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Jaunais studiju gads ir klāt! Arī žurnāls «Jaunais Inženie-
ris». Atzīstu – kādu laiku tas bija palicis iekavās… Šī atkāpe 
ievadvārdos bija nepieciešama un īpaši akcentējama. Galu 
galā – mūsu universitātei šim izdevumam allaž ir bijusi liela 
nozīme. Kopš 1959. gada.

Palūkosimies, kur mēs esam? Atkal Rīgas Tehniskā uni-
versitāte (RTU) ir kļuvusi par lielāko augstākās izglītības 
iestādi Latvijā studentu skaita ziņā. Šogad jau ceturto reizi 
pēc kārtas Latvijas Darba devēju konfederācijas un karje-
ras un izglītības portāla «prakse.lv» rīkotajā aptaujā darba 
devēji RTU atzina par pieprasītāko augstskolu. Jaunā ēkā 
darbu sākusi Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. 
Skaisti atjaunotas ēkas ir Materiālzinātnes un lietišķās ķī-
mijas fakultātei un jaunizveidotajai E-studiju tehnoloģiju 
un humanitāro zinātņu fakultātei. Šoruden studijas pilnīgi 
atjaunotā ēkā sāk arī Elektronikas un telekomunikāciju fa-
kultātes studenti. 

Globālās augstākās izglītības sektors ir kļuvis par vienu no 
eksportspējīgākajām industrijām pasaulē. 20. gadsimta  
70. gadu vidū ārzemju studentu plūsma pasaulē bija 800 tūk-
stošu, savukārt 2009. gadā tā jau bija virs 3,5 miljoniem. Pēdējos 
gados RTU kļuvusi par nopietnu šā tirgus spēlētāju – 2014. gada 
1. oktobrī universitātē reģistrēti 1211 ārzemju studentu no  
50 valstīm. Pie sasniegtā neplānojam apstāties, un jau no šā 
gada 1. septembra RTU īstenos septiņas jaunas studiju prog-
rammas angļu valodā, kopskaitā – 48. Tas ir viens no augstāka-
jiem rādītājiem Baltijas valstīs.

«Erasmus+» jaunā aktivitāte RTU sniedz iespēju īstenot 
98 no vairāk nekā 300 Latvijai piešķirtajām mobilitātēm, 
apgūstot trešās pasaules tirgus iespējas. Tā ir trešdaļa no 
Latvijai piešķirtajām mobilitātēm. Proti, iesniedzot projek-
tu Valsts izglītības attīstības aģentūrā, RTU apliecināja tās 
veiksmīgo līdzšinējo sadarbību ar vairāk nekā 30 augstākās 
izglītības iestādēm Āzijā, Ziemeļamerikā un Latīņamerikā.

Vēlu veiksmi un entuziasmu katrā dzīves jomā, jo tikai 
šādi mēs varam piepildīt gan mūsu personiskās ieceres, 
gan attīstīt RTU! Būsim lepni par mūsu universitāti un 
kopīgiem spēkiem veidosim to par vislabāko tehnisko uni-
versitāti!

 

Veiksmīgu 2015./2016. studiju gadu!
 
 RTU rektors akadēmiķis  

Leonīds Ribickis 
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INTERVIJA

Jaunais dekāns – 
studenta draugs

  DITA ARĀJA, LIGITA VAITA

Kad pirms 20 gadiem «Jaunais 
Inženieris» intervēja jauno, dedzīgo 
un idejām pārpilno Jurģi Poriņu, 
kurš tikko bija ievēlēts par RTU 
Studentu parlamenta priekšsēdē-
tāju, rakstam tika izvēlēts virsraksts 
par jauno slotu, kas tīri slauka. 
2015./2016. studiju gadu nu jau pie-
redzējušais, bet joprojām jauneklī-
gais, dedzīgais un idejām bagātais 
profesors J. Poriņš sāks jaunā – RTU 
Elektronikas un telekomunikāciju 

fakultātes (ETF) dekāna – amatā, un 
saka, ka droši šādu pašu virsrakstu 
par jauno slotu varot attiecināt uz 
viņu arī šobrīd. Nē, jābaidās nav. 
Dekāns J. Poriņš negrib aizslaucīt 
visu ETF līdz šim izdarīto, taču daži 
labi jauninājumi viņam prātā ir. Tos 
viņš prezentēja, kandidējot uz ETF 
dekāna amatu, un kolēģi viņam uz-
ticējās. Un tagad dekāna J. Poriņa 
rīcībā ir vismaz četri gadi, lai idejas 
pārvērstu realitātē. 

Kāpēc izlēmāt kandidēt uz  
dekāna amatu? 

Lēmums tapa pārdomāti. Veicu 
SVID analīzi – izvērtēju savas stiprās, 
vājās puses, ieguvumus no tā, ka būšu 
dekāns, arī iespējamos zaudējumus, 
un beigās izrādījās, ka ieguvumu 
būs daudz vairāk nekā zaudējumu. 
Bet pirms gala lēmuma kandidēt arī 
painteresējos, kā darba devēji vērtē 
fakultāti, studentus, jo uzņēmēji ir 
lielākie mūsu absolventu pieprasītāji. 
Atsauksmes kopumā bija pozitīvas, un 
lielākā daļa no viņiem bija gatava arī 
sadarboties. Redzēju, ka mēs neesam 
uz kritiskās robežas. Mums tikai jāpie-
skaņojas situācijai, jāizvērtē un jāizceļ 
mūsu stiprās puses. Tāpēc, ņemot vērā 
savu pieredzi gan augstskolā, gan arī 
nedaudz uzņēmējdarbībā, pieņēmu 
lēmumu kandidēt uz dekāna amatu.

Kas būtu ETF stiprās puses, ar ko 
fakultāte var lepoties? 

Pirmkārt, ar absolventiem, kuri ir 
mērķtiecīgi nākuši mācīties un stabili 
atraduši savu vietu nozarē. Nesauk-
šu uzvārdus, jo viņu ir daudz. Es ar 

Painteresējos, kā darba devēji vērtē 
fakultāti, studentus. Atsauksmes kopumā 
bija pozitīvas, un lielākā daļa no viņiem bija 
gatava arī sadarboties. Redzēju, ka mēs 
neesam uz kritiskās robežas. Mums tikai 
jāpieskaņojas situācijai, jāizvērtē un jāizceļ 
mūsu stiprās puses

Elektronikas un telekomunikāciju nozarei ir 
nākotne, ir pārliecināts RTU Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultātes dekāns  
Jurģis Poriņš
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viņiem bieži tiekos un, jāsaka, mūsu 
absolventi var lepoties ar iegūtajām 
zināšanām un prot tās arī izmantot 
praksē. Ja nepieciešams, iespējams 
piemācīties tehnoloģiskas nianses, 
bet domāšana ir galvenais ieguvums.

Otrkārt, varam lepoties ar produk-
tiem un tehnoloģiskajiem risināju-
miem, kas tapuši gan studiju procesā, 
gan zinātniskās pētniecības darbā. 
Mums ir izveidota ātrdarbīgo optisko 
šķiedru pārraides sistēmu laborato-
rija, kurā ir izstrādāti vairāki optisko 
šķiedru pārraides sistēmu komponen-
šu un elementu prototipi, Elektroni-
kas institūtā ir izveidota bezatbalss 
kamera, kā arī aktīvi esam piedalīju-
šies radiostacijas pults izstrādē. 

Sacījāt, ka jums kā dekānam 
svarīgs ir darba devēju atbalsts. 

Jā, tas ir ļoti svarīgi. Ir jāuztur saik-
ne gan ar absolventiem, gan darba 
devējiem. Mēs nevaram pārvērtēt 
darba devēju ietekmi studiju procesā, 
bet mums viņu vēlmes un vajadzības 
ir jāuzklausa. Zinātne iet solīti priekšā 
uzņēmējdarbībai – vispirms ir pētī-
jumi un pēc tam tiek ieviesti labākie 
risinājumi. Mūsu nozarē no pētījuma 
līdz konkrēta produkta ražošanai ir 
aptuveni 3–5 gadi. Izglītības sistēma 
ir ar lielāku inerci – mēs nevaram 
vienā dienā visu mainīt tāpēc, ka 
konkrētam darba devējam ir jauns 
produkts vai pakalpojums. Tomēr 
mēs uzņēmējus varam iesaistīt studi-
ju procesā, un viņi ir ļoti atsaucīgi. 

Tad studiju programmas ir  
nepieciešams regulāri pārskatīt 
un pielāgot darba tirgum?

Programmu maiņa ir diezgan 
laikietilpīgs process, bet saturiski 
noteikti tās ir jāpārskata, jo tehno-
loģijas strauji attīstās. Mēs braucam 
uz zinātniskajām konferencēm, 
izstādēm, kur iespējams redzēt un 
novērtēt tehnoloģisko virzību. Tas ir 
efektīvākais veids, kā jaunu pieredzi 
integrēt studiju procesā. Te arī uzņē-
mēji būtu ļoti noderīgi. Būtu diezgan 
naivi cerēt, ka kāds no viņiem varētu 
atvēlēt tik daudz laika, lai sagatavotu 
veselu lekciju kursu, bet uzņēmēji 
varētu dalīties pieredzē. Studentiem 
ļoti patīk, ja ir iespējas paviesoties 
kādā uzņēmumā vai ar uzņēmuma 

pārstāvi pārrunāt zināšanu izmanto-
šanu praksē. No uzņēmējiem esmu 
saņēmis solījumus iesaistīties studiju 
procesā. 

Ko SVID analīzē ierakstījāt kā 
jūsu personīgos ieguvumus 
dekāna amatā?

Pirmkārt, tas ir izaicinājums. Po-
zitīvais ir tas, ka mēs būsim jaunās 
telpās un mums ir jaunas iespējas 
sevi parādīt jaunā gaismā. Arī tas, 
ka fakultātes piedāvātās studiju 

programmas ir darba devēju piepra-
sītas – mūsu absolventi ir vajadzīgi 
Latvijas un Eiropas tautsaimniecībai. 
Liels izaicinājums ir studiju procesa 
uzlabošana. Arī tas, kā komunicēt ar 
studentiem, kuri iestājoties ne vien-
mēr ir ļoti labi sagatavoti studijām 
mūsu virzienā. Kopumā es neredzu 
rutīnu, bet intensīvu, radošu darbību, 
kas man šķiet ļoti pozitīva. 

1. septembrī jums sākas jauna 
dzīve. Kas būs jūsu pirmais 
darbs?

Pirmais, ar ko es gribētu sākt, –  
uzrunāt 1. kursa studentus un pateikt, 
lai nenobīstas, ja varbūt būs zināmas 
grūtības. Lai viņi saprot, ka šeit ir iespē-
ja runāt un rast risinājumu. Pāreja no 
vidusskolas uz augstskolu bieži vien ir 
smags posms gan pirmkursniekiem, 
gan mums, jo ir svarīgi viņus motivēt. 
Tāpēc mēs gribētu pirmkursniekus 
iedrošināt, iesaistot vecāko kursu stu-

dentus vai jaunākos mācībspēkus, lai 
radītu draudzīgu pāreju no mācībām uz 
studijām.

Kad es iestājos RTU [pirms vairāk 
nekā 20 gadiem], 1. kursa studentiem 
vēl bija iespēja sapazīties visu sep-
tembri, kopīgi palīdzot vākt ražu 
saimniecībām, jeb tā saucamais 
kolhoza laiks. Tāda kopā būšana bija 

Būtu diezgan naivi cerēt, ka kāds no 
uzņēmējiem varētu atvēlēt tik daudz laika, 
lai sagatavotu veselu lekciju kursu, bet viņi 
varētu dalīties pieredzē

Ātrdarbīgo šķiedru optikas pārraides sistēmu laboratorijā kopā ar kolēģi profesoru Vjačeslavu 
Bobrovu 2009. gadā
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ļoti efektīva – varēja iepazīties, pie-
slīpēties. Tagad bieži vien bakalaura 
programmas studenti nepazīst kur-
sabiedrus, jo reizēm grupas ir lielas. 
Tas, manuprāt, nav pareizi, jo stu-
denti neatrod kopīgu saikni, tāpēc es 
gribētu mēģināt atgriezties pie kura-
toru vai mentoru sistēmas, tā jaunos 
studentus piesaistot fakultātei. 

Ir stereotips, ka jūsu fakultātē 
studijas nav vieglas – esot 
sarežģīti mācīties matemātiku, 
fiziku.  

Es negribētu pārspīlēt. Protams, 
ja jaunajam studentam nav nekādu 
priekšzināšanu, ir ļoti grūti, bet, kā 
rāda piemēri, ir iespējams radikā-
li mainīt profesiju, piemēram, no 
daiļdārznieka kļūstot par labu fiziķi. 
Protams, svarīga ir pašmotivācija. 
Mēs mēģināsim radīt tādu atmos-
fēru, lai motivācija būtu. Viens – ir 
svarīgi redzēt perspektīvas iegūtajai 
specialitātei, otrs – iegūt sistēmisku 
domāšanu, kas raksturo mūsu absol-
ventus. 

Bet studiju procesu jūs vieglu  
nesolāt?

Ir jādara tas, kas ir jādara, – kas 
ir svarīgs un nepieciešams, lai varē-
tu saprast, kā strādā viena vai otra 

komponente, kā strādā viena vai otra 
iekārta. Ir jāsaprot, «kas lācītim vēde-
rā». Man šķiet, ka tas ir interesanti, bet 
dažreiz varbūt nav pietiekami atraktīvi 
pasniegts. Jaunieši mainās – viņiem 
vajag atraktīvu pasniegšanas veidu, kā 
angliski saka – action. Atraktivitāti. Ja 
tās trūkst, tad viņi bieži vien zaudē 
interesi.

Ko studenti sagaida no 
jums kā mācībspēka, kad 
nostājaties auditorijas priekšā?

Viņi sagaida reālu sasaisti ar dzīvi, 
vienalga, vai runājam par teoriju vai 
konkrētiem tehnoloģiskiem risinā-
jumiem. Viņi grib redzēt, kur dzīvē 

to praktiski varēs izmantot. Man 
kādreiz bija prakse, kuras laikā varēja 
sasaistīt mācīto ar reālo darbu, bet 
tagad prakšu nav,  līdz ar to ir grū-
tāk, jo zināšanu praktiskais lietojums 
jāparāda lekcijās. 

Daļa absolventu aiziet praktisko 
darba ceļu, bet vai studenti ir 
ieinteresēti zinātnē? 

Tie, kurus zinātne interesē, saskata 
iespējas. Protams, mums viņi ir jāuzrunā, 
jāiesaista zinātniskajos projektos. To 
mēs arī cenšamies darīt vai nu bakalaura 
pēdējā vai maģistra pirmajā kursā. Aktīvi 
iesaistām laboratoriju darbā – gan stu-
diju, gan zinātniskajā –, lai viņi redzētu 
profesijas ieguvumus. Līdz šim mums ir 
veicies diezgan labi. 

ETF aug  jauno zinātnieku 
paaudze?

Aug. Tikai, protams, ir sāpīgais jautā-
jums par finansējumu. Līdzko mums nav 
Eiropas finansētu projektu, jārēķinās ar 
zināmām grūtībām studentus noturēt. 
Jābūt balansam starp finansiālo novēr-
tējumu nozarē un zinātniskajā institūcijā. 
Ja atšķirība ir pārāk liela, mēs nevaram 
cerēt, ka mums [jaunos zinātniekus] 
izdosies noturēt. Bet katrā ziņā intere-
se [par zinātni] ir – mums ir ļoti daudz 
pozitīvu piemēru, kad jaunie zinātnieki 
veiksmīgi startē ne tikai Latvijā, bet arī aiz 
valsts robežām gan apmaiņas, gan pēc-
doktorantūras programmās. 

