topošie studenti studijām var 
pieteikties daudz vienkāršāk! 

Izveidotā vienotā pieteikšanās sistēma elektroniskajā 
vidē – portālā  www.latvija.lv  – nodrošina:

vienotu pieteikumu iesniegšanu; •
studiju programmu prioritāšu maiņu; •
ērtu sekošanu konkursa rezultātiem izvēlētajās studiju  •
programmās. 

2013. gadā vienotās pieteikšanās sistēmā dokumentus 
pamatstudijām varēs iesniegt 11 augstākās izglītības iestādēs, 
ieskaitot Rīgas Tehniskajā universitātē.

Vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz 10 studiju 
programmām no piedāvāto augstskolu studiju programmu klās-
ta. Izvēlētajām studiju programmām var piešķirt līdz 20 priori-
tātēm (norādot:  pilna laika/nepilna laika/budžets/maksa).

Studijām var pieteikties klātienē no 8. līdz 15. jūlijam 
jebkurā augstskolas uzņemšanas punktā, uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu, vidusskolas atestātu, sekmju izraks-
tu, CE sertifikātu, olimpiāžu rezultātus. 

Var pieteikties elektroniski no 1. līdz 15. jūlijam Latvi-
jas valsts portālā  www.latvija.lv/studijas . Pēc pieteikuma 
iesniegšanas elektroniski no 8. līdz 15. jūlijam obligāti per-
soniski jāierodas jebkurā no augstskolu uzņemšanas punk-
tiem, jāuzrāda nepieciešamie dokumenti un jāapstiprina 
pieteikums.

Piesakies 
studijām!

Plašāka informācija par:
RTU uzņemšanas noteikumiem –  • www.rtu.lv/uznemsana
par elektronisko pieteikšanos –  • www.latvija.lv
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Ir divi veidi, kā pieteikties studijām RTU



4 

6

10

14

18

20

22

26

28

30

32

34

36

38

39

RTU (īs)ziņas
Rīgas Tehniskās universitātes interesantākie 
notikumi un aktualitātes

Kāpēc studēt RTU?
Informācija visiem, kas apsver iespēju 
studēt RTU

Universitātes pasākumi skolēniem
Apkopots saraksts ar notikumiem, kurus 
studētgribētājiem būtu interesanti apmeklēt

Dakaras iekarotājs un «OSCar» 
radītājs
Autosportists Andris Dambis intervijā stāsta par 
savu aizraujošo darbu

Pašpārvalde – iespēja izpausties
RTU Studentu parlamenta prezidents skaidro, 
ko piedāvā studējošo pašpārvalde

Dažas noderīgas lietas
Apkopotas formulas, kas var noderēt gan 
skolēnam, gan studentam

Tas tik ir storijs!
Jaunais uzņēmējs Artūrs Zandersons stāsta 
par paveikto un nākotnes mērķiem

No inkubatora līdz tirgus iekarošanai
RTU maģistrants Armands Zagorskis atklāj, 
kā biznesa inkubators ir palīdzējis izveidot 
konkurētspējīgu uzņēmumu

Starptautiskās apmaiņas programmas
Noderīga informācija tiem, kuri vēlas doties 
«Erasmus»

Nākotnes inženierzinātņu speciālistu 
kalve BEST-Riga
Organizācijas, kas apvieno Eiropas 
inženierzinātņu studentus, Latvijas atzars

RTU – Rīgai, Rīga – RTU
Rīgas mērs runā par RTU un Rīgas 
mijiedarbību

... un inženieris pārvēršas cilvēkā uz 
skatuves...
RTU studentu kluba piedāvātās iespējas

RTU sporto!
Universitātes Sporta kluba plašais aktivitāšu 
piedāvājums

Studentu jaunās mājas Ķīpsalā
Studentu dienesta viesnīcu Ķīpsalā pārbūve ir 
noslēgusies

Prāta asināšana
Neliela mīkla prāta atslodzei un atmiņas 
trenēšanai

Kā teicis P. Koelju – iespējams, 
cilvēka dzīvē nav nekā grū-

tāka par izvēli. Katru die-
nu mums nākas izdarīt 
izvēli, pieņemot svarīgus 
vai mazāk svarīgus lēmu-

mus. Taču ir brīži, kad no pieņemtā lēmuma ir atkarīga 
dzīves tālākā virzība. Studiju programmas izvēle ir viens 
no šādiem lēmumiem. Studiju izvēle iezīmē katra indivīda 
dzīves gājumu – vai izvēlētā profesija sniegs gandarījumu 
un profesionālu piepildījumu, vai tā būs pieprasīta arī pēc 
10–15 gadiem, vai ar savu profesionālo sniegumu es spēšu 
veicināt Latvijas izaugsmi. 

Šajā tehnoloģiju laikmetā savu dzīvi nespējam iedomā-
ties bez elektrības, datora, mobilā telefona vai automašīnas. 
Tieši, pateicoties inženierzinātņu speciālistu asajiem prā-
tiem, izstrādājot tehnoloģiskos risinājumus, kā arī neskai-
tāmajiem laboratorijās veiktajiem pētījumiem un ekspe-
rimentiem,  mēs varam baudīt visas tās priekšrocības, ko 
sniedz mūsdienu tehnoloģijas.

Rīgas Tehniskā universitāte ir Latvijas inženierzinātņu 
kalve. Esam vecākā tehniskā universitāte ne tikai Latvijā, 
bet arī Baltijā. 2012. gadā nosvinējām savas pastāvēšanas 
150. gadadienu. Šo gadu laikā esam sagatavojuši vairāk 
nekā 100 000 inženierzinātņu speciālistu, kuru vidū ir vai-
rāki pasaules mērogā atzīti zinātnieki, arī Nobela prēmijas 
laureāti. Pateicoties mūsu studentu sniegumam, pasaule ir 
iepazinusi slavenos Manhetenas un Losandželosas tiltus.

Esam palīdzējuši konstruēt aviācijas milža Airbus nā-
kotnes lidaparātus, RTU radītos dzintara diegus ir pama-
nījis un atzinīgi novērtējis slavenais Versace modes nams, 
RTU izstrādātie sejas implanti tiek plaši izmantoti mūs-
dienu medicīnā. Mūsu laboratorijās ikdienu notiek darbs 
pie jaunu un inovatīvu produktu, nākotnes tehnoloģiju un 
materiālu izstrādes.  

Rīgas Tehniskā universitāte iet līdzi laikam. Domājot 
par mūsu esošo un topošo studentu ērtībām, esam sākuši 
jaunu fakultāšu ēku un laboratoriju korpusa celtniecību.  
Mūsu veidotais inženierzinātņu studiju centrs «RTU – Pil-
sēta pilsētā» būs modernākais Baltijas valstīs. 

Saka, ka par cilvēku liecina viņa darbi. Pārfrāzējot varu 
teikt, par RTU liecina mūsu absolventu un pētnieku pie-
prasījums darba tirgū. Mūsu studenti un absolventi ir pie-
prasīti ne tikai Latvijas, bet arī tādos Eiropas un pasaules 
mēroga uzņēmumos kā Mercedes Benz/Daimler AG, Eiro-
pas Kosmosa aģentūra, NASA u. c.

Ja vēlies būt klāt aizraujošajā izpētes procesā un noteikt 
nākotnes tehnoloģiju attīstību, 

NĀC un STUDĒ RTU!

Rīgas Tehniskās universitātes rektors 
akadēmiķis Leonīds Ribickis

Nāc studēt
RTU!

Saturs
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Latvijas Zinātņu akadēmija nosaukusi 10 nozīmī-
gākos Latvijas zinātnes sasniegumus 2012. gadā, 
divi no tiem ir RTU veikti zinātniskie pētījumi:

«Jaunas katalītiskas glicerīnskābes un pienskābes iegūšanas  •
metodes, oksidējot glicerīnu ar gaisu vai molekulāro skābekli. Jauna aktī-
vāku un selektīvāku katalizatoru sintēzes metode»;
Atklājums, ka halkogenīdu pārklājumus nanotehnoloģijai un nanoelek- •
tronikai ir iespējams kristalizēt ar elektronu kūļa palīdzību izmantošanai 
elektronu litogrāfijā.

Sākusies RTU Rektora 
kausa izcīņa

Ir pienācis īstais laiks, lai no-
skaidrotu, kurai fakultātei maijā būs 
tas gods pārvest mājās sacensību 
galveno balvu – RTU Rektora kausu 
un visa nākamā gada laikā saukties 
par universitātes saliedētāko, spor-
tiskāko un spēcīgāko fakultāti. Pērn 
titulu izcīnīja Būvniecības fakultāte. 
Rektora kausā sporta disciplīnas 
variē no galda tenisa līdz boksam un 
šaušanai.

RTU pārstāv Rīgu pilsētu 
pasaules čempionātā šahā

2012. gada decembrī Apvieno-
tajos Arābu Emirātos norisinājās 
pirmais Pasaules pilsētu čempionāts 
šahā, kurā piedalās 24 komandas. 
Rīgas komanda ieguva dalītu devīto 
vietu, tās sastāvā piedalījās arī RTU 
Datorzinātnes un informācijas teh-
noloģijas (DITF) pētnieks, Sporta 
kluba Šaha sekcijas vadītājs, Starp-
tautiskās Šaha federācijas (FIDE) 
meistars Egons Lavendelis un RTU 
kanclers Ingars Eriņš.

RTU un Rīgas brīvosta no-
slēdz savstarpējās sadarbī-
bas līgumu 

22. janvārī RTU rektors akadēmi-
ķis Leonīds Ribickis un Rīgas brīv-
ostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs 
parakstīja savstarpējās sadarbības 
līgumu zinātnes un profesionālās 
attīstības jomās. Rīgas brīvosta apņe-
mas nodrošināt RTU praktikantiem 
prakses vietas un piedāvāt savus pār-
stāvjus kā lektorus.

Atjaunota žurnāla «Jaunais 
Inženieris» iPad aplikācija

Jaunajā aplikācijā pieejami arī visi 
iepriekšējie «Jaunā Inženiera» numu-
ri. Aplikācija pieejama rtu.lv/ji

Paldies izstrādātājam, RTU IT 
departamenta projekta koordinators 
Kasparam Auzarējam-Auzeram!

RTU arhitekta diplomu 
automātiski atzīst visās ES 
dalībvalstīs

19. decembrī, Izglītības un zināt-
nes ministrija informēja par RTU 
arhitekta diploma oficiālu ierakstīša-
nu Eiropas direktīvā, kas nozīmē tā 
automātisku atzīšanu visās Eiropas 
Savienības dalībvalstīs. Konkrētā 
direktīva ir oficiāli atzīts arhitektūras 
izglītības «jumta dokuments» visā 
Eiropā, tātad faktiski tas nodrošinās 
RTU arhitekta diplomu turētājiem 
atzinību arī visās sadarbības valstīs 
ārpus Eiropas Savienības.

RTU zinātņu prorektors 
iekļauts Latvijas zinātnieku 
TOP 10

Zinātņu prorektors profesors Tā-
lis Juhna iekļauts žurnāla «Ir» veido-
tajā Latvijas zinātnieku TOP 10. Šajā 
desmitniekā minēto zinātnieku darba 
kvalitātes un ietekmes uz pasaules zi-
nātnes domu kritērijs ir citu pētnieku 
darbos citēto publikāciju skaits.

Rīgas Tehniskā universi-
tāte (RTU) ir viena no lie-
lākajām Latvijas augst-
skolām – mums ir asto-

ņas fakultātes, četras filiāles, 35 zinātniskie institūti, Sporta klubs ar daudzām 
izlasēm, Studentu klubs ar vairākiem mākslinieciskajiem kolektīviem, Rīgas Biz-
nesa skola, BALTECH studiju centrs, Humanitārais institūts un Lietišķās valod-
niecības institūts. Visu augstākminēto veido tūkstošiem studentu, mācībspēku 
un darbinieku, tāpēc arī aktuālo notikumu un ziņu universitātē ir ļoti daudz. Šeit 
īsumā ir apkopoti daži no RTU pēdējā laika notikumiem.

KRIšJĀNIS OZOLS

RTU (īs)ziņas
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RTU – zaļākā universitāte 
Latvijā

RTU ierindota 120. vietā «Green-
Metric 2012» reitingā, kas sarindo 

augstākās 
izglītības ie-
stādes no visas 
pasaules pēc 
to apņemšanās 
mazināt kaitīgo 
ietekmi uz vidi 

un risināt ilgtspējības problēmas. 
Reitingā iekļauta arī Latvijas Univer-
sitāte, ieņemot 204. vietu.

Jaunie arhitekti iepazīs-
tina ar saviem diplompro-
jektiem

8. februārī notika «PechaKucha» 
vakars, kurā RTU Arhitektūras un 
pilsētplānošanas fakultātes šā gada 
absolventi iepazīstināja ar saviem 
diplomprojektiem. «PechaKucha» ir 
īsu lekciju vakars, kurā ar savu rado-
šo darbību iepazīstina mākslinieki, 
dizaineri un arhitekti. Lai izvairītos 
no nevajadzīgi gariem skaidroju-
miem un liktu autoram koncentrēties 
uz būtiskāko, katrā prezentācijā tiek 
demonstrēti 20 attēli, katrs 20 sekun-
des – pietiekami daudz, lai prezentē-
tu sevi un savas idejas, un pietiekami 
maz, lai negarlaikotu skatītājus.

RTU izsludina konkursu studentiem «ResearchSlam»
«ResearchSlam» aicināti piedalīties eksakto un dabas zinātņu program-

mu studenti no visām Latvijas augstskolām. Konkursa mērķis ir pierādīt, 
ka pētniecības darbs ir aizraujošs process. «ResearchSlam» dalībnieku uzde-
vums ir sagatavot 10 minūšu prezentāciju – tas var būt stāsts, etīde, Power-
Point prezentācija, dziesma, deja, eksperiments, videofilma vai cita radošas 

izpausmes forma, kurā tiktu atklāta zinātnes nozare, virziens vai tēma, ko pēta konkursa dalībnieks.

RTU profesors ievēlēts 
par Goda doktoru prestižā 
Krievijas augstskolā 

RTU Inženierekonomikas un 
vadības fakultātes Starptautisko eko-
nomisko un muitas sakaru institūta 
direktoram profesoram Dr. oec. Aiv-
aram Vilnim Krastiņam Pēterburgā 
svinīgā ceremonijā piešķirts Goda 
doktora nosaukums Krievijas Fede-
rācijas Prezidenta Tautsaimniecības 
un civildienesta akadēmijā.

Vernera fon Sīmensa Izcilības 
balvu šogad saņem astoņi RTU 
absolventi

Izcilības balvu un stipendiju saņēma Anna Beloborodko, Sergejs Olonkins, 
Anda Fridrihsone, Aiga Barisa, Vladimirs Kirsanovs, Jurijs Čižovs, Frančesko 
Romanjoli (Francesco Romagnoli) un Gita Šakale (visi – RTU). Tāpat balvu sa-
ņēma arī divi Latvijas Universitātes studenti. Stipendijas konkursa kārtībā tiek 
piešķirtas 10 izcilāko maģistra un promocijas darbu autoriem, kuru darbi atbilst 
«Siemens» darbības jomām un principiem. Konkursa balvu fonds ir 5000 eiro.

Sacensības «Vafeļu inženieris»
13. februārī RTU Studentu parlaments un 

Būvniecības fakultātes studentu pašpārvalde 
jau trešo gadu organizēja garšīgākās RTU 
konstruēšanas sacensības – «Vafeļu inženie-
ris», kur tikai no vafeļu plāksnēm un kausē-
tas šokolādes jāuzbūvē augstākais tornis vai 
jāizveido dizaina objekts.

RTU laboratorijas apmek-
lē ekonomikas ministrs Da-
niels Pavļuts

Ministrs apmeklēja RTU Rīgas 
Biomateriālu inovāciju un attīstības 
centru, RTU Ūdens inženierijas un 
tehnoloģijas katedras laboratoriju, 
kā arī RTU Inovāciju un tehnoloģiju 
pārneses centru. D. Pavļuts bija patī-
kami pārsteigts par plašo RTU sadar-
bību ar industriju ne tikai pētniecī-
bas, bet arī produktu un tehnoloģiju 
attīstības jomā.

Riga Technical University (RTU) is one of the biggest higher 
schools of Latvia – we incorporate eight faculties, four affiliates, 

35 scientific institutes, the Sports Club, which is represented by several 
teams, the Student Club with its many arts groups, the Riga Business 
School, the BALTECH study centre and the Institute of Applied Linguis-
tics. All of the abovementioned involves thousands of students, teaching 
staff and employees, so naturally there is a whole lot going on in and 
around the university. Here is a roundup of the latest events at RTU.

Рижский технический университет (РТУ) является одним из крупнейших ву-
зов Латвии, который насчитывает восемь факультетов, четыре филиала, 35 на-

учных институтов, Спортивный клуб с несколькими командами, Студенческий клуб 
с многочисленными коллективами художественной самодеятельности, Гуманитарный 
институт и Институт прикладного языкознания. За этими названиями структурных 
единиц РТУ – тысячи студентов, преподавателей и работников администрации, поэто-
му каждый день в РТУ проходит и планируется множество различных мероприятий. В 
этом материале обобщены наиболее важные события последнего времени.  

What’s new in RTU Новости РТУ
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RTU ir akreditēta valsts augst-
skola, kas piedāvā 134 stu-
diju programmas, kādas 
Tu neatradīsi citās Latvijas 

augstskolās, un iespēju kļūt par inženieri, kas ir viena no 
pieprasītākajām, radošākajām un labāk atalgotajām profe-
sijām pasaulē. Tāpat kā būt par ārstu un juristu, arī būt par 
inženieri ir prestiži, jo tieši inženieri dod vislielāko iegul-
dījumu tautsaimniecības attīstībai un pasaules progresam. 
Labam inženieriem ir nodrošināta spoža karjera un panā-
kumi. Neticiet, ja kāds apgalvo, ka līdz ar rūpnīcu «VEF» 
un «RAF» norietu jaunie inženieri kuplina bezdarbnieku 
pulku, jo Latvijā nav ražošanas! Līdzās «lielajiem spēlē-
tājiem»: «Gindex», «Latvenergo», «Lattelecom», «Latvijas 
Gāze», «Latvijas Dzelzceļš» dažādās Latvijas pilsētās dar-
bojas mazāki, bet pasaulē zināmi uzņēmumi un ražotnes, 
ko izveidojuši un kurās savu intelektuālo potenciālu lietā 

likuši RTU absolventi, radot izcilus tehnoloģiskos risināju-
mus un jaunus produktus.

