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Sveicināti, «Jaunā Inženiera» lasītāji, pavasarī, kas mums 
Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) tradicionāli ir aktīvākais 
akadēmiskās ražas ievākšanas laiks! 

Tradicionāli pirmie marta sākumā patstāvīgas gaitas 
zinātnē sāk RTU doktorantūras absolventi. Pagājušajā gadā 
doktora grādu ieguvuši vairāk nekā pussimts jauno zinātnie-
ku, un es ļoti ceru, ka lielākā daļa paliks uzticīgi RTU. Mūsu 
universitāte par vienu no saviem pīlāriem vēl bez kvalitatīva 
studiju procesa un izcilības zinātnē ir izvirzījusi valorizāciju 
jeb zinātnes sasniegumu komercializāciju uzņēmējdarbībā. 
RTU arvien aktīvāk sadarbojas ar uzņēmumiem, radot tiem 
ražošanai nepieciešamos produktus, un tas savukārt dod 
peļņu gan augstskolai, gan produkta radītājiem. Tāpēc, ja 
vien jaunajiem zinātniekiem pietiks uzņēmības, spēka un 
spara, viņi, radot jaunus produktus, varēs realizēt gan savas 
profesionālās un akadēmiskās ambīcijas, gan arī sniegt ie-
guldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. 

Pavasaris ir arī laiks, kad daļa mūsu studentu gatavojas 
iegūt bakalaura un maģistra grādu. Šie daži mēneši, kas 
atlikuši līdz diploma iegūšanai, viņiem ir intensīva darba 
cēliens, kad, ļoti ticams, ne viena vien nakts tiks aizvadīta, 
gatavojoties eksāmeniem un strādājot pie studiju noslē-
guma darbiem. Tāpēc mūsu topošajiem absolventiem vēlu 
izturību, pacietību un uzņēmību, lai jau vasaras sākumā mēs 
varētu spiest roku jaunajiem inženierzinātņu bakalauriem 
un maģistriem.

Mūsu universitātē gan skolojas talantīgi studenti, gan 
strādā aizrautīgi zinātnieki un mācībspēki, kuri savas uz-
krātās zināšanas pašaizliedzīgi nodod tālāk studentiem. Un 
brīvbrīžos mūsu studenti un mācībspēki aktīvi sporto un 
darbojas kultūras kolektīvos, kuru augsto profesionalitāti 
februārī suminājām, divu kolektīvu vadītājiem un RTU Kul-
tūras centra kolektīvam piešķirot RTU kultūras gada balvu 
«Simbioze». 

Mums visiem kopā ir izvirzīti augsti mērķi. Tie ir sasnie-
dzami, visiem turoties un strādājot kopā. Tāpēc vēlu, lai 
mums visiem akadēmiskajiem panākumiem ražens šis pa-
vasaris!

 
RTU rektors akadēmiķis  

Leonīds Ribickis 
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Ar  
spīdumu 
Acīs

  BAIBA ROGA, DITA ARāJA

Lai ieinteresētu savā priekšmetā, skolotājam jāsaprot, ka ir 
mainījušās paaudzes – skolēniem jāļauj daudz darīt pašiem

Kad jaunā ķīmijas skolotāja Vēsma 
Sūna 90. gadu sākumā sāka darbu 
Ziemeļvalstu ģimnāzijā, viņai pat 
prātā nenāca, ka pēc 20 gadiem viņa 
iegūs RTU ķīmijas profesores Emīlijas 
Gudrinieces vārdbalvu par prasmi ie-
interesēt skolēnus tālākajām studijām 
ķīmijas nozarē. «Mana skola tomēr nav 
orientēta uz inženierzinātņu apguvi. Tā ir 
valodu skola,» skaidro Vēsma. Tomēr viņa 
ķīmijas studijām iedvesmojusi daudzus 
skolēnus, tostarp RTU 2015. gada Jaunās 
zinātnieces titula ieguvēju Vispārīgās 
ķīmijas tehnoloģijas institūta vadošo 
pētnieci Dagniju Loču. Abas ķīmiķes 

kopīgā sarunā atzīst – skolotājam ir liela 
loma jauniešu turpmākās profesijas 
izvēlē.

Kādu jūs atceraties Dagniju no  
skolas laika?

Vēsma: Dagnija pamatskolā bija ļoti 
izstīdzējusi meitene ar gariem matiem. 

Viņa bieži sarunās pieminēja savu tēti. 
Atceros, ka viņa vienmēr argumentēja: 
«Bet mans tētis!» Diezgan ātri pajautāju, 
kas tad viņš ir, jo pārējie ģimenes locekļi 
nekad netika pieminēti. [Dagnijas tēvs 
ir ķīmijas doktors Aivars Žūriņš, Latvijas 
Valsts koksnes ķīmijas institūta vadošais 
pētnieks]. Tad sapratu, ka tētis Dagnijai 
ir autoritāte. Turklāt ne tikai viņai, bet 
visai ģimenei. Domāju, ka viņš Dagnijai 
ir daudz devis. Arī tehnisko prātu.

Atceros, ka vidusskolā Dagnijas klase 
bija spēcīgākā pārējo klašu vidū. Lūdzu, 
lai man viņus piešķir par audzināmo kla-
si. Jūs bijāt spilgti. Arī nedaudz mākoņu 
stūmēji. Bet, ja vajadzēja, tad izdarījāt. 
Saldais ēdiens viņiem bija, kad pēc  

pedagoģiskās sēdes varēju paziņot: 
«Jūs esat labākā klase skolā!» Varbūt es 
jūs tādā veidā izlutināju, jo kolēģi pēc 
tam pārmeta: «Nu gan tev iedomīgi 
aug.» Bet man šķita: «Kad tad teikt to 
labo, ja ne tagad?» Pulciņš no klases, 
ieskaitot Dagniju, pie manis izvēlējās 
apgūt arī ķīmijas profilkursu. Jūs rēķinā-
jāt fantastiski, un profilkursā varējām 

apgūt ko tādu, kas tagad šķiet – pa 
kuru laiku? Dagnija bija tāda izteikta 
klases līdere. Bija pat tā – nezini ķīmiju, 
pajautā Dagnijai.

Dagnija: Es viņus visus mācīju. 
Sasaucu pie sevis pat mājās. Bet nebija 
arī tā, ka Dievs man iedevis pārdabiskas 
spējas. Neesmu Matrix. Es vienkārši ļoti 
daudz mācījos, man patika un gribējās 
saprast. Protams, bija arī tā, ka pārtrūka 
tas posms, kad gribējās saprast, un pali-
ka tikai posms zubrīt. Dažādi bija.

Tad jau no sākta gala bijāt  
ieinteresēta kļūt par ķīmiķi?

Dagnija: Nē, es taču gribēju kļūt 
par žurnālisti! Mēs ar [klasesbiedru, ta-
gad – žurnālistu] Gustavu Terzenu roku 
rokā gājām uz kursiem, viss bija forši. 
Tiešām patika. Vecāki bija šokā. Bet va-
sarā pirms iestājeksāmeniem draudze-
ne mani pierunāja braukt ciemos pie 
viņas uz Vāciju – viss apmaksāts, tāda 
iespēja! Nekad ārzemēs nebiju bijusi, 
jo tie bija laiki – tēvs ķīmiķis, māte – 
mediķis, naudas nav. Atmetu ar roku 
žurnālistikai un izdomāju, ka studēšu 
ķīmiju – tur visus dokumentus varēju 
iesniegt pirms aizbraukšanas. Es gan 
nebiju izcila ķīmijā. Atceros, gāju pie 
Vēsmas izlūgties ķīmijā astoņnieku, kas 
bija nepieciešams, lai varētu iestāties 
ķīmiķos [RTU Materiālzinātnes un  

Vēsma: Zinātne prasa milzīgu upuri, un es 
domāju – arī pedagoga darbs

INTERVIJA
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lietišķās ķīmijas fakultātē]. Tad bija 
vairāki darbi papildus jāuzraksta. Pirms 
tam taču biju domājusi: «Kam žurnālis-
tam ķīmiju?» Tagad gan ietu uz desmit-
nieku. Godkāre ir lielāka.

Beigu beigās studēt ķīmiju aizgājāt 
vecāku ietekmē?

Dagnija: Vecāki mani nedzina stu-
dēt ķīmiju, bet, re, kad gāju uz žurnālis-
tiem, viņi to īsti nesaprata. Izvēle studēt 
ķīmiju nāca dabiski. Esmu uzaugusi tajā 
[eksakto zinātņu] atmosfērā, dzīvojusies 
laboratorijās. Kad nebija, kur mani likt, 
ņēma līdzi uz darbu. Īstenībā var jau 
iet un mēģināt izrauties, un darīt kaut 
ko citu, bet tu attopies pie tā, kas tev ir 
paredzēts. Tad tu secini – nu, jā, tev jau 
citu opciju īsti nebija – būt ķīmiķim vai 
mediķim. Par māsu, kura ir ekonomists, 
tētis smejot saka – viņa ir mūsu ģime-
nes melnā avs.

Tad jau ģimenei tomēr ir ļoti liela  
ietekme bērna profesijas izvēlē? 

Vēsma: Es vairāk gribēju kļūt par 
keramiķi, jo mans tēvs strādāja [tautas 
daiļamatu un suvenīru ražošanas apvie-
nībā] «Daiļradē», bet vecāki teica: «Tik 
kaitīgs darbs! Vai tev to vajag?» Man 
negāja ķīmijā. Vecāki sameklēja pri-
vātskolotāju, un viņa man parādīja, cik 
elementāra tā ir. Tas man deva apziņu 
«jā, es to varu!». Protams, mamma teica: 
«Keramiķa darbs ir kaitīgs, taču ķīmiķa 
ir vēl kaitīgāks.» Pēc [Latvijas Universi-
tātes Ķīmijas fakultātes] beigšanas man 
vajadzēja strādāt Latvijas Organiskās 
sintēzes institūtā vai [farmācijas uzņē-
mumā] «Grindex». Studiju gados biju 
izteikts patērētājs – studēju un ceļoju 
apkārt. Mammai apnika mani uzturēt, 
tādēļ 5. kursā, kamēr biju ceļojumā, 
viņa sarunāja man darbavietu nesen 
nodibinātajā Ziemeļvalstu ģimnāzijā. 

2. septembrī atbraucu no ceļo-
juma un uz galda bija zīmīte: «Tu no 
1. septembra esi darbā Ziemeļvalstu 
ģimnāzijā. Ej, strādā!» Pati mamma bija 
kaut kur aizbraukusi, un es tā kautrīgi 
aizgāju uz ģimnāziju un teicu: «Ziniet, 
mamma te vakar mani darbā ir iekār-
tojusi.» Toreizējais direktors Leonhards 
Fārenhorsts teica: «Ai, mēs esam valodu 
skola, mums tikai pamatskolā būs ķīmi-
ja, vidusskolā nebūs. Jums te būs dažas 
stundas, nāciet pie mums!» Tā es 5. kursā 
sāku mācīt ķīmiju. Protams, pamazām 

pēc skolēnu un vecāku  pieprasījuma 
arī vidusskolā tika ieviesta ķīmija. Tā 
es paliku. Mamma laikam juta manu 
aicinājumu. Bērnībā man patika spēlēt 
skolās. Man bija skolēni Juris Jūra un 
Sofija Saulīte, nu, tādi visādi… Žurnāls 
bija, atzīmītes liku. Es gan nemācīju 
toreiz lāčiem, kaķiem ķīmiju, nē. Bet 
tā spēlēšanās skolās man bija mīļākā 
nodarbošanās.

Tas, ko jūs stāstāt, vēlreiz apliecina, 
ka skolotājam tomēr ir milzīga loma. 
Jūs sakāt, ka ķīmijā neko nesapratāt, 
un tad pēkšņi ir skolotājs, kurš  
ievirza, un jūs pati tagad strādājat 
par skolotāju.

Dagnija: Skolotājam viennozīmīgi 
ir liela nozīme. Viņš ir visa sākums vai 
beigas. Ja viņš nespēj ieinteresēt savā 
priekšmetā, viņā neviens neklausās, 
viņš nevienam nepatīk. Vēsma, piemē-
ram, pamatskolā izdomāja dažādus 
spēles elementus, kas palīdzēja atcerē-
ties ķīmiju. Man bija tāda brūna klade, 
kuras beigās bija ielīmēta spēle – bija 
tādas kartiņas, ar kurām varēja apgūt 
dažādas skābes, uz vienas kartītes bija 
H simbols ar atšķirīgiem indeksiem, 
uz otras – skābes atlikums. Un tad bija 
jāceļ gaisā. Vēsma sauca attiecīgo skābi 
un tad – kurš pirmais pacels. 

Kā jūs, Vēsma, tagad ieinteresējat 
skolēnus ķīmijā?

Vēsma: Tagad man mazliet atvieglo 
dzīvi tas, ka skolā ir labs laboratorijas 
nodrošinājums. Nevar salīdzināt ar 

Dagnijas  laikiem, kad vienīgā izeja 
bija zvans draugam [Vēsmas vīram, arī 
ķīmiķim Edgaram Sūnam] uz Latvijas 
Organiskās sintēzes institūtu. Paš-
laik skolas laboratorijā ir gan biretes 
titrēšanai, gan svari, gan spektrofo-
tometrs, sensori un vēl daudz kas cits. 
Tāpēc, ja senāk mācību darbā liku 
uzsvaru uz demonstrējumiem, tad 
tagad – uz laboratorijas darbiem. Vi-
dēji katrai klasei ir vismaz divi labora-
torijas darbi mēnesī, tātad – 18 gadā. 
Ko lielās klasēs dod demonstrējums, 
ja aizmugurējie neredz? Kad viņi paši 
dara, tas jau dod vairāk. Bieži vien es 
stundu sāku, nevis domājot, ko es 
viņiem mācīšu, bet pārbaudot, kas 
man ir plauktos un ko no materiāliem 
var izmantot stundā. Ja viņi strādās ar 
rokām un es būšu iedevusi visu, kas 
man ir, tas dos vairāk nekā, ja viņi būs 
tikai klausījušies.

Dagnija: Arī no studentiem esmu 
sapratusi, ka viņi grib praktisko. Vi-
ņiem nepietiek, ka A plus B ir C, viņi 
grib uzzināt, ko ar to C darīt, pataus-
tīt, saprast, kas tas tāds ir.

Vēsma: Ir mainījušās paaudzes un 
ir jāsaprot, ka mums, skolotājiem, ir 
jāmainās. Jāmaina arī darba formas. 
Lai kā es negribētu, man ir [skolē-
niem] jāļauj izmantot arī jaunās teh-
noloģijas un jāpieņem, ka tās viņi zina 
labāk par mani, jāļauj paspīdēt. Visu 
laiku ir jāpārvērtē savas zināšanas. 
Mēs pavasarī tīrām, vētījam skapi, 
tā arī savas zināšanas ik pa brīdim ir 
jāpārvētī.

Dagnijas klase kopā ar klases audzinātāju Vēsmu un aktrisi Veru Singajevsku ķīmijas kabinetā. 
Dagnija –  pirmajā rindā pirmā no kreisās, Vēsma – otrajā rindā pirmā no kreisās
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Dagnija: Mēs tiešām bijām cita  
paaudze. Protams, studēt ķīmiju bija 
ļoti sarežģīti un grūti, bet nebija tā, 
ka kāds grūto studiju dēļ izkristu. Kad 
2000. gadā es sāku studēt RTU, man 
šķita – marazms, priekš kam? Jo ma-
temātikā mēs vēl nebijām apguvuši 
integrāļus, kad fizikā jau parādījās 
formula, kurā bija integrālis. Brīdī, kad 
students ierauga ko tādu, ko jau tā 
grūti saprast, un tad vēl ir formula ar 

integrāli, šķiet, ka neko vairs nevari. 
Mani glāba tas, ka mums bija ļoti sa-
liedēts kolektīvs. Neviens neizkrita ne 
fizikā, ne ķīmijā. Ja viens zināja fiziku, 
visi tikām pie labām atzīmēm fizikā. 
Viens zināja matemātiku – izrēķināja 
visiem pārējiem matemātiku. Es arī 
ļoti mācījos. Teoriju es varēju iezubrīt. 
Fiziku apgūt palīdzēja mans vīrs [Jānis 
Ločs – RTU Vispārīgās ķīmijas tehnolo-
ģijas institūta vadošais pētnieks], kurš 
tolaik bija mans kursabiedrs.

Bet ne visiem padodas fizika – vai 
nu ir pārāk sarežģīta, vai nav īstā  

mācību metode un tā-
dēļ patlaban daudzi krīt 
ārā. Ķīmiķos arī ķīmijas 
dēļ. Kāpēc? Nemācēšu 
pateikt. Tu latiņu laid 
zemāk, zemāk, zemāk, 
vienalga studenti saka, 
ka ir grūti. 

Kas ir mainījies,  
skolotāj?

Vēsma: Es domāju, 
ka viens iemesls [zinā-
šanu devalvācijai] ir tas, 
ka tagad ļoti daudzi 
kavē stundas. Vecāki 
brauc uz ārzemēm, pa-
ņem bērnu līdzi, ceļo. 
Ļoti daudz kas notiek 
uz stundu rēķina. Šķiet, 
ka viss jau ir forši, bet 
pēc tam redzu, kā viss 
klibo.. Toreiz [90. gados] 
arī bija aktivitātes, bet 
nebija tāda kavējumu 
skaita, kā tagad… Mani 
kādreiz pārsteidz, ka 

varu parādīt biti lidojumā. Jūtos kā zivs 
ūdenī. Varu parādīt kaut vai eksperimen-
tus ar ūdeņradi. Man, piemēram, ekspe-
rimenta laikā ir sprādzis Kipa aparāts, 
ir bail rādīt to klātienē. Forši – YouTube 
kāds to ir nofilmējis ar visu troksni. Jā, viņi 
gribētu, lai es to rādu oriģinālā, bet no 
drošības viedokļa es vairs nevaru. Nesen 
velkmē rādīju, kā cinka pulveris ar sēru 
skaisti aizdegas. Vienmēr viss sanāca, 
bet nedaudz maisījumu pievirzīju tuvāk 
malai, un rezultātā aizdegās mani mati, 
un nu vienā pusē tie ir īsāki. Drošība ir 
pirmajā vietā! Ja man klasē ir 23 un vairāk 
skolēni, man ir jādod tikai tas, kas ir drošs. 
Tad, kad notiks nelaime, vainīgs būs 
skolotājs.

Cik skolēnu šo gadu laikā esat  
iedvesmojusi ķīmijas studijām? 

Vēsma: Nav pārāk daudz, jo es 
tomēr strādāju valodu skolā. Un mans 
mērķis noteikti arī nav sagatavot sko-
lēnus ķīmijas studijām. Ķīmija viņiem 
ir tikai divas stundas nedēļā, un tas ar 
šādu skaitu nav iespējams. Taču pa-
skaitot ik pa trim gadiem kāds aiziet 
[studēt ķīmiju] gan uz RTU, gan Latvijas 
Universitāti.

Bet kāds tad ir jūsu mērķis?

Vēsma: Mans mērķis ir sagatavot 
prasmīgus patērētājus. Man patīk šis 
formulējums, jo mēs visi taču esam 
patērētāji. Arī Dagnija kā ķīmiķis. Tavā 
tējkannā ir kaļķakmens, tavā paklājā ir 
pleķi, kuri jāiztīra – tā visa ir ķīmija! Jāzi-
na, ko tu liec sev virsū, ko tu ēd – vispu-
sīgas zināšanas. Tāpēc ķīmija ir vajadzī-
ga visiem. Iegūtās balvas un atzinības, 
protams, mudina, un gribētos tā «ah!» 
tagad sagatavot visus par ķīmiķiem. Nu, 
nevarēs visus!

Dagnija: Un nevajag! Kur tad mēs 
liktu tos ķīmiķus, ja viņu būtu tik 
daudz? Protams, bija labāk, ka 60. ga-
dos ķīmiju studēt gāja gudrākie prāti. 
Teiksim, ja šobrīd paskatās to ķīmiķu 
spici – tie paši [akadēmiķis Ivars] 
Kalviņš, [zinātņu doktors Pēteris] Tra-
pencieris. Domāju, ka RTU Inženierzi-
nātņu vidusskolas skolēni varētu būt 
kas līdzīgs. Viņi bija atnākuši te [uz 
RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Bioma-
teriālu inovāciju un attīstības centru, 
ko Dagnija vada]. Un viņi nevis atnāk 
kā 10. klases bērni ekskursijā – te 
staigā, vidžina ar savām mīlestībām. 

«Mēs varam uzlikt to augsto latiņu, un tad būs riebums visiem. 
Bet vajag, lai skolēniem kaut kas sanāk un kaut kas arī nesanāk,» 
pārliecināta ķīmijas skolotāja Vēsma Sūna

atnāk vecāki [uz skolu] un man saka: 
«Jūsu stundās nav jautri.» Es saku: «Pa-
gaidiet, ķīmijas stunda vai cirks?» Un 
tad man tomēr zemapziņā tas tārpiņš 
paliek un grauž.

Dagnija: Es negribu teikt, ka nā-
kamā paaudze būs sliktāka. Tā būs 
citādāka. Tas nekas, ka viņi [pavada 
laiku] tajos datoros. Mans bērns bija 
instalējis telefonā spēlīti. Mēs [ar vīru] 

pat nesapratām, kas tur jādara. Ilgi 
domājām. Beigās redzam, ka tas tele-
fons jāgriež otrādi, jākrata. Bet viņš ir 
jau 50. līmenī. Viņam tā domāšana ir 
nedaudz citādāka. Daudz tehniskāks 
prāts. 

Kā mēģināt pielāgoties jaunās  
paaudzes vajadzībām?

Vēsma: Patlaban ir daudz dažādu 
spēļu, datorsimulāciju, video materiālu. 
Man ļoti patīk tos izmantot. Agrāk attēlus 
griezu un rādīju – «re, tā ir bite!». Tagad 
pusotras minūtes fragmentā YouTube 

Dagnija: Bija arī tā, ka pārtrūka tas posms, kad 
gribējās saprast, un palika tikai posms zubrīt
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Nē, viņi atnāk un atpazīst ar ķīmiju 
un fiziku saistītas lietas, sāk runāt par 
paskāliem. Viņiem tiešām interesē.

Vēsma: Skolotāja uzdevums ir ne-
radīt riebumu pret savu priekšmetu. 
Mēs varam uzlikt to augsto latiņu, un 
tad būs riebums visiem. Bet vajag, lai 
skolēniem kaut kas sanāk un kaut kas 
arī nesanāk. Ja viss izdosies, tad vairs 
nebūs interesanti. Viņi meklēs jaunus 
izaicinājumus. Visu laiku vajag līdz-
svaru. Tikko viegli – iedodam kaut ko 
grūtāku. Tad atkal aplaužas.

Bet kas tomēr dažus pamudina  
izvēlēties ķīmijas studijas?

Vēsma: Man pašlaik ļoti patīk, un 
es arī atbalstu zinātniskās pētniecības 
darbu izstrādi. Jā, tas ir liels slogs sko-
lotājam, bet mēs skolā to jau 10 gadu 
esam ieviesuši kā obligātu. Es paš-
laik vadu 12 zinātniskās pētniecības 
darbus. Patlaban pabeigts pētījums 
par dzelzs saturu ābolos, vēl viena 
skolniece ar mēraparātu nosaka lid-
mašīnu radīto troksni Zolitūdē. Sko-
lēniem patīk pētīt arī sniegu kā gaisa 
kvalitātes noteicēju. Pēc vairāku gadu 
pētījuma izveidota Zolitūdes piesārņo-
juma karte, bet pagājušajā gadā sākām 
analizēt arī Imantas sniegu.  No vienas 
puses es esmu par to, ka darbi jāizstrā-
dā skolā. No otras puses – varbūt labi, 
ka skolēni var aizbraukt arī uz Latvijas 

Organiskās sintēzes institūtu vai kādu 
RTU laboratoriju un izostīt gaisu tur. 
Tas atkal ir āķis lūpā.

Piemēram, viens puisis atnāca 
uz skolu kā pārliecināts matemāti-
ķis. Viņš ļoti gribēja izstrādāt ZPD 
matemātikā, taču matemātikas sko-
lotāja teica, ka pie viņas nav ko pētīt. 
Puisis bēdīgs prasīja, ko darīt. Viņu 
ieinteresēja temats par cukura aizvieto-
tāju lietošanu gāzētajos dzērienos. Viņš 
atrada vairākus nātrija ciklamāta satu-
rošus dzērienus un izveidoja pārskatu 
par to lietošanu atkarībā no cilvēka 
ķermeņa masas. Izdevās interesants 
darbs. Beigās sapratām, ka mums jā-
dodas uz Organiskās sintēzes institūtu. 
Rezultātā viņš pilnīgi saslima ar ķīmiju 
un uzaicināja arī divus citus puišus pētīt 
ķīmijas tematus. Viens noteica joda 
saturu olās un jūras kāpostos, savukārt 
otrs – nitrātu un nitrītu daudzumu gaļā. 
Kamēr viņš tos gaļas produktus vārīja 
un sautēja, smirdēja visa skola. Viņi bija 
ķīmiķu kompānija, kas vienkārši dzīvoja 
manā laboratorijā. Man jau arī tas bija 
apgrūtinoši, jo plkst. 21 vēl nevarēja 
viņus dabūt prom no skolas. Patlaban 
minētais puisis – Andrejs Šišuļins –  
studē ķīmiju RTU 4. kursā.

Ko nozīmē būt ķīmiķim?

Vēsma: Tad, kad es precējos, la-
boratorijas vadītāja, pie kuras toreiz 

strādāju, teica: «Rēķinies, ka tu preci 
ķīmiķi – tātad nekad neredzēsi mājās.» 
Apmēram tā arī ir. Kad vīrs saņem kādu 
balvu, vienmēr arī es tieku godināta, jo, 
ja nebūtu tāda atbalsta ģimenē, viņš 
nespētu sasniegt to, ko ir sasniedzis 
šobrīd savos 45 gados. Ja manis arī vēl 
visu laiku nebūtu [mājās], tad par ko 
tie bērni izaugtu? Zinātne prasa milzī-
gu upuri, un es domāju – arī pedago-
ga darbs.

Tad, kad visi guļ, es sāku domāt 
stundas. Man nevajag tā – sēdēt pie 
papīra. Visu laiku veidoju tās galvā. 
Īpaši, ja kādu jaunu darba formu 
ienesu. Stunda ir izdomāta, izsapņota 
pa posmiņiem. Tāpēc bieži domāju 
par to, cik pedagogi saņem.

Kas jūs notur profesijā?

Vēsma: Paskatoties uz absol-
ventiem, kuri iztikuši bez ķīmijas un 
saņem vairāk, man kādreiz liekas: «Ai, 
metu plinti krūmos un eju prom!» Bet 
es tomēr esmu skolotāja. Es daru to, 
ko es labi māku, un arī pati gribu iet, 
piemēram, pie mediķa, kurš labi māk 
[savu darbu]. Es esmu savā vietā, un 
man tur tomēr jāpaliek.

Laika gaitā gan esmu ik pa brīdim 
ko mainījusi. Sākumā es ik pa pieciem 
gadiem uzlaboju Latvijas demogrāfis-
ko situāciju. Tad es sāku iegūt papildu 
kvalifikācijas – bioloģijas un dabas-
zinību skolotājs. Ik pa brīdim paralēli 
darbam Ziemeļvalstu ģimnāzijai pa-
ķeru mazās skoliņas, glābju situāciju. 
Esmu strādājusi privātskolā «Zīļuks», 
arī Igauņu pamatskolā. Lai ir kaut 
kas citādāks. Kad es tur visu apgūstu, 
man kļūst garlaicīgi. Tagad esmu ilgi 
aizturējusies Rīgas Doma kora skolā, 
kur 5.–6. klasei mācu dabaszinības, 
9. klasei – bioloģiju, bet III kursam – 
ķīmiju. Tur bērniem ir mirdzums acīs. 
Man vīrs saka: «Tu atkal stiep viņiem 
[uzskates līdzekļus].» Bet es atbildu: 
«Kā es varu nestiept, ja rīt man vienai 
klasei vajag elektriskās ķēdes rādīt, ot-
rai – dinamometru, trešajai – kompasu, 
bet ceturtajai – galvaskausu?» Es uz-
skatu, ka uzskates materiāli ir jārāda. 
Ir, protams, kolēģes, kuras atnāk ar 
rokassomiņu un novada savu stundu. 
Es eju ar maisiem. Viņiem vajag, un 
man vajag. Man šķiet, ka tad ir tas spī-
dums acīs. Dagnijas klase kopā ar savu jauno klases audzinātāju Vēsmu klases saliedēšanas pasākumā 

Jūrmalā. Dagnija –  pirmajā rindā trešā no kreisās, skolotāja – pirmā no kreisās
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STudENTu pANākumI

Biznesmenis 
ķīmijā

RTU maģistrants Uldis Peipiņš izgudrojis, kā no bērza tāss 
ražot betulīnu lielā daudzumā, un cer, ka nākotnē to varēs 
izmantot HIV ārstēšanā

  BAIBA ROGA

Jau bakalaura studijās Uldis Peipiņš 
izrādīja lielu interesi par pētniecību un 
bija pirmais students kursā, kuru  
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts 
pieņēma darbā. Visu vasaru pēc 1. kursa 
Uldis pavadīja laboratorijā – 4. kursa 
bakalaura studentiem un pat dokto-
rantiem sintezēja vērtīgu reaģentu, 
taču, darbojoties laboratorijā, saplēsa 
tik daudz trauku, ka pats smej – nezi-
na, vai viņa veikumu var vērtēt ar plus 
zīmi. Viņš uzsver, ka tolaik svarīgākais 
bija parādīt, ka ir ieinteresēts sniegt 

ķīmijas zinātnei savu pienesumu. Ulda 
izgudrotā iekārta betulīna ieguvei ir 
vēl viens pierādījums viņa vēlmei ap-
liecināties zinātnē, turklāt viņš ir viens 
no retajiem studentiem, kurš ne vien 
pārzina ķīmisko vielu sintēzi, bet spēj 
piedāvāt reālus ķīmijas tehnoloģiju 
risinājumus un tos īstenot. Patlaban 

puisis ievēlēts par institūta zinātnisko 
asistentu.

Bulciņu biznesam – nē

Ķīmija Uldi saistīja jau 10. klasē, taču 
tolaik viņš vēl aktīvi kala plānus par biz-
nesa studijām. «Man patika ekonomika. 
Lasīju pat grāmatas par biznesu. Bet tad 
sāku domāt – nu, kādu tad to biznesu 
[veidot]? Varētu, piemēram, bulciņas 
cept, bet kur ir garantija, ka kāds cits 
neuzceps labākas? Sapratu, ka ir jāiegūst 

kādas specifiskas zināšanas, ko jebkurš 
nevarētu tā vienkārši pārspēt.» Tā radās 
doma studēt ķīmiju un pēcāk ar ķīmiju 
saistīt savu biznesu. 

«Tagad, pēc piecarpus gadiem, izska-
tās, ka savu plānu pamazām realizēju. 
Protams, pirms diviem gadiem es vēl 

par tādu betulīnu nemaz nezināju,» saka 
Uldis. Viņaprāt, ir jāmāk īstajā vietā sare-
dzēt iespējas, un tad, lai attīstītu ideju, 
jāiegulda ļoti daudz darba. «Tagad, kad ir 
parādījusies reāla vīzija, ka kaut ko varētu 
komercializēt, tiešām uz darbu fakultātē 
ierodos īsi pēc septiņiem.»

Ķīnas betulīnu aizstāj ar savu

Izstrādāt ierīci, kas ļautu no bērza tāss 
iegūt betulīnu, Uldi mudināja viņa vēlme 
ietaupīt. Ierosmi šim projektam Uldis 
smēlās, pārliecinoties par savām spējām 
jau iepriekšējos projektos. «Sākumā 
strādāju šķidrā sēra dioksīda projektā, 
kurā bija nepieciešams izmantot spiedie-
na reaktoru. Profesors Māris Turks, kura 
vadībā strādāju, bija iegādājies reaktoru, 
kura izmaksas pārsniedza 1000 eiro. 
Man kā studentam tas šķita neiespējami 
dārgi un, tā kā man ir zināšanas par me-
tālapstrādi, teicu, ka varu uztaisīt lētāk. 
Tajā brīdī, kad pateicu «es varu!», arī viss 
sākās. Pašlaik ir uzbūvēti seši reaktori, kā 
arī to uzpildes sistēma,» stāsta Uldis.

Sākumā arī betulīns institūta vajadzī-
bām tika iegādāts Ķīnā par augstu cenu. 

Varētu, piemēram, bulciņas cept, bet kur ir 
garantija, ka kāds cits neuzceps labākas?
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Vairākiem pētniekiem nācās iztikt tikai 
ar 200 gramiem, turklāt katrs grams bija 
jāizlieto pārdomāti, tādēļ Uldim radās 
doma izveidot tehnoloģiju, kas ļautu to 
iegūt lielos daudzumos un par daudz 
mazākām izmaksām. «Prototipa nebija, 
visu izdomāju pats,» stāsta Uldis.

Praktisko pieredzi dažādu metāliz-
strādājumu veidošanā Uldis ieguva jau 
8.–9. klasē, strādājot Ogres metālapstrā-
des rūpnīcā «Prometāls», kurā strādā arī 
viņa tēvs. Tur iegūtie pamati ļāva attīstīt 
ideju par ierīci. Taču, lai no idejas nonāk-
tu līdz taustāmam rezultātam, bija jāiz-
domā ļoti daudzi savienojumi. «Visgrūtāk 
bija izdomāt, kā savienot metālu ar stiklu. 
Pēc tam viss izdevās diezgan ātri,» stāsta 
Uldis.

Vispirms datorsimulācijas

Lai uzbūvētu ierīci, Uldis nolēma ap-
gūt specifisko «SolidWorks» programmu, 
kurā iespējams trīsdimensionāli izveidot 
vairākdetaļu modeli, piemēram, Ulda 
izdomāto ierīci, un tad virtuālā vidē veikt 
dažādas simulācijas – gan mehāniskās, 
pārbaudot ierīces izturību un slodzi, gan 
šķidruma plūsmas, testējot šķidruma 
sajaukšanos, maisīšanu, sildīšanu vai 
dzesēšanu.

«Vispirms ierīces rasējumus diez-
gan neglīti zīmēju ar roku. Sapratu, 
ka vajadzētu iemācīties tos izveidot 
datorā. «SolidWorks» programma man 
ļoti palīdzēja – vairs nebija nepieciešams 
uzbūvēt ierīci, pirms pārbaudītas tās teh-
niskās īpašības,» stāsta Uldis. Lai apgūtu 
programmu, Uldis kopā ar vēl diviem 
studentiem kā brīvās izvēles priekšmetu 
pie profesora Modra Dobeļa apguva 
ģeometriskās modelēšanas pamatus. 
Redzot studentu entuziasmu, profesors 
viņus ārpuskārtas apmācīja arī sarežģī-
tāku modeļu dizainēšanā. Vēlāk Uldis 
ķīmijas tehnoloģijai nozīmīgās plūsmas 
simulācijas brauca apgūt pie speciālis-
tiem «SolidWorks» ofisā Tallinā.

Palīdz superdators un 3D printeris

Palīdzīgu roku, izstrādājot ierīci, Uldis 
saņēma arī RTU HPC centrā, iegūstot 
iespēju ierīces datorsimulācijas veikt ar 
superdatora palīdzību. «Tas ietaupīja 
ārkārtīgi daudz laika un naudas, un īsā 
laikā bija iespējams panākt lielu  
progresu,» uzsver Uldis. Skaidrojot atšķi-
rības starp parasta datora un superda-

tora ātrumu, Uldis salīdzina: «Lai ar elek-
trisko sildelementu uzsildītu šķidruma 
plūsmu, parastajam laptopiņam vajadzī-
gas kādas 70 stundas, savukārt superda-
tors šo pašu darbu veic piecās stundās.» 

Uldis izmantoja arī RTU Dizaina fabri-
kas sniegtās iespējas, «SolidWorks»  
programmā uzprojektētās detaļas izprin-
tējot ar 3D printeri. Tur tapusi, piemēram, 
betulīna malšanas iekārta. «Tagad be-
tulīns saražots kilogramu apjomos, un 
mēs par to īpaši nesatraucamies, tas ir in 
the house* un – cik gribam, tik lietojam,» 
galveno ieguvumu skaidro Uldis. Svarī-
gākais gan ir tas, ka, Uldaprāt, viņam ir 
izdevies radīt iekārtu ar augstu pievieno-
to vērtību: «Latvijā tas ir ļoti, ļoti perspek-
tīvi. Kā publiskajā telpā izskan – mums 
vajag procesus ar ļoti augstu pievienoto 
vērtību, zināšanām ietilpīgus.»

Domāt arī naktī un ballītē

Uldis uzskata, ka jebkuras inovācijas 
pamatā ir kritiskā domāšana. «Nevajag 
visam piekrist. Vajag apdomāt – varbūt 
tā nav. Tas, kas šajā darbā ir traki, ka no 
tā nevar aiziet. Aizejot mājās, turpinu 
domāt par darbu. Turpinu domāt, arī ejot 
pa ielu, citreiz diemžēl domāju arī naktī. 

savas kļūdas, eju uz spēli, cenšos tās no-
vērst, cenšos tikt uz Latvijas basketbola 
čempionāta augstāko līgu,» saka Uldis. 
Viņš pārliecināts, ka abas nodarbošanās 
viena otru ļoti labi papildina – ja viņš 
netiesātu basketbolu, nespētu atpūsties 
no zinātnes.

Nauda ir āmurs

Salīdzinot vecāko zinātnieku paaudzi 
ar jaunajiem zinātniekiem, Uldis spriež, ka 
jaunie «nāk ar daudz lielākām ambīcijām». 
«Man šķiet, ka tie cilvēki, kuri dzīvojuši 
padomju laikos, jūtas komfortablāk, 
mierīgāk – viss it kā notiek, kaut kādu nau-
diņu piešķir. Jaunie ir pārliecināti – lai kaut 
ko sasniegtu, mums ir jāstrādā vairāk, jo 
zinām, ka tikai tad kaut kas būs.» 

Tālāku nākotni zinātnē Uldis sev vēl 
nesteidzas pareģot. Studijas doktorantūrā 
pagaidām ir «apspriešanas un apdo-
māšanas vērtas». Uldis raugās tuvākā 
nākotnē: «Tas, ko es vēlētos paveikt šeit 
[institūtā], – izmantojot betulīnu, izstrā-
dāt plašu produktu klāstu. Skaistais sap-
nis būtu, ja kāds no tiem palīdzētu radīt 
zāles pret HIV. Galvenais, lai var pārdot. 
Nauda ir āmurs. Ar naudu var celt, un ar 
naudu var arī jaukt. Tā ir nepieciešama, lai 

Tehnoloģiskās idejas atnāk visneiedo-
mājamākajos brīžos. Sestdienas vakarā 
atpūšos Vecrīgā, un man atnāk ideja. Pie-
rakstu, kaut ko mazu uzzīmēju…»

No pētniecības Uldis atpūšas, tiesājot 
basketbola spēles. «Es tur ieguldu lielu 
darbu, uzturu sevi fiziskā formā, pēc 
katras spēles skatos video un analizēju 

es nodrošinātu tādu dzīvi, kādu vēlos.» 
Veidot savu nākotni ārzemēs Uldis ne-
grib. Viņš vēlas savas zināšanas ieguldīt 
Latvijas attīstībā: «Ja visi aizbrauks, kas 
tad te būs? Nekur jau nebūs zelta dzīves! 
Viss atkarīgs no darba. Ja tu strādāsi 
daudz un vēl mazliet vairāk, tad arī sa-
sniegsi.» 

Izstrādāt ierīci, kas ļautu no bērza tāss iegūt betulīnu, Uldi mudināja viņa vēlme ietaupīt
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REpoRTāžA

ne tikAi  
grāmAtu krātuve
2015. gada nogalē RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā svinīgi tika 
atklātas Laboratoriju mājas un RTU Zinātniskās bibliotēkas 
jaunās ēkas. Šogad jaunās telpas sāk «apdzīvot» un iekārtot 
Zinātniskā bibliotēka 

  LIGITA VAITA

Arhitekta Uģa Šēnberga projektētā 
jaunā piebūve kopā ar līdzšinējo 
bibliotēku tagad veido vienotu  
5000 kvadrātmetru plašu bibliotēkas 
kompleksu, kurā apvienotas gandrīz 
visas RTU bibliotēkas filiāles. Krājuma 
pārvešana un telpu iekārtošana pilnībā 
vēl nav noslēgusies, darbi rit paralēli 
lasītāju apkalpošanai, taču jau tagad 
studenti telpas labprāt iepazīst un 
izmanto. «Jaunais Inženieris» viesojās 
bibliotēkā tās pārkārtošanas laikā.

Ēkā paredzēta lasītava, kas 
studentiem būs atvērta 24 stundas 
diennaktī septiņas dienas nedēļā. 
Šeit tiek iekārtots arī krājums 
brīvpieejā, retumu lasītava, klusā 
lasītava, neliela lasītava studentiem 
ar bērniem, mācībspēku lasītava, 
individuālās kabīnes un grupu 
telpas, kā arī transformējama 
konferenču zāle. Jaunajā kompleksā 
iekļausies arī bibliotēkas Ķīmijas 

filiāle un  Mācību abonements, 
kas atrodas Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultātē. Uz 
jauno kompleksu pašlaik tiek 
pārcelta bibliotēkas Būvniecības 
un arhitektūras filiāle. Uz Ķīpsalu 
pārceļoties RTU MTAF Aeronautikas 
institūtam un Transporta institūtam, 
uz jauno kompleksu tiks  pārvietota 
arī bibliotēkas Transporta filiāle un 
Dzelzceļa transporta filiāle.

Grāmatu pārvietošana ir sarežģīts, 
atbildīgs, taču vienlaikus interesants 
process. Visbiežāk to paveic, iesaistoties 
teju visiem bibliotēkas darbiniekiem, 
kuri veido grāmatu ķēdi. Tādējādi 
grāmatas iespējams no viena plaukta 
pārvietot citā, nesajaucot to kārtību. RTU 
Zinātniskās bibliotēkas jaunās piebūves 
«apdzīvošana» sākās jau  janvārī.
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Bibliotēkā par ierastu praksi 
apmeklētājiem kļuvis izmantot piecas 
grāmatu saņemšanas un nodošanas 
pašapkalpošanās iekārtas. Izmantojot 
RTU studenta vai darbinieka apliecību, 
tās nepieciešamo grāmatu piereģistrēt 
saņemšanai ļauj pašiem. Tāpat iespējams 
pašam nodot grāmatu – noskenēt 
tās kodu un atstāt groziņā. Savukārt 
bibliotekāram atliek to tikai novietot 
pareizajā vietā plauktā.

Studenti un mācībspēki jau tagad novērtē iespēju nodot 
grāmatas pašiem, bez bibliotekāra palīdzības, grāmatu nodošanas 
automātiskās šķirošanas iekārtā. Tā RTU Zinātniskajā bibliotēkā 
iegādāta jau 2012. gadā un uzstādīta Mācību abonementā, 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, bet drīzumā tā 
tiks pārvietota un uzstādīta telpā starp ieejas durvīm. Grāmatu 
šķirošanas robots pats noskenē grāmatu svītru kodus un sašķiro 
tās bibliotēkas nodaļām paredzētajās kastēs.

Jaunajā bibliotēkas kompleksā atrodas konferenču zāle ar 140 vietām 
un piecas grupu telpas, ko varēs izmantos RTU studenti un mācībspēki, bet 
atsevišķu pasākumu organizēšanai tās varēs arī izīrēt.

Bibliotēkā iekārtotas sešas individuālā 
darba kabīnes. Tās īpaši novērtēs studenti un 
mācībspēki, kas vēlēsies netraucēti strādāt  
pilnīgā klusumā.

Lielākais izaicinājums jaunajā bibliotēkas kompleksā ir lasītava, 
kas studentiem būs pieejama 24 stundas diennaktī. Tajā varēs iekļūt, 
noskenējot pie durvīm RTU studenta vai darbinieka apliecību. Blakus 
lasītavai studentu ērtībām tiks iekārtota arī neliela virtuve. 

Darba vietas 
bibliotēkas lietotājiem 
iekārtotas arī gar 
telpu malām ar skatu 
uz Pārdaugavu un 
Ķīpsalas studentu 
pilsētiņu. Kopumā 
jaunajā bibliotēkas 
kompleksā iekārtotas 
315 šādas darba vietas, 
ko studenti jau tagad 
labprāt sākuši izmantot. 
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pERSoNībA

pētniecīBA Bez roBežām
Šajā studiju gadā Veina Štata universitātes profesors  
Mārcis Jansons kļuvis par RTU viesprofesoru, RTU studentiem 
piedāvājot strādāt ar ASV laboratorijās iegūtiem datiem

  EDGARS ŠPENGELIS

ASV profesors ar latviešu sak-
nēm Mārcis Jansons strādā Veina 
Štata universitātē Detroitā, ASV, 
taču šajā studiju gadā viņš izman-
tojis akadēmiskās brīvdienas un 
kļuvis par RTU Mašīnzinību, trans-
porta un aeronautikas fakultātes 
(MTAF) Automobiļu katedras vie-
sprofesoru. M. Jansons ar studen-
tiem labprāt dalās pieredzē, kas 
gūta pētniecības laboratorijās ASV, 
taču lielākais ieguvums RTU stu-
dentiem ir iespēja pētīt ASV labo-
ratorijās iegūtos datus. Kad pirmais 
semestris RTU aizvadīts, profesors 

atzīst: «Latvijā man patīk, un esmu 
priecīgs, ka varu būt noderīgs RTU 
studentiem.»

Reizi septiņos gados Veina Štata 
universitātes mācībspēkiem ir iespēja 
saņemt gadu garas akadēmiskās brīv-
dienas, līdz ar to saskaņā ar universi-
tātes līgumu M. Jansonam ir tiesības 
būt ārpus Detroitas līdz pat vasarai. 
Pateicoties «Fullbright» apmaiņas 
programmai, savām latviskajām 
saknēm un jau līdzšinējai veiksmī-
gajai sadarbībai, šīs akadēmiskās 
brīvdienas viņš pavada Latvijā, lasot 
lekcijas RTU studentiem.

Profesora Jansona vecvecāki Lat-
viju atstāja Otrā pasaules kara laikā, 
1944. gadā, kad viņa tēvs bija aptu-
veni sešus gadus vecs. Tieši ģimenei 
profesors var būt pateicīgs, ka jau 
bērnībā runājis latviski. Tagad latviešu 
valoda viņam noder ikdienas saziņā.

Attālums nav šķērslis

Studentiem Latvijā M. Jansons dod 
iespēju strādāt ar ASV laboratorijās 
iegūtiem datiem. «Tas, ka laboratorijas 
atrodas katra savā valstī un pat kon-
tinentā, nav šķērslis,» ir pārliecināts 
profesors. Interesanti, ka ASV inženieri 
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Laboratorijā, gatavojot lāzeru motora eksperimentiem

bieži vien nestrādā uz vietas rūpnīcā, 
motorus un iekārtas tur darbina tehni-
ķi. Kā piemēru profesors atstāsta situā-
ciju Indianas štatā vienā no vadošajām 
dīzeļmotoru rūpnīcām pasaulē «Cum-
mins»: «Viņiem tur [rūpnīcā] ir tāds liels 
dēlis ar gaismiņām, kurā parāda labora-
torijas, kas konkrētā brīdī darbojas. Vi-
ņiem kopā ir kādas 80 laboratorijas, kur 
visās vienlaikus darbojas dīzeļmotori, 
pie katra no tiem sēž tehniķi, kas iegūst 
datus. Savukārt iegūtie dati elektronis-
kā veidā tiek nodoti inženierim, kurš 
veic analīzi. Līdz ar to nav svarīgi, vai 
inženierim šie dati elektroniski pienāk 
no blakus istabas, vai blakus ēkas, vai 
cita kontinenta.»

Galvenā ir pētniecība

ASV ir divu veidu augstākās izglī-
tības iestādes, kur var iegūt bakalaura 
grādu – pētniecības universitātes un 
mācību koledžas. «Tās atšķiras ar to, 
ka pētniecības universitātēs var iegūt 
arī doktora grādu. Turklāt pētniecības 
universitāšu misija ir ne tikai izplatīt 
zināšanas, bet arī tās radīt. Un tā ir 
liela atšķirība,» saka profesors, kurš 
bijis mācībspēks gan pētniecības 
universitātē, gan mācību koledžā.

Viņa uzdevumi Veina Štata universi-
tātē, kas ir viena no trijām valsts uzturē-
tām pētniecības universitātē Mičiganas 
štatā, ir smalki reglamentēti: 3/7 daļas 
laika – studentu izglīto-
šana kā mācībspēkam, 
3/7 daļas laika jāvelta 
pētniecībai, bet 1/7 daļa 
viņa darba ir tādas akti-
vitātes kā profesionālo 
konferenču rīkošana, da-
lība dažādu mērogu pro-
fesionālajās un standartu 
veidošanas komitejās. 
Tāpat universitātes vadī-
ba no M. Jansona sagaida, 
ka viņš inženierzinātnes 
cenšas popularizēt vidus-
skolās, tāpēc profesors 
regulāri viesojas un lasa 
lekcijas vidusskolās.

«Bet tas viss ir uz pa-
pīra, praksē galvenais ir 
pētniecība. Pētniecības 
universitātēs ar pētnie-
cību saistītie projekti 
universitātei ir ļoti iene-
sīgi,» atzīst profesors. 

M. Jansona pārstāvētajā Veina Štata 
universitātē, piemēram, no katra pēt-
niecības projektam paredzētā dolāra 
53 % universitāte saņem infrastruktūras 
uzturēšanai. «Tas nozīmē, ka universi-
tātes lielā mērā uztur tieši pētniecība,» 
atklāj profesors.

Memorands

M. Jansona pārstāvētās Veina 
Štata universitātes sadarbība ar RTU 
sākusies 2011. gadā, kad profesors 
Jansons Amerikas Latviešu kongresā 

Sanfrancisko saticis tā laika Latvijas 
vēstnieku ASV Andreju Pildegoviču. 
Gadu pēc sarunas M. Jansonam elek-
troniskajā pastā pienākusi vēstule no 
Latvijas vēstniecības, kurā bija jau-
tājums – vai viņš būtu ar mieru savā 
universitātē uzņemt viesus no Latvijas 
vēstniecības Vašingtonā un RTU, arī 
RTU rektoru akadēmiķi Leonīdu Ribicki. 
Tā delegācija no RTU un Latvijas vēst-
niecības ASV tikās ar Veina Štata univer-
sitātes vairāku fakultāšu dekāniem un 
administrācijas pārstāvjiem.

«Pēc pusgada uzņēmām jau lielāku 
Latvijas delegāciju, kurā bija vairāku 
RTU fakultāšu dekāni – rektors [L. Ri-
bickis] vēlējās, lai RTU administrācija 
plašāk iepazīstas ar to, kā [Veina Štata] 
universitātē notiek studiju process,» 
stāsta M. Jansons. Vizītes laikā Veina 
Štata universitātes dekāns parakstīja 
memorandu jeb savstarpējās sadarbī-
bas dokumentu ar RTU. 

Abu universitāšu sadarbība tur-
pinās, un patlaban noris sarunas par 
kopīgas studiju programmas izveidi 

elektrozinībās, tā dotu iespēju RTU 
studentiem pēc trīs gadu studijām 
Latvijā doties uz ASV, Detroitu, un tur 
divu gadu laikā iegūt maģistra grādu 
Veina Štata universitātē. «Mūsu [Veina 
Štata] universitātei tā saucamās 3+2 
programmas izveidotas jau ar vairākām 
universitātēm,» norāda M. Jansons, 
paskaidrojot, ka sarunu process par 
šādas studiju programmas izveidi sākts 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultā-
tē, bet perspektīvā viņš vēlētos līdzīgu 
programmu izveidot MTAF.

Nav svarīgi, vai inženierim dati elektroniski 
pienāk no blakus istabas vai blakus ēkas, vai 
no cita kontinenta
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Latvijā ar laiku varētu ražot detaļas 
autorūpnīcām. Tā ir milzu industrija. Viena 
no lielākajām industrijām pasaulē!

pERSoNībA

Ar studentiem laboratorijā Veina Štata universitātē

Pēta arī Latvijai saistošas 
problēmas

M. Jansons ir dzimis un audzis Ņujor-
kas apkārtnē, bet pēdējos 10 dzīves  
gadus viņš dzīvo Mičiganas štatā. 
Galvenokārt tas saistīts ar viņa dar-
ba specifiku, jo tieši šī ASV daļa ir 
vistiešākajā mērā saistīta ar automa-
šīnu rūpniecību – Mičiganā atrodas 

«Chrysler», «Ford Motor Company», 
«General Motors Company» u. c.  
ražotnes.

M. Jansona pētniecības interese 
par iekšdedzes dzinējiem saistās gan 
ar vides piesārņojuma problēmām, ko 
degvielas pilnīga sadegšana varētu 
mazināt, gan arī finansiāliem jautāju-
miem. «Kravas automobiļu izplūdes 
gāzu attīrīšanas iekārtas mūsdienās 
maksā tikpat, cik pats dzinējs, līdz 
ar to, veicinot tīrāku degšanu, var 

ievērojami samazināt auto izmaksas,» 
skaidro profesors. 

Tomēr vēl nozīmīgāki viņa pētīju-
mi ir klimata problēmu dēļ, un Latvijā 
piesārņojuma ierobežošana ir aktuāla 
arī ES normatīvu kontekstā. «Latvijai 
nav lielu enerģijas avotu, izņemot 
HES, tāpēc Latvija ir ļoti atkarīga no 
importētās degvielas. Latvija ir arī viena 

no valstīm, kas 2014. gadā pārkāpa 
Eiropas gaisa kvalitātes normas un par 
to saņēma brīdinājumu. Lielā mērā tas 
ir automobiļu dēļ,» stāsta profesors, 
turpinot, ka visvairāk gaisu ar sīkajām 
daļiņām – kvēpiem un kaitīgajiem 
sodrējiem – piesārņo automašīnas ar 
dīzeļdzinējiem. Rīgā un visā Latvijā 
šādu auto netrūkst.

Viņš stāsta, ka autorūpniecības 
tendence Eiropā ir ražošanu pamazām 
pārcelt uz Eiropas austrumiem –  

Slovākiju, Ungāriju, Rumāniju. «Līdz ar 
to arī Latvijā ar laiku varētu ražot deta-
ļas autorūpnīcām. Tā ir milzu industrija. 
Viena no lielākajām industrijām pasau-
lē!» Latvijas ražošanas potenciālu saska-
ta M. Jansons.

Motoru «mērīt» ar gaismu

M. Jansona pētniecības lauks ir 
optiskā diagnostika, kas, profesora vār-
diem runājot, ļauj iedziļināties iekšde-
dzes motoros. Savā promocijas darbā 
viņš pētīja gāzu sadegšanu iekšdedzes 
dzinējos. Izmantojot īpašu caurspīdīgu 
degšanas kameru un infrasarkanos uz-
tvērējus, profesors precīzi fiksējis gāzu 
sadegšanas temperatūru un to sastāvu. 
Tagad jau mācībspēka statusā viņš dar-
bu šajā pētniecības laukā turpina.

M. Jansona laboratorijā Veina Štata 
universitātē pētījumiem tiek izmantots 
motors ar lodziņu, caur kuru var vērot 
degšanas procesu, kā arī to, kā lāzera 
stari izgaismo degšanas kameru. «Ir 
virzulis, tam virsū uzbūvē cilindru, kam 
vienā malā ir nogriezta sieniņa. Cilin-
dra galā pievieno otru virzuli, kas rada 
iespēju cilindra vidū ievietot spoguli 
un virzulī iebūvēt lodziņu. Turklāt atka-
rībā no pētījuma var izmantot dažādu 
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Nav svarīgi, vai inženierim dati elektroniski 
pienāk no blakus istabas vai blakus ēkas, vai 
no cita kontinenta

Ar kolēģi pie motora laboratorijā Veina Štata universitātē

materiālu lodziņus – safīra, kvarca u. c. 
Lodziņi ir iebūvēti arī cilindra sānos, pa 
kuriem savukārt motorā var iespīdināt 
lāzera starus vai vērot, kas notiek deg-
šanas kamerā,» skaidro M. Jansons.

Degšanas kamerā ir ļoti liels spie-
diens (~100 atmosfēras) un augsta 
temperatūra (2000 līdz 3000 grādu pēc 
Kelvina skalas jeb 1700 līdz 2700 grādu 
pēc Celsija). «Virzulim veicot kustību no 
augšas uz leju, vien pāris milisekunžu 
laikā motorā notiek tūkstošiem ķīmisko 
reakciju – katra no tām ir izpētes vērta,» 
stāsta profesors. Interesanti, ka labora-
torija ir iekārtota īpašā saldētavai līdzī-
gā telpā, kas mērījumus ļauj veikt zemā 
temperatūrā.

Motors ar caurspīdīgajiem lodzi-
ņiem dod lielas mērījumu priekšrocī-
bas – lāzera viļņa garumu iekārtā var 
pielāgot rezonanses frekvencei un 
atsevišķām molekulām, lai varētu fiksēt 
konkrētas ķīmiskās vielas, kas rodas 
degšanas procesā. «To ir simtiem, pat 
tūkstošiem! Protams, vienlaikus izsekot 
līdzi visām nav iespējams. Bet ar lāzera 
palīdzību tās var izolēt citu no citas un 
tad vērot, kur un kādos apstākļos tās 

veidojas un arī pazūd,» skaidro  
M. Jansons.

Kā sadedzināt visu kaitīgo?

Iekšdedzes dīzeļa dzinēja darbībā 
ļoti būtiska ir smidzināšana, kuras laikā 
degviela sajaucas ar gaisu un nosaka 
visu turpmāko degšanas procesu. Tāpat 
svarīgi ir vērot, vai šķidrā degviela trāpa 

cilindra un virzuļa sieniņai. «Šo sieniņu 
temperatūra mēdz būt daudz zemāka 
nekā degvielai, tāpēc tā līdz galam 
neizgaro, taču rada kvēpus un cietās 
daļiņas,» par piesārņojuma procesu 
stāsta profesors. Kaut arī vairums iekš-
dedzes dzinēja pētījumu tiek veikti reā-
lajā dzīvē, M. Jansons stāsta, ka Veina 
Štata universitātē nedaudz nodarbojas 
ar simulāciju – viņš virtuāli var simulēt 
smidzināšanas un degšanas procesu. 

Vēl viens pētījums, par kuru 
pieredzē ar RTU studentiem dalās 
M. Jansons, ir ātrgaitas krāsu kameras 
izmantošana temperatūras mērīšanai 
iekšdedzes dzinējos. «Kvēpi, kā arī 
slāpekļa oksīdi veidojas un oksidējas 
zināmā temperatūrā. Izmantojot 
RGB (krāsu modelis, kas sastāv no 
trīs krāsām – sarkanas, zaļas un zilas) 
un katram pikselim pielāgojot  

temperatūru, mēs varam noskaidrot, 
kur, kā un kādos apstākļos iekšde-
dzes dzinējā veidojas kaitīgās izplū-
des gāzes,» skaidro profesors.

Aizkustina patriotisms

Latvijā M. Jansons ir viesojies vairā-
kas reizes, pirmoreiz – jau 1983. gadā, 
taču visas līdzšinējās viesošanās 
bijušas īslaicīgas. «Tik ilgi, kā tagad, 
es Latvijā neesmu dzīvojis nekad. 
Tas ļauj iepazīt ikdienas dzīvi šajā 
valstī,» tā RTU viesprofesors.

Līdz ar pirmā semestra noslē-
gumu M. Jansons ir pavadījis pusi 
no Latvijā paredzētā laika. Pašlaik ir 
skaidrs, ka profesors turpinās darbu 
RTU līdz vasarai, un viņš atzīst, ka 
valsti ir iemīlējis. 

Sekot līdzi Latvijas notikumiem 
viņam bijis interesanti, jau dzīvojot 
ASV, taču tagad viņš atzīst – sekojot 
līdzi Latvijas politiskajai un sabied-
riskajai dzīvei, viņš valsti, cilvēkus 
un kultūras atšķirības izprot aizvien 
labāk.

Šīs viesošanās laikā M. Jansons 
pirmo reizi pieredzēja 18. novembra 
svētkus Latvijā, sakot, ka ir gandarīts 
par cilvēku patriotismu valstī. «Lāpu 
gājiens bija fantastisks. Pilsētā [Rīgā] 
valdīja labs garastāvoklis. Tas bija 
aizkustinoši!» atklāj profesors. Tieši 
latviešu patriotisms un aizrautība 
novembrī izjust īpašu patriotismu 
viņu pamudinājis kopā ar pārējiem 
lepni nēsāt sarkanbaltsarkano karo-
dziņu. 
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mĒS RTu

vērtēšAnA 
nozīmē AnAlīzi
Pagaidām pilotprojekta veidā, bet nākamgad 
jau pilnā apmērā RTU administrācijas darbā 
tiks ieviesta darba izpildes vadības sistēma

 LIGITA VAITA

«Protams, ka vadītāji darbiniekus 
ikdienā vada – zina, kas ar viņa darbi-
niekiem notiek, periodiski pārrauga 
viņu darbu, pārrunā panākumus, tā ir 
operacionālā vadība, kas notiek ikvienā 
organizācijā. Tomēr galvenokārt vadības 
process ir intuitīvs, personiskajā pieredzē 
balstīts. Lai vadīšana kļūtu efektīva un 
vērsta ne tikai uz darbu izpildi, bet arī 
organizācijas attīstību, nepieciešama 
sistēmiska kārtība,» skaidro Katri Vinti-
ša un Agita Kalviņa – personālvadības 
konsultantes, kuras piedalījās darba 
izpildes vadības sistēmas  
ieviešanā RTU.

Atslēgas vārds – sistēma

Darba izpildes vadība – tas nav 
nekas jauns, tikai sistēmiskais process 
noformulēts konkrētos vārdos. Tas 
ietver konkrētus darba vadības pos-
mus, process ir strukturēts, ciklisks un 
organizācijas robežās vienots. «Vadītā-
ji jau tāpat ikdienā vada darbiniekus, 
taču galvenokārt tas notiek intuitīvi, 
dažkārt vadīšana ir situācijas noteikta, 
varbūt pat nedaudz haotiska. Un tad 
to īsti nevar saukt par darba izpildes 
vadības sistēmu,» norāda A. Kalviņa.

Būtiska darba izpildes vadības sistē-
mas pazīme ir mērķu izvirzīšana – turklāt 
ne tikai vadības līmenī, bet arī katram 
darbiniekam individuāli. «Taču svarīgi, lai 
darbinieka personiskie mērķi un orga-
nizācijas lielie mērķi ir savstarpēji saistīti. 
Tieši tāpēc mērķu formulēšana norit pa-
kārtoti – sākot no organizācijas augstākā 
līmeņa mērķiem, bet tad «pa trepi uz 
leju» līdz pat katra darbinieka personis-
kajiem jeb individuālajiem mērķiem,» 
uzskata K. Vintiša, paskaidrojot, ka tikai tā 
var nodrošināt, lai visa organizācija ietu 
vienotu ceļu.

Visvairāk novērtē tieši darbinieki

Vaicātas, kādi priekšnosacījumi ir 
šādas sistēmas ieviešanai organizācijā, 
konsultantes skaidro, ka līdz šādam 
lēmumam būtu jānonāk jebkurā orga-
nizācijā, taču vieglāk esot no pieredzes 
identificēt tos gadījumus, kad darba 
devēji vērsušies pēc konsultācijas. «Manā 
pieredzē visbiežāk organizāciju vadītāji 
norāda, ka vairs nesaprot, kā darbiniekus 
motivēt, nesaprot, ar cik lielu un kāda 
veida atalgojumu darbinieku novērtēt, 
vai arī secina, ka darbinieki organizācijas 
mērķus neizjūt kā savus – līdz ar to it kā 
sāk pildīt darba pienākumus formāli,» 
skaidro A. Kalviņa.

Viņai piekrīt K. Vintiša, papildinot, 
ka, ieviešot darba izpildes vadības sis-
tēmu, visbiežāk sākotnējā pretestība 
jūtama no vidējā līmeņa vadītājiem, 
nevis no darbiniekiem. «Darbinieki 
parasti to uztver pozitīvi, jo jebkurš 
darbinieks vēlas, lai viņa darbu novērtē, 
lai viņu uzklausa. Un personisko mērķu 
izvirzīšana, kā arī organizācijas kopīgo 
mērķu izprašana dod daudz lielāku moti-
vāciju strādāt gan konkrētā organizācijā, 
gan strādāt mērķu sasniegšanai,» norāda 
K. Vintiša. Vērtēšanas sistēma darbinie-
kam dod skaidrību un ļauj prognozēt – 
gan darbiniekam, gan darba devējam.

«Sistēmas būtība jau nav sistēmas  
dēļ – tās galvenais mērķis ir, lai darbinieks 
saprot, kāda ir viņa loma organizācijā, 
lai viņš zina, ko gaidīt, kā tiek novērtēts 
viņa darbs, ko viņš iegūs, ja strādās labi, 
bet ko – ja strādās vēl labāk. Kādas ir viņa 
izaugsmes iespējas?» skaidro A. Kalviņa, 
piebilstot, ka šie visi ir jautājumi, ko teju 
ikviens darbinieks sev kādreiz uzdod.

Visbiežāk «saraksts» ar aspektiem, 
kas darbiniekus motivē, esot tipisks: 
«Sasniegtais rezultāts, skaidri mērķi, 
vadītāja, kolēģu un klientu atzinība, 
mana darba novērtējums. Vēl izskan arī 
izaugsme un attīstība, un atkarībā no 
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tā, cik slikta situācija ir ar atalgojumu, 
darbinieki min arī atalgojumu, taču ne 
vienmēr.» Kā skaidro K. Vintiša, visus 
šos darbiniekam tik nozīmīgos jautāju-
mus, ieskaitot atalgojuma sistēmu, ja 
tā tiek piesaistīta kādiem paveiktiem 
darbiem, var risināt, ieviešot darba 
izpildes vadības sistēmu.  

Augstskolas specifika

Vaicātas, kāda ir RTU kā organi-
zācijas specifika darba izpildes vadī-
bas sistēmas ieviešanā, konsultantes 
norāda, ka RTU ir augstskola, tātad ar 
specifiskām personāla grupām – aka-
dēmisko, zinātnisko un vispārējo perso-
nālu. «Vienkāršoti skaidrojot, var teikt, 
ka pētniekam būs daudz skaidrāki tādi 
RTU stratēģiskie mērķi kā izcila pētnie-
cība un valorizācija nekā, piemēram, 
grāmatvedim, kurš veic  cita veida dar-
bu, kas var šķist maz saistīts ar studiju 
kvalitātes uzlabošanu. Tomēr ikvienam 
darbiniekam ir svarīgi saprast un pa-
šam izjust, uz ko tiecas organizācija, 
tāpēc arī grūtākais darbs RTU kontekstā 
ir padarīt augstskolas lielos mērķus 
saprotamus un aktuālus ikvienam dar-
biniekam, kā arī darbinieka personiskos 
mērķus sasaistīt ar RTU stratēģijā no-
stiprināto,» RTU kā augstskolas specifi-
ku skaidro K. Vintiša.

Tomēr konsultantes norāda, ka RTU 
problēmas nav būtiski atšķirīgas no 
citām organizācijām. «Kad sākām strā-
dāt pie darba izpildes vadības sistēmas 
ieviešanas, kļuva skaidrs, ka nedaudz 
precīzāk vai plašāk nepieciešams 
skaidrot organizācijas augstākā līmeņa 
mērķus – tā, lai arī atbalsta funkciju vei-
cēji var tos attiecināt uz sevi. Tikai tad 
iespējams šos organizācijas lielos mēr-
ķus «aizvest» līdz katrai struktūrvienībai 
un katram atsevišķam darbiniekam,» tā 
K. Vintiša, piebilstot, ka darba izpildes 
vadības sistēmas uzdevums ir palīdzēt 
darbiniekam šos mērķus saprast, tos 
reducējot uz mazākiem saprotamākiem 
mērķiem, piemēram, cik mēs vēlamies 
studentu, cik mēs vēlamies doktorantu, 
cik projektu mums būtu optimāli? Šā-
dus konkrētākus mērķus darbiniekam 
asociēt ar sevi ir daudz vieglāk.

Šogad – pilotprojekts

«Mums ir svarīgi paveikt to, kas ir 
noteikts RTU stratēģijā, tāpēc ir būtis-
ki, lai katrs darbinieks izprot savu lomu 

stratēģijā noteikto mērķu sasniegša-
nā. Un tieši tāpēc, ka mēs esam liela 
organizācija, mums ir nepieciešams 
ieviest vienotu sistēmu stratēģijas 
realizēšanai,» skaidro RTU Personā-
la nodaļas vadītāja Zane Rostoka, 
papildinot, ka otrs būtiskais iemesls 
darba izpildes vadības sistēmas ie-
viešanai RTU ir iespēja arī kontrolēt 
funkciju izpildi un iespējamu funk-
ciju pārklāšanos. «Tas ļaus būtiski 
uzlabot organizatorisko efektivitāti 
RTU,» norāda Personāla nodaļas va-
dītāja.

Pašlaik RTU ir izstrādāta darba 
izpildes vadības sistēma RTU vispārē-
jam personālam. Akadēmiskajam un 
zinātniskajam personālam sistēmas 
adaptēšanai ir izstrādāti ieteikumi. 
Sistēmas ieviešana vispirms notiks 
pilotprojekta veidā. Kā norāda  
Z. Rostoka, tā kā RTU juridiski ir pub-
liska atvasināta persona, tad, noslē-
dzot līgumu ar Valsts kanceleju, bija 
iespēja savā rīcībā bez maksas iegūt 
novērtēšanas elektronisko informāci-
jas sistēmu, un Institucionālās kapa-
citātes projektā to adaptēt augstsko-
las specifikai.

Kā atzīst Z. Rostoka, šogad priekš-
rocība ir tiem departamentiem, kas 
sistēmas ieviešanas procesā ir izrau-
dzīti kā pirmie – Administratīvajam 

departamentam, Komunikācijas un 
mārketinga departamentam, Zinātņu 
prorektora dienestam –, jo to datus 
sistēmā ievadīs Personāla nodaļas 
darbinieki. «Tieši tāpēc, lai «izķertu» 
kļūdas un sistēmas darbību pārbau-
dītu, šo struktūrvienību darbinieku 
mērķus ievadīsim mēs, Personāla no-
daļa, bet turpmāk tas būs jādara dar-
biniekiem pašiem, protams, ar per-
sonāla speciālistu atbalstu. Tātad jau 
šogad būs iespējams izmantot darba 
izpildes vadības sistēmas priekšrocī-
bas un jau sākt analizēt informāciju, 

ko vadītāji iegūst par stratēģijas izpil-
di un mērķu kaskadēšanu (savstarpēji 
pakārtotu mērķu izvirzīšanu – red.),» 
tā Z. Rostoka. 

Plānots, ka 2017. gadā RTU vis-
pārējā personāla darba izpildi varēs 
vērtēt ar jaunās IT sistēmas atbalstu, 
taču, kā skaidro Z. Rostoka, šajā 
procesā visbūtiskākā ir vadītāja un 
darbinieka saruna par sasniedzama-
jiem rezultātiem, plāniem un vēlamo 
attīstību. «Taču, lai izteiktu atzinību 
vai kritiku, nebūt nav jāgaida novēr-
tēšanas pārrunas. Tik daudz problē-
mu tiek atrisinātas, ja protam sniegt 
tūlītēju vērtējumu – gan ieteikumus 
un konstruktīvu kritiku, gan patei-
cību un uzslavu,» uzsver Personāla 
nodaļas vadītāja. 

Katri Vintiša  
Zinātniskā grāda pretendente  
vadībzinātnē 
SIA «CREATIVE TECHNOLOGIES»  
valdes locekle

Agita Kalviņa 
Zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnē 
RISEBA maģistra studiju programmas  
«Personāla vadība» zinātniskā vadītāja 
SIA «Smart Change Consult» valdes locekle, 
konsultante

Mērķu formulēšana norit pakārtoti – sākot 
no organizācijas augstākā līmeņa mērķiem, 
bet tad «pa trepi uz leju» līdz pat katra 
darbinieka individuālajiem mērķiem
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RTu NākoTNE

  LIGITA VAITA

mēģinājumu  
un kļūdu metode
Kāpēc lietas kustas? Kā uzbūvēt izturīgu 
tiltu? Kā cilvēks ar viena pirksta spēku 
var pacelt autobusu? Šos un vēl 
daudzus citus jautājumus skolēni izzina 
RTU Bērnu un jauniešu universitātē 

Lai veicinātu bērnu un jauniešu 
dabisko zinātkāri, atklātu viņu talantus 
un iepazīstinātu ar nākotnes studiju un 
karjeras iespējām, RTU Komunikācijas un 
mārketinga departaments jau vairākus 
gadus skolēniem organizē bezmaksas 
ārpusskolas nodarbības – Bērnu un 
jauniešu universitāti (BJU). Nodarbības 
notiek trīs dažādās vecuma grupās: 2.–3., 
4.–6. un 7.–9. klases skolēniem.

BJU ir vieta, kur bērni un jaunieši var 
pavadīt brīvo laiku un iegūt atbildes uz 
daudzajiem «kāpēc?». Te netiek liktas at-
zīmes, bet katrs jautājums ir uzmanības 
un izpētes vērts.

«Jaunais Inženieris» piedalījās vienā 
no semestra pirmajām nodarbībām  
7.–9. klases skolēniem.

Katrai jauniešu grupai nodarbības notiek vienreiz nedēļā. Pirms vēl no-
darbība sākusies, skolotājs Aleksandrs Kalinovskis sagatavo darbarīkus –  
A4 papīra lapas, šķēres un līmi. Tie ir vienīgie izejmateriāli šīs dienas darbnī-
cai. Uzdevums ir vienkāršs, bet izpētes vērts – kā, izmantojot tikai trīs  
A4 lapas, izveidot izturīgu un augstu konstrukciju, kas spētu noturēt aptuve-
ni 300 gramu smagu kastīti.

Paulam Pāvilam Jākobsonam no 
Jūrmalas alternatīvās skolas šī ir pir-
mā BJU nodarbība. «Man ir daudz 
brīva laika, tāpēc ceru, ka šādi pa-
vadīšu to interesantāk un arī node-
rīgāk. Mani interesē zinātne un viss 
tehniskais, sevišķi datori. Domāju, 
ka tik ātri man šeit neapniks. Nākšu 
vēl,» gandarīts ir Pauls Pāvils.

8. klases skolnieks Niklāvs Raud-
seps no Jūrmalas alternatīvās skolas 
BJU apmeklē jau pusotru gadu. «Šeit 
ir forši cilvēki, arī skolotājs. Bet visla-
bāk man patīk tas, ka šeit nekad neva-
ru paredzēt, ko mēs darīsim, vienmēr 
ir interesanti. Ja skolā apmēram ir 
zināma programma, tad šeit vienmēr 
ir pārsteigums,» tā jaunietis. Viņam 
patīkot arī diskusijas un debates par 
ētikas jautājumiem zinātnē. «Šeit mūs 
mudina domāt plašāk.»
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Kaut arī primārais uzdevums ir 
kastīti uz konstrukcijas vispār no-
turēt, skolotājs ieminas, ka līdz šim 
augstākā konstrukcija, ko viņa sko-
lēni izveidojuši, ir pusotras A4 lapas 
augstumā. «Domāju, jums izdosies 
augstāka,» jauniešus motivē skolotājs 
Aleksandrs.

Metode, kā izveidot izturīgāko pa-
pīra konstrukciju, katram sava. Kaut 
arī noturēt bateriju kastīti izdodas 
vairākiem, ne visiem – ar pirmo reizi. 
Jaunieši ņem jaunas trīs lapas un sāk 
no sākuma. Pārsvarā – jau ar daudz 
labāku risinājumu.

Pēc tam, kad jaunieši izveidojuši un izmēģinājuši savus konstrukciju vari-
antus, skolotājs Aleksandrs dalās ar piemēriem, kādus skolēni piedāvājuši citās 
nodarbībās.

«Nodarbības apmeklēju visu šo 
mācību gadu – no septembra. Par šo 
iespēju pastāstīja mamma, un vismaz 
pagaidām man ir ļoti interesanti,» 
stāsta Rīgas Valsts Vācu ģimnāzijas  
7. klases skolnieks Gustavs Dāvids 
Meļķis. Viņam līdz šim vislabāk pati-
kusi robotikas nodarbība, kad jaunieši 
paši projektējuši robotu. Puisis nā-
kotnē vēlas kļūt par arhitektu, tāpēc 
jo vairāk novērtē arī radošo vidi RTU 
Arhitektūras un pilsētplānošanas fa-
kultātē, kur nodarbības notiek.
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ZINāTNES cEļš

Dainis Sudmalis ir Vāgeningenas Universitātes doktorants, 
un viņš ir gatavs palīdzēt ražošanas uzņēmumiem ietaupīt 
līdzekļus, gūstot maksimālu labumu no notekūdeņiem

  ELĪNA KARASEVA
RTU Zinātniskās darbības koordinācijas  
un informācijas nodaļa

ūdens «kukAiņu» sArgs

Kad vidusskolā Daiņa sportista 
karjerai svītru pārvilka ceļgalu trauma, 
viņš nolēma studijās izmēģināt spē-
kus ūdens tehnoloģiju nozarē, kur jau 
darbojās gan tētis, gan vecākais brālis: 
«Domāju, kāpēc ne, būsim visa ģimene 
santehniķi!»

RTU Siltuma, gāzes un ūdens tehno-
loģiju programmas studiju prakse Daini 
aizveda uz Skotiju, kur darbs liela mēro-
ga projektā par notekūdeņu toksicitāti 
nostiprināja pārliecību – notekūdeņu 
attīrīšana ir perspektīvs, jaunam zināt-
niekam izaicinošs pētniecības lauks. 

«Notekūdeņiem ir potenciāls, mēs ļoti 
daudz ko no tiem neizmantojam. Būtu 
iespējams atgūt fosforu, slāpekli, me-
tālus, gaistošās taukskābes, biopolimē-
rus, kā arī iegūt enerģiju – biogāzi.  No 
notekūdeņiem nevajag vienkārši atbrī-
voties, tos vajag izmantot, maksimāli 
daudz paņemot atpakaļ,» saka Dainis, 
atzīstot – šajā nozarē ir ārkārtīgi daudz 
izaicinājumu un viņš tiem ir gatavs.

Atspēriens Nīderlandē

Saņēmis bakalaura grādu, Dai-
nis pēc RTU zinātņu prorektora Tāļa 
Juhnas ieteikuma pieteicās maģistra 
programmā Wetsus akadēmijā, Nīder-
landē. «Tur studē cilvēki, kuri tiešām 

to vēlas,» stāsta Dainis, kurš, lai ne-
zaudētu stipendiju, pilnībā nodevies 
studijām. «Divus gadus veltīju vienīgi 
pašizaugsmei, studijas Wetsus ir sma-
gākais periods, kāds man dzīvē bijis,» 
atceras Dainis.

Ieguldītā darba rezultāti neizpali-
ka – Daiņa maģistra darba vadītājs uz-
aicināja puisi līdzdarboties Nīderlandes 
valdības un septiņu ieinteresētu uzņē-
mumu finansētā projektā ar mērķi pētīt 
ilgtspējīgu tehnoloģiju, kas ļauj iegūt 
enerģiju, attīrot notekūdeņus ar aug-
stu sāļu saturu. Par šo tēmu – granulu 
veidošanās anaerobos reaktoros – top 
arī Daiņa doktora disertācija prestižajā 
Vāgeningenas Universitātē. 

Enerģiju radīt, nevis tērēt

«Baktērijas reaktorā paveic nozīmī-
gāko darbu – sadala organiskās vielas 
notekūdeņos sīkākās daļiņās, kas  
pilnīga procesa gadījumā tiek pārvērstas 

Doktorantūrā pastāvīgi kaut kas noiet greizi. 
Ja nē, tu neesi bijis doktorantūrā
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ogļskābā un metāna gāzē. Taču bū-
tiski ir baktērijas reaktorā noturēt un 
neļaut tām aizplūst. Nodrošinot bak-
tērijām labvēlīgu vidi, tās veido īpašas 
struktūras – granulas. Baktērijas, kas 
iekļaujas šajās struktūrās, ir pasargātas 
no izplūdes ārpus reaktora, tādēļ gra-
nulu veidošanās ir ļoti būtiska procesa 

savus līdzekļus,» stāsta Dainis. Viņš 
atsaucas uz kāda kunga rakstīto inter-
netā – iedomāties, ka ar ierobežotiem 
līdzekļiem varam neierobežoti augt, 
varot tikai ekonomisti vai plānprātiņi. 
«Es neesmu ekonomists, un, cerams, 
vēl arī ne plānprātiņš. Piekrītu – jādomā 
līdzi tam, ko mēs darām,» ir pārliecināts 
jaunais zinātnieks.

Doktorantūrā rutīna nav 
iespējama

Doktorantūras studijas un pētnieka 
darbs apjomīgajā projektā bija tikai 
viens no piedāvājumiem, ko Dainis sa-
ņēma pēc maģistra studijām  
Wetsus akadēmijā. Jau prakses 
laikā viņu uzrunāja arī dar-
bam lielā Nīderlandes ūdens 
attīrīšanas uzņēmumā. Dainis 

laborants. Bet es gribu būt cilvēks, kurš 
domā un attīsta, nevis izpilda mehānis-
kas darbības.» Jautāts, vai pēc četriem 
gadiem, kad doktora grāds būs kabatā, 
ceļš varētu vest atpakaļ uz Latviju, 
Dainis rausta plecus: «Jāskatās, kurp 
dzīve aizvedīs. Nebiju arī plānojis būt 
Nīderlandē, bet te nu es esmu – nāca 
piedāvājumi, un negribēju atteikties. 
Arī draudzene man nav no Latvijas.»

Tagad, atgriežoties mājās, nereti 
rodas diskusijas ar brāli un tēti – Daiņa 
kritikai par Latvijā pārāk reti veiktām 
analīzēm un nepietiekamu izpēti pretī 
skan bieži dzirdēts arguments – trūkst 
naudas. Tomēr Dainis ir pārliecināts, 

sastāvdaļa. Tātad jāskatās, lai «kukaiņi» 
ir priecīgi,» smejas Dainis, norādot – 
Latvijā un daudzviet citur pasaulē, kur 
notekūdeņu attīrīšana notiek aerobi, 
procesa norisei enerģija tiek tērēta. 
Savukārt anaerobos reaktoros enerģija 
no attīrīšanas procesa biogāzes formā 
tiek iegūta.  

Pašlaik aptuveni no pieciem līdz 
desmit procentiem visā pasaulē saražo-
to notekūdeņu ir ar augstu sāļu saturu. 
To attīrīšanai uzņēmumi grib tērēt pēc 
iespējas mazāk, bet izmaksas aug. Kā 
norāda Dainis, tehnoloģijām, kas ļautu 
ietaupīt, ir milzīgs tirgus potenciāls. 

«Mani gan absolūti neinteresē uz-
ņēmumu nauda, man gribas, lai mēs 
darītu visu iespējamo, lai neizšķērdētu 

Dainis Sudmalis, 27 gadi

Bakalaura grāds: «Siltuma, gāzes un 
ūdens tehnoloģija», RTU

Maģistra grāds: «Ūdens tehnoloģija», 
Wetsus Academy, Nīderlande

Studē doktorantūrā: «Vides tehno-
loģiju inženierzinātne», Wageningen 
University, Nīderlande 

CV

piekrita, un ar interesi nostrādāja četrus 
mēnešus: «Es biju palaidis to iekārtu, ko 
viņiem vajadzēja, un sākās rutīna. Lai 
gan piedāvāja arī citu darbu, sapratu – 
tāpat ātri pienāks brīdis, kad pārsvarā 
būs jāpārslēdz elektrības vadi vai 
jāpārprogrammē iekārtas. Tāpēc mani 
aizrauj pētniecība – tajā nav rutīnas, 
visu laiku ir jauni atklājumi. Tāpat arī 
pastāvīgi kaut kas noiet greizi, ja ne – tu 
neesi studējis doktorantūrā.»

Zaļi domās arī Latvijas 
uzņēmumi

Dainis ir pārliecināts – doktorantūra 
ir arī likumsakarīgs solis viņa ceļā uz 
zinātnieka vietu kādā inovatīvā notek-
ūdeņu attīrīšanas uzņēmumā. «Ar ma-
ģistra grādu es varētu strādāt tikai kā 

Dainis Sudmalis pie bioreaktoriem Wetsus akadēmijā Nīderlandē

ka jau drīz Latvijas uzņēmumu domā-
šana mainīsies. «RTU studentu vidē 
ir pietiekami daudz jauniešu, kas jau 
pašlaik domā citādi. Tas arī visu virzīs 
uz priekšu.»

Topošais doktors neizslēdz, ka ar 
laiku arī pats varētu dot kādu ieguldī-
jumu nozares attīstībā tepat, Latvijā. 
«Mūsdienās atrast labu darbu ir liels 
izaicinājums. Varbūt kādreiz man tādu 
piedāvās RTU,» spriež doktorants.

Restartu gūst slēpojot

No studijām brīvajā laikā Daini var 
sastapt trenažieru zālē. «Nevaru no-
sēdēt mājās, neko nedarot. ārkārtīgi 
patīk kalni un slēpošana. Uz pacēlāja 
ir tāds klusums, var pasēdēt un pa-
domāt. Fantastiski skati, un tas viss ir 
tik iespaidīgi,» stāsta Dainis. Savukārt 
viņa jaunākā aizraušanās ir alus brū-
vēšana. «Priekšnieks uzņēmumā, kur 
biju praksē, brūvē un iedeva nogaršot. 
Tā ir tāda kā pavārmāksla ļoti augstā 
līmenī. Var uztaisīt tādu alu, kāds pa-
šam vislabāk patīk, turklāt tad mājās 
vienmēr būs ciemiņi, jo visi gribēs 
pagaršot.» 
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AlumNI

Ar rtu 
no pirmās dienAs

Huberts Daugulis (1938) ir vecākais RTU 
Absolventu asociācijas biedrs, neskaitāmu 
RTU vēsturisko notikumu aculiecinieks 
un joprojām aizrautīgs Latvijas zinātņu un 
tehnikas vēstures pētnieks

 AIJA FEDOROVA 
RTU Absolventu asociācija

Kopš RTU Absolventu asociācijas 
dibināšanas H. Daugulis ir bijis aktīvs 
pasākumu apmeklētājs un nekad 
nav skopojies ar paša pieredzē bals-
tītu padomu sniegšanu. Sarunā ar 
žurnālu «Jaunais Inženieris» viņš ne 
vien gremdējas atmiņās par saviem 
spilgtākajiem studiju laika piedzīvo-
jumiem un tolaik pastāvošo gaisotni, 
bet arīdzan dalās pārdomās par 
absolventu kustības nozīmi ikviena 
domājoša cilvēka ikdienā.

Pārmaiņu gads

RTU vēsturē netrūkst nozīmīgu 
pavērsiena punktu un zīmīgu gada 
skaitļu, ko būtu vērts paturēt prātā, 
tomēr viens no tiem ir sevišķi izceļams. 

1958. gadā uz vairāku Latvijas Valsts 
universitātes (tagad – Latvijas Uni-
versitāte) tehnisko fakultāšu bāzes 
tiek atjaunots Rīgas Politehniskais 
institūts. H. Daugulis bija šī nozīmī-
gā notikuma aculiecinieks, būdams 
vēl pavisam jauns students. Studijas 
viņš sāka 1957. gadā, veiksmīgi iztu-
rēdams grūtos iestājpārbaudījumus 
Latvijas Valsts universitātes Mehānikas 
fakultātē un tobrīd pat nenojauzdams, 
ka jau pēc nepilna gada būs viens no 
2311 studentiem, kas tehnisko fakul-
tāšu atdalīšanas dēļ tiks pārcelti uz 
atjaunoto Rīgas Politehnisko institū-
tu, ko pašlaik pazīstam kā RTU.

Tolaik sabiedrībā nostiprinājās 
uzskats, ka tieši zinātne spēs netica-
mākos sapņus un nākotnes vīzijas 
pārvērst realitātē, tāpēc augstākā 
izglītība balstāma uz eksakto zinātņu 

pamatiem. «Pārmaiņu laiks nebija 
viegls, visās jomās valdīja zināms 
haoss,» H. Daugulis aizrautīgi stāsta 
par saviem pirmajiem studiju ga-
diem, «bija sajukums telpu dēļ, arī 
pārmaiņas mācību programmā to 
visu nepadarīja vienkāršāku. Tiesa, 
tolaik studiju gados bija jūtams izteik-
tāks biedriskums savējo vidū. Uzdoto 
mācījāmies kopā ar kursabiedriem, pie-
cu gadu laikā bija jāapgūst ļoti daudz. 
Kas nepaspēja vai darba dēļ kavēja 
kādu no lekcijām, tiem palīdzējām – ar 
koppapīra palīdzību pierakstījām mā-
cībspēku stāstīto par mācību vielu un 
devām citiem,» studiju laiku atceras 
Dauguļa kungs.

Standarta mācību ilgums tolaik bija 
jau minētie pieci gadi. Studiju laikā pa-
ralēli lekciju un semināru apmeklēšanai 
H. Daugulis sāka strādāt savā speciali-
tātē, lai apgūtu inženiera elektromehā-
niķa profesiju. Sarunā viņš vairākkārt 
uzsver, ka «visa pamatā ir izpratnes 
iegūšana». «Tolaik bija skaitļošanas 
mašīnas, tagad ir datori, bet būtībā tā ir 
nenozīmīga atšķirība. Pamati, uz kā tas 
viss ir būvēts, paši par sevi nav daudz 
mainījušies, ja raugāmies vispārīgi.  
Nepieciešama izpratne par procesiem, 
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par notiekošo un tad ar pārējo tikt galā 
būs vienkārši, pat tad, ja sagaidāmas 
vēl kādas pārmaiņas.»

Dumpinieciskums rada jaunas 
tradīcijas

Par spīti vēsturiski nebūt ne vien-
kāršajam laikam, kāds bija 20. gadsimta 
50. gadu beigās, studiju laikā nostiprinā-
jusies draudzība, un draugu vidū varējuