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Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) stāv uz stabiliem 
pamatiem, kas jau 153. gadus balsta Latvijā vienīgo daudz-
nozaru tehnisko universitāti, ļaujot mums būvēt un attīstīt 
savus vispārdrošākos sapņus un plānus un nodrošināt izci-
lību inženierzinātņu un augsto tehnoloģiju studijās, zināt-
nē un valorizācijā — zinātnes sasniegumu komercializācijā 
uzņēmējdarbībā. 

Lai varētu sasniegt izvirzītos mērķus, mums nepiecie-
šama ērta un moderna vide, un to mēs veidojam, Ķīpsalā 
attīstot RTU studentu pilsētiņu. Pēc intensīva vairāku 
gadu darba cēliena šogad decembrī mēs pabeidzam lielu 
projektu, kura laikā esam pārbūvējuši vairākas Ķīpsalā 
esošo fakultāšu mājas un trīs ēkas uzbūvējuši no jauna. 
Tas ir milzu panākums, jo, kaut pirmo pamatakmeni RTU 
studentu pilsētiņai lika pirms 50 gadiem, astoņdesmitajos 
gados būvniecība tika pārtraukta un to atsākām tikai pirms 
pieciem gadiem. Taču līdz ar minētā projekta noslēgumu 
būvdarbi nebeidzas — RTU attīstības vīzijā esam paredzē-
juši turpināt modernizēt studiju un zinātnisko vidi, Ķīpsalā 
koncentrējot visas RTU fakultātes un veidojot RTU studen-
tu pilsētiņu par Baltijā modernāko inženierzinātņu centru. 

Mēs strādājam, un, sastopoties ar jaunā tehnoloģiju 
laikmeta izaicinājumiem, turpinām mūsu augstskolas iz-
cilās zinātniskās tradīcijas. Mēs, profesori, nododam savas 
zināšanas studentiem un iedrošinām jaunos pētniekus 
meklēt savu ceļu zinātnē. Esam gandarīti par savu studen-
tu sasniegumiem, jo tā ir garantija, ka inženiertehnisko 
zinātņu tradīcijas Latvijā nepazudīs, bet, pateicoties atvēr-
tajai pasaulei, RTU zinātnieku izstrādātās tehnoloģijas un 
produkti spēlēs nozīmīgu lomu starptautiskajā tirgū un 
jaunās idejas veicinās zinātniskās domas attīstību globālā 
mērogā.

Uz šīm izcilības virsotnēm turpināsim ceļu arī nākamajā 
gadā! Lai mums — visai RTU saimei — ražens un atklāju-
miem bagāts 2016. gads! 
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INTERVIJA

Nebeidzamais ceļš  
uz izcilību

  DITA ARājA, LIGITA VAITA

RTU rektoram akadēmiķim  
Leonīdam Ribickim gluži kā nema-
not ir pagājuši pieci gadi universitā-
tes galvas amatā, un pirms šā gada  
21. decembrī gaidāmajām rektora 
vēlēšanām L. Ribickis intervijā atska-
tās gan uz jau paveikto, gan ieskicē 
RTU nākotnes vīziju.

Ja atskatāmies uz rektora amatā 
aizvadītajiem pieciem gadiem, kurus 
paveiktos darbus jūs vēlētos īpaši 
akcentēt?

Šogad pabeidzam lielo Eiropas 
Savienības finansēto Ķīpsalas studentu 
pilsētiņas modernizācijas projektu. To 
iesāka jau pagājušā gadsimta 60. gados 

Rektora mērķis – RTU jākļūst 
par vienu no vadošajām 
Eiropas zinātnes un 
tehnoloģiju universitātēm

un līdz 80. gadiem daļēji uzcēla, bet 
tad viss pārtrūka — 30 gadu nebija 
nekādas kustības. Un tagad pēdējos 
piecos gados ir renovētas Arhitektūras 
un pilsētplānošanas fakultātes (APF), 
Elektronikas un telekomunikāciju fa-
kultātes (ETF) un Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) ēkas 
un uzceltas Enerģētikas un elektroteh-
nikas fakultātes (EEF) un Zinātniskās 

bibliotēkas ēkas, kā arī Laboratoriju 
māja, kurā paredzētas studiju un zināt-
nes laboratorijas Mašīnzinību, transpor-
ta un aeronautikas fakultātei (MTAF) un 
Valsts nozīmes enerģētikas pētniecības 
centram. Mēs esam vadošie partneri 
šajā centrā, un daļa no Laboratoriju 
mājas infrastruktūras ir tieši enerģētikas 
centram. Vēl tikai tajā jāizvieto iekārtas, 

un tad var sākt veikt lielākus, dārgākus 
pētījumus.

Ir pabeigta arī RTU peldbaseina un 
studentu dienesta viesnīcu rekonstruk-
cija. Viesnīcas projekts nedaudz jau bija 
iesākts, pirms stājos rektora amatā, taču 
tā pabeigšana prasīja daudz pūļu un 
diezgan ilgu laiku, lai dienesta viesnīcā 
varētu dzīvot 1000 jauniešu.

Protams, vēl papildus mēs pilnībā 
atjaunojām ēku Kronvalda bulvārī 1,  
kur tagad atrodas E-studiju teh-
noloģiju un humanitāro zinātņu 
fakultāte. Ir arī modernizēta mūsu 
semināru, sporta un atpūtas bāze 
«Ronīši» — tagad ap 200 cilvēku 
tur var izmitināt siltās mājiņās visu 
gadu, papildus tur izbūvēta arī kon-
ferenču zāle. 

Attīstība, manuprāt, ir ļoti liela. 
Protams, sākums Ķīpsalā ir, pateico-
ties Eiropas struktūrfondu finansēju-
mam, kas deva būtisku ieguldījumu —  
gandrīz 20 miljonu eiro, kam klāt pievie-
nojām pašu naudu, ko aizņēmāmies no 
bankām. Visos projektos bija paredzēts 

Esam panākuši, ka studentiem patīk dzīvot 
un studēt šeit, pie mums, un viņi negrib vairs 
braukt uz ārzemēm
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15 % valsts budžeta līdzfinansējums, 
bet valdība mums tā arī nav neko līdzfi-
nansējusi. Viss ir mūsu pašu nopelnītais 
un vēl kredītsaistības, kas jāatdod no 
nākotnē nopelnītā.

Otra būtiskā lieta — mēs esam 
ieguvuši īpašumā daudzas ēkas. Tas 
ir labi, bet par visu jāmaksā nodokļi, 
taču iespējas tās pārdot ir ierobežotas. 
Tāpēc mēs cīnījāmies dažādām 
publiski iespējamām politiskām 
metodēm, lai ierosinātu grozījumus 
likumos, un mums izdevās panākt 
izmaiņas Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā. Tagad tiek ro-
sinātas izmaiņas Augstskolu likumā, 
lai pati universitāte varētu organizēt 
nekustamā īpašuma realizāciju un ie-
gūtos līdzekļus novirzīt universitātes 
attīstībai. Šīs pārmaiņas attiecas arī uz 
pārējām augstskolām, kam īpašumā ir 
ēkas, būves un zeme. 

Cīņa par izmaiņām likumos ir darbi, 
kas plašai auditorijai nav zināmi, bet 
rezultāts palīdzēs mums nākotnē labāk 
dzīvot. Mēs salīdzinām, kas notiek pie 
mums un kas — aiz Latvijas robežas. 
Piemēram, Igaunijā īpašumus universi-
tātēm atdeva jau pirms 20 gadiem, un 
Tallinas Tehnoloģiju universitāte, īpa-
šumus realizējot un attīstot, izveidoja 
savu studentu pilsētiņu. Tāpat Kauņas 
Tehnoloģiskā universitāte ir ieguvusi 
būtisku finansējumu ne tikai no Eiro-
pas, bet arī no Lietuvas valdības, lai 
īpaši attīstītu valorizācijas procesu jeb 
jauno tehnoloģiju komercializāciju un 

inovāciju plūsmas radīšanu tautsaim-
niecībai.  

Ko RTU darīs ar iegūto nekusta-
mo īpašumu? 

Nākotnes mērķi ir šo īpašumu iz-
īrēt vai realizēt, lai mēs varam pabeigt 
Būvniecības inženierzinātņu fakultā-
tes (BIF) ēkas remontu. Tur vienā no 
četrām ēkas daļām varētu izvietot 
MTAF — laboratorijas viņiem Labora-
toriju mājā jau būs uzbūvētas. Vēl arī 
jāpaplašina dienesta viesnīca Indriķa 
ielā, no kurienes Transporta institūta 
divas katedras jau pavasarī pārvāksies 
uz izremontēto ETF ēku. Protams, jā-
piesaista līdzekļi, lai Ķīpsalā uzbūvētu 
jaunu ēku Datorzinātnes un informā-
cijas tehnoloģijas fakultātei. Inženiere-
konomikas un vadības fakultāte pirms 
pieciem gadiem jau tika atjaunota par 
pašu līdzekļiem. 

Ir izstrādāts RTU Infrastruktūras 
attīstības plāns tuvākai un tālākai nā-
kotnei — darba grupa pie tā strādāja 
gandrīz gadu, un tagad tas ir nodots 
RTU darbiniekiem publiskajai apsprie-
šanai. Par šā plāna īstenošanu lēmumu 
pieņems RTU Senāts. Mūsu mērķis ir 
iegūt Ministru kabineta apstiprinājumu 
RTU Infrastruktūras attīstības plānam. 
Ceram, ka tas palīdzēs nākotnē piesais-
tīt Eiropas fondu līdzekļus fakultāšu 
būvei. Sakrāt no budžeta dotācijas mēs 
neko nevaram, jo tā ir paredzēta studiju 
procesam. Mēs varam sakrāt tikai pašu 
nopelnīto, tikai tad ir vismaz desmitreiz 

Fo
to

 M
ar

ija
 K

oz
ik

a 
un

 E
du

ar
ds

 L
ap

sa

5

RTU rektors Leonīds Ribickis un toreizējā izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete 2014. gada 
septembrī atklāj jaunuzcelto Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes ēku Ķīpsalā 

vai pat vairāk jāpalielina zinātnieku 
skaits un simtreiz jāpalielina ienākumi 
zinātniskajai pētniecībai.

Ja runājam par zinātnisko pētnie-
cību, tad būtiska ir arī mūsu zinātnie-
ku radīto produktu ieviešana tirgū. 
Kā RTU ir veicies šajā jomā? 

Pēdējos trīs četros gados esam 
būtiski stiprinājuši valorizācijas jeb 
tehnoloģiju pārneses un komercializā-
cijas procesu. Man tagad vēl jāiegūst 
Latvijas Rektoru padomes atbalsts, lai 
Augstskolu likumā iestrādā, ka universi-
tātes misija ir ne tikai veikt studiju pro-
cesu un zinātnisko pētniecību, bet arī 
valorizāciju, kur ir apvienots zināšanu 
trijstūris – studijas, zinātniskā pētniecī-
ba un tās rezultātu ieviešana tautsaim-
niecībā. Lai šīs trīs jomas tiek atzītas par 
universitātes darba stūrakmeņiem, jo, 
piemēram, tagad, ja ēka ir paredzēta 
studiju procesam un pētniecībai, tad 
tur nedrīkst ierīkot studentu biznesa in-
kubatoru, jo tā neskaitās pētniecība. Lai 
Cēsīs izveidotu studentu biznesa inkuba-
toru mūsu filiāles telpās, vajadzēja stei-
dzamības kārtā iegūt Ministru kabineta 
atļauju, un tikai tad Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra piešķīra finansējumu, 
lai šo projektu attīstītu. Kaut kādas lielā-
kas aplamības vispār nevar nemaz būt, 
bet Latvija jau ir brīnumzeme.

Ir mainīts arī RTU statuss. 

jā – no valsts universitātes kļuvām 
par atvasinātu publisku personu ar 
savu iekšējo kārtību, ko nosaka mūsu 
Satversme, un savu pārvaldes struktū-
ru. Mums ir arī Saeimā apstiprināta jau-
na Satversme, kas stājās spēkā pagāju-
šā gada rudenī, un pārmaiņu ieviešana 
saskaņā ar jauno Satversmi notiek vēl 
joprojām.

Esam sakārtojuši arī administratīvo 
struktūru – ir izveidots RTU adminis-
tratīvā direktora amats, mums ir Kvali-
tātes vadības departaments un Iekšējā 
audita nodaļa, pirms četriem gadiem 
tika izveidots Komunikācijas un mārke-
tinga departaments un Starptautiskās 
sadarbības departaments, kas tagad 
aktīvi sadarbojas ar ārzemju studentu 
departamentu. Protams, būtiski pilnvei-
dots arī juridiskais departaments, kas 
bija nepieciešams, lai ievērotu Latvijas 
likumus – ir struktūrvienības, kas augst-
skolai ir obligātas. Piemēram, lai  
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ievērotu Iepirkumu likumu, nepiecie-
šams juridiskais nodrošinājums visiem 
projektiem, visiem iepirkumiem, tāpēc 
ir juridiskā nodaļa. Iepirkumi zinātnē 
un pētniecībā nereti prasa visvairāk 
laika, tāpēc bieži ir reakcija, ka tas ne-
vienam nav vajadzīgs un kavē laiku, 
taču – ko darīsi – tādi ir likumi, un tie ir 
jāpilda. 

Un kādas saturiskās izmaiņas, 
jūsuprāt, būtu svarīgi akcentēt? 

Mums bija astoņas, bet tagad ir de-
viņas fakultātes, un tika izveidota RTU 
Inženierzinātņu vidusskola (IZV), kurā 
24 skolēni jau kopš septembra mācās 
10. klasē. Protams, visi – izteikti izcilnieki, 
ļoti apdāvināti bērni. Es domāju, mēs 

esam darījuši visu, lai radītu viņiem 
ērtu un modernu mācību vidi. Ne-
sen man, piemēram, bija saruna ar 
Inženiermatemātikas katedras vadību 
par to, lai izstrādātu sistēmu, kā IZV 
skolēni, kuriem ir interese, varētu ap-
gūt augstākās matemātikas kursu. ja 
viņi ir teicamnieki, viņiem ir jāmācās. 

ja viņi pēc vidusskolas nāk uz RTU, 
viņiem matemātika ir jau apgūta un tās 
vietā var apgūt citus priekšmetus. IZV 
skolēniem uzdevums ir dots – 10 gados 
jāiegūst doktora grāds. Tas ir iespējams, 
ja viņi centīsies.

ja runā par studentiem, mēs jau 
trešo gadu sākam vairāk pievērsties 
individuālai pieejai, piedāvājam iespēju 
sastādīt viņu individuālo studiju plānu. 
Tāpat atbalstām studentus sportistus, 
piedāvājot viņiem budžeta vietas un 
iespēju veidot individuālos studiju plā-
nus, lai viņi kredītpunktus savāktu, kad 
viņi to var izdarīt.

Tomēr sistēma, kas ieviesta pēc 
Latvijas neatkarības atjaunošanas, ka 

studentam ir ne vairāk par 20 kontakt-
stundām nedēļā, to attiecinot arī uz 
inženierzinātnēm, nav pareiza. Es vēl 
saprotu, ka sociālajās un humanitāra-
jās zinātnēs ir daudz jālasa grāmatas, 
jāraksta esejas, bet mums vajag veikt 
laboratorijas darbus, lai studentiem 
veidojas nepieciešamās praktiskās 

iemaņas. To taču nevar 
panākt, tikai skatoties 
datorā bildītes! Iepriek-
šējā kārtība tika likvidē-
ta un tagad atjaunot to 
pie Eiropā vismazākā 
finansējuma uz vienu 
studentu ir pagrūti. 

Ļoti labi un aktīvi 
visus šos gadus 
darbojas mūsu 
Studentu parlaments un 
studentu pašpārvaldes. 
Sadarbība, manuprāt, 
mums ir ļoti laba. Vai nu 
es, vai prorektori — mēs 
cenšamies piedalīties 
visos studentu 
pasākumos.

Ir sanācis tā, ka, ceļot 
jaunās ēkas un pārvei-

Svarīgi ir rādīt mūsu labos darbus un labos 
piemērus, taču tos uzklausīs tikai tad, ja 
redzēs, ka mēs arvien vairāk nopelnām, 
kļūstam bagātāki un attīstāmies

Par RTU firmas zīmi ir kļuvuši krāsainie elektromobiļi, kuru atslēgas visu fakultāšu dekāniem, kā arī Studentu 
parlamenta un administrācijas struktūrvienību pārstāvjiem rektors pasniedza svinīgā ceremonijā 2014. gada 
decembrī. Pie elektromobiļa stūres — rektora palīdze zinātnes nozarē Ieva Lūkina

INTERVIJA

dojot vidi, esam panākuši efektu, ka 
mūsējiem studentiem patīk dzīvot un 
studēt šeit, pie mums, un viņi negrib 
vairs braukt uz ārzemēm. Un pie mums 
brauc arvien vairāk ārzemju studentu. 
Pirms septiņiem astoņiem gadiem gadā 
prom brauca ap 350 studentu, bet at-
brauca 50–60. Tagad ir otrādi – atbrauc 
vairāk nekā 400, bet prom apmaiņas 
programmās brauc 130 un vēl kādi ap 
80 – praksē. Mūsu studenti gan praksi 
vairāk strādā Latvijas uzņēmumos, un 
gandrīz visi jau no 2. kursa atrod darbu 
savā jomā. Mēs taču pat nevaram sev 
laborantus noturēt ar tām algām, kas 
mums ir! Viņus vienkārši pārpērk uzņē-
mēji.

Bet ārzemju studenti mums ir būtis-
ki – ja parāda ieņēmumu no ārzemnie-
kiem, kas maksā par studijām RTU, tad 
tā ir ievērojama daļa. Mums tagad ir ap  
11 % ārzemnieku — tātad vairāk nekā 
1560 ārzemju studentu, un viņu skaitu 
nākamajos gados mierīgi varēs palielināt 
līdz 15 %.

Ja mūsu studentus un absolventus 
pārpērk uzņēmēji, vai jauniešus ir ie-
spējams rosināt nodarboties ar zināt-
nisko darbību? 

jā, cilvēku mobilitāte ir liela —  
studenti un mācībspēki brauc uz konfe-
rencēm, runājas ar cilvēkiem par to, kas 
notiek citās Eiropas valstīs, kādas ir algas. 
Trīs gadus, no 2005. līdz 2008. gadam, 
augstākajai izglītībai bija finansējuma 
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jā, jā. Vismaz 100 jauniem dok-
toriem gadā jābūt. RTU Senāts ir 
apstiprinājis, ka no tā saucamā snie-
guma finansējuma 45 % tiks paredzēti 
doktorantu atbalstam – tie būs mūsu 
pašu iekšējie granti, ko, protams, varēs 
saņemt konkursa kārtībā. Tādā veidā 
mēs varētu garantēt ap 100 grantu. «Uz 
rokas» tie būtu vismaz 450 eiro mēnesī.  
Protams, vēl klāt var saņemt naudiņu, 
lasot lekcijas vai vadot laboratorijas 
darbus. Bet jebkurā gadījumā – mēs 
esam universitāte, un mums vienno-
zīmīgi doktorantu kopējais skaits ir 
jāpalielina līdz tūkstotim. Pašlaik mums 
doktorantu skaits ir nedaudz lielāks  
par 500. 

Un kas būs pats svarīgākais, kas 
jāizdara nākamajos piecos gados? 

Svarīgāko nevar pateikt vienā teiku-
mā. Strādāsim atbilstoši RTU pamatvēr-
tībām un cīnīsimies, lai RTU kļūtu par 
vienu no vadošajām Eiropas zinātnes 
un tehnoloģiju universitātēm. Protams, 
tā cīņa ir pieejamā finansējuma robe-
žās, jo cīnīties ar universitāti, kurai gada 
budžets ir 50 reižu lielāks nekā mūsu, 
un domāt, ka mēs varam tikpat publi-
kāciju uzrakstīt, nevar. Budžets jau no-
saka, cik daudz darbinieku universitātē 
strādā pētniecības jomā, cik viņi strādā 
zinātnē. Naudas ir tik, cik ir, un visiem ir 
maksimāli jāveic pētniecības darbs.

Mūsu zinātnieki piesaista starp-
tautisko projektu finansējumu. Viņu 

pienākums ir ar savu pētījumu piesaistīt 
arvien vairāk finansējuma. Mūsu zināt-
nieku radītie produkti ir vērtība, ko sa-
darbībā ar dažādiem uzņēmumiem var 
komercializēt un iegūto peļņu ieguldīt 
attīstībā. Tāpēc jau mums ir Biznesa un 
inovāciju departaments, Inovāciju un 
tehnoloģiju pārneses centrs un Dizaina 
fabrika, kur visas šīs aktivitātes notiek.

ja salīdzina sadarbību ar uzņēmu-
miem, ienākumi no uzņēmumiem 
procentuāli pret kopējo budžetu RTU 
ir lielāki nekā Masačūsetsas Tehnolo-
ģiskajam institūtam (Massachusetts 
Institute of Technology – MIT). Viņiem 
ieņēmumi no tiešajiem līgumiem ar 
uzņēmējiem ir ap 11 %, bet mums – 
ap 14 %. Tajā pašā laikā MIT kopējais 
gada budžets ir lielāks par Latvijas 
kopējo budžetu. Tad ko var izdarīt ar 
tādiem līdzekļiem, kas ieguldīti pēt-
niecībā… Mūsējie, ieskaitot mani, to 
nemaz nevar saprast. 

Bet pie esošās valdības attieksmes 
pret augstāko izglītību vienīgā iespēja 
ir maksimāli rādīt mūsu labos darbus 
un labos piemērus. Taču tos uzklausīs 
tikai tad, ja redzēs, ka mēs arvien vai-
rāk nopelnām, kļūstam bagātāki un 
attīstāmies. Ķīpsala tam ir pierādījums, 
ko nevar neredzēt. Viena lieta ir tas, 
ko paši sakām par sevi, bet pavisam 
cita – ka vietējie un starptautiskie sa-
darbības partneri pie mums brauc, ar 
mums sadarbojas, un tas ir mūsu visu 
nopelns. 

pieaugums. Tad jau mēs būtiski jutām, 
ka arī mācībspēkiem pieaug algas, kaut 
arī tad tās bija vismaz trīsreiz mazākas 
nekā, piemēram, Somijā. Bet, krīzei 
sākoties, mums noņēma pusi finan-
sējuma, un nav nekādu tendenču, ka 
tagad tas varētu palielināties. Nekur 
citur, vismaz valstīs, kas ir mums ne-
tālu, – Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Dā-
nijā, Norvēģijā –, krīzes laikā budžetu 
izglītībai un zinātnei nesamazināja. 
Tieši otrādi – Vācijā bija palielinājums 
universitāšu infrastruktūras būvniecī-
bai, jo tas ekonomiku padara daudz 
veselīgāku – nodokļos atpakaļ vien 
aiziet vairāk nekā puse finansējuma. 
Taču Latvijā finansējums nepalielinās, 
un mūs glābj tikai zinātniskā pētniecī-
ba un ārzemju projekti. 

Vēl jau mums aktīvi strādā Ab-
solventu asociācija – arī tā ir iespēja 
ziedojumos piesaistīt naudu uni-
versitātei. 

jā, pirms trīsarpus gadiem izveido-
jām Absolventu asociāciju, tagad tai 
ir jau ap 1000 biedru. RTU absolventi 
sāk veidot arī savas filiāles ārzemēs, 
un ilgtermiņā tas varētu būt kanāls, pa 
kuru varētu nāk ziedojumi RTU. 

Jūs savā darbības program-
mā nākamajiem pieciem gadiem 
rakstāt, ka jāatbalsta doktorantūras 
studijas, lai jauno doktoru skaits 
gadā divkāršotos. Vai tas būtu no 
aptuveni 60 uz 120?

Rektors ir gandarīts, ka RTU ļoti aktīvi darbojas Studentu parlaments, tam ir konstruktīva sadarbība ar universitātes vadību
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GAdA ZINāTNIEks

«Iespēja pētīt nanotehnoloģijas 
ir dievišķīga,» uzskata RTU Gada 
zinātnieks 2015 Gundars Mežinskis

  BAIBA ROGA

«Iegūt šādu apbalvojumu ir patiess 
pagodinājums,» saka RTU Materiālzi-
nātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Si-
likātu materiālu institūta direktors pro-
fesors Gundars Mežinskis, kurš šogad 
saņēmis RTU Gada zinātnieka titulu. Tas 
viņam piešķirts par zinātnisko veikumu 
nanotehnoloģiju izpētes jomā un sek-
mīgi piesaistīto finansējumu institūtam. 
Pirms šā titula viņš ieguvis arī vairākus 
citus apbalvojumus gan zinātnē, gan 
citās jomās, taču Gada zinātnieka titulu 
viņš vērtē teju visaugstāk. To pārspēj 
vien pirmais apbalvojums viņa dzīvē – 
1977. gadā saņemtā PSRS Augstākās 
Padomes Prezidija medaļa par slīkstoša 
bērna izglābšanu. 

Ķīmijai pievērš vēlākais rektors

G. Mežinskis zinātnei veltījis gandrīz 
40 gadu. Patlaban tās ir 10–12 stundu 
dienā, ko viņš aizvada profesora amatā, 

NaNomāksliNieks

studentiem lasot lekcijas, veicot admi-
nistratīvo darbu institūtā un pievēršo-
ties zinātniskajiem pētījumiem. Viņa 
zinātniskās darbības lauks ir sola-gēla 
tehnoloģija – visplašāk atzītā un iz-
mantotā ķīmiskā nanotehnoloģija. Ar 
tās izpēti zinātnieks nodarbojas jau 
no 1985. gada un iespēju radīt jaunas 
nanomateriālu struktūras pats sauc par 
dievišķīgu: «Daudzkārt lekcijās esmu 
teicis, ka zinātnieks lielā mērā ir arī 
mākslinieks. Strādājot ar nanoteh-
noloģijām, var manipulēt ar sīkajām 
vielas sastāvdaļām – molekulām un 
atomiem – un, ja pareizi visu saprot un 
zina, tad var izveidot tādas struktūras, 
kas sākotnēji iedomājamas tikai datora 
ekrānā,» saka G. Mežinskis. 

Lēmums darboties zinātnē  
G. Mežinskim nācis agri. Pirmo darba 
pieredzi industrijā viņš ieguva, vēl esot 
skolas solā, kad pie tēva rūpnīcā apgu-
va atslēdznieka arodu, otro – vēlāk, jau 
studējot Rīgas Politehniskajā institūtā 

(RPI, tagad – RTU). Kad bija jāapgūst 
profesijas praktiskā daļa portlandce-
menta rūpnīcā, tur gūtā pieredze  
100 % pārliecināja, ka industrijā viņš 
nestrādās. «Tas nešķita interesanti un 
krasi atšķīrās no tā, ko es redzēju uni-
versitātē,» stāsta G. Mežinskis.

Pievērsties tieši ķīmijai nevilšus lika 
eksperiments laboratorijā. «Biju kādus 
sešus septiņus gadus vecs, kad mana 
mamma, kura tolaik RPI bija laborante 
Vispārīgās ķīmijas katedrā, ieveda mani 
savā darba vietā. Tur es pirmo reizi re-
dzēju, kā metāliskā nātrija gabaliņš lēkā 
pa ūdens virsmu,» atceras G. Mežin-
skis. Ķīmija viņam bija «kaut kas tāds, 
kas jau no paša sākuma ļoti patika. 
Kaut kas ļoti saistošs.» Pats zīmīgākais 
gan, viņaprāt, ir tas, ka šo eksperimen-
tu demonstrēja toreiz vēl asistents, 
vēlāk – ķīmijas profesors un RPI rektors 
Aleksandrs Veiss, kurš, pieņemot eksā-
menu neorganiskajā ķīmijā, kad  
G. Mežinskis jau studēja RPI, šo gadī-
jumu atcerējās un studiju laikā īpaši 
iedvesmoja pievērsties ķīmijas zinātnei. 

Firmas zīme – ceriņu krāsas halāti

Pieredzi pētījumu veikšanā un zināt-
niskā institūta darbībā G. Mežinskis smē-
lies gan studijās un vēlāk arī darba gaitās 
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RTU, gan zinātniskajās institūcijās ārpus 
Latvijas. 1988.–1989. gadā viņš strādāja 
Padujas Universitātē Itālijā par vieszi-
nātnieku, savukārt 1992.–1993. un  
1999. gadā  bija zinātniskais līdzstrād-
nieks un veica pētījumus Klausthāles 
Tehniskajā universitātē Neorganisko 
materiālu institūtā Vācijā pie profeso-
ra Gintera Heinca Frišata. «No viņa es 
aizguvu ļoti lielu pieredzi, kā organizēt 
zinātnisko darbu institūtā un cilvēku 
resursus, kā arī guvu apstiprinājumu 
savai pārliecībai, ka jebkurā pētniecības 
institūtā ir svarīgas divas lietas – perso-
nāls un iekārtas,» saka G. Mežinskis. 

Tās arī viņš Silikātu materiālu insti-
tūtā, kuru vada no 2000. gada, vērtē 
visaugstāk. Profesors uzsver, ka liela no-
zīme Gada zinātnieka titula piešķiršanā 
bijusi tieši 2014.–2015. gadā institūtam 
piesaistītajam ievērojamajam finansēju-
mam 552 635 eiro apmērā. G. Mežinskis 
saka: «Man kā vadītājam ir jānodrošina 
finansējuma piesaiste, pretējā gadījumā 
cilvēki ies prom. Lielākais trakums Lat-
vijas zinātnē ir finanšu neregularitāte, 
kas veidojas, ja ir pārrāvums Eiropas 
Savienības finansējumam un ir jāiztiek 
tikai ar valsts atbalstu.» Lai noturētu in-
stitūta darbiniekus, ir jārūpējas par viņu 
finansiālo stabilitāti, it sevišķi jānovērtē 
pensijas vecuma zinātnieki, kuru zinā-
šanas ir krietni lielākas nekā jaunajiem. 
ja viņiem netiks nodrošināts pienācīgs 
atalgojums, viņi izvēlēsies vienkārši do-
ties pensijā, spriež G. Mežinskis.

Otra ne mazāk būtiska loma pētīju-
mu attīstībā ir jaunākajām tehnoloģi-
jām. «Šodien zinātnē bez labām, mūs-
dienu prasībām atbilstošām iekārtām 
ir grūti sasniegt ko ievērojamu, lai arī 
ārzemēs pētījumu atzītu,» saka   
G. Mežinskis. Lielāko atzinību guvuši 
tieši tie institūta pētījumi, kas veikti, 
pateicoties jaunu pētniecības iekārtu 
iegādei. Piemēram, 2005. gadā iegādāts 
atomspēka mikroskops, kas ļāvis pievēr-
sties organisko struktūru pētījumiem – 
par šo darbu 2007. gadā iegūts Latvijas 
Zinātņu akadēmijas apbalvojums.

Patlaban par institūta lepnumu  
G. Mežinskis sauc 2013. gadā iegādāto 
augstas izšķirtspējas skenējošo elektro-
nu mikroskopu, teju vienīgo šāda veida 
mikroskopu Baltijā. Līdzīgs mikroskops 
pieejams tikai Tartu Universitātē. Tas 
institūtam palīdzējis veikt ļoti daudzus 
pirms tam neiespējamus pētījumus. 

«Mums ir bijuši daudzi industrijas pasū-
tījumi – par betonu, dažādām plastma-
sām, kompozītiem un citiem materiā-
liem,» stāsta G. Mežinskis. Pašlaik viens 
darbs tiek realizēts AS «Valmieras stikla 
šķiedra» vajadzībām. Ar šo mikroskopu 
prot strādāt trīs institūta darbinieki, 
viens no viņiem ir pats G. Mežinskis. 
Viņu firmas zīme ir ceriņu krāsas la-
boratorijas halāti. «Mēs ceram, ka tā ir 
mūsu veiksmes krāsa,» ar smaidu saka 
zinātnieks.

Ar nanomateriāliem uz industriju

Vērtējot nanotehnoloģiju pētīju-
mu perspektīvas Latvijas mērogā,  
G. Mežinskis uzsver, ka institūts vēlas 
koncentrēties uz tādām nanotehnolo-
ģijām, kas būtu interesantas un plaši 
lietojamas vietējā rūpniecībā. Patlaban 
noris pirmo institūta pētījumu lēna 
virzīšana industrijā. Nupat noslēdzies 
pētījums par superhidrofīliem un 
superhidrofobiem pārklājumiem. 
Hidrofīls pārklājums uzsūc mitrumu, 
hidrofobs – atgrūž. Radīts pārklājums, 
kas piemērots tērauda virsmai. Tagad 
plānots strādāt ar alumīnija virsmu. 
«Perspektīvu ir daudz,» saka G. Mežin–
skis. Hidrofobu pārklājumu uzklājot 
sporta laivai, tai nekad nepieaugtu 
aļģes, savukārt, izmantojot to kuģu, 

vilcienu, lidmašīnu ražošanā, ziemas 
apstākļos tie neapledotu. Pārklājums 
varētu palīdzēt no apledošanas aizsar-
gāt arī jumtu, ziemā novēršot krītoša 
ledus problēmas. Patlaban komerciāli 
pieejami ūdeni atgrūdoši pārklājumi 
automašīnu vējstikliem. «Nelaime 
tā, ka tie nav ilglaicīgi un mehāniski 
izturīgi. Mūsu uzdevums būtu veidot 
tos izturīgus,» stāsta G. Mežinskis. Viņš 
atklāj, ka patlaban sākta sadarbība ar 
uzņēmumu, kas testē šos pārklājumu 
paraugus. Paredzams pētījumus tur-
pināt un meklēt veidus, kā tos ieviest 
industrijā. 

«Zinātnē nedrīkst apstāties, visu 
laiku jāmeklē kas jauns,» saka  
G. Mežinskis. Tieši tas viņu zinātnē 
visvairāk aizrauj – meklēt jaunas ide-
jas un gūt tām apstiprinājumu. «Lai 
uzrakstītu labu projekta pieteikumu, 
idejai jābūt balstītai faktos. jābūt kaut 
kam, kādai kripatai, kas jau ir izdarīta, 
un tad mēs varam mēģināt iet tālāk. 
Vislielākais prieks ir tad, kad izdodas 
atrast apstiprinājumu un pateikt – jā, 
tas varētu strādāt, tādi dati ir iegūti,» 
saka G. Mežinskis. Vissvarīgākais,  
viņaprāt, ir neaizmirst to, ka «vērtīgākās 
un produktīvākās var būt tieši tās  
trakākās idejas». 

jāNIS ZAĶIS

RTU Enerģētikas 
un elektrotehnikas 
fakultātes Indus-
triālās elektronikas 
un elektrotehnikas 
institūta vadošais 
pētnieks.

 

Panākumi 2014./2015. studiju gadā:

  20 zinātniskās publikācijas, kas indeksētas  
SCOPUS un Web of Science datubāzēs;

  vadījis trīs zinātniskos projektus Latvijā un di-
vus zinātniskos projektus ārpus Latvijas;

  piedalījies sešu starptautisku zinātnisko projek-
tu un trīs komercprojektu realizēšanā ārvalstīs;

  divu patentu un divu iesniegtu patentu pietei-
kumu  līdzautors (Latvijā un Igaunijā);

  vadījis divu promocijas darbu izstrādi.

Piesaistītais finansējums RTU šajā laikposmā – 
471 495 eiro.
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RTU Gada jaunie zinātnieki 2015

DAGNIjA LOčA

RTU Rūdolfa Cim-
diņa Rīgas Bioma-
teriālu inovāciju 
un attīstības centra 
direktore, RTU 
Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas 
fakultātes Vispā-
rīgās ķīmijas teh-
noloģijas institūta 
vadošā pētniece. 
Docente.

Panākumi 2014./2015. studiju gadā:

  astoņas zinātniskās publikācijas, kas indeksē-
tas SCOPUS un Web of Science datubāzēs;

  viena monogrāfija; 

  dalība sešās zinātniskajās konferencēs Polijā, 
Latvijā, Apvienotajā Karalistē un Nīderlandē;

  vadījusi sešus zinātniskos projektus un bijusi 
piecu zinātnisko projektu galvenā izpildītāja; 

  vadījusi divu bakalaura un viena promocijas 
darba izstrādi.

Piesaistītais finansējums RTU šajā laikposmā – 
361 750 eiro.
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PANākUMI

«Nevaru cīNīties 
ar veselu 
iNdustriju»
RTU doktorants Ēvalds Urtāns jau aizstāvētajā 
maģistra darbā pievērsās infrasarkano marķieru 
un virtuālās realitātes pētīšanai, kas informācijas 
tehnoloģijas (IT) nozarē pašlaik vēl tikai sper 
pirmos soļus. Latvijas mērogā viņa maģistra 
darbs novērtēts kā nozarē labākais

  LIGITA VAITA

«Exigen Services Latvia», viens no 
vadošajiem IT uzņēmumiem Latvijā, 
jau vairākus gadus ar stipendijām at-
balsta izcilus datorikas studentus gan 
studiju laikā, gan studijas noslēdzot. 
Oktobrī sveikti pagājušā studiju gada 
diplomdarbu autori, un šoreiz konkursā 
«ZibIT» par labāko IT maģistra darbu 

valstī atzīts RTU absolventa Ēvalda 
Urtāna maģistra darbs «Aktīvie infra-
sarkanie marķieri paplašinātajai un 
virtuālajai realitātei». Viņš jau vairākus 
gadus aizrāvies ar virtuālās realitātes 
iespējām un maģistra darbā pētīja 
infrasarkano marķieru izmantošanu 
virtuālās realitātes pilnveidē. Ēvalds 
pats sevi salīdzina ar mazo izgudrotāju, 
kuru ik dienas dīda nemiers par jaunu 

ideju īstenošanu, taču nu viņš atzīst, ka 
maģistra darbu pabeidzis laikus – īsi 
pirms tam, kad IT uzņēmums «Oculus» 
Eiropā prezentēja līdzīgu produktu 
«Oculus Touch». Viņš apzinās, ka viens 
nevar sacensties ar veselu industriju, 
tāpēc, turpinot studijas RTU doktoran-
tūrā, pievērsies atšķirīgiem pētījuma 
virzieniem.

Tavu maģistra darbu IT nozare ir 
novērtējusi kā labāko valstī. Kā tu 
nonāci līdz savam pētījumam?

Mana aizraušanās un agrāk arī al-
gas darbs bija datorspēļu veidošana. 
Kad programmēju spēles, sapratu, ka 
mani ierobežo datora ekrānu izmēri. 
Kaut arī vienmēr izmantoju vairākus 
ekrānus, pašlaik darbā, piemēram, 

trīs, tomēr mani vienmēr kaitina pār-
iešana no ekrāna uz ekrānu. Biju iz-
mēģinājis vairākus «Oculus Rift» briļļu 
demo paraugus un izdomāju, ka va-
jadzētu izveidot prototipu ierīcei, ar 
ko datora ekrāns it kā izplestos man 
visapkārt. Es gribēju, lai programmē-
šanas kodu varētu redzēt nevis trīs 
dažādos ekrānos, bet gan sev visur 
apkārt.

Tāda drusku zinātniskās fantasti-
kas filmu cienīga ideja…

jā, apmēram. Taču drīz vien radās 
problēma, jo sapratu, ka teksts, ko var 
salasīt šāda veida ekrānā, aizņem par 
daudz vietas, tas nav stabils, nedaudz 
vibrē, tāpēc, lai šādu ekrānu varētu 
izmantot reālam darbam, burtiem 
un cipariem jābūt ļoti lieliem. Tiklīdz 
tekstu padara mazāku, to vienkārši 
nevar izlasīt. Sapratu, ka šī tehnoloģi-
ja pagaidām vēl nav paredzēta, lai to 
izmantotu programmēšanā.

Tā arī pamazām šī ideja reducē-
jās uz marķieru izmantošanu. Man 
bija izveidots spēļu helikopters, kas 

Es apzinos, ka viens pats nevaru sacensties 
ar veselu industriju, kas, visticamāk, tagad 
jau ir soli man priekšā
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darbojās ar uzprogrammēta koda pa-
līdzību, un tieši šajā ierīcē pirmoreiz 
iedomājos izmantot infrasarkanos 
marķierus. Man bija ideja, ka heli-
kopterā iestrādāts marķieris varētu 
atpazīt roku kustību un ļaut man no-
spiest virtuālu pogu, it kā likt strādāt 
pogai, kas realitātē neeksistē. Tad sāku 
pētīt, kā to varētu izdarīt, un tā sanāca, 
ka infrasarkanie marķieri kļuva par pa-
mata pētījuma objektu visam maģistra 
darbam.

Vai šai idejai ir lielāks attīstības po-
tenciāls?

Noteikti! jau tagad līdzīgi produkti 
parādās tirgū, un domāju, ka tā ir IT 
industrijas nākotne. ja salīdzinām ar 
manis izveidoto prototipu, skaidrs, ka 
tas ir darba materiāls, ne pārāk glīts, 
ar redzamiem vadiem, bet to noteikti 
var uzlabot, ko uzņēmumi jau sākuši 
darīt. Pagaidām, spēlējot tenisu ar 
infrasarkanās kameras palīdzību, ko 
es pētīju maģistra darbā, mēs redzam 
diodes, kas šo spēli nodrošina, bet, 
aizklājot tās ar konkrētu materiālu, 
tikpat labi redzams, ka diodes iespē-
jams noslēpt. Tas nozīmē, ka nākotnē 
šādas kameras varēs izmantot neie-
domājamos veidos – būs iespējams 
ne tikai būtiski dažādot datorspēļu 
pasauli, bet arī ikdienu – filmu skatīša-
nos, datoru lietošanu… Es domāju, ka 
nākotnē noteikti būs ļoti daudz ierīču, 
kas darbosies pēc līdzīga principa. Pie-
mēram, jau tagad «Oculus» ir prezentējis 
ierīci «Oculus Touch», tādu kā trīsdimen-
sionālu datorpeli, ko var kustināt pa 
gaisu nevis plakni. Tas pagaidām vēl ir 
pilnīgs jaunums, bet – tas arī ir aizsākums 
diožu un infrasarkano marķieru izman-
tošanai tehnoloģijās. Ļoti līdzīgi manam 
maģistra darba pētījumam.

Tātad tas ir arī nozares trends…

jā, tieši tā. Kad es sāku rakstīt pētī-
jumu, par šiem produktiem nerunāja, 
neviens tos nebija prezentējis. Savu-
kārt nu tas ienāk tirgū, tātad viss, ko es 
biju izpētījis, tieši tāpat tiek pētīts kaut 
kur citur un tūlīt kā produkts tiks laists 
tirgū. Man gribas strādāt ar kaut ko 
inovatīvu, tāpēc arī promocijas darbā 

infrasarkanos marķierus vairs nepētu, 
es apzinos, ka viens pats nevaru sacen-
sties ar veselu industriju, kas, vistica-
māk, tagad jau ir soli man priekšā.

Kā tev šķiet, kas tevi motivē meklēt 
jaunus risinājumus – vēlme radīt ko 
inovatīvu biznesam vai drīzāk zināt-
nieka interese?

Man vienkārši patīk izgudrojumi. Es 
patiešām esmu izdomājis vairākas sī-
kas ierīces, kas atvieglo sadzīvi. Varbūt 
dažreiz tieši pretēji – sarežģī, varbūt 
kāds no tiem izgudrojumiem nemaz 
nav praktiski nepieciešams. Taču man 
patīk izgudrot, un es ļauju tos vērtēt 
citiem izgudrotājiem – tādiem pašiem 
entuziastiem kā es. Ir tāda izgudroju-
mu platforma instructables.com, kur 
cilvēki ievieto savus izgudrojumus, 
ļauj par tiem diskutēt, strīdēties, daž-
kārt gūst labus ieteikumus, bet daž-
kārt pat palīdz izgatavot tos citiem. 
Tā nav peļņas gūšana, es necenšos 
ar šiem izgudrojumiem nopelnīt, bet 
man ir interesants pats izgudrošanas 
process. 

Man tuva ir open source pieeja, 
kas vērsta uz izzināšanu, nevis ienā-
kumu gūšanu. Piemēram, pirms kāda 
laika izveidoju mehānisko galdu, kas 
maina augstumu, griežot rokturi. Biju 
izgatavojis arī augu mitruma kon-
trolierīci multiplikācijas filmu varoņa 
Minjona tēlā, kam acīs iestrādāti īpaši 
detektori – tie reaģē uz cilvēka klāt-
būtni un smieklīgā balstiņā ziņo, kad 
zeme ir pārāk sausa. Kad puķi aplej, 
šī balstiņa pasaka paldies. Šādi mazi 
izgudrojumi man pašam rada prieku 
un ir forši, ja kāds cits tos mēģina at-
darināt un izveidot. 

Protams, man patiktu, ja man tiktu 
piešķirts kaut kāds milzu finansējums 
un es, piemēram, gadu varētu to iz-
mantot, lai radītu kaut ko pilnīgi jaunu, 
kas visiem patīk un ir noderīgs. Taču 
apzinos, ka dzīvojam tālu no šādiem 
sapņiem, tāpēc meklēju iespējas, kā sev 
interesantās lietas realizēt citā veidā. 
Un, kaut arī pašlaik tās ir tikai laika  

druskas, ko spēju atrast un veltīt iz-
gudrojumiem no darbiem un pienā-
kumiem brīvajos brīžos, taču tās manu 
dzīvi padara daudz interesantāku.

Kas vēl ir tavas aizraušanās?

Esmu taisījis datorspēles. Tas vien-
laikus bija gan peļņas darbs, gan izklai-
de. Ieguvu bakalaura grādu IT jomā 
datorspēļu programmēšanā, un agrāk 
ar to arī pelnīju naudu. Esmu piedalījies 
vairāku kādreiz Latvijā iecienītu dator-
spēļu veidošanā, piemēram, portālā 
draugiem.lv mēs radījām spēli «Hotelis». 
Viedtālruņiem «iPhone» un planšetda-
toriem «iPad» izveidojām spēli «Mail-
boxing» un interneta vietni pasmejies.lv 
ar daudzām nelielām politiskām spēlēm.

Šķiet, ka visa tava dzīve ir saistīta ar IT 
jomu. Vai tev ir vēl kāds hobijs, varbūt 
pat nesaistīts ar IT jomu, kas tev dod 
iedvesmu aizvien jauniem projek-
tiem? 

jā, noteikti! Es aktīvi iesaistos 
kristīgā jauniešu kustībā «FORTs» un 

Necenšos ar saviem izgudrojumiem nopelnīt, 
man ir interesants pats izgudrošanas process

Ēvalds Urtāns, 28 gadi

«Exigen» konkursa «ZibIT» 1. vietas 
ieguvējs maģistrantūras grupā

Bakalaura grāds: Games  
Development, BSc Hons, University of 
South Wales

Maģistra grāds: «Intelektuālas roboti-
zētas sistēmas»,  RTU

Studē doktorantūrā: «Datorsistēmas», 

RTU. 

Strādā: SIA «ChromSword»

Datorspēles, kuru programmēšanā 

piedalījies: «Mailboxing», spēles  

portālam pasmejies.lv u. c.

Piedalījies portālu www.latvija.lv, 

www.latvia.eu u. c. veidošanā

CV
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PANākUMI

āgenskalna baptistu draudzē. Mēs 
organizējam jauniešu vakarus, kuros 
pārrunājam dažādus tematus, kas mums 
katrā brīdī ir svarīgi. Tā ir vieta, kur es 
gūstu gan iedvesmu, gan enerģiju. It kā 
varētu šķist – kur gan rast laiku vēl šādām 
sociālām aktivitātēm, taču man tas ir ļoti 
svarīgi. Šādi jauniešu vakari notiek ik ne-
dēļu ceturtdienās. 

Tu turpini studijas RTU doktoran-
tūrā. Kas ir tavs pētījumu interešu 
lauks pašlaik?

jā, es patiesi pagaidām esmu 
paņēmis pauzi no virtuālās realitātes 
pētīšanas, iespējams, kādreiz iesaistī-
šos vēl kādā interesantā projektā, taču 
pagaidām esmu to atlicis malā. Esmu 

mainījis arī pētījumu lauku studijās 
un pašlaik esmu pievērsies mākslīgā 
intelekta izpētei jeb tā saucamajai ma-
šīnapmācībai. Tas lielā mērā ir saistīts ar 
lielo datu (angļu val. – big data) izman-
tošanu. Mašīnapmācība nozīmē, ka 
milzīgs datu apjoms programmām ļauj 
ne tikai atrast dažādas sakarības un tās 
analizēt, bet arī prognozēt rezultātus. 

Kāpēc tas ir tik nozīmīgi? jo dators, to 
apmācot, datu analīzi var veikt daudz 
precīzāk nekā cilvēks. Nav cilvēciskā 
faktora, kas var radīt cilvēciskas kļūdas. 
Vēl svarīgāk tas ir, ņemot vērā laika fak-
toru. ja savulaik cilvēks pats gāja cauri 
visiem datiem, apkopoja, rēķināja, tad 
tagad tas notiek neiedomājamā ātrumā 
ar datora palīdzību. 

Kāds tev ir tālākais mērķis zinātnē? 
Ko tu vēlies izdarīt – atklāt vai izpē-
tīt?

Mans turpmākais mērķis ir saistīts 
tieši ar šo mašīnapmācību. jau sen esmu 
izdomājis dažādas idejas, kas varētu 
noderētu medicīnas pētījumu jomā. 
Tomēr esmu pārliecināts, ka tas vēl nav 
viss, ko iespējams izdomāt. Tas arī lielā 
mērā ir saistīts ar manu pašreizējo darba 
vietu. Mēs pašlaik pētām HIV slimnieku 
datubāzi, bet tā noteikti varētu būt jeb-
kādu slimnieku datubāze. Tiek ievākti un 
izmantoti šo cilvēku gēnu marķieri, kā arī 
analizēta viņu slimības vēsture, un tas, 
ko mēs gribas atrast, ir sakarības starp 
gēnu marķieriem un medikamentiem, 
lai vēlāk jau atrastu piemērotākās zāles 
konkrētiem cilvēkiem. Šo principu varētu 
izmantot plašam slimnieku lokam. 

Izklausās neticami, ka tas varētu no-
tikt Latvijā.

jā, tas notiek Latvijā, mūsu uzņē-
mums sadarbībā ar ārstiem no vairākām 

Pašlaik tās ir tikai laika druskas, ko spēju 
atrast un veltīt izgudrojumiem no darbiem 
un pienākumiem brīvajos brīžos

Vēl viens izaicinājums Ēvaldam Urtānam bija dalība inovatīvu IT projektu konkursā «Garage 48», kur idejas īstenošanai tiek dotas divas 
diennaktis. Viņa komandas prezentētā spēle «Snowy Birds» konkursā uzvarēja
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Karīna Timošenkova

Datorzinātnes un informācijas teh-
noloģijas fakultātes (DITF) programmas 
«Informācijas tehnoloģija» 1. kursa 
maģistrante, «Exigen Services Latvia» 
konkursa «ZibIT» par bakalaura dar-
bu  «Tīmeklī bāzētu GPS sekošanas 
sistēmu lietošana sabiedriskā trans-
porta risinājumos» ieguva 3. vietu

«Interese par globālās 
pozicionēšanas sistēmas jeb GPS 
izmantošanu, tai skaitā, tās izmanto-
šanu sabiedriskajā transportā, man 
radās 3. kursā, apmeklējot priekšmetu 
«Loģistikas informācijas sistēmu pa-
mati». Tematu mēs kopā ar bakalaura 
darba vadītāju asociēto profesoru Arni 
Lektaueru noformulējām diezgan ātri, 
bet, kāds būs rezultāts, to nezināju 
līdz pat beigām, jo saskāros ar neskai-
tāmām problēmām – nevarēju iegūt 
nepieciešamos datus, nācās mainīt 
darba gaitu. Tas radīja papildu uz-
traukumu. Protams, vēl grūtības bija 
ar materiāliem, jo zinātnisko rakstu 
par GPS latviešu valodā gandrīz nav. 
Vismaz maniem kolēģiem kursabied-
riem ar materiālu atrašanu veicās 
daudz vieglāk. 

Par lūzuma punktu varēja kļūt ne-
pieciešamo datu trūkums. Biju plā-
nojusi izveidot tīmekļa vietnes pro-
totipu Rīgas sabiedriskā transporta 
uzziņām, tāpēc bija nepieciešami 

dati no uzņēmuma «Rīgas satiksme», 
taču  man tos atteica, sakot, ka tā ir 
konfidenciāla informācija. Tikai pa-
teicoties bakalaura darba vadītājam, 
atradām alternatīvu risinājumu –  
izmantot citu datu formātu «GTFS», 
kas arī sniedza nepieciešamos  
«Rīgas satiksmes» datus.

Novērtējums konkursā man ir 
liels gods. Klātienē klausoties citu 
laureātu prezentācijas, redzēju, ka 
konkurence ir ļoti sīva. Godīgi sakot, 
maģistra darbu autoru prezentācijās 
nemaz visu nesapratu. Bet tas arī ir 
loģiski – tie ir labākie IT darbi valstī.

Pašlaik esmu sākusi studijas 
maģistrantūrā, bet vai turpināšu 
pētīt aizsākto tematu, vēl neesmu 
izlēmusi. Taču, ja zinātu, ka izveido-
tajam prototipam būtu liels lietotāju 
skaits, tad varētu to pilnveidot līdz 
gatavai pirmajai versijai. Es priecā-
tos par sava darba praktisku  
izmantošanu.»

slimnīcām Rīgā veic šādus pētījumos. 
Protams, lielā mērā tas iespējams, patei-
coties ES finansējumam.

Bakalaura grādu esi ieguvis ārvalstīs. 
Kas tevi pamudināja maģistrantūrā 
studēt RTU?

Pēc atgriešanās Latvijā veidoju 
datorspēles, un tieši viens no maniem 
kolēģiem tad studēja maģistrantūrā 
RTU. Viņš ieteica pamēģināt, un es no-
domāju – pamēģināšu. Taču drīz vien 
sapratu, ka lielā mērā tas, ko iegūstam 
studijās, ir atkarīgs no mūsu pašu 
ieinteresētības un gribasspēka. Mērķ-
tiecīgi atradu pētniecības virzienus, 
kas mani interesēja, un studijas man 
ļoti patika. Bet kāpēc doktorantūra? 
Noteikti viens no pamudinājumiem 
bija veiksmīgās maģistrantūras studi-
jas, tomēr vēl vairāk par konkrēto stu-
diju virzienu man patīk sadarboties 
ar lektoriem un kolēģiem, ar kuriem 
sāku studiju gaitas maģistrantūrā.

Man vispār patīk dažādība. Mani 
pirmie darbi saistīti ar spēļu veidoša-
nu, tad vairākiem interesantiem mā-
jaslapu veidošanas projektiem, vēlāk 
atkal atgriezos pie spēļu programmē-
šanas, bet tagad man šķiet interesanti 
strādāt ar dažādiem smagiem  

algoritmiem, izdomāt veidus, kā teh-
noloģija un mākslīgais intelekts var 
palīdzēt uzlabot cilvēku dzīves vai pat 
glābt dzīvības. Tas ir stāsts par dažādī-

Vēlos meklēt veidus, kā tehnoloģija un 
mākslīgais intelekts var palīdzēt uzlabot 
cilvēku dzīves vai pat glābt dzīvības

Piedalīties konkursā «ZibIT» Ēvaldu Urtānu pamudināja maģistra darba vadītājs RTU  
asociētais profesors Agris Ņikitenko. Par uzvaru konkursā tika piešķirta arī naudas balva

bu, daudzveidību. Esmu pārliecināts, 
ka IT joma ir plašākā, kurā strādāt un 
kurā meklēt aizvien jaunus pētījumu 
virzienus.  