Darbs būs!
«Baltic Polymers» vienīgie Latvijā paši ražo polietilēna 

mājsaimniecības preces un to pārdošanā ir Baltijas līde-
ru vidū. Vakuumtehnoloģiju metrs «Sidrabe» jau gadiem 
demonstrē, ka Latvija var būt pasaules līdere kādā bizne-
sa nišā, ražojot produktus tādiem zīmoliem kā «Toyota», 
«Nissan», «Sanyo» un «3M». Daugavpils uzņēmums «Bel-
mast» savulaik no Baltijas izkonkurēja skandināvus, bet 
nu Krievijā viņu telekomunikāciju masti un sakaru torņi 
kotējas kā mersedess autotirgū. Kas kopējs cilvēces vēstu-
rē senākajai Džosera piramīdai Ēģiptē un Rīgas Domam? 
Tās ir Salaspilī ražotās stiklšķiedras kompozītmateriālu 
sijas, kuru dēļ pirms četriem gadiem izdevās iekļūt pira-

mīdā un šovasar glābt Domu. Tās un arī 
neapledojošu ceļa segumu no stiklam lī-
dzīga materiāla ražo Salaspils uzņēmums 
«Rišon Inter». Viņi savā nozarē ir pasaules 
līderu vidū. Līvānu optiskās šķiedras pro-
duktu ražotājs «Z-Light» pasaules tirgum 
piedāvā augstās tehnoloģijas. Teju 100% 

EVITA SERJOGINA

Studiju izvēle ir nopietns lēmums. Ja Tu šobrīd vēl nezini, ko un kur studēt, 
iespējams, šis raksts Tevi iedrošinās, motivēs un palīdzēs izdarīt izvēli par labu 
Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU).

Kāpēc studēt
RTU?

« RTU studentiem tiek piedāvātas 
gan prakses vietas, gan vakances 
uzreiz pēc studiju absolvēšanas »
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viņu ražoto produktu tiek eksportēti uz Rietumu tirgiem. 
Eiropā ir tikai septiņi uzņēmumi, kas izgājuši pilnu serti-
fikācijas ciklu un tagad ražo detaļas «Siemens» lieljaudas 
vēja ģeneratoriem. Viņu vidū ir Latgales «BM Industrial», 
kur top pasaulē lielākās saplākšņa loksnes, ko eksportē uz 
50 valstīm dažādos kontinentos. Viens no pazīstamākajiem 
vietējiem būvķīmijas kopuzņēmumiem «Vincents Polyline» 
jaunos produktus izstrādā kopā ar RTU zinātniekiem un 
ražo 35 dažādus produktus, kas paredzēti betona kvalitātes 
uzlabošanai, hidroizolācijai, remontam un koka apstrādei. 
Indijā uz vienu programmētāja vakanci piesakās tūkstotis, 
savukārt Latvijā viņu trūkst, jo mums ir daudz veiksmīgu 
IT nozares uzņēmumu: «FMS», «Exigen Services», «Tie-
to Latvia», «Rix Technologies» u. c. Kvalificētu inženieru 
deficīts pie mums ir novērojams visās tehniskajās jomās: 
arhitektūrā, būvniecībā, elektronikā, elektrotehnikā, ener-
ģētikā, IT, ķīmijā, mašīnzinībās, materiālzinātnē, teleko-
munikācijās u. c.

Inženieru priekšrocības
Inženieri ikvienā nozarē runā 

valodā, kas saprotama visā pasaulē. 
RTU iegūtās zināšanas un prasmes: 
dzelžaina loģika, analītiska domā-
šana, plaša fantāzija, neierobežots 
radošums un spēja zibenīgi pieņemt 
lēmumus, paskatīties uz problēmu no 
cita rakursa un atrast vislabāko tās ri-
sinājumu, vadīt vērienīgus projektus, 
iekļauties un strādāt komandā, brīvi komunicēt ar citiem, 
ir universālas. 

Reālo darba vidi RTU studenti iepazīst jau studiju lai-
kā, jo prakse ir neatņemama daudzu studiju programmu 
sastāvdaļa. Pateicoties aktīvam RTU Karjeras centra un 
Absolventu asociācijas darbam, studentiem tiek piedāvātas 
gan prakses vietas, gan vakances pēc studiju absolvēšanas. 
Reizi gadā – pavasarī – notiek RTU Karjeras dienas, kurās 
studenti var iepazīties un izveidot kontaktus ar attiecīgo 
nozaru labākajiem un spēcīgākajiem uzņēmumiem. Pie-
daloties RTU Biznesa interešu klubā «Portfelis», studenti 
iegūst bezmaksas neformālo biznesa izglītību. Kluba biedri 
ir izveidojuši jauno uzņēmēju forumu «Biznesa sula» un 
katru otro mēnesi aicina uzņēmējus dalīties pieredzē, dis-
kutēt ar studentiem par jauno uzņēmumu izaugsmes iespē-
jām, investīciju piesaisti, inovatīvu ideju attīstību Latvijas 
tirgū, mazo un vidējo uzņēmumu lomu jaunu darbavietu 
veidošanā u. c. Savas biznesa idejas mūsu uzņēmīgākie stu-
denti realizē «RTU Studentu biznesa inkubatorā».

Tie, kam sirdij tuva zinātne, RTU atradīs daudz domu-
biedrus. Pētniecība un studijas RTU iet roku rokā. Nav tā, 
ka inženierzinātņu un dabaszinātņu studenti laiku pava-
da, tērpušies baltos uzsvārčos un brillēs, izolēti no citiem 
tumšos laboratoriju nostūros, caurām dienām un naktīm 
veicot eksperimentus, kas ir apvīti ar krietnu devu mistikas 
un noslēpumu. Viņiem ir iespēja strādāt moderni aprīkotās 
laboratorijās kopā ar kompetentiem un konkurētspējīgiem 
pieredzējušajiem kolēģiem, piedalīties inovatīvu ideju ra-
dīšanā, veikt ekspertīzes un doties pieredzes apmaiņā uz 
citu valstu augstskolām, strādāt starptautiskos projektos. 
Reizi gadā RTU Studentu zinātniskajā un tehniskajā kon-
ferencē studenti iepazīstina ar savu pētījumu rezultātiem. 

To, ka zinātnieks ir arī mazliet mākslinieks, pierāda par 
tradīciju kļuvušās jauno zinātnieku sacensības «ResearchS-
lam», kurā 10 minūtēs uz skatuves, studenti ar stāstu, etīdi, 
prezentāciju, filmu, dziesmu, deju, eksperimentu vai kādā 
citā netradicionālā veidā formā parāda citiem, ar ko no-
darbojas, ko studē, pēta un vienlaikus nodemonstrē arī sa-
sniegtos rezultātus.

Lietderīgi pavadīts brīvais laiks
Pie mums darbojas Robotikas klubs un Elektronikas 

klubs. Robotikas klubs apvieno kaislīgus robotikas entu-
ziastus, kurus interesē mākslīgais intelekts, plānošana un 
modelēšana, daudzaģentu un «sense-act» sistēmas, elek-
tronika, elektrotehnika, mehānika un tām radniecīgi zi-
nātņu lauki. Sadarbībā ar RTU Studentu parlamentu kluba 
biedri rīko ikgadējās Latvijas Robotikas sacensības. Mūsu 
robotistiem pieder ideja par Baltijas robotikas sacensībām. 
Savukārt elektronikas mīļotāji savā klubiņā veido teju vai 
mākslas darbus. 

« Daudzi RTU absolventi ir redzami uz 
politikās skatuves: Valsts prezidents, 
premjerministrs, Latvijas Bankas 
prezidents u. c. »

RTU spageti tiltu konstruēšanas sacensības

«ResearchSlam» sacensības
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Kamēr zināšanas un prasmes vēl ir iesācēja līmenī, da-
rinātas tiek skaistas, mirgojošas mantiņas no diodēm. Kad 
«muskuļi uzaudzēti», var ķerties pie nopietnākiem uzdevu-
miem – lodēt un programmēt robotus, ar kuriem arī Elek-
tronikas kluba biedri piedalās Robotu sumo sacensībās 
un iegūst godalgotas vietas ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas 
valstu sacensībās. Gan Robotikas, gan Elektronikas klubā 
darbojas visu fakultāšu studenti. Un nav nozīmes tam, vai 
iepriekš esi turējis rokās lodāmuru, vai nē!

Starptautiska vide
Ar katru gadu arvien vairāk ārvalstu studentu izvēlas 

studēt RTU. Šobrīd vairāk nekā 500 studenti no Eiropas, 
Libānas, Sīrijas, Izraēlas, Indijas, Ķīnas, ASV, Krievijas, 
Ukrainas, Uzbekistānas, Nigērijas, Turcijas un vēl daudzām 
citām valstīm ir ceļā uz RTU diplomu vai uzturas pie mums 
apmaiņas studenta statusā. Arī tu vari izmantot apmaiņas 
programmu piedāvātās priekšrocības un iegūt nenovērtē-

jamu pieredzi kādā no RTU partneraugstskolām vai vien-
kārši papildināt savas zināšanas par citu valstu kultūru un 
tradīcijām, kļūstot par kāda ārzemju studenta draugu un 
padomdevēju. Arī prominentu vieslektoru uzstāšanās RTU 
ir kļuvusi par normu.

Inženierzinātņu un tehnoloģiju studijas prasa daudz 
laika un pacietības, taču ieguldītās pūles noteikti atmaksā-
jas. Nav jābūt ģēnijam fizikā, ķīmijā vai matemātikā. Ja Tev 
patīk izaicinājumi un esi gatavs pavadīt neskaitāmas dienas 
un naktis, risinot sarežģītus uzdevumus, meklējot veidus, 
kā uzlabot un pilnveidot ikdienišķas lietas vai pat izgudrot 
kaut ko jaunu, kas padarītu mūsu dzīvi vienkāršāku, tad 
studijas RTU ir domātas Tev. Arī vēlāk darbs Tev sniegs 
neizmērojamu gandarījumu.

RTU ieslīgšana rutīnā un garlaicība ir retas parādības. 
Pie mums galvenais dzinējspēks ir nemitīga attīstība un 
radīprieks. Studenti un mācībspēki studiju un brīvo laiku 
velta ne tikai tehniskajai jaunradei, bet arī daiļajām māks-
lām. RTU lepojas ar saviem kultūras kolektīviem: vīru kori 
«Gaudeamus», sieviešu kori «Delta», tautas deju ansambli 
«Vektors», studentu pūtēju orķestri «SPO», stīgu ansambli 
«Gaiva», Jauniešu vokālo ansambli «Jauna nianse», postfol-
ka grupu «Vecpilsētas dziedātāji», studentu teātri «Kamer-
tonis», teātra studiju «Spēle», kas ar oriģinālprogrammām 
piedalās Latvijas un starptautiskos konkursos un festivālos 
un veic aktīvu koncertdarbību Latvijā. RTU Studentu klu-
ba paspārnē darbojas arī psiholoģijas, līnijdeju, balles deju, 
danču un ceļotāju klubi un aktiermeistarības skola. Iespē-
jas attīstīt talantu ir neierobežotas.

RTU ir arī sportiskākā universitāte Latvijā. «RTU/
Merks», «RTU/Inspecta» ir komandas, kam reklāma nav 
vajadzīga. Nupat RTU Inženierekonomikas un vadības 
fakultātes studente, starptautiskās klases sporta meistare 
Aļona Ribakova iepriecināja mūs ar diviem jauniem Lat-
vijas rekordiem – 400 m un 800 m brīvajā stilā. Apvienot 
studijas un sportu RTU nav nekas neparasts!

Daudzi RTU absolventi ir redzami uz politiskās skatuves: 

«ResearchSlam» sacensību fināls

« Reizi gadā pavasarī notiek RTU 
Karjeras dienas, kur studenti var 
iepazīties un izveidot kontaktus ar 
labākajiem uzņēmumiem »

Izgudrotāju izstāde

Starpfakultāšu erudītu konkurss «RTU Spice»
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Valsts prezidents Andris Bērziņš, Mi-
nistru prezidents Valdis Dombrovskis, 
Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rim-
šēvičs u. c. Aizrautīga līdzdalība sabied-
riskās dzīves aktivitātēs ir vēl viena RTU 
studentus raksturojoša pazīme. RTU 
Studentu parlamentā un pašpārvaldēs 
ar moto «Studenti, kam rūp studenti» 
darbojas enerģiski un dzīvespriecīgi 
jaunieši, kas nebaidās uzdrošināties 
īstenot pat vistrakākās idejas. Viņi pār-
stāv studentus RTU lēmējinstitūcijās, 
nodarbojas ar studiju kvalitātes jautāju-
miem, vides uzlabošanu, kā arī organi-
zē dažādus pasākumus, uzturot un vai-
rojot universitātes studentisko garu.

Protams, svarīgs faktors studiju 
vietas izvēlē ir videi, kurā būs jāpa-
vada liela daļa laika. Mēs lepojamies 

ar modernāko e-studiju vidi. Pavisam drīz RTU būs Bal-
tijas reģionā modernākais inženierzinātņu studiju centrs. 
Pateicoties vērienīgajam projektam «RTU – Pilsēta pilsētā», 
Ķīpsalā top studentu pilsēta, ko veido visas RTU fakultātes, 
administratīvās ēkas un Zinātniskā bibliotēka, kam vienīga-
jai Latvijā ir tik plašs inženierzinātņu un arhitektūras litera-
tūras krājums – 2,3 miljonu vienību. Jau šopavasar Ķīpsalā 
durvis vērs pilnībā renovētas un labiekārtotas studentu die-
nesta viesnīcu ēkas.

Neatsverams pluss izvēlē par labu RTU noteikti ir ie-
spēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem. Ik gadu RTU 
kopumā pamatstudiju programmās uzņem vairāk nekā 
3000 jaunu studentu, no kuriem vismaz divas trešdaļas 
studē par valsts budžeta līdzekļiem. Uz budžeta vietām 
konkursa kārtībā var pretendēt tikai pilna laika studenti, 
kas ir ieguvuši vidējo izglītību un kuru izglītības doku-
mentā nav nesekmīgu vērtējumu (zemākā pieļaujamā at-
zīme ir 4) šādos priekšmetos: matemātika, fizika, ķīmija, 
informātika, latviešu valoda, svešvaloda (angļu, vācu vai 
franču), ekonomika, dabaszinības.

Pirms izdari izvēli par labu kādai konkrētai studiju 
programmai, rūpīgi izdomā, kas Tev patīk vislabāk, un 

izvirzi sev skaidrus mērķus. Neizvēlies vieglāko ceļu, lai 
mērķus sasniegtu, bet domā par to, kas Tev nākotnē 

varētu noderēt, lai sasniegtu visaugstākās virsot-
nes. Katram jādara tas, ko viņš vislabāk māk. Ja 
jūti sevī aicinājumu kļūt par inženieri, nešau-
bies, nāc pie mums uz RTU!

RTU is a state-accredited higher educational establishment offering 134 
study programmes, of which there are no analogues in Latvia. Become an 

engineer – one of the most demanded, creative and most rewarding professions in 
the world. Whenever someone declares that our young engineers are just another 
strata among the unemployed, be assured – this allegation holds no water. One of the 
greatest things about this profession – engineers of all fields speak a language that is 
understood all around the world. And last but not least – right after graduation RTU 
students are offered various field-practice positions and vacancies.

РТУ является аккредитованным государственным вузом, который 
предлагает 134 уникальные учебные программы и возможность 

получить профессию  инженера – наиболее востребованную, творческую 
и высоко оплачиваемую профессию. Не верьте, когда вам говорят, что мо-
лодые инженеры пополняют ряды безработных! Важным фактором явля-
ется то, что инженеры любой сферы говорят на языке, понятном во всем 
мире. Существенно и то, что студентам РТУ предлагаются как места для 
прохождения практики, так и вакансии сразу же после окончания учебы. 

Why would one study at RTU, you ask? Почему именно РТУ?

« RTU ir arī sportiskākā 
universitāte Latvijā »

«ResearchSlam» sacensības

Izgudrotāju izstādē

RTU Ēnu diena
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EVITA SERJOGINA

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) durvis ik 
dienu ir atvērtas, tiem, kam ir drosme un uzņē-
mība sapņus pārvērst īstenībā, tiem, kas nebai-

dās grūtību, pazīst sūra darba sviedrus un uzvaras saldo gar-
šu, tiem, kuru mērķi stabili sakņojas zemē un sasniedz zvaig-

znes. Atceries Marka Tvena reiz sacīto: «Pēc 
divdesmit gadiem tu būsi vairāk sarūgtināts 
par lietām, ko neizdarīji, nekā par padarīta-

jām. Tādēļ pacel enkuru un dodies prom no drošās ostas! Noķer burās ceļa-
vēju! Izzini! Sapņo! Atklāj!». Varbūt ir vērts pamēģināt? Atnāc, ieraugi, iztaujā, 
aptausti un sajūti RTU kā savējo, vienīgo, īsto!

Konkursa «Nāc un studē 
RTU!» fināls un Zinātnes 
festivāls  Rīgā, Kaļķu ielā 1 

Septīto gadu pēc kārtas Latvijas vidusskolēni savu 
erudīciju un pētnieku prasmes demonstrē konkursā 
«Nāc un studē RTU!». Azartiski meklējumi un aiz-
raujoši atklājumi. Spraiga sacensība par uzvarētāja 
titulu un budžeta vietām. Vienlaikus ar konkursa fi-
nāla kārtas dalībnieku prezentācijām otrais RTU Zi-
nātnes festivāls apmeklētājiem piedāvās daudzpusīgu 
aktivitāšu programmu: sacensības, eksperimentus, 
noderīgus padomus un lekcijas, tehniskās jaunrades 
darbnīcas u. c. Zinātne nav garlaicīga teorija, tā ir 
brīnumaina un noslēpumaina pasaule, kuru ir vērts 
iepazīt tuvāk!

23. marts

Zemes stunda Rīgā, Kaļķu ielā 1

RTU vīru kora «Gaudeamus» koncerts sveču 
gaismā par godu Zemes stundai. 

23. marts plkst 20.30

Spageti tiltu konstruēšanas 
sacensības «STiKS» 
Rīgā, Kaļķu ielā 1, RTU Lielajā aulā

Spageti tiltu konstruēšanas sacensības notiks 
vienlaikus ar RTU Zinātnes festivālu. Tā būs jau ce-
turtā reize, kad studenti un skolēni sacentīsies iztu-
rīgā tilta modeļa izgatavošanā, par būvmateriāliem 
izmantojot tikai spageti makaronus un līmi. Šogad 
sacensībās piedalīties varēs 15 skolēnu komandas. 

Veiksmīgākās un pārdomātākās konstrukcijas 
autorus noskaidrosim, pārbaudot tiltu slodzes iz-
turību. Pirmajās sacensībās laurus plūca komanda, 
kuras tilts izturēja 33 kilogramu slodzi. Pagājušajā 
gadā pirmās vietas ieguvēju veidotajam tiltam bija 
pa spēkam 212 kilogrami.

Lai piedalītos sacensībās, ir nepieciešams izvei-
dot komandu trīs cilvēku sastāvā, izvēlēties sacen-
sību kategoriju/-as un aizpildīt pieteikšanās anketu 
projekta mājaslapā stiks.lv. Kategorijās, kurās pare-
dzēta tiltu konstruēšana uz vietas, organizatori kat-
rai dalībnieku komandai izsniegs vienu spageti ma-
karonu paciņu, no kuras sešu stundu laikā jāuzbūvē 
tilts. Konstruējot tiltu iepriekš, saskaņā ar noteiku-
miem ir jāuzbūvē tilts ar minimālo platumu 1 metrs 
un maksimālo svaru 1 kilograms. Saistvielu izvēlē 
tiltu būvē ir pašu komandu ziņā. Tilta būves notei-
kumus un sacensību var atrast mājaslapā stiks.lv.

Sacensību uzvarētāji iegūst ceļa zīmi uz starptau-
tisko spageti tiltu konstruēšanas čempionātu RECCS 
Ungārijā. 2012. gadā Latvijas pārstāvji tajās ieguva 
1., 3. un 5. vietu ar 414, 236 un 198 kilogramu slodzi 
izturīgiem tiltiem.

23. marts
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Projekts 
«Studentam pa pēdām»

Rīgā, RTU fakultātēs
Lieliska iespēja iepazīt studentu ikdienu. Vie-

nu dienu seko pa pēdām kādam RTU studentam, 
apmeklē lekcijas, seminārus, laboratorijas darbus, 
piedalies ārpusstudiju aktivitātēs. Studenti zina visu 
par savu universitāti, pazīst slepenās ejas un ir gatavi 
to atklāt saviem sekotājiem. Pieteikšanās projektam: 
http://aptaujas.rtu.lv/skolniekiem2013/

11. līdz 15. marts

«DITF šķērsgriezumā»
RTU Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģijas fakultātē, 
Rīgā, Meža ielā 1/3

RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 
fakultātes (DITF) studentu pašpārvalde marta no-
galē aicina apmeklēt vairākus pasākumus, tai skaitā: 
«Darbs grib studentu» – par IT nozares attīstību un 
speciālistu pieprasījumu darba tirgū un «Zinātnes 
vakaru» par zinātni DITF.

Sīkāka informācija: www.ditfsp.lv

Marta nogalē

Koju dienas  Rīgā, RTU dienesta viesnīcās
Dzīve kopmītnēs ir neatņemama studentu dzīves sastāvdaļa. Koju dienas ir jautrs pasākums, kas ļauj ielūkoties 

koju ikdienā un uz brīdi sajust tur valdošo gaisotni. RTU dienesta viesnīcu apkārtnē šai laikā notiks volejbola tur-
nīrs, pelmeņu ātrēšanas sacensības, kartupeļu pagatavošanas meistarklase, datorspēļu turnīrs un citas trakas aktivi-
tātes, kā arī pasākuma noslēguma ballīte! 

Sīkāka informācija: www.rtusp.lv

10. līdz 12. aprīlis

RTU Atvērto durvju diena  Rīgā, Kaļķu ielā 1, RTU centrālajā ēkā

Atvērto durvju diena ir iespēja iegūt informāciju par RTU piedāvātajām studiju programmām un uzņemšanas 
noteikumiem, par studiju kredītiem un stipendijām, par apmaiņas studijām ārzemēs, sporta un kultūras aktivitā-
tēm, sadzīvi RTU fakultātēs un dienesta viesnīcās, Studentu parlamenta un pašpārvalžu lomu universitātē u. c. Stu-
denti, mācībspēki un absolventi ar prieku uzklausīs ikvienu jautājumu, dalīsies pieredzē, pastāstīs par savu ikdienas 
darbu un karjeras iespējām inženierzinātnēs. 

RTU Sporta klubs un pašdarbības kolektīvi priecēs klātesošos ar izklaidējošām aktivitātēm un, kas zina, varbūt 
ļaus arī apmeklētājiem atklāt savus talantus. 

13. aprīlis

Atvērto durvju dienas 
notiks arī RTU filiālēs

20. aprīlī un 28. jūnijā plkst. 12
Daugavpils filiālē, Smilšu ielā 90

13. aprīlī un 11. maijā no plkst. 10 
 Liepājas filiālē, Vānes ielā 4

25. aprīlī
Ventspils filiālē, Kuldīgas ielā 55

Informāciju par studiju iespējām Cēsu filiālē var 
iegūt katru darbadienu – no plkst. 10 līdz 15 Cēsīs, 
Raunas ielā 4.

Aprīlis

Izstāde «Ražots Liepājā 2013»
Iespēja iepazīties ar Liepājas un tās reģiona uz-

ņēmumiem, to ražoto produkciju un sniegtajiem 
pakalpojumiem, kā arī iegūt informāciju par studiju 
iespējām RTU Liepājas filiālē un vērot mehatronis-
ko sistēmu un robottehnikas demonstrējumus.

1. un 2. martā
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Reizi mēnesī plānojam atvērtās lekcijas par 
dažādām aktuālām tēmām. Sīkāka informācija par 
lekcijām, to norises vietu un laiku, tāpat kā par ci-
tiem pasākumiem atrodama RTU mājaslapā www.
rtu.lv un skolēniem domātajā portālā nacstudet.lv

Semināru cikls «RTU Tavā skolā»
Mēs regulāri viesojamies Latvijas vidusskolās. Ja 

vēlies, lai apciemojam arī Tavu skolu un pastāstām 
par visās RTU fakultātēs, filiālēs un institūtos īsteno-
tajām pamatstudiju programmām un to absolventu 
karjeras iespējām nākotnē, sazinies ar mums! Sūti 
e-pastu uz adresi: mara.zepa@rtu.lv vai zvani pa tāl-
runi: 67089829.

Visu gadu

Vakara sarunu cikls 
«ScienceRocks»

Latvijas 1. rokkafejnīcā, 
Rīgā, Mārstaļu ielā 2/4
RTU Studentu parlaments visiem, kam interesē, 

kādi pētījumi tiek veikti RTU laboratorijās un 
kādas tehnoloģijas tuvākajā nākotnē ieraudzīsim 
savā ikdienā, piedāvā apmeklēt vakara sarunu ciklu 
«ScienceRocks». Reizi mēnesī RTU pētnieki un 
nozares eksperti tiksies Latvijas 1. rokkafejnīcā, lai 
klausītājiem vienkāršā valodā un neformālā gaisotnē 
stāstītu par zinātnes un tehnoloģiju aktualitātēm.

27. februārī pirmais sarunu vakars būs par tēmu 
«Nākotnes mājas – dzīve bez rēķiniem».

Sīkāka informācija: www.rtusp.lv

27. februārī, 20. martā, 
17. aprīlī un 15. maijā

Robotika
Vai zināji, ka Latvijā tiek būvēti Baltijā spēcīgākie 

sumo roboti un ātrākie līnijsekotāji? Tā patiešām ir! 
Šie roboti top RTU Robotikas klubā. Lai veicinātu 
jaunieši interesi par robotiku, RTU Robotikas klubs 
rīko sacensības gan iesācējiem, kas tikko uzbūvējuši 
pirmo robotu, gan profesionāļiem ar starptautisku 
sacensību pieredzi. Izmēģini arī Tu savus spēkus!

Sīkāka informācija: www.robotika.lv

Visu gadu

Eko Orientēšanās
Zaļā mēneša noslēguma pasākums «Eko Orien-

tēšanās» rallijs ielas standarta mašīnām. 60 koman-
das savā starpā sacentīsies ekonomiskajā braukšanā, 
veicot distanci no Rīgas uz Liepāju. 

Vairāk informācijas: www.ekoorientesanas.lv

18. maijā
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The doors of Riga Technical University (RTU) are open every day and 
the university welcomes all those brave enough and determined to 

make their dreams a reality, those who fear no hardship and know both the 
sweat of intensive work and the sweetness of victory, all those, whose goals are 
firmly rooted in the ground and yet reach to the stars. As Mark Twain has once 
said: “Twenty years from now you will be more disappointed by the things that 
you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away 
from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Dis-
cover.” Perhaps it is worth a try?

Двери Рижского технического университета (РТУ) каждый день откры-
ты для тех, кто обладает смелостью и предприимчивостью превращать 

сны в реальность, для тех, кто не боится трудностей, готов к тяжелой работе и 
умеет радоваться победе, для тех, чьи жизненные цели прагматичны, но стре-
мятся к звездам. Помни сказанное однажды Марком Твеном: «Через двадцать 
лет ты будешь гораздо больше огорчен по поводу того, чего не сделал, чем по 
поводу того, что сделал. Поэтому поднимай якорь и отправляйся из безопасно-
го порта! Поймай парусами попутный ветер! Исследуй! Мечтай! Открывай!». 
Может, стоит попробовать?

RTU is open for all school-graduates РТУ открывает двери для школьников
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Jau bērnudārzā auklēts sapnis 
par auto inženieriju

Andris Dambis jau bērnudārzā viennozīmīgi zinājis, ka 
būs auto inženieris. Viņš atzīst, ka pēc vidusskolas laimē-
jies – Rīgas Politehniskajā institūtā (RPI) tikko bija atvērta 
automobiļu specialitāte, pirms tam to piedāvāja tikai Jelga-
vā. Sākot studēt, Andrim jau bija gan auto, gan motocikla 
vadītāja tiesības. Autosacīkstēs «Ledus karalis» viņš pieda-
lījies pat pirms autovadītāja tiesību iegūšanas. 

Atceroties studiju sākumu un salīdzinot ar šodienu, viņš 
atzīst, ka tagad viss ir konkrētāk: «Es tajā laikā nedomāju 
par konkrētu darba vietu. Līdzīgi bija lielākajai daļai manu 
vienaudžu. Tikai pēdējos studiju gados sāku domāt, kur 
strādāt. Tas bija objektīvi, jo pēc augstskolas absolvēšanas 
cilvēkus nosūtīja uz konkrētām vietām – nevarēja iet, kur 

gribējās. Tajā laikā domāšana bija citādāka. Tagad jaunietis 
domā, kur varētu strādāt un mācās konkrētai profesijai vai 
uzņēmumam. Kad sāku studēt, zināju, ka gribu būt auto 
inženieris, bet konkrētības nebija.»   

1993. gadā nodibinot SIA «Ogres servisa centru», kurā 
darbojas arī šodien, Andris jau pietiekamu laiku bija strādā-

jis. Ātrāk sākt uzņēmējdarbību vienkārši nebija iespējams, 
jo nebija brīvas Latvijas. Kad tas kļuva iespējams, viņš ātri 
noorientējās un izvēlējās šo ceļu: «Sākām ar to, ka fiziski iz-
gatavojām mazas kravnesības piekabes vieglajām automa-
šīnām. Vajadzēja projektu saskaņot, uzrasēt un tad taisīt. 
Toreiz tas bija deficīts. Bija iespēja nopirkt dažas piekabītes, 
bet nebija kā šodien – gandrīz katrā saimniecības veika-
lā var nopirkt piekabi. Ar to mēs sākām. Protams, paralēli 
visu laiku jau kopš pirmajām studiju dienām esmu taisījis 
autosporta mašīnas. Nešaubīgi – laikā, kad jau taisījām pie-
kabes, aktīvi piedalījos autosporta sacīkstēs. Būvējām auto-
sporta mašīnas. Sākumā sev, vēlāk arvien vairāk un vairāk 
arī citiem. Tas viss aizgāja paralēli kopš 1993. gada.» Kopš 
tām dienām aizritējis pietiekami ilgs laiks, un daudzas lie-
tas kardināli mainījušās.

Andris atzīst, ka autosports un bizness nav gluži ikdie-
nišķa parādība: «Visu dzīvi esmu gribējis 
būt ar automobiļiem saistīts un vienmēr 
piedalos arī autosportā, un tādēļ manā 
gadījumā tas ir pilnīgi organiski sagājis 
kopā, tātad – bizness bez autosporta un 
otrādi nebūtu iespējams – manā gadīju-

mā. Tas ir specifiski, jo tā nav klasiska «darīšana» – biznesa 
sfēra ir pietiekami šaura. Autosporta industrija ir ļoti liela, 
ar augstu pievienoto vērtību. Tur apgrozās ļoti lielas sum-
mas. Mēs to visu caur Latvijas prizmu redzam šaurākā un 
mazākā aspektā, bet patiesībā, ja paskatās pasaules kartē – 
tas ir daudz citādāk. Autosports ir milzīga industrija.» 

ĒRIKS BADAMšINS

Dakaras iekarotājs un 
«OSCar» radītājs –
Andris Dambis

Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes (RTU TMF) 
absolvents, «OSCar» automašīnu radītājs Andris Dambis sarunā ar žurnālu 
«Jaunais Inženieris» atzīst, ka vienmēr vēlējies kļūt par auto inženieri. Protams, 
runājām arī par Dakaras ralliju un to, vai mehāniķis ir ideālais komandas biedrs, 
vai nē. Pieskārāmies arī «eO» projektam un «OSCar eO» elektriskajai automa-
šīnai, kas pārsteidza pasauli 2012. gada Dakaras rallijā. Kā viņš pats atzīst: vaja-
dzīgs tikai nevīstošs entuziasms, un… lietas vienkārši notiks.

« Pēc Dakaras mums nevienam vairs 
nav jāpierāda, ko mēs varam »
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Pašam savi «Oscari»
Kad Andris sāka braukt dažādās autosporta disciplīnās, 

viņš palika vairāk pie autokrosa, jo tas bija īsāks – sacensī-
bas prasīja mazāku laika sprīdi: «Varēju sestdienā aizbraukt 
uz sacensībām un tās pašas dienas vakarā jau biju ceļā uz 
mājām. Savukārt rallijs prasīja gandrīz veselu nedēļu. Otr-
dienā bija jāsāk trenēties, lai sestdienā un svētdienā varētu 
braukt sacensībās. Tāpēc izvēlējos autokrosu.»

«Tajā laikā autokrosa popularitāte ļoti auga, tas bija liels 
notikums, ka Eiropas autokrosa čempionātā varējām pie-
dalīties, pārstāvot Latviju. Tas viss, kā spice gāja uz augšu. 
Man bija «iekšā», daudz piedalījos. Trīs gados nobraucu 
visus Eiropas čempionāta posmus. Vienā gadā bija astoņi 
vai deviņi posmi, un tikai, visos piedaloties, varēji būt pie-
tiekami augstā vietā kopvērtējumā. Toreiz tas bija populāri, 
man patika. Mašīnas, ko būvējām, bija tā laika labākās Ei-
ropā,» piebilst inženieris.

Andris diezgan daudz ir piedalījies Latvijas čempionātā 
klasiskajā rallijā. Pērn to izlaida, jo bija «eO» projekts. Ie-
spējams, ka šogad viņš turpinās braukt Latvijas rallija čem-
pionātā kā pilots: «Visu laiku gribās braukt, būt pie stūres. 

Tas, ka man ir sirmi mati, nenozīmē, ka nevaru ātri pa-
braukt! Varbūt tas notiek nedaudz vairāk ar prātu, bet visu 
laiku gribas būt uz ceļa.» 

Un tad dzīvē nāca posms, kad priekšplānā izvirzījās 
dzeltenie «Oscari». Dakara saskanēja ar Andra sapratni par 
inženierzinātni un automašīnām: «Pēdējā fāze ir «Oscari», 
kurus mēs sākām būvēt, ja nemaldos, 2002. gadā. 2004. 
gadā pirmo reizi ar trīs «Oscariem» aizbraucām uz Dakaru. 
Kopš tā brīža «Oscari» ir lielākā tehnoloģiskā iespēja. Man 
vienmēr paticis piedalīties un taisīt tādas automašīnas, kur 
inženieris var pēc iespējas vairāk domāt. Piemēram, Daka-
ras automašīna, kur tehniskie ierobežojumi ir ļoti mazi – 
balta lapa, un es varu darīt, ko gribu. Tas ir interesanti!»

« Tas, ka man ir sirmi mati, 
nenozīmē, ka nevaru ātri 
pabraukt! »

Andris Dambis
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Dakara kā laba darbinieka 
«rentgena kabinets»

Nokļūstot Dakarā, Andri visvairāk pārsteidzis tas, ko 
cilvēks spēj realizēt, kādām grūtībām tikt cauri. Pats cilvēks 
personīgi, arī lielo rūpnīcu piloti. Protams, vide un sadzīves 
apstākļi visiem vienādi, bet braukt lielā ātrumā ar automašī-
nu tādā apvidū – tas ir ļoti grūti un prasa lielu enerģiju. 

«Pirmajā Dakarā mēs iemācījāmies domāt par enerģijas 
saglabāšanu, jo divas nedēļās šādā veidā sevi «likt ārā»… Ja 
gribu ātri braukt, man ir ļoti jākoncentrējas. Ja dienas laikā 
jākoncentrējas 10 stundas – to var izdarīt. Bet, ja man die-
nā jākoncentrējas 12 stundas, un tas jādara 14 dienas pēc 
kārtas – tas ir ļoti grūti. Tā bija galvenā atziņa, lai brauktu 
šādos maratonos. Pavisam citādāk jādomā un citādi sevi 
jāuztur – ļoti labā fiziskajā kondīcijā. Ja vakarā esi noguris 
vai arī vakarā, vai dienas vidū zūd kaut vai kontrasts redzē-
šanai, atkal vairāk nogursti utt.»

Dakarā komunikācija ir ļoti svarīga: «Esam iemācījušies, 
ka nekāda naktsdzīve nenotiek. Es kā pilots, protams, varu 
sēdēt blakus mehāniķim, dzīvot līdzi un stāstīt – tur skrūvē-
jam, neskrūvējam, to mainām vai nemainām, bet tas ir lieki. 
Komunikāciju komandā cenšamies veidot pietiekami īsu un 
kodolīgu. Mehāniķi ķeras pie darba, strādā, ja vajag, līdz pa-
šam rītam, tikmēr sportists iet gulēt, jo nākamajā rītā jābūt 
svaigai galvai. No rīta mašīnai jābūt pilnīgi gatavai kā pirma-
jā dienā. Un tādai tai jābūt arī desmitajā dienā. Protams, ir 
kompromiss, kad lēmums jāpieņem, ņemot vērā laiku – to 
var vai nevar izdarīt. Tad ir vēl kāds, kas bez sportistiem un 
mehāniķiem atbild par komunikācijas jautājumiem, tiesne-
šiem un visu pārējo. Komandā ir nepieciešams tāds cilvēks, 
kurš komunicē, piemēram, mehāniķu vidū. Sportista uzde-
vums ir atpūsties, mehāniķim jāskrūvē.»

Saprasties no pusvārda
Andris raksturo arī sava ideālā darbinieka īpašību ko-

pumu: «Darbinieks, kurš šeit strādā, ir tāds, kurš man pa-
saka priekšā vai atbild uz jautājumu, ko es vēl neesmu uz-
devis. Tādu līmeni esam sasnieguši vai uz tādu tiecamies. 
Man ir kāda ideja vai problēma, kuru esmu pierakstījis, un 
ideālā gadījumā, kā es atveru muti, man jau to pasaka. Tas 
nozīmē, ka cilvēks par to pašu ir domājis. Protams, tas ir 
nedaudz pārspīlēti, jo visi apkārt esošie savās jomās ir lie-
lāki speciālisti par mani. Ja finansists vai skrūvētājs man 
prasīs padomu – tas kādu laiku ir iespējams, bet vienā brīdī 
jābūt otrādi – viņam ir jābūt gudrākam par mani. Tad ir 

ideāli! Tāpēc 90% gadījumos cilvēki šajā vidē sākuši savas 
apmācības kā augstākās klases mehāniķi vai inženieri.»

