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Sveiks, topošais student!
«Jaunais Inženieris» nupat nosvinēja  
55. dzimšanas dienu, bet nav zaudējis savu 
mūžam jauneklīgo garu. Varētu pat teikt, ka tas 
piedzīvo otro jaunību – ir kļuvis dinamiskāks 
un košāks.

Šo žurnāla numuru veidojām, domājot par 
Tevi – nākamo studentu. Mēs zinām, ka Tu esi 
mērķtiecīgs un sapņo par veiksmīgu karjeru. 
Tev netrūkst apņēmības pārvarēt grūtības un 
drosmes atšķirties no pelēkā pūļa. Tu esi ga-
tavs ļauties trakulīgiem piedzīvojumiem un 
nebaidies eksperimentēt, riskēt, iepazīt jaunas 
vietas un cilvēkus, lai atklātu ko nebijušu un 
apgrieztu kājām gaisā ierasto pasaules kārtību.

Tu droši vien esi daudz dzirdējis par 
Rīgas Tehnisko universitāti, bet vēl ir sim-
tiem neatbildētu jautājumu par studiju 
programmām, uzņemšanas noteikumiem, 
studentu ikdienu un nākotnes iespējām. Mēs 
ceram, ka «Jaunais Inženieris» būs Tev labs 
padomdevējs un uzticams pavadonis ceļā uz 
RTU. Mūsu studentu, mācībspēku, absolventu 
un Latvijas uzņēmēju stāsti Tevi noteikti ie- 
dvesmos un palīdzēs izdarīt pareizo izvēli. Pa-
saule pieprasa tehniskos prātus! Tu esi viens no 
viņiem. Stājies pretī jauniem izaicinājumiem 
un nebaidies darīt lietas, kas Tev sagādā 
vislielāko prieku un gandarījumu!

Tava Rīgas Tehniskā universitāte

Atbildīgais par izdevumu:  
RTU Komunikācijas un mārketinga departaments
Projekta vadītāja: Baiba Roga
Žurnāla dizains un makets: Kristaps Štāls
Korektūra: Rūta Lapsa 
Foto: Eduards Lapsa, Marija Kozika  
un no personīgā arhīva
Žurnāls internetā: www.rtu.lv/ji
Kontaktinformācija: tālr. 67089878,  
e-pasts: infocentrs@rtu.lv
Iespiests: tipogrāfija SIA «Veiters Korporācija»
Metiens: 5000 eks.

Rīgas Tehniskās universitātes žurnāls
Iznāk kopš 07.02.1959.
Nr. 1397/ 2014. gada pavasaris
Reģ. apl. Nr. 0438

KĀ KĻŪT PAR RTU STUDENTU?

 

ELEKTRONISKI
KLĀTIENĒ JEBKURAS AUGSTSKOLAS 
UZŅEMŠANAS PUNKTĀ, UZRĀDOT 

• personu apliecinošu dokumentu
• vidusskolas atestātu
• sekmju izrakstu

• olimpiāžu rezultātus
• CE sertefikātu

KLĀTIENĒ

PIETEIKŠANĀS KONKURSAM UZ STUDIJU VIETĀM

Svarīgi! Ja nepieteiksies 2. kārtai, tu 
izstāsies no vienotās uzņemšanas
un zaudēsi iespēju iegūt studiju vietu.

ELEKTRONISKI PORTĀLĀ WWW.LATVIJA.LV,
izmantojot internetbanku, drošu elektronisko 
parakstu vai portāla lietotājvārdu un paroli

PLUS no 2. līdz 8. jūlijam dodies uz 
jebkuru augstskolu uzņemšanas punktu, arī 
uzrādi visus nepieciešamos dokumentus un 
apstiprini pieteikumu.

2. KĀRTA

Par  abu kārtu rezultātiem uzzināsi portālā 
www.latvija.lv, saņemsi arī īsziņu un e-pastu.

Ja rezultāti ir apstiprinoši, 
URRĀ, TU ESI RTU STUDENTS!  

Vairāk informācijas:
-------------------------------
Uzņemšanas komisija
Kaļķu iela 1–121, Rīga, LV-1658
Tālr. 67089319
uznemsana@rtu.lv, www.rtu.lv/uznemsana, www.latvija.lv 

AKTIVIZĒJOT IZVĒLNI 
«PIETEIKTIES 2. KĀRTAI» 

PORTĀLĀ WWW.LATVIJA.LV

PA TĀLRUNI 67089003

11.−15. jūlijs 14.−15. jūlijs

KLĀTIENĒ JEBKURĀ NO 
UZŅEMŠANAS PUNKTIEM

VAI VAI

1. KĀRTA
PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM

http://www.rtu.lv/ji
mailto:infocentrs@rtu.lv


Pasākumi skolēniem

Varbūt tu jau kopš bērnības zini, ka būsi inženieris, bet varbūt mokies 
neziņā, zīlē nākotni kafijas biezumos un nespēj pieņemt lēmumu, kur studēt, 
par ko kļūt. rīgas tehniskās universitātes (rtu) durvis ir atvērtas, tiem, kam 
galva ir pilna ar pārgalvīgam idejām un netrūkst arī drosmes un uzņēmības 
sapņus pārvērst īstenībā. 

Evita Serjogina

RTU aTVER dURVIS 
SKolēnIEm

Pasākumi skolēniem

Makaronu tilti – izklausās mazliet nenopietni. 
patiesībā, lai uzbūvētu izturīgu tilta konstruk-
ciju no spageti paciņas, ir krietni vien jānopūlas 
un labi jāpārzina fizikas likumi. 

spageti tiltu konstruēšanas sacensībās 
piedalās studenti un skolēni. uzvarētāja 
gods tiek  komandai, kurai izdevies 
izgatavot visizturīgāko tiltu. šogad pašmāju 
dalībniekiem pievienosies arī meistari no  
Lietuvas un igaunijas.

Lai piedalītos sacensībās, ir nepieciešams 
izveidot komandu trīs cilvēku sastāvā, 
izvēlēties sacensību kategoriju/-as un aizpildīt 
pieteikšanās anketu projekta mājaslapā  
www.stiks.lv.

sacensību uzvarētāji iegūs ceļa zīmi uz 
starptautisko spageti tiltu konstruēšanas 
čempionātu. pirms diviem gadiem Latvijas 
pārstāvji tajā ieguva 1., 3. un 5. vietu ar 414, 236 
un 198 kilogramu lielu slodzi izturīgiem tiltiem.

sacensību norisi atbalsta «Grindeks» un  
«Henkel».

22. martā  
RTU Dizaina centrā, Āzenes ielā 18

SpageTi TilTU konSTRUēšanaS 
SacenSībaS  jeb  «STikS»

no 17. līdz 21. martam 
Rīgā, visās RTU fakultātēs

pRojekTS «Seko STUDenTam»

noteikti ir daudz dzirdēts un lasīts par studentu 
dzīvi, bet vislabāk to iepazīt var tikai klātienē. 

piedaloties projektā «seko studentam», skolēni 
var vienu dienu pavadīt kopā ar kādu rtu stu-
dentu, apmeklēt lekcijas, seminārus, labora-
torijas darbus, paviesoties kojās un piedalīties 
ārpusstudiju aktivitātēs. 

studenti zina daudz par savu universitāti, 
pazīst slepenās ejas un ir gatavi to atklāt sa-
viem sekotājiem. 

pieteikšanās līdz 3. martam  
www.sekostudentam.lv.
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jau astoņus gadus vidusskolēni no visiem Lat-
vijas novadiem var iejusties pētnieku lomā, 
ielūkoties rtu laboratorijās, veikt eksperimen-
tus un izstrādāt zinātniskās pētniecības darbus 
kādā no inženierzinātņu nozarēm. 

konkursā «pasaule pieprasa tehniskos prātus!» 
piedalās azartiski un radoši jaunieši, kuri vēlas 
kļūt par inženieriem.

29. martā varēsim vērot spraigu sacensību 
desmit labāko komandu starpā par uzvarētāja 
titulu un budžeta vietām studijām rtu. 

zinātne nav garlaicīga teorija, tā ir brīnumaina 
un noslēpumaina pasaule, kuru ir vērts iepazīt 
tuvāk! 

atnāc uz konkursa «pasaule pieprasa tehniskos 
prātus!» finālu un pārliecinies par to!

29. martā  
RTU Dizaina centrā, Āzenes ielā 18

ZinĀTniSkĀS pēTniecībaS DaRbU 
konkURSa viDUSSkolēniem 
«paSaUle piepRaSa TehniSkoS 
pRĀTUS!» finĀlS

rtu studentu parlaments aicina skolēnus 
vērot un piedalīties robotikas sacensībās, kas 
notiks 5. aprīlī.

informāciju meklē www.robotika.lv vai sazinies 
ar robotikas kluba pārstāvjiem, 
rakstot e-pastu: robotikas.klubs@gmail.com.

5. aprīlī 
RTU galvenajā ēkā, kaļķu ielā 1

RoboTikaS SacenSībaS

5. aprīlī 
RTU galvenajā ēkā, kaļķu ielā 1

RTU pRĀTa SpēleS Skolēniem

Pasākumi skolēniem

rtu sporta klubs aicina tevi uz sportiski 
inteliģentām sacensībām šahā, bridžā un  
100 lauciņu starptautiskajā dambretē. 
uzvarētāji iegūs diplomus un vērtīgas balvas –  
dāvanu kartes studijām rtu, sagatavošanas 
kursiem vai stipendiju, uzsākot studijas rtu.

informāciju meklē www.sportaklubs.rtu.lv vai 
raksti uz sportaklubs@rtu.lv

rtu regulāri viesojas Latvijas vidusskolās.  
Ja vēlies, lai apciemojam arī tavu skolu un 
pastāstām par visām rtu fakultātēm,  pamat-
studiju programmām, absolventu karjeras 
iespējām un studentu dzīvi, sazinies ar mums! 

sūti e-pastu: santa.troksa@rtu.lv  
vai zvani pa tālruni 67089891.

no 7. līdz 13. aprīlim rtu valdīs  
olimpiskas kaislības. Olimpiāžu nedēļā 
vidusskolēni un studenti demonstrēs savu 
erudīciju un zināšanas elektronikas olimpiādē, 
inženiergrafikas olimpiādē un matemātikas 
sacensībās. 

nenokavē pieteikšanos, seko līdzi ziņām rtu 
studentu parlamenta mājaslapā: www.rtusp.lv!

SeminĀRU ciklS   
«RTU TavĀ SkolĀ»

olimpiSkĀS kaiSlībaS

aTvēRTo DURvjU DienaS RTU 
filiĀlēS:

19. martā plkst. 16,  12. aprīlī plkst. 12, 
17. maijā plkst. 12

Liepājas filiālē 
Vānes ielā 4 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
11. aprīlī 
Ventspils filiālē 
kuldīgas ielā 55 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3. aprīlī 
Cēsu filiālē 
raunas ielā 4

informāciju par studiju iespējām Cēsu filiālē var iegūt 

katru darbadienu no plkst. 10 līdz 15. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
aprīlī atvērto durvju diena notiks arī rtu Dau-
gavpils filiālē, smilšu ielā 90. informācija būs 
atrodama filiāles mājaslapā www.df.rtu.lv.

Pasākumi skolēniem

12. aprīlī 
RTU Dizaina centrā, Āzenes ielā 18

RTU aTvēRTo DUvjU Diena

atvērto durvju diena ir iespēja iegūt 
informāciju par rtu piedāvātajām studiju 
programmām un uzņemšanas noteiku- 
miem, par studiju kredītiem un stipendijām, 
par apmaiņas studijām ārzemēs, sporta un 
kultūras aktivitātēm, sadzīvi rtu fakultātēs un 
dienesta viesnīcās, studentu parlamenta un 
pašpārvalžu lomu universitātē u. c. 

studenti, mācībspēki un absolventi ar prieku 
uzklausīs ikvienu jautājumu, dalīsies pieredzē, 
pastāstīs par savu ikdienas darbu un karjeras 
iespējām inženierzinātnēs. 

programma drīzumā būs atrodama  
www.rtu.lv.
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Tu varēsi strādāt par
• Arhitektu
• Pilsētplānotāju
• Interjera dizaineru u. c.

Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte (APF)

Tu varēsi strādāt par
• Būvkonstruktoru
• Būvinženieri
• Būvniecības materiālu  ražošanas speciālistu
• Ceļubūves speciālistu
• Siltuma un gāzes tehnoloģiju speciālistu
• Mērnieku 
• Ģeodēzijas speciālistu u. c.

Būvniecības fakultāte (BF)

Tu varēsi strādāt par
• Programmatūras inženieri
• Sistēmanalītiķi
• Datorvadības un automātikas inženieri
• Robotizētu sistēmu inženieri
• Informācijas tehnoloģijas speciālistu
• Finanšu analītiķi u. c.

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 
fakultāte (DITF)

Tu varēsi strādāt par
• Elektronikas inženieri telekomunikāciju, informācijas 
   tehnoloģiju un apraides uzņēmumos
• Elektronikas inženieri, kurš veic ražošanas iekārtu 
   programmēšanu, materiālu vadību, kvalitātes un tehniskās 
   dokumentācijas un procesu vadīšanu. u. c.

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte (ETF)

Tu varēsi strādāt par
• arhitektu
• pilsētplānotāju
• interjera dizaineru u. c.

Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte (APF)

Tu varēsi strādāt par
• būvkonstruktoru
• būvinženieri
• būvniecības materiālu  ražošanas speciālistu
• ceļubūves speciālistu
• siltuma un gāzes tehnoloģiju speciālistu
• mērnieku 
• ģeodēzijas speciālistu u. c.

Būvniecības fakultāte (BF)

Tu varēsi strādāt par
• programmatūras inženieri
• sistēmanalītiķi
• datorvadības un automātikas inženieri
• robotizētu sistēmu inženieri
• informācijas tehnoloģijas speciālistu
• finanšu analītiķi u. c.

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 
fakultāte (DITF)

Tu varēsi strādāt par
• elektronikas inženieri telekomunikāciju, informācijas 
   tehnoloģiju un apraides uzņēmumos
• elektronikas inženieri, kurš veic ražošanas iekārtu 
   programmēšanu, materiālu vadību, kvalitātes un tehniskās 
   dokumentācijas un procesu vadīšanu. u. c.

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte (ETF)

Iepazīsti RTU fakultātes
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Tu varēsi strādāt par
• inženieri elektriķi
• elektrotīklu un sistēmu speciālistu (elektromašīnu un 
   aparātu specializācijā, elektroapgādes specializācijā)
• vides speciālistu, kurš pārzina metodes un rod 
   risinājumus, kā saudzēt vidi  u. c.

Tu varēsi strādāt par
• ķīmijas tehnologu
• ķīmiķi analītiķi
• naftas un dabasgāzes pārstrādes rūpnīcu speciālistu
• tehnologu, 
• apģērbu dizaineri
• apģērbu un tekstila ražošanas inženieri
• produkta dizaineri (koka, ādas, tekstila 
   izstrādājumu un apģērbu tehnoloģija 
   un dizains) u. c.

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF)

Tu varēsi strādāt par
• transporta speciālistu
• transportsistēmu inženieri
• aviācijas transporta speciālistu
• siltumenerģijas ražošana, sadales
   un izmantošanas speciālistu
• medicīnas inženierijas speciālistu u. c.  