Vai arī ETF tagad «robu iesit» 
Eiropas naudas pārrāvums 
zinātnei?

Protams. Ir liels izaicinājums, kā 
šo posmu, kas varētu būt gandrīz 
gads, veiksmīgi izdzīvot. Bet mums 
ir plāns – daži veiksmīgi piesaistīti 
zinātnes projekti, tāpēc ceram, ka šo 
posmu pārdzīvosim veiksmīgi. Kopumā 
skatoties, Latvijas zinātnei noteikti tas 
ir bieds. Noteikti būs daudz gadījumu, 

kad jaunie zinātnieki aizbrauks prom 
no Latvijas. 

Vietējais finansējums zinātnei ir 
salīdzinoši niecīgs, taču valsts, lai cik tas 
nebūtu sāpīgi,  minimāli interesējas par 

INTERVIJA

ETF piedāvātās studiju programmas 
ir darba devēju pieprasītas – mūsu 
absolventi ir vajadzīgi Latvijas un  
Eiropas tautsaimniecībai

RTU Inovāciju un jauno tehnoloģiju konferencē 2010. gadā
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to, kas notiks ar jaunajiem spējīgajiem 
zinātniekiem, kurus novērtē ārzemēs.

Vai ir tādi, kuri finansējuma dēļ 
aizbrauc projām un kurus tāpēc 
arī ETF zaudē?

Jā, diemžēl ar tādiem mums jārēķi-
nās. Mums ir pāris cilvēku, kuri aizbrauc 
ar cerībām, ka varbūt atgriezīsies, bet 
izskatās, ka diez vai. Viņi ir atraduši pietie-
kami labu darbu ar lielām iespējām zināt-
niskajās institūcijās ārpus mūsu valsts un, 
visticamāk, tur arī paliks. 

Bet, ja runājam par jums, kā jūs 
raksturotu sevi? 

Kā nosvērtu cilvēku. Tas ir pietiekami 
būtiski. Esmu pozitīvi domājošs un, ja 
kaut ko daru,  cenšos to darīt diezgan 
pamatīgi. Varbūt dažreiz tas prasa ilgāku 
laiku, līdz ar to karjera nav tik strauja. Bet 
noteikti svarīgākais – esmu atvērts saru-
nām ar studentiem. Kā rāda pieredze, ir 
svarīgi nepazaudēt personisko pieeju, lai 
studenti jūt atbalstu. Protams, studenti 
mainās. Jārēķinās, ka ne visi šodien izjūt 
pietāti pret [zinātniskajiem] grādiem, 
pieredzi un respektē autoritātes, bet tas 
neizslēdz iespēju, ka mēs varam ar vi-
ņiem komunicēt. 

Vai jūs saprotaties ar saviem 
studentiem?

Es tā ceru. Man šķiet, ka mums iz-
dodas. Esmu vadījis vismaz 25 maģistra 
darbus un ap 50 bakalaura darbu, arī 
viens manis vadītais doktors ir veiksmīgi 

aizstāvējies. Kaut kāda pieredze man ir 
radusies, un līdz šim mums nav bijis iz-
teiktu komunikācijas problēmu. 

Tātad studentiem jāatceras, ka pie 
jums vienmēr var pienākt un nav 
jābaidās?

Jā, tieši tā. To es arī gribētu uzsvērt. 
Mēģināšu pozitīvu atmosfēru uzturēt arī 
dekanātā, jauniešos radot pārliecību, ka 
tā ir vieta,  kur students var saņemt pado-
mu un atbalstu. Tam noteikti tā ir jābūt, 
jo kur tad viņi vēl varētu vērsties? 

Kā iejutīsities RTU dekānu 
«kopienā»?

Domāju, man nebūs lielu problēmu. 
Kad vadīju RTU Studentu parlamentu, 
man uz dekānu sēdēm nācās iet gandrīz 
katru nedēļu, tāpēc virtuvi plus mīnus 
zinu, arī cilvēkus lielākoties pazīstu. Ne-
jūtos, ka būtu zemākas pakāpes tādēļ, ka 
«jauniesaucamais».

Fakultātes vadītāja vārdam tomēr 
cita skaņa. 

Jā, un domāšana arī jāmaina. Nevar 
vairs domāt kā pētnieks vai vienkārši 
lektors – skatījumam jābūt plašākam. Es 
ceru, ka tikšu ar šo izaicinājumu galā. Bet 
tā jau ir  – mēs katrs esam ar atšķirīgām 
interesēm, atšķirīgām domām, dabīgi, 
ka katram sava fakultāte un savs krekls 
ir tuvāks. Ar to jārēķinās. Tomēr ir jāredz 
kopīgais RTU skatījums. Kā rāda arī mūsu 
Telekomunikāciju institūta pieredze, liels 
virzītājspēks ir komandas darbs. Esmu 

RTU patriots – kā šeit iestājos, tā neesmu 
no šīm sienām izgājis –, tāpēc ceru, ka 
man izdosies veiksmīgi iekļauties dekānu 
kolektīvā. 

Cik gadu esat «šajās sienās»?

Iestājos 1988. gadā. Man ir tas unikā-
lais gadījums, ka man ir pieci RTU diplomi. 
Pirmais – inženiera diploms, jo, kad iestā-
jos, bija piecgadīgie inženieri, bet mainījās 
studiju programmas, līdz ar to, aizstāvot 
inženiera projektu, paralēli izstrādāju arī 
bakalaura darbu un saņēmu arī bakalaura 
diplomu. Pēc tam ieguvu maģistra, tad – 
doktora diplomu, plus vēl saņēmu peda-
goga diplomu ar tiesībām vadīt stundas 
skolās un augstskolās. Tas ir ļoti unikāls 
diploms, kura, domāju, nav daudziem, jo 
RTU vairs šī aktivitāte neturpinās, bet man 
šķiet, tā bija ļoti vērtīga tiem, kuri vēlas 
turpināt akadēmisko karjeru. 

Kad gatavojos braukt apmaiņas  
programmā uz Vāciju, bija jāraksta mo-
tivācijas vēstule. Tur minēju, ka esmu 
nolēmis savu dzīvi veltīt ģimenei, augstā-
kajai izglītībai un zinātnei. Tas ir uz papīra 
uzrakstīts un arī piepildījies. 

Ko ģimene saka par jūsu jauno 
amatu? 

Apsveica ar izvēli. Saprot, ka tas uzliek 
papildu pienākumus, bet es domāju, ka 
jāatrod  balanss. Protams, nevar teikt, 
ka var mehāniski uzreiz «pārslēgties», 
atnākot mājās, tomēr šo gadu laikā esmu 
iemācījies daudz maz atslēgties no darba 
un saprast prioritātes.

Varbūt tagad mazliet mainīsies 
prioritātes – vispirms augstākā 
izglītība, tad ģimene, un zinātnei 
atliks pavisam maz laika?

Jā, bet zinātni nekādā gadījumā ne-
drīkst upurēt. Esot administratīvajos ama-
tos, tai bieži vien paliek arvien mazāk laika, 
bet negribētos pazaudēt to, kas ir izdarīts 
līdz šim, un tomēr turpināt, sabalansējot 
arī šīs iespējas. 

To SVID analīzē droši vien pie 
zaudējumiem ierakstījāt.

Jā, tieši tā. Nevaru vairs laboratorijā 
pavadīt tik daudz laika, kā gribētos un 
būtu nepieciešams, bet tāpēc ir jāaudzina 
jaunā paaudze, kas palīdz un virza tālāk šo 
lietu.  
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 RTU Sporta dienā kopā ar treneri Daini Škogalu 2010. gadā
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  LIGITA VAITA, ĒRIKS BADAMŠINS

Šovasar noslēdzies darbs pie divu 
jaunu laboratoriju izveides RTU Mašīn-
zinību, transporta un aeronautikas fa-
kultātes Transporta institūtā (MTAF TI). 
Gandrīz 150 kilometru garā dzelzceļa 
posma Rīga–Krustpils modelis un tā 
vadības sistēma būs laba eksperi-
mentu laboratorija, kur studentiem 
mācīties risināt dažādas ikdienas un 
nestandarta situācijas dzelzceļa va-
dībā. Būtiski, ka laboratoriju izbūvē 
piedalījās arī paši studenti.

Abas jaunās laboratorijas – Dzelz-
ceļa tīkla fizikālās imitācijas modeļa 
laboratorija un Dzelzceļa mikropro-
cesoru sistēmu inženierlaboratorija – 
tapušas sadarbībā ar nozares pārstāv-

jiem no «Latvijas Dzelzceļa» un «Sie-
mens», taču praktiskajā laboratoriju 
uzstādīšanā aktīvi iesaistījās RTU 
studenti.

MTAF TI direktors profesors Ma-
reks Mezītis skaidro, ka Dzelzceļa 
tīkla fizikālās imitācijas modeļa labo-
ratorijā, kuras izveidi daļēji finansēja 
«Latvijas Dzelzceļš», atainots dzelz-
ceļa posms Rīga–Krustpils ar precīzu 
Rīgas, Salaspils un Krustpils staciju 
plānu, iekļaujot ne tikai identisku 
sliežu izkārtojumu, bet arī atbilstošos 
luksoforus, dzelzceļa pārbrauktuves 
un arī ceļa posmu starp stacijām. In-
teresanti, ka vietas taupības nolūkos 
garie ceļa posmi starp stacijām, kuros 
nenotiek vilcienu apdzīšana vai sliežu 
krustošanās, izbūvēti spirāles veidā. 

Plānots, ka vienlaikus mācību 
nolūkos uz dzelzceļa simulatora tiks 
izvietoti vairāki vilcieni, lai modelētu 
dažādas situācijas. «Protams, mēs 
simulēsim dažādas nestandarta situā-
cijas, kurās studentiem būs iespēja 
mācīties rīcību krīzes situācijā. Arī 
vēlāk profesionālajā darbā nāksies 
saskarties ar neplānotām situācijām, 
kad kāds vilciens aizkavējas vai no-
ticis kāds bojājums. Kā izvairīties no 
sadursmes vai citas avārijas? Šajā brī-
dī var būt izšķiroša darbinieka stresa 
noturība un spēja reaģēt zibenīgi,» 
skaidro M. Mezītis. Arī šīs iespējas stu-
denti varēs pilnveidot jaunajās labo-
ratorijās, tāpēc ir izstrādāts interfeiss, 
kas modelējot ļauj organizēt, piemē-
ram, vairāku vilcienu kustības koordi-
nēšanu un savstarpēju informācijas 
apmaiņu, lai nenotiktu to sadursme 
vai citi iespējamie dzelzceļa satiksmes 
negadījumi.

Dzelzceļa mikroprocesoru sistēmu 
inženierlaboratorijā, kas tapusi sadar-
bībā ar tehnoloģiju un pakalpojumu 
uzņēmumu «Siemens», reāla mik-
roprocesoru sistēma ļaus studentiem 
radīt jaunas mācību dzelzceļa stacijas. 
«Izmantojot studiju procesā iegūtās 

150 km sliežu – 
divās telpās

STUDIJAS

Mašīnzinību, transporta 
un aeronautikas fakultāte 
ieguvusi divas jaunas 
dzelzceļa laboratorijas

MTAF Transporta institūta direktors Mareks Mezītis cer, ka jaunās 
laboratorijas ļaus ieinteresēt nozarē skolēnus
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zināšanas, studenti varēs projektēt, 
programmēt un rezultātā arī palaist 
paši savas mācību dzelzceļa stacijas,» 
skaidro profesors. Savukārt dokto-
rantiem laboratorija dos iespēju veikt 
zinātniskus pētījumus, saistītus ar 
dzelzceļa satiksmes drošību.

«Manuprāt, ļoti svarīgi ir tas, ka 
abu laboratoriju tapšanas procesā 
kā inženiertehniskais personāls tika 
iesaistīti studenti paši. Tas nozīmē, 
ka studentiem bija ne tikai praktiski 
jāsamontē detaļas, bet jau sākotnēji 
jāpiedalās dzelzceļa infrastruktūras 
izpētē un modelēšanā. Uzskatu, ka 
labs inženieris ir tikai tas, kurš iekārtu 
pazīst un nepieciešamības gadījumā 
spēj to salabot, nevis prot tikai sa-
spiest vajadzīgās pogas,» pārliecināts 
institūta direktors. 

Papildus ieguvumiem, ko labo-
ratorijas sniegs RTU studentiem, tās 
ļaus ieinteresēt dzelzceļa transporta 
nozarē skolēnus. «Plānojam organizēt 
nodarbības skolēniem, kurās viņiem 
būs iespēja institūta mācībspēku 
un studentu vadībā teorētiski un 
praktiski apgūt dzelzceļa transporta 
satiksmes organizēšanas pamatus, 
izmantojot abās laboratorijās esošo 
tehnisko nodrošinājumu,» turpmākos 
plānus laboratoriju plašākā izmanto-
šanā ieskicē M. Mezītis.   
 

Aleksejs Vasiļjevs, MTAF studiju 
programmas «Dzelzceļa elektrosistē-
mas» maģistrants:

«Laboratoriju izstrādē un 
būvniecībā es tiku iesaistīts kopā ar 
pārējiem kursabiedriem, studējot 
bakalaura 5. kursā. Arī pēc bakalaura 
darba aizstāvēšanas mani uzaicināja 
šo darbu turpināt, tāpēc aktīvi iesais-
tījos arī vēlāk, tiesa, jau ar citiem uz-
devumiem. Mani kolēģi – kursabiedri 
un citi studenti  – vairāk piedalījās 
paša dzelzceļa modeļa uzstādīšanā, 
savukārt mans uzdevums bija saistīts 
ar programmēšanu. Izveidoju īpa-
šus programmēšanas kodus mācību 
dzelzceļa stacijām, radīju automatizēto 
darba vietu, kurā strādā dežurants. Pro-
tams, tās prototipu. Liels pluss bija tas, 
ka studiju prakses laikā «Latvijas Dzelz-
ceļā» mana prakses vieta bija Rīgas 
Pasažieru stacijā, kur man bija iespēja 
padziļināti iepazīt reālo staciju darbu, 
lai veidotu prototipu. Turklāt man bija 
iespēja arī paviesoties un izzināt staci-
jas «Rēzekne-2» un «Šķirotava».

Dzelzceļa laboratorijas ir ļoti liels 
ieguvums gan studentiem, gan arī 
jauniešiem, kuri tikai domā, kurā jomā 
studēt. Taču mums, kuri laboratorijas 
veidoja paši, tā nenoliedzami ir piere-
dze. Arī tagad, kad jau strādāju «Latvijas 
Dzelzceļā», bieži satieku bijušos kur-
sabiedrus, kuri strādā dažādās atpa-
zīstamās firmās – «Siemens», «Katiss», 
«Belam-Rīga» –, un visi atzīst, ka labora-
toriju veidošana bija visinteresantākais 
visā studiju procesā. Mēs patiešām paši 
plānojām un programmējām darba 
stacijas, pieslēdzām pārmijas, vēlāk vei-
dojām dzelzceļa modeli – tas viss ļāva 
nozari izprast padziļināti. Mēs ieguvām 
pieredzi, ko citādi iegūt grūti.