«Patiesībā ir tā – ja cilvēku otro reizi ņem līdzi koman-
dā uz Dakaru, viņš to ir nopelnījis, viņš ir augstākās rau-
dzes cilvēks, un ir vienalga, vai viņš ir komandas direktors, 
mehāniķis vai žurnālists. Ja viņš ir paņemts līdzi jau otro 
reizi, viss ir kārtībā. Dakarā visgrūtāk ir sadzīvot un turēt 
sevi optimistiskā noskaņojumā. Arī mehāniķiem ir tāds 
pats uzdevums, visu nakti viņš skrūvē un pa dienu viņam 
ir jānobrauc mašīnā 600 vai 800 kilometru, guļot siksnās. 
Un vakarā atkal viņam ir jāstrādā, un viss pārējais jāspēj iz-
darīt. Prasības mehāniķim ir ļoti lielas, un Dakaras režīmā 
vislielākā prasme ir sadzīvot,» grūtības iezīmē Andris.

«Ja cilvēks ticis līdz Dakarai, viņš ir guvis lielāko kolek-
tīva un manu atzinību. Savukārt, lai tiktu līdz Dakarai, kad 
viņš šeit ierodas un sāk strādāt, vienalga, vai viņš sēž pie 
datora, vai zīmē bildes, vai kaut ko skrūvē, par 90% atka-
rīgs no tā, vai viņš pats to grib darīt un ar kādu entuziasmu 
darbojas. Ja domājam par cilvēka īpašībām, pirmkārt, nepie-
ciešams entuziasms. Ja tev tas ir, visu vari iemācīties, izdarīt 
un saprast. Ja entuziasma nav, tad ir vienalga kādu naudu tu 
maksā. Algai Dakarā vispār nav nozīmes, lai arī mehāniķiem 
maksājam ļoti labi – gan Dakarā, gan šeit uz vietas.» 

Projekts «eO»
Elektrisko lietu saistībā pērn tika nodibināta atsevišķa 

firma un piesaistīti citi investori, lai lielāks finansējums 
būtu tieši šīm lietām. Visas elektriskās lietas ir nodotas 
SIA «eO», kas ir jaunā uzņēmuma nosaukums. Ir izstrādāts 
uzņēmuma piecu nākamo gadu darbības plāns – jau apzi-
nāts viss, kas tiks darīts: «Izlēmām gan projektēt, gan ražot 
elektrisko automobiļu sastāvdaļas. Mūsu mērķis nav taisīt 
mašīnu kopumā, jo Latvijā automobiļu ražošana prasa ļoti 
lielas investīcijas, un mēs to nevaram atļauties ne tikai in-
vestīciju, bet arī citu iemeslu dēļ.»

«Esam ļoti iedziļinājušies un zinām spēka elektronikas 
aspektus. Elektriskajai mašīnai, piemēram, «Oscar», ir jā-
komandē simtiem kilovatu enerģijas. Vienā pusē ir vairāku 

simtu kilovatu līdzstrāva, otrā pusē vajadzīga vairāku simtu 
kilovatu maiņstrāva. Tātad – šī lieta ir jākomandē, un ne 
tikai tā, kā dators vai mobilais tālrunis, kad ir programma 
un tā māk visu izdarīt. Šī lielā enerģija ir jāmāk pārvērst un 
komandēt acumirklī. Tā ir zinātne, un tajā esam ļoti tālu 
aizgājuši – šobrīd nodarbojamies un projektējam inverto-
rus šādām automašīnām, vadības kontrolierus, kas turpat 
iekšā integrēti. Vadības kontrolieri «eO» vajadzībām uzbū-
vējām paši,» lepojas inženieris.

«Ir ļoti daudz sarežģītu lietu, ko elektriskajā «Oscarā» 
esam salikuši iekšā – tām ir jāstrādā visām kopā. Un, lai 
tās to varētu darīt, ir jābūt vienām «smadzenēm» jeb va-
dības kontrolierim, kuru no jauna uzprojektējām un uz-
taisījām «Oscar eO» tapšanas gaitā. Tagad to komerciali-
zējam. Pievēršoties spēka elektronikai, pats esmu kļuvis 

« Ideāls darbinieks ir tāds, kurš 
man atbild uz jautājumu, ko es 
vēl neesmu uzdevis »

Andris Dambis pie sava 
lolojuma
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par elektroniķi. Un nevis tāpēc, ka es to jau zināju, bet 
gan tāpēc, ka mūsu komandā ir cilvēki, kas to pārvalda. 
Savukārt, lai to integrētu automašīnā, protams, klāt jābūt 
automobilistam. Elektronika bez automobiļa nav nekas,» 
skaidro Andris.

Runājot par to, kā viss izvērtīsies nākotnē, Andris 
nešaubīgi atzīst, ka projekts «eO» varētu kļūt par pasau-
lē plaši atpazīstamu zīmolu: «Tas bija mūsu mērķis. Pro-
tams, paralēli ir «OSC», kas nodarbojas ar visu pārējo 
automašīnai nepieciešamo bez elektronikas. «OSC» ir ļoti 
labi nostiprinājies kā autosporta zīmols. Mūs atpazīst vi-
sās šāda veida rallija sacensībās kā nopietnu partneri vai 
augstas kvalitātes tehnikas gatavotāju. Savukārt, kad iz-
veidojām «eO», mūsu mērķis bija Dakarā parādīt mūsu 
varēšanu. Ja pirms Dakaras ar potenciālajiem partneriem 
runājām, ka esam tie, kas to varēs izdarīt, ka mums ir laba 

pieredze ar parastām iekšdedzes motora automašīnām un 
ka mēs varēsim arī ar elektrību. Tie, kas noticēja, ļoti mūs 
atbalstīja,» atceras autosportists.

«Tagad – pēc Dakaras – mums nevienam vairs nav jā-
pierāda, ka mēs to varam. Bez Dakaras klāt nākuši arī rallij-
reids «Zīda ceļš» un «Africa Eco Race» sacīkstes – trīs lielas 
sacensības, kur esam finišējuši ar ļoti labiem rezultātiem. 
Tas mūsu zīmolam dod ļoti lielu pievienoto vērtību. Pie-
rādīt savu varēšanu ir ļoti vienkārši, ja spēj šādu rezultātu 
sasniegt, jo tad neviens neuzdod liekus jautājumus. Tāpēc, 
ka šie cilvēki arī ir profesionāļi. Es varbūt mazāk runāju par 
autosportistiem tāpēc, ka elektrība sasaistē ar autosportu ir 
jauna nozare. Bet tie, kas ir iekšā elektromobiļu nozarē, ab-
solūti novērtē un viņiem nav jāpaskaidro, cik tas gudrības, 
enerģijas un zināšanas prasīja, lai mēs to izdarītu. Viņi to 
labi saprot,» smaida Andris.

Oscar eO – jaunākā versija

« Nekāda naktsdzīve nenotiek – kamēr mehāniķi 
ķeras pie darba, tikmēr sportists iet gulēt »

In this interview with «The Young Engineer», Andris Dambis — graduate 
of the Riga Technical University Faculty of Transport and Mechanical Engi-

neering (RTU FTME) and the creator of «OSCar» automobiles — admits to always 
having wanted to become an automotive engineer. Certainly we also discuss the Da-
kar Rally and whether a mechanic can make an ideal teammate. We touch upon the 
«eO» project and the «OSCar eO» electric car, which stunned the world at the 2012 
Dakar Rally. According to Andris, one just needs to have unfading enthusiasm and 
everything else will follow.

Выпускник факультета транспорта и машиноведения Рижского 
технического университета (ФТМ РТУ), создатель автомашин 

«OSCar» Андрис Дамбис в беседе с журналом «Jaunais Inženieris» призна-
ется, что всегда хотел стать авто-инженером. Конечно же, беседуем и о 
ралли Дакар, и о том, является ли механик идеальным членом команды, 
о проекте «eO» и электрическом автомобиле «OSCar eO», поразившем мир 
во время ралли Дакар 2012. По мнению А. Дамбиса, нужен только неисся-
кающий энтузиазм, и … все будет!

Andris Dambis – conqueror of Dakar and 
the creator of «OSCar»

Покоритель Дакара и создатель
«OSCar» – Андрис Дамбис
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Kāpēc iesaistīties 
RTU SP?

RTU SP pārstāv visus universitātē 
studējošos. Tajā ir iesaistīti aptuveni 
350 aktīvisti – studenti no visām RTU 
fakultātēm. Katrai fakultātei ir sava 
studentu pašpārvalde, kas īsteno savus 
projektus, savukārt RTU SP, kas dar-
bojas kā centrālā institūcija, apvieno 
visas pašpārvaldes. «Gadā tiek realizēti 

aptuveni 300 lielāka vai mazāka mēro-
ga projekti, tātad teju katru dienu no-
ris kāda aktivitāte, bet dažreiz vairākās 
fakultātēs dažādi pasākumi var notikt 
pat vienā dienā. Līdz ar to studentu ie-
saiste ir ļoti liela,» iezīmē Juris Iljins. 

«Svarīgs aspekts – atmosfēra un 
vide mūsu organizācijā attīsta cilvē-
kus. Galvenais iemesls, kāpēc jaunieši 
iesaistās studējošo pašpārvaldē ir tas, 
ka var izdarīt kaut ko labu – realizēt 
to, kas patīk pašam un citiem. No tā 
var gūt ne tikai prieku, bet arī piere-
dzi, līdz ar to lielākais ieguvējs ir pats 
aktīvists,» stāsta RTU SP prezidents. 

Kā skaidro Juris, konkrēts ieguvu-
ma piemērs, piedaloties pašpārvaldes 
darbā, ir praktisko iemaņu gūšana: 
«Realizējot projektus vai kā citādi pie-
daloties pašpārvaldes darbā, students, 
piemēram, iepazīstas ar specifiskiem 
Latvijas likumdošanas aspektiem, 
iemācās, kā strādāt komandā vai to 
vadīt. Iegūstot praktisku pieredzi šā-
dos jautājumos, darba tirgū students 
ienāk ar jau pavisam citu kvalitāti.» 

Galvenie virzieni, uz kuriem foku-
sējas Studentu parlaments, ir ar studi-
jām saistītie, akadēmiskie jautājumi, kā 
arī jauniešu piesaiste. Otrs ir zinātnes 

virziens ar dažādiem apakšklubiem, 
piemēram, robotika, elektronika u. c. 
Šajos klubos students var gan iesaistī-
ties no tehniskās puses – lodēt, piedalī-
ties sacensībās un projektēt, gan orga-
nizēt konkursus. RTU SP nodarbojas 
arī ar sociāla rakstura jautājumiem – 
visu, kas saistīts ar studentu dienesta 
viesnīcām un to vides uzlabošanu.

RTU SP ir arī daudz «zaļo» aktivi-
tāšu. Piedaloties gadskārtējā konkur-
sā «Zaļais kauss», RTU tika atzīta par 
otru zaļāko augstākās izglītības iestā-
di Latvijā. Papildus tam pašpārvalde 
darbojas kultūras un sporta virzienos, 
arī tur tiek realizēti daudzi pasākumi. 
«Protams, lai visu minēto īstenotu, ir 
nepieciešams nodarboties ar sabied-
riskajām attiecībām. Piemēram, kon-
kursam «Ideju kauss», kur jau projek-
ta specifikācijās ir iekļauts, ka jābūt 
reklāmai radio, televīzijā un žurnālos, 
kā arī vides stendiem, atbildīgajiem 
cilvēkiem ir iespēja darīt to pašu dar-
bu, ko veic komunikāciju aģentūras,» 
pienākumu dažādību raksturo Juris.

Studentu 
pārstāvniecība 
valstiskā līmenī

Ambicioziem studentiem ar lie-
lāku interesi par izglītības kvalitātes 
jautājumiem un studentu tiesību aiz-
stāvēšanu ir iespēja darboties lielākā 

KRIšJĀNIS OZOLS

Pašpārvalde – 
iespēja izpausties 
un pilnveidot sevi
Sākot studijas Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), studentam galvenokārt jā-
koncentrējas mācībām. Bet vēlāk, pierodot pie jaunā dzīves ritma, universitāte 
studentam paver daudz citu iespēju, kas ļauj sevi pilnveidot ārpus lekcijām. Viena 
no šīm lieliskajām iespējām ir RTU studentu pašpārvalde. Tas ir veids, kā savu no 
studijām brīvo laiku pavadīt lietderīgi, gūstot pieredzi pasākumu organizēšanā, 
sponsoru piesaistē un daudzās citās jomās. Sarunā ar RTU Studentu parlamen-
ta (RTU SP) prezidentu Juri Iljinu uzzinam vairāk par pašpārvalžu darbu.

« Lieku galvu ķīlā, ka labāks darbs un 
augstāks vidējais atalgojums ir tiem, 
kuri aktīvi darbojušies pašpārvaldēs »

Juris Iljins
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mērogā par pašpārvaldi. RTU stu-
dents, kurš jau darbojas fakultātes 
pašpārvaldē, var iesaistīties Studentu 
parlamenta darbā. Gan pašpārvaldēs, 
gan parlamentā darbs ir vairāk orien-
tēts uz universitātes iekšējiem projek-
tiem un sadzīvi. 

RTU SP ir arī Latvijas Studentu 
apvienības (LSA) biedrs, kas ir visu 
Latvijas studentu organizāciju «jum-
ta» organizācija. LSA darbojas visu 
pārstāvēto studentu pašpārvalžu iz-
virzītie pārstāvji – domnieki. Izvirzā-
mo domnieku skaitu katrai augstsko-
lai aprēķina pēc augstskolas kopējā 
studentu skaita.

«Uzreiz jāsaka, ka LSA vairāk no-
darbojas ar politiskiem jautājumiem, 
strādājot ar politiķiem, nozaru pro-
fesionāļiem un asociācijām, lai tiktu 
aizstāvētas visu Latvijas studentu in-
tereses. Protams, LSA jāstrādā ciešā 
sadarbībā ar Izglītības un zinātnes mi-
nistriju,» skaidro RTU SP prezidents, 
«LSA domnieki izstrādā vadlīnijas un 
prioritātes, kas aptver studentu inte-
reses, un pēc tam ar šo pozīciju lobē-
šanu strādā LSA valde.»

Šā gada 14. februārī Saeima vien-
balsīgi apstiprināja Juri Iljinu Augstā-
kās izglītības padomē (AIP) kā stu-
dentu pārstāvi. AIP ir patstāvīga insti-
tūcija, kas izstrādā augstākās izglītības 
valsts stratēģiju, īsteno augstskolu, 
valsts institūciju un sabiedrības sadar-
bību augstākās izglītības attīstīšanā, 
pārrauga augstākās izglītības kvalitāti 
un nodrošina kvalitatīvu lēmumu par 
augstāko izglītību pieņemšanu.

«AIP sastāvu veido visu augstāka-
jā izglītībā ieinteresēto pušu pārstāvji: 
darba devēji, studenti, augstkolu pār-
stāvji utt. AIP ir būtiska loma valsts 
augstākās izglītības politikas veidoša-

nā – lai arī tā var tikai izstrādāt savus 
ieteikumus Izglītības un zinātnes mi-
nistrijai, ministrijai tos obligāti ir jāņem 
vērā, realizējot savu politiku. Viens no 
izskatāmajiem jautājumiem ir – vai un 
kā konsolidēt augstskolas. Šie ir ļoti bū-
tiski jautājumi valstiskā līmenī,» savu 
pienākumu nozīmi apraksta Juris.

RTU – labākie!
Runājot par inženierzinātņu stu-

diju popularizēšanu, Juris norāda, ka 
jau šobrīd notiek diskusijas, lai tajās 
palielinātu studentu skaitu. Tas tā-
pēc, ka Latvijas darba tirgū konkrē-

to jomu speciālistu pietrūkst. Iljins 
kā galveno problēmu akcentē to, ka 
jaunieši, izvēloties studiju program-
mas, bieži vien nedomā uz priekšu: 
«Inženierzinātņu programmās valsts 
piedāvā lielāko skaitu budžeta vietu, 
tātad jauniešiem ir iespēja studēt par 
brīvu. Pēc studijām gandrīz simtpro-
centīgi visiem RTU absolventiem ir 
darbs, pie tam – labāk apmaksāts par 
vidējo Latvijā. Rodas jautājums, kā-
pēc jaunieši iet studēt humanitārajās 
programmās, par kurām pašiem jā-
maksā, bet pēc absolvēšanas darbu ir 
grūti atrast, jo ir milzīga šo speciālis-
tu pārprodukcija?»

RTU studentu pārstāvniecības struktūra

Fakultātes 
pašpārvalde

Studentu 
parlaments

Latvijas Studentu 
apvienība

« Svarīgs aspekts – atmosfēra un vide 
mūsu organizācijā attīsta cilvēkus »

When starting their studies at Riga Technical University (RTU), 
students must primarily focus on learning. Later, however, hav-

ing adapted to the new pace of things, the student will discover, that 
beside education the university also offers one many different options 
for self-development. One of these options is the RTU student self-gov-
ernment. This is a great way to spend one’s free time usefully by learning 
to organize events, attract sponsors and other skills that will come in 
handy. This interview with the president of the RTU Student Parliament 
Juris Iljins reveals more on the work of student self-governments.

В первые месяцы учебы в Рижском Техническом университете (РТУ) студенту 
необходимо сконцентрироваться главным образом на учебе. Однако поcле пери-

ода адаптации к новым условиям и новому ритму жизни, студенту открываются широ-
кие возможности самоусовершенствования вне лекций. Одна из таких возможностей – 
активное участие в самоуправлении своего факультета. Это возможность не только с 
пользой проводить свободное от учебы время, но и развивать свои организаторские спо-
собности, организуя мероприятия для студентов, привлекая спонсоров и т. д. Юрис Иль-
инс, президент Студенческого парламента РТУ, в интервью журналу «Jaunais Inženieris» 
рассказывает много интересного о работе самоуправлений факультетов. 

Self-government – a chance of 
self-expression and growth

Студенческое самоуправление – возможность 
самовыражения и самосовершенствования

RTU studentu parlamenta biedri
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MATeMāTIKA

Nevienam nav noslēpums, ka, lai varētu pilnvērtīgi mācī-
ties Rīgas Tehniskajā universitātē, studentam ir jāatce-
ras daudzas formulas. Vai vismaz jāzina, kur tās meklēt. 