Transporta un mašīnzinību fakultāte (TMF)
Tu varēsi strādāt par
• ekonomistu
• personāla vadītāju
• muitas ekspertu
• nodokļu inspektoru
• nekustamā īpašuma vērtētājus  un pārvaldnieku
• ugunsdrošības vai civilās aizsardzības inženieri
• grāmatvedi
• mārketinga un tirdzniecības speciālistu
• loģistikas speciālistu
• ārējo sakaru struktūrvienības vadītāju u. c.

Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF)

Iepazīsti RTU fakultātes
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Eksaktās zinātnes iemāca 
tevi domāt racionāli.

Eksaktās zinātnes balstās uz spēcīgām un 
pamatotām zināšanām. Līdz ar to tās padarīs 
tevi pievilcīgāku nākotnes darba devējiem un 
garantēs tev stabilu un labu darba vietu.

Kāds ir izgudrojis elektrību, kuru tu patērē, 
radījis komfortablus apavus, kurus tu valkā 
ikdienā, un uzbūvējis māju, kurā tu dzīvo.

Tas KĀDS noteikti nebūtu izticis 
bez eksaktajām zināšanām.

Eksaktās zinātnes nekad nav pasīvas – 
tu būsi ieinteresēts pētīt pasauli, lai 
saprastu, kā noris procesi, un tad 
pielietot savas zināšanas praksē.

Tā ir iespēja realizēt fantastiskas lietas un mainīt pasauli: izgudrot 
jaunus robotus, atklāt veidu, kā aizlidot uz Marsu, izveidot cilvēku 
kaulu implantus, ražot automobiļus bez vadītājiem un sekot putnu 
gaitām cauri visiem kontinentiem. 

Bez eksaktajām zinātnēm nebūtu lāzera printeru, kosmosa raķešu, 
spuldzīšu, digitālo kameru, automašīnu, mobilo tālruņu, lidmašīnu, 
planšetdatoru un platekrāna televizoru.

Eksaktās zinātnes izskaidro, kāpēc:
• debesis ir zilas
• zeme griežas ap savu asi 
• notiek globālā sasilšana

Tu vari atklāt Visuma mistēriju, palīdzēt atrisināt 
pasaules enerģijas problēmas un izgudrot inovatīvus 
veidus, kā diagnosticēt un ārstēt vēzi.

Eksaktās zinātnes paver iespēju kosmosu. Tu 
savas prasmes vari lietot izgudrošanā, izskaidrošanā un 
jauna radīšanā. Vari kļūt par mācībspēku, zinātnieku, 
bet tikpat labi – par programmētāju, būvinženieri, 
apģērbu dizaineru vai elektriķi.

Varēsi izstāstīt omītei, 
kas ir Higsa bozons 
un kāpēc tas ir tik svarīgi.
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Vairāk par «pliku teoriju»
Sākot studēt RTU, likās forši lepni visiem teikt, 
ka mācīšos medicīnas inženieriju un fiziku. 
Saņēmu komentārus, ka tas izklausās ļoti 
sarežģīti un interesanti. Jāatzīst, ka pašai tobrīd 
nebija lielas skaidrības, ko īsti studēšu. Tagad, 
kad līdz absolvēšanai tikai pēdējais solis –  
izlaidums–, vēl foršāka ir apziņa, ka esmu sapra-
tusi, kas ir šī nozare, un orientējos tajā. Zināšanu 
bagāža, ko pēc studijām varu paņemt līdzi, ir 
praktiski izmantojama, saturīga un daudzpusīga. 
Protams, katram savs interešu lauks, bet tiem, 
kas vēlas ko vairāk par «pliku» teoriju,  
RTU ir īstā vieta.

Iespēju kalve ārpus lekcijām
RTU sniedz daudz iespēju sevi realizēt arī ārpus 
lekcijām, kur katrs var atrast sev interesējošas 
nodarbes, pilnveidot sevi un savas prasmes. 
Prakse gan Latvijā, gan ārzemēs, semināri, 
ekskursijas, inženieru sacensības, pieredzes 
apmaiņas braucieni pie kaimiņvalstu studen-
tiem, studentu pašpārvalde – tas viss tik ļoti 
bagātināja manu studiju dzīvi. 

Paraugies apkārt! Tur 
plešas milzīgs iespēju 
un izdevību kosmoss. 
It sevišķi augstākās 
izglītības nozarē. Kāds 
raus aiz rokas un aicinās 
doties vienā virzienā, kāds 
cits raus atpakaļ un vilinās 
pretējā. Bet tu stāvēsi un 
nesapratīsi, kurp do-
ties. Arī mūsu mērķis ir 
vilināt. Tieši tādēļ Rīgas 
Tehniskās universitātes 
(RTU) studenti ir ga-
tavi nosaukt 16 unikālus, 
lieliskus iemeslus, kas 
precīzāk nekā jebkas cits 
raksturos, kādēļ studēt 
RTU ir forši.

Kapēc  
studēt  
RTU ir

forši Ilze Saukāne, 
Transporta un 
mašīnzinību 
fakultātes (TMF)  
5. kursa studente

Baiba Roga

Atbalsts sportistiem
Katram pirmā kursa studentam ir obligātas sporta 
nodarbības. Būdams Latvijas junioru izlases dalībnieks 
svarcelšanā, es nodarbību laikā varu strādāt pēc savas 
treniņu programmas un bez maksas apmeklēt fitnesa zāli. 
Mācībspēki ir saprotoši un pretimnākoši. 

Pasākumi, pasākumi, pasākumi!
RTU rīko ļoti daudzus seminārus, vieslekcijas, pasākumus 
un citas aktivitātes, kas padara studentu dzīvi daudz 
interesantāku. Studiju procesam nav jāaprobežojas tikai ar 
lekcijām, šajos gados ir jāizmanto visas iespējas un jāizdzīvo 
studentu dzīve, ko RTU arī piedāvā – apmaiņas programmas, 
sporta pasākumus, balles u. c.

Kāpēc studēt RTU

Ritvars Grēbers, 

Enerģētikas un 

elektrotehnikas 

fakultātes (EEF)  

1. kursa students

Fantastiski mācībspēki
Ne tikai tādēļ, ka pieredzējuši, iedvesmojoši 
un zinoši, bet arī atsaucīgi. Tādi, kas uztver 
studentu kā sev līdzvērtīgu kolēģi. Kopā ar 
kādreizējo rektoru lekcijā ir ēsta pica, skatītas 
profesora ārzemju ceļojumu bildes, apmeklētas 
pirmssesijas konsultācijas sestdienās un otrajos 
Ziemassvētkos, saņemtas atbildes uz e-pastiem 
no mācībspēkiem krietni pēc pusnakts, sarunāts 
kārtot eksāmenu kafejnīcā un saskandinātas 
karstvīna glāzes Ziemassvētku ballē. Ir lieliski, 
ja universitātē vari justies kā savējais – RTU tā 
viennozīmīgi ir.
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Inženierstudijas =  
pārliecība
Jums patiks tā foršā sajūta, kad cilvēki jums teiks: 
«Wow, kā tu vari kaut ko tādu mācīties? Tas taču 
ir tik sarežģīti!» Tas, ka tu saproti to, kas citiem ir 
«ķīniešu valoda», dod pašpārliecinātību par sevi, jo 
tu esi inženieris – tu vari mainīt pasauli! 

Inženieri – pieprasīti
Nav šaubu, ka inženiera profesija ir pieprasīta – 
darbu piedāvā visās malās. Vienmēr, kad esmu 
vēlējusies atrast praksi vai darbu, man tas ir 
izdevies, un tam nav bijis nekādas saistības ar 
kontaktiem vai pazīšanos. Protams, tu nevari 
gaidīt, ka tikai tāpēc, ka studēsi RTU, visi tevi 
gribēs savā uzņēmumā. Ir jākļūst par profesionāli, 
jāmeklē iespējas attīstīt savas zināšanas un iegūt 
pieredzi.

Raimonda Vesere, 
Enerģētikas un 
elektrotehnikas 
fakultātes (EEF)  
2. kursa studente

Iespēja sajust pasaules elpu
Tā izrādījās neizmērojami svarīga manās studiju gaitās – studijas ārzemēs 
(ne tikai «Erasmus»), dalība konferencēs un semināros ārpus Latvijas, 
ceļošana, pasaules un citu inženierzinātņu studentu iepazīšana. Pati 
esmu pavadījusi astoņus mēnešus studijās Vācijā un bijusi neskaitāmos 
semināros Eiropā, piemēram, Grieķijā, Spānijā, Slovēnijā, Serbijā, kā arī 
iepazinusies ar daudziem foršiem cilvēkiem. 

Kāpēc studēt RTU

Studējam praktiskas lietas
RTU studē topošie inženieri, šeit ir svarīgi ne tikai iegūt zināšanas, 
bet galvenais – spēt tās izmantot praksē. Lai arī ko students mācītos –  
informācijas tehnoloģijas (IT), ķīmiju, būvniecību, elektroniku 
vai jebko citu – viņš apgūst arī nedaudz no citām nozarēm. Tas 
nepieciešams, lai vēlāk ikdienā mēs varētu justies droši dažādās 
situācijās – ne tikai tajās, kas saistītas ar mūsu izvēlēto specialitāti.

Studenti paši veido savas studijas
RTU studenti ļoti lielā mērā spēj ietekmēt to, kas notiek universitātē. 
Tas nav tikai tāpēc, ka studentu pārstāvji ir universitātes un 
fakultāšu lēmējinstitūcijās. Arī pārējiem studentiem ir plašas iespējas 
virzīt savas iniciatīvas. Šā iemesla dēļ ir izveidojušies dažādi interešu 
klubi, piemēram, Elektronikas klubs, Robotikas klubs, kuros studenti 
brīvajā laikā var nodarboties ar lietām, kas viņus visvairāk interesē.

RTU – aktīva un atpazīstama 
universitāte
RTU ir sabiedrībā pazīstama un var lepoties ar labu tēlu. Mēs 
piedalāmies «Staro Rīga» festivālā, Tehniskās jaunrades dienās 
mūsu darbnīcas apmeklē daudzi skolēni un viņu vecāki. Ziņās var 
lasīt par RTU zinātnieku atklājumiem un pētījumiem. Karjeras dienās 
piesaistām daudzu uzņēmumu uzmanību. 

RTU ir aktīva 
ne tikai sportā, 
piemēram, 
florbolā, bet arī 
tādās nozarēs kā 
robotika — RTU 
pārstāvji ir  
Eiropas 
čempioni 
un pārstāv 
Latviju arī pa-
saules mēroga 
sacensībās.

Rolands Krumbergs,  
Datorzinātnes 
un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes 
(DITF) bakalaura 
studiju absolvents
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Kāpēc studēt RTU

Iespēja izvēlēties sev interesējošo
RTU piedāvā plašu studiju programmu klāstu. Ir iespēja 
piemeklēt sev interesējošos virzienus. Tāpat var atrast iespēju 
papildus apgūt priekšmetus, kas lieti var noderēt nākotnē. 

Vieta, kur satikt nākamos  
darba devējus 
Visiem zināms, ka svarīgs ir draugu un paziņu tīkls, taču 
RTU var satikt ne vien draugus, bet nākamos kolēģus un 
darba devējus, jo šeit studē ne tikai tie, kuri tikko absolvējuši 
vidusskolu, bet arī nozares profesionāļi un iestāžu vadītāji. 
Reizēm šādas tikšanās vainagojas ar jaunām idejām un 
kopīgiem biznesa plāniem.

Elmārs Leja,  
Transporta un 
mašīnzinību 
fakultātes (TMF)   
2. kursa  
maģistrants

Atbalsts  
naudas 

izteiksmē

Liels pluss, studējot RTU, ir dažādi atbalsta mehānismi 
studijām Latvijā, Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām − ir 
iespēja iegūt gan dažādu uzņēmumu un fondu stipendijas,gan 
mērķstipendijas maģistrantiem un doktorantiem. 

Pats esmu saņēmis ikmēneša minimālās stipendijas, TMF 
domes stipendiju, Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendiju, 
AS «Latvijas valsts meži» stipendiju un Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) mērķstipendiju.

Stipendijas ļāvušas pirkt grāmatas, apmaksāt kursus, kā arī 
segt daļu no ikmēneša tēriņiem.

Elvis Lediņš,  
Transporta un 
mašīnzinību 
fakultātes (TMF)  
1. kursa students

Students studentam 
draugs
Manā fakultātē un noteikti visā RTU 
ir sastopami ļoti atsaucīgi vecāko 
kursu studenti. Viņi ir gatavi palīdzēt 
ar savu padomu un zināšanām daudz 
vairāk nekā pieredzēts skolas laikā. 
Materiālzinībās bija jāraksta referāts, 
un vecāko kursu studenti ieteica, kam 
jāpievērš lielāka uzmanība. Bija gatavi 
dalīties arī savā līdzšinējā eksāmenu 
pieredzē. Ja kaut kas nepieciešams, 
RTU diezgan ātri iespējams atrast kādu, 
kurš grib un var palīdzēt.

Izdevība būt aktīvam 
un pārstāvēt studentu 
intereses
Ja esi jauns, aktīvs un komunikabls, 
RTU piedāvā lielisku iespēju realizēt 
savas idejas studējošo pašpārvaldēs. 
Lai arī studēju vien pirmajā kursā, esmu 
ievēlēts par savas fakultātes studentu 
pašpārvaldes finanšu daļas vadītāju. 
Palīdzu organizēt dažādus pasākumus, 

tostarp, «Mehu stūri». •
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Domāt ar savu galvu

Veiksmes stāsts

Spēja nebrīnīties par progresu

Valdis telekomunikāciju biznesā dar-

bojas pietiekami ilgi, taču vēl aizvien 

ir aizrautīgs par tā attīstības tempu. 

Šodienas acīm raugoties, studijās un il-

gajos darba gados piedzīvota milzu ek-

sotika – izbaudīta programmēšana ar is-

tabas lieluma skaitļojamo mašīnu, bet 

inženiera diplomdarbs rakstīts ar roku. 

Vēlāk telekomunikāciju nozarē pieredzēts 

mājas fiksēto telefonu laikmets, bet šobrīd 

tiek izdzīvota viedtelefonu un mobilo datu 

pārraides ēra. «Mēdz teikt, ka viens gads 

telekomunikāciju nozarē attīstības ziņā 

ir līdzvērtīgs aptuveni pieciem gadiem 

klasiskā ražošanas nozarē. Cik sevi atceros, 

tā ir nemitīgi transformējusies – jaunas 

tehnoloģijas nomainījušas iepriekšējās, 

tīkli kļuvuši jaudīgāki, un pakalpojumu 

iespējas pieaugušas,» atzīst Valdis. Tieši 

RTU iegūtās zināšanas devušas spēju «par 

to pārāk nebrīnīties» un būt gana dina-

miskam, lai pielāgotos pārmaiņām.