14

Mēs RTU

  LIGITA VAITA

Ikvienu organizāciju veido tās 
darbinieki, un nereti darbinieku ap-
mierinātība ar savu darbavietu lielā 
mērā ietekmē arī organizācijas tēlu 
un nosaka darbinieku produktivitāti. 
Lai pilnveidotu personāla politiku, īs-
tenojot projektu «RTU institucionālās 
kapacitātes attīstība», RTU Personāla 
nodaļa ir sākusi darbu pie Cilvēkre-
sursu attīstības plāna izveides, kam 
pirmais solis bija darbinieku viedokļa 
izzināšana par darbu RTU.  Ko parādī-
ja darbinieku apmierinātības aptaujas 
rezultāti? Un kā tas palīdzēs definēt 
RTU cilvēkresursu piesaistes, attīstī-
bas un noturēšanas  mērķus, prioritā-
tes un uzdevumus?

Darbinieku aptauja norisinājās 
2015. gada septembrī un oktobrī. 
Ikviens RTU darbinieks tika lūgts  

esam lepNi 
strādāt rtu
RTU darbinieku apmierinātības aptaujas 
rezultāti parāda, ka lepojamies ar savu 
darbavietu, un vienlaikus arī akcentē 
jomas, kas RTU personāla politikā ir 
jāpilnveido

aizpildīt elektronisku anketu, un paust 
viedokli par jautājumiem, kas saistīti 
ar organizācijas tēlu, attiecībām ar 
vadītājiem, darbu komandā, izaugs-
mi un atalgojuma jautājumiem.  Ap-
tauja tika veikta, izmantojot starp-
tautisku tiešsaistes aptauju rīku  
«Webropol» interneta vietnē  
www.webropolsurveys.com.

Kopumā trīs nedēļu laikā aizpildītas 
572 anketas, tātad apmierinātības aptau-
jā piedalījās 31 % RTU darbinieku. «Vēlos 
izteikt pateicību ikvienam darbiniekam, 
kurš aptaujā piedalījās, jo ikviens no šiem 
viedokļiem ir noderīgs, lai kopīgi strādā-
tu pie darba vides uzlabošanas. Īpašs pal-
dies par konstruktīvajiem komentāriem!» 
uzsver Personāla nodaļas vadītāja Zane 
Rostoka, informējot, ka kopumā saņemti 
316 vispārēji komentāri par atalgojuma 
sistēmu, darba vidi un tās uzlabošanas 
iespējām.

Kā norāda Z. Rostoka, aptaujas re-
zultāti liecina, ka darbinieki neizprot 
atalgojuma sistēmu RTU, tiek uzska-
tīts, ka tā nav īsti taisnīga un tiek maz 
sasaistīta ar darba rezultātu, un ir 
jāpilnveido, kā arī nav skaidra sociālo 
garantiju un labumu sistēma. «Vairāki 
komentāri ir sniegti jautājuma formā, 
piemēram: kā nosaka atalgojumu? kā 
aprēķina atvaļinājuma naudu? kādi 
amata pienākumi atbilst dažādiem 
amatiem? Tas apliecina, ka jāturpina 
darbs pie iesāktā, piemēram, skaidro-
jošu materiālu sagatavošanas darbi-
niekiem un vadītājiem. Aicinu arī dar-
biniekus ik pa laikam ieskatīties Ortus, 
Personāla ziņu sadaļā, kur publicējam 
informāciju, kas var būt noderīga ik-
dienā,» aicina Z. Rostoka.

Pozitīvas attiecības starp pado-
tajiem un vadītājiem paaugstina 
darbinieku apmierinātības līmeni, 
samazina stresu un arī uzlabo darba 
izpildi un darbinieku sniegumu, tāpēc 
aptaujā tika mērīts darbinieku vie-
doklis par darbu komandā. «Kopīgais 
vērtējums ir pozitīvs – vairāk nekā  
60 % respondentu piekrīt, ka darbā 
katra viedoklis tiek ņemts vērā, un  
70 % atzīst, ka kolēģi grūtībās atbal-
sta. Tomēr uzmanību vērš rādījums, 
ka tikai nedaudz virs 30 % responden-
tu uzskata, ka RTU valda komandas 
gaisotne,» rezultātus analizē  
Z. Rostoka.

Arī apmierinātības rādītāji par 
izaugsmes un attīstības iespējām 
kopumā RTU ir augsti – vairāk nekā 
60 % respondentu uzskata, ka katru 
dienu darbiniekiem ir iespēja darīt to, 
kas vislabāk padodas, un vairāk nekā 
50 % atzīst, ka darbā ir kāds, kurš vei-
cina attīstību, izaugsmi. Šo jautājumu 
darbinieki labprāt ir komentējuši arī 
brīvā formā. «Darbinieki komentāros 
norādījuši, ka strādāt RTU ir prestiži un 
ka ar savu darbu viņi lepojas – darba 

Es saprotu RTU misiju, vīziju, vērtības un mērķus

15%
5%

43%

35%

1% 1%

pilnīgi piekrītu         
drīzāk piekrītu         
ne piekrītu/ne nepiekrītu        

drīzāk nepiekrītu        
pilnīgi nepiekrītu         
nezinu, nevaru novērtēt, uz mani neattiecas      

KAS IR APMIERINāTĪBA AR DARBU?

Darba produktivitāte un efek-
tivitāte ir vadītājus interesējošs 
mainīgais, ko raksturo darbinieku 
apmierinātība ar darbu, savukārt 
apmierinātība ar darbu ir katras 
personas emocionāla reakcija uz 
viņa pašreizējā darba apstākļiem.
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saturs un pats darbs ir motivējošs 
un attīstošs. Tomēr būtiski, ka vairāk 
nekā 40 % respondentu uzskata, 
ka esošajā darbā netiek pilnvērtīgi 
izmantotas viņu spējas un prasmes, 
un tikai nedaudz virs 40 % piekrīt, 
ka ir bijusi iespēja apmeklēt mācī-
bas, kursus, konferences vai citus 
pasākumus, kas saistīti ar personisko 
izaugsmi,» stāsta Z. Rostoka. Viņa 
papildina, ka komentāros aptaujas 
dalībnieki norāda – RTU būtu nopiet-
nāk jāvērtē katra darbinieka individu-
ālā izaugsme un attīstība.

«Aptaujā iegūtā informācija ir 
neatsverami vērtīga struktūrvienību 
vadītājiem, jo ne tikai jaunā infra-
struktūra vai jaunas iekārtas, bet 
darbinieki ir viens no svarīgākajiem 
mūsu resursiem. Darbinieku zināša-
nas  un  spējas,  viņu vēlme piedalīties 
RTU pilnveidošanas procesos, apmie-
rinātība ar darba apstākļiem ir jāņem 
vērā, lai maksimāli tiktu izmantotas 
iespējas motivēt darbiniekus, uzlabot 
darbinieku sniegumu, kā arī sasniegt 
RTU Stratēģijā noteiktos mērķus un 
uzdevumus, bet kopumā – no sirds 
lepoties ar darbu RTU!» rezumē Per-
sonāla nodaļas vadītāja. 

VIEDOKĻI
Man patīk būt noderīgam darbiniekam! Patīk, ja varu 
izdarīt ko labu, jēgpilnu! 

Mani motivē manas iespējas piedalīties tajā, kāds 
kļūst RTU, motivē sasniegtie un sasniedzamie rezultāti. 
Motivē studenti, kas lieliski parāda manus darba 
augļus.  Motivē mana darba rezultāts – kvalitatīvi 
zinātniskie pētījumi.

Tas, ko es daru, ir mana sirdslieta, bet bez naudas mūsu 
pasaulē arī nevar.

Vajadzētu papildu atalgojumu par darba kvalitāti, 
mērķu sasniegšanu. Es zinu, ka es un daudzi mani kolēģi 
varētu nopelnīt arī vairāk, taču RTU ir daudzas lietas, 
kas to atsver.

Ir kolēģi, kuru alga ir nepamatoti augsta, savukārt ir 
kolēģi, kuru alga ir nepamatoti zema.

Atalgojuma sistēma nav balstīta uz sasniegtajiem 
rezultātiem un izmērāmiem kritērijiem.

Gan kvalitatīvi, gan nekvalitatīvi pasniegti priekšmeti 
tiek atalgoti vienādi, iesaku atrast iespēju atalgot ļoti 
labus pasniedzējus.

Domāju, ka ir nepieciešama iespēja laiku pa laikam 
strādāt no mājām. Pētniecībā noteikti.

Lepojos strādāt lielākajā universitātē Latvijā!

Es gribētu savas iespējas izmantot. Manam vadītājam 
ir pārāk šauri uzskati par manām spējām.

Darba vide pēdējos gados kļūst jūtami labāka, jo 
infrastruktūra tiek uzlabota, taču to vajag turpināt 
uzlabot.

Vairāk būtu jāveido RTU iekšējā kultūra. Biežāk izteikt 
atzinību par labi padarītu darbu. Pozitīva, atvērta 
uz sadarbību un problēmu risinājumiem vērsta 
kultūra, kur kritika tiek vērtēta nevis kā nopēlums, bet 
izaugsmes iespēja. Biežāk smaidīt, teikt paldies un 
izbeigt dzenāšanu pa kabinetiem, uzņemties atbildību 
un pieņemt lēmumus!

Es lepojos, ka strādāju RTU
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Es vēlos strādāt RTU ilgstoši
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Skolēni un studenti 
tika aicināti dalīties 
ar «Seko studentam» 
iespaidiem sociālajos 
portālos, izmantojot 
mirkļbirku #sekoRTU.

Nadin @nadin_lv  (TWITTER) 
Pirmo reizi piedalījos #sekoRTU kā studente...  
IT’S UNFORGETTABLE!!!*

*Tas ir neaizmirstami!

Lauma Rudzīte (INSTAGRAM) 
Manai sekotājai justīnei āķis lūpā! Jess! #sekoRTU - 
kopā ar Marta Rause.

REPoRTāžA

dod pārliecību 
studēt rtu
Skolēni rudens brīvlaiku 
izmanto, lai vienu dienu 
iejustos studenta lomā

Skolēnu rudens brīvlaikā RTU projekts «Seko studen-
tam» skolēnus aicināja pavadīt dienu kopā ar kādu no 
RTU studentiem. Viņi varēja apmeklēt lekcijas, piedalīties 
laboratorijas darbos un praktiskajās nodarbībās, iepazī-
ties ar studentu pilsētiņu Ķīpsalā, apskatīt RTU Studentu 
parlamentu, apmeklēt RTU Zinātnisko bibliotēku, dienesta 
viesnīcas un sporta kompleksu. Projektā piedalījās 203 RTU 
studenti, kuri savu ikdienu ļāva izzināt kopumā 540 sekotā-
jiem, galvenokārt vidusskolēniem.

  BAIBA ROGA 

«Vislabāk iemācīties inženierzinātnes var praktiskā ceļā. ja tev 
pasaka – lodē tur un lodē tur, nekas nesanāks,» saka Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultātes (EEF) studiju programmas «Elektroteh-
noloģiju datorvadība» 3. kursa students Ritvars Grēbers. Viņš savām 
ēnām parādīja ar studiju programmu saistītās laboratorijas, aicināja 
noklausīties lekcijas, kā arī ļāva iemēģināt roku vienkāršas elektris-
kās shēmas lodēšanā studentu radošajā laboratorijā. 

Kristaps Sietiņš projektam pieteicies, lai gūtu 
priekšstatu par studijām RTU. Viņš ir fotogrāfs un web 
dizaineris, kurš aizrāvies ar elektrotehniku. Uz RTU 
ieradies ar pašbūvētu elektrovelosipēdu un saka, ka 
«nākamgad tik jāstājas iekšā». «Tā ir superīga iespēja 
atnākt un reāli ko iegūt. Uz izstādi atnāc un tev kaut 
ko stāsta, bet te tu redzi visu dzīvē. Tu vari pasapņot 
un noskaņoties studijām,» saka Kristaps.

«Praktisku lietojumu elektriskajām shēmām grūti 
atrast. Tās var izmantot kā egļu lampiņas,» smejoties 
saka Ritvars Grēbers. Shēmu lodēšana paredzēta, lai 
1. kursa studenti iegūtu pirmo praktisko pieredzi un 
saprastu, kā darbojas elektriskā ķēde. «ja tu nepareizi 
salodē, tad nekas ne-
spīd un tu saproti, ka 
ir jāpārtaisa,» skaidro 
Ritvars.
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Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultātes (MLĶF) studiju 
programmas «Materiālu tehnolo-
ģija un dizains» 4. kursa studente 
Karīna Plotņikova savām ēnām 
nolēmusi parādīt studiju procesu 
no A līdz Z, iesaistot gan 1. kursu 
studiju uzdevumos, gan parādot 
pēdējo kursu darbu jau pie ski-
ču projektu izstrādes. «Ir svarīgi 
saprast, ar ko, atnākot studēt šajā 
studiju programmā, viss sāksies 
un kas sagaidāms vēlāk. 1. kursā 

visi grib šūt tēr-
pus, tikai vēlāk, 
kad 3. kursā tērpi tiešām jāšuj, 
studenti saprot, kādēļ to vēl ne-
ļāva darīt 1. kursā. Nepieciešams 
apgūt labus pamatus.» 

āgenskalna Valsts ģimnāzijas 
skolniecei Luīzei Dipānei un 
Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 
skolniecei Kristiānai Ziemelei 
dota iespēja kopā ar 1. kursu 
ievingrināt roku klusās dabas 
zīmēšanā. 

«Bez neliela fanātisma nevar mācīties arhitektūru. Tās nav tikai 
zināšanas par ēkām, ēku dizainu, ir jāmācās papildus. jāinteresējas 
par dizainu, jāmeklē jaunākie materiāli un jādomā par salīdzinoši 
nesaistītām lietām, piemēram, par cilvēka psiholoģiju. Svarīgi, pie-
mēram, kā cilvēkam liks justies telpas un to krāsa. Tas viss prasa ļoti 
plašas zināšanas,» savai ēnai Timuram Šarapovam no Rīgas  
10. vidusskolas skaidro Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 
(APF) studiju programmas «Arhitektūra» 2. kursa students Edgars 
Bariss. Viņš ēnu ievedis topošo arhitektu «birojā» jeb darbnīcā, kurā 
katram studentam ir atsevišķa darba vieta studijām. Tā studentiem 
pieejama 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā. «Šeit mēs 
veidojam projektus un dažreiz pat guļam,» saka Edgars.

Edgars savai ēnai, rādot kursabiedru veikumu, stāsta, ka 
2. kursā studiju process ir daudz praktiskāks nekā 1., piemē-
ram, tiek veidots ēkas makets reālai Latvijā eksistējošai vie-
tai: «Mēs gājām skatīties neapbūvētus zemes gabalus, kam 
radīt mājas projektu. Sākumā bija jāuzzīmē un vēlāk jāveido 
ēkas makets. ja ātri strādā un makets ir salīdzinoši viegls, tas 
prasa ne vairāk kā diennakti. 1. kursam gan jāpierēķina vēl 
kādas 40 stundas darba klāt.» 
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radošie iNžeNieri

sTUdENTI

Jau otro gadu RTU studenti Latvijas 
topošo inženieru ideju kapacitāti 
pierāda Eiropas jauno inženieru 
sacensībās «EBEC»

 BAIBA ROGA

«Nē, nu nevar taču būt!» šādu pa-
tīkamu apjukumu un pārsteigumu 
vienlaikus šā gada augustā piedzīvoja 
četru RTU studentu komanda «Nobē-
lijs», kura universitātei atnesa slavu kā 
otra labākā jauno inženieru komanda 
Eiropā. Viņi startēja Eiropas jauno inže-
nieru sacensībās «EBEC» (Eiropas BEST 
Inženieru sacensības), kurās studentu 
komandas sacenšas, cenšoties atrisināt 
dažādas tehniskas problēmas.

Sacensību finālā Portugāles pilsētā 
Porto cīnījās 30 radošāko un inovatī-
vāko studentu komandu no 25 Eiropas 
universitātēm, kopā – 120 studentu. 
Lai nokļūtu finālā, «Nobēlija» puiši –  
Roberts Gotlaufs, Edgars Lielāmurs, 
Linards jukmanis un Normunds Eliņš – 
vispirms pierādīja savu meistarību un 

uzvarēja lokālajās sacensībās Rīgā, bet 
pēc tam, sacenšoties ar Igaunijas, Lietu-
vas un Krievijas labākajām komandām, 
savu inženiertehnisko domāšanu aplie-
cināja Baltijas reģionālajās sacensībās, 
kas šogad norisinājās Igaunijas galvas-
pilsētā Tallinā.

Sacensībās jau no  
vidusskolas sola

Ceļš līdz sacensību finālam puišiem 
sākās jau pirms studijām RTU. Pirmo 
reizi divi komandas biedri – madonieši 
Roberts un Normunds – sacensībās pie-
dalījās, vēl mācoties vidusskolā, jo pē-
dējos piecus gadus sacensību lokālajā 
kārtā kopā ar studentiem cīnās arī labā-
kā vidusskolēnu komanda. «Vidusskolu 
komandām bija atlase, un tikai divas no 
visām Latvijas vidusskolu komandām 
devās uz RTU. Mēs tikām un gandrīz 

izgriezām pogas RTU studentiem,» atce-
ras Roberts. 

Sacensībās var startēt vienā no 
divām disciplīnām – konstruēšanā vai 
situāciju analīzē. Lai gan komanda 
izmēģinājusi startu abās kategorijās, 
atslēga uz Eiropas fināla sacensībām 
tomēr izrādījās situāciju analīzes kate-
gorija, kas paredz  noteiktā laikposmā 
rast risinājumu kādai problēmai. Tiek 
vērtēta gan risinājuma oriģinalitāte, 
gan iespējas ieviest risinājumu reālajā 
dzīvē.  

«Pārdot» ideju uzņēmumam

Augsto otro vietu Eiropā puiši ne-
vērtē kā sacensību lielāko ieguvumu. 
Viņuprāt, tā drīzāk ir iespēja apliecināt 
savu erudīciju un radošo domāšanu. 
«Uzdevumus, kas tiek doti sacensībās, 

KomANDA «NoBēLIJS»
(priekšplānā no kreisās)

Roberts Gotlaufs
ETF «Elektronika», 3. kurss

Linards Jukmanis
ETF «Elektronika» (maģistrantūra), 2. kurss

Edgars Lielāmurs
ETF «Elektronika», 3. kurss

Normunds Eliņš
MLĶF «Ķīmijas tehnoloģija», 4. kurss
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universitātes programmā nemāca. Tas 
drīzāk ir kaut kas, ko tu esi dzirdējis 
kur citur, papildus par to interesējies 
un tādēļ zini. Sacensībās pārbauda, cik 
radoši spēj skatīties uz uzdevumiem,» 
saka Roberts. Normunds savukārt uz-
sver, ka, viņaprāt, lielākais sacensību 
ieguvums ir iespēja risināt industrijai 
aktuālus problēmjautājumus ierobe-
žotā laikposmā, jo tieši šādas prasmes 
var noderēt arī nākotnē, darbojoties jau 
reālā uzņēmumā. «Tev ir dots konkrēts 
laikposms, un vienalga, vai uzskati to 
par labu vai sliktu, tev ir jādod risinā-
jums. Tā ir forša iespēja pārvarēt sevi un 
operatīvi «pārdot» kādu uzņēmumam 
noderīgu ideju,» saka Normunds. 

«Nobēlijs» no sacensību starta 
līdz finišam «pārdeva» vairākas idejas. 
Lokālajās sacensībās komandai bija 
jārada operatīvs un precīzi izstrādāts 
rīcības plāns nelaimes gadījumam 
vienā no AS «Ventspils nafta» termi-
nāļa lielākajiem rezervuāriem. Baltijas 
reģionālajās sacensībās puišiem bija, 
piemēram,  jāizstrādā sistēma, kas uz-
krātu izniekoto bremzēšanas enerģiju 
un ļautu palielināt elektrovelosipēda 
nobraukumu. Finālā komandu gaidīja 
vēl sarežģītāki uzdevumi. Augstāko 
žūrijas novērtējumu «Nobēlijs» ieguva 
informācijas tehnoloģiju uzņēmuma 
«Reply» uzdevumā – radīt ideju futūris-
tiskai kognitīvo datu sistēmai, kas pati 
spēj analizēt cilvēku radītus datus un 
sniegt priekšlikumus cilvēkam dažādās 
dzīves sfērās. «Nobēlijs» prezentēja ideju 
par personalizētu treneri izglītības jomā, 
kas, analizējot cilvēka iesniegtos datus, 
palīdzētu veiksmīgāk iegūt izglītību. 
Interesants komandai šķita arī līmes ra-
žošanas uzņēmuma «Colquímica» dotais 
uzdevums, kurā bija jārada stratēģija 
luminiscētās līmes ieviešanai tirgū. 

Komanda, kas nedomā  
«vienās sliedēs»

«Nobēlija» puiši ir pārliecināti, ka 
sasniegt tik augstus panākumus pa-
līdzēja komandas gars. «Sastrādāties 
ar cilvēkiem komandā ir ļoti svarīgi. 
To inženieri parasti nenovērtē,» saka 
Linards. Sacensībās par doto uzdevu-
mu bija jāmeklē papildinformācija, tad 
jāizdomā ideja, ko prezentēt žūrijai, un 
visbeidzot jāizdomā, kā to pasniegt. 
«Viens cilvēks to nevar izvilkt, ir jāpa-
ļaujas uz komandas biedriem,» piebilst 
Linards.

Gūt sasniegumus palīdzēja arī puišu 
atšķirīgā pieeja uzdevumiem. Lai arī 
trīs no komandas dalībniekiem pārstāv 
Elektronikas un telekomunikāciju fa-
kultāti (ETF) un tikai viens –  Materiāl-
zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti 
(MLĶF), katrs uzdevumos spēja ienest 
savu skatījumu. «Mēs visi spējam do-
māt nevis «vienās sliedēs», bet paska-
tīties uz problēmu atšķirīgi. jo vairāk 
viedokļu, jo vairāk var izkristalizēties 
kādas lietas, kaut kas jauns. Pats jau tu 
vari domāt un pat nejust, kā tu ieciklē-
jies vienā virzienā. Atnāk otrs un pasa-
ka – tas tomēr nav forši, tā nevar darīt. 
Tad tu saproti – ā, jā, tiešām. Tā rodas 
jauna ideja,» saka Roberts. 

Puiši uzsver, ka pieredzi un vērtīgas 
idejas sacensības iemācīja smelties ne 
tikai vienam no otra, bet arī no citiem 
Eiropas spēcīgākajiem inženierzinātņu 
studentiem. «Finālā cīnījās ļoti spēcīgas 
komandas. Bija interesanti sākumā 
pašiem piedāvāt risinājumus dažādām 
inženiertehniskām problēmām un pēc 
tam paskatīties, kā citas komandas tiek 
galā ar uzdevuma izpildi uzdevumu,» 
saka Roberts.

Saņem arī darba piedāvājumu

Šogad «Nobēlijs» sacensībās nolēmis 
startēt atkal un cer latiņu Eiropas līmenī 
pacelt vēl augstāk, taču uzskata, ka uz 
to nekādā gadījumā nedrīkst koncentrē-
ties, «tad var būt liela vilšanās». Sacensī-
bās ir vērts piedalīties ikvienam topoša-
jam inženierim. «Tur var tikai iegūt; pat ja 
neuzvari, tu saņem bezmaksas T-kreklu 
un vēl pusdienas,» smejoties saka puiši. 
Turklāt sacensības ne tikai iemācīs do-
māt ārpus teorētisko zināšanu rāmja un 
izmantot zināšanas praksē, bet arī pa-
plašinās kontaktu loku, kas var izrādīties 
būtiski tālākajā profesionālajā darbībā 
pēc augstskolas absolvēšanas.

«Tu satiec cilvēkus, kuriem ir līdzīgas 
intereses. Vienmēr ir tā – jo tu vairāk 
apgrozies kādās aprindās, jo vairāk 
jaunu draugu un interešu vari iegūt. 
Nedrīkst arī aizmirst, ka tieši cilvēki, kuri 
piedalās šāda veida sacensībās, ir tie, 
kuri nākotnē tiešām kļūs par inženie-
riem un iespējams – pat par kolēģiem,» 
pārliecināts Roberts.

Sacensības ir lieliska platforma, kur 
prezentēt sevi lieliem Eiropas uzņēmu-
miem, un tas paver starptautiskas darba 
iespējas nākotnē. Darba devēji meklē 
jaunus talantus, kuri ne tikai zina noteik-
tu formulu, definīciju vai programmu, 
bet arī spēj komunicēt ar saviem kolē-
ģiem, strādāt komandā, prezentēt savu 
ideju, noticēt tai un pārliecināt par to arī 
citus. Arī vienam no «Nobēlija» koman-
das biedriem – Linardam – pēc veiksmī-
gā starta finālā tika piedāvāta darba vieta 
vienā no sacensībām piesaistītajiem uz-
ņēmumiem «Reply». Puisis vēl apsver, vai 
pēc maģistrantūras studijām dosies uz šo 
uzņēmumu vai īstenos ambiciozo mērķi 
stažēties Eiropas Kosmosa aģentūrā. 

Kas ir EBEC?
«EBEC» (Eiropas BEST Inženieru sacensības) ir Eiropas tehnisko universitāšu studentu apvienības BEST (Board of 
European Students of Technology) organizētas sacensības. Organizācijas prioritāte ir piedāvāt augstas kvalitātes 
pakalpojumus studentiem visā Eiropā, iesaistot un apvienojot trīs sadarbības puses: studentus, uzņēmumus 
un universitāti. Tieši tādēļ radītas sacensības, kas tehnisko universitāšu studentiem dod iespēju uzzināt par 
problēmām, ar kurām savā ikdienas darbā saskaras uzņēmumi un tās risināt. 

Latvijā sacensību garu jau 13 gadus uztur organizācija «BEST-Riga», kurā darbojas 40 aktīvu RTU studentu, 
pārstāvot gandrīz visas fakultātes. Ik gadu tieši šie jaunieši organizē sacensību lokālo kārtu, pulcējot kopā 
apmēram 120–150 studentu. 2014. gadā viņiem tika uzticēta arī sacensību fināla organizēšana. Šajā finālā 
tieši RTU komanda «Mērcīte» – jānis Melderis, Rihards Dziedātājs, Artūrs Bērziņš un Gunārs Zelčs – triumfēja 
konstruēšanas kategorijā 15 Eiropas spēcīgāko komandu konkurencē.  

Vairāk par sacensībām iespējams uzzināt sacensību mājaslapā sacensibas.rtu.lv.
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AlUMNI

peldēt  
pret straumi

  AIjA FEDOROVA 
      RTU Absolventu asociācija 

Kad 2012. gadā savu darbību 
sāka RTU Absolventu asociācija, tā 
augstskolas dzīvē iedibināja vairā-
kas jaunas tradīcijas. Viena no tām ir 
Absolventu peldēšanas sacensības, 
kas šoziem, pateicoties sacensību 
idejas autora RTU absolventa Edga-
ra Šturca entuziasmam, turpinās jau 
ceturto sezonu. Žurnālam «jaunais 
Inženieris» Edgars aizrautīgi dalās 
studiju laika piedzīvojumos, un inte-
resanti, ka daudzi no šiem stāstiem 
lielākā vai mazākā mērā ir saistīti ar 
ūdeni. 

«Vēlais» sportists

Edgara aizrautība ar peldēšanu 
sākās vidusskolas laikā, kad viņš izman-
toja apmaiņas mācību programmas 
iespējas, lai vienu gadu studētu 
Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV). 
Kaut arī pirms tam savas attiecības 
ar sportiskām aktivitātēm Edgars 
smaidīdams politkorekti dēvē par 
ļoti rezervētām, nokļūšana ASV bija 
liels pavērsiens, kas radīja apņem-
šanos izmēģināt ko tādu, kas nekad 

agrāk nebija darīts. «Tā nu iesaistī-
jos ūdenspolo komandā, darbojos 
vieglatlētikā un tādā interesantā 
sporta veidā kā restlings.» 

Pēc atgriešanās Latvijā un iestā-
šanās RTU Inženierekonomikas un 
vadības fakultātē Edgars turpināja 
sportot, novērtējot augstskolas 
sniegtās iespējas – gan piedalījās 
RTU organizētajās sporta aktivitā-
tēs, gan arī regulāri devās peldēt 
uz Ķīpsalas peldbaseinu. Studiju 
laikā Edgars izmantoja arī «Erasmus» 
piedāvātās iespējas un aktīvi dar-
bojās Eiropas tehnisko universitāšu 
studentu organizācijas BEST Latvijas 
filiālē. Tomēr pirms 10 gadiem aktī-
va dzīvesveida popularitāte Latvijā 
vēl nebija ieguvusi pašreizējos 
apmērus un daudziem teiciens par 
veselu garu veselā miesā nešķita 
sevišķi aktuāls. «Manā laikā kursa-
biedri nebija pārāk aktīvi. Protams, 
visi ir gandarīti, ja viņi ir aizvesti, 
pierunāti un izdarījuši, bet, lai tiktu 
līdz tam brīdim, tas ikreiz ir nedaudz 
izaicinājums,» stāsta Edgars, «ja bez 
mācībām un auditorijās pavadītā 
laika izmantojam citas universitātes 
sniegtās iespējas, visas šīs papildu 

lietas – sports, sabiedriskā aktivitāte 
un ceļošana apmaiņas programmās – 
līdzās iegūtajām zināšanām ir piere-
dze, kas nekad netiks atņemta.» 

Tolaik izveidojusies neliela domu-
biedru grupiņa, kas turējās kopā visu ba-
kalaura un maģistra studiju laiku. «Man 
joprojām daži kursabiedri ir palikuši labi 
draugi, ar kuriem sazinos arī profesionā-
los jautājumos. Nestudējot RTU, es tik 
foršus draugus nebūtu ieguvis. Ne tikai 
foršus, bet arī labus un stiprus draugus», 
stāsta Edgars, piebilzdams, ka ideja 
par pirmajām peldēšanas sacensībām 
daļēji radusies tieši draugu dēļ.

Cīņa par ananasu 

Pēc augstskolas absolvēšanas 
Edgars turpināja trenēties un uzlabot 
savas peldēšanas prasmes, tomēr drīz 
vien radušās pārdomas par to, ka re-
zultātus nav ar ko salīdzināt. «Tobrīd 
sapratu, ka īsti nav tādu peldēšanas 
sacensību amatieriem. ja tu ej peldēt 
tikai savam priekam, nav iespēju pār-
baudīt savas prasmes, uzlabojumus.» 
Sazinoties ar augstskolu, izdevās no-
organizēt pirmās sacensības Ķīpsalas 
peldbaseinā draugiem, bet pēc tam 

Peldēšana RTU absolventa 
Edgara Šturca dzīvē ienāca īstajā 
brīdī, lai ar sportu aizrautos pats 
un līdzīgi domājošos motivētu 
RTU Absolventu peldēšanas 
sacensībām
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RTU Absolventu peldēšanas sacensību dalībnieki smej, ka tradicionālais ananass ir sacensību 
galvenā trofeja, un tas apliecina, ka šoreiz par rezultātu svarīgāks ir kopīgi pavadītais laiks

radās ideja to visu turpināt un attīstīt. 
Edgars ar savu ieceri devās uz jaundi-
bināto RTU Absolventu asociāciju, un 
tā rezultātā 2012. gada ziemā norisi-
nājās pirmās RTU Absolventu peldē-
šanas sacensības amatieriem  
50 metru brīvajā stilā visām vecuma 
grupām gan sievietēm, gan vīriešiem.

«Sākumā bija daudz potenciālo 
dalībnieku jautājumu un atrunu – 
«kas tās par sacensībām», «es sen ne-
esmu peldējis», «tur noteikti visi būs 
profesionāļi…» Taču mēs organizējām 
sacensības neprofesionāļiem! Notei-
cošais bija visiem kopīgi veidot labas 
atmiņas, nevis koncentrēties tikai uz 
rezultātiem,» atceras Edgars. Tiesa, tas 
nenozīmē, ka sacensību gars izpaliek, 
to uzturēt dzīvu palīdz arī RTU Absol-
ventu asociācijas sarūpētās balvas. 
«Es atceros, ka pirmajās sacensībās 
Anita Straujuma (RTU Absolventu aso-
ciācijas izpilddirektore – red.) bez lielās 
balvas – gada abonementa Ķīpsalas 
peldbaseinā – bija sagādājusi arī ana-
nasus, kas tagad jau kļuvis par tādu 
kā peldēšanas sacensību simbolu, un 
daudzi cīnās tieši par ananasu,»  
Edgars smaidīdams atceras peldēša-
nas sacensību pirmsākumus.

Ne vienmēr viss veicies gludi, un 
gadījušies arī dažādi amizanti notiku-
mi – kam pēc starta nokritušas peld-
brilles, kam – peldkostīms, tomēr lai-
ka gaitā RTU Absolventu peldēšanas 
sacensības to dalībniekiem ir kļuvu-
šas par vienu no gada gaidītākajiem 
pasākumiem, kurā satikt līdzīgi domā-
jošos. Kaut arī sacensības paredzētas 
amatieriem, tām ir savs profesionālais 
tiesnesis Dainis Podkalns, kurš rūpīgi 
seko līdzi sekunžu simtdaļām, kā arī 
tam, lai notiktu pareiza iesildīšanās 
un tiktu ievērots sacensību nolikums. 

Visi ūdens agregātstāvokļi

Peldēšana Edgara dzīvē vienlai-
kus kļuvusi gan par sportu, gan arī 
brīvprātīgo darbu, organizējot RTU 
absolventu sacensības. Taču intere-
santi, ka ūdens, tēlaini izsakoties, visos 
tā agregātstāvokļos viņu vairākkārt 
pamudinājis aizrautīgiem piedzīvoju-
miem, sākot ar darbu kalnu slēpošanas 
kūrortā jaunzēlandes kalnos, aizrauša-
nos ar kaitbordu vai studiju apmaiņas 
braucienu uz svelmaino Portugāli un 
beidzot ar mēnesi ilgām dzīvības  

glābšanas apmācībām atklātā jūrā 
kopā ar rūdītiem glābējiem no Vācijas.

«Man ir arī hobijs peldēt jūrā ziemā, 
bet pirmajā gadā salūzu. Vienā dienā 
temperatūra pēkšņi nokritās no mīnus 
diviem uz mīnus 10 grādiem, un nevarē-
ju ieiet jūrā, vienkārši nespēju saņemties. 
Tajā gadā Latvijā notika čempionāts 
ziemas peldēšanā, aizbraucu pajautāt 
profesionāļiem, kas jādara, lai norūdītos. 
Pilnīgi visi toreiz man teica, ka recepte 
ir nemainīga – ņem un dari. Lai vai kādi 
mīnusi nebūtu, viss ir galvā. Un tā ir ar 
daudzām lietām dzīvē, ņem un dari, jo 
gandarījums par paveikto pēc tam ir ar 
uzviju,» atceras Edgars.

Viņa ikdiena paiet darbā starptau-
tiska ķimikāliju uzņēmuma «Cabot 

Corporation» Eiropas reģiona biznesa 
pakalpojumu centrā Rīgā un, kaut arī 
RTU iegūtās zināšanas savā darbā viņam 
ļauj justies kā zivij ūdenī, pēc intensīvas 
darbdienas un darba nedēļas ir vēl-
me atpūsties. Šeit labi noder drauga 
vectēva padoms par to, ka vislabākā 
atpūta ir nodarbes maiņa: «Es zinu, ka 
nesen mans paziņa Latgalē organizēja 
nodegušas mājas atjaunošanu, manu-
prāt, tas gandarījums, ko var saņemt, 
palīdzot citam, nav nopērkams ne par 
kādu naudu, un tieši tāpat man ir ar 
peldēšanas sacensībām. Aizeju, satie-
ku tos cilvēkus un pat nemanu, kā pil-
nībā esmu atbrīvojies no tā noguruma, 
kas pa nedēļu sakrājies, birojā sēžot.» 
jo stāsts vienmēr ir par to, kā pārvarēt 
sevi un spēt peldēt pret straumi, kad 
tas nepieciešams. 
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VēLIES PIEDALīTIES?

@RTUAlumni

fb.com/RTUAlumni

RTU Absolventu asociācijas  
amatieru peldēšanas  sacensības

Pieteikšanās: ej.uz/alumni_peld
RTU Ķīpsalas peldbaseinā
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TRAdĪCIJAs

Augstskola ir ne vien iespēja iegūt 
vērtīgas zināšanas, kas palīdz būvēt 
pamatus profesionālajai karjerai, bet 
arī laiks, kad mesties piedzīvojumos un 
iepazīt daudz jaunu cilvēku ar līdzīgām 
interesēm un problēmām, vienotām 
vērtībām un skatījumu uz pasauli. 
Un, ļoti iespējams, tieši augstskolā uz-
plaukst īpaša draudzība, kas turpinās 
mūža garumā, gluži kā šajā stāstā. 

Trīs meitenes un 22 puiši  
1970. gadā satikās Rīgas Politeh-
niskā institūta Elektroenerģētikas 
fakultātē (tagad – RTU Enerģētikas 
un elektrotehnikas fakultāte), lai 
apgūtu vienu – automātiskās elek-
tropiedziņas un rūpniecības iekārtu 
automatizācijas – specialitāti, kam 
pēc PSRS standartiem bija piešķirts 
specialitātes numurs 0628. 

Kursabiedri Kronvalda bulvāra 
auditorijās un laboratorijās kopīgi 
izturējuši studiju pārbaudījumus 
un arī tolaik dibināto draudzību 
noturējuši visu dzīvi. Ikreiz kāds 
no kursabiedriem organizēt tikša-
nos piesakās brīvprātīgi, un šogad 
gadskārtējā salidojumā viņi  
tikās jau 40. reizi. 
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vieNojošais kods  
RPI 0628

«Man viņi ir tādi paši puikas» 

«Tuvojoties kārtējai tikšanās reizei 
ar bijušajiem kursabiedriem, varu pat 

neatcerēties, kad un kur tā notiks, jo, 
pasākumam tuvojoties, tik un tā at-
skanēs zvani un atgādinājumi. Tā tas 
notiek katru gadu, un tam ir zināma 
rūpestības noskaņa. Rūpestības, kāda 
mēdz būt tuvu cilvēku vidū. Mūsu 
tuvība ir ļoti īpaša. Tā radusies ne ti-
kai, satuvinoties skaistajos jaunības 
gados, kad tie koki skvērā pie fakultā-
tes ēkas bija garāki, bet arī šo tuvību 
stiprinot regulārās tikšanās reizēs 
daudzus gadus pēc izlaiduma. Kas vēl 
atceras, cik veikla, skaista un asprātīga 
es biju savos 18?! Tikai mani kursa-

biedri! Un man viņi ir tādi paši puikas, 
mulstoši un reizē koķetīgi, centīgi un 
kuplām matu cirtām.

Mums ir interesanti ne tikai būt 
kopā atmiņās, bet arī dalīties savos 
meklējumos un sasniegumos, jo mūsu 
darba un karjeras ceļi ir bijuši ļoti da-
žādi, tie nebūt nav līdzīgi, kā varētu 
gaidīt vienas specialitātes absolven-
tiem. Arī mana karjera veidojusies tālu 
no enerģētikas – strādāju pasažieru 
pārvadājumu nozarē, esmu AS «Rīgas 
Taksometru parks» komercdirektore.»

Kursabiedru draudzība, 
kas sākās 1970. gadā un 
turpinās joprojām

 ELĪNA SPRūDE-NESENBERGA

ANITA PAKALNIECE:
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Varbūt ir vēl kāds kurss 
vai grupa, kuriem arī ir 
tik saliedēts kolektīvs, 
interesanti piedzīvojumi 
un regulāri salidojumi?  
 
Rakstiet uz infocentrs@rtu.lv!

Gada svarīgākais notikums 

«Katra gada svarīgākais notikums 
ir grupas salidojums, bet grupas 
visu laiku svarīgākais notikums bija 
tikšanās ar tā brīža Valsts prezidentu 
Andri Bērziņu RTU 150 gadu jubilejas 

svinību laikā «Arēnā Rīga». A. Bērziņš 
bija izbrīnīts par saliedēto grupu. Viņš 
stāstīja, ka arī viņa kursabiedri bieži 
tiekas, tomēr tik spēcīgu tradīciju kā 
mūsu kursam viņiem nav.

RTU esmu ieguvis arī maģistra 
grādu, aizstāvot darbu par oglekļa 
stratēģijas metodikas izstrādi un ap-
robāciju. Ar RTU sadarbojos arī savā 
vienīgajā darba vietā – AS «Valmieras 
piens»: uzņemu studentus izbrauku-
ma nodarbībās, iepazīstinu ar vides 
risinājumiem, ražošanas notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām, palīdzu studen-
tiem rakstīt bakalaura un maģistra 
darbus, pēc profesores Dagnijas Blum-
bergas aicinājuma kopā ar RTU pieda-
lāmies dažādos pilotprojektos.» 

Karogu izkrāso ar lodīšu  
pildspalvām 

«Dzimis esmu Ventspils pusē, pamat-
skolu absolvēju Ancē, bet vēlāk kopā 
ar vēl diviem turpmākajiem RPI kursa-
biedriem beidzām Ventspils 1. vidus-
skolu. Mēs, ventspilnieki, arī kopmītnēs 
dzīvojām trijatā vienā istabiņā. Lielākā 
daļa grupas studentu toreiz dzīvoja kop-
mītnēs, tomēr arī nedaudzie rīdzinieki 

bija bieži viesi – kopīgi gatavojāmies 
laboratorijas darbiem un mācījāmies, 
arī jubilejas un citus svētkus svinējām 
kopā. Ar istabiņas biedriem joprojām 
sazināmies ikdienā, dodamies kopīgos 
izbraucienos un palīdzam cits citam arī 
sadzīviskās lietās. 

Liela nozīme grupas saliedēšanā bija 
tolaik obligātajam pasākumam – pirm-
kursniekiem veselu mēnesi bija jāpieda-
lās kolhozu ražas novākšanā. Mums bija 
tā laime lasīt kartupeļus Smiltenes apkai-
mē, Blomē. Šeit arī tika izveidots grupas 
karogs no mūsu grupasbiedres Anitas 
palaga. Zīmējums tapa ar dažādu krāsu 
lodīšu pildspalvām, tā autors bija nu jau 
aizsaulē aizgājušais Andris. Vēlāk karogs 
tika papildināts ar salidojumu vietu nozī-
mītēm, uzlīmēm un citiem atribūtiem.

Lielākā daļa grupasbiedru, tuvojo-
ties studiju beigām, sāka veidot ģime-
nes, tāpēc vēlāk salidojumos par pašsa-
protamu kļuva tradīcija ierasties kopā 
ar otrajām pusītēm. Vienā salidojumā 
mums pat bija ierīkots «dārziņš» mūsu 
atvasītēm. Kaut arī gadu gaitā ģimeņu 
sastāvs pamainījies, mūsu kolektīvs ir 
tikai nostiprinājies, un visi ar lielu inte-
resi gaida ikgadējo satikšanos.

Dzīve mūs katru vedusi pa dažā-
diem ceļiem, taču studiju laikā iegūtā 
draudzība ir stipra joprojām. Un ik 
gadu par to tikai pārliecināmies. Bet 
tas, ka mēs dzīvojam dažādās Latvijas 
vietās, mūsu salidojumus padara tikai 
interesantākus – katru gadu salidojums 
notiek citur, un tā varam labāk iepazīt 
savu Dzimteni.»

Kopā gan kāzās, gan bērēs

«Tradīcija satikties katru gadu sā-
kās uzreiz pēc studiju beigšanas. Pēc 

diplomu saņemšanas kursabiedri  
norunāja tikties septembrī, lai pa-
stāstītu, kā iekārtojušies jaunajās 
darba un dzīves vietās. Pēc tam šķita 
pašsaprotami, ka jātiekas arī turpmāk. 

Šis kurss ir ļoti draudzīgs, un jau 
studiju gados kopā svinēja visas kāzas. 
Arī tagad salidojumos piedalās gan 
vīrs, gan sieva. Kursabiedri ir kopā 
ne tikai salidojumos, bet arī sāpīgos 
brīžos. Skumīgi bija atvadīties no kur-
sabiedriem jura, Valda un Andra, kā 
arī būt līdzās, kad draugi atvadījās no 
saviem tuviniekiem. 

Gadu gaitā ir izveidojies salido-
juma rituāls – iepriekšējā salidojuma 
organizētājs visiem redzamā vietā no-
vieto grupas karogu. Pēc organizētāja 
uzrunas vārds tiek dots katram kursa-
biedram. Katrs stāsta par jaunumiem 
pēdējā gada laikā darba un personī-
gajā dzīvē, atbild gan uz nopietniem, 
gan nenopietniem jautājumiem. Šajā 
mirklī katram ir iespēja pieteikties or-
ganizēt nākamo salidojumu. Pēc kopī-
gas pasēdēšanas seko dejas, dziesmas, 
bieži vien pirts apmeklējums, bet 
nākamajā rītā – dažādas sporta akti-
vitātes.»

RAITIS LEjASMEIERS:

NELLIjA SPRūDE, viena no draudzīgo  
kursabiedru sievām:

RūDOLFS VEINBERGS:
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Gūt pieredzi 
ārzemēs pat trīsreiz
RTU studente topošā arhitekte  
Liene Švarce, izmantojot «Erasmus+» 
iespējas, paguvusi doties studiju 
un prakses apmaiņā pat uz trim 
dažādām valstīm

Liene Švarce 
Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes profe-
sionālā bakalaura studiju programmas «Arhitektū-
ra» 5. kursa studente:

«Studiju laiks ir bijis ļoti aizraujošs, un 
viena no atmiņā paliekošākajām lietām ir 
bijusi iespēja doties uz vairākām Eiropas 
valstīm «Erasmus+» apmaiņas program-
mā. Pirmā pieredze bija studiju apmaiņa 
Parīzes Arhitektūras augstskolā (L’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris 
La Villette) Francijā bakalaura studiju  
3. kursā, bet vēlāk – studiju 4. un 5. kursā – 
izmantoju prakses iespējas divos arhitektu 
birojos – «Polyform» Kopenhāgenā (Dāni-
jā) un «Nabito» Barselonā (Spānijā).

Parīzē man bija iespēja apgūt dažādus 
interesantus priekšmetus, kā arī pašai 
organizēt studiju procesu, apmeklējot 
nodarbības sev tuvās un interesējošās 
jomās. Arhitektūras projektēšanā vien bija 

iespēja izvēlēties starp aptuveni 10 pilnīgi 
atšķirīgiem darba uzdevumiem. Tika or-
ganizēti mācību ceļojumi – projektēšanas 
priekšmetā devāmies nedēļu ilgā eks-
kursijā uz Venēciju Itālijā, priekšmetā par 
Francijas piļu arhitektūru apbraukājām 
vairākas nozīmīgas pilis Parīzes apkaimē, 
bet mākslas priekšmetā daudz strādājām 
ārpus studiju telpām, piemēram, apmek-
lējot izstādes un skicējot uz ielām. ārpus 
studiju procesa Parīzē paguvu apmeklēt 
dažādus muzejus, izstādes, arhitektūras 
seminārus, kā arī apskatīt ļoti daudz arhi-
tektūras šedevru.

Plānojot studiju praksi, jau laikus biju 
izlēmusi, ka vienā studiju gadā vēlos 
doties praksē uz divām pilnīgi atšķirīgām 
valstīm. Pirmo izvēlējos vienu no ziemeļu 
valstīm – Dāniju. Esot Kopenhāgenā, pilnī-
gi citādāk paskatījos uz ainavu arhitektūru 
un publiskās ārtelpas veidošanu.  

Apbrīnoju to, cik daudz domāts par iedzī-
votāju labsajūtu, lielo iedzīvotāju skaitu, 
par to, kā ēkas sasaistīt ar ārtelpu, pilsētvi-
di. Arhitektu birojā «Polyform» strādāju ļoti 
daudzveidīgos – labiekārtojuma, dzīvo-
jamo ēku, kā arī publisko ēku – projektos. 
Interni biroja vidē tiek integrēti gluži kā 
pārējie darbinieki. Esot grupā ar vairākiem 
biroja arhitektiem, jutos kā līdzvērtīgs gru-
pas biedrs, kura idejas un ieteikumi tiek 
pamanīti un novērtēti. 

Savukārt otrajā semestrī devos uz sau-
laino Barselonu. Tā bija izteikti kontrastē-
joša, salīdzinot ar Kopenhāgenu, ne vien 
laikapstākļu, bet arī kultūras, arhitektūras, 
cilvēku dzīvesveida un dzīves uztveres 
ziņā. Arhitektūras pasūtījumu pašlaik ir 
mazāk, tāpēc «Nabito» birojs, kur strādāju, 
vairāk nodarbojas ar interjera projektiem, 
bija arī pasūtījumi no Dubaijas. Šajā birojā 
pirmo reizi guvu pieredzi interjera projek-
tēšanā, kas radīja daudz lielāku interesi 
un izpratni par dažādiem materiāliem un 
dizaina elementiem. Paspēju arī apgūt 
spāņu valodu, trīs mēnešus apmeklēju 
valodu kursus, kā arī regulāri piedalījos 
valodu vakaros, kur neformālā gaisotnē 
var mutiski praktizēt valodu un iepazīt 
ļoti daudz interesantu dažādu tautību  un 
vecumu cilvēku ar plašu interešu loku.

Manuprāt, pieredze ārzemēs dod ne-
atsveramu ieguldījumu ne tikai profesio-
nālajā izaugsmē, bet arī personības attīs-
tībā. Ļoti novērtēju universitātes sniegto 
iespēju un ieguldījumu šādas pieredzes 
gūšanai un pilnīgi noteikti iesaku jebku-
ram uzņemties šo izaicinājumu! » 

Mobilitātes programmā «Erasmus+» par studentu un mācībspēku apmaiņu RTU ir noslēgusi sadarbības līgu-
mus ar vairāk nekā 250 Eiropas Savienības (ES) augstskolām. 

Nākamais stipendiju konkurss studentiem studiju un prakses mobilitātei tiks izsludināts 2016. gada janvārī. 
Vairāk informācijas par mobilitātes programmu «Erasmus+» var iegūt RTU Starptautiskās sadarbības departa-
menta Starptautiskās mobilitātes nodaļā vai www.rtu.lv/erasmus.

Informāciju sagatavoja Evita Miščuka  
RTU Starptautiskās sadarbības departamenta Starptautiskās mobilitātes nodaļa

Liene (otrā no kreisās) kopā ar kolēģēm no arhitektu biroja «Poliform» Dānijā
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JAUNākās RTU GRāMATAs

Viktors Nešpors 
«Mikroekonomikas teorijas pamati»

RTU profesora V. Nešpora mācību grāmata aptver mikroekonomikas pamatjautājumus. 
Tā uzrakstīta saistošā valodā, grāmatā ir daudz uzdevumu un piemēru, kā arī 
kontroljautājumu pašpārbaudei. Visiem uzdevumiem grāmatas beigās ir sniegtas 
atbildes. Grāmata paredzēta studentiem, bet būs noderīga visiem, kas interesējas 
par ekonomikas teorijas jautājumiem. Grāmatu var iegādāties RTU Grāmatnīcā, tā ir 
pieejama arī RTU Zinātniskajā bibliotēkā.

Svetlana čornaja 
«Fizikālās ķīmijas uzdevumu krājums ar uzdevumu risināšanas paraugiem. 

Elektroķīmija. Kinētika»

RTU profesores S. čornajas sastādītais uzdevumu krājums paredzēts RTU 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes un citu augstskolu ķīmijas fakultāšu 

studentiem. Katru grāmatas nodaļu autore sāk ar īsu teorētisku izklastu: tajā 
definēti pamatjēdzieni un dotas pamatformulas. Pēc tam seko risinājuma paraugi 
ar paskaidrojumiem. Katras nodaļas noslēgumā ir uzdevumu varianti patstāvīgai 

risināšanai. Grāmata ir pieejama RTU Zinātniskajā bibliotēkā.

Viktors Mironovs 
Mihails Lisicins 
«Perforētie metāla materiāli un to izmantošanas iespējas»

RTU profesora V. Mironova un pētnieka M. Lisicina sarakstītā rokasgrāmata ir paredzēta 
būvniecības un mehānikas specialitātes studentiem un doktorantiem, kā arī var būt 
noderīga inženierzinātņu speciālistiem būvkonstrukciju un mašīnbūves izstrādājumu 
projektēšanā. Īpaša uzmanība veltīta perforēto metāla materiālu ģeometriskajiem 
parametriem, fizikālajām un mehāniskajām īpašībām. Aprakstītas dažādas metodes un 
iekārtas metāla materiālu perforēšanai un profilēšanai. Grāmatā uzmanība pievērsta arī 
metāla materiālu korozijas aizsardzībai, kā arī sniegts ieskats perforēto metāla materiālu 
izmantošanas iespējām arhitektūrā un dizainā. 

Pēteris Apse-Apsītis 
Leonīds Ribickis 

«Elektrotehnoloģisko iekārtu bezvadu monitorings un vadība»

RTU profesora L. Ribicka un vadošā pētnieka P. Apses-Apsīša sarakstītā grāmata 
paredzēta studentiem un inženieriem, kam modernu tehnoloģisko risinājumu 

veidošanā nepieciešamas zināšanas par elektrotehnoloģisko iekārtu attālinātas 
vadības galvenajām metodēm un paņēmieniem. Mācību līdzeklis sniedz ieskatu 
elektrotehnoloģisko iekārtu bezvadu monitoringa un vadības sistēmu (EIBMVS) 

funkcionālajās struktūrās un klasifikācijā, kā arī grāmatā aprakstīti EIBMVS 
izmantošanas piemēri. Grāmatu var iegādāties RTU Grāmatnīcā,  

tā ir pieejama arī RTU Zinātniskajā bibliotēkā.
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Mēs TElEVĪZIJā

 DITA ARājA

«Taisām vaļā eksperimentu un 
studijā aicinām Rīgas Tehnisko uni-
versitāti!» Tā katru piektdienas vakaru 
Latvijas Televīzijas (LTV) erudīcijas spēlē 
skolēniem «Gudrs, vēl gudrāks» paziņo 
raidījuma vadītājs Valters Frīdenbergs, 
un tad viss sākas. RTU studenti konkur-
sa dalībniekiem rāda eksperimentus 
un, pamatojoties uz tiem, uzdod  

jautājumus. RTU dalība gudrinieku 
raidījumā ir 2015./2016. gada sezonas 
jaunums. Studenti jautājumus uzdod 
gan klātienē raidījuma ieraksta brīdī, 
gan arī ar video palīdzību, rādot ekspe-
rimentus RTU laboratorijās.

Raidījums ēterā tiek demonstrēts 
piektdienu vakaros plkst. 19.05, un tajā 
piedalās Latvijas vispārizglītojošo skolu 

Gudri.  
uN vēl Gudrāki
RTU piedalās televīzijas raidījuma  
«Gudrs, vēl gudrāks» filmēšanā

5.—12. klases skolēni. Katrs mācību 
gada mēnesis, sākot no oktobra, ir 
veltīts kādai no klašu vecuma grupām 
no 6. līdz 12. klasei, bet sezonu noslēgs 
piektklasnieki, lai divpadsmitajiem 
ļautu gatavoties un kārtot noslēgu-
ma eksāmenus. RTU studenti kopā ar 
gudriniekiem būs līdz pat mācību gada 
beigām.

Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes laboratorijā viss saga-
tavots filmēšanai un vēl reizi tiek izmēģināts eksperiments ar vada 
pārdegšanu. Tūlīt, tūlīt ieradīsies LTV filmēšanas grupa, lai iemūžinā-
tu eksperimentu un jautājumu, ko uzdot 7. klases gudriniekiem. 

«Sveiki, jaunieši!» Trīs piekt-
dienas vakarus novembrī sep-
tītklasniekus video ierakstā 
sveicināja Enerģētikas un elek-
trotehnikas fakultātes students 
Ritvars Grēbers, uzdodot viņiem 
jautājumus par energodrošību. 
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Statīvā iestiprinātu vadu pieslēdz pie strāvas, tas 
sāk kūpēt, izolācija aizdegas, un vads pārdeg. Kāpēc? 
Par šo jautājumu galvas lauzīja septītklasnieki.

Šos trīs kopā sastiprinātos spoguļus tūlīt 
ieliks melnajā kastē, kurā spīdinās lāzeru, 
un spēles dalībniekiem būs jāatbild uz 
jautājumu, cik spoguļu paslēpti kastē?

Sestklasniekiem un astotklasniekiem eksperi-
mentus rādīja Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultātes 2. kursa students jurģis Ruža, jauniešus 
ievedot burvestību pilnajā ķīmijas pasaulē.

Kas notiek, kad traukā ar karstu 
ūdeni strauji ielej šķidro slāpekli? 
jurģis LTV studijā raidījuma vadītā-
ja Valtera acu priekšā uzbur baltu 
tvaika mākoni.

Kā migla! Kā mā-
koņi! Vai var saķert un 
paturēt plaukstā? Pēc 
jurģa eksperimentiem 
ar šķidro slāpekli jaut-
rība studijā sit augstu 
vilni.
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rtu atbalsta 
talaNtīGos sportistus
Konkursa kārtībā piešķirtas RTU 
budžeta vietas 19 jauniem un 
daudzsološiem sportistiem

2015./2016. studiju gadā pirmo-
reiz konkursa kārtībā apstiprinātas 
un piešķirtas 19 RTU budžeta vietas 
sportistiem, kuri uzrādījuši augstus 
sasniegumus sportā, kā arī guvuši 
labas sekmes mācībās vai studijās. 

Viena no šīm budžeta vietām pie-
šķirta studijām maģistrantūrā. Ir pa-
gājuši pirmie studiju mēneši, tāpēc 
vaicājām – ko nozīmē būt pilna laika 
studentam un sportistam  
vienlaikus?

Mērķis – Ziemas Olimpiāde

Ivo Šteinbergs 
Skeletons 
«Muitas un nodokļu  
administrēšana» 
Inženierekonomikas un  
vadības fakultāte (IEVF)

Ivo ir Latvijas vīriešu skeletona 
izlases trešais numurs, uz viņu tiek 
liktas cerības kā uz perspektīvu jau-
no censoni, kas varētu turpināt spo-
žos brāļu Dukuru panākumus. 

«Sportistiem Latvijā nav daudz 
iespēju, kur studēt, īpaši par budže-
ta līdzekļiem. Šāda iespēja ir Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmijā, bet 
tur man būtu jāmācās par sporta 
treneri,» stāsta Ivo. Inženierzinātnes 
viņam šķiet saistošākas, tāpēc Ivo izvē-
lējies studēt tieši RTU. 

Viņš apzinās augstākās izglītības 
būtisko lomu: «Visu mūžu sportot 
neplānoju, tāpēc uzskatu, ka ir vērtīgāk 

studēt ko citu – studiju programmu, 
kas nav saistīta ar sportu.»

Pašlaik Ivo dzīvo Murjāņos, jo tā vi-
ņam ir ģeogrāfiski izdevīga vieta – tādē-
jādi jaunais sportists var gan studēt Rīgā, 
gan apmeklēt treniņus Siguldā, bobsleja 
trasē. 

Runājot par studiju savienošanu ar 
sporta treniņiem, Ivo atzīst, ka tas nav 
viegli, nereti viņš uz savas ādas izjūtot 
gan noguruma sekas, gan laika trūkumu. 
«Taču esmu drošs, ka studēt būtu daudz 
grūtāk, ja IEVF mācībspēki nebūtu tik 
saprotoši un izpalīdzīgi. Tas ir liels iegu-
vums, studējot RTU,» pārliecināts ir Ivo.

«Studijas ir interesantas, man patīk 
studēt, tikai, protams, maz laika paliek 
atpūtai, jo treniņi ir arī sestdienās un 
svētdienās,» stāsta Ivo, piebilstot, ka tas 
gan nav šķērslis, lai viss notiktu ar pilnu 
jaudu.

Par savu lielāko panākumu Ivo 
uzskata dalību Pasaules kausa izcīņā 
skeletonā 2014. gadā un izcīnīto augsto 
9. vietu  Pasaules čempionātā skeleto-
nā un bobslejā junioriem Altenbergā 
2015. gadā. Savukārt par savu nākotnes 
mērķi sportā Ivo ir izvirzījis dalību  
XXIII Ziemas Olimpiskajās spēles, kas 
2018. gada februārī notiks Phjončhanā, 
Dienvidkorejā. 

sPoRTs

  EDGARS ŠPENGELIS

Treniņus Ivo aizvada Siguldas bobsleja trasē. Tieši tāpēc viņš izvēlējies dzīvot Murjāņos, kas ir 
ģeogrāfiski izdevīgāk –nokļūšanai gan uz studijām Rīgā, gan treniņiem Siguldā
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«Man patīk nopiet-
nas lietas, un par tādu 

uzskatu arī inženier-
zinātnes. Tāpēc man 
nebija šaubu, ka 
RTU sniegtā iespēja 
studēt bez maksas ir 
jāizmanto,»  

pārliecināta ir 
Anna, kurai bez 
lielas intereses 

par IT jomu, arī labi 
padodas matemātika 
un fizika. 

«RTU augstu vērtē 
sportiskās aktivitātes, 

tas man patīk. Piemē-
ram, uzskatu, ka ļoti vēr-

tīgs ir obligātais sporta 
priekšmets 1. kursā,» stās-
ta Anna. Viņa atzinīgi  

mājasdarbus un nokārtot kontroldar-
bus varēju pēc atgriešanās,» tā Anna.

RTU studente pirmo gadu ir iekļau-
ta Latvijas junioru izlasē biatlonā, un 
pašlaik viņas mērķis ir veiksmīgi pierādīt 
sevi kā sportisti ziemas startos, čempio-
nātos un citos sporta pasākumos. Bet, lai 
sasniegtu vienu no saviem nākotnes 
mērķiem – nokļūšanu Latvijas pieau-
gušo izlasē –, nāksies vēl pāris gadu 
paciesties, jo tas iespējams, tikai sa-
sniedzot 21 gada vecumu.

Anna uzskata, ka tas ir gods – pār-
stāvēt RTU. «Manuprāt, šī ir lieliska 
augstskola, kurā paralēli patīkamai un 
saistošai studiju videi sportisti var veik-
smīgi turpināt un attīstīt savu darbību 
arī sportā.» 

Ieskicējot līdzšinējos panākumus, 
Anna norāda, ka 2014./2015. gada sezo-
nā uzvarējusi «S! – FISCHER» Ziemas sko-
lēnu čempionātā distanču slēpošanā, 
ieguvusi vairākas godalgotas vietas Lat-
vijas tautas slēpojumos, kā arī sasniegu-
si labus rezultātus vasaras biatlona un 
skriešanas sacensībās. Savu panākumu 
atslēgu Anna rezumē pavisam īsi: «ja 
tēvs ir treneris, tad nav citu variantu!» 

radīja konkrētās programmas izvēle, jo 
«iespēju ir ļoti daudz»! 

«Man patīk praktiskas lietas, ko var 
pats darīt ar rokām – jaukt un taisīt, pie-
mēram, mobilos telefonus, zāles pļāvē-
jus un citas lietas,» puisis skaidro, kāpēc 
izvēlējies ETF un studiju programmu 
«Telekomunikācijas». Viņš atzinīgi no-
vērtē sadarbību ar mācībspēkiem.

Līdz šim Rolanda lielākais sasnie-
gums sportā ir 2013. gada Latvijas 
jaunatnes vasaras Olimpiādē izcīnītā 
sudraba godalga džudo (svara katego-
rijā līdz 66 kg).

«Pirmajos mēnešos, kopš studēju 
Rīgā, mazliet jau ir nācies iepauzēt 
treniņus, kas man vienmēr notikuši 
dzimtajā Alūksnē. Taču es noteikti 
pielāgošos, un 15 gadus, kas pavadīti, 
trenējoties džudo, vējā laist negrasos,» 
apņēmīgs ir Rolands. Viņš spriež, ka pir-
mais solis būs pārcelt treniņu vietu no 
Alūksnes uz Rīgu.

«15 gadus vējā mest negrasos»

Rolands Dobelnieks 
Džudo 
«Telekomunikācijas» 
Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultāte (ETF)

Rolandam ir 19 gadu, un 15 no 
tiem viņš trenējas džudo. Viņš sportista 
karjerā guvis jau vairākus nozīmīgus 
panākumus, taču tas, ka sportiskie 
panākumi viņam varētu sniegt iespēju 
studēt bez maksas, puisim bija pār-
steigums, ko viņš uzzinājis tikai neilgi 
pirms studiju sākuma. «Tā ir lieliska 
iespēja augstāko izglītību iegūt tiem 
jauniešiem, kuriem parasti nākas iz-
vēlēties starp studijām un sportu, jo 
nereti sportistiem ir daudz treniņu, un 
laika, ko veltīt studijām, kļūst mazāk,» 
spriež Rolands.

«Zināju, ka vēlos studēt RTU, jo RTU 
absolvēšana var sniegt labas karjeras 
iespējas,» uzskata Rolands. Tiesa, šaubas 

novērtē arī to, ka RTU palīdz studen-
tiem pierādīt sevi sportā, sniedzot 
iespēju piedalīties dažāda veida sporta 
pasākumos, piemēram, Universiādē. 

Kā viņai izdodas savienot studijas 
un sportu? «Ap plkst. 8 sākas nodarbī-
bas, un ap plkst. 14 jau varu doties uz 
treniņiem, tāpēc visu var paspēt,» tā 
studente. Kamēr Latvijā vēl nav sniega, 
jaunā sportiste fizisko formu uzlabo 
sporta zālē, nodarbojas ar skriešanu 
un brauc ar rollerslēpēm. Tomēr ir rei-
zes, kad Annai ir jāizvēlas, kam veltīt 
enerģiju – sportam vai studijām. 
Piemēram, novembrī Annai kopā ar 
citiem izlases kandidātiem bija ie-
spēja braukt uz Somiju, kur sniegainā 
apvidū aiz Polārā loka notika treniņi. 
«Taču man tajā laikā bija svarīgi stu-
diju pārbaudījumi, ko nevarēju kavēt, 
tāpēc šis pasākums man gāja secen,» 
atzīst jauniete.

Tomēr parasti sporta aktivitātes 
savienot ar studijām viņai izdodas, jo, 
piemēram, septembrī, kad Annai bija 
jādodas sportot uz Austriju, turklāt – 
jāpavada tur mēnesis, mācībspēki 
bija atsaucīgi un saprotoši. «Protams, 
visi darbi bija jāizdara, bet nodot  

Gods pārstāvēt RTU 

Anna Konovalova 
Distanču slēpošana un biatlons   
«Datorsistēmas» 
Datorzinātņu un informācijas  
tehnoloģijas fakultāte (DITF)
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kUlTŪRA

izaudziNājis  
600 dejotāju

Man dzīvē ir ārkārtīgi paveicies! Man ir tik 
interesanta dzīve

  LIGITA VAITA

U. Šteinam tautas deja ir tuva jau 
ilgi pirms «Vektora» dibināšanas, jo 
visa bērnība pavadīta, stāvot tuvākās 
un tālākās dejotāju rindās – vispirms 
tautas deju kolektīvā Lielvārdē pie 
slavenā horeogrāfa Harija Sūnas, 
bet vēlāk viņš savam skolotājam se-
koja arī uz tautas deju ansambļiem 
«Kalve» un «Dancis». «Izvēle jau ne-
bija grūta, Sūna bija mans lielākais 
skolotājs, padomdevējs. Kur viņš, 
tur mēs, liela daļa, pakaļ,» smaida  
U. Šteins. 

«Vektors» – piederības 
stiprinātājs

Savukārt «Vektora» sākums sais-
tāms ar laiku, kad 1958. gadā Rīgas 
Politehniskais institūts, U. Šteina 
vārdiem, «tika prom no universitā-
tes» – kad Latvijas Valsts Universitā-
tes (tagad – Latvijas Universitātes) 
tehnisko zinātņu fakultātes atdalījās 
un tika atjaunots Rīgas Politehnis-
kais institūts (tagad – RTU). Viņš 
pats tolaik bija nupat beidzis  
4.  kursu, atlicis vēl tikai pēdējais  
5. kurss. «Tas pacēlums bija milzīgs! 

Nebija jau slikti universitātē, bet 
mēs ļoti gribējām kaut ko savu. Pa-
cēlums bija gan RTU vadībai, gan 
mācībspēkiem un, nenoliedzami, arī 
studentiem,» skaidro U. Šteins, pie-
bilstot, ka pie kolektīvu dibināšanas 
liela nozīme bijusi toreizējam rekto-
ram Aleksandram Veisam, bez kura 
labvēlības un atbalsta lielā mērā 
universitātes kultūras dzīve nebūtu 
tik krāšņa un tradīcijām bagāta.

Taču nav gluži patiesība, ka  
U. Šteins vada «Vektoru» kopš  

pirmsākumiem, kā tas visbiežāk iz-
skan dejotāju aprindās. Pirmos di-
vus gadus «Vektoru» vadīja Ludmila 
Krūmiņa, tiesa, bez «Vektora» viņai 
bija vēl vairāki spēcīgi deju kolektī-
vi, tāpēc divus gadus vēlāk dejotāji 
paši uzrunājuši U. Šteinu. Vai nebija 
bail tik jaunam uzņemties kolektīva 
vadīšanu? «Nebija gan. Es jau,  

godīgi sakot, īpaši nelauzos,» stāsta 
U. Šteins, sakot, ka lēmumu nekad 
nav nožēlojis. 

«Vektors» un Kinostudija – uz 
mūžu

U. Šteins ir ļoti pastāvīgs un 
mētāties pa dzīvi nemīl – to lielā 
mērā apliecina arī fakts, ka viņš 
kopš studiju pēdējā gada, kad 
Rīgas Kinostudijas vajadzībām vel-
tīts diplomdarbs, līdz pat pensijai 
strādājis Kinostudijā un 55 gadus 

vadījis «Vektoru». «Man dzīvē ir 
ārkārtīgi paveicies! Man ir tik inte-
resanta dzīve! Kinostudijas darbu 
esmu iepazinis no visām pusēm, 
visos tā sīkumos, un tas vienmēr ir 
bijis interesanti. Tieši tāpat ir gājis 
ar «Vektoru». Nav bijis iemesla kaut 
ko eksperimentēt un mainīt,» atzīst 
U. Šteins. jāpiebilst, ka Kinostudijā 

Ja tev skatītājam nav ko teikt, nelien uz 
skatuves vispār – ar šādu pārliecību Uldis 
Šteins nenogurstoši ir vadījis RTU Tautas 
deju ansambli (TDA) «Vektors» jau  
55 gadus. Savas dzīves 80. jubilejas 
gadā viņš savu vecāko «bērnu» nodod 
talantīgās dejotājas un horeogrāfes 
Dagmāras Lejas rokās
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Visu, ko gribēju un varēju sasniegt karjerā, 
es izdarīju 

Sadarbība ar nākamo «Vektora» vadītāju Dagmāru Leju sākusies vairākās horeogrāfa  
Agra Daņiļeviča izrādēs

viņš nostrādājis 39 gadus, kuru laikā 
strādājis dažāda līmeņa amatos – 
sākot no inženiera elektriķa un līdz 
pat direktoram.

«Tā bija labākā kinostudija Pa-
domju Savienībā – tas komentārus 
neprasa. Prēmijas, algas, radošums, 
izaugsmes iespējas. Ko vēl vairāk 
var vēlēties? 70. gados Latvijā ne-
bija neviena rakstnieka, mūziķa, 
komponista, aktiera, režisora, kuru 
es nepazītu personīgi. jānis Peters, 
Pauls Putniņš, Māris čaklais – viņi 
visi man ļoti palīdzējuši «Vektora»  
koncertu organizēšanā! ja man 
vajadzēja mūziku, es varēju palūgt 
Raimondam Paulam, Imantam Kal-
niņam, Mārtiņam Braunam…,» uz-
skaita U. Šteins. 

Iespējams, tieši Kinostudijas 
pieredzes dēļ U. Šteins visus gadus, 
ko pavadījis tautas dejā, ir nelokāmi 
pārliecināts – pašdarbnieki nedrīkst 
pieļaut pašmērķīgu cīkstēšanos 
savā starpā. «Kinostudijā es vien-
mēr biju profesionālu mākslinieku 
vidē, tāpēc vienmēr esmu bijis 
pārliecināts, ka pašdarbnieku dzīvē 
nedrīkst «ievazāt» neko no profesio-
nālās mākslas sliktākās puses. Tas ir 
karjerisms, intrigas, aprunāšana, arī 
tā saucamā «izēšana»…,» uzskata 
U. Šteins. Par spīti lielajai pieredzei 
ansambļa vadītāja un Deju svētku 
virsvadītāja darbā viņš joprojām 
sevi uzskata par pašdarbnieku, jo 
viss iemācīts no paša un citu kolek-
tīvu vadītāju pieredzes. «Tikai tagad 
kolektīvu vadītājiem ir atbilstoša 
izglītība, bet tajā laikā jau nebija kur 
mācīties. Arī mans skolotājs H. Sūna 
bija tāds pats pašdarbnieks. Un es 
arī!» uzsver U. Šteins.

Uz Konservatoriju ar inženiera 
diplomu?

Ar pašdarbības tematu saistās 
vēl kāds amizants gadījums. «Savu-
laik diriģents Imants Kokars, vadot 
konservatoriju (tolaik – jāzepa Vī-
tola Latvijas Valsts konservatorija, 
tagad – j. Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija), mani aicināja par Ho-
reogrāfijas  katedras vadītāju. Bet 
tas taču būtu smieklīgi! Ar manu 
diplomu! Inženieris elektromehāni-
ķis! Es taču nevienu dienu neesmu 
augstskolā mācījies horeogrāfiju! 

jā, kursos, semināros, bet ne jau 
augstskolā! Kā es varu vadīt katedru 
konservatorijā?» atceras U. Šteins, 
piebilstot, ka viņš savu karjeru bū-
vēja Kinostudijā, tāpēc horeogrāfa 
izglītība nekad nav bijusi aktuāla. 
«Visu, ko gribēju un varēju sasniegt 
karjerā, es izdarīju Kinostudijā.»

«Domāju, ka tas man arī ļāvis tik ilgi 
noturēt studentisko un dzīvespriecīgo 
latiņu «Vektorā», jo man nekad nav 
bijis ambīciju būt pirmajam. jā, ir kaut 
kāds sevis iedomāts līmenis – vien-
mēr noturēties tā saucamajā Latvijas 

ansambļu augstākajā līgā –, bet, lai 
pašmērķīgi censtos būt pirmais? Nē!» 
stāsta U. Šteins. Viņš spriež, ka ir «sim-
tiem reižu sēdējis žūrijā, lai saprastu, 
cik subjektīva ir vērtēšana. «To neva-
jag pārvērtēt.»

U. Šteins atceras, ka tikai vien-
reiz – 1970. gadā – «Vektors» dabūja 
1. vietu Deju svētku skatē, turklāt ar 
vienādu punktu skaitu kopā ar ilg-
gadējiem laureātiem «Danci».  

«Toreiz nolēmām, ka iesim uz  
1. vietu. Un tad tiešām – atceros, 
tajā gadā bija 10 obligātās dejas. 
Mēs bijām tās «iedragājuši», lai 
tiešām jebkura deja būtu izcila. 
Tur vairs nebija veiksmes faktora, 
mēs bijām sagatavojušies jebkurai 
izlozei,» atceras viņš. jāpiebilst, ka 
deju skatē parasti tiek lozētas dejas, 
tāpēc vienmēr kādam kolektīvam 
paveicas vairāk, bet citam – mazāk. 
Tiesa, U. Šteina pieticība gluži ne-
sakrīt ar «Vektora» panākumiem, jo 
Deju svētku skatēs ansamblis vien-
mēr ir noturējies labāko trijniekā.

Lielākās personīgās uzvaras

Interesanti, ka savas lielākās 
mākslinieciskās uzvaras U. Šteins 
nesaista ar iegūtām vietām, bet gan 
emocijām. «Man personīgi augstā-
kais mākslinieciskais un emocionā-
lais punkts dzīvē bija rokopera  
«Lāčplēsis» 1988. gadā. Atceros, kad 
tikai sākām to gatavot, režisors Valdis 
Lūriņš un komponists Zigmārs Liepiņš 
mani saulainā dienā noķēra pie rokas 
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Pēc divām nodejotām sezonām «Vektora» dejotāju vārdi nokļūst īpašā Ulda Šteina  
veidotajā ansambļa grāmatā. Pašlaik tajā jau ir vairāk nekā 600 dejotāju

Uldis Šteins vienmēr ir bijis gana dulls, lai aizrautīgi mestos iekšā «Vektora»  
studentiskajās aktivitātēs

un teica, ka jātaisa rokopera. Es? Un 
rokopera? Es pat nezināju, kas tas ir!» 
atceras U. Šteins. Taču uzreiz, tai pašā 
vakarā, visi trīs sēdējuši Z. Liepiņa 
dzīvoklī un klausījušies rokoperas 
mūzikas ierakstu, un visiem viss bija 
skaidrs – rokopera būs, un tas būs 
neaizmirstami. 

Savukārt no pēdējo gadu saviļ-
ņojošiem brīžiem viņš izceļ Ginesa 
rekorda pārspēšanu 2008. – «Vek-
tora» 50. jubilejas – gadā, kad «Vek-
tors» noorganizēja «Garāko deju» 
un kopā ar Latvijas kolektīviem 
«Gatves deju» izpildīja no Latvijas 
Universitātes ēkas Raiņa bulvārī 19 
līdz pat RTU Kaļķu ielā 1. «Tas gan 
nav tikai «Vektora» nopelns. Mūsējie 
to noorganizēja, bet nav šaubu – 
kamēr vien Latvijā notiek Dziesmu 
un deju svētki, rekordu noturēt Lat-
vijai nebūs problēmu,» tā U. Šteins. 
jāpiebilst, ka vēl emocionālāka re-
korda uzstādīšana bija tāpēc, ka tā 
reģistrācija notika toreizējās Valsts 
prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas 
pārraudzībā.

Tāpat dejotāji ļoti spilgti atce-
ras dejas izrādes «No zobena saule 
lēca» koncertus, taču U. Šteins tik 
un tā ir pārliecināts, ka šīs izjūtas 
nav pielīdzināmas «Lāčplēsī» piedzī-
votajām. «Šie vēlākie pasākumi bija 
nozīmīgi dejotājiem – saviļņojoši 
un saliedējoši. Bet es to pat nespēju 
salīdzināt ar «Lāčplēsi». Nospēlē-
jām 43 izrādes, bet pilnīgi visās no 
tām Sporta manēža bija pārpildīta, 
slaveni sportisti un solisti sēdēja uz 

grīdas, lai tikai redzētu rokoperu. 
Pēc pirmās izrādes 1988. gada  
23. augustā mēs stāvējām uz skatu-
ves, skatītāji aplaudēja, raudāja un 
nesa ziedus 47 minūtes… čaļi toreiz 
uzņēma laiku,» atceras U. Šteins. 
Šī pieredze viņa atmiņā palikusi kā 
augstākais mākslinieciskais un vien-
laikus patriotiskais brīdis viņa dzīvē.

Kad visu gribas mest pie 
malas…

jautāts, vai «Vektorā» saskār-
ies arī ar lūzuma punktu, kad visu 
gribējies mest pie malas, U. Šteins 
atzīst, ka vienreiz saskāries gan. 
«Tas bija 1993. gads, jau pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas. Algas 

stipri saruka. Man 80. gadu beigās 
bija ļoti spēcīgs sastāvs, laikam pat 
spēcīgākais, kāds «Vektorā» bijis, un 
pēc 1993. gada Deju svētkiem man 
gandrīz visi aizgāja... Palika kādi 
septiņi astoņi spēcīgi dejotāji,» at-
ceras U. Šteins. Tāpat bijušas vēl da-
žādas praktiskas problēmas – nebija 
telpas, kur mēģināt, koncertmeis-
tare arī gribēja iet prom no darba, 
tādēļ, visu apsverot, U. Šteins bija 
nolēmis aiziet no «Vektora». «Parasti 
jau iet tādiem viļņiem – ir ļoti labs 
sastāvs, ilgi turas, tad labais sastāvs 
aiziet un jāsāk atkal no sākuma. jā-
audzina jauni dejotāji. 1993. gadā 
laikam bija viszemākais punkts,» tā 
U. Šteins.

RTU Kultūras centra vadītājai 
Asjai Visockai, kas arī bijusi ilgga-
dēja «Vektora» dejotāja, U. Šteins 
savu lēmumu jau bija paziņojis, taču 
viņai izdevies kolektīva vadītāju ap-
vārdot. «Pēkšņi Asja man zvanīja un 
teica, lai nāku uz mēģinājumu, ka 
atnākuši daudzi jauni dejotāji. Viņa 
bija sarunājusi jaunu koncertmeis-
tari, ļāva izmantot Anglikāņu baznī-
cas zāli (tolaik tur darbojās RTU Stu-
dentu klubs), lai tikai nāku strādāt,» 
atceras U. Šteins. Viņš arī atnācis uz 
mēģinājumu, bet galvenokārt, lai 
pateiktu, ka vairs ansambli neva-
dīs. Kolēģi kopā ar A. Visocku esot 
viņam spēlējuši uz jūtām: «Un tu 
patiešām tagad iznāksi zālē, kur sēž 
vairāk nekā 100 jaunu dejotāju, un 
pateiksi, ka tev vienkārši apnika? 
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«Vektorā» izauguši ne tikai dejotāji, bet arī dzimušas ģimenes, un šogad kāzas svinētas jau 40. «Vektora» pārim. Arī Uldis Šteins sievu 
noskatīja turpat – Maija Šteina «Vektorā» dejoja 14 gadu

Teiksi – ejiet projām? Ņem vērā – 
daudzi no viņiem nenāk dejot uz 
kaut kādu abstraktu institūta kolek-
tīvu vai kādu «Vektoru». Daudzi nāk 
tieši pie tevis – Ulda Šteina…» 

Un tā viss sākās no jauna.  
U. Šteins nav varējis aizraidīt vairāk 
nekā 100 dejotgribētāju no dažā-
diem, tostarp ļoti labiem deju kolek-
tīviem, kuriem acīs redzams – viņi 
grib dejot un grib dejot tieši «Vekto-
rā». «Asjai esmu ļoti pateicīgs par to 
reizi,» nosaka U. Šteins.

Nākamo vadītāju noskatīja 
kopprojektos

Ir pienācis laiks «Vektora» grožus 
nodot citās rokās, un to uzņemas 
talantīga dejotāja un prasmīga deju 
skolotāja Dagmāra Leja. Sadarbība 
ar Dagmāru «Vektoram» aizsāku-
sies dejas izrādē «No zobena saule 
lēca», ko viņa kopā ar savu dejas 
audzinātāju horeogrāfu Agri Daņi-
ļeviču uzveda kopā ar labākajiem 
Latvijas deju kolektīviem, tai skaitā 
«Dzirnām» un «Vektoru». «A. Daņi-
ļevičs ar mani ir saistīts jau kopš tā 
brīža, kopš viņš parādījās pasaulē, jo 
viņa paps bija mans kursabiedrs un arī 
«Danča» biedrs. Bet Dagmāra bija Agra 

labā roka un nāca pie mums strādāt, lai 
gatavotu dejas izrādēm – gan «No zo-
bena saule lēca», gan «Lec, saulīte!» 
un citās,» stāsta U. Šteins.

«Protams, es jau vairākus gadus 
domāju par to, kurš varētu nākt 
manā vietā. Tik ilgus gadus un ie-
guldīto darbu jau nevar tā vienkārši 
pamest, gribas nodot labās rokās. 
Aprunājos ar Dagmāru, aprunājos ar 
Agri, vienojāmies…,» stāsta  
U. Šteins, piebilstot, ka Dagmāra 
sevi jau ir labi pierādījusi, viņa otro 
gadu strādā kā vadītāja asistente 
«Vektorā», taču vēl svarīgāk, ka arī 
dejotāji Dagmāru ir pieņēmuši kā 
savējo. 

Apli noslēgs Nacionālajā teātrī

Lai simboliski kolektīva vadības 
grožus nodotu Dagmāras rokās, 
vienlaikus uz skatuves nosvinot 
savu 80 gadu jubileju, U. Šteins 
kopā ar «Vektoru» un tuvākajiem 
draugiem ir sagatavojis koncertu, 
ko skatītāji varēs redzēt 7. decembrī 
Latvijas Nacionālajā teātrī. «Kāpēc 
tieši tur? Man Nacionālais teātris ļoti 
patīk! Un vairāk kā joku varu savilkt 
arī simbolisku apli – 1948. gadā bija 
pirmais Latvijas pionieru salidojums, 

un es toreiz pieteicu programmu Na-
cionālajā teātrī latviešu valodā. Man 
bija 12 gadu,» smaida U. Šteins.

Bez «Vektora» koncertā piedalī-
sies arī kolektīvi, kas lielā mērā bijuši 
līdzās visus šos gadus – «Dancis» un 
«Kalve» dejos konkrētas dejas, ku-
ras to sastāvā savulaik dejoja arī U. 
Šteins pats. Savukārt koncerta otrajā 
daļā dejos «Dzirnas», lai šādā veidā 
simboliski nodotu vadību Dagmārai, 
kam dejas pamati veidojušies tieši 
«Dzirnās».

«Esmu drošs, ka koncerts izdosies 
lielisks! Mēs ar Dagmāru abi esam 
uzrakstījuši savas domas par «Vek-
toru» – man ir 80 gadu un 55 gadi 
«Vektorā». Es patiešām domāju, ka 
tas ir par daudz! Dagmārai ir 25 gadi 
un tikai otrais gads «Vektorā». Viņas 
domas noteikti ir citādākas. Un tā tas 
ir vienmēr – kaut kas mainās, bet kaut 
kam jāpaliek nemainīgi,» pārliecināts 
ir U. Šteins. Koncertā «Viss mainās» 
uzzināsim, kas ir gan mainīgais, gan 
paliekošais «Vektorā», un to palīdzēs 
izzināt koncerta režisors V. Lūriņš un 
koncerta vadītāja aktrise Dita Lūri-
ņa-Egliena, savukārt Dagmāra īstenos 
savu pirmo veltījumu «Vektoram» – 
pašas veidotu oriģināldeju. 
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NoTIkUMI 

Februāris (izstāde Skola)

Janvāris (SP Gada balva)

Decembris (RTU rektora vēlēšanas)

Decembris
  7. decembris – TDA «Vektors» 

koncerts «Viss mainās»

RTU Tautas deju ansambļa (TDA) 
«Vektors» ilggadējais vadītājs Uldis 
Šteins šogad svin 80 gadu jubileju. Viņš 
kolektīvu ir vadījis 55 gadus, un pēc 
koncerta «Viss mainās» kolektīva vadība 
turpmāk tiks uzticēta jaunajai un ta-
lantīgajai deju pedagoģei horeogrāfei 
Dagmārai Lejai. 

Koncerts notiks Latvijas Nacio-
nālajā teātrī 7. decembrī plkst. 19. 
Biļetes iespējams iegādāties «Biļešu 
paradīzes» kasēs un internetā  
www.bilesuparadize.lv.

  20. decembris – RTU Bigbenda 
gada jubilejas koncerts

RTU Bigbends jāņa Amantova va-
dībā aizvadījis pirmo darbības gadu un 
svinēs to ar koncertu RTU Mazajā zālē 
20. decembrī plkst. 19. 

  21. decembris – RTU rektora 
vēlēšanas

RTU rektora amata vēlēšanām, kas 
gaidāmas 2015. gada 21. decembrī, ir 
izvirzīts viens pretendents — pašrei-
zējais RTU rektors akadēmiķis Leonīds 
Ribickis. Viņa kandidatūru izvirzījusi ne 
tikai universitātes akadēmiskā vide, bet 
arī darba devēji — RTU Padomnieku 
konvents, kurā darbojas Latvijas lielāko 
uzņēmumu vadītāji.

RTU Satversmes sapulce rektoru 
ievēlē uz pieciem gadiem, bet ne vairāk 
kā divus termiņus pēc kārtas. Rektors 
ir uzskatāms par ievēlētu, ja balsošanā 
piedalījušās vismaz divas trešdaļas RTU 
Satversmes sapulces locekļu un kandi-
dāts ieguvis vairāk nekā pusi balsošanā 
piedalījušos Satversmes sapulces locek-
ļu balsu.

IESAISTIES!
RTU žurnāls «jaunais Inženieris» tiek izdots ik ceturksni. 

Nākamais – pavasara – numurs iznāks 2016. gada martā.

Studenti, mācībspēki, darbinieki! Gaidīsim arī jūsu palīdzību 
žurnāla tapšanā, iesakot idejas rakstiem un palīdzot rakstu 
veidošanā. Idejas ziemas numuram gaidīsim līdz 2016. gada 
31. janvārim. 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!

Ar RTU rektora vēlēšanu nolikumu 
var iepazīties iekšējā informācijas sistē-
mā Ortus.

  24., 25., 26. decembris – 
Ziemassvētki

Februāris (izstāde Skola)

Janvāris (SP Gada balva)

Decembris (RTU rektora vēlēšanas)

Janvāris
  1. janvāris – jaungada diena

  11.–29. janvāris – ziemas 
uzņemšana

No 2016. gada 11. janvāra līdz  
29. janvārim RTU izsludina studentu 
uzņemšanu 2015./2016. studiju gadam 
vairākās pamatstudiju un augstākā lī-
meņa studiju programmās.

  23. janvāris – RTU Gada balva 
kultūrā «Simbioze»

RTU Studentu klubs 23. janvārī pa-
sniegs RTU Gada balvu kultūrā «Simbio-
ze» – atzinību par izcilu māksliniecisko 
sniegumu, kas radies kolektīva un tā 
vadītāja veiksmīgā savstarpējā mijiedar-
bībā 2015. gadā.

  29. janvāris – RTU SP Gada 
balva 2015

RTU Studentu parlaments (SP) 
atskatīsies uz 2015. gadu, godinot 

labākos projektus, mācībspēkus, paš-
pārvaldes un pasniedzot balvu dažādās 
nominācijās. Laureāti tiks apbalvoti  
29. janvārī.

Mācībspēku nominācijās labākie 
tiek noteikti, analizējot studentu anke-
tēšanas rezultātus, savukārt studentu 
pašpārvalžu nominācijas tiek izvērtētas, 
piesaistot īpašu žūriju, kā arī tiek ņemti 
vērā visu RTU fakultāšu studentu paš-
pārvalžu un RTU SP valdes vērtējumi.

  janvārī – sākas RTU ziemas 
izlaidumi

Februāris (izstāde Skola)

Janvāris (SP Gada balva)

Decembris (RTU rektora vēlēšanas)

Februāris
  26.–28. februāris – izstāde 

«Skola 2016»

No 26. līdz 28. februārim izstāžu zālē 
«Ķīpsala» notiks starptautiskā izglītības 
izstāde «Skola 2016».

Topošajiem studentiem izstādē būs 
iespēja satikt RTU studentus un mā-
cībspēkus, kā arī iegūt informāciju par 
dienas, vakara un neklātienes studiju 
norisi, uzņemšanas noteikumiem un 
136 studiju programmām, ko var ap-
gūt deviņās RTU fakultātēs, RTU Rīgas 
Biznesa skolā un RTU filiālēs Cēsīs, Dau-
gavpilī, Liepājā un Ventspilī.
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Rakstām pirmo zinātnisko publikāciju!

Vai rakstam 
ir noteikta 
struktūra 
(IMRAD)?

Cik pareiza 
un raita ir 
valoda?

Vai tavam rakstam ir 
līdzautori no citām 
valstīm?

Mums jāuzraksta 
zinātniska 
publikācija! Vai tu zini, kā 

to izdarīt?

Rakstot publikāciju, jums jāņem 

vērā dažas svarīgas lietas!

Galvenais – 
žurnāla interneta 
vietnē izlasi, vai 
tavs raksts atbilst 
žurnāla satura 
pamatnostādnēm!

Jautā!

Iesakām izlasīt!

Kas ir IMRAD?
Visbiežāk zinātniskos rakstus noformē 
pēc IMRAD struktūras 
Introduction – ievads 
Methods – materiāli un metodes 
Results – rezultāti 
And 
Discussions – rezultātu apspriešana

Zinātniskās darbības koordinācijas un 
informācijas nodaļa 67089850 
RTU Izdevniecība 67089123

Mācību platforma 
https://www.publishingcampus.elsevier.com/

Vai atsauces 
ir aktuālas?

Vai raksts 
atbilst žurnāla 
specifiskajai 
jomai?
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