Žurnāls «Jaunais Inženieris» ir apkopojis, mūsuprāt, svarīgākās 
formulas, bez kurām mācību procesā neiztikt. Ceram, ka šīs 
ķīmijas, matemātikas un fizikas formulas noderēs lasītājiem – 
gan skolēniem, gan studentiem. Skolēni, gatavojoties attiecī-
gajiem centralizētajiem eksāmeniem, šī lapa var īpaši noderēt! 

Dažas 
noderīgas 

lietas
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ĶīMIjA

FIZIKA

Ни для кого не секрет, что для полноценной учебы в Рижском техни-
ческом университете студент должен усвоить и помнить множество 

формул. Или хотя бы знать, где их искать. Журнал «Jaunais Inženieris» обоб-
щил, на наш взгляд, наиболее важные формулы, без которых в учебном про-
цессе не обойтись. Надеемся, что эти химические, математические и физичес-
кие формулы пригодятся нашим читателям – как школьникам, так и студен-
там. Школьники! Вам эта страница может особенно помочь при подготовке к 
централизованным экзаменам!

Студенту на заметку 

It is no secret that studying at Riga Technical University requires one to 
memorize many formulae… or at least to know where to look for them. 

«The Young Engineer» has compiled the most essential formulae, which are an ab-
solute must-remember in the study process. We hope that the reader – be it a mid-
dle-school pupil or a student — will find these chemical, mathematical and physics 
formulas useful. A tip for our future freshmen — this list will greatly aid you in 
preparing for your centralized finals!

A few useful things

R ī G A S  T e h N I S K ā  U N I V e R S I T ā T e
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SANTA TROKšA

Tas tik ir storijs!

Rīgas Tehniskās universitātes Inže-
nierekonomikas un vadības fakultātes 
(RTU IEVF) studiju programmas «Uz-
ņēmējdarbība un vadīšana» absolvents 
Artūrs Zandersons ir sava uzņēmu-
ma SIA «CleanStart» dibinātājs un val-
des priekšsēdētājs. Jaunais uzņēmējs 
veido vienotu platformu Latvijas jauna-
jiem start-up uzņēmumiem. Darba pie-
redzi Artūrs guvis, strādājot par Silīcija 
ielejas uzņēmuma «Cleantech Open» 
projektu asistentu un starptautiskās 
sadarbības līdzkoordinatoru. Viņš ir 
bijis Sanfrancisko, Lasvegasā, Havaju 
salās, Ņujorkā, Losandželosā, bet tas 
vēl nav viss. Artūrs ir apņēmības pilns 
un kaļ lielus plānus nākotnei. 

Plug & Play Tech Center
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Kāpēc nemācīties?
Vaicājot par studiju laiku, Artūrs 

atbild: «Pabeidzot vidusskolu, sapraša-
nas par dzīvi principā nebija nekādas.» 
Gribēja mācīties par žurnālistu, bet ne-
bija lemts, un nonāca līdz ekonomis-
tam. Pieteicās dažādās skolās, bet RTU 
tika budžetā. «Un kāpēc gan nē – četri 
gadi par velti! Kāpēc nemācīties? Biju 
dzirdējis labas atsauksmes, un – četrus 
gadus man bija interesanti!»

«RTU ļoti labi novērtē visur,» ap-
galvo Artūrs, stāstot par sevi un sa-
viem kursabiedriem, kuri  tagad gan 

absolvējuši RTU maģistrantūru, gan 
strādā bankās, gan veiksmīgi darbo-
jas ārzemēs.

Līdz ar iesoļošanu augstskolā, jā-
sāk domāt un rīkoties kā pieaugušam 
cilvēkam – neviens aiz rokas nevadās 
un nepieskatīs. Jābūt uzmanīgam mā-
cībās, jādomā līdzi saviem darbiem, 
lai pirmajā sesijā neatbirtu 1/3 kursa. 
Nedrīkst ielaist parādus!

Jaunais uzņēmējs jau kopš vidus-
skolas ir bijis cītīgs laika plānotājs – 
atlika laika gan mācībām, gan dar-
bam socioloģisko pētījumu firmā SIA 
«PricewaterhouseCoopers», strādājot 
par biznesa konsultantu publiskā un 
privātā sektora konsultāciju projek-
tos, kur turpināja strādāt arī 1. kursā, 
sava pētījuma komandā iesaistot arī 
daļu kursabiedru. 

Artūrs atzīst: «Ar skolu bija tā, 
ka bija – mazliet par daudz, lai darbā 
strādātu pilnu laiku, mazliet par maz, 
lai neko nedarītu,» tāpēc Artūrs gan 
ar labām sekmēm studēja, gan strādā-
ja. Jāpiebilst, ka tā ir ļoti individuāla 
izvēle – visiem šāds studiju modelis 
nav pa spēkam. 

2. kursā Artūrs sāka strādāt par 
projektu vadītāju tulkošanas kompā-
nijā. «Katru dienu pēc skolas gāju un 
strādāju līdz vēlam vakaram. Tā es 
nostrādāju 2. kursu. Mācījos diezgan 
labi. Apmeklēju visas lekcijas, pildīju 
visus mājasdarbus.» 

3. kursā Artūram gāja grūtāk, jo 
viņš sāka strādāt par biznesa konsul-
tantu SIA «PricewaterhouseCoopers» 
un bija jāgatavojas eksāmeniem un jā-
sāk rakstīt bakalaura darbs. Par darba 

tēmu Artūrs izraudzījās «Privātās pub-
liskās partnerības finansēšanas mo-
deli Saulkrastu apvedceļa būvē». Skan 
sarežģīti, vai ne? Neskatoties uz lielo 
slodzi, Artūrs savu diplomprojektu 
aizstāvēja, saņemot vērtējumu «8».

Studiju laikā Artūram netrūka 
ideju – ar vienu no tām viņš piedalī-
jās RTU Studentu biznesa inkubatora 
rīkotajā ideju konkursā un tika diez-
gan tālu, bet nācās izstāties, jo Artūrs 
saprata, ka nav tam gatavs. «Mācījos 
tikai 2. kursā, tas bija 2009./2010. mā-
cību gads, kad bija svarīgi strādāt, 

turklāt es pats saviem līdzekļiem ide-
ju nepavilktu,» apgalvo Artūrs. Viņa 
biznesa ideja Latvijā vienmēr būs ak-
tuāla: bedru problēmas risinājums, 
izmantojot gan reklāmu, gan sociālos 
medijus, veicināt to, ka privātie uzņē-
mēji atbalsta bedru remontu.

Atklājot savu 
Ameriku

Četri gadi RTU pagāja, un Artūrs 
domāja, vai iet tālāk mācīties maģis-

trantūrā, vai vispār turpināt mācības 
Latvijā, vai doties mācīties ārpus Lat-
vijas. «Sāku skatīties Eiropas valstu 
virzienā, tad tālāk un tālāk, līdz tiku 
līdz Amerikai.»

Pateicoties Baltijas-Amerikas 
Brīvības fonda atbalstam un RTU 
mācībspēku rekomendācijas vēstu-
lēm, Artūrs jau gandrīz gadu darbo-
jas jaundibināto uzņēmumu atbalsta 
jomā ASV Silīcija ielejas uzņēmumā 
«Cleantech Open», kurā ieņem pro-
jektu asistenta un starptautiskās sa-
darbības līdzkoordinatora amatu.

2011. gada septembra beigās Ar-
tūrs aizbrauca uz ASV, 13 mēnešus 
pavadīja Sanfrancisko, bet nu atgrie-
zies Latvijā. Viņš ir bijis Lasvegasā, 
Havaju salās, Ņujorkā, Losandželosā 
un daudzviet citur plašajā Amerikā. 

Artūrs atklāj, ka gribētu dzīvot 

Havaju salās, kur cilvēki strādā bārā 
un sērfo, stresa līmenis – nulle. Par 
vienu no Sanfrancisko priekšrocībām 
Artūrs atzīst plašās iespējas – dažu 
stundu laikā var nokļūt slēpošanas 
trasē, sērfot okeānā, atrasties vīna lau-
kā Napas ielejā vai Silīcija ielejā tikties 
ar «Apple» pārstāvjiem – viss ir apkārt 
un ātri sasniedzams.

Raksturojot praksē nodzīvoto 
gadu, Artūrs atzīst: «Bija tiešām lielis-
ki!». Prakses vietas uzņēmums «Cle-
antech Open» ir tīro tehnoloģiju start-
up akselerators, kam ir īpaša jauno 

« Neatsveramu ieguldījumu Artūra 
uzņēmējdarbības gaitās ir devušas 
tieši studijas RTU »

Lasvegasa
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uzņēmumu sistēma. Ņemot vērā to, 
ka Amerikā viss ir lielāks, par «jaunu 
uzņēmumu» Amerikā uzskata tādu, 
kāds Latvijā ir liels vai vidējs. 

Artūram bija iespēja piedalīties 
šo uzņēmumu projektu vērtēšanā un 
vadībā. «Tas bija ļoti interesants laiks. 
Dzīvoju Sanfrancisko – ļoti interesan-
tā pilsētā, tur ir daudz, ko darīt. Tur 
ir pilnīgi citāda – daudz vieglāka – 
attieksme pret dzīvi. Cilvēki nekon-
centrējas uz materiālām lietam, bet 
bauda izklaidi, kultūru un viens otra 
sabiedrību,» stāsta Artūrs.

Dzīvojot Sanfrancisko, Artūram 
bija iespēja apmeklēt dažādus pasāku-
mus, klausīties cilvēkos, par kuriem 
šeit Latvijā var tikai lasīt, savukārt 
Amerikā viņi uz skatuves runā, dalās 
pieredzē, izglīto. Pēc uzrunas šo cilvē-
ku neliek mierā – iztaujā līdz pēdējai 
minūtei, jo alkst informācijas un neko 
negrib palaist garām.

Amerikā tiek novērtēti gados ve-
cāki cilvēki, kuri ir kaut ko sasnieguši, 

kuriem ir zināšanas. Viņi tiek aicināti 
iesaistīties jaunajās kompānijās gan 
valdē, gan kā mentori, kuri dalās ar 
informāciju un vērtīgu padomu. Tādā 
veidā veiksmīgiem un pieredzējušiem 
uzņēmējiem ir iespēja palīdzēt jauna-
jiem censoņiem. Jaunās kompānijas 
to novērtē, jo start-up uzņēmumiem 
ir svarīgs pieredzējušu cilvēku pa-
doms un atbalsts.

Amerikā ir piemērota vide dažādu 
hobiju uzsākšanai un attīstīšanai. «Gāju 
uz sporta zāli, jogu, dzēru kafiju parkā, 
lasīju grāmatas ar elektronisko lasītā-
ju, daudz braukāju ar kalna  un šose-
jas velosipēdiem,» ar aizrautību stāsta 
Artūrs. Ballīšu ziņā Latvijā ir labāk, jo 
Amerikā visas balles beidzas plkst. 2. 
Visas izklaides, kultūras pasākumi, da-
žādi notikumi, kurus var apmeklēt bez 
maksas, ASV ir apkopoti vienā mājas-
lapā – atliek tikai izvēlēties. 

Amerikāņiem ļoti patīk biedroties 
un veidot kopienas – mājas, kurās gan 
dzīvo, gan strādā un, protams, komu-

nicē ar šīs kopienas cilvēkiem, tā vei-
dojot plašu paziņu loku. ASV Artūrs 
ne tikai sportoja un izglītojās, bet arī 
dziedāja Sanfrancisko Latviešu bied-
rības korī.

Atgriešanās
«Nebiju vēl izkāpis no lidmašīnas 

un – jau sāku strādāt, ielecu projektos. 
Sanāca milzīga skriešana un steiga,» 
stāsta Artūrs, kurš sev līdzi atvedis 
apņemšanos attīstīt start-up uzņēmu-
mus arī Latvijā. Un tas viņam izdo-
das – Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra (LIAA) uzaicināja Artūru 
piedalīties seminārā par veiksmīgu 
start-up uzņēmumu izveidošanu. 

Pēc šā semināra daudzi interesen-
ti nāca klāt Artūram, aicināja dalīties 
pieredzē, zināšanās un palīdzēt attīs-
tīt projektus. Svarīgi ir atcerēties, ka 
Amerikā «neviens naudu virsū negā-
zīs tikai tāpēc, ka tu esi atbraucis. Ir 
jāiet, jārunā par savu ideju, jāmācās 
un jāpārslīpē sava ideja un projekts 
3000 reižu, lai izdzīvotu,» apgalvo 
jaunais uzņēmējs.

Artūrs šobrīd veido program-
mu, strādājot ciešā sadarbībā ar ASV 
vēstniecību. Pašlaik viņš atrodas ASV 

Biznesa misijā kopa ar septiņiem Lat-
vijas IT uzņēmumiem, kuri sadarbībā 
ar LIAA vada viņa izstrādāto divu 
nedēļu Silīcija ielejas iepazīšanas un 
apmācību programmu.

Pirms sākt 
uzņēmējdarbību

Neatsveramu ieguldījumu Artūra 
uzņēmējdarbības gaitās ir devušas zi-
nāšanas, kas apgūtas studējot. Paralēli 
izglītībai, uzņēmējam jāpiemīt virk-
nei rakstura īpašību, kas palīdz iet va-
jadzīgajā virzienā. «Jābūt mazliet tra-
kam, jo tu saproti, ka ar visu ļoti riskē. 
Un mierīgi naktīs tu nevari aiziet gu-
lēt. Sākumposmā ir jāiet un jāraujas. 
Jābūt līderim, jāspēj cilvēkus iedves-
mot, jāprot aiziet un paprasīt. Jāmāk 
būt mazliet nekaunīgam,» pieredzē 
dalās jaunais uzņēmējs. Pēc skolas vai 
skolas laikā veidot uzņēmumu Artūrs 
gan neiesaka, jo ir jāpastrādā kur ci-

tur, jāuzkrāj lielāka pieredze. 
Uzņēmuma līderim ir jāpastāv par 

savu komandu un jācenšas nepieļaut 
kļūdas, jāmāk pieņemt kritiku, ne-
drīkst nolaist rokas un – svarīgākais – 
jābūt ticībai savam produktam. Ne-
noliedzami vērtīga uzņēmēja īpašība 
ir prasme plānot – laiku, līdzekļus, 
notikumus. «Visu laiku dzīvo it kā ne-
ziņā – kas notiks rīt, vai es to varēšu, 
vai tikšu galā. Jābūt raksturam, kas to 
var izturēt. Neieteiktu katram iet un 
būt par uzņēmēju. Katram jādara savs 
darbs,» atzīst Artūrs. 

Pēc viņa domām – ne visi var 
uzņemties būt par līderi, jo vajag lai 
mazliet pabīda īstajā virzienā. Šādā 
gadījumā ir jāmeklē mentors, kurš 
sniegs padomus, parādīs virzienu un 
pateiks, kas tiek darīts nepareizi.

Daloties savā 
pieredzē

Artūra uzņēmums konsultē jaunos 
start-up uzņēmumus. SIA «CleanStart» 
ir daži privāti klienti, kuriem Artūrs 
palīdz sagatavoties sava uzņēmuma 
pārstāvniecībai publiski. Jaunie uzņē-
mumi tiek konsultēti par sava produkta  

« Mums Latvijā nav sava Skype – mums ir 
daudzi mazi Skype’iņi! »

Artūrs Zandersons
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novērtēšanu – kā pareizāk iesaiņot, lai 
būtu pievilcīgāks, novērtējot ar piere-
dzējušu skatu, vēlāk iesakot uzlaboju-
mus un pārmaiņas. 

«Man bija ideja izveidot «Startup-
Latvia», lai nākotnē apkopotu infor-
māciju par to, kas notiek Latvijā, kādi 

ir biznesa inkubatori, start-up un to ie-
spējas ārvalstīs, kur visi ir gatavi drau-
dzēties un ko jaunu veidot. Pašlaik 
idejas sākumposms jau ieviests dzīvē, 
izveidots zīmols un mājaslapa www.
startuplatvia.eu, kur iespējams sekot 
līdzi arī ASV biznesa misijas gaitai, lai 
palīdzētu komunicēt visiem cilvēkiem. 
Tā būs liela vērtība arī citām valstīm, 
lai veidotu kopīgus plānus. Tādā veidā 
var ietekmēt vietējo start-up kultūru,» 
skaidro idejas autors.

Atbildot uz jautājumu par viņa ie-
guvumu, Artūrs iedvesmojoši atbild: 
«No tā saņemu gandarījumu, jo esmu 
ieinteresēts, lai Latvija un latvieši iet 
un dara. Ir ļoti daudzi uzņēmīgi un 
veiksmīgi uzņēmumi, bet uzskatu, ka 
mēs savus varoņus pietiekami neat-
zīstam. Bet vajadzētu. Mums nav sava 

Skype – mums ir daudz mazi Skype’iņi. 
Ir jāatzīst varoņi jau sākumposmā, 
nevis pēc tam, kad tie pašu spēkiem ir 
sasnieguši starptautisku atzinību.»

Artūrs atzīstas, ka viņam ir vēl-
me kādreiz atgriezties uz dzīvi San-
francisko, jo tur viņš jutās laimīgs. 
«Tur dzīve bija vienkāršāka, jo cilvē-
kiem ir augsts dzīves līmenis, cilvēki 
atpūšas, sporto un strādā. Tur ir cita 
dzīves dinamika, kas ir man tuva. 
Saistībā ar programmu man Latvijā 
jādzīvo divi gadi, un šis laiks tiks iz-
mantots papildu izglītības iegūšanai. 
Ceru, ka izdosies vairāki projekti un 
varēšu braukt un palīdzēt, lai attīstī-
tu start-up uzņēmumus. Vēlos turpi-
nāt dibināt sakarus, strādāt projek-
tos Latvijā.» 

Nākotnē Artūrs vēlētos sadarbību 

ar kompānijām un start-up komūnām. 
Daudzi uzņēmumi ārvalstīs novērtē 
šādu sadarbību ar start-up uzņēmu-
miem. «Es redzu, ka ir lietas, ko mēs 
varam uzlabot. Meklēju domubiedrus 
gan biznesā gan jauniešos.»

Vēlējums topošajiem 
studentiem

«Novēlu nedomāt, ka būs viegli, 
jo tā nebūs. Ja jūti, ka tas nav tavs, 
tad labāk mainīt. Ieteiktu negaidīt, 
ka tev visu iedos, jo – ir jāiet pašam 
un jādara. Ir vērtīgi skolas laiku iz-
mantot, iesaistoties kādās organizā-
cijās, praksēs, jo iegūtie kontakti ag-
rāk vai vēlāk noderēs,» iesaka Artūrs 
Zandersons. 