Atspēriens darboties tālāk

Zvaigznēm Valdis īpaši netic un uzskata, 

ka «liktenīgajā» studiju vietā – RTU –  

nonācis daļēji nejaušības un daļēji 

likumsakarības dēļ. Par neapdomīgu soli 

to gan nosaukt nevar. Viņam vienmēr 

vairāk padevusies un interesējusi fizi-

ka, matemātika un ķīmija, tādēļ pēc  

vidusskolas stingri nolēmis doties eksaktajā 

virzienā. Vienīgi nebijis skaidrs, ko īsti 

izvēlēties. Pēdīgi izvēlējies pavisam ne tik 

svešo telekomunikāciju nozari, jo arī tēvs 

un vectēvs ir sakarnieki. Studijas Valdim 

atsauc atmiņā gan smieklīgu negadījumu 

Nu jau ceturto gadu «Tele2» vadītājs Latvijā ir Valdis Vancovičs, kurš  
karjeru telekomunikāciju biznesā veidojis vairāk nekā 20 gadu. Par savu 
svarīgu virzītājspēku un zināšanu avotu vinš lepni sauc Rīgas Tehnisko 
universitāti (RTU).

Baiba Roga
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ar kursabiedru, kurš garlaicīgas lekcijas 

laikā aizmidzis un novēlies no krēsla, gan 

nopietnu mācīšanos. Tieši tā Valdim de-

vusi tālāko atspērienu dzīvē, jo, studējot 

inženierzinātnes, apgūta spēja saprast 

dažādas sakarības un komplicētas lietas un 

regulāri trenēt prātu. Kopumā gan studi-

jas vērtējamas tikai kā pirmais pakāpiens 

ceļā uz panākumiem. «Lai uzkāptu kalnā, 

ir jāiegulda nesalīdzināmi vairāk,» 

pārliecināts Valdis. 

No sakarnieka par vadītāju

Valda ceļš pa karjeras kāpnēm sākās  

90. gadu sākumā. Būdams vēl students, viņš 

sāka darbu Valdības sakaru centrā, taču pēc 

dažiem gadiem, ģimenei kļūstot lielākai, 

meklēja iespējas strādāt labāk atalgotu 

darbu un izturēja konkursu darbam «Lat-

telecom» Starptautisko pakalpojumu 

nodaļā. «Sāku kā vienkāršs speciālists. Pēc 

daudziem gadiem, apmācībām, dažādiem 

pienākumiem un amatiem 2009. gadā kļuvu 

par valdes locekli, galveno tehnisko direk-

toru un izpilddirektora vietnieku. Šis darbs 

vismaz pēdējos desmit gadus bija saistīts 

ar cilvēku vadīšanu un dažādu liela mēroga 

projektu īstenošanu,» stāsta Valdis. Tādēļ 

likumsakarīgs ir arī solis, kuru viņš spēra 

2010. gadā, izturot starptautisku konkur-

su un kļūstot par «Tele2» galveno vīru 

Latvijā. Lai arī Valdis attālinājies no tiešu  

Veiksmes stāsts

tehnisko pienākumu veikšanas, tomēr 

atzīst, ka tieši RTU iegūtās tehniskās 

zināšanas profesionālajā darbībā allaž 

palīdzējušas ar telekomunikāciju tīklu 

speciālistiem uzņēmumos sarunāties 

«vienā valodā». 

Būt sagatavotam veiksmei

Panākumus profesionālajā jomā pārvērst 

vienkāršā veiksmes formulā Valdis  

nesteidzas:  «Man nav šādas receptes. 

Manu karjeru, pirmkārt, veidojuši cilvēki, 

kuri mani atbalstījuši un saskatījuši manī 

potenciālu. Esmu viņiem ļoti pateicīgs 

par uzticēšanos un zināšanām,» stāsta 

Valdis. Daļa gadījumu bijusi arī vienkārši 

labvēlīgs apstākļu kopums vai sagadīšanās. 

Valda skatījumā galvenais panākumu 

priekšnoteikums ir būt sagatavotam veiks-

mei un  spējīgam uzņemties atbildību: 

«Neviens jau nezina, kad iespēja atnāks, 

bet, ja atnāks un cilvēks nebūs sagata-

vojies, palaidīs to garām. Nav jēgas kaut 

ko kopēt, cerot, ka tas nostrādās. Mēs 

dzīvojam pasaulē, kas mainās ļoti strauji. 

Tas, kas bija derīgs vakar, var būt nederīgs 

šodien.» Jautāts, vai grib dot kādu padomu 

topošajiem studentiem, Valdis iesaka īsta 

«bosa» cienīgu dzīves gudrību, ko devušas 

studijas RTU: «Uzklausīt padomus, bet 

domāt ar savu galvu». •

Izglītība
•	 1993.	gadā	RTU	iegūts	bakalaura	grāds	un	daudzkanālu	pārraides	

sistēmu	inženiera	kvalifikācija

•	 1997.	gadā	RTU	iegūts	inženierzinātņu	maģistra	grāds	
telekomunikācijās

•	 2003.	gadā	ar	izcilību	iegūts	starptautiskais	uzņēmumu	augstākās	
vadības	MBA	grāds	IEDC Bled School of Management,	Slovēnijā

Darba pieredze
•	 1992.–1994.	Strādājis	«Latvijas	Valdības	sakaru	centrā»	par	galveno	

speciālistu

•	 1994.–2009.	Strādājis	dažādos	vadošos	amatos	«Lattelecom»,	tajā	
skaitā	bijis	valdes	loceklis,	izpilddirektora	vietnieks	un	galvenais		
tehniskais	direktors

•	 No	2010.	gada	ir	uzņēmuma	«Tele2»	valdes	priekšsēdētājs

Veiksmes stāsts
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Maskavas 
kanalizācijas tīkls
1897.--1905.

Raķete ar šķidrās
degvielas dzinēju
1931.--1933.

Remantadīns  
 1971.––2008. 

Dzintara pavediens  
2010.

Daudzaģentu robotizētas 
intelektuālas sistēmas
tehnoloģija
2013.

Ja tev šobrīd šķiet, ka studēšana Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) būs vien tāda sausa 
sarežģītu formulu zaurēšana, noteikti vērts ielūkoties gan pagātnē, gan mūslaikos, lai 
secinātu, ka visas zināšanas ir lietojamas gaužām praktiski. 

Zinātne aizrauj!

Inženiera Mārtiņa Bīmaņa 
vadībā pēc tā laika jaunākajām 
sanitārajām prasībām izbūvēts 
Maskavas kanalizācijas tīkls ar 
notekūdeņu attīrīšanas ierīcēm, 
kas bija vienas no lielākajām 
Eiropā.

Raķešu konstruktora 
Frīdriha Candera vadībā  
Padomju Savienībā izgatavota 
pirmā  raķete GIRD-X ar šķidrā 
kurināmā (šķidrs skābeklis + 
benzīns) dzinēju. Tā pacēlās gaisā 
1933. gada 25. novembrī. 

Latviešu ķīmiķis 
Jānis Polis izgudrojis un 
ieviesis praksē pretvīrusu 
preparātu 
«Remantadīns».

RTU zinātniece Inga Ļašenko
izgudrojusi dzintara pavedienu, kas stimulē
ādas šūnu atjaunošanos, uzlabo ādas stāvokli, kavē 
trombu veidošanos. Dzintara pavediens ieausts šallē, ko 
2013. gadā Latvijas Valsts prezidents pasniedza 
Zviedrijas karalienei.

RTU zinātnieki ar projekta zinātnisko 
vadītāju profesoru Dr. habil. sc. ing. 
Jāni Grundspeņķi izstrādājuši 
sistēmu, kas nodrošina saskaņotu 
vairāku robotu sadarbību noteiktu 
uzdevumu veikšanai, piemēram, lielu 
telpu uzkopšanai, siltumnīcu laistīšanai, 
zāliena pļaušanai. Izstrādātā sistēma 
ļaus būtiski palielināt darba ražīgumu 
un to ir plašas iespējas izmantot 
lauksaimniecībā.

RTU zinātnieki ar projekta zinātnisko vadītāju 
Dr. sc. ing. Alvi Sokolovu izstrādājuši lēngaitas 
ģeneratoru ar integrētu energoelektronikas 
pārveidotāju. Ierīce nodrošina enerģijas iegūšanu 
neliela vēja vai lēnas ūdens straumes apstākļos, ko 
nespēj šobrīd industrijā sastopamās tehnoloģijas. 

RTU absolventi un studenti laiku lokos izgudrojuši un atklājuši cilvēcei nozīmīgas 
lietas. Tās ļāvušas noticēt brīnumiem, komfortabli dzīvot, glābt dzīvības un uzlabot 
veselību. Bez tām pasaule nebija un nebūs iedomājama. 

Lēngaitas ģenerators
2013.

RTU studenti izgudro

24 25



Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir ne vien teorētisko zināšanu 
apguves vieta, bet arī lieliska platforma to izmēģināšanai praksē –  
to pierādījis RTU vadošais  pētnieks Kaspars Kalniņš kopā ar 
Būvniecības fakultātes maģistrantiem. RTU ir tapuši vairāki 
snovborda dēļi nevis no plastmasas un koka, kā industrijā pierasts, 
bet gan no epoksīda sveķiem un stiklašķiedras auduma. 

Baiba Roga

studentu bariņš, dažādiem kompozīt-
materiāliem piekrauti plaukti un kakti. 
speciāla vaska burciņas un spurainas 
piegrieztnes. pašu zīmēti snovborda 
dēļa vizuālie materiāli. Darba galds, uz 
kura satupuši visi dēļa tapšanas procesā 
iesaistītie, lai kopīgiem spēkiem to pabeig-
tu. pāri tam visam – skanīgi smiekli, kas mi-
jas ar nopietniem klusuma brīžiem. tā īsumā 
var raksturot vidi, kurā notiek snovborda 
dēļa radīšana. 

kaspars ir pārliecināts, ka tieši praktiskie 
studiju darbi ir tie, kas studiju procesā 
visvairāk nepieciešami, lai sagatavotu jau-
no paaudzi turpmākajām darba gaitām: 
«universitātē mēs gatavojam inženierus. ja 
neviens topošais inženieris ar rokām neko 
nav darījis, tad beigu beigās īstus inženierus 
mēs neesam sagatavojuši.» atraktīvais pro-
jekts, kasparaprāt, studiju procesu padara 
interesantāku un studentiem tīkamāku:  

Inovācijas RTU

«Es pats pusgadu pavadīju 
Eiropas Kosmosa aģentūrā. 
Galvenā lieta, ko man tur 
iemācīja – «How much fun a man 
could have!*» Ja mums pašiem 
nav prieka un intereses par 
to, ko darām, nav jēgas vispār 
to sākt.» 

ideja par braucamrīku veidošanu radusies 
jau pirms gada, kad uz šo pašu studiju 
priekšmetu «Modernie materiāli būvniecībā» 
ieradušies studenti – skeitbordisti – un 
vēlējušies kā savu kursa darbu uztaisīt skeit-
borda dēli. kaspars studentiem devis zaļo 
gaismu un priekšmeta apgūšanas laikā 
tika izveidots pirmais dēlis. šajā semestrī 
tas izmantots par paraugu snovborda dēļa 
veidošanā – pareizā tehnoloģija bija atkosta, 
nu atlika vien izplest spārnus un ļauties kam 
lielākam. 

* Cik gan daudz jautrības cilvēks var gūt
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No datorsimulācijām līdz  
gatavam paraugam
abi dēļi veidoti nevis tā, kā pieņemts 
industrijā – no plastikāta un koka, bet gan 
izmantojot stiklašķiedru un sveķus, kā arī 
vakuuma infūzijas tehnoloģiju, kas kas-
para redzējumā uzskatāma par «vienu 
no kvalitatīvākajām jebkurā kompozītu 
biznesā». kaspars stāsta, ka šādas 
tehnoloģijas apguve parasti universitātē 
netiek piedāvāta, tāpēc tās mācīšana 
šķitusi vēl jo svarīgāka. Vispirms tika veiktas 
datorsimulācijas, vēlāk – pareizi aprēķini. 
tad notikusi jau reālā darbošanās praksē, 
sākumā nokopējot industrijā ražoto dēli 
un izgatavojot tam veidni. Lai saprastu, 
kurus materiālus varētu izmantot dēļa 
radīšanā un cik biezā slānī tie klājami, 
priekšmeta apguves laikā tika notestētas 
arī dažādu materiālu īpašības. Visbeidzot 
pēc rūpīgās sagatavošanās ar vakuuma 
tehnoloģijas palīdzību tika izgatavoti trīs 
dēļi. pirmā dēļa izgatavošana bijusi tik 
piņķerīga, ka studenti laboratorijā kopā 
ar kasparu pavadījuši astoņas stundas. 
ar nākamajiem gājis raitāk, taču tāpat 
gadījušās dažādas ķibeles, kas piederoties  
studiju procesam.

RTU dēļi – tikpat labi un labāki 
kā industrijā ražotie
Lai pārbaudītu izgatavoto dēļu izturību, tie 
ar speciālu aparatūru tika arī testēti. «Mēs 
liecām trīs veikalā nopērkamos un divus 
pašu gatavotos dēļus, uzliekot tiem noteik-
tu slodzi, lai noteiktu deformāciju jeb to, 
cik izstrādājums izturīgs. bija jāpārbauda, 
vai mūsu dēļiem ir tāds pats stingums 
kā veikalā nopērkamajiem,» stāsta rtu 
kompozītmateriālu institūta pētnieks un 
doktorants edgars Labans. 

Inovācijas RTU

rezultāti kopumā bija ļoti labi – viens no 
dēļiem izrādījās tikpat elastīgs, otrs – ne-
daudz lokanāks, taču arī ne slikts paraugs. 
kā uzsver kaspars, šā studiju priekšmeta 
mērķis nebija izgatavot nelūstošus dēļus, 
bet pierādīt, ka studenti, izmantojot 
konkrēto tehnoloģiju, ir spējīgi izgatavot 
vienlīdz labus dēļus industrijā esošajiem.

Sajūsmā gan studenti, gan 
snovborda lietpratēji
Viens no snovborda dēļa veidotājiem –  
students Mikus bērziņš – šādu inovāciju 
procesā uzskata par «radošu, aizraujošu un 
interesantu», jo

tā vairs nav grāmatā 
izlasītā instrukcija, bet gan 
reāla darbošanās un labākā 
rezultāta meklēšana 
eksperimentēšanas ceļā.
«interesanti bija sākt no nulles un kopā ar 
kasparu kalniņu domāt un eksperimentēt,» 
atzīst students ēriks zukulis. 

rtu inovatīvo pieeju snovborda dēļa 
konstruēšanā atzinīgi vērtē arī Latvijas 
snovborda izlases kandidāts jānis sarāns: 
«tas ir kas nebijis mūsdienu Latvijas 
industrijā, jo standartā tiek izmantota cita 
tehnoloģija un cits materiāls — koks, kas 
automātiski samazina dēļa svaru un kuram 
ir cita elastība un lokanība. šis dēlis ir izgata-
vots no epoksīda sveķiem un stiklašķiedras.» 
Līdz ar to tas ir smagāks, taču tai pašā laikā 
tā slīdvirsma ir laba. 

pagaidām gan rtu tapušais sniega dēlis nav 
izmēģināts praksē, taču j. sarāns saka, ka 
labprāt to darītu, lai pārliecinātos, ka uz rtu 
radīto snovborda dēli var paļauties tāpat 
kā uz industrijā patlaban izmantojamo  
koka dēli. •

Inovācijas RTU
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Šermuļi skrien pār kauliem, iedomājoties brīdi, kad vidussko-
las durvis būs aizvērtas un tu stāvēsi savas lielās izvēles priekšā? 
Uzstājīgie vecāku un skolotāju jautājumi par tavām nākotnes 
iecerēm? Nomoka domas par to, KĀ izvēlēties PAREIZO studiju 
virzienu un KĀ atrast sirdij tīkamāko programmu? Kā izraudzīties 
profesiju, kas būs piemērota tieši tev un nekad neapniks? 

Nelauzi galvu, ieklausies viņos!

Karjera pēc RTU

Piedāvājam iepazīties ar sešu Rīgas Tehniskās universitātes 
(RTU) fakultāšu absolventu veiksmes stāstiem. Pavisam 
iespējams tieši kāds no tiem atvieglos tavu studiju izvēli.
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Karjera pēc RTU

Kad devos studēt, īsti nezināju, kas 

mani sagaida. Skolā padevās un patika 

matemātika, tādēļ apkārtējie ieteica studēt 

programmēšanu. Studiju laiks iemācīja 

attīstīt sevi, mācīties katru dienu no jauna. 

Iedvesmoja brīži, kad mācījāmies jaunas 

lietas kopā ar mācībspēkiem, ielāgojot, 

ka studijas ir tikai sākums – neliela daļa 

zināšanu, ko apgūsim. Daudz iemācījos un 

ieguvu tieši darbā. 

Uzskatu, ka datorzinātnes mūsdienās ir 

lieliska studiju izvēle, jo darba tirgū pēc 

mums ir liels pieprasījums. 

Man nekad nav bijis problēmu 
atrast darbu.
Ir bijušas pat iespējas izvēlēties vēlamāko 

un diktēt savus noteikumus. Tiesa, 

jārēķinās ar mācīšanos mūža garumā, 

jo tehnoloģijas nepārtraukti attīstās. Arī 

es šobrīd esmu jaunu zināšanu apguves 

procesā.

Strādājusi Latvijas Republikas  
Labklājības ministrijā par 
mājaslapas administratori, SIA 
«XInfoTech» par projektu vadītāju, 
programmētāju, kā arī SIA 
«RIX Technologies» par jaunāko 
sistēmanalītiķi. Pašlaik iegūst 
maģistra grādu Norvēģijā, studējot 
System Engineering with  
Embedded Systems.Liene Hoganvika

Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultāte (DITF), 
studiju programma 

«DaTorsIsTēmas»

Šeit vari studēt arī:
Bakalaura akadēmisko studiju 
programmās:

•	 informātika un datortehnika
•	 informācijas tehnoloģija
•	 intelektuālās robotizētās 

sistēmas

Bakalaura profesionālo studiju 
programmā:

•	 Finanšu inženierija

Strādā AS «Augstsprieguma 
tīkls» par releju aizsardzības un 
automātikas inženieri.

Karjera pēc RTU

Ivars Silinevičs

Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultāte (EEF), studiju programma  

«EnErģēTIka un 
ElEkTroTEhnIka»

Šeit vari studēt arī:
Bakalaura akadēmisko studiju 
programmās:

•	 elektrotehnoloģiju datorvadība
•	 vides zinātne

Bakalaura profesionālo studiju 
programmā:

•	 elektrotehnoloģiju datorvadība

Studēt šajā programmā pamudināja tas, ka 

enerģētika Latvijā ir labi attīstīta, plaša un inte-

resanta nozare, kurā iespējams izvēlēties sev 

vēlamo virzienu. Studiju laiku atceros kā vienu 

no interesantākajiem savā dzīvē. 

Paplašināju draugu loku, tiku galā ar jauniem 

izaicinājumiem, tiecos uz saviem mērķiem, iz-

virzot arī jaunus. Studijās ieguvu zināšanas, kas 

lieliski noder gan pašreizējā darbā, gan ārpus 

tā. Tā ir kvalitatīvu zināšanu bāze, ko veiksmīgi 

var izmantot savā dzīvē – uzturot esošās un 

attīstot jaunās tehnoloģijas, piedāvājot jaunus 

risinājumus pastāvošajām problēmām. 

Zināšanas ir prece, kuru jūs 
piedāvāsiet darba tirgū, un darbs 
ir naudas avots, tādēļ, izvēloties 
specialitāti, jāpievērš uzmanība tās 
aktualitātei.
Elektroenerģija šobrīd ir neatņemama ikdienas 

sastāvdaļa, pieprasījums pēc tās būs vienmēr. 
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Karjera pēc RTU

Liena Amoliņa arhITEkTūras 
un pilsētplānošanas fakultāte 
(aPF), studiju programma 
«arhitektūra»

Strādā arhitektu birojā 
SIA «MADE arhitekti» par 
arhitekti

Arhitektūras studijas izvēlējos mērķtiecīgi –  

zināju, ka vēlos būt arhitekte. Tobrīd RTU 

bija vienīgā arhitektūras studiju programma 

Latvijā, turklāt bija iespēja studēt budžeta 

grupā. Studiju laiks bija ļoti intensīvs.  

Ja līdz tam dzīvē viss bija padevies  

diezgan viegli, tad arhitektūrā daudz kas bija 

neierasts, līdz ar to prasīja papildu darbu. 

Studijas RTU ļoti labi sagatavo kritikas 

pieņemšanai un izvērtēšanai. Arhitekta darbs 

prasa lielu atbildību un nepārtrauktu zināšanu 

papildināšanu, noteikti nedrīkst atslābt. No 

studiju laika visvairāk atmiņā palicis diplom-

darba izstrādes process, apmaiņas studijas 

Lundas Universitātē, kursabiedri un ar viņiem 

pavadītais laiks. 

Iesaku mācīties kopā ar kursabie-
driem nevis četrās sienās savās 
mājās!
Studijas ir ir visa izmēģināšanai, nevajag 

baidīties no neveiksmēm, zemām atzīmēm,  

savainotiem pirkstiem un negulētām naktīm!

rTu varI sTuDēT arī: 
BūvnIEcīBas FakulTāTē (BF)
Bakalaura akadēmisko studiju 
programmās:

•	 Būvniecība
•	 Ģeomātika
•	 siltuma, gāzes un ūdens 

tehnoloģija
•	 transportbūves

Bakalaura profesionālo studiju 
programmā:

•	 Būviecība (specizalizācija: 
transportbūves)

Strādā SIA «Rīgas Austrumu 
klīniskā universitātes slimnīca» 
par medicīnas fiziķi diagnostiskajā 
radioloģijā.

Karjera pēc RTU

Santa Kazaka

Transporta un mašīnzinību 
fakultāte, studiju programma 

«mEDIcīnas InžEnIErIja  
un FIzIka» 

Šeit vari studēt arī:
Bakalaura akadēmisko studiju  
programmās:

•	 inženiertehnika, mehānika un 
mašīnbūve

Bakalaura profesionālo studiju  
programmās:

•	 automobiļu transports

•	 aviācijas transports

•	 dzelzceļa elektrosistēmas

•	 dzelzceļa transports

•	 Mašīnu un aparātu būvniecība

•	 Medicīnas inženierija un fizika

•	 Mehatronika

•	 siltumenerģētika un  
siltumtehnika

•	 transporta sistēmu inženierija

Mani vienmēr bija saistījusi medicīna, taču 

kļūt par ārstu, mācoties vairāk nekā desmit 

gadu, īsti nebiju gatava. Biju vairāk «tehnisks» 

cilvēks, padevās fizika un matemātika, tāpēc šī  

programma mani piesaistīja acumirklī. 

Studijas palīdzējušas atklāt, cik daudz apkārt 

notiekošo lietu var izskaidrot viegli – ar vienkāršiem 

fizikas likumiem. 

Esmu ieguvusi plašas zināšanas, lielāku izpratni 

par cilvēka organismu, tā funkcijām, par fizikas 

izmantošanu medicīnā un jaunākajām veselības 

aprūpes tehnoloģijām. Savas izvēles rezultātā 

šobrīd esmu ieguvusi darbu, kas man patiešām 

patīk. 

Nebaidieties riskēt un apgūt izvēlētās 
profesijas, kaut arī sākumā tās šķiet 
sarežģītas un biedējošas!
Tikai izvēloties to, kas mūs tiešām saista, mēs 

varam «trāpīt» desmitniekā un būt laimīgi un 

apmierināti, darot savu darbu. Un tad piepildīsies 

teiciens: «Dari to, ko tu mīli, un mīli to, ko tu dari, 

un tev nekad mūžā vairs nebūs jāstrādā!»
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Karjera pēc RTU

Inta Utināne

Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultāte (ETF),  
studiju programma

«TElEkomunIkācIjas»

Šeit vari studēt arī:
Bakalaura akadēmisko studiju  
programmās:

•	 transporta datorvadības, 
informācijas un elektroniskās 
sistēmas

•	 elektronika

Bakalaura profesionālo studiju  
programmā:

•	 transporta elektronika un 
telemātika

Strādā SIA «TELE2 Latvija» 
par klientu tehniskā atbalsta  
procesu un kvalitātes 
vadītāju 

Izaicinājuma sajūta un nākotnes iespējas bija 

galvenie faktori, kas nostrādāja par labu šai 

programmai. Jau sākumā zināju, ka studijas 

būs sarežģītas, vajadzēs ieguldīt lielu darbu. 

Pēc pirmā semestra bija sajūta, ka jāmet 

miers. Augstākās matemātikas eksāmenu 

kārtoju trīs reizes. Fiziku mācījos caurām 

naktīm, un no rīta tāpat bija sajūta, ka nekas 

nav palicis skaidrāks. Tomēr soli pa solim, 

ieguldot darbu, viss izdevās. Maģistrantūru 

pabeidzu ar sarkano diplomu. 

Studijas iemācīja domāt, analizēt, pieņemt 

lēmumus, strādāt komandā. Guvu priekšstatu 

par to, kā darbojas dažādas telekomunikāciju 

sistēmas. Iespējas pēc studiju programmas 

pabeigšanas paveras lielas. 

Pirmo darbu iesaku meklēt savā nozarē, lai 

varētu pārliecināties, ka teorija strādā praksē. 

Telekomunikāciju nozare nekad nestāv uz vi-

etas, tādēļ, izvēloties šo studiju programmu, 

vari būt drošs – dinamika būs nepārtraukta un 

garlaicīgi nekļūs nekad.

Strādā farmācijas uzņēmumā  
AS «Olainfarm» par kvalitātes  
kontroles laboratorijas vadītāju

Karjera pēc RTU

Lāsma Cietvīra

materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultāte (mlĶF),  
studiju programma 

«maTErIālzInāTnEs» 

Šeit vari studēt arī:
Bakalaura akadēmisko studiju  
programmās:

•	 Ķīmija
•	 Ķīmijas tehnoloģija

Bakalaura profesionālo studiju  
programmās:

•	 apģērbu un tekstila tehnoloģija

•	 Materiālu tehnoloģija un dizains

rTu varI sTuDēT arī:
InžEnIErEkonomIkas un vaDīBas 
FakulTāTē (IEvF)
Bakalaura akadēmisko studiju programmās:

•	 ekonomika
•	 uzņēmējdarbība un vadīšana

Bakalaura profesionālo studiju programmās:

•	 Cilvēku resursu vadīšana

•	 drošības inženierija

Vienmēr esmu gribējusi būt ekonomiste, tādēļ 

nokļūšana pie ķīmiķiem uzskatāma par lielu 

nejaušību – atnācu līdzi paziņai, kura gribēja 

mācīties šajā fakultātē, un beigās pati tiku 

pierunāta iestāties. 

Nevienā brīdī gan savu neapdomīgo soli ne-

esmu nožēlojusi. Studijas bija ļoti organizētas, 

mācībspēki – ļoti zinoši un pretimnākoši. Ieguvu 

lieliskus pamatus.

Studijas deva ļoti lielu atspērienu manā pirmajā 

darba vietā betona rūpnīcā «Cemex», jo tolaik 

padziļināti apguvu silikātu materiālus, līdz ar to 

varēju izprast, kas ir cements, saistvielas u. c. 

lietas.

Trīs gadu laikā, pierādot sevi, esmu 
izaugusi līdz laboratorijas vadītājas 
amatam.
Lai arī ķīmijas studijās nepieciešama lielāka 

apņemšanās nekā citur, būt ķīmiķim nekad 

nebūs garlaicīgi.

•	 Muitas un nodokļu administrēšana

•	 Nekustamā īpašuma pārvaldība

•	 reģionālās attīstības un 
pilsētekonomikas inženierija

•	 starptautisko ekonomisko sakaru 
organizēšana un vadīšana

•	 uzņēmējdarbība un vadīšana

•	 uzņēmējdarbības loģistika

•	 visaptverošā kvalitātes vadība
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Pasaule pieprasa tehniskos prātus, tāpēc Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) absolventiem ir plašas 
karjeras izaugsmes iespējas ne tikai Latvijas uzņēmumos, bet arī starptautiskajās kompānijās. 
Pašmāju lielo uzņēmumu vadītāji apliecina, ka RTU dotās zināšanas ir spēcīgs pamats, uz kura 
jauniešiem balstīties, veidojot profesionālo karjeru. Taču augstskolas beigšana ir tikai pirmais solis 
profesionālajā izaugsmē. Potenciālie darba devēji no jaunajiem speciālistiem sagaida mērķtiecību 
un uzņēmību nemitīgi papildināt zināšanas, jo tikai tā iespējams kļūt par savas jomas ekspertu un 
strādāt darbu, kas ne tikai piepilda maku, bet arī iepriecina sirdi. 

Jeļena Borcova, 
AS «Olainfarm» valdes locekle

Mēs no jaunajiem kolēģiem sagaidām 
degsmi strādāt lielā, augošā komandā, 
spēju pieņemt un cienīt kompānijas kultūru 
un tradīcijas. Lai spētu radīt un ieviest 
inovācijas, speciālistam ir jāizprot un jāizjūt 
nozares «drēbe» — jāpārzina jaunākās  

tendences farmācijas un ķīmiskajā 
rūpniecībā, infrastruktūrā, arī «zaļajās» 
tehnoloģijās. nepieciešama laba 
teorētiskā un praktiskā sagatavotība. 

Mēs pastāvīgi rūpējamies par darbinieku 
profesionālo attīstību un izaugsmi, 
tāpēc raugāmies pēc uzņēmīgiem un 
mērķtiecīgiem darbiniekiem, kuri varētu 
kļūt par struktūrvienību vadītājiem. 
profesionāļi nepieciešami darbam izpētē, 
ķīmiskajā un gatavo zāļu formu ražošanā, 
kvalitātes kontrolē un «Olainfarm» 
infrastruktūras uzturēšanā.

Farmācijas un ķīmiskajai rūpniecībai 
ir ievērojams attīstības un eksporta 
potenciāls, tāpēc spējīgi darbinieki 
vienmēr būs pieprasīti un adekvāti atalgo-
ti. palīdzot izstrādāt un saražot uzticamus 
un efektīvus medikamentus, iespējams 
uzlabot cilvēku veselību un dzīves kvalitāti. 
un tas sniedz gandarījumu.

Uzņēmēji gaida gudrus un 
mērķtiecīgus inženierus

Dita Arāja

Vārds uzņēmējiem

Zlata Elksniņa-Zaščirinska,
SIA «PricewaterhouseCoopers»  
valdes priekšsēdētāja 

Mūsdienu mainīgajā un ar informāciju 
piesātinātajā vidē uzņēmumi sagaida, 
ka speciālisti mācās un sevi intelektuāli 
attīsta katru dienu. 

augstskola ir ļoti nozīmīga, jo tur mēs 
iemācāmies ierobežotā laikā apgūt un 
apstrādāt lielu informācijas apjomu, izdarīt 
secinājumus un ideālā gadījumā – iegūtās 
zināšanas izmantot praksē. taču augst-
skolas absolvēšana ir tikai pirmais solis 
kompetences celšanā. tāpēc, ja vēlaties 
būt eksperts, zināšanas ir jāpapildina 
nepārtraukti. 

Mums kā darba devējiem ir būtiski, lai 
darbinieks būtu beidzis augstskolu, tomēr 
mēs arī apzināmies, ka nepieciešamajām 
vakancēm ne vienmēr iespējams atrast jau 
sagatavotus speciālistus, tāpēc pievēršam 
lielu uzmanību darbinieku mācībām. 

ja pēc augstskolas absolvēšanas par  
pirmo darba vietu jūs izvēlēsieties «Price-
waterhouseCoopers», uzņēmums jums 
piedāvās nopietnas iekšējās mācības, lai 
jūs kā speciālists veiksmīgi varētu startēt 
izvēlētajā jomā. 

tāpēc mēs ne vienmēr atlasē skatāmies, 
lai izglītība būtu iegūta konkrētajā 
nozarē, piemēram, finansēs, bet vairāk 
uzmanību pievēršam cilvēka personībai —  
motivācijai mācīties, spējai apstrādāt 
informāciju, komunikācijas prasmēm. 

Mēs lepojamies ar uzņēmuma kultūru un 
kolektīvu, tāpēc mums ir būtiski, lai kolēģis 
ne tikai atbilstu izglītības prasībām, bet arī 
kā personība veiksmīgi iekļautos mūsu 
kolektīvā.   

«Mums kā darba devējiem 
ir būtiski, lai darbinieks būtu 
beidzis augstskolu, tomēr 
mēs arī apzināmies, ka 
nepieciešamajām vakancēm ne 
vienmēr iespējams atrast jau 
sagatavotus speciālistus, tāpēc 
pievēršam lielu uzmanību  
darbinieku mācībām. »

Vārds uzņēmējiem
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Āris Žīgurs, 
AS «Latvenergo» valdes priekšsēdētājs

Mācības vidusskolā ir laiks, kad skolēniem 
jāizšķiras par savas profesijas izvēli. šis 
brīdis ļoti daudz ko nosaka jaunieša 
turpmākajā dzīvē, jo studijām izvēlētā 
augstskola būs arī pirmā tikšanās ar 
nākamo amatu, ar jomu, kurā jāpavada 
liela daļa nākamās dzīves. 

as «Latvenergo» kā viens no vadošajiem 
elektroenerģijas ražotājiem un tirgotājiem 
baltijā nodrošina nozīmīgu skaitu darba 
vietu elektroinženieriem, informācijas 
tehnoloģiju jomas speciālistiem, sil-
tumtehnisko iekārtu ekspluatācijas 
inženieriem. brīvā tirgus apstākļos strau-
ji palielinājies pieprasījums pēc augsti 
kvalificētiem klientu apkalpošanas 
un pārdošanas speciālistiem. Daudzu 
mūsu darbinieku kompetences patla-
ban ir visa baltijas reģiona, daudzkārt –  
arī visas eiropas savienības līmenī, 
un koncerna speciālisti apmeklē  

starptautiskas enerģētikas zinātnes un 
pieredzes apmaiņas konferences un 
mācību pasākumus arī japānā, korejā un 
daudzviet citur pasaulē.

Lielākā daļa mūsu uzņēmuma 
inženiertehnisko speciālistu ir studējuši 
rtu. šīs augstskolas studiju programmas 
sniedz zināšanu klāstu, kas nepieciešams, 
lai jaunie speciālisti varētu veiksmīgi 
strādāt pie mums praksē, bet pēc diploma 
iegūšanas kļūtu par mūsu uzņēmuma dar-
biniekiem. 

jaunieši! ja esat droši, ka jums patīk un 
padodas eksaktie mācību priekšmeti, ja 
jūs saista matemātika, fizika un ķīmija, 
tas ir būtisks iemesls, lai vēl tagad, 
mācoties vidusskolā, jūs izlemtu par 
enerģētikas nozares studijām rtu. būs 
brīnišķīgs studiju laiks, un iegūto zināšanu 
kopums nodrošinās gan stabilitāti, 
gan mūsdienīgas – arī starptautiskas – 
attīstības iespējas, kas ir būtiska vērtība 
mūsu dinamiskajā laikmetā.    

Vārds uzņēmējiem

«Ja esat droši, ka jums patīk 
un padodas eksaktie mācību 
priekšmeti, ja jūs saista 
matemātika, fizika un ķīmija, 
tas ir būtisks iemesls, lai vēl 
tagad, mācoties vidusskolā, Jūs 
izšķirtos par enerģētikas nozares 
studijām RTU.»

Juris Gulbis, 
SIA «Lattelecom» valdes priekšsēdētājs

Vairāku gadu garumā Latvijā 
inženierzinātnēm izveidojies nepelnīti 
zems prestižs, tāpēc jau šobrīd nozarē 
jūtams it speciālistu trūkums. 

taču informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju nozare ir visstraujāk augošā 
nozare pasaulē. arī «Lattelecom» strādā 
šajā dinamiskajā vidē, tāpēc uzņēmuma 
durvis vienmēr ir atvērtas jauniem, 
talantīgiem un uzņēmīgiem studentiem. 

Gan šobrīd, gan arī nākotnē Latvijā ir un  
būs vajadzīgi speciālisti ar inženiertehnisko 
izglītību, cilvēki ar eksakto domāšanu, kuri 
ikdienā strādās pie inovatīvu risinājumu 
izveides un realizācijas.

Lai studentiem sniegtu vislabākās 
teorētiskās zināšanas un arī praktiskās 
iemaņas, sagatavojot jaunos speciālistus, 
ir svarīga zinātnes, izglītības un biznesa 

vides cieša sadarbība. tāpēc «Lattelecom» 
kā nozares līderis iesaistās šajā procesā, 
savu atbalstu, zināšanas un pieredzi snie-
dzot gan studentiem, gan mācībspēkiem.   

pieredze liecina, ka cilvēkiem ar tehnisko 
izglītību nenoliedzami ir priekšrocības 
un plašākas iespējas veidot karjeru tādā 
uzņēmumā kā «Lattelecom», jo atkarībā 
no personības īpašībām darbinieks var 
attīstīties gan kā tehniskais eksperts, gan 
arī iet vadītāja izaugsmes ceļu. •

Vārds uzņēmējiem

«Gan šobrīd, gan arī nākotnē 
Latvijā ir un būs vajadzīgi 
speciālisti ar inženiertehnisko 
izglītību, cilvēki ar eksakto 
domāšanu, kuri ikdienā strādās 
pie inovatīvu risinājumu izveides 
un realizācijas.»
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Baiba Roga

Ne	reizi	vien	ir	pierādījies,	
ka	veiksmes	formula	
neeksistē	un	vienīgais	veids,	
kā	izdzīvot	savu	dzīvi,	ir	
izbaudīt	visu	pašam	uz	savas	
ādas.	Mēs	negrasāmies	
apgalvot	pretējo,	taču	esam	
gana	pārliecināti,	ka	bez	
zinošiem	padomdevējiem	
savulaik	nav	izticis	ne	ASV	

prezidents	Baraks	Obama,	
ne	pasaulslavenā	dziedātāja	
Madonna.		Rīgas	Tehniskās	
universitātes	(RTU)	studenti	
Margarita,	Andra	un	Ģirts	
gatavi	dalīties	ar	vērtīgāko,	
ko	jaunajam	studentam	
būtiski	zināt,	sākot	studijas	
RTU.	

Margarita Stāmere, 
Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģijas 
fakultātes (DITF) 2. kursa 
studente

--------------------------------------

1.	NekaS, ko Saka proFeSo-
rI, lekTorI uN laboraNTI 
Nav MazSvarīgS,	ikviens	
jautājums	var	tikt	iekļauts	
eksāmenā,	un	eksāmeni	ir	
jānoliek	visiem.	Profesoriem	
patīk	gudri	un	erudīti	studenti,	
kas	iesaistās	produktīvās	
diskusijās.

2.	koNkurē	ar	kursa	un	
grupas	biedriem	labsirdīgi	
un	godīgi,	palīdzi	citiem,	jo	
citu	palīdzība	reiz	arī	tev	būs	
nepieciešama.	Tomēr	palīdzēt	
kontroldarbu	un	eksāmenu	
laikā	ir	aizliegts,	par	to	var	tikt	
atskaitīts	no	studijām,	un	arī	
savus	laboratorijas	darbus	
citiem	nedod,	labāk	iemāci	un	
palīdzi	pašiem	izpildīt!

3.	Ja	šķiet,	ka	mācību	grāmatas	
nepalīdz,	Meklē INTerNeTā 
tutorial,	vislabāk	angļu	
valodā.	Šis	padoms	100%	
strādā	programmēšanā,		jo	
latviešu	valodā	informācijas	ir	
daudz	mazāk	un	tā	ir	nepilnīga.

4.	pIlDI DarbuS laIkuS,	
nodod	bez	kavēšanās.	Tas	
atvieglo	studijas,	mazina	
stresa	līmeni,	un	ir	lielāka	
iespēja	nopelnīt	«automātu»,	
bet	paļauties	uz	to,	ka	nebūs	
jākārto	eksāmens,	neiesaku.

6.	IeMīlI FIzIku uN 
MaTeMāTIku –	tā	kļūs	par	
lielu	studiju	daļu,	un	vidusskolā	
nolikts	fizikas	centralizētais	
eksāmens	būs	labs	atspēriens,	
lai	pieradinātu	sevi	pie	labora-
torijas	darbiem.

7.	IeSaISTIeS	ārpus	lek-
ciju	pasākumos,	ko	rīko	
universitāte,	jo	tikai	kamēr	
esam	jauni,	varam	studēt	un	
nedomāt	par	pienākumiem	
pret	sabiedrību,	un	reizēm	
izturēties	kā	bērni.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
andra odumāne, 
arhitektūras un 
pilsētplānošanas fakultātes 
(apF) 4. kursa studente

--------------------------------------

1.	MoTIvē SevI!	Mācies	
zināšanu	pēc!	Studē	to,	ko	
vēlies	darīt	nākotnē!	

2.	NeaTSTāj «pēDējo brīDI»	
uz	pēdējo	brīdi!	Iemācies	
plānot	laiku!	

3. eSI akTīvS! Seko	līdzi	jau-
numiem	RTU	sociālajos	tīklos	
un	izmanto	katru	iespēju!	

4.	ja Tev Ir kāDI jauTājuMI	–	
jautā!	Ja	nē	–	izdomā	tos!	

5.	koNSpekTē lekcIjaS! 
Pieraksti	būtiskāko.	

6.	eSI koMuNIkablS! Tavi	
kursabiedri	vēlāk	būs	tavi	
kolēģi.	

7.	aTpūTIeS! Brīvdienas	
būs	tavas	laimīgās	dienas.	
Jo	pēc	kārtīgas	atpūtas	var	
produktīvāk	strādāt.	

8.	laIkS,	lai	sagatavotos	
sesijai,	ir	daudz	relatīvāks	
par	parasto	laiku.	Tas	ir	laiks,	
kad	tev	jāparāda	viss,	ko	esi	
iemācījies	semestra	laikā	vai	
pēdējā	naktī.

Ģirts gornostajs, 
būvniecības fakultātes (bF) 
5. kursa students

--------------------------------------

1.	NebaIDIeS jauTāT,	ja	kaut	
kas	nav	skaidrs!	

2.	uzTraukTIeS	pirms		
kontroldarba	vai	eksāmena	ir	
tikai	normāli,	jo	tas	nozīmē,	ka	
tev	ir	svarīgs	rezultāts.

3. INTereSējIeS	par	papildu	
iespējām	studējot	un	dodies	
apmaiņas	programmās!

4.	cIeNI MācībSpēkuS,	un	viņi	
cienīs	tevi!

5. lIec SoMā vISu,	ko,	brau-
cot	uz	Rīgu,	dod	vecmamma!

6. Dzīvo kojāS!	Lieliska	
dzīves	pieredze	un	daudz	jaunu	
draugu!

7.	Sāc SkaITīT NauDu	un	
plānot	savu	budžetu!	•

Studenti dod padomus
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katram citādāks, 
taču visiem īpašs

Tāpat kā slavenākā Alise pasaulē devās uz savādo Brīnumzemi,  
izmantojot īpašu ieeju, katru gadu krietns pulciņš Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) studentu, izmantojot universitātes sniegtās iespējas, 
dodas gūt neaizmirstamu pieredzi un pārvērst savu dzīvi krāšņā 
piedzīvojumā uz kādu citu Eiropas augstskolu vai uzņēmumu. Viņu vietā 
apņēmības pilni dzīvot Rīgā un studēt RTU ierodas ārzemju studenti.

Ko īsti nozīmē maģiskais vārds «Erasmus» un ko tas sniedz?

«Erasmus» studentu mobilitātes pro-
gramma ir viens no Eiropas Savienības 
veiksmes stāstiem – tā ir pazīstamākā 
un populārākā izglītības program-
ma, atzīst «Erasmus» programmas 
īstenotāji Latvijā – Valsts izglītības un 
attīstības aģentūra. Programma piedāvā 
gan studēt, gan  praktizēties kādā no 
Mūžizglītības programmas dalībvalstīm, 
turklāt saņemt stipendiju, kas sedz ceļa 
un uzturēšanās izdevumus. 

Students kādā citā Eiropas augstskolā 
var pavadīt vienu vai divus mācību 
semestrus, to laikā iegūstot jaunas 
zināšanas savā studiju virzienā, vērtīgu 
akadēmisko un starptautisko pieredzi. 
«Erasmus» studentu prakse savukārt 
ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā 
ir iespēja iegūt lielisku ierakstu CV, 

strādāt starptautiskā vidē un piemēroties 
ES darba tirgus prasībām. Abas stu-
dentu mobilitātes apakšprogrammas 
palīdz uzlabot svešvalodu, pārbaudīt 
adaptēšanās spējas svešajā valstī, iepazīt 
citas kultūras un iegūt plašāku redzes-
loku. Un pavisam noteikti «Erasmus» 
pieredze vēlāk palielinās izredzes darba 
tirgū.

Katram savs stāsts – vienam tie ir 
nepieredzēti milzu debesskrāpji, citam –  
pasakaini dabas skati un vismaz desmit 
dažādas nacionalitātes vienuviet, vēl 
citam – dīvaini ēdieni, neiedomājami 
paradumi. Bet visiem kopā – sveša valo-
da un studiju vai darba vide.

Baiba Roga

«Erasmus» RTU
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Dodoties apmaiņā, vēlējos uzzināt, kā ir 
ilgstoši dzīvot prom no mājām, uzlabot 
angļu valodas zināšanas un apskatīt 
valsti. Islandi izvēlējos, jo tā ir viena 
no retajām valstīm, kur būvniecību var 
studēt angliski, un no citiem studentiem 
biju dzirdējis tikai pozitīvas atsauksmes. 

Tur ir arī fantastiska daba – vulkāni, 
geizeri, ledāji, karstās upes, okeāns, 
ūdenskritumi un vēl. 

Viegli nebija. Mācījos kopā ar 
maģistrantiem, jo bakalaura programma 
nebija pieejama angļu valodā. Bija grūti 
pierast arī pie mācībām svešvalodā, taču 
beigās šķita, ka tieši angliski atsevišķas 
lietas protu paskaidrot labāk. Vienu 
priekšmetu apguvu arī islandiešu valodā. 

Būdams tur, ieguvu daudz draugu no 
dažādām Eiropas valstīm, uzlaboju angļu 
valodas zināšanas un komunikācijas 
spējas kopumā. Pieredze bija ļoti vērtīga –  
dzīvojot Latvijā, nekad nebūtu ko tādu 
piedzīvojis. 

Toms Karlivāns, Būvniecības fakultātes (BF) 2. kursa students. «Erasmus» 
programmā devās uz Islandi, Islandes Universitāti (University of Island)

«Pieredze bija ļoti vērtīga – 
dzīvojot Latvijā, nekad nebūtu 
ko tādu piedzīvojis.» 

«Erasmus» ir stāsts par robežām – jāšķērso 
savas valsts robeža, lai iemācītos dzīvot 
pilnīgi citā kultūrā, jālauž robežas starp 
sevi un citiem – jāmācās iepazīt jaunus 
cilvēkus, atbrīvoties no lietām, kas varētu 
tevi bloķēt, un jautāt ikvienam jebko. 

Šeit studēju Būvniecības fakultātē. 
Bija jāmācās studēt un sadarboties ar 
cilvēkiem no citām valstīm. Lekcijas bija 
angļu valodā, līdz ar to studijas prasīja 
lielu iedziļināšanos. Varu uzteikt Latvijas 
mācībspēku angļu valodas līmeni – tas ir 
stipri labāks nekā Francijā. Priecē arī fakts, 
ka Latvijā gandrīz jebkurš jauns cilvēks 
spēj sazināties angliski – var pastāstīt par 
valsti, Rīgu un izklaides iespējām. 

«Erasmus» noteikti ir jāizmēģina, 
kamēr ir iespēja studēt. Tā ir izdevība 
kvalitatīvi pavadīt laiku kādā citā 
valstī. Domāju, ka tik unikālas iespējas 
vairs dzīvē nebūs, jo ceļošana neatsver  
«Erasmus» periodā iegūto pieredzi. 

Latvija pārsteidza ar savu kultūru, lielo 
patriotismu 18. novembra svinībās. 
Rīga ir ļoti brīnišķīga pilsēta, un esmu 
apmierināts arī ar iegūto pieredzi RTU, 
kas man sniedza vienlīdz kvalitatīvas 
zināšanas tām, kuras ieguvu savā 
universitātē. 

Roland Parnaud, «Erasmus» students no Francijas, 
Kompjeņas Tehniskās universitātes (Université de 
Technologie de Compiègne), RTU mācījās Būvniecības 
fakultātē (BF)

«Erasmus» RTU
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Linda Vecbiškena, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) 3. kur-
sa doktorante. «Erasmus» programmā devās praksē uz Itāliju, Ķīmijas, materiālu 
un ķīmijas tehnoloģijas institūtu «G. Natta» Milānas Tehniskajā universitātē,  
(Department of Chemistry, Materials and Chemical Engineering «G. Natta»,  
Politecnico di Milano)
Savas studijas ķīmijas tehnoloģijas stu-
diju programmā RTU sāku 2005. gadā. 
Tās veiksmīgi apvienojot ar zinātnisko 
darbu RTU Rīgas Biomateriālu 
inovāciju un attīstības centrā un RTU 
Biomateriālu un biomehānikas institūtā, 
ieguvu nenovērtējamu pieredzi zinātnē. 
Tomēr reiz pienāk brīdis, kad tu  
saproti, – jādodas pasaulē. 

«Erasmus» prakse bija iespēja likt lietā 
RTU uzkrātās zināšanas un, apvienojot 
ar jauniegūtajām, vēl pilnvērtīgāk veikt 
savu pētījumu un attīstīt citus. Pats, pats 
sākums bija grūts – vajadzēja pārkāpt 
pāri savām bailēm no nezināmā. 

Doties un dzīvot. Mācēt paļauties. 
Nezaudēt ticību sev un saviem spēkiem. 
Taču nepagāja pat nedēļa, kad aptvēru, 
ka esmu nokļuvusi pareizajā vietā 
īstajā laikā. «Erasmus» laikā iemācījos 
strādāt patstāvīgi, plānot laiku un 
lietderīgi izmantot zināšanas. Kopumā  
«Erasmus» ir karjeras un dzīves skola, 
kas vienmēr paliks atmiņā. Viss – dažādi 
piedzīvojumi, ķibeles, iepazītie cilvēki, 
radinieku un draugu apciemojumi, labie 
darbi, tukšo pļāpu stundas… 

Tā bija visapbrīnojamākā pieredze, kas 
izmainīja ne tikai mani kā personību, bet 
arī manu attieksmi pret dzīvi un zinātni.

Pēteris Laipnieks, Transporta un 
mašīnzinību fakultātes (TMF)  
3. kursa students. «Erasmus» 
programmā devās uz Vāciju, 
Dīsburgas-Esenes Universitāti 
(Universität Duisburg-Essen)

Vienmēr interesējis, kā ir studēt 
ārpus Latvijas, bet pēc vidus- 
skolas beigšanas nespēju saņemties 
mācībām ārzemēs. «Erasmus» 
ir lieliska iespēja aizbraukt uz  
vienu semestri un saprast, kā 
notiek studijas citās Eiropas 
augstskolās. 

Vāciju izvēlējos, jo šajā valstī no-
zares, ko studēju – mehānika un 
rūpniecība – ir attīstītas. Iemācījos 
dzīvot svešā vidē, iepazinu 
Vācijas kultūru, ieguvu draugus 
no dažādām pasaules valstīm un 
pierādīju savu spēju sekot līdzi 
mācībām angļu valodā. Lai arī 
brīžiem nebija viegli, kopumā 
pieredzi vērtēju pozitīvi – man šis 
semestris mūžam paliks atmiņā. 
Visiem, kuri ir apņēmības pilni un 
vēlas mācību pieredzi bagātināt, 
iesaku doties «Erasmus». Ja to 
nenovērtēsiet uzreiz, tad pēc 
dažiem gadiem – noteikti. •

«Erasmus» RTU
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Brīvā laika

Baiba Roga

pavadīšanas 
iespējas RTU

Brīvā laika pavadīšanas iespējas

RīgAs TehnIsKā unIveRsITāTe (RTu) 
ir ne vien leģendām un senām studiju tradīcijām apvīta 
mācību iestāde, bet arī izcila platforma, kur realizēt savus 
pārgalvīgākos sapņus RTu studentu kluba mākslinieciskajos 
kolektīvos – dejot tik eleganti, ka pat vecmāmiņai prieks un 
lepnums, vai dziedāt tik skanīgi, ka draugiem pārsteigumā 
ieplešas acis. Tā būs īstā vieta arī, lai izkoptu citus slēptus 
vai jau sen zināmus talantus – aktiermeistarību vai kāda 
mūzikas instrumenta spēli.  
vieta, kur atstāt ikdienas rūpes, aizmirsties un sajusties 
droši starp savējiem. un no kura gan labāk, ja ne no paša 
studenta uzzināsi, kā ir būt tur – starp tehniskākajiem 
māksliniekiem Latvijā.
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Tautas deju ansamblis 
«Vektors»

Uldis Zunda, Transporta un 
mašīnzinību fakultātes (TMF)  
3. kursa students

«Būt vektorietim nozīmē dejot vienā no Latvijas 
vadošajiem tautas deju ansambļiem.»

Kontaktpersona:
«Vektora» prezidents 
Pēteris Studens
vektors.tda@gmail.com

Brīvā laika pavadīšanas iespējas

«Vektorā» pieteicos uzriez pēc iestāšanās RTU. 
Iesaistīties pamudināja jau iepriekš pazīstamie dejotāji, 
stāstot par jautro kolektīva gaisotni, neaizmirstama-
jiem koncertiem un izbraukumiem, kā arī intere-
santo mēģinājumu procesu, kā to pierādījis kolektīva 
mākslinieciskais vadītājs Uldis Šteins.

Kāpēc izvēlēties «Vektoru»? 

Tā ir iespēja būt vienam no dinamiska un atraktīva 
kolektīva, piedalīties dažādos pasākumos un ar  
laiku saprast, ka deja ir neatņemama cilvēka dzīves 
sastāvdaļa.

«Ikdienā «spēlējam» paši sevi, un pārsvarā tā ir ļoti  
monotona loma. Uz skatuves iespējams iejusties dažādās 
situācijās un dziļāk izprast pārdzīvojumu būtību.» 

Studentu teātris 
«Kamertonis»

«Kamertonī» spēlēju pusotru gadu. Pirms tam no-
darbojos ar  loka šaušanu, taču gribēju atrast ko 
krasi atšķirīgu, tāpēc izvēlējos teātri.

Ko nozīmē darbošanās kolektīvā?

Spēlējot teātri, var atbrīvoties no ikdienas 
problēmām. Iejūtoties kāda cita cilvēka 
ādā, paša grūtības kļūst maznozīmīgas.  
Tā ir laba atpūta. No spēlēšanas izrādēs gūstu arī 
gandarījumu. Vienmēr uzmundrina skatītāju  
aplausi. 

Lielākais ieguvums?

Krietni paplašināju savu redzesloku un uzzināju 
daudz jauna par cilvēku savstarpējām attiecībām. 

Kāpēc izvēlēties «Kamertoni»?

Mums ir ļoti draudzīgs un tradīcijām bagāts 
kolektīvs un nepārspējama režisore Ludmila 
Stančika. Ja ir vēlme atklāt sevī aktieri, mūsu 
kolektīvs būs pareizā izvēle.

Aleksejs Spuris, Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģiju fakultātes 
(DITF) 2. kursa students

Kontakpersona:

«Kamertoņa» režisore 
Ludmila Stančika, 

ludmila.stancik@mail.ru

Brīvā laika pavadīšanas iespējas
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Brīvā laika pavadīšanas iespējas

«Koristu pulkā tika īstenots pārgalvīgs izaicinājums  
kailiem nopeldēties svešas privātmājas baseinā!»

Vīru koris «Gaudeamus»

«Gaudeamus» darbojos kopš iestāšanās RTU  
2006. gadā. Mūzika man tuva jau no mazām dienām -  
esmu dziedājis daudzos koros, bet «Gaudeamus» 
izvēlējos tā atpazīstamības, labās slavas, kā arī izcilā 
diriģenta Ivara Cinkusa dēļ.

Rūdolfs Sniķersproģis,  Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes (EEF) 2. kursa maģistrants

Brīvā laika pavadīšanas iespējas RTU

Jautrākais notikums?

Kora izbrauciens. Venēcijas kūrortpilsētiņā Lido, Adrijas jūras krastā, pastaigājoties siltā 
vakarā jautrā koristu pulkā, tika īstenots pārgalvīgs izaicinājums kailiem nopeldēties 
piejūras privātmājas baseinā. Pludmalē «novilkušies» un atstājuši drēbes, skrējām, lēcām 
pāri žogam baseinā iekšā. To pārpeldējuši, izdzirdējām troksni no mājas puses, lēcām ārā, 
metāmies bēgt – pāri žogam un pa liedagu prom, drēbes paķēruši padusē. 

Kāpēc izvēlēties «Gaudeamus»?

Varēsi ne vien dziedāt labākajā vīru korī Latvijā un sniegt augstākā līmeņa koncertus, bet 
arī gūt jaunus piedzīvojumus, atslēgties no ikdienas problēmām, doties draudzības kon-
certos ar sievu koriem, ārzemju izbraucienos, piedalīties Dziesmu svētkos, iegūt jaunus 
draugus. Korī esmu ieguvis draugus uz mūžu.

Kontaktpersona:  
«Gaudeamus» prezidents Andis Ozoliņš, 

ozolins.an@inbox.lv 
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Brīvā laika pavadīšanas iespējas

Rūta Auziņa, Inženierekonomikas un vadības 
fakultātes (IEVF) 4. kursa studente

«Aiziet uz mēģinājumu man nozīmē to pašu, ko izdzert 
piecus litrus enerģijas dzēriena!»

Studentu teātris

«Spēle»
Lielākais ieguvums? 

Teātra biedri, kuri nu kļuvuši par labiem draugiem, kā arī apgūtās prasmes neuztraukties un 
pārvarēt bailes, uzstājoties lielas auditorijas priekšā. 

Kāpēc izvēlēties «Spēli»?

Ja neesi liels dziedātājs vai nemāki dejot, «Spēle» būs tava īstā vieta, jo mēs mācāmies ķermeņa 
plastiku un balss vingrinājumus, kā arī improvizāciju, kas ikdienā ļoti palīdz izkļūt no neērtām 

un neparastām situācijām.

Jautrākais notikums? 

Atgadījums izrādes laikā. Partnera štrumbante 
ieķērās manā mētelī, bet tobrīd man bija jānoiet 
no skatuves ar vārdiem «Nepavadi mani, es pati 
aiziešu!». Pirmajā mirklī nesapratu, kāpēc viņš nāk 
līdzi - man taču bija jāaiziet vienai!

Brīvā laika pavadīšanas iespējas RTU

Kontakpersona:  
«Spēles» režisors Romans Grabovskis, 
romansgrabovskis@inbox.lv
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Brīvā laika pavadīšanas iespējas RTU

Studentu pūtēju orķestris «SPO»

Jānis Kalniņš,  
Enerģētikas un elektrotehnikas  
fakultātes (EEF) 2. kursa students

Darbojos «SPO» kopš 2008. gada rudens. Esmu 
beidzis  Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu, mūzika 
ir asinīs. 

Lielākais ieguvums?

Laba, brīva atmosfēra, jautrs kolektīvs, atpūta no 
dienas smagā ritējuma. 

Jautrākais notikums?

Tādu ir diezgan daudz — kādam jautras skaņas 
nāk no instrumenta, kādam gribas spēlēt citā 
tonalitātē. 

Kāpēc izvēlēties «SPO»?

Iegūsiet daudz jaunu draugu, nebijušus 
piedzīvojumus, katru gadu kādu izbraucienu, 
iespēju spēlēt populārus skaņdarbus un īstenosiet 
pašu izdomātas idejas.

«Muzicēt sirdspriekam un neaizmirst spēlēt savu  
instrumentu.» 

Kontaktpersona:  
«SPO» mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents,  

Māris Martinsons, maris.martinsons@ltv.lv  

Kontaktpersona:  
«Vecpilsētas dziedātāju» mākslinieciskā vadītāja Vēsma Keire, 
vesma.keire@gmail.com

Mārtiņš Abajs, Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultātes (ETF) 
2. kursa students

Ko nozīmē darbošanās kolektīvā?

Man šitā štelle iet pie sirds. Tā ir jautra kopā būšana, 
dzīvesprieks un muzikāla eksperimentēšana. 

Lielākais ieguvums?

Es īsti neteiktu, ka tas būtu ieguvums. Viss ir 
atkarīgs no tevis paša, cik daudz tu sevi gribi dot 
citiem un ļauties plūsmai un kopības sajūtai. 

Kāpēc izvēlēties «Vecpilsētas dziedātājus»?

Ja tev patīk postfolklora, nebaidies izmēģināt 
ko jaunu, un, ja māki vēl arī kādu instrumentu 
strinkšķināt un dziedāt, tad esi laipni aicināts 
bariņā!

«Viss ir atkarīgs no tevis paša, cik daudz tu sevi gribi dot 
citiem un ļauties plūsmai un kopības sajūtai.»

Postfolka grupa 
«Vecpilsētas dziedātāji»

Brīvā laika pavadīšanas iespējas
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Brīvā laika pavadīšanas iespējas

RTU sieviešu koris «Delta»,  
mākslinieciskā vadītāja Inta Eizenberga-Cērmane. 
Kontaktinformācija: kora prezidente Sigita Audēja, 
sigitaaudeja@inbox.lv

RTU stīgu ansamblis «Gaiva», 
mākslinieciskā vadītāja Dzidra Pelēķe. 
Kontaktinformācija: kultura@rtu.lv 

RTU jauktais koris «Vivere»,  
mākslinieciskais vadītājs Gints Ceplenieks. 
Kontaktinformācija: kora prezidente Marita Deksne,  
marita.deksne@gmail.com

RTU vokālā grupa «Jauna nianse»,  
mākslinieciskā vadītāja Antra Dreģe. 
Kontaktinformācija: antra.drege@gmail.com 

Tevi gaida arī citi RTU kolektīvi

Vairāk par kolektīviem vari uzzināt 

www.kultura.rtu.lv

• Ķīpsalas deju kluba kursi – 
mūsdienu laikmetīgās dejas, dažādi 
salsas veidi, balles dejas, līnijdejas un 
aerobika 

• Ceļotāju klubs

• Psiholoģijas klubs  
«Meklējumu laboratorija»

• «3 x 3» danču klubs

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES

STUDENTU KLUBS
3x3 danču klubs

LATVIEŠU TRADICIONĀLOS UN KAIMIŅTAUTU 
DANČUS SPĒLĒS

 ILGA REIZNIECE, ANDRIS DAVIDONS, MĀRTIŅŠ LINDE

LIELAJĀ ZĀLĒ, RTU, KAĻĶU IELĀ 1 

KATRA MĒNEŠA
PĒDĒJĀ OTRDIENĀ

PLKST. 20.00

DALĪBAS MAKSA: 
SKOLĒNIEM EUR 2, STUDENTIEM EUR 3, PIEAUGUŠAJIEM EUR 5,

 PIRMSKOLAS VECUMA BĒRNIEM BEZ MAKSAS

info:www.kulturartu.lv

GAIDĀM JŪS 

25.03. 29.04.2014. GADA

3x3 DANČU VAKARS
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Ne reizi vien Latvijas un pasaules sporta arēnās 
notiekošais aculiecinieku sejas pantus  

savilcis augstsprieguma līnijās, bet lūpas,  
emociju nekontrolētas, paudušas apbrīnu. 

sportisko sasniegumu zenītā atrodoties, šo apbrīnu cilvēkos raisījuši arī rīgas 

tehniskās universitātes (rtu) absolventi: basketbolists Valdis Valters,  

bobslejists zintis ekmanis, autosportists andris Dambis un citi. sporta dzīvi rtu 

organizē sporta katedra un sporta klubs. 

Sports RTU
Ēriks Badamšins

K klajā nāk rtu vadošās pētnieces alīdas zig-
mundes grāmata «rīgas tehniskās universitātes 
olimpieši 100 gados. 1912–2012», kurā Latvijas 
studenti tiek pētīti no skatupunkta: studijas un 
lielais sports.

K pirmo reizi pasākumā «rtu sporta laureāts 
2013» tiek godināti universitātes labākie 
šādās nominācijās: gada sportiste un sportists 
individuālajos sporta veidos, gada labākā sporta 
komanda, gada labākais treneris, gada uzlēcošā 
zvaigzne, kā arī pasniegta balva par ieguldījumu 
rtu sporta attīstībā. 

K universitātes futbola komanda «RTU FC» 
uzvar rīgas futbola čempionātā un Latvijas 2. 
līgas čempionātā, iegūstot tiesības piedalīties 
eiropas  Futbola asociāciju savienības (UEFA) 
organizētajās «Regions Cup» sacensībās.

K Florbola komanda «rtu/Inspecta» iegūst 
trešo vietu Latvijas Florbola čempionātā vīriešu 

virslīgā. 

Sports RTU:  
tās ir ne tikai obligātās 
sporta nodarbības 
pirmkursniekiem,  
bet arī − sporta izlašu 
komandas, kurās  
studenti pilnveido savu 
varēšanu. 

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

•	 florbols
•	 basketbols
•	 futbols
•	 volejbols
•	 vieglatlētika
•	 peldēšana
•	 galda teniss 
•	 badmintons
•	 šahs
•	 dambrete
•	 karsējkomanda u. c. 

Obligātās sporta nodarbības  
pirmkursniekiem Izlašu sports labākajiem

Spožākie notikumi Rtu SpoRta dzīvē 2013. gadā

Sports RTU

62 63



STUDĒ:

BūvNIecīBaS fakULTāTeS (Bf)  
4. kUrSā
SPOrTa veIDS: 
mODerNā PIeccīņa

iesaku izvēlēties rtu tādēļ, ka paralēli 
kvalitatīvām un, kas mūsdienās svarīgi, 
svaigākām zināšanām, rtu students 
iegūst daudz vairāk turpmākajā dzīvē 
noderīgu lietu. Galvenais ir izmantot. 
Visu dzīvi esmu bijis saistīts ar sportu, 
tādēļ studijas nebija šķērslis sportošanai. 
esmu rtu pārstāvētās florbola virslīgas 
komandas «rtu/Inspecta» spēlētājs. 

sports norūda raksturu un ļoti palīdz 
arī studijās, jo, lai cik grūti būtu uz-
dotie darbi, vai cik apjomīgi materiāli 
jāizstudē, tu pats sev neļauj apstāties 
līdz mirklim, kad darbs ir izdarīts. tieši 

ar «rtu/Inspecta» komandu attīstīt 
šo dzinējspēku ir vieglāk, jo mēs visi 
zinām mērķi, ko vēlamies sasniegt, 
tāpēc viens otram palīdzam. koman-
das biedri ir ļoti draudzīgi, atsaucīgi un 
izpalīdzīgi, būt kopā ar tādu komandu 
ir ļoti patīkami. papildus esmu iegu-
vis noderīgus kontaktus daudzos citos 
uzņēmumos un ar dažiem komandas 
biedriem esmu arī sadarbojies ikdienas 
darbos. šīs ir nenovērtējamas lietas, no 
kurām es nekad nevēlētos atteikties. 
topošajam studentam iesaku izman-
tot izdevības, ko piedāvā rtu, it īpaši  
«rtu/Inspecta»!

olga ŠiŠlova

studēt inženierzinātnes ir prestiži gan 
Latvijā, gan ārzemēs. studijas rtu liek 
kustēties uz priekšu, nesēdēt vietā, soli 
pa solim apgūt zināšanas un realizēties. 
nav viegli, dažreiz pat ļoti grūti, taču tad 
rodas pārliecība par rezultāta kvalitāti 

un pamatīgumu. ja runa ir par studiju 
apvienošanu ar profesionālo sportu, 
vienmēr galvā ir doma – ja varu paspēt 
un izturēt šo, varu visu dzīvē! es lepojos, 
ka studēju rtu!

Sports RTU

JāniS JaunzemS

Studē:

BūvniecīBaS fakultāteS (Bf)  
5. kuRSā
SpoRta veidS: 

floRBolS

Sports RTU

JāniS zeltiņŠ

STUDĒ:

INžeNIerekONOmIkaS UN 
vaDīBaS fakULTāTeS (Ievf) 
maģISTraNTūraS 1. kUrSā
SPOrTa veIDS: 

BaSkeTBOLS

rtu esmu izvēlējies, jo manā ģimenē ir 
piemēri, kas liecina, ka iegūt labu izglītību 
un vienlaikus aktīvi sportot var tieši šajā 
augstskolā. šobrīd arī pats esmu par to 
pārliecinājies. 

basketbola tradīcijas rtu ir sākušās jau 
tālā pagātnē, un sports šeit nekad nav bijis 
svešs. arī šobrīd augstskolas komanda aktīvi 
piedalās dažādos turnīros – sākot no baltijas 
augstskolu draudzības turnīriem – aprīļa tra-
kumu, studentu basketbolu Līgu – un beidzot 
ar Latvijas basketbola Līgu. Mūsu basketbola 
komandu vieno liela saliedētība, smiekli, 
jautrība, joki, kopīgi pārdzīvojumi. atbalstām 
viens otru gan sportā, gan mācībās.

katrs treniņš un spēle tiek gaidīta ar lielu 
nepacietību, lai atkal varētu uzņemt pozitīvās 
emocijas. protams, liels nopelns komandas 
labsajūtas radīšanā ir galvenajam trenerim 
Dainim bertānam. Labs joks un vienlai-
kus stingra dūre ir tieši tas, kas vajadzīgs 
panākumiem. 

ja vēlies būt komandas daļa, nāc studēt rtu! 
basketbola durvis tev būs atvērtas vienmēr!  • 
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Izsniedzam «kompasu»  
ceļā uz RTU «kojām»

iestāšanās anketā atzīmē ar 
krustiņu, ka vēlies dzīvot dienesta 
viesnīcā.

Gaidi, kad tiksi ieskaitīts pirmajā 
kursā. to tu ieraudzīsi ortusā (rtu 
iekšējā portālā).

šo informāciju redzēs arī sVD, kas 
izskatīs tavu atbilstību dienesta 
viesnīcas piešķiršanas kritērijiem 
(tie atrodami rtu mājaslapā, sadaļā 
„studentu viesnīcas”).

Gaidi uzaicinājumu iemaksāt 
nodrošinājuma naudu. tā būs 
jāiemaksā noteiktā laikā un 
apliecinās, ka tiešām vēlies dzīvot 
«kojās». 

ja tomēr pārdomāsi, šo naudu 
varēsi neiemaksāt. 

informāciju par tev piešķirtajām 
kopmītnēm varēsi uzzināt 5 dienu 
laikā ortus sadaļā «rīkojuma 
vēsture» vai arī piezvanot pa tālr.: 
67089479, 6708904.

atCeries, ka priekšroka būs 
buDžeta Grupas stuDentieM. 
Maksas studentiem pēc studiju 
apmaksāšanas tiks piešķirtas tikai 
pāri palikušās brīvās vietas.

ēriks badamšins

noderīga informācija

rīgas tehniskā universitāte (rtu) studentiem piedāvā iespēju 
dzīvot astoŅĀs studentu dienesta viesnīcās (kādreiz  
sauktas par kopmītnēm, studentu valodā «kojas»). šis ir viens 
no būtiskākajiem jautājumiem, kas jārisina universitātes 
topošajiem pirmā kursa studentiem. jūsu uzmanībai rtu stu-
dentu viesnīcu daļas (sVD) sagatavots ceļvedis, kas palīdzēs 
veiksmīgi iekārtoties nākamajā mājvietā. 

Kā dabūt vietu «kojās»?

2

3

5
6

7

4

1

Kontaktinformācija
rTU Studentu viesnīcu daļa 
Adrese: Āzenes iela 22k1/22, rīga 

Tālr.: 67089479, 67089041 
Fakss: 67089089 
E-pasts: iveta.sverzicka@rtu.lv,  
laimdota.sakuna@rtu.lv 

noderīga informācija

piešķirtajās «kojās» varēsi iekārtoties tikai 
sVD noteiktajos iekārtošanās datumos un 
laikos. tos atradīsi www.rtu.lv.

iekārtošanās dienā tev būs jāslēdz īres 
līgums ar dienesta viesnīcas vadītāju un 
jāparaksta istabas pieņemšanas- 
nodošanas akts. 

ja nenoslēgsi īres līgumu noteiktajos 
iekārtošanās datumos, zaudēsi iespēju 
dzīvot «kojās» un iemaksāto  
nodrošinājuma naudu.

Kas tev būs vajadzīgs?

2

3

1

IEGAUMĒ! 

Iekārtošanās

•	 īres nauda par pirmo mēnesi

•	 7,11 eur par ieejas karti  
(izņemot studentu dienesta 
viesnīcu Laimdotas ielā 2a)

•	 Drošības nauda 14,23 eur

•	 papildu samaksa par dienes-
ta viesnīcas gultas veļas 
izmantošanu un maiņu

•	 pase 

•	 Dzīves vietas deklarācijas 
kopija

•	 Divas fotogrāfijas (3x4 cm)

RTU studentu dienesta viesnīcas Rīgā atrodas
burtnieku ielā 2a
Lilijas ielā 4

Āzenes ielā 22  
Āzenes ielā 22k1

Meža ielā 5
indriķa ielā 8a

Laimdotas ielā 2a
ezermalas ielā 8d
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JURIJS oZolIņš, 
materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 
(mlĶF) profesors, ieguvis titulu «2014. gada 
aktīvākais mlĶF mācībspēks»

reizēm viņi var šķist pagalam 
bargi, bet patiesībā tāpat kā 

jebkurš no mums ir labsirdīgi 
un, kā paši stāsta, par studentu 
nezināšanu un citām likstām 
bieži mīl pasmaidīt. ne viens vien 
«nezinītis», izdzīts no eksāmena, 
vēlāk profesoram kļuvis par 

labu paziņu, bet studentu 
izdarības – par tālu klīstošām 
leģendām. tas brīdis ir klāt! rīgas 
tehniskās universitātes profesori  
dienas gaismā velk jautrākos 
atgadījumus iz studentu un pašu 
dzīves.

Ar plAtu smAidu pAr studentiem
un sevi

ElmāRS BEĶERIS,
Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes 
(ETF) asociētais profesors, ieguvis titulu 
«2014. gada ETF mācībspēks»

Sēžu kafejnīcā. Zvana telefons. 

«te jūsu bijušais students ozoliņš.». atceros – pirms gada ar viņu mocījos. Viņš 
sāk kaut ko prasīt par amplitūdas modulāciju. pastāstu un nolieku klausuli. 

pēc brīža: «te atkal ozoliņš!» un sāk kaut ko precizēt. atkal izrunājam un nolieku 
klausuli.

pēc mirkļa vēlreiz zvans no ozoliņa. «ozoliņ, kam jums tas viss vajadzīgs?». 
«redziet, es sēžu eksāmenā!».

«es gribētu parunāt ar jums par vienu ideju.». un sāk man kaut ko klāstīt. 

es noklausos un saku: «Vai jūs esat pazīstams ar Hilberta transformāciju?». 

«nē!». «jūs viņu tagad izgudrojāt!». 

Caurmērā reizi sešos gados trāpās pusģeniāli ļaudis. 

Viņš bija viens no tiem.

īpaši jau pēdējā laikā trāpās studenti 
ar drausmīgi švakām zināšanām. pat ne 
matemātikā, bet aritmētikā! 

skatos, ka vienam zellim iznāk dalīt viens ar nulli. es 
prasu: «jūs zināt, cik iznāks?». «kā? Viens!». 

«Labi! bet cik būs viens dalīts ar viens?».  arī viens!». 

«bet viens dalīts ar nulli, komats, viens?». «Desmit!». 