Taču laboratorijas noteikti ir svarī-
gas arī, lai parādītu jaunajai paaudzei, 
ka dzelzceļa nozare ir perspektīva, bet 
studijas – modernas. Kā es bieži smejos, 
mēs jau visi esam bērni un kādreiz gri-
bas paspēlēties. Kaut arī es nekad ne-
biju plānojis, ka studēšu «dzelzceļnie-
kos», tomēr arī man bērnībā viena no 
mīļākajām rotaļlietām bija tieši vilciens. 
Tiesa, tas brauca tikai pa riņķi un nebija 
ne pārmiju, ne luksoforu. Ceru, ka insti-
tūtam izdosies laboratorijas izmantot, 
lai ar dzelzceļa nozari iepazīstinātu jau-
niešus. Varbūt tieši tā mēs iegūsim ne 
vienu vien jaunu labu speciālistu.»
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Laboratoriju izveidē piedalījās arī studenti. Šo pieredzi viņi atzīst kā interesantāko studiju laikā
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Daugavas ūdeņi vienmēr būs 
gaiši. Savu gaismu te salies 
milzīgie daudzstāvu namu 

logi… Vairāk nekā desmit labora-

toriju korpusi, studentu un aspiran-

tu kopmītnes, sadzīves ēkas. Vesela 

studentu pilsētiņa.

Mūžīgi steigsies jaunieši. Būs 

priecīgas un domīgas sejas, skaļi 

smiekli un nopietnas balsis:

«Es taču tev teicu, ka Puasona 

koeficientu aprēķina pēc formu-

las…»

Milzīgas afišas vēstīs: «Šodien 

Sporta pilī…»

Tāda kļūs Ķīpsala ap septiņ-
desmito gadu, kad tajā saimniekos 

Rīgas Politehniskā institūta (RTU 

nosaukums līdz 1990. gadam) stu-

denti. 

Bet vakar, 25. februārī? Tie iedzi-

na pirmo pāli – parastu dzelzsbetona 

pāli. Pirmajai pilsētiņas ēkai – RPI 

Aparātu būvniecības un automati-

zācijas fakultātes laboratoriju kor-

pusam.

Būvbedre. Kājas grimst smiltīs. 

Vienā pusē veca sēta, otrā – kla-

jums. Apvārsni aizsedz māju silueti 

un dūmu mutuļi. Skan kuģu sirē-

nas, aizdūc piekrauti pašizkrāvēji.

Būvbedres malā neliela būdiņa. 

Tās saimnieki ir trīs vīri darba drē-

bēs un nosmērētām rokām un se-

jām. Acis un lūpas smaida. Viņi sa-

gaida ciemiņus – pārstāvjus no Rī-

gas Politehniskā institūta, televīzijas 

studijas, avīžu redakcijām, kuri grib 

būt vēsturiskā brīža aculiecinieki. 

Trīs vīri darba drēbēs kļūst no-

pietni, nospiež sviras. Pēkšņi visus 

trokšņus noslāpē šis – pāļu dzinēja 

troksnis. Nē, ausis nekrīt ciet. Kāda 

jauka skaņa. Pirmais pālis aizvien 

dziļāk iespiežas zemē.

Savu kārtu gaida atlikušie  
999 pāļi.

ĶīpSAlAI 50

vēlēšanās.  
BūvBedre.  
peldBaseins
Maskavas kabineti un diplomāts. 
Attiecības ar rektoru jeb… kā 
tapa Ķīpsalas studentu pilsētiņa

 ĒRIKS BADAMŠINS

Priekšvārds – no vēstures putekļiem 
celts. Lasot šīs rindas, ko tā laika Rīgas 
Politehniskā institūta (RPI) Celtniecības 
fakultātes 3. kursa studente un institūta 
avīzes «Jaunais Inženieris» korespon-
dente Ilze Grudule nodeva publicē-
šanai Latvijas Ļeņina komunistiskās 
jaunatnes savienības (ĻKJS) Centrālās 
komitejas laikrakstam «Padomju Jau-
natne», mēs kļūstam romantiski aiz-
grābti. Objektīvi, jo – šoruden Ķīpsalas 
studentu pilsētiņai aprit 50 gadu! 

I. Grudules 1965. gada 26. februārī 
aprakstītā Ķīpsalas teritorija un ideja, 
kas tobrīd bija būvbedres izvagota un 
pirmā pāļa balstīta, bija 1958. gadā 
atjaunotā RPI mācību prorektora 
(1958–1962) Kārļa Tabaka un kolēģu 
lolota. Ja gribam būt pilnībā korekti – 
tiešu liecību nav, bet šādu vēsturisku 
atskaņu caurvīts ir stāsts par Ķīpsalas 
šūpuli, vecāko kolēģu vārdiem klāstīts. 

1963. gada septembrī par RPI 
rektoru (1963–1985) iecēla profesoru 
Aleksandru Veisu. Tieši viņa vadībā 

stāsts par Ķīpsalas studentu pilsētiņu 
no sapņa pārrauga procesā, ko sauc 
par sevis apzināšanu un novērtēšanu, 
jeb 1964. gadā projektēšanas institūtā 
«Pilsētprojekts» tiek izstrādāts pirmais 
projekta uzdevums Ķīpsalas mācību 
kompleksa celtniecībai. Un Ķīpsalā sāk 
spietot ceļamkrāni un cilvēki ķiverēs.     

1979. gadā Ķīpsalā sāka būvēt peld-
baseinu, kas bija A. Veisa sapnis. Un 
tagad nonākam pie šī Ķīpsalas stāsta 
varoņa – toreizējā Ķīpsalas būvniecības 
vadošā inženiera Voldemāra Znotiņa. 
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Peldbaseina 50 metru vannas betonēšana. V. Znotiņš (no kreisās) māj fotogrāfam

Ķīpsalas peldbaseina būvniecība

Un tagad būvēsim tālāk Ķīpsalu kopā 
ar mūsu stāsta varoni…

Ar viņu «Jaunais Inženieris» tiekas 
tagadējā RTU Arhitektūras un pilsēt-
plānošanas fakultātē. Voldemārs stāsta, 
mēs – pierakstām, ik pa brīdim neticībā 
pārjautājam – vai tiešām? Nevar būt! 
Viņš atzīst – toreiz bija jauns, un vismaz 
Ķīpsalas peldbaseina būvniecības kon-

tekstā kājas metās viena aiz otras. Ne-
esot bijis ne mazākā priekštata, kas tāds 
peldbaseins ir, vienīgais, ko Voldemārs 
varēja likt pretī – stāju, kas iemieso jau-
nības maksimālismu un degošas acis. 
Rektors viņam noticēja, svara kausa 
otrā pusē noliekot ne vairāk ne mazāk, 

kā… 1980. gada Maskavas Olimpisko 
spēļu peldbaseinu. Veiss pateica – man 
vajag tādu pašu, un Voldemārs izgāja 
no rektora kabineta, labi saprotot, ka 
no malas izskatās pēc ambīciju čem-
piona…   

RTU Ķīpsalas peldbaseina būv-
niecības procesa aprakstošajā sadaļā 
priekšplānā jāvirza nevis, piemēram, 
inženiertehniskie risinājumi, bet – 
fons. Tas izgaismo sava laika īpatnības. 
Jā, iespējams, pēc turpmāko rindu iz-
lasīšanas mēs daudznozīmīgi pasmai-
dīsim un novērtēsim peldbaseina 
tapšanas procesu par izdomājumu, 
kādu no Vecrīgas teikām vai labākajā 
gadījumā – Gulivera piedzīvojumiem. 
Iespējams, Voldemārs, ilustrējot peld-
baseina būvniecības procesa aizkulises, 
to ir pastiepis par centimetru garāku, 
platāku un augstāku. Tomēr – fons pa-
liek. Tas ir pats būtiskākais. 

A. Veiss Voldemāram ir teicis: «Ne 
pie kādiem apstākļiem nepieļauj, lai 
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ĶīpSAlAI 50

baseinu nepabeidz!» Un Voldemārs 
aizbrauca uz Maskavu… «Interesan-
tākais bija tas, ka pirms baseina būv-
niecības mani aizsūtīja uz Maskavu 
iepazīties ar 1980. gada Maskavas 
Olimpisko spēļu peldbaseinu. Man 
nebija sajēgas, kas peldbaseins ir. Un 
tur viens profesionālis man teica tā: – 
Слушай, Волдемар, если ты хочешь 
научиться, как не надо, пожалуйста, 
учись! А если – как надо, езжай 
домой и думай сам!* Skaidri un gaiši 
pateica.» Pauze…

… un Voldemārs turpina: «Bija 
daudz kļūdu. Maskavas Olimpiskais 
baseins bija īsāks – tas mūs visvairāk 

uztrauca. «Vanna» viņiem bija ļoti pre-
cīzi uztaisīta, bet par flīzēm – aizmirsa. 
Neviens jau neiedomājās, ka flīzes… 

Nu, un kā tu peldēsi tajā betona klu-
cī?! Redziet, garāks peldbaseins par 
50 metriem var būt, bet īsāks – ne. Ne 
par milimetru! Jo tad nevar tikt fiksēts 
ne valsts, ne pasaules, ne olimpiskais 
rekords. Un tad viņi [Maskavā] lauza to 
sienu nost. Mēs savu «vannu» uztaisī-
jām garāku.» (Smejas)

Ķīpsalas peldbaseina kontekstā 
tas bija tikai pirmais rokasspiediens 
ar Maskavu. Voldemārs tur atgriezās 
vēlreiz, jo bija vajadzīgi materiāli jum-
tam. Šoreiz nevis izlūkos un tukšām 
rokām, bet – ar diplomātu (tā savulaik 
sauca īpašas formas koferīti). Tā 
saturs – «Prozit» konfektes un Rīgas 

Melnais balzams – neliek šaubīties 
par vizītes mērķiem. Būs darījums, 
un tā nozīmi viņš apraksta kā A. Veisa 

prasību. Bez kompromisiem: «Ja nebūs 
jumta konstrukcijas, baseins netiks 
uzbūvēts. Rektors teica – brauc uz 
Maskavu. Kamēr nebūsi nokārtojis šo 
jautājumu – atpakaļ nebrauc!»

Pirms Voldemārs, gremdējoties 
atmiņās, nokļūst noteiktos kabinetos 
un ielaižas «nevainīgā flirtā» ar lieliem 
priekšniekiem, nodrošinot tam arī 
attiecīgu gaisotni (paturēsim prātā 
diplomāta saturu…), viņš liek apjaust 
darījuma mērogus. Tā nebija tikai RPI 
vajadzība – bija arī citas ieinteresētās 
puses: «Tas bija stratēģiskais mate-
riāls. Toreiz bija fondi. Visai Latvijas 
Padomju Sociālistiskajai Republikai 
mēs paņemtu divu gadu limitu. Re-
publika tam negribēja piekrist. Tas 
materiāls bija paredzēts Rīgas Vagon-
būves rūpnīcai. Kā atrisinājām? Mēs 
uzaicinājām maskaviešus ar ģimenēm 
atpūsties trīs mēnešus «Ronīšos». Bija 
pozitīva atsauksme. Braucu uz Mas-
kavu…»   

Maskavā, palūgts aizvērt Vissavie-
nības fondu pārvaldes priekšnieka 
vietnieka durvis no otras puses, Vol-
demārs, aizlauztu cerību mākts, kārto 
domas viesnīcas numuriņā. Ko darīt? 
A. Veisa vārdi, ka viņam ir vajadzīgs 

«Vanna» viņiem bija ļoti precīzi uztaisīta, 
bet par flīzēm – aizmirsa. Neviens jau 
neiedomājās, ka flīzes… Nu, un kā tu 
peldēsi tajā betona klucī?!

Voldemāra padoms, renovējot RTU Ķīpsalas peldbaseinu, būvniekiem nepieciešams joprojām
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baseins un lai nemaz nedomā atgriez-
ties bez nepieciešamā materiāla, ap-
ziņā žņaudzas arvien dziļāk un dziļāk. 
Viņš caururbjoši uzlūko krēslā nevērī-
gi atstāto diplomātu…

«Nākamajā rītā eju pie paša 
galvenā priekšnieka. Viņam tāda 
nodarbe – vairāk domā par ģimeni, 
mazbērniem… Paprasīja man kādu 
padomu. Saruna izveidojās ļoti pozi-
tīva, un viņš teica – brauc uz rūpnīcu 
un vienojies. Jautājums atrisināts! 
Aizbraucu uz rūpnīcu. Tur tieši tāpat. 
Direktors pēc medībām…» Viņš turpi-
na ar nevainīgas vārdu saspēles ilus-
trāciju, kuras sekas praktiski jau bija 
jaušamas Rīgā: «Direktors – ну, есть 
что-нибудь? Es –  обязательно… 
Un tā mēs runājam riņķī apkārt, līdz 
es saku – это все прекрасно, но у 
меня вопрос совсем другой. Как 
будет с этим металлом? Viņš – 
никаких проблем! Сейчас будет 
дaна разнарядка...*** Viņiem, salīdzi-
not ar Latviju, ir 2500 tonnas vienai 
rūpnīcai. Latvijai tikai 120 tonnas. 
Viņš saka – что это такое – из  
2500 каких-то 120–140****, nu… Pēc 
viņa mērogiem.» 

Voldemārs vēl nebija atgriezies 
no Maskavas, kad rektora kabinetā 

paklājs jau bija izritināts. «Aizeju pie 
rektora. Viņš – kāpēc tu tā? Es taču 
tev teicu, kamēr neatrisināsi – atpakaļ 
nebrauc. Tajā brīdī viņam kāds zvana 
un saka – ko Voldemārs ir sastrādājis!? 

Trīs vai četri vagoni – ar dzelžiem! 
Neviens nav gatavs, ko darīt? Es vēl 
biju ceļā, bet caurules, stieņi un kons-
trukcija jau tiek vesti. Celtnieki nebija 
gatavi – ko darīt, kur likt? Ķīpsalā bija 
bāze, bet vagonus turēt nedrīkst – 
sods! Es saku – rektor, viņš man teica, 
ka divu trīs dienu laikā visas tās cau-
rules var nokomplektēt. Momentāni!» 
stāsta Voldemārs.  

Starp citu, arī šodien viņa ikdienas 
rutīna ir saistīta ar Ķīpsalas peldbasei-
nu. Notiek tā renovācijas process un 
Voldemārs, protams, atkal ir «ar pīpi 
uz peldbaseina jumta», bet ar vienu 
svarīgu iezīmi – nu jau vairs ne pirmo 

dienu. Tas vairs nav jaunais Ķīpsalas 
būvniecības vadošais inženieris Vol-
demārs, kurš tikko iznācis no rektora 
kabineta, pārveļot lielu jautājuma 
zīmi pār lūpām – ko un kā tagad da-

rīt? Šo jautājumu viņam šodien uzdod 
jaunākie kolēģi.   

Pēcvārda vietā viena sadzīviska rak-
stura aina, kas ataino gan universitātes 
svarīgo nozīmi, gan arī to, ka ne tikai 
baseina jautājumā A. Veisa un Volde-
māra attiecību dramaturģijā kompro-
misiem vietas nebija: «Reiz es iegāju 
RTU galvenajā ēkā. Hūte bija galvā. 
Nenoņēmu. Kāda starpība – novilkt 
iekšpusē vai ārpusē. Pēkšņi hūte aizli-
do pa gaisu. Domāju – kurš tas ir? Tū-
līt došu pretī! Pagriežos un skatos… 
Rektors! Un viņš saka – šajā svētnīcā 
tev tā «ļorbene» ir jānovelk, pirms ne-
vis pēc esi ienācis iekšā.» 

* Klausies, Voldemār, ja tu gribi iemācīties, 
kā nevajag, lūdzu, mācies! Bet – ja kā vajag, brauc 
mājās un domā pats! 

** – Nu, vai ir kaut kas? 
– Obligāti!

*** – Tas viss ir brīnišķīgi, bet man jautājums 
pavisam cits. Kā būs ar to metālu? 
– Nekādu problēmu! Tūlīt būs sadale…

**** Kas tas ir – no 2500 kādas 120–140 tonnas 

(tulk. no krievu val.) 