« Sanfrancisko priekšrocība – dažu 
stundu laikā var nokļūt slēpošanas 
trasē, sērfot okeānā vai Silīcija ielejā 
tikties ar «Apple» pārstāvjiem »

Ar jaunajiem uzņēmējiem Startup nedēļā Sanfrancisko

Artūrs Zandersons – a student in the “Entrepreneurship and Manage-
ment” programme at the Riga Technical University Faculty of Engi-

neering Economics and Management (RTU FEEM) – is the founder and chair-
man of SIA «CleanStart» – his very own company. The young entrepreneur is 
creating a unified platform for new start-up businesses in Latvia. Artūrs has 
learned a thing or two while working as a project assistant and international 
partnership coordinator for «Cleantech Open» in Silicon Valley, CA. He has 
been around San Francisco, Las Vegas, Hawaii, New York and Los Angeles, but 
it would seem that is just the start. Artūrs ir determined to pull of some big 
plans in the near future.

Выпускник программы «Предпринимательство и управление» Факуль-
тета инженерной экономики и управления Рижского технического 

университета (ФИЭУ РТУ) Артурс Зандерсонс является учредителем и пред-
седателем правления собственного предприятия ООО «CleanStart». Молодой 
предприниматель создает единую платформу для новых start-up предприятий 
Латвии. Опыт работы Артурс черпал, работая в предприятии Кремниевой до-
лины «Cleantech Open» ассистентом проектов и координатором международно-
го сотрудничества. Он уже побывал в Сан-Франциско, Лас-Вегасе, на Гавайских 
островах, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, но это еще не все. Артурс полон реши-
мости и строит большие планы на будущее.

Now that’s some story! Вот это «сторий»!
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A rmands sevi un komandu raksturo kā aktī-
vus cilvēkus, kuri paralēli mācībām nodar-
bojas ar jaunām, interesantām lietām. Viņi 
attīsta Latvijā salīdzinoši jauno virtuālās 
ekskursijas tehnoloģiju un meklē veidus, 
kā jomu papildināt un pilnveidot. Viņa ko-

manda dara visu – filmē, fotografē, piesaista klientus, pro-
grammē un montē. Par savu potenciālo klientūru Armands 
nosauc jebkuru restorānu, iestādi, nekustamo īpašumu 
aģentūru vai viesnīcu, kam ir svarīgi, lai viņu klienti varētu 
iepazīties ar konkrēto telpu vai vietu pirms apmeklējuma.

Virtuālā ekskursija ir 360 grādu leņķī fotogrāfētu attē-
lu kopums, ko pārveido interaktīvā virtuālajā vidē. Gatavo 
produktu klients var publicēt savā mājaslapā. Galvenās Ar-
manda piedāvātā produkta priekšrocības ir tas, ka var ie-
taupīt laiku, jo nav nepieciešams apskatīt objektu klātienē, 
ekskursija ir pārāka par parastajām fotogrāfijām, jo rodas 
telpiskuma un klatbūtnes sajūta. Turklāt – tas padara uzņē-
mumu vai iestādi atvērtāku un pieejamāku, tātad klientam 
simpātiskāku.

Ideja par sava biznesa sākšanu virtuālo ekskursiju jomā 
radusies jau vidusskolā, atslēga tās realizācijai bija zināšanu 
ieguve. Tāpēc loģiska izvēle bija studijas RTU. Studējot baka-
laura līmenī, Armands ieguvis vairākus draugus, kuri vēlāk 

arī kļuvuši par viņa biznesa partneriem. «Bakalaura studiju 
laikā meklējām atbalstu arī no malas, bet vēl vajadzēja no-
briest,» smaida jaunais uzņēmējs.

Sākot studijas maģistrantūrā, Artūrs pieteicās RTU Biz-
nesa interešu klubā «Portfelis», kur ir iespēja gada garumā 
iegūt bezmaksas neformālo biznesa izglītību. Tieši «Port-
felī» Armanda komandai ieteica pieteikties RTU biznesa 
inkubatorā. «Tika piedāvāts profesionāļu atbalsts un telpas 
ar visu aparatūru. Nodomājām – «Un kāpēc gan nē?» Uz-
rakstījām biznesa plānu, inkubatora pārstāvjiem patika, un 
mēs tikām iekšā,» Armands uzslavē ātro procesu.

Skats uz Zviedriju
Patlaban uzņēmums «Motion Media Park» analizē, kā 

tehnoloģijas attīstīsies nākotnē. Armands uzskata, ka ir 
svarīgi pētīt jaunākās tendences: «Mēs meklējam jaunas 
iespējas un produktus, ko piedāvāt nākotnē. Tas ir svarīgi, 
jo informācijas tehnoloģijas ir visstraujāk augošā un mai-
nīgākā nozare. Šobrīd skatāmies uz 3D tehnoloģijām – mēs 

to saucam par paplašināto realitāti.» 
«Gada laikā esam izdarījuši tikpat 

daudz, cik mūsu konkurenti, strādājot di-
vus līdz trīs gadus,» uzsver Armands. Kā 
galveno tirgu savam pakalpojumam ār-

pus Baltijas valstīm Armands uzskata Zviedriju un vēlāk 
arī citas Skandināvijas valstis – viņi tulko savu mājaslapu 
zviedru valodā un vēlas panākt, lai arī zviedru Google var 
viņus atrast. Ņemot vērā tendenci, ka cilvēki aizvien vairāk 

No inkubatora līdz
Mūsdienās daudzi gribētu teikt: «Es esmu uzņēmējs». Rīgas Tehniskās univer-
sitātes (RTU) Datorzinību un informācijas tehnoloģijas fakultātes maģistrants 
Armands Zagorskis un trīs viņa studiju biedri to var droši apgalvot. RTU Stu-
dentu biznesa inkubatorā radītais uzņēmums «Motion Media Park» gada laikā 
kļuvis par nopietnu spēlētāju savā nozarē un jau ieguvis vairākus lielus klientus. 
Viņi neplāno apstāties pie iesāktā un jau gatavojas iekarot  kaimiņvalstu tirgus.

KRIšJĀNIS OZOLS

Misija 
sniegt digitālu un interaktīvas 
vides pakalpojumu, kā arī 
komunikācijas atbalstu. 

Vīzija 
kļūt par vienu no vadošajiem 
un atpazīstamākajiem digitālo 
multimediju pakalpojumu 
sniedzējiem Eiropā.

Uzzini vairāk:  www.mmp.lv 

Kas ir 360 
grādu objektu 
foto?
Fotouzņēmumu ko-
pums, kas ļauj apskatīt 
vietu vai telpu no jeb-
kura horizontāla leņķa. 
360 objektu foto ļaus 
to apskatīt un iepazīt 
labāk, prezentēt inter-
aktīvāk, uzskatāmāk 
un atmiņā paliekošāk.

No labās:
Armands 
Zagorskis 
un kolēģis 
Pēteris 
Tīss

« ja tev ir ideja – rīkojies! Dibini savu 
uzņēmumu un lec iekšā! »

26 J A U N A I S  I N Ž E N I E R I S



lieto internetu, lai uzzinātu par laika pavadīšanas iespējām, 
Armands prognozē, ka virtuālo ekskursiju pakalpojumu 
iekāros aizvien vairāk uzņēmumu.

Bez kurioziem neiztikt
Kā stāsta Armands, fotografējot objektus, ir gadījušies 

arī kuriozi: «Vienreiz bija pasūtījums izveidot virtuālo tūri 
pārdošanā izliktam dzīvoklim, saimnieks pats nevarēja at-
braukt, bet mums uzticējās gana daudz, lai iedotu dzīvokļa 
atsēlgas un signalizācijas kodu. Iegājām dzīvoklī, gribējām 
ievadīt kodu, bet izrādījās, ka tam atvēlētais laiks bija ļoti 
īss un mēs, protams, nepaspējām. Signalizācija iedarbojās, 
un drīz pēc tam ieradās arī apsargi. Bija diezgan grūti vi-
ņiem ieskaidrot, kas esam un ko tur darām.»

Citreiz klienti esot lūguši virtuāli «piepušķot» fotogra-
fējamo vietu – bijuši grafiti un nepiedienīgi vārdi, ko vaja-
dzējis aizkrāsot. Kāds klients lūdzis dzīvoklī uzzīmēt divus 
logus, kuru tur patiesībā nemaz nav, ko Armanda koman-
da, protams, arī izdarījusi. «Tas, kā klients to izskaidros ci-
tiem, jau ir viņa paša ziņā,» piebilst jaunais uzņēmējs.

Ja ir ideja – jārīkojas!
«Studiju laikā sākt kaut ko jaunu ir izdevīgi. Vēlāk jau 

būs par vēlu – jādibina un jāuztur ģimene, ir vairāk pienā-
kumu un vairs nevar tā riskēt, vajag stabilitāti. Tāpēc cilvēki 

ar ģimeni jaunus uzņēmumus dibina retāk, neviens nevēlas 
pakļaut riskam ģimenes labklājību. Tieši tāpēc studiju laiks 
ir labākais. Ja tev ir ideja – rīkojies! Dibini savu uzņēmumu 
un lec iekšā!» iesaka Zagorskis.

«Ļoti vērtīgu palīdzību deva tieši pieredzējušie mento-
ri, kurus uzņēmējiem piedāvāja RTU Biznesa inkubators. 
Šobrīd uzņēmumam tuvojas inkubatora izmantošanas ter-
miņa beigas, tāpēc gandrīz katru dienu zvanu juristam un 
prasu padomu dažādos jautājumos. Šo iespēju ir jāizman-
to, kamēr tā ir!» atzīst Zagorskis.

tirgus iekarošanai

RTU Karjeras diena
RTU Karjeras diena – tā ir iespēja iegūt informāciju par pieejamām prak-
ses vietām un darba iespējām, kā arī iegūt informāciju par savu nozari un 
esošo situāciju darba tirgū. Aicināti arī studētgribētāji!

Norise: 2013. gada 21. martā BT1 Starptautiskajā izstāžu centrā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 8.

RTU Studentu biznesa inkubators
Projekts «RTU Studentu biznesa inkubators» sākts 2010. gadā, sadarbo-
joties RTU Karjeras centram un RTU Studentu parlamentam. Izmantojot 
universitātes un ārējos resursus, studentiem tiek sniegta iespēja realizēt 
savas biznesa idejas, viena gada garumā saņemot studentu biznesa in-
kubatora piedāvātās privilēģijas. 

Uzzini vairāk www.rtu.lv/karjera

Today many would like to state: “I am an entrepreneur”. The Riga 
Technical University Faculty of Computer Science and Information 

Technology master student Armands and four of his study-mates can state 
this with confidence. In just a year their company «Motion Media Park», 
founded at the RTU Student Business Incubator, has grown to be a serious 
competitor in its niche and has gained several significant clients. And they 
have no intention of taking a break and are already preparing for a push into 
the markets of our neighboring countries.

Сегодня очень многие хотели бы о себе сказать: «Я – предприниматель». 
Студент магистратуры Факультета компьютерных наук и информацион-

ных технологий Рижского технического университета (РТУ) Армандс Загорскис и 
четверо его друзей могут с уверенностью себя так называть. Предприятие «Motion 
Media Park», созданное в Студенческом бизнес-инкубаторе РТУ, за год с момента 
рождения стало серьезным игроком в своей области и уже приобрело нескольких 
крупных клиентов. Студенты-предприниматели не планируют останавливаться 
на достигнутом и готовятся к завоеванию рынков соседних стран.

From the incubator to a push into the market От инкубатора до завоевания рынка

«Motion Media Park» darba procesā
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P
agājušais gads aizritēja ne tikai RTU 
150 gadu jubilejas zīmē. Arī sekmīgākā 
starptautiskā studentu apmaiņas prog-
ramma «Erasmus» atzīmēja jubileju – 
25. gadskārtu. Programma nosaukta 
dāņu filozofa, teologa un humānista 
Roterdamas Erasma vārdā, un kopš tās 

izveides 1987. gadā gandrīz trīs miljoni studentu, to vidū 
aptuveni 1250 RTU studentu, izmantojuši studiju vai prak-
ses iespējas. Noslēdzot «Erasmus» programmas jubilejas 
gadu, Valsts Izglītības attīstības aģentūra godināja tās Lat-
vijas augstskolas, kas iesaistījušās «Erasmus» programmā 
kopš tās pirmsākumiem Latvijā – 1999./2000. akadēmiskā 
gada. To vidū esam arī mēs. Lepojamies ar plašo sadarbī-
bas partneru skaitu un studentu, mācībspēku un personāla 
mobilitātes statistikas progresīvo attīstību, kas iedvesmo 
tālākai darbībai.

«Erasmus» – 
eiropas, Latvijas un RTU 
veiksmes stāsts

JOLANTA JURĒVICA

28 J A U N A I S  I N Ž E N I E R I S



2012 went by not only in celebrations the 150th anniversary of RTU, but 
also marked 25 years since the foundation of the most successful interna-

tional student exchange program «Erasmus». Since its foundation in 1987 nearly 
3 million students – among them approximately 1250 students of RTU – have 
used this opportunity to study or undergo field-practice abroad. To mark the 
end of the anniversary year for «Erasmus», the State Education and Development 
Agency paid homage to those Latvian higher schools, which are participating in 
the «Erasmus» programme since it was introduced in the 1999/2000 academic 
year. RTU is one of these higher schools. In this issue we offer the reader a stu-
dent’s and lecturer’s story on their experience with «Erasmus».

Год 2012-ый прошел не только под знаком 150-летия РТУ. Наиболее ус-
пешная программа международного обмена студентов «Erasmus» также 

отмечала свой юбилей – 25-летие. С момента ее создания в 1987 году почти 
три миллиона студентов, в том числе приблизительно 1250 студентов РТУ, по-
лучили поддержку программы для учебы или практики за рубежом. В конце 
юбилейного года программы «Erasmus» Государственное агентство развития 
образования чествовало те вузы Латвии, которые участвовали в программе с 
первого года ее действия в Латвии – 1999/2000 академического года. Один из 
этих вузов – Рижский технический университет. В этом номере журнала пред-
лагаем вниманию читателей два рассказа участников программы «Erasmus».

«Erasmus» – the success story of Latvia and RTU «Erasmus» – история успеха Европы, Латвии и РТУ

Lauma Lazdāne, 
4. kursa studente

Nu jau apritējis gads, kopš mana 
studiju vieta ir Vācijā. Viss sākās ar 
domu par obligātās prakses veikša-
nu Vācijā, izmantojot «Erasmus» ie-
spējas. Ņemot vērā izvēlētās studiju 
programmas specifiku, prakse ārval-
stīs piešķir manām studijām augstu 
pievienoto vērtību. 

Kādēļ Vācija? Tādēļ, ka es protu 
vācu valodu un man jau bija izvei-
dojušies pirmie pozitīvie iespaidi 
par šo valsti, kultūru un cilvēkiem, 
turklāt Vācija ir augsti attīstīta valsts 
ar augstām prasībām, un man tas 
bija kā izaicinājums – vai es spēšu 
pielāgoties šīm prasībām. Pēc apmē-
ram 50 pieteikumu izsūtīšanas da-
žādiem uzņēmumiem un vairākām 
Skype intervijām, saņēmu piecas 
pozitīvas atbildes un izvēlējos vidē-
ji lielu datorprogrammu ražotāju ar 

partneriem Anglijā un Rumānijā, kā 
arī ar sadarbības potenciālu Baltijā. 
Praktizējos mārketingā un produk-
tu izplatīšanā, jau pirmajās nedēļās 
sapratu, ka man šī vide ļoti patīk, 
tādēļ pagarināju prakses periodu vēl 
par trim mēnešiem, kā arī pieteicos 
«Erasmus» studijām Humbolta Uni-
versitātē Berlīnē, vienā no Vācijas 
labākajām universitātēm. Šīs studijas 
ir ļoti mainījušas manu skatījumu uz 
dzīvi un domas par izglītības nozīmi 
cilvēka mūžā. 

Noteikti iesaku visiem izmantot 
«Erasmus» piedāvātās prakses un 
studiju iespējas! Ieguvums ir ne tikai 
jaunas zināšanas un pieredze, bet arī 
vairāk draugu (turklāt visās pasaules 
malās!), kurus vēlāk var apciemot. 
Mans ««Erasmus» laiks» ir noārdījis 
visas neredzamās robežas starp Eiro-
pas valstīm, un tagad jūtos ne tikai kā 
Latvijas, bet arī kā Eiropas pilsone.

Sarmīte Barvika, 
lektore 

2012. gada septembrī saistībā ar 
«Erasmus» mobilitātes programmu 
divas nedēļas viesojos un integrējos 
Ālto Universitātes (Somija) Inženie-
rijas skolas Nekustamā īpašuma, plā-
nošanas un ģeoinformātikas depar-
tamenta programmas «Nekustamā 
īpašuma ekonomika un vērtēšana» 
mācību procesā, lasot lekcijas maģis-
trantiem, kā arī sekojot līdzi atsaucīgo 
un profesionālo somu kolēģu ikdienas 
darbam. Ālto Universitātes program-
mas saturs atbilda manai profesionā-
lajai kompetencei, varēja iepazīt aka-
dēmisko vidi Somijā, kā arī pilnveidot 
personisko sniegumu. 

Iegūtā pieredze ir daudzpusīga – 
sākot ar strauju integrēšanos nepazīs-
tamā akadēmiskā vidē līdz atziņai, ka 
augstskolas vai konkrētas program-
mas «veiksme, popularitāte un at-
pazīstamība» norāda uz akadēmiskā 
personāla kompetenci, starptautisko 
atpazīstamību un atvērtību darbam ar 
studentiem un attiecīgās jomas profe-
sionāļiem.

Aicinu ikvienu RTU mācībspē-
ku pārbaudīt un uzlabot savu pro-
fesionālo kompetenci, kā arī iegūt 
jaunus sadarbības partnerus un ne-
aizmirstamu pieredzi ar visaugstāko 
novērtējumu, izmantojot «Erasmus» 
programmas piedāvājumu akadē-
miskajam personālam.

«Erasmus» studenta acīm

Pieredze ar visaugstāko novērtējumu – 
«Erasmus» mācībspēkiem

Lauma Lazdāne

Sarmīte Barvika
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Kādas iespējas sniedz BEST?
Katru gadu BEST organizē dažādus pasākumus tehnis-

ko universitāšu studentiem, ļaujot pilnveidot sevi, paplaši-
nāt zināšanas, nodibināt jaunus kontaktus un gūt starptau-
tisku pieredzi.

«Learning makes the master» – studentiem ir iespēja sa-
tikt citu Eiropas valstu studentus, dalīties pieredzē, iegūt 
jaunas zināšanas, piedaloties akadēmiskajos kursos, starp-
tautiskajās inženieru sacensībās, izklaides vai kultūras pa-
sākumos dažādās Eiropas valstīs.

BEST kursi ir iespēja mainīt ierasto mācību vidi, lai 
paplašinātu savas zināšas kādā no sev interesējošām teh-
niskajām tēmām: ekonomikā, mārketingā vai vadībā kādā 
citā Eiropas valstī. Tevi sagaida interesantas lekcijas, vizītes 
dažādās kompānijās un biznesa centru apmeklējumi – ne-
aizmirstama pieredze un kontaktu kalni!

Pieteikties sezonālajiem kursiem vari četras reizes gadā. 
To ilgums parasti ir no 8 līdz 14 dienām, darba valoda – an-
gļu. Lai piedalītos kursos, nav nepieciešamas pamatzināša-

nas. Vari pieteikties arī uz kursiem, kas nav saistīti ar Tavu 
specialitāti, un izmēģināt ko jaunu. Vienīgās izmaksas, kas 
Tev jāsedz, ir ceļa izdevumi turp un atpakaļ uz izvēlēto val-
sti. Kursu dalības maksa ir ne vairāk kā 20 eiro, tas ietver 
dzīvošanu, ēdināšanu un nodarbības. 

Nozīmīga loma BEST ir sadarbības partneriem – da-
žādi starptautiski uzņēmumi, kas piedāvā gan darba, gan 
prakses iespējas studentiem Eiropas valstīs. Izmantojot 
BEST partneru piedāvājumus, arī Tu jau rīt vari veidot 
starptautisku karjeru.

Ko dara BEST-Riga?
BEST-Riga darbojas 40 aktīvi Rīgas Tehniskās universi-

tātes (RTU) studenti, pārstāvot visas fakultātes – atšķirīgi 
uzskatos, domāšanā, pieredzē un tajā, ko studē. Tomēr vi-
sus vieno viens kopīgs mērķis – BEST-Riga. 19 gadu laikā 
BEST-Riga ir kļuvusi par sava veida skolu, kurā, mācoties 
un darbojoties, iegūtā pieredze ir neatsverama turpmākajā 
dzīvē ikvienam BEST biedram!

RTU studentiem piedāvājam piedalīties BEST lielākajā 
pasākumā – EBEC Riga jeb RTU BEST Inženieru sacensī-
bās – asini prātu un pierādi savas inženiera spējas, sacenšo-
ties ar vēl 150 studentiem divās kategorijās: konstruēšanā 
un situācijas analīzē.

RTU studentu nometnē «Step by Step: how to be the 
best of the best» – 50 RTU studentiem tiek sniegta iespēja 
piedalīties trīs dienu intensīvā nometnē, kurā tiek attīstītas 
studentu personīgās prasmes un īpašības, tā paaugstinot to 
konkurētspēju darba tirgū.

BEST piedāvā arī treneru apmācības dažādās jomās: 
prezentācijas prasmes, komandas vadība, līderisms, pro-
jektu vadība u. c.

KRIšJĀNIS OZOLS

Nākotnes inženierzinātņu 
speciālistu kalve BEST-Riga

BEST-Riga misija ir pilnveidot inženierzinātņu studentus, prioritāte – piedāvāt 
augstas kvalitātes pakalpojumus studentiem visā Eiropā, apvienojot visas trijstūra 
«students – uzņēmums – universitāte» iesaistītās puses. BEST-Riga ir kļuvusi par 
atzītu studentu organizāciju Latvijas vadošo uzņēmumu vidū, pateicoties organi-
zētajiem pasākumiem un brīvprātīgajai iniciatīvai. Uzzini, kā arī Tu vari iesaistīties!

Nāc un pievienojies!
Ja arī Tevi interesē BEST-Riga daudzveidīgo iespēju pasaule, esi laipni aicināts pievienoties mūsu draudzīgajai BEST-Riga 
ģimenei. Raksti uz info@best.rtu.lv vai nāc uz mūsu atvērto sēdi  6. martā plkst. 18.30 Kaļķu ielā 1, 219. auditorijā.

Izbaudi studenta dzīvi pilnībā! 
Piesakies BEST vasaras kursiem līdz 17. martam un pavadi vasaru, attīstot sevi, iepazīstot citu valstu kultūru un gūstot 
unikālu pieredzi. Piesakies http://www.best.eu.org/student/courses/coursesList.jsp
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Inženieru 
sacensību jubileja

«RTU BEST Inženieru sacensības» 
jeb EBEC Riga (European BEST Engi-
neering Competition Riga) ir kļuvušas 
par neatņemamu studentu dzīves no-
tikumu, kas jau kopš 2004. gada pul-
cē arvien vairāk un vairāk dalībnieku. 
Darbs pie sacensībām  notiek vairāk 
nekā pusgadu – tiekoties, plānojot un 
īstenojot noteiktos mērķus. Sacensības 
ir viens no vērienīgakajiem BEST-Riga 
ikgadējiem projektiem, kas apvieno 
universitāti, uzņēmumus un RTU stu-
dentus, lai visas iesaistītās puses veido-
tu veiksmīgu sadarbību nākotnē.

Sacensību atskats
10. EBEC Riga sacensības notika 

2013. gada 23. februārī Rīgā, Kaļķu 
ielā 1. Darbība norisinājās divās ka-
tegorijās: konstruēšanā un situācijas 
analīzē. Abās sacensību kategorijās 
piedalījās komandas četru cilvēku 
sastāvā – 152 atlasi izturējušie RTU 

studenti un astoņi vidus-
skolēni no Rīgas Kla-

siskās ģimnāzijas un 
Jelgavas Spīdolas 
ģimnāzijas. 

Konstruēšanas 
kategorijā uzdevums 

tika izstrādāts sadar-
bībā ar SIA «FIMA» – 

Baltijas reģiona inteliģento 
inženiertehnisko risinājumu integrato-
ru. Jau divus gadu desmitus uzņēmums 
izstrādā specializētus risinājumus, kas 
palīdz citiem uzņēmumiem un organi-
zācijām uzlabot savas darbības rezultā-
tus. Uzņēmums strādā ar inovācijām, 
kas ļauj modernizēt apkārtējo vidi un 
infrastruktūru. Savukārt situācijas 
analīzes kategorijā dalībniekiem bija 
jārisina teorētiska rakstura problēma, 
prezentācijas veidā izstrādājot risinā-
jumus un ieteikumus.

Sacensību 
kategorijas

Viens no EBEC Riga mērķiem ir 
veicināt tehnisko zinātņu studentu 
profesionālās izaugsmes iespējas. Sa-
censību laikā studentiem tiek dota 
iespēja pārbaudīt savas teorētiskās 
zināšanas praksē, risināt uzņēmu-
mu piedāvātos uzdevumus, tikties ar 
nozares speciālistiem un gūt ieskatu 
situācijās, ar kurām ikdienā saskaras 
profesionāli inženieri. Sacensību no-
rise ir svarīga Latvijas konkurētspējas 
nodrošināšanai ilgtermiņā, jo tikai 
jauni, spējīgi un radoši inženieri ir 
stabils garants ilgtspējīgai Latvijas at-
tīstībai nākotnē.

Pretim Eiropas 
virsotnēm!

RTU inženieru sacensības ir pir-
mais līmenis BEST inženieru sacensī-
bu kopējā struktūrā. Katras sacensību 
kategorijas uzvarētāju komanda iegūst 
iespēju startēt sacensību nākamajā 
kārtā – «Baltijas Inženieru sacensībās» 
(EBEC Baltic), kas 2013. gadā no 5. līdz 
9. maijam norisināsies Sanktpēterbur-
gā, Krievijā. Komandas cīnīsies par ie-
spēju doties uz Eiropas līmeņa BEST in-
ženieru sacensību finālu, kur iespējams 
mēroties spēkiem ar labākajiem Eiro-
pas tehnisko universitāšu studentiem. 
EBEC Final 2013. gadā no 1. līdz 9. au-
gustam norisināsies Varšavā, Polijā.

Topošie inženieri atzīmē Inženieru sacensību 

10. jubileju

« EBEC Riga dod iespēju tikties 
ar nozares speciālistiem un gūt ieskatu 
situācijās, ar kurām ikdienā saskaras 
profesionāli inženieri »

The sole purpose of BEST-Riga is to improve the skills of engineer-
ing students, the priority – to offer high-quality services to students 

throughout Europe by bringing together all parties involved in the student-
business-university triangle. As a result of its events and volunteer work 
BEST-Riga has become an acknowledged student organization among the 
leading companies in Latvia.

Основная задача BEST-Riga – развивать студентов инженерных наук, 
приоритет организации – предлагать студентам всей Европы услуги 

высокого качества путем объединения всех трех сторон треугольника «студент-
предприятие-университет». Организация BEST-Riga заслужила признание в сре-
де ведущих предприятий Латвии благодаря многочисленным организованным 
мероприятиям и волонтерской инициативе.

BEST-Riga: Where the engineering 
specialists of the future are forged

Кузница будущих специалистов 
инженерных наук BEST-Riga
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Kāda, Jūsuprāt, ir RTU nozīme Rīgai?
RTU ir ne tikai Rīgas domes tuvākais kaimiņš, bet arī 

senākā un vēstures bagātākā Rīgas augstskola. Tāpēc, pro-
tams, pilsētai ar to ir ciešas saiknes. Mēs labprāt sadarboja-
mies ar visām lielākajām Rīgas augstskolām. RTU priekš-
rocība ir tās tehniskā ievirze, jo šajā jomā mums valstī šo-
brīd ir lielākais speciālistu deficīts. Un tieši tāpēc RTU ir 
liels attīstības potenciāls. 

RTU studenti apgūst zināšanas, kas nepieciešamas 
pilsētas ekonomikai svarīgām nozarēm, šajā augstskolā 
dzimst inovatīvas idejas un to praktiskie pielietojumi;  bez 
tā visa nav iedomājama mūsdienīga, attīstīta Eiropas met-
ropole – un Rīga pretendē uz šādu titulu. Domāju, ka RTU 
150 darbības gadi ir apliecinājuši augstskolas izaugsmes un 
pilsētas attīstības ciešo saikni. 

Kā Jūs vērtējat RTU aktuālo projektu 
«RTU – Pilsēta pilsētā» Ķīpsalā? Kā tas ietek-
mēs Ķīpsalu, tās attīstību?

Tas, ka vienuviet atradīsies mācību korpusi, laborato-
rijas, bibliotēka, sporta būves, administratīvās ēkas un stu-
dentu dienesta viesnīcas, ir ļoti pozitīvs scenārijs. Gan uni-
versitātei, gan pilsētai kopumā. Ja šeit ik dienas uzturēsies 
ap 15 000 studentu, kā arī mācībspēki, tehniskais perso-
nāls – tas atbilst Latvijas vidēja lieluma pilsētas iedzīvotāju 
skaitam, un ir  ļoti nozīmīgs visas Ķīpsalas attīstības resurss 
un potenciāls. Tas piesaistīs pakalpojumu sniedzējus,  tā-
dējādi atdzīvinot Ķīpsalas vidi. Arī izglītība un zinātne 
Rīgā progresēs augstākā līmenī.

Cik man zināms, Ķīpsalā ir plānota liela Elektro-
transporta laboratorija,  jauna Robotu tehnikas labora-
torija, Ražošanas procesu automatizācijas laboratorija, 
kur jaunajiem speciālistiem būs pieejamas modernas ra-
žošanas iekārtas. Tās ir jomas, kas pašlaik ekonomikā ir 
perspektīvas. Elektrotransports un ar to saistītie pētījumi, 
zinātne un ražošanas attīstība – tas varētu būt īpaši nozī-
mīgs un interesants Rīgai.  

Plānotais Baltijas reģionā modernākais inženierzinātņu 
studiju centrs, kur iecerēts piesaistīt arī ārvalstu speciālis-
tus,  noteikti vairos arī  pilsētas prestižu, un šādi pasākumi 
atstāj  pozitīvu ietekmi uz pilsētas ekonomiku.

Kādi ir Rīgas domes plāni Ķīpsalas ceļu un 
komunikāciju uzlabošanai, lai nodrošinātu 
pieaugošo salas iedzīvotāju skaitu ar nepie-
ciešamo infrastruktūru?

Projekta «RTU – Pilsēta pilsētā» realizācijā būs jāplā-
no Ķīpsalas ielu rekonstrukcija, kas daļēji jau notiek cita 
iemesla dēļ – norisinās Daugavgrīvas un Krišjāņa Valde-
māra ielu mezgla rekonstrukcija. Šādas izglītības funkci-
jas attīstība Ķīpsalā neapšaubāmi liks pilsētai prioritāri 
izvērtēt nepieciešamo ceļu izbūvi, sabiedriskā transporta 
pietiekamību u. c.

Pilsētas teritorijas plānojums šeit  perspektīvā paredz 
vēl viena  tilta izbūvi ielas turpinājumā starp RTU kom-
pleksu un izstāžu centru savienojumam ar Zunda kreiso 
krastu (Durbes iela), vairāku gājēju un velosipēdistu tiltu 
izbūves iespējas pāri Zunda kanālam, kā arī – tālākā nā-
kotnē – Hanzas šķērsojuma izbūvi. Perspektīvā šis rajons 
tiks savienots arī ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas infra-
struktūru. 

RTU – Rīgai, Rīga – RTU

« RTU sniedz zināšanas, 
kas nepieciešamas 
pilsētas ekonomikai 
svarīgām nozarēm – bez 
tā visa nav iedomājama 
mūsdienīga, attīstīta 
eiropas metropole »

R īgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs intervijā žurnālam «Jaunais 
Inženieris» stāsta par pilsētas un Rīgas Tehniskās universitātes 
(RTU) mijiedarbību tagad un nākotnē. Mērs novērtē universitātes 
projekta «RTU – Pilsēta pilsētā» Ķīpsalā nozīmi un skaidro, kā plānots 

pakāpeniski attīstīt Ķīpsalas infrastruktūru, lai nodrošinātu gaidāmo cilvēku 
skaita pieaugumu ar satiksmes mezgliem un pakalpojumiem.

KRIšJĀNIS OZOLS

No kreisās: APF dekāns Uģis Bratuškins, 
rektors Leonīds Ribickis, Rīgas mērs Nils Ušakovs
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Kāda ir Rīgas domes vīzija 
par Ķīpsalu?

Ķīpsala ir unikāla pilsētas apkaime ar kultūrvēsturiskām 
vērtībām un ļoti daudzveidīgām jaunās attīstības iespējām.

Vēsturiskajā daļā pamatā paredzēta savrupmāju un ne-
liela dzīvokļu skaita vairākdzīvokļu māju attīstība (ir vairā-
ki desmiti vēl neizmantotu šādas apbūves zemesgabalu). 

Ievērojama attīstība paredzēta Ķīpsalas dienvidu daļā: 
Preses nama rajonā – darījumu centrs ar nelielu dzīvoja-
mās funkcijas īpatsvaru; ziemeļu daļā –  perspektīvā Han-
zas šķērsojuma rajonā. 

Pašvaldības izstrādātajā Daugavas kreisā krasta silueta 
koncepcijā Ķīpsalas dienvidu daļa ir paredzēta kā viens no 
kreisā krasta attīstības centriem. Jaunu objektu būvniecība 
šajās teritorijās iespējama, ja tiks nodrošināta nepiecieša-
mā transporta un inženiertehniskā infrastruktūra. Par šā-
das infrastruktūras nodrošināšanu, iespējams, būs nepie-
ciešama vienošanās starp pašvaldību un ieinteresētajiem 
attīstītājiem, jo zemes īpašnieki un attīstības ieceru virzītāji 
Ķīpsalā galvenokārt ir privātpersonas.

Teritorijas plānojums paredz arī publiskās apbūves ar 
apstādījumiem attīstību, kas sakrīt arī ar RTU ieceri uzla-
bot un ainaviski pilnveidot universitātes apkārtni. Tas var 
būt labs stimuls Zunda krastmalu attīstībai, radot papildu 
vietas pilsētnieku atpūtai.

Ūdens teritorijā un krastmalās visapkārt Ķīpsalai pa-
redzētas iespējas vairāku jahtu un laivu ostu attīstībai un 
kompleksas ūdens telpas attīstības ieceru realizācijai. 

Kā, Jūsuprāt, RTU varētu turpmāk sadar-
boties ar Rīgas domi?

Kā jau minēju, tehniskā izglītība mūsdienās ir ļoti pie-
prasīta, tāpēc augstskolai ir lieliskas perspektīvas. Arī Rī-
gas pašvaldības uzņēmumos un iestādēs ir nepieciešami 
kvalificēti inženierzinātņu speciālisti. Sadarbību ar RTU ir 
sākusi apvienotā pašvaldības namu pārvalde «Rīgas namu 
pārvaldnieks», kur mēs šobrīd pieņemam darbā universi-
tātes absolventus. 

Mums noteikti vēl ir daudzas sadarbības jomas. Stu-
dentus varētu iesaistīt pilsētplānošanas procesos, arī dip-
lomdarbu izstrādei varam piedāvāt plašu tēmu loku. Vie-
na no mūsu prioritātēm ir vides sakārtošana. Esam sākuši 
vērienīgu parku un skvēru renovācijas programmu, sākām 
remontēt iekšpagalmus. Esmu pārliecināts, ka šajā jomā 
varētu izmantot RTU studentu idejas. Mēs, protams, gai-
dām arī priekšlikumus no pašas universitātes un studen-
tiem – kas viņiem būtu interesants sadarbībā ar pilsētu, 
kurās jomās ir vēlme darboties, attīstīt idejas.

In this interview for the “Young Engineer” Riga city Mayor Nils Ušakovs 
shares his thoughts on the interaction of the city and Riga Technical Uni-

versity (RTU). The mayor stresses the significance of the RTU project «RTU – The 
City Within the City» and provides insight into the planned development of the 
infrastructure in Ķīpsala, aimed at providing the increasing commute with the 
necessary transportation arteries. The mayor gives examples on how he is plan-
ning to improve the cooperation between the university and the city and what his 
vision of RTU looks like.

Мэр Риги Нил Ушаков в интервью журналу «Jaunais Inženieris» расска-
зывает о взаимодействии города и Рижского технического универси-

тета (РТУ). Мэр признательно оценивает значение проекта «РТУ – Город в 
городе» на Кипсале и поясняет, какие меры планируются в ходе постепенного 
развития инфраструктуры района Кипсалы с целью обеспечения возрастаю-
щего количества населения достаточным количеством узлов сообщения. Мэр 
Риги приводит примеры, как он надеется улучшить сотрудничество универ-
ситета и города, и  поясняет, каким должен стать РТУ в будущем. 

RTU for Riga and Riga for RTU РТУ для Риги, Рига для РТУ

RTU studentu 
pilsētiņas vīzija 
Ķīpsalā

« Ķīpsala ir unikāla pilsētas apkaime 
ar kultūrvēsturiskām vērtībām un 
daudzveidīgām attīstības iespējām »
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Kristaps Vītols, 
Būvniecības fakultātes 1. kursa students, RTU Tautas deju ansamblis 

«Vektors»

«Vektorā» dejoju tikai no 2012. gada septembra, taču jau 
no pirmās dienas sapratu, ka tas ir lielisks kolektīvs, kas iz-
ceļas ar draudzīgumu un veselīgu konkurenci dejotāju vidū 
gan mēģinājumos, gan koncertos. Katrs kolektīvā dara visu, ko 

spēj, lai kopīgi sasniegtu augstākos rezultātus. «Vektora» vadī-
tāji Sandra Purmale, Uldis Šteins un Vladimirs Ponomarjovs ir 

spilgtas personības un izcili sava aroda pratēji, no kuriem ir «jā-
ņem» visu, ko vien var.

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

Vitālijs Boļšakovs, 
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 4. kursa dokto-

rants, RTU studentu teātris «Kamertonis»

«Kamertonī» aktīvi piedalos vairāk nekā septiņus gadus. 
Laiks, ko es pavadu mēģinājumos un kopējos pasākumos, ir 
viens no atraktīvākajiem manā dzīvē. Teātra dzīve man devusi 

ļoti labus draugus, lieliskas prezentēšanas spējas, citu dzīves ska-
tījumu un lielu radošo izaugsmi. Tas man palīdzējis gan intensīvās 

mācībās pirmajos kursos, gan studijās doktorantūrā. Aktīvi piedalāmies 
amatierteātru pasākumos Latvijā un ārzemēs, kas atstāj spilgtus iespaidus. Da-
žos šādos pasākumos esmu saņēmis arī diplomus par labu aktiermeistarību, 
kaut gan – vēl skolas laikā nevarēju ko tādu pat iedomāties. 

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

... un inženieris 
pārvēršas cilvēkā 
uz skatuves...

... un skrūves, detaļas par nošu atslēgām un 
mūzikas instrumentiem... Kopš 1959. gada 
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Studentu 
klubs topošos inženierus izgaismo citā izteik-
smes formā, ievedot tos Rīgas un Latvijas kultū-
ras dzīvē ar daudzveidīgajām tradīcijām. Šodien 
RTU Studentu klubā darbojas vairāki amatieru 
kolektīvi un interešu klubi. Zemāk lasāmās rindas 
sauksim par vēstulēm, kurās aprakstīti nākamie 
studentu kvalitatīvie soļi, kas veikti pēc iesaistī-
šanās RTU kultūras dzīvē.

ĒRIKS BADAMšINS

Māra Pudāne, 
Datorzinātnes un informācijas tehno-
loģijas fakultātes 2. kursa maģistrante, 
RTU studentu teātris «Spēle»

Studentu teātrī «Spēle» darbojos 
otro gadu. Iestāšanās teātrī ir viens no 

labākajiem lēmumiem, kādu esmu 
pieņēmusi studiju gados. Tās 

nav tikai izrādes, uzstāša-
nās un daudzie mēģināju-
mi, bet arī – interesantu 
cilvēku kolektīvs, vide. Tā 
ir pilnīgi atšķirīga no stu-

dijām, kas sniedz iespēju 
divas reizes nedēļā «pārslēg-

ties» uz cita domu viļņa. Studē-
jot tehniskās zinātnes, tas ir vajadzīgs! 
Teātra mēģinājumos esmu iemācīju-
sies atbrīvoties no uztraukuma pirms 
uzstāšanās publikas priekšā un neap-
mulst negaidītās situācijās. 

«Spēle» mākslinieciskais vadītājs 
Romans Grabovskis, 
romansgrabovskis@inbox.lv

Baiba Vaivade, 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 

fakultātes 2. kursa studente, RTU 
sieviešu koris «Delta»

«Deltā» dziedu kopš 
2. kursa sākuma. Kora 
repertuārā ir gan latviešu 
komponistu darbi un tau-

tasdziesmas, gan pasaul-
slavenas kompozīcijas, kas, 

manuprāt, ir lieliski. Korī dzied 
un aktīvi darbojas gan RTU studentes, 
gan absolventes, gan darbinieces. Kora 
kolektīvs ir ļoti draudzīgs. Manuprāt, 
dziedāšana korī ir lieliska iespēja aktī-
viem studentiem uzlabot savas muzi-
kālās prasmes, iepazīt talantīgas per-
sonības, uzstāties dažādos pasākumos 
un izbaudīt kopā dziedāšanas prieku 
sadraudzības koncertos.

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

« Teātris man 
devis labus 
draugus, lieliskas 
prezentēšanas 
spējas, citu dzīves 
skatījumu.. »
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« Danču klubs 
ir vieta, kur aiziet 
atpūsties, satikt 
draugus un 
«uzlādēties» jaunam 
darba cēlienam »

RTU Studentu 
klubs piedāvā 
iespēju 
darboties:

Psiholoģijas klubā •	
«Meklējumu laboratorija»
Līnijdeju klubā•	
Ceļotāju klubā•	
Balles deju •	
klubā

Ever since 1959 the Riga Technical University Student Club is a place 
where the future-engineers discover a different form of expression and 

engage in the cultural life of Riga and Latvia, full of diverse and fadeless tradi-
tion. Today the RTU Student Club incorporates several amateur groups and in-
terest clubs. The students have quite a variety to pick from, including theater arts, 
various dance-groups, several choirs and a psychology club, to name a few.

С 1959 года Студенческий клуб Рижского технического универси-
тета (РТУ) помогает будущим инженерам проявить себя в абсо-

лютно другом амплуа и влиться в культурную жизнь Латвии и Риги с их 
разнообразными и неувядающими традициями. Студенческий клуб РТУ 
занимается организацией работы многочисленных любительских коллек-
тивов и клубов по интересам. Театр, танцевальные коллективы разных 
стилей, несколько хоров, клуб психологии и многое другое – студентам 
РТУ предлагаются самые разнообразные возможности самовыражения. 

... and on the stage the engineer becomes… human …. и инженер превращается в человека на сцене….

Kārlis Andersons, 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes maģistrs, 
«3x3» danču klubs

«3x3» danču klubā dejoju jau sešus gadus. Iesaistīšanās 
kolektīvā sniedz jaunus piedzīvojumus, pasākumus un padara 
studenta dzīvi interesantāku. Citreiz arī dančos ir sastopami cilvēki, kas nespēj 
līdz galam atslēgties no mācībām, tomēr tā ir vieta, kur aiziet atpūsties, satikt 
draugus un «uzlādēties» jaunam darba cēlienam. 

«3x3» danču kluba vadītāja Ilga Reizniece, kultura@rtu.lv

Maija Naļimova, 
Inženierekonomikas un vadības fakul-
tātes 1. kursa studente, RTU jauniešu 
vokālais ansamblis «Jauna nianse»

Jauniešu vokālais ansamblis «Jauna 
nianse» man devis iespēju 

satikt talantīgus un mu-
zikālus cilvēkus, kuri ir 
entuziasma pilni kopā 
radīt pozitīvas emoci-
jas gan klausītājiem, 
gan sev. Man ir liels 

prieks, ka RTU atbalsta 
studentu vēlmi dziedāt un 

aktīvi uzstāties pasākumos. An-
samblis ir lieliska iespēja parādīt savu 
individuālo dziedāšanas prasmi. Kopā 
ne tikai strādājam mēģinājumos, bet 
arī – svinam svētkus un dzīvi.
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Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) mēdz dēvēt par inženieru augstskolu ar spor-
ta novirzienu. Iemesls tam ir obligātās sporta nodarbības dienas nodaļas stu-

dentiem, kā arī daudzie panākumi, ko 
sasniegušas studentu izlases. Bijušo 
un arīdzan esošo RTU studentu vidū 
ir 43 olimpieši, no kuriem daudziem ir 
vismaz viena olimpiskā medaļa. Esam 
apkopojuši RTU studentiem pieejamo 
sporta veidu sarakstu, kā arī citu no-
derīgu informāciju.

Piedāvātās sporta 
nodarbības 
pirmkursniekiem

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

Izlašu sports 
labākajiem

florbols•	
basketbols•	
futbols•	
volejbols•	
handbols•	
frisbijs•	
teniss•	
galda teniss•	
badmintons•	
vieglatlētika•	
peldēšana•	
svarbumbu celšana•	
bokss•	
cīņa•	
džudo•	
šahs•	
estētiskā vingrošana•	
dambrete•	

Spožākās RTU sporta 
izlašu uzvaras 2012. gadā 

Izcīnītas I vietas kopvērtējumā RTU studentēm  un RTU studentiem  Lat-•	
vijas studentu XXII universiādē 2012. gada maijā, kurā piedalās Latvijas 
augstskolas, cīnoties vairāk nekā 15 sporta veidos.
Sieviešu basketbola komandas «RTU/Merks» izcīnītā 3. vieta Latvijā, •	
Latvijas sieviešu basketbola līgā 2011./2012. gada sezonā.
Vīriešu florbola komandas «RTU/•	 Inspecta»  dalība Eiropas klubu kausā 
2012. gada oktobrī. Iegūta 5. vieta.
Starptautisks šaha festivāls «Rīgas Tehniskās universitātes •	 Open 2012». 
Norisinājās augustā, tajā piedalījās vairāk nekā 270 šahisti no visas pasaules.

ĒRIKS BADAMšINS
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Рижский технический университет (РТУ) часто называют инженерным вузом 
со спортивным уклоном. Причиной тому является присутствие обязательных 

спортивных занятий в учебных планах студентов дневного отделения, а также мно-
гочисленные спортивные достижения студенческих команд РТУ. Среди бывших и 
настоящих студентов РТУ насчитывается 43 олимпийца, многие из которых имеют в 
своем арсенале хотя бы одну олимпийскую медаль. В материале журнала мы обобщи-
ли виды спорта, которыми могут заниматься студенты РТУ, а также другую полезную 
информацию.

Kristīne Simanoviča, 
Inženierekonomikas un vadības 
fakultātes 3. kursa studente

RTU basketbola komandā 
«RTU/Merks» spēlē jau otro se-
zonu: «Treniņu grafiks mācībām 
netraucē – var apvienot. Mums ir 
iespēja apmeklēt RTU Sporta klu-

ba trenažieru zāli. Spēlēt RTU basketbola komandā nozī-
mē katru dienu nodarboties ar to, kas patīk, un gūt no tā 
prieku. Tā ir iespēja iegūt ne tikai komandu un treneri, 
kas ar kopīgu mērķi tiecas uz rezultātu, bet arī draugus, jo 
komandā valda draudzīga gaisotne. «RTU/Merks» spēlē 
apvienotajā Latvijas-Igaunijas sieviešu basketbola čem-
pionātā. Piedaloties šajā čempionātā, spēlētājām ir iespēja 
pierādīt sevi ne tikai Latvijas treneriem un komandām, 
bet arī  Igaunijas basketbola pārstāvjiem. Pārstāvot RTU, 
esam piedalījušās XXVIII SELL studentu spēlēs, kas nori-
sinājās Somijas pilsētā Espoo, izcīnot pirmo vietu. 

Arvis Jančauskis, 
Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes 3. kursa students

 RTU basketbola komandas spē-
lētājs, atzīst: «Mūsu komanda 
trenējās trīs reizes nedēļā, un, 
manuprāt, tas ir optimāli, jo vi-
siem spēlētājiem prioritāte ir iz-

glītība. Basketbols ir mūsu hobijs. Spēlēšana Studentu 
basketbola līgā ir laba iespēja aizvadīt spēles ar spēcī-
gām citu augstskolu komandām, salīdzināt spēku sa-
mērus. Tomēr, manuprāt, lielākais ieguvums ir iespēja 
iegūt kontaktus ar citu RTU fakultāšu studentiem, kas, 
iespējams, noderēs arī pēc studijām.»

Oskars Bormanis, 
Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes 3. kursa students

Atzīst, ka pirms iestāšanās 
RTU ar vieglatlētiku nodarbojies 
jau vairākus gadus – bijis vairāk-
kārtējs Latvijas un Baltijas jauniešu 
un junioru čempions 400 un 800 

metru skrējienos, taču pēc vidusskolas absolvēšanas no tā 
visa pakāpeniski attālinājies, līdz pametis pavisam. Oskars 
turpina: «Atsāku sportot nu jau RTU vieglatlētikas izlases 
sastāvā. Kopā braucot uz studentu sacensībām, iepazinos 
ar spēcīgiem Latvijas, Eiropas un pasaules mēroga spor-
tistiem, no kuriem ņemu piemēru attieksmē pret darbu un 
panākumiem. Atsākot trenēties un startēt sacensībās, pār-
stāvot jau RTU, izjūtu atbildību savas universitātes priekšā, 
kas palīdz saņemties un nepadoties. Protams, vakarā pēc 
studijām doties uz vairāku stundu garu treniņu ir nogurdi-
noši, jo pēc tam jāgatavo mājasdarbi, taču – tas ir tā vērts!»

Andris Blumbahs, 
Inženierekonomikas un vadības 
fakultātes 1. kursa students

RTU florbola komandas «RTU/
Inspecta» spēlētājs, atceras lielisko 
uzņemšanu kolektīvā: «Kad biju 
izlēmis mainīt komandu, nedaudz 
satrauca dažādi faktori: vai «RTU/

Inspecta» vispār vēlēsies redzēt mani komandā, kā tikšu 
uzņemts un kāds būs mans spēles laiks. Kad sazinājos ar 
RTU Sporta klubu, jautājot par iespēju pievienotos koman-
dai, biju izbrīnīts par laipno attieksmi un labo organizāci-
ju. RTU Sporta kluba direktore Sanita Vīlistere izstāstīja, 
kā man jārīkojas, ko Sporta klubs sagaida no manis, kā arī 
kādas priekšrocības man varētu sniegt RTU».

Vārds sportistiem

Riga Technical University (RTU) is often referred to as an en-
gineering university with a strong sports trend. This is due to 

the fact that sports classes are compulsory for day department students 
and owing to the numerous achievements of our student teams. Among 
the graduates and students of RTU there are 43 Olympians, many of 
whom have won at least one Olympic medal. We have comprised a list 
of sports disciplines available to RTU students as well as some equally 
useful info.

RTU going for sports! Спортивный дух РТУ

« Spēlēt RTU basketbola komandā nozīmē katru dienu 
nodarboties ar to, kas patīk, un gūt no tā prieku »
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Studentu dienesta viesnīcu 
energoefektivitātes 
paaugstināšana ir noslēgusies!

jau pavisam drīz studenti varēs atgriezties Rīgas 
Tehniskās universitātes (RTU) dienesta viesnīcās 
Ķīpsalā, jo sadarbībā ar Klimata pārmaiņu finan-
šu instrumentu (KPFI) realizētie ēku energoefek-
tivitātes paaugstināšanas būvdarbi ir noslēguma 

stadijā. Jaunajos apartamentos studentus sagaidīs izremon-
tētas telpas, daudz ērtāka un plašāka dzīvojamā platība, kā 
arī uzlabotas ērtības. Studentu labsajūtu nodrošinās ēkās 
uzstādītās energoefektivitāti veicinošas iekārtas, piemēram, 
datorizēta ventilācijas sistēma, kas automātiski pielāgosies 
temperatūras izmaiņām, nodrošinot arī gaisa mitruma kon-
troli. Telpas ir pārveidotas tā, lai nodrošinātu ērtu pārvieto-
šanos cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Projekta mērķi ir oglekļa dioksīda emisiju samazi-
nāšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma 

elektroenerģijas patēriņu dienesta viesnīcu ēkās, kā arī 
paaugstināt šo ēku energoefektivitāti. Plānotais energo-
efektivitātes rādītājs – siltumenerģijas patēriņš apkurei 
gadā 47kWh/m2 un plānotais CO2 emisiju samazinājuma 
efektivitātes rādītājs – 0.58 kg CO2/Ls. Būvdarbus dienes-
ta viesnīcās veica pilnsabiedrības «Piegādātāju sabiedrī-
bas RBSSKALS & RBSSKALS Būvvadība».

Galvenās projekta aktivitātes:
ārsienu un ēkas cokolu siltināšana;  •
jumta renovācija; •
lodžiju aizstiklošana, logu un ārdurvju nomaiņa;  •
ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, izmantojot sil- •
tuma atgūšanu (rekuperāciju) ar 85% efektivitātes 
koeficientu;   
siltummezgla un apkures rekonstrukcija par  •
divcauruļu sistēmu ar regulēšanu telpās;
siltuma atgūšana no sadzīves (dušas) notekūdeņiem. •

Studentu jaunās 
mājas Ķīpsalā

KRIšJĀNIS OZOLS

Pirms projekta Pēc projekta realizācijas

Уже совсем скоро студенты смогут вернуться в служебные гостиницы Рижского 
технического университета на Кипсале. В новых апартаментах студентов встре-

тят отремонтированные помещения, намного более удобная и просторная жилплощадь, 
а также значительно улучшенные удобства. Отличное самочувствие и настроение студен-
там обеспечат установленные там устройства для повышения энергоэффективности, на-
пример, компьютеризированная система вентиляции, которая автоматически реагирует 
на изменения температуры и, кроме того, обеспечивает контроль влажности воздуха.

Before long students will be able to return to Riga Techni-
cal University student dormitories in Ķīpsala. The dormitory 

premises have undergone renovation and will now provide more com-
fort and living space as well as improved facilities. The newly installed 
energy-efficient equipment, such as the computerized ventilation sys-
tem, which automatically adapts to temperature changes and controls 
the air humidity level, is sure to facilitate the well-being of our students.

The students’ new home in Ķīpsala Новые дома для студентов на Кипсале

Arhitektūra, vizualizācija: SIA «Virtu» / Energoaudits: SIA «Ekodoma» / Inženiertīkli: SIA «Jensen Consult» un «Arhis» Inženieri / Siltuma atgūšana: SIA «Menerga»
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Sudoku ir prāta treniņa paveids – mīkla, kas nodarbina cilvēka lo-
ģiku, matemātisko domāšanu un atmiņu. Līdzīgas uzbūves mīklas 
eksistēja jau 19. gadsimta beigās Francijā. Modernā veida sudoku 

mīklu pirmo reizi izveidoja pensijā aizgājis arhitekts, amerikānis Hovards 
Garnss 79 gadu vecumā, bet popularitāti tā ieguva Japānā 1986. gadā. Tikai 
vēlāk sudoku kļuva par pasaules līmeņa sensāciju.

Sudoku mīklu jāatmin, savietojot ciparus no 1 līdz 9 tā, lai katrā mīklas hori-
zontālajā un vertikālajā līnijā, kā arī kvadrātiskajos lauciņos tie neatkārtotos.

Ir pierādījies, ka prātu nodarbināt ir labi ne tikai dar-
bā vai studijās, bet arī izmantojot dažādas atmiņu 
un loģiku vingrinošus treniņus brīvajā laikā. Risinot 
ar ikdienu nesaistītus uzdevumus, mēs varam uzla-
bot veselību un attīstīt smadzeņu potenciālu. Jo lie-
lāka ir regularitāte, ko cilvēks atvēl prāta asināšanai 
ar nestandarta metodēm, jo attīstītākas, daudzpu-
sīgākas un tātad arī produktīvākas kļūst viņa prāta 
spējas. Labākai darba kvalitātei dažreiz ir pat vē-
lams uz brīdi prātu «atpūtināt», izpildot uzdevumu, 
kas nodarbinās citu smadzeņu daļu.
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Čivini kopā ar inženieriem!

Re, kā peld robotzivis!

Pacel «like» īkšķi!

esi draugos ar studentiem!