«Viens dalīts ar nulli, komats, nulle, nulle viens?».  
«tūkstotis!». 

«Labi, bet cik būs viens dalīts ar nulli?». «Viens!». 

«bet cik būs četri dalīts ar pieci?». 

Viņš paskatījās uz mani tā viltīgi un noteica: 

«Četri ar pieci nedalās!».

Bija pagājis mans studiju kurss. 
nākamā mācību gada sākumā 
pie manis ienāk bikls puisis un 
mīņājas no kājas uz kāju. 

Baiba Roga

Iz mācībspēku dzīves

Neko sliktu par mūsu studentiem nevaru teikt, lielākā daļa no viņiem ir ļoti jauki 
cilvēki. šajos gados, protams, ir gadījušies dažādi kuriozi, piemēram,  
špikošanā. Manā priekšmetā ir rakstiski mutiskais eksāmens. 
studenti katrs velk biļeti un rakstiski sagatavo atbildes uz trīs 
jautājumiem, ko esam apskatījuši lekcijās. kurš ir sagatavo-
jies, nāk atbildēt. Mēs pārrunājam konkrētos jautājumus un 
vienojamies par vērtējumu. reiz pēc eksāmena solā atradu 
savu lekciju konspektu datorsalikumā ar visām formulām un 
zīmējumiem ļoti mazā fontā «ermoņikas» formā. parasti 
lekcijās nerādu prezentācijas, tikai stāstu un zīmēju uz 
tāfeles ar krāsainiem krītiņiem. šis students bija 
pacenties visu pārrakstīt un pat visus grafikus 
un shēmas pārzīmēt elektroniski. nezinu 
gan tā autoru, bet labprāt vēlreiz iepazītos 
un sarunātu ar viņu barteri par konspekta 
elektronisko versiju. tajā taču ieguldīts 
milzīgs darbs! to varētu izdot kā studentu īso 
rokasgrāmatu «Ķīmijas tehnoloģijas procesi un 
aparāti», kurā konspektīvi apkopoti praktiski 
visi lekciju kursa jautājumi.
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SandRa VīTolIņa,  
Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes (EEF) profesore

Laboratorijās ne vienmēr elektroierīces ir 
skaisti noslēgtas korpusos, tāpēc nekam 
nedrīkst pieskarties. Mums ir arī rotējošas 
daļas, kuras var redzēt griežamies, tādēļ pa-
rasti studentiem lūdzu nestaigāt plandošos 
apģērbos un šallēs. 

bet, ja ir jau kāds ceturtais laboratorijas 
darbs pēc kārtas, tad mēle mežģās. Man 
sanāca piedraudēt: «šlipses nost! Matus 
nost!» Meitenes sajūsmā par to gluži nebija. 

No nodarbībām datorzālē spilgtā 
atmiņā palikuši divi studenti. Viena 
atrisinātos uzdevumus nemaz nevajadzēja 
pārbaudīt – kad tas bija atrisināts pareizi, 
viņš iedegās kā elektriskā spuldzīte. 

savukārt kāds apmaiņas program-
mas students no itālijas klusām, bet 
ļoti izteiksmīgi dziedāja visu, ko vadīja 
datorā. jūs varat iedomāties, kā izklausās 
diferenciālvienādojuma rēķināšana ar 
skaitliskajām metodēm skaistā, skanīgā 
itāļu valodā. nodarbībās viņa dziedāšanā 
labprāt klausījos, taču eksāmenā gan 
palūdzu ievērot klusumu. 

Studenti parasti ir ārkārtīgi priecīgi, kad 
eksāmens ir beidzies. pamet eksaminācijas 
telpu, atstājot mantas. Lielākā manta, kas 
atstāta, ir ģitāra. par zibatmiņām, grāmatām 
un telefoniem nemaz nerunājot.

oKSana ņIKIFoRoVa,
datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes (dITF) profesore

Iz mācībspēku dzīves

reiz pirms došanās uz lekciju 
nevarēju iedarbināt auto, tādēļ uz 
darbu nācās braukt ar autobusu. 

izrādījās, ka apsēdos aiz sava stu-
denta, kurš tobrīd arī devās uz manu 
lekciju. Viņš, ar kādu runājot pa mo-
bilo telefonu, pieminēja, ka kavējot 
Ņikiforovas lekciju un sāka par mani 
kaut ko stāstīt. 

tā, lai nenoklausītos kaut ko lieku, 
piesitu viņam pie pleca un pateicu: 
«Ņikiforova arī kavē.»  Viņš tā drusku 
apmulsa. bet nu, jā – abi kavējām 
Ņikiforovas lekciju.

Stāvu savā kabinetā pie galda. ienāk 
students un jautā: «kad būs profesore 
Ņikiforova?» 

jautāju, ko viņš vēlas. Viņš grib uzzināt 
nākamā eksāmena datumu. 

es viņam jautāju: «Vai jūs Ņikiforovas 
lekcijās bijāt?» 

students, pilnīgi atklāti melojot, saka: «jā, 
biju gandrīz visās.» 

es atbildu: «ziniet, Ņikiforova šodien un 
šajā nedēļā vairs nebūs!» 

Datumu gan viņam nosaucu un uz 
eksāmenu uzaicināju atnākt. Viņš bija ļoti 
pārsteigts, eksaminēšanas telpā ieraugot 
mani un uzzinot, ka profesore Ņikiforova 
esmu es. 

Pirms eksāmena eju paņemt atslēgu pie sargiem.

netālu novietots kopētājs. pie tā apstājušies divi studenti, ku-
riem tūlīt pie manis jākārto eksāmens. skatos – viņi griež manu 
lekciju slaidus, izdrukātus ļoti mazā formātā. acīmredzot – lai 
ņemtu uz eksāmenu. 

apstājos blakus un vēroju viņus – viņi vēl aizvien turpina cen-
sties un griezt. «Labrīt! ko darām?» es viņiem iejautājos. 

Viņi uz mani paskatās, nedaudz apmulst, bet pēdējā brīdī at-
topas: «Gatavojamies eksāmenam!» 

eksāmena sākumā puišus palūdzu atdot visus palīgmateriālus, 
lai pēc tam nebūtu nekādu problēmu. 

Ilustrācija: 
Andris Vītoliņš
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1990. gada 11. maijs 
Vēlā vakara stundā divi kareivīgi 
noskaņoti jaunieši «nogrābj» kādu 
nejaušu garāmgājēju laupīšanas nolūkos. 
– Nauda ir? 
– Nē. 
– Pulkstenis? 
– Nē. 
– Kas tu tāds esi? 
– Students. 
– Petjka, iedod šim rubli. 

1976. gada 7. oktobris 
Pirmā kursa student! Pirmām kārtām 
atceries, ka institūtā tevi uzskata par 
pieaugušu. Uz nodarbībām vari nākt vai 
nenākt, ieskaites un eksāmenus kārtot vai 
nekārtot. (Vecākiem – ak, laime! – par 
to neziņo.) Un students arī vari būt vai 
nebūt: (vecākiem – ak, pieaugušais! – to 
darīsi zināmu pats)

1972. gada 12. oktobris 
Dekāns: Vai jūs zināt, ka jūsu dēls ir 
akadēmiskais parādnieks? 
Tēvs: – Es zināju, ka viņš aizņemas 
naudu pie drauģeļiem, bet, ka pie paša 
akadēmiķa…

1976. gada 7. oktobris 
Kā kļūt populāram? Nopērciet kladi 
par 44 kap., lodīšu pildspalvu par 35 
kap. Pierakstiet visas lekcijas augstākajā 
matemātikā – un sesijas laikā jūs kļūsiet 
populārs. 

1990. gada 11. maijs 
Fragmenti no studenta dienasgrāmatas: 
«Gribas ēst… Gribas ēst… Saņēmu 
stipendiju!!! Neko neatceros… Gribas 
ēst…»

1972. gada 12. oktobris 
– Kā sauc pārrakstīšanu no vienas 
grāmatas? 
– Plaģiāts. 
– Bet no divām? 
– Kompilācija. 
– Cik jauki vārdi! Bet pasniedzējs sacīja, 
ka tā esot nekaunīga špikošana.

1969. gada 12. jūnijs  
Profesors: –Vai jūs varat kaut ko pastāstīt 
par septiņpadsmitā gadsimta ķīmiķiem? 
Students: – Varu. Viņi visi ir miruši. 

Mēdz teiKt, Ka Katrā joKā ViLtīgi 
sLēpjas daļa patiesības, bet Katrā 
patiesības graudā – daļa joKa
Piedāvājam unikālu iespēju iepazīties ar «Jaunajos Inženieros» vecos laikos 
publicētajiem studentu jokiem, kā arī jaunmodīgajiem. Secināsiet, ka nekas 
diži nav mainījies. Riteni no jauna neizgudrosim, tāpat – neizgudrosim arī stu-
dentu tikumus, netikumus, naudas maka biezumu un citas tikai studentu sugai 
raksturīgas īpatnības.

Studenti joko

Tēvs jautā dēlam: «Kā tu uzrakstīji savu 
eksāmenu?» 
Dēls: «Viņi vaicāja jautājumus, kurus 
es nezināju, tādēļ es uzrakstīju atbildes, 
kuras viņi nezinās.»

Ko es iemācījos lekcijās? 
– Kā žāvāties ar neatvērtu muti. 
– Kā gulēt ar atvērtām acīm. 
– Kā ticēt, ka šī lekcija beigsies drīz. 
– Kā kontrolēt savas dusmas. 
– Kā rakstīt, neskatoties uz tekstu. 
– Kā pagatavot tēju.

Eksāmeni ir kā draudzenes – pārāk daudz 
jautājumu, pārāk daudz skaidrojumu un 
rezultātā viss vienmēr izgāžas.

Smadzenes ir visizcilākais objekts pasaulē. 
Tās funkcionē 24 stundas dienā,  
365 dienas gadā no dzimšanas līdz nāvei. 
Nedarbojas vienīgi eksāmenu laikā. 

Īsākās attiecības dzīvē ir starp studentu 
un grāmatām. Viņi satiekas tikai dienu 
pirms eksāmena un izšķiras uzreiz pēc tā.

Četras lietas, ko puiši dara eksāmenu 
telpā:
• Skaita meitenes.
• Katru minūti pārlasa eksāmena 

jautājumus.
• Izlasa pildspalvas zīmola nosaukumu.
• Domā par gatavošanos nākamajiem 

eksāmeniem.
Četras lietas, ko meitenes dara eksāmenu 
laikā:
• Raksta.
• Raksta.
• Raksta.
• Raksta.

72 73



Mācies kopā ar draugiem 
«eXperimentā»
ja vēl mācies pamatskolā, vari paspēt 
piedalīties Latvenergo koncerna erudīcijas 
konkursā «eXperiments». 

ik gadu aptuveni divi simti 8. un 9. klašu 
skolēnu komandas pieņem izaicinājumu 
cītīgi apgūt fiziku. konkursa laikā jaunieši 
risina uzdevums, sagatavo savējos un 
eksperimentē, lai noskaidrotu, vai mo-
bilo telefonu var uzlādēt ar urbi un kā no 
dažādiem sadzīves priekšmetiem izgatavot 
kompasu vai magnētu. starp citu, konkursa 
dalībnieki izrēķinājuši - divkārtējais olim-
piskais čempions BMX riteņbraukšanā Māris 
štrombergs (ar attīstīto vidējo ātrumu 
olimpisko spēļu fināla braucienā) varētu 
apbraukt zemeslodi pa ekvatora līniju 38,6 
dienās.

tu vari piedalīties «eXperimentā», ja arī 
nemācies pamatskolā! Līdz pat šā gada 
maijam līdzjutēji aicināti piedalīties 
konkursos sociālajos tīklos un mājaslapā  

www.experiments.lv. atbildot uz fizikas 
jautājumiem un iesaistoties spēlēs, varēsi 
atsvaidzināt savas zināšanas un arī iegūt 
balvas. savukārt maijā seko līdzi konkur-
sa fināla spēlei kanālā Lnt, kur redzēsi 
pamatīgu azartu un spriedzi. un kā nu 
ne - uzvarētāju komanda saņems balvā 
ceļojumu uz siltajām zemēm! rēķini līdzi un 
pārbaudi savu erudīciju!

Kas kopīgs Angelai Merkelei, Rovanam Atkinsonam, Valdim Dombrovskim un  
Andrim Piebalgam? Viņi ir ne tikai sabiedrībā zināmi cilvēki ar veiksmīgu karjeru, bet 
arī fiziķi! Fizika ir daudzsološa zinātne, bet kvalificēti fiziķi - darba tirgū pieprasīta pro-
fesija, piemēram, Austrālijā pēdējo piecu gadu laikā nozares speciālistu nodarbinātība 
augusi par 172,3 %. Tomēr dažkārt rodas maldīgs priekšstats, ka saprast šo šķietami 
sarežģīto tehnisko zinātni ir pa spēkam tikai retajam. Fizika var palīdzēt iegūt galvu 
reibinošus panākumus, tikai vispirms tā ir jāapgūst.

Trīs veidi, kā sadraudzēties ar fiziku 

Prāta asināšana

IeskatIes: 
www.experiments.lv

draugiem.lv/experiments

twitter.com/_experiments

facebook.com/experiments

Prāta asināšana

apskati attēlu un izdomā, cik 
dažādas pamatformulas redzamas 
špikerī? 

atbildi ar norādi «konkurss» sūti uz 
info@experiments.lv līdz 7. maijam. 

trīs pareizo atbilžu iesniedzējus, 
kuri saņems pārsteiguma balvas no 
erudīcijas konkursa «eXperiments» 
izlozēsim 8. maijā!

Atbildi uz jautājumu un 
saņem balvu.  
Arī formulas ir interesantas!

Iegūsti augstāko izglītību RTU
Ja pavisam drīz absolvēsi skolu, izvēlies iegūt augstāko izglītību, piemēram, rtu enerģētikas 
un elektrotehnikas fakultātē vai elektronikas un telekomunikāciju fakultātē. pirms studiju 
sākšanas vari apmeklēt arī sagatavošanās kursus, lai novērtētu prasmju līmeni un uzlabotu 
zināšanas fizikā.

Atrodi vienkāršāko un saprotamāko veidu, 
kā sagatavoties fizikas eksāmenam

jauniešiem, kas vidusskolā vai pamatskolā mācās fiziku, 
noderēs Latvenergo portāls par fiziku www.fizmix.lv tur 
atraktīvā veidā apkopoti praktiski skaidrojoši materiāli par 
elektriskajiem lādiņiem un elektrisko lauku, enerģiju un im-
pulsu, pētniecību un eksperimentiem u. c. 

Fizikas apgūšana video, foto, infografiku veidā ar praktiskiem 
piemēriem veido izpratni un ir daudz aizraujošāka. ne velti 
alberts einšteins reiz teicis: «piemēri nav veids, kā mācīties, 
piemēri ir vienīgais veids, kā iemācīties.» kad apgūsi kādu 
no tēmām, savas zinības varēsi pārbaudīt, atbildot uz testa 
jautājumiem. Mācību vielas atkārtošana noderēs īpaši tiem, 
kam jāgatavojas fizikas eksāmenam. 

IeskatIes: 
www.fizmix.lv

draugiem.lv/FIZMIX

twitter.com/FIZMIX

facebook.com/FIZMIX
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