Skats uz Elektronikas un telekomunikāciju fakultāti. Tālumā – Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultātes vecais korpuss 60. gadu beigās

Es vēl biju ceļā, bet caurules jau tiek 
vestas. Celtnieki nebija gatavi – ko 
darīt, kur likt?

Visu sarunu ar V. Znotiņu skaties video!
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FIlIĀlES

   BAIBA ROGA

Jau vairākus gadu desmitus RTU 
piedāvā augstākās izglītības iespē-
jas ne vien Rīgā, bet arī Latvijas 
reģionos. Kopš 20. gadsimta vidus 
RTU inženierzinātņu studijas tiek 
piedāvātas Liepājas, Daugavpils un 
Ventspils filiālēs. Ceturtā un jaunākā 
filiāle Latvijas reģionos ir Cēsu filiāle, 
kas dibināta 2011. gadā, lai padarītu 
inženiertehnisko izglītību pieejamā-
ku Vidzemes reģiona studentiem. 
Šis gads Cēsu filiālei un vēl jo vairāk 
Vidzemes reģionam sagādājis vairā-
kus būtiskus lēcienus augšup, saga-
tavojot filiāli pozitīvām pārmaiņām. 
Filiāles direktors Alvis Sokolovs cer, 
ka kādu dienu filiāle kļūs par nozīmī-
gu izglītības un pētniecības centru 
Vidzemē.

Studijas Cēsu filiālē apgūst tie 
studenti, kuriem tuva dzimtā vieta un 
saistoša arī iespēja studēt mazās gru-
pās – tad iespējama ciešāka sadarbī-
ba ar mācībspēkiem. Tāpat kā Rīgā, 
arī filiālē iespējams studēt par valsts 
budžeta līdzekļiem, nepieciešamī-
bas gadījumā tiek nodrošināta vieta 
studentu dienesta viesnīcā. Ikviens 
students var pretendēt uz stipendiju, 
kā arī iesaistīties filiāles Studentu 
pašpārvaldē un citās aktivitātēs. Lai 
filiāle Vidzemes reģiona kontekstā 
attīstītos veiksmīgāk, šā gada martā 
nodibināta RTU Cēsu filiāles Konsul-
tatīvā padome, kurā darbojas Cēsu 
pašvaldības, izglītības iestāžu, uzņē-

mumu un RTU pārstāvji. Jau pirmajā 
sanāksmē pārrunāti augstākās izglītī-
bas virzieni, kas nepieciešami Vidze-
mes reģiona izaugsmei, un iezīmēts 
turpmākais Cēsu filiāles attīstības 
scenārijs. 

Īstenos jaunas studiju 
programmas, neklātienes 
studijas un tālākizglītības kursus

2014./2015. studiju gadā Cēsu 
filiālē studēja 36 studenti, kuri ap-
guva kādu no četrām akadēmiskā 
bakalaura studiju programmām, kas 
būtiskas Vidzemes reģiona attīstī-
bai: «Enerģētika un elektrotehnika», 
«Elektrotehnoloģiju datorvadība», 
«Vides zinātne», «Uzņēmējdarbība un 
vadīšana». Jaunajā studiju gadā Cēsu 
filiāle studentiem piedāvā vēl piek-
to studiju programmu – «Materiālu 
tehnoloģija un dizains» ar speciali-
zāciju koka dizainā un tehnoloģijā 
(interjerā). Programma tiek īstenota, 
lai sniegtu iespēju augstāko izglītību 
iegūt tiem studēt gribētājiem, kuri 
pašlaik Cēsu Profesionālajā vidussko-
lā apgūst kādu no kokapstrādes spe-
cialitātēm – namdara, mēbeļu gald-
nieka vai mēbeļu dizainera arodu.

Jaunajā studiju gadā divas studiju 
programmas – «Enerģētika un elek-
trotehnika» un «Elektrotehnoloģiju 
datorvadība» – pirmoreiz tiks reali-
zētas Cēsīs ne vien pirmajos divos 

studiju gados, kā tas notika līdz šim, 
bet visu studiju laiku – trīs vai četrus 
gadus atkarībā no programmas ilgu-
ma. «Daļa studentu labprāt izbauda 
pēdējos studiju gadus galvaspilsētā, 
tomēr vairākums vēlas studijas pa-
beigt tepat Cēsīs. Ir tādi jaunieši, kuri 
grib mācīties Cēsīs un citā gadījumā 
stāsies ārā. Nomācās divus gadus un 
tiešām izstājas. Līdz Rīgai netiek,» 
saka A. Sokolovs. Realizējot studiju 
programmu pilnīgu apguvi Cēsīs, 
palielināsies to absolventu skaits, 
kuri pēc studijām paliks savā dzim-
tajā pusē un sniegs ieguldījumu tās 
attīstībā, un kopumā tiks sekmēta 
skolēnu interese Cēsīs iegūt ne vien 
vidējo, bet arī augstāko izglītību, pār-
liecināts A. Sokolovs. 

Konsultatīvā padome lēmusi arī 
par neklātienes studiju un dažādu 
tālākizglītības kursu īstenošanu 
filiālē. Pirmās programmas, kuras 
studētgribētāji varēs apgūt jau jau-
najā 2015./2016. studiju gadā, būs 
«Elektrotehnoloģiju datorvadība» 
un «Enerģētika un elektrotehnika». 
«Patlaban arvien populārāks kļūst 
mūžizglītības jautājums. Neklātienes 
studijas un tālākizglītības kursi būs 
lieliska iespēja Vidzemes reģionā 
strādājošajiem cilvēkiem pēc darba 
papildināt zināšanas,» saka A. Soko-
lovs. Viņš arī uzsver, ka iespēja studēt 
vakaros un brīvdienās palielinās izglī-
tības ieguves iespējas citu Vidzemes 

inženieru 
pilsēta

RTU Cēsu filiāles direktors Alvis Sokolovs cer, ka nākotnē filiāli piepildīs ap 200 studentu, 
kuriem būs iespēja strādāt modernās, skaistās laboratorijās un iegūt ne vien praktiskas 
zināšanas, bet arī nopietnā mērogā attīstīt pētniecību

RTU Cēsu filiāle cer 
kļūt par nozīmīgu 
augstākās izglītības 
un zinātnes centru 
Vidzemē
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pilsētu iedzīvotājiem, jo patlaban 
Cēsu filiālē studē aptuveni 70 pro-
centu cēsnieku un tikai 30 procentu 
studentu ir no citām apdzīvotām vie-
tām. «Attīstībai jāsākas ar cilvēku pie-
saisti – lai jaunieši un iedzīvotāji redz, 
ka šeit viss notiek,» pauž A. Sokolovs.

Norit filiāles telpu renovācija

Lielas pārvērtības piedzīvo arī 
filiāles telpas Piebalgas ielā 3, kuras 
RTU savā īpašumā ieguva 2014. gadā 
un līdz šim izmantoja tikai daļēji – 
lielākoties tikai studiju auditorijas. 
No septembra telpas būs atbrīvojusi 
Cēsu Profesionālā vidusskola, ar kuru 
iepriekš tās dalītas, līdz ar to plānots 
sākt pirmos nopietnos ēkas renovāci-
jas darbus. A. Sokolovs uzsver, ka ēkas 
renovācija un pagalma sakārtošana 
un labiekārtošana ir būtisks solis 
filiāles attīstībā, jo tas ir garants kvali-
tatīva studiju procesa nodrošināšanai, 
atraktīvas vides veidošanai, kas var 
veicināt studentu pieplūdumu.

«Ir vairāki steidzami darbi, pie-
mēram, jāsalabo ēkas jumts. Ne-
pieciešams izremontēt un iekārtot 
arī daudzas patlaban tukšās telpas. 
Plānā ir ierīkot ofisu filiāles vadībai, 
bibliotēku, atsevišķu telpu Studentu 
pašpārvaldei, konferenču telpu, kur 
sanākt kopā gan jauniešiem, gan va-
dībai. Īpaši būtiski ir ierīkot modernas 
laboratorijas, kurās studentiem veikt 
zinātniskos pētījumus un izstrādāt 
diplomdarbus. Patlaban laboratorijas 
ir improvizētas – aprīkojums ir mi-
nimāls un mācībspēki laboratorijas 

darbus var nodrošināt tikai atsevišķās 
lekcijās. Atsevišķu telpu ar iekārtām 
nav,» stāsta A. Sokolovs. Plānots arī, 
ka jaunajās laboratorijās darbosies 
pētnieku grupa, īpašu uzmanību vel-
tot energoefektivitātes, alternatīvo 
enerģijas avotu, enerģijas uzkrājēju, 
elektriskās piedziņas un elektronisko 
iekārtu vadības sistēmu izpētei. 

Ceļā uz inovāciju un pētniecības 
attīstību

Šis gads Cēsu filiālei zīmīgs arī ar 
pirmajiem centieniem studentu zinā-
šanas un idejas iedēstīt reālos biznesa 
projektos. Marta nogalē Cēsu filiāle sa-
darbībā ar RTU Studentu servisa centru 
un Cēsu novada pašvaldību atklājusi 
Cēsu Studentu biznesa inkubatoru, kas 
nodrošinās studentu un citu pilsētas ie-
dzīvotāju inovatīvu un konkurētspējīgu 
biznesa ideju īstenošanu, kā arī motivēs 
jauniešus patstāvīgai uzņēmējdarbības 
sākšanai. 

Inkubatorā savu ideju naudā mē-
ģina pārvērst arī Cēsu filiāles studenti, 
kuri pērn izgatavoja un piecās iedzīvo-
tāju un tūristu plaši apmeklētās pilsētas 
vietās uzstādīja Latvijā pirmo saules ba-
teriju uzlādes staciju, kas sniedz iespēju 
Cēsu iedzīvotājiem un pilsētas viesiem 
jebkurā diennakts laikā bez maksas uz-
lādēt mobilās ierīces. Ideja studentiem 
radās lekcijā par alternatīvās enerģijas 
avotiem. 

Savukārt aprīlī jauno uzņēmēju 
atbalstam darbību sācis RTU Cēsu 
Biznesa inkubators, kas atrodas RTU 

Cēsu filiāles telpās. Tas ir inkubators, kas 
pieejams vienu līdz trīs gadus jauniem 
uzņēmumiem Vidzemes reģionā, pie-
dāvājot tiem konsultācijas par jaunu 
produktu un tehnoloģisko procesu 
attīstību, specializētus juridiskos pa-
kalpojumus, kā arī uzņēmumu proce-
su vadības sistēmas izstrādi un ievie-
šanu, laboratorijas iekārtu izmantoša-
nu, dizaina konsultācijas un reklāmas 
pakalpojumus. A. Sokolovs pārlieci-
nāts, ka šajā inkubatorā studenti va-
rēs attīstīt savas biznesa idejas tālāk: 
«Studentu biznesa inkubators būs ļoti 
labs pirmsinkubācijas posms tālākai 
darbībai «lielajā» inkubatorā.»

Studentiem sarunātas arī pirmās 
prakses vietas Valmieras un Cēsu uz-
ņēmumos. A. Sokolovs gan uzsver, ka 
pagaidām par stabiliem partneriem 
runāt ir pāragri, jo «filiāle dzīvo tikai ce-
turto gadu. Iestādei, kas plāno attīstīties 
ilgtermiņā, tas ir ļoti īss laiks. Šovasar Rīgā 
studijas beiguši pirmie četri Cēsu filiāles 
studenti».

Palēnām filiālē sāk veidoties arī 
pirmie pētniecības iedīgļi. Darbu pērnā 
gada jūnijā sākusi pētniece Laura Dzelz-
kalēja, kura patlaban apzina, kā studenti 
un zinātnieki var palīdzēt attīstīties Cēsu 
pašvaldībai un uzņēmējiem. Ņemot 
vērā studiju piedāvājumu, filiāle atvērta 
sadarbībai ar Vidzemes reģiona uzņēmē-
jiem un privātpersonām, kas meklē jau-
nus risinājumus ražošanas problēmām, 
ražošanas modernizācijā, rūpnieciskās 
automātikas un alternatīvās enerģētikas 
jomās. 

Sadarbībā ar RTU Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultātes Industriālās 
elektronikas un elektrotehnikas institū-
tu, kā arī Vides aizsardzības un siltuma 
sistēmu institūtu Cēsu filiāle vairākos 
Vidzemes reģiona uzņēmumos jau vei-
kusi energoauditu, tīkla kvalitātes analīzi 
un citus izpētes darbus. Pārrunātas arī 
potenciālās sadarbības iespējas ar Valsts 
Priekuļu laukaugu selekcijas institūtu.

Tāda aina ir uzburta šodien. Rītdienu 
filiāles direktors Alvis Sokolovs redz jau 
pavisam citādu. Viņš cer, ka ilgtermiņā 
filiāli pildīs ap 200 studentu, kuriem būs 
iespēja strādāt modernās, skaistās labo-
ratorijās un iegūt ne vien praktiskas zi-
nāšanas, bet arī nopietnā mērogā attīstīt 
pētniecību, Cēsu filiāli veidojot par no-
zīmīgu augstākās izglītības un zinātnes 
centru Vidzemē.  
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2015./2016. studiju gadā RTU Cēsu filiāle Vidzemes jauniešiem piedāvā apgūt jau 
piecas dažādas bakalaura studiju programmas



  BAIBA ROGA

Apzinoties, ka inženierzinātņu 
studijas ir viens no progresīvākajiem 
ceļiem uz cilvēka dzīves kvalitāti un 
valsts ekonomisko izaugsmi un lab-
klājību, RTU ir nodibinājusi Inženier-
zinātņu vidusskolu (IZV). Tā ir pirmā 
vispārējās vidējās izglītības mācību 
iestāde Latvijā, ko veidojusi universi-
tāte un kurā valsts talantīgākie skolēni 
var padziļināti apgūt eksaktos mācību 
priekšmetus un sagatavoties inženier-
zinātņu studijām augstskolā.

IZV piedāvā apgūt vispārējās vidē-
jās izglītības matemātikas, dabaszinī-
bu un tehnikas virziena programmu. 
Pirmajā mācību gadā 10. klasē kon-
kursa kārtībā uzņemti 24 skolēni no 
skolas budžeta līdzekļiem finansētajās 
vietās. IZV atbalsta SIA «LatRosTrans», 
AS «Latvijas Gāze», AS «Latvenergo», 
VISMA, Rīgas Brīvostas pārvalde, SIA 
«Severstal Distribution», tehnoloģiju 
partneris SIA «Lattelecom» un skolas 
draugs UPB.

Apņemšanās veicināt 
inženierzinātņu speciālistu 
pieplūdumu darba tirgū

Dibinot vidusskolu, RTU vēlas dot 
iespēju spējīgiem un apdāvinātiem 
Latvijas jauniešiem iegūt kvalitatīvu, 
konkurētspējīgu vispārējo vidējo izglī-
tību eksaktajās zinātnēs. Lai to īsteno-
tu, uzsvars tiek likts uz inženierzinātņu 
apguvi, zinātnisko pētniecību, skolēnu 
kritiskās domāšanas un argumentāci-
jas prasmju attīstīšanu. 

«Inženieri Latvijā strauji noveco, un 
pieprasījums pēc jauniem un talantī-
giem speciālistiem šajā jomā ir augsts, 
tāpēc nākotnē ceram kļūt par vado-
šo izglītības iestādi, kas nodrošinās 
talantīgāko inženierzinātņu virziena 
skolēnu apmācību Latvijā,» pauž IZV 
direktora vietnieks mācību darbā Mā-
ris Purviņš.

Skolēniem ir iespēja izvēlēties vie-
nu no četriem programmas apguves 
plāniem un padziļināti apgūt gan 
matemātiku, gan vēl vienu mācību 
priekšmetu (programmēšanas pama-
tus, fiziku vai ķīmiju) vai divus mācību 
priekšmetus (fiziku un ķīmiju).

Kvalitatīva, konkurētspējīga 
izglītība eksaktajās zinātnēs

Papildus pamatstandartu apgu-
vei skolēni gūst iemaņas zinātniskās 
pētniecības darbu izstrādē un apgūst 
prezentēšanas prasmi. Jau no 10. kla-
ses skolēni tiek mudināti piedalīties 
mācību priekšmetu olimpiādēs, zināt-
niskajās konferencēs un konkursos, kā 
arī starpdisciplināros projektos. 

Mācību darbā plānots pievērsties 
arī 21. gadsimta sniegto tehnoloģisko 
priekšrocību izmantošanai. Informāci-
jas tehnoloģija tiek integrēta visos mā-
cību priekšmetos gan zinātnisko darbu 
izstrādē, gan mācību materiālu un 
prezentāciju veidošanā. Ikviens sko-
lēns tiek iesaistīts tiešsaistes atvērto 
kursu (MOOC) veidošanā, paplašinot 
pieejamo materiālu klāstu un sniedzot 
iespēju mācīties vēlamā vietā un laikā.

Liela uzmanība mācību darbā ir 
pievērsta svešvalodu apguvei. Skolē-
niem tiek piedāvāti mācību materiāli 
svešvalodās un atsevišķos gadījumos 
lūgts izstrādāt prezentācijas kādā no 
svešvalodām. Skolēni tiek gatavoti 
starptautiski atzītajam IELTS angļu 
valodas eksāmenam, kura sekmīga 
nokārtošana ļauj pretendēt uz vietu arī 
labākajās ārvalstu augstskolās. 

M. Purviņš atzīst, ka inženierzināt-
nēs saskatāms liels potenciāls nākotnē 
radīt augstu pievienoto vērtību jebku-
rā tautsaimniecības nozarē: «Neviens 
ražošanas process nav iedomājams 
bez infrastruktūras un kvalificēta teh-
niskā personāla.» Lai skolēni jau laikus 
iepazītu inženiera darba ikdienu, vasa-
rā viņi varēs praktizēties kādā no RTU 
sadarbības partneru uzņēmumiem.

RTU iesaiste mācību darbā

Jaunā vidusskola ir neatdalāma 
RTU vienība, tāpēc skolēni mācību 
procesā var izmantot visas univer-
sitātes sniegtās priekšrocības. RTU 
mācībspēki un nozares vadošie pēt-
nieki iesaistās mācību procesā, lai 
iepazīstinātu skolēnus ar jaunākajiem 

pašu audzināti 
Jaunie inženieri

RTU NĀKOTNE
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RTU tehniskajās zinātnēs 
izglīto arī vidusskolēnus

IZV direktora vietnieks mācību darbā Mā ris Purviņš uzsver, ka IZV nākotnē cer kļūt par 
vado šo izglītības iestādi, kas nodrošinās talantīgāko inženierzinātņu virziena skolēnu 
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atklājumiem un pētniecības tematiem. 
Skolēni var strādāt arī ar jaunākajām 
tehnoloģijām aprīkotajās RTU labo-
ratorijās un izmantot RTU Zinātniskās 
bibliotēkas sniegtās priekšrocības.

Turklāt jau skolas laikā IZV au-
dzēkņiem tiek dota iespēja iejusties 
studentu ādā: noklausīties atsevišķus 
RTU studiju kursus, kārtot eksāmenus 
un iegūt attiecīgos kredītpunktus. Tie 
IZV absolventi, kuri turpinās studijas 
RTU, varēs izmantot iegūtos kredīt-
punktus un studiju laikā izvēlēties 
papildu kursus, paplašinot universitā-
tē apgūstamo zināšanu apjomu. 

Arī savu brīvo laiku skolēni var pa-
vadīt, izmantojot dažādas RTU snieg-
tās iespējas. Piemēram, kopā ar RTU 
studentiem viņi var darboties gan 
interešu klubos, piemēram, Elektro-
nikas klubā vai Robotikas klubā, gan 
RTU Dizaina fabrikā, apmeklēt RTU 
sporta kompleksu un peldbaseinu, 
līdzdarboties RTU sporta un māksli-
nieciskajos kolektīvos.

Mācās labākie no labākajiem

Skolā 1. septembri sagaidījuši 
septiņi skolēni no Rīgas un 17 no ci-
tiem Latvijas reģioniem. Skolā ir pār-
stāvēti visi Latvijas reģioni, sākot no 
Rēzeknes un Balviem līdz pat Ugālei. 
Konkursā, kurā uz vienu mācību vietu 
pretendēja vairāk nekā 10 skolēnu, ir 
uzņemti gan jaunieši, kuriem vidējais 
vērtējums, beidzot 9. klasi, ir 9,8 bal-
les, gan vairāki, kuriem matemātikā, 
fizikā, ķīmijā un valsts pārbaudījumā 
matemātikā vērtējumu summa ir  
39 un 40 balles, gan valsts un novadu 
olimpiāžu uzvarētāji matemātikā, 
fizikā un ķīmijā, kā arī svešvalodās un 
citos mācību priekšmetos.

Lai iestātos IZV, pretendentiem 
iestājpārbaudījumā tika pārbaudī-
tas zināšanas matemātikā, fizikā un 
ķīmijā. IZV netika uzņemti izglītoja-
mie, kuriem apliecībā par vispārējo 
pamatizglītību kādā no mācību 
priekšmetiem vai valsts pārbaudes 
darbiem vērtējums bija zemāks par 
6 ballēm. Bez iestājpārbaudījumiem 
skolā tika uzņemti: atklātās inženier-
zinātņu olimpiādes godalgoto vietu 
ieguvēji; skolēni, kuriem apliecībā 
par vispārējo pamatizglītību vērtē-
jumu kopsumma matemātikā, fizikā, 
ķīmijā un valsts pārbaudījumā mate-
mātikā bija vismaz 36 balles; novada 
matemātikas, fizikas vai ķīmijas 
olimpiādes uzvarētāji (vai vismaz 
divu 2. vietu ieguvēji); valsts olim-
piādes 1., 2. vai 3. vietas ieguvēji.

Lai veicinātu skolēnu zināšanas 
par inženierzinātnēm un attīstītu 
viņu pētniecības un eksperimentālā 
darba prasmes, IZV ir apņēmusies 
organizēt dažādus konkursus. Feb-
ruārī noslēdzās pirmais konkurss 

«Torņu spēles». Šo sacensību dalīb-
niekiem (7.–9. klases skolēniem) bija 
jāuzbūvē tornis no veikalā nopērka-
miem makaroniem un līmes, būvniecī-
bas procesu fiksējot videomateriālā.

Pirmais mācību gads skolēniem 
vēl tikai sācies, tomēr jau šobrīd 
paredzams, ka IZV kļūs par nopietnu 
konkurenti citām vidusskolām. Lai 
skolēniem nodrošinātu konkurēt-
spējīgu izglītību, skola ir piesaistījusi 
vairākus augsti kvalificētus skolotā-
jus. Vieslektoru statusā ir piesaistīti 
arī vairāki RTU mācībspēki.

Par skolas iespējām kļūt par vie-
nu no vadošajām vidusskolām Lat-
vijā liecina pasaules pieredze; savas 
vidusskolas ir, piemēram, Stenforda 
Universitātei, Čikāgas Universitātei 
un Jūtas Universitātei. Taču pozitīvie 
piemēri nebūt nav jāmeklē tik tālu, 
jo arī mūsu kaimiņvalstī Lietuvā ar 
panākumiem darbojas Kauņas Teh-
noloģiju universitātes ģimnāzija.  

17

Par IZV mājām izvēlēts nams Rīgā, Kronvalda bulvārī 1 — vēsturiska skolas ēka, jo  
19. un 20. gadsimta mijā tur atradās Pētera I reālskola

Konkursam IZV šogad pretendēja vairāk nekā 10 skolēnu uz vienu mācību vietu
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«Tik maz gulējis kā pagājušajā 
mācību gadā es noteikti nebiju nekad 
vēl līdz šim,» saka RTU absolvents 
Kārlis Greitāns, kurš aizvadījis savu 
pirmo gadu, iejūtoties «Iespējamās 
misijas» (IM) skolotāja ādā. Kopā ar 
Kārli IM septītajā iesaukumā savus 
spēkus skolotāja amatā izmēģināja 
vēl divi RTU absolventi – Arita Krēsliņa 
un Inguss Blaudums, kuri tāpat kā 
Kārlis beiguši RTU Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas fakultāti (MLĶF). 
2015./2016. mācību gadā gan klasē 
skolēnus gaidīs tikai Kārlis un In-
guss, jo Aritai patlaban citas priori-

tātes – jārūpējas par vasarā dzimušo 
meitiņu. 

Taču, atskatoties uz pirmo skolas 
gadu, jaunie skolotāji secina – pe-
dagoga darbs viņiem iet pie sirds un 
atšķirībā no daļā sabiedrības valdo-
šajiem stereotipiem skolēni izrādīju-
šies zinātkāri un atsaucīgi, tāpēc ek-
saktos priekšmetus un dabaszinības 
nav bijis grūti mācīt. Tikai jāliek lietā 
izdoma un jāveicina pašu skolēnu 
interese ar eksperimentiem izzināt 
tradicionāli par sarežģītu uzskatīto 
fiziku un ķīmiju.  

Darba diena ilga 16 stundas

Izvēle izmēģināt spēkus skolotāja 
amatā jauniešiem nav nejauša –  
visiem trim patīk strādāt ar bērniem, 
patīk mācīt viņiem ko jaunu. «Nebi-
ju pirmoreiz ar pīpi uz jumta,» saka 
Inguss, kurš jau RTU Studentu parla-
mentā (SP) vadījis tehniskās jaunrades 
darbnīcas bērniem, un tieši tur gūtā 
pieredze viņu pamudinājusi pieteik-
ties IM. Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā 
Inguss māca fiziku 8., 9., 11. un  
12. klasei un saka: «Gads aizskrēja 
nemanot – vienā elpas vilcienā.» Viņš 
līdz darbam skolā nekad neesot rītos 
cēlies tik agri – jau plkst. 5.50, jo 
stundu vilcienā jāmēro ceļš no Rīgas 
uz Jelgavu, tad jānovada stundas, 
tad – atpakaļ un pēc tam vakarā 
jāgatavojas nākamo dienu nodarbī-
bām.  

«Intensitāte bija negaidīti 
liela. Ir ļoti, ļoti daudz darba, lai 

skolotāJa 
iespēJamā misiJa

pIEREDZE

Arita: «Intensitāte bija negaidīti liela. Ir 
ļoti, ļoti daudz darba, lai sagatavotos 
stundām. Tas bija pats grūtākais, un 
darba diena ilga aptuveni 16 stundas»

Inguss Blaudums fiziku māca ar eksperimentu palīdzību — kopā ar skolēniem gan 
vienkāršu radio taisījuši, gan elektrodzinēju no vadiem locījuši

RTU absolventi izmēģina roku 
skolotāja amatā un skolēniem 
māca eksaktās zinības
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sagatavotos stundām. Tas bija 
pats grūtākais, un darba diena ilga 
aptuveni 16 stundas,» stāsta Arita. 
Viņa Emīla Dārziņa mūzikas vidus-
skolā visām pamatskolas klasēm 
mācīja bioloģiju, dabaszinības un 
sociālās zinības. IM sagatavošanas 
kursos pagājušā gada vasarā jau-
nieši apguvuši pedagoģiskā darba 
metodiku, taču, kamēr netiec pie 
skolēniem un «īstā» režīma, nespēj 
aptvert, kā labāk veidot un orga-
nizēt stundu. Tāpēc pirmie divi trīs 
mēneši pagājuši, iestrādājoties un 
iejūtoties skolotāja lomā. «Tagad 
zinu, kā šogad mainīšu visa pirmā 
semestra stundas,» saka Inguss, «jo 
sākumā ir tā bailīgi mesties iekšā 
un tikai otrajā semestrī pats kļūsti 
radošāks.»

Kārlis, kurš Edgara Kauliņa 
Lielvārdes vidusskolā māca ķīmiju 
8.–12. klasei un dabaszinības  

Lai teoriju sasaistītu ar dzīvi, Kārlis Greitāns skolēnus mudina pētīt, no kā sastāv 
iPhone, datori, izzināt sakausējumus un metāla īpašības

5.–6. klasei, stāsta, ka priekšstats 
par vienmuļu stundu, kurā skolotājs 
stāsta, bet skolēni klausās un pie-
raksta, ir novecojis: «IM mēs cenša-
mies stundas padarīt maksimāli inte-
resantākas caur darīšanu, jo stundai 
ir jābūt kā izziņas procesam – es 
runāju maz un uzdevumus dodu pēc 
iespējas radošākus, savukārt skolēni 
dara pēc iespējas vairāk.» 

Idejas stundām Kārlis smeļas 
YouTube, kur atrodama Lielbritāni-
jas skolotājiem paredzētā ķīmijas 
programma. Lai teoriju sasaistītu 

ar dzīvi, piemēram, runājot par 
metāliem, jaunais skolotājs rosina 
pētīt, no kā sastāv iPhone, datori, 
izzināt sakausējumus, metāla īpašī-
bas. Lai būtu tuvāk skolēnu pasaulei, 
nākas sekot līdzi arī popkultūrai. No 
saviem skolas gadiem Kārlis atmi-
nas, ka viņam ķīmijas stundās trūcis 
eksperimentu, bet «tagad es nevaru 
iedomāties, ka nebūtu praktisko dar-
bu – man saplānota kārtība, ka ik pa 
divām nedēļām ir viens laboratorijas 
darbs». 

Inguss: «Tagad zinu, kā šogad mainīšu 
visa pirmā semestra stundas, jo sākumā 
ir tā bailīgi mesties iekšā un tikai otrajā 
semestrī pats kļūsti radošāks»
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Skolēni – atsaucīgi un radoši

Jaunie skolotāji atzinīgi vērtē 
skolu materiāltehnisko aprīkoju-

Arita Krēsliņa pārliecinājusies, ka Dārziņskolas jaunieši pieraduši cītīgi 
strādāt, sabalansējot mācības ar profesionālo mūziku, tāpēc ir talantīgi 
daudzās jomās, arī bioloģijā un dabaszinībās

mu – ir gan interaktīvās tāfeles, gan 
planšetes, kas paver plašu darbības 
lauku, taču daudzi pedagogi baido-
ties tās izmantot. «Skolotāji baidās 
no jucekļa klasē, no tā, kas notiks, 

ja eksperiments neizdosies. Tas var 
neizdoties, jo tāpēc jau tas ir ekspe-
riments,» saka Inguss.  

Aritu iepriecinājusi skolēnu 
prasme izmantot jaunākās tehnolo-
ģijas. Pat piektajiem nebijis jāmāca 
informācijas meklēšana – paņēmuši 
planšetes un «gudros» tālruņus un 
taisījuši projektus. Reiz 9. klasei Arita 
uzdevusi radošo darbu, kur bija ne-
pieciešama filmēšana. Nav sanācis 
laika pamācīt montēšanas principus, 
un jaunieši tikuši galā paši. Darbs 
Dārziņskolā arī lauzis priekšstatu, ka 
radoši cilvēki ar eksaktajām zināt-
nēm ir uz «jūs». 

Jaunie skolotāji atzīst, ka darbu skolā 
vieglāku vērsušas RTU uzkrātās pamatīgās 
zināšanas un pieredze, ko augstskolā 
guvuši ārpusstudiju darbā
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«Sākumā mazliet baidījos – kā 
būs, kad bāzīšos virsū skolēniem ar 
saviem priekšmetiem, jo viņiem sa-
springts režīms – viņi pēc stundām 
daudz laika pavada mūzikas nodar-
bībās. Bet jaunieši izrādījās ļoti at-
saucīgi – nebija tādu, kuri ietieptos 
un nedarītu. Viņi no pirmās klasītes 
pieraduši ļoti cītīgi strādāt un pa-
spēt mācības sabalansēt ar profesio-
nālo mūziku un ir talantīgi daudzās 
jomās,» stāsta Arita. 

Kārli pirms darba sākšanas draugi 
un paziņas brīdinājuši, ka skolā būs 
«nevaldāmi bērni, kas tikai bakstīs 
viedtālruņus, un es varēšu cīnīties», 
taču realitāte izrādījusies pavisam 
cita – daudzos bērnos jaunais skolo-
tājs atklājis radošumu un saskatījis, 
ka viņiem patīk ķīmija. «Viņi saredz 
ķīmiju lietās, kas mums visapkārt. 
Piemēram, meitenes – matu krāsās, 
kosmētikā. Viņi pasauli redz plašāk,» 
secina Kārlis. 

Arita piekritusi arī audzināt  
5. klasi, jo tā, viņasprāt, var izjust 
lielāku piederību skolai. Taču klase 
patrāpījusies diezgan sarežģīta – bi-
juši gan bērni, kas no pirmās klases 
par līdera titulu cīnījušies, gan arī 
kopmītnēs dzīvojošie, kuriem ļoti 
pietrūkst ģimenes, tāpēc audzinātā-
jai daļēji jāpilda arī mammas loma. 
Sākumā bijis grūti, taču Arita klasi 
pie kārtības dabūjusi, gan cenšoties 
saskatīt audzēkņu personības, gan 
aicinot strikti ievērot skolas notei-
kumus. «Kopā ar viņiem noteikumus 
lasīju un centos visu pamatot. Un vien-
kārši ļoti cilvēcīgi runājos,» stāsta Arita. 
Viņa ir gandarīta arī par audzēkņu 
vecāku atbalstu – kopīgi izremontējuši 
klasi, pārvēršot to līdz nepazīšanai, un 
tieši vecāki ierosinājuši nopirkt skapi, 
lai katram bērnam būtu savs plaukts. 
«Bet visjocīgākā sajūta man laikam 
bija 1. septembrī – biju sacepusi kēk-
siņus, bet emociju virpulī tos aizmir-
su,» atceras Arita.

Skolēniem dod to, kā pašiem 
trūcis

Publiskajā telpā plaši izplatīts 
viedoklis, ka fizika un ķīmija ir sarež-
ģīti priekšmeti, tāpēc zināmu satrau-
kumu izraisījusi iniciatīva tos iekļaut 
centralizēto eksāmenu sarakstā. «Ir 
fizika, kas ir interesanta, un tad ir 
«eksāmenu» fizika, kas nav interesan-
ta, jo ir daudz lietu, kas nesaistās ar 
realitāti,» saka Inguss. Trīs viņa skolēni 
kārtojuši centralizēto eksāmenu fizi-
kā, kaut arī sagatavoties tam neesot 
bijis vienkārši, jo vidusskolā fiziku viņi 
mācījušies tikai 11. un 12. klasē. Gata-
vojoties eksāmenam, gan vienkāršu 
radio taisījuši, gan elektrodzinēju 
no vadiem locījuši. Inguss par jauno 
skolotāju priekšrocību uzskata to, ka 
pašiem vēl spilgtā atmiņā skolas laiks, 
tāpēc saviem skolēniem var dot to, kā 
pašiem trūcis.  

Protams, ne visi skolēni ar aizrautī-
bu grib mācīties ķīmiju, ir arī tādi, kas 
apgalvo – mēs tāpat neko nesapro-
tam, saka Kārlis, taču, viņaprāt, pa-
matproblēma ir tā, ka skolēni neprot 
ārpus mācību kabineta izmantot ma-
temātiku, kas ir vispārīgās ķīmijas pa-
matā. Tomēr Kārļa audzēknis Maksims 
Plohuta kā vienīgais skolā kārtojis 
centralizēto eksāmenu ķīmijā un ie-
stājies RTU MLĶF ķīmijas tehnoloģijas 

studiju programmā. Jaunajā mācību 
gadā Kārlis sola lielāku uzmanību vel-
tīt laboratorijas pētniecības darbiem, 
kas ir daļa no ķīmijas eksāmena, jo 
viņš vēlas skolēnos attīstīt pētniecī-
bas prasmes.

Inguss savukārt sola pilnveidot 
paša izveidoto «Spīdolas labora-
toriju» – fizikas pulciņu, kurā «lodē-
jam spīdīgus, kustīgus brīnumus». 
Sadarbībā ar kāda cita priekšmeta, 
piemēram, mājturības un tehnoloģiju 
skolotāju, jānodrošina pēctecība, jo, 
kaut arī Ingusam pedagoga darbs pa-
tīk, viņš vēl nezina, cik ilgi skolā strā-
dās. Vēl gadu IM septītais iesaukums 
saņems gan algu, gan IM stipendiju, 
taču pēc tam, kad izdzīvot nāksies ti-
kai ar skolotāja algu, vajadzēs samērot 
vēlamo ar iespējām. «Bet ir jāpaliek tik 
ilgi, cik iespējams,» saka Inguss.  

RTU gūst zināšanas un iemācās 
atbildību

Visi trīs jaunie skolotāji atzīst, ka 
darbu skolā vieglāku vērsušas RTU 
uzkrātās pamatīgās zināšanas un pie-
redze, ko augstskolā guvuši ārpusstu-
diju darbā. «RTU kārtīgi iemāca ķīmiju, 
fiziku un matemātiku,» saka Kārlis. Ci-
tiem kolēģiem vajadzējis atsvaidzināt 
zināšanas konkrētā priekšmetā, bet 
viņam tas nav bijis nepieciešams. Vēl 
viens pluss – RTU viņam bijusi iespēja 
strādāt ar modernu aparatūru, un šīs 
zināšanas un pieredzi viņš var nodot 
saviem skolēniem. Savukārt Aritai 
studijas devušas tehnisko domāšanu 
un vispārīgu lietu izpratni, bet darbs 
SP – komunikācijas un projektu 
vadības prasmes – laika plānošanu, 
darbu strukturēšanu un  atbildību. 

Arita vēlas saviem skolēniem 
iemācīt domāt «zaļi», tāpēc savā 
klasē ieviesusi atkritumu šķirošanu. 
Viņa gan, dodoties bērna kopšanas 
atvaļinājumā, bijusi priecīga, ka pēc 
lielās slodzes «beidzot varu ieelpot 
gaisu». Taču, piedaloties IM iepriek-

šējā sasaukuma izlaidumā un klau-
soties skolotāju veiksmes stāstus, 
Arita pārliecinājusies, «cik nozīmīgs 
ir skolotāja darbs un ka vēl kaut ko 
no sevis skolēniem ir jāiedod, tāpēc 
es skolā atgriezīšos».  

Kārli pirms darba sākšanas draugi 
un paziņas brīdinājuši, ka skolā būs 
«nevaldāmi bērni, kas tikai bakstīs 
viedtālruņus, un es varēšu cīnīties», taču 
realitāte izrādījusies pavisam cita
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Priekšstats par vienmuļu stundu, 
kurā skolotājs stāsta, bet skolēni tikai 
klausās un pieraksta, ir novecojis



22

iespēJa izzināt
STARpTAUTISKĀ SADARbībA

  JOLANTA JURĒVICA 

RTU Starptautiskās sadarbības departamenta Starptautiskās mobilitātes nodaļas vadītāja

 
Noslēdzies pirmais studiju gads jaunajā ES atbalsta programmā izglītības,  
apmācības, jaunatnes un sporta jomā «Erasmus+», kas aizstāj vairākas līdzšinējās 
ES programmas, aptverot visas izglītības jomas: mūžizglītības programmu – «Eras-
mus» (augstākā izglītība), «Leonardo da Vinci» (arodizglītība), «Comenius» (skolas 
izglītība), «Grundtvig» (pieaugušo izglītība), «Jaunatne darbībā» un piecas starp-
tautiskās programmas («Erasmus Mundus», «Tempus», «Alfa», «Edulink» un prog-
ramma sadarbībai ar rūpnieciski attīstītajām valstīm). 

Man bija iespēja nedēļas garumā 
klausīties iedvesmojošus priekšlasīju-
mus, gūt pieredzi, piedalīties dažādās 
aktivitātēs, kā arī iepazīties ar kolē-
ģiem no citām Eiropas universitātēm. 
Nerunājot par iespēju gūt jaunas 
zināšanas, kas vienmēr ir zelta vērta 
izdevība, skaistākos mirkļus veidoja 
sarunas ar jaunajiem kolēģiem un 
kopīgi izbraukumi. Starptautiskajā 
darbinieku pieredzes apmaiņā Turku 
Universitātē piedalījās 17 augstskolu 
pārstāvji no Apvienotās Karalistes, 
Spānijas, Francijas, Vācijas, Austrijas, 
Čehijas, Slovākijas, Krievijas un Latvi-
jas. 

Pirmais solis ceļā uz Turku bija pie-
dalīšanās «Erasmus+» stipendiju kon-
kursa pieredzes apmaiņas mobilitātē, 

un varu tikai piebilst, ka tas nebija 
nedz grūti, nedz sarežģīti. Iespēja pie-
dalīties šajā programmā atsver laiku, 
kas nepieciešams, lai uzrakstītu pie-
teikumu un izklāstītu savu motivāciju. 

Somijas izglītības sistēma atzīta 
par vienu no labākajām ES, tāpēc 
nenoliedzami vērtīga bija iespēja to 
izzināt tieši Turku Universitātē. Inte-
resanti, ka priekšlasījumi notika dažā-
dās augstskolas ēkās, ļaujot mums tās 
apskatīt un iepazīt. Nedēļas laikā uz-
zinājām daudz jauna par studiju pro-
cesu Turku Universitātē, starptautisko 
sadarbību ar citām universitātēm 
un arī par somu studentu ikdienu, 
jo bija iespēja apmeklēt kopmītnes. 
Devāmies arī uz Turku kaimiņpilsētu 
Pori, kur manufaktūras ēkā iekārto-
ti universitātes korpusi. Vienlaikus 
iepazināmies ar jauniem kolēģiem: 
cits citam stāstījām par sevi un savu 
valsti. Esmu priecīga par iespēju gūt 
pieredzi un vienlaikus iepazīt jaunus 
kolēģus ārvalstīs. Somijas baltās nak-
tis ir īsts brīnums!

Esmu pateicīga E-studiju tehnolo-
ģiju un humanitāro zinātņu fakultātes 
dekānei Marinai Platonovai un Starp-
tautiskās sadarbības departamentam 
par sniegto iespēju piedalīties pie-
redzes apmaiņas braucienā uz Turku 
Universitāti.»  

Izmanto «Erasmus+» programmas iespējas – 
iegūsti nozīmīgu pieredzi un jaunus kolēģus 
ārzemēs, iepazīsti valsti un kultūru!

Lāsma Gaitniece

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro 
zinātņu fakultātes (ETHZ) latviešu valodas kā 
otrās valodas lektora p. i. un dekāna biroja 
administratore:

«Turku Universitāte Somijā ir ilg-
gadēja RTU partneraugstskola, kur 
šogad no 8. līdz 12. jūnijam piedalījos 
«Erasmus+» Starptautiskajā nedēļā. 

Piesakies:

 studijām RTU partneraugstskolās  
(dokumentu iesniegšanas termiņš – 
25. septembris)

 praksei ES uzņēmumos  
(dokumentu iesniegšanas termiņš –  
30. oktobris)

Piesakies:

 docēšanai – augstākās izglītības iestāžu docētāji kā vieslektori do-
das uz kādu no ārvalstu sadarbības augstskolām;

 personāla mācībām – augstākās izglītības iestāžu personāla profe-
sionālās pilnveides aktivitātēm (izņemot konferences).

Dokumentu iesniegšanas termiņš – 5. oktobris

Dokumenti jāiesniedz RTU Starptautiskās sadarbības departamenta Starptautiskās mobilitātes nodaļā,  
Kaļķu ielā 1, 302. telpā. 

Vairāk informācijas: www.rtu.lv/erasmus,  
tālr. 67089314, e-pasts evita.miscuka@rtu.lv (studentiem);  tālr. 67089055, e-pasts jolanta.jurevica@rtu.lv (personālam).

«Erasmus+» stipendiju konkursi 2015./2016. studiju gadā
PersonālamStudentiem (tikai pavasara semestrim)

Darbs, 
pieredze un 
baltās  
naktis Turku 
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  BAIBA ROGA

RTU Kultūras centrs šogad nopūta 
55 svecītes savā dzimšanas dienas 
tortē. Uz svinību skatuves bija gan 
tradīcijām bagāti RTU kolektīvi, kas 
ir vienā vecumā ar Kultūras centru, 
gan jaundibinātais RTU Bigbends, kas 
savu pirmo dzimšanas dienu svinēs 
tikai šā gada nogalē un paspējis spert 
vien pirmos soļus džeza mūzikā. Par 
tā māksliniecisko vadītāju kļuvis in-
ženieris dvēselē Jānis Amantovs. Viņš 
džezu salīdzina ar precīzo alus brūvē-
šanas mākslu – abos nepieciešamas 
tehniskas zināšanas, risks, bet pats 
galvenais – improvizācija. Tas pavi-
sam droši apliecina – džezā  
pašapliecināties var arī precīzie eksak-
to zinātņu lietpratēji – inženieri. 

No akadēmiskās mūzikas uz 
džezu

Ideja RTU paspārnē dibināt 
bigbendu dzima RTU studentu 
pūtēju orķestra «SPO» aktīvistam 
Normundam Medenam, kurš arī 
tagad palīdz kolektīvam plānot un 
rīkot koncertus. Viņam, spēlējot or-
ķestrī, radās vēlme izteikties ne vien 
akadēmiskajā mūzikā, bet arī citos 
žanros – pamēģināt estrādes mūziku 
un ne tikai. Orķestrī šai idejai atbalstu 
pauda arī vairāki citi mūziķi, kuri bija 

gatavi pamēģināt. Tā izveidojās pirmā 
puse Bigbenda sastāva. Pārējie pieai-
cināti no malas. 

Pirmais mēģinājums notika  
2014. gada oktobra beigās, bet jau 
11. decembrī, kas tagad oficiāli kļu-
vis par Bigbenda dzimšanas dienu, 
izskanēja viņu pirmais koncerts. 
«Lai saprastu, ka varam nākotnē 
darboties un pastāvēt, mēneša laikā 
sagatavojām minimālu 35 minūšu 
koncertprogrammu un parādījām 
universitātes vadībai un saviem 
draugiem,» stāsta Jānis, «Vislielākais 
paldies RTU Kultūras centra direktorei 
Asjai Visockai, kura noticēja un pauda 
atbalstu idejai, kā arī RTU rektoram 
Leonīdam Ribickim, kurš teica «jā» 
mūsu darbībai RTU paspārnē. Paldies 
arī «SPO» mākslinieciskajam vadītā-
jam Mārim Martinsonam, kura mūziķi 
spēlē arī Bigbendā.» 

Galvenais – vienlīdzība 

Jānis skaidro, ka sākums Bigben-
dam nebija viegls un vēl arvien priekšā 
liels darbs, jo kolektīvā lielākoties ir da-
žādu nozaru studenti, kuri gatavi papil-
dus savas specialitātes apguvei brīvajā 
laikā mācīties džeza mūziku. «Būtībā 
viss tiek apgūts no pamatu pamatiem. 

Kolektīvā, izņemot mani, nav neviena 
profesionāla mūziķa. Teju neviens līdz 
šim arī džeza mūziku nav mācījies. 
Ir vien pāris jauniešu, kuri patlaban 
pilnveidojas džeza specialitātē Jāzepa 
Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā. Līdz 
ar to kopumā esam pilnīgi amatieri un 
vienādā līmenī – visi kopā mācāmies, 
runājam par štrihiem, akcentiem, 
izpildījumu, improvizāciju, un pa-
mazām, pamazām tas viss veidojas 
kopā,» saka Jānis.

Vienlīdzību viņš kolektīvā vēr-
tē visaugstāk. «Es nevērtēju sevi 
augstāk par pārējiem. Mēs esam 
vienā līmenī. Atšķiras tikai tas, ko mēs 
katrs kolektīvā darām. Viens spēlē 
saksofonu, cits – trompeti, cits – bun-
gas. Es stāvu pie diriģenta pults. Tajā 
pat laikā, ja ir vajadzīgs solo, es arī 
pats spēlēju orķestrī. Nav tā, ka es 
pienāku no malas. Galvenais – nevie-
nu neizcelt, bet būt vienotam kolektī-
vam. Muzicēt kopā,» uzsver Jānis.

Jāuzdrīkstas improvizēt

Tāpat kā Bigbenda jauniešiem 
džezs, tā pašam Jānim  džeza orķestra 
vadīšana ir jaunums. Lai arī pēc pro-
fesijas viņš ir tieši orķestra vadītājs, 
džeza trompetists un solists, kurš 

KUlTūRA

Jānis Amantovs par sevi teic, ka sirdī viņš ir inženieris. RTU Bigbends ir pirmais viņa 
oficiāli vadītais mākslinieciskais kolektīvs

risks un improvizāciJa 
džezā
Pēc pirmā radošās darbības pusgada 
RTU Bigbenda vadītājs Jānis Amantovs 
paredz, ka kolektīvs drīz iemirdzēsies  
arī uz starptautiskās skatuves
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izglītību ieguvis Klaipēdas Universitā-
tes Mākslas fakultātes džeza mūzikas 
katedrā, šis ir viņa pirmais oficiāli 
vadītais kolektīvs. Savukārt Jāņa pa-
matdarbs ir saistīts ar datorgrafiku, 
viņš ir profesionāls nošu rakstītājs 
ārzemju izdevniecībām un līdz šim 
arī kā mūziķis iesaistījies dažādos 
muzikālajos projektos Latvijā un ār-
zemēs. «Prieks, ka beidzot pēc vairāk 
nekā desmit gadiem varu atgriezties 
specialitātē,» saka Jānis. Tiesa, mūziķa 
profesiju viņš nekad nav izvēlējies 
apzināti, jo, kā Jānis pats saka, viņam 
«īstenībā vairāk pie sirds ir tehnika».

Skolas laikā Jānis bija pilnībā 
pārliecināts, ka mācīsies tehniskās 
zinātnes. Viņam patika eksperimen-
tēt – reiz viņš pat uztaisīja spridzekli. 
«Visa [dzimtā] Alūksne norībēja, kad 
spridzeklis tika palaists gaisā,» sme-
joties atceras Jānis. Viņš bija nolēmis 
kļūt par sirds ķirurgu vai automehāni-
kas inženieri. «Iestājos jau inženierzi-
nātnēs, taču pēdējā brīdī pārdomāju 
un aizbraucu mācīties džeza mūziku. 
Tas bija tieši pēdējā dienā,» atceras 
Jānis. Savu izvēli līdz šim viņš nav 
nožēlojis un uzskata, ka ar tehniskām 
lietām var darboties arī šobrīd, taču 
muzikāli nekad nebūtu izskolots tā kā 
Klaipēdā. Viņa jaunākais hobijs ir alus 
brūvēšana. Viņaprāt, ar to ir tāpat kā 
ar džezu – lai sanāktu baudāms re-
zultāts, nepietiek vien ar tehniskajām 
zināšanām, ir jāuzdrīkstas improvizēt.

Mūziķa saknes – Alūksnē

Jānis pats nāk no Alūksnes un ir 
lepns, ka arī daudzi citi džeza mūziķi 
nāk tieši no viņa dzimtās pilsētas. 
Viņš uzskaita veselu džeza mūziķu 
plejādi, kuri Latvijā mūziķu aprindās 
iekarojuši cieņu un slavu. Te gluži 
nejauši dzimis arī viņa sapnis par 
profesionālu džeza mākslas apguvi. 
Skolas laikā kopā ar vecāko brāli Lauri 
un dvīņubrāli Andri dibināta diksilen-
da apvienība. Savukārt vectēvs bijis 
liels dziedātājs. «Cik atceros, vienmēr 
dziedāts  pilnā sparā. Tā muzikālā 
degsme, atmosfēra ģimenē ir bijusi 
vienmēr,» saka Jānis.

Savas muzikālās prasmes Jānis 
izkopis Alūksnes Mūzikas skolā, 
vēlāk arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pūtēju orķestrī. Viņš ir 
lepns, ka vēl arvien  pilsētas svētkos 
dodas muzicēt kopā ar alūksnie-
šiem. «Katram mūziķim ir gods un 
pienākums neatteikt orķestrim, 
kurā viņš audzis,» pārliecināts Jānis. 
Alūksne būs arī pirmā vieta pēc RTU, 
uz kurieni viņš vedīs muzicēt Bigben-
du, jo no Alūksnes nāk arī četri citi 
Bigbenda mūziķi. Rudenī Alūksnē tiks 
atklāts renovētais Kultūras centrs un 
jaunā koncertzāle, un Jānis cer, ka arī 
Bigbendam izdosies godam ieskandi-
nāt jaunās telpas.

Ar lepnumu pārstāvēt 
universitāti un Latviju 

Jānis uzsver, ka Bigbenda pirmais 
un galvenais pamatmērķis ir mu-
zikāla atbalsta sniegšana dažādos 
RTU pasākumos. Pirmajos mēnešos 
Bigbends jau paspējis muzicēt kopā 
ar citiem RTU mākslinieciskajiem ko-
lektīviem. Ādažu militārajā bāzē kopā 
ar vīru kori «Gaudeamus» un jauno 
džeza dziedātāju Kristīni Prauliņu 
sniegts muzikāls sveiciens karavīriem. 
Muzicēts arī RTU Kultūras centra 
pasākumos «RTU skan Latvijā» Liepājā 
un Cēsīs. Tomēr kolektīvs vēlas augt 
un sevi apliecināt arī plašākai publikai 
ne vien Latvijā, bet arī ārpus tās.

Pirmie starptautiskie koncerti 
izskanējuši jau šovasar. Bigbends 
ar koncertu «Origo Summer Stage» 
atklājis starptautisko džeza festivālu 
«Saulkrasti Jazz Festival», viņi 
izveidojuši arī kopīgu koncertprog-
rammu ar bigbendu no Norvēģijas 
«Løen». Pavisam nejauši kolektīvam 
aizsākusies sadarbība arī ar džeza mū-
zikas lietpratēju, trompetes virtuozu 
Sašu Dišeinu (Sacha Duchaine) no 
Francijas. Viņš kolektīvam vasarā nedē-
ļas garumā pasniedza meistarklases, 
kuras noslēdza koncerts brīvdabas at-
pūtas parkā «Egle». Sadarbību plānots 
turpināt arī rudenī, kad mūziķis atgrie-
zīsies Rīgā uz papildu meistarklasēm, 
lai Bigbendu sagatavotu vērienīgam 
starptautiskam koncertprojektam. Sa-
darbībā ar franču dziedātāju Amēliju 
Alvīnu (Amélia Drelon-Alvin) vairākos 
koncertos Latvijā un Francijā plānots 
atskaņot franču džeza komponista Bo-
risa Viāna (Boris Vian) mūziku.

Pirmo Bigbenda darbības pusgadu 
Jānis vērtē ļoti atzinīgi: «Ņemot vērā, 
ka orķestrī nav profesionālu džeza 
mūziķu, uzskatu, ka tas, ko esam 
sasnieguši tik īsā laikā, ir fenome-
nāli.» Kolektīvā muzicē 18 mūziķi, ir 
izveidota divas trīs stundas gara kon-
certprogramma, pietrūkst vien pāris 
trombonistu, kuri aicināti kolektīvam 
pievienoties jaunajā studiju gadā.  
Jānis paredz, ka Bigbends tikpat strau-
jiem soļiem turpinās pilnveidot iesākto 
un līmenis būs vēl augstāks: «Ceru, 
ka mums izdosies realizēt starptautis-
ko projektu un varēsim ar lepnumu 
pārstāvēt universitāti un Latviju Fran-
cijā.»  

RTU Bigbends ar koncertu «Origo Summer Stage» šovasar atklāja džeza festivālu 
«Saulkrasti Jazz Festival»
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izcilīBa  
sportā  
un studiJās 

 

SpORTS

Katrīna Dimitre – 
inženiere  
ar sportistes garu

   LIGITA VAITA

RTU studentes Katrīnas Dimitres 
dzīvē sports un studijas iet roku rokā, 
un viņa pierāda, ka abas šīs jomas var 
apvienot izcilā līmenī. Viņa ne tikai no 
nulles ir izveidojusi RTU karsējkoman-
du un jau trīs gadus ir tās trenere, bet 
pavasarī ar vērtējumu «izcili» aizstāvēja 
bakalaura darbu. Inženiere ar sportis-
tes garu un dejotājas dotībām – tāda ir 
Mašīnzinību, transporta un aeronauti-
kas fakultātes (MTAF) 5. kursa studen-
te un RTU karsējkomandas trenere 
K. Dimitre.

KARSĒJKOMANDAS 
TRENERE

Pirms četriem gadiem RTU viņa 
izvēlējās vēlamās studiju program-
mas dēļ, savukārt par vienu no dzinu-
ļiem Katrīnas studijās nu ir kļuvis arī 
sports. Jau 1. kursā jauniete ieraudzīja 
iespēju, ko iepriekš neviens nebija 
īstenojis, un izveidoja pirmo karsējko-

mandu Latvijā, kurā piedalās ne tikai 
meitenes, bet arī puiši. 

Tomēr tas izrādījās tikai sākums, 
jo nu komanda ir arī vienīgā Latvijā, 
kas veido partnerstantus (angļu val. – 
partner stunt) jeb īpašus pacēlienus, 
kur viens partneris tur otru izstieptā 
rokā bez citu līdzdalības. Aizvien 
jaunus pārbaudījumus komanda sev 
atrod ik dienas.

Pati izveido karsējkomandu

Katrīnas dzīve jau kopš skolas ga-
diem nebija iedomājama bez dejām. 
Savulaik kā karsēja dejoja studijā 
«GDS» (Glamorous Dance Studio), 

tāpēc arī pēc iestāšanās RTU loģisks 
kļuva jautājums – kur dejot? «Jau  
1. kursā es darbojos Studentu parla-
mentā (SP) un reiz SP sporta virziena 
vadītājam ievaicājos: «Kāpēc RTU nav 
savas karsējkomandas?» Viņš man 
ieteica apdomāt – ja es gribu un varu, 
lai tik taisu augšā,» atceras Katrīna. Tā 
jau 1. kursa beigās Katrīna ķērās klāt 
pie sava lielā uzdevuma – uzrunāt 
studentus un izveidot karsēju koman-
du. 

Kad 2012. gada pavasarī Katrīna ar 
RTU Sporta kluba labvēlību un atbal-
stu «sazīmēja» skrejlapas un izsludinā-
ja pieteikšanos karsējkomandai, viņa 
domāja tikai par cilvēku skaitu – kaut 
nu pieteiktos vismaz desmit. Taču 
viņai izdevās! Jau uzreiz Katrīna varē-
ja nokomplektēt karsējkomandu ar 
desmit meitenēm, taču tā paša gada 
rudenī komandas rindas papildināja 
arī puiši, un tagad jauniete vada Latvi-
jā pirmo karsējkomandu ar puišiem tās 
sastāvā. Puiši komandā – tas vienlaikus 
ir Katrīnas trumpis un galvassāpes.  

Nepieciešams savai komandai mācīt 
to, ko Latvijā vēl neviens nav darījis
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RTU karsējkomanda pašlaik ir vienīgā Latvijā, kas veido partnerstantus (angļu val. – partner stunt) jeb 
īpašus pacēlienus, kur viens partneris tur otru izstieptā rokā bez citu līdzdalības

«Tas paver ļoti daudz jaunu iespēju, 
jo ļauj veikt akrobātiskos trikus un 
veidot piramīdas, ko citādi nevarē-
tu,» stāsta Katrīna, piebilstot, ka tas 
gan arī uzlika papildu slogu viņai kā 
komandas trenerei – nepieciešams 
savai komandai mācīt to, ko Latvijā 
vēl neviens nav darījis. Tāpēc sportis-
kajai jaunietei nācies meklēt palīgus 
un iedvesmotājus, un tādi atrasti RTU 
radniecīgajā Tallinas Tehniskajā uni-
versitātē, kas joprojām ir RTU karsēj-
komandas lielākie palīgi.

«Es nekad nebūšu karsēja»

Taču tas, ko Katrīna sauc par savu 
būtiskāko mērķi, ir pašu dejotāju 
un arī apkārtējo pārliecināšana, ka 
karsēji nav tikai «pusplikas meitenes, 
kas groza dibenus», bet gan pietie-
kami sarežģīts sporta veids, kas prasa 
spēku un izturību. «Visbiežāk karsēj-
komanda cilvēkiem asociējas ar ame-
rikāņu filmās redzētajām slaidajām, 
gaišmatainajām meitenēm, kas īsos 
bruncīšos jūsmo par sportistiem. Taču 
tā ir tikai daļa no patiesības! Ārvalstīs 
karsējkomandas darbojas kā profe-
sionāli sportisti, un tas ir atzīts sporta 
veids. Protams, Latvijā līdz tam vēl 
jāaug, taču es RTU jauniešiem gribēju 

parādīt, ka karsēji – tas ir forši!» stāsta 
Katrīna.

Tomēr šim sporta veidam ir vaja-
dzīga ļoti laba fiziskā sagatavotība. 
«Pacēlieni prasa spēku, bet akrobātis-
ko triku veikšanai nepieciešama loka-
nība un izveicība. Turklāt labi saprotu, 
ka neviens neatnāk uz komandu kā 
gatavs karsējs, tas nav kā citiem spor-
tistiem, kuri visu dzīvi ir, piemēram, 
spēlējuši basketbolu vai trenējušies 
vieglatlētikā un kuriem prasmes ir 
tikai jāpieslīpē. Visi manas komandas 
cilvēki, labākajā gadījumā, kādreiz 
ir dejojuši, bet svarīgākais, ka viņi ir 
entuziasma pilni mācīties un ekspe-
rimentēt. Tieši degsme vieno mūsu 
komandu!» uzskata Katrīna.  

Panākumu netrūkst

RTU karsējkomanda trīs gadu laikā 
ir ne tikai atbalstījusi «RTU/Robež-

sardze» volejbolistus, bet arī pieda-
lījusies reģionālās un starptautiskās 
sacensībās, tai skaitā 2015. gadā ie-
gūstot 1. vietu Baltijas Karsējkoman-
du čempionātā (Baltic Cheerleading 
Championship) un 2. vietu Igaunijas 
Atklātajā karsējkomandu festivālā 
(Estonian Open Cheerleading Festival). 

Tomēr par lielāko sasniegumu 
Katrīna uzskata uzvaru «RīgaTV24» 
organizētajā šovā «Karsēju 
čempionāts», kur pārspētas 
spēcīgākās Latvijas karsējkomandas. 
«Gatavošanās konkursam ilga 
vairākas nedēļas bez atelpas, jo ik 
nedēļu bija jāgatavo pilnībā jauns 
priekšnesums. Nereti strādājām katru 
dienu līdz pat naktij, un šis laiks ļoti 
saliedēja komandu. Tuvojoties šova 
finālam, es pati kā komandas trenere 
biju pārsteigta – mēs izdarījām vēl 
vairāk nekā varēju to gaidīt! Lepojos 
ar savu komandu,» rezumē Katrīna. 

Labi saprotu, ka neviens neatnāk uz 
komandu kā gatavs karsējs
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SPORTS

Visspilgtāk Katrīnai atmiņā palikuši praktiskie testi Siguldas kamaniņu trasē, kur kamaniņu 
braucējs Artūrs Dārznieks veica neskaitāmus nobraucienus, jo tikai tā Katrīna varēja pārbaudīt, 
vai viņas izstrādātā metode strādā

SpORTS

AIZRAUTĪBA 
ZINĀTNĒ

Karsējkomandas trenere Katrīna 
Dimitre savu mērķtiecību pierādījusi 
ne tikai sportā, bet arī rakstot baka-
laura darbu. Viņa izstrādāja īpašu me-
todi kamaniņu braucējiem, kas ļauj 
analizēt un tādējādi uzlabot sportistu 
startu. Kā viņa līdz tam nonāca un 
kāds bija darba process?

Idejas meklē sportā

Katrīna studē gana sarežģītu, darba 
tirgū pieprasītu profesiju bakalaura 
programmā «Medicīnas inženierija un 
fizika». Šīs programmas īpatnība ir divi 
gala darbi – bakalaura darbs 4. kursā 
un inženierprojekts 5. kursā, un šopava-
sar Katrīna bakalaura darbu aizstāvēja 
izcili. 

«Esmu cilvēks, kam ir svarīga aizrau-
tība jebkurā lietā, ko aizsāku. Sapratu, 

ka bakalaura darbs jāizstrādā par tēmu, 
kas šķiet ne tikai interesanta, bet ko 
varēs izmantot arī praktiski. Nolēmu 
jautāt sportistiem – kā jums trūkst, kā 
ar savu darbu varu palīdzēt?» stāsta 
Katrīna. Viņa aizrakstījusi Latvijas Olim-
piskajai vienībai, un atsaucās kamaniņu 
braucēji. 

«Kamaniņu braucēji Latvijā ir pali-
kuši ēnā, salīdzinot ar bobslejistiem un 
skeletonistiem. Abu pārējo sporta veidu 
pārstāvji ir pieraduši startēt pa pirmajām 
vietām, taču kamaniņu braucējiem, īpaši 
pēdējos gados, panākumu ir mazāk,» 
situāciju ieskicē studente. Kopīgi ar Lat-
vijas Kamaniņu sporta federāciju un RTU 
profesoru Alekseju Kataševu Katrīnai 
radās ideja bakalaura darbam – izstrādāt 
metodi kamaniņu braucēju izmantotā 
spēka mērījumiem startā.

Interesantākais bakalaura darba 
tapšanas posms bija praktiskie testi 
Siguldas kamaniņu trasē
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Radīti īpaši «gudrie» cimdi

«Kamaniņu braucējs startā izraujas 
no starta rokturiem un tad atsperas no 
ledus, iecērtot trasē cimdos iestrādātas 
radzes. Tieši no starta lielā mērā ir at-
karīgs brauciena ātrums, taču līdz šim 
nebija metodes, kā šo startu izmērīt 
un novērtēt, lai analizētu kļūdas un sa-
prastu, kā sportistu sniegumu uzlabot,» 
vienkāršā valodā Katrīna cenšas skaid-
rot pētījuma būtību. 

Lai izvirzītos mērķus sasniegtu, 
Katrīna bakalaura darba izstrādes gaitā ir 
izveidojusi prototipu īpašiem cimdiem, 
kuros izmantots RTU izgudrotais un pē-
tījumos pašlaik plaši izmantotais viedtek-
stils. «Es izstrādāju īpašus cimdus, kuru 
viedtekstilā tika iestrādāti sensori. Ar šo 
cimdu palīdzību, tiem saskaroties ar star-
ta rokturiem, pret kuriem atsperas brau-
cēji, informācija par startā izmatoto spēku 
tiek nosūtīta īpašai datorprogrammai. 
Rezultātā ir iespējams katru sportista 
startu analizēt atsevišķi, kā arī salīdzināt 
to dinamiku. Arī paši sportisti un treneri 
ir pārliecināti, ka šādā veidā varēs startu 
uzlabot,» stāsta Katrīna.

Lai sensori nepieviļ!

Viņa dalās iespaidos, ka interesan-
tākais bakalaura darba tapšanas posms 

bija praktiskie testi Siguldas kamaniņu 
trasē, kur labprāt palīdzēja kamaniņu 
braucējs Artūrs Dārznieks. «Artūrs ne-
noguris veica aizvien jaunus un jaunus 
nobraucienus, lai es varētu katru no tiem 
fiksēt, vienlaikus pārbaudot, vai mana 
izstrādāta metode darbojas, vai iestrādā-
tie sensori nepieviļ,» pētījuma procesu 
atceras studente. 

Pētījuma un izstrādātā prototipa 
rezultātu novērtējuši ne tikai sportisti un 
treneri, bet arī RTU mācībspēki. Katrīna 
par bakalaura darbu saņēma augstāko 
novērtējumu – desmit balles.

Galarezultāts vēl tikai būs

Taču viss vēl nav beidzies, un, kā 
saka pati Katrīna, darbs vēl jānoved līdz 
galam, jo pēdējā 5. kursā jāaizstāv inže-
nierprojekts. «Ir paredzēts, ka noslēgumā 
kamaniņu braucēju cimdu prototipam 

tiks izstrādāta gala versija, kas tiks papil-
dināta ar īpašu datorprogrammu, kas 
datus, iegūtus no cimdos un atspēriena 
rokturos iestrādātiem sensoriem, uzreiz 
nosūtīs uz trenera datoru vai mobilo 
tālruni,» skaidro Katrīna, kura darbu pie 
inženierprojekta izstrādes sākusi jau va-
sarā, – RTU ir pieņēmusi studenti darbā 
zinātniskajā grupā, lai pilnībā nodrošinā-
tu ar  projektam nepieciešamo materiāl-
tehnisko bāzi. 

Rezumējot Katrīna teic, ka viņai dzīvē 
svarīgākā ir aizrautība, tāpēc arī citiem 
studentiem viņa iesaka rūpīgi padomāt, 
vai viņi ar savu darbu nevar sniegt ko 
labu un noderīgu. Viņa aicina nebaidīties 
riskēt un mēģināt, kā arī meklēt iespējas, 
kā savu studiju dzīvi padarīt neaizmirsta-
mu visās tās šķautnēs.  
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VĒlIES 
PIEDAlĪTIES? 

Uzņemšana RTU karsējkomandā  
notiks 21. septembrī plkst. 19  

RTU Sporta klubā, Raņķa dambī 24a,  
2. stāvā.  

Aicināti gan puiši, gan meitenes.  
 

Seko līdzi informācijai Facebook.com 
lapā, meklējot  

«RTU Cheerleading Squad»!

Sapratu, ka bakalaura darbs 
jāizstrādā par tēmu, kas šķiet ne tikai 
interesanta, bet ko varēs izmantot arī 
praktiski
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NOTIKUmI 

Septembris
 1. septembris — Zinību diena 

un jaunā akadēmiskā gada 
sākums

Svinīgi studentiskie «Iezvanīšanās 
svētki», kuru laikā RTU pirmkursnieki 
Ķīpsalā, kolonādē, tiekas ar RTU va-
dību, iepazīstas un kopīgi ieskandina 
pirmo studiju dienu. 

 25. septembris —  
Zinātnieku nakts

Septembrī vairākās Latvijas pilsē-
tās notiek Zinātnieku nakts. Tā tiek 
organizēta, lai jauno paaudzi ieintere-
sētu zinātnē un parādītu, ko nozīmē 
būt pētniekam. Un, kā izrādās, tas ir 
pat ļoti aizraujoši, atraktīvi un sniedz 
patiesu prieku par katru jaunatklāto 
lietu.

Šogad Zinātnieku nakts veltīta 
gaismas tematikai. Vairāk par Zināt-
nieku nakts aktivitātēm RTU varēs 
uzzināt www.rtu.lv.

Oktobris 

 14. oktobris —  
RTU dzimšanas diena

 RTU (tolaik — Rīgas Politehni-
kums) tika dibināta 1862. gadā. Jau 
19. gadsimta vidū Baltijas saimnie-
ciskā attīstība bija sasniegusi tādu 
līmeni, ka bez vietējiem tehniskajiem 
speciālistiem tās attīstība draudēja 
palēnināties vai pat vispār apstāties, 
tāpēc bija radusies akūta nepiecie-
šamība veidot savu tehnisko skolu. 
Inženiertehnisko zinātņu strauja attīs-
tība Rīgā sākās tieši ar Rīgas Politeh-
nikuma nodibināšanu. 

 14.–16. oktobris —  
RTU 56. starptautiskā zinātniskā 
konference

Ikgadējās konferences darbs no-
ritēs visās RTU fakultātēs 17 dažādās 
sekcijās, aptverot RTU pētniecības 
jomas. Plānots, ka konferencē pie-
dalīsies vairāk nekā 700 autoru, kuri 
prezentēs Latvijas un pasaules zināt-
nes aktuālos tematus, problēmas un 
sasniegumus.

Konferenci ar plenārsēdi 14. ok-
tobrī plkst. 9.30 atklās RTU rektors 
akadēmiķis Leonīds Ribickis un zināt-
ņu prorektors profesors Tālis Juhna. 

Zinātniskās konferences laikā 
jau tradicionāli tiks sveikti divi RTU 
zinātnieki, kuri saņems «RTU Gada 
zinātnieka 2015» un «RTU Gada jaunā 
zinātnieka 2015» nosaukumu. 

 18. oktobris —  
RTU Atvērto durvju diena Ķīpsalā

Jau tradicionāli rudenī RTU aicina 
vidusskolēnus uz Atvērto durvju die-
nu, kuras laikā studētgribētājiem ir 
iespēja satikt RTU mācībspēkus, stu-
dentus un absolventus un uzzināt par 
pamata un augstākā līmeņa studijām, 
tālākizglītības iespējām un zinātni, kā 
arī saņemt informāciju par uzņem-
šanas noteikumiem un dokumentu 
iesniegšanas kārtību RTU. Vidusskolē-
niem ir iespēja arī iepazīties ar studiju 
vidi RTU — aplūkot fakultāšu telpas, 

apskatīt laboratorijas un to aprīko-
jumu, kā arī uzzināt par ārpusstudiju 
kultūras un sporta aktivitātēm univer-
sitātē. 

 26.–30. oktobris —  
«Seko studentam»

Projekts «Seko studentam», kas 
sniedz iespēju vidusskolēniem rudens 
brīvdienās pavadīt dienu kopā ar RTU 
studentiem un iepazīt studiju dzīvi. 
Projekta laikā vidusskolēni seko sev 
interesējošās RTU fakultātes un studi-
ju programmas studenta gaitām lek-
cijās, laboratorijas darbos, semināros, 
praktiskajās nodarbībās un bibliotē-
kā. Piedaloties projektā, skolēni var 
iepazīties arī ar plašajām ārpusstudiju 
aktivitātēm — sporta komandām, 
kultūras kolektīviem, RTU Studentu 
parlamentu, kā arī apskatīt RTU die-
nesta viesnīcas.

Novembris
 11. novembris —  

Lāčplēša diena

 18. novembris —  
Latvijas Republikas proklamēša-
nas 97. gadadiena

IESAISTIES!
RTU žurnāls «Jaunais Inženieris» turpmāk tiks izdots ik 

ceturksni. Nākamais – ziemas – numurs iznāks 2015. gada 
decembrī.

Studenti, mācībspēki, darbinieki! Gaidīsim arī jūsu 
palīdzību žurnāla tapšanā, iesakot idejas rakstiem un 
palīdzot rakstu veidošanā. Idejas ziemas numuram 
gaidīsim līdz 31. oktobrim. Ja jums ir idejas rakstiem 
par RTU dzīvi un cilvēkiem, lūdzu, sazinieties ar «Jaunā 
Inženiera» redaktori Ligitu Vaitu pa tālruni 67089312,  
29987804 vai e-pastu ligita.vaita@rtu.lv!



31

pesimists, skatoties uz glāzi ūdens, 
secina, ka tā ir pustukša, optimists – 

ka tā ir puspilna, savukārt inženieris – ka 
glāze ir uz pusi garāka nekā tai vajadzētu 
būt.

Kas raksturo ekstravertu inženieri?

Runājot ar tevi, viņš skatās nevis uz 
savām kurpēm, bet tavējām.

Inženieris ir cilvēks, kurš atrisina problēmu, 
par kuras eksistenci tu pat nenojauti, 

turklāt tādā veidā, kādu tu nesaproti.

īsti inženieri:

 īsti inženieri uzskata, ka ir labi ģērbušies, ja kājās ir vienādas 
zeķes.

  īsti inženieri savai dzīvesbiedrei dzimšanas dienā dāvina 
saskaņotu skrūvgriežu komplektu.

  īsti inženieri audzē ūsas vai bārdu nevis tādēļ, ka viņi ir slinki, 
bet gan tādēļ, ka tas ir «efektīvi».

  īstam inženierim ir 800 vārdu plašs netehnisku vārdu krājums.

  īsts inženieris zina termodinamikas otro likumu, bet nezina 
sava krekla izmēru.

  īsts inženieris var salabot savu fotokameru, tālruni, televizoru, 
pulksteni un automātisko transmisiju.

  īsts inženieris saka: «Ir 70 grādu pēc Fārenheita, 25 grādi pēc 
Celsija un 298 grādi pēc Kelvina skalas.» Vienīgais, ko saki tu: «Ir 
jauka diena.»

  īsti inženieri valkā nozīmītes, lai neaizmirstu, kas viņi ir. Dažreiz 
nozīmītei ir piestiprināta arī zīmīte «Nepiedāvā mani šodien 
aizvest. Esmu atbraucis ar savu auto!».

pasaulē ir tikai 10 veidu cilvēki – tie, 
kuri zina bināro kodu, un tie, kuri to 

nezina.

Ķīmķis, fiziķis, datoriķis brauc ceļojumā, 
un viņiem saplīst auto.  

Ķīmiķis saka: «laikam mums ir par maz 
eļļas.» 
Fiziķis saka: «mums ir saplīsis starteris.» 
Datoriķis saka: «labāk izkāpjam no auto 
ārā un iekāpjam atpakaļ – būsim veikuši 
«Restart»!»

Saruna laboratorijā: 

 
- Ieliec pirkstu tajā 

glāzē! 
- Ieliku. 
- Kaut ko jūti? 
- Nē. 
- mēģini nākamo, es 

aizmirsu, kurā glazē 

ielēju koncentrēto 

sērskābi...

Pasmaidīsim par sevi!
programmētājs pirms gulētiešanas 

noliek pie gultas divas glāzes. 
Vienu, pilnu ar ūdeni, – gadījumam, 
ja naktī gribēsies dzert. Otru, tukšu, – 
gadījumam, ja negribēsies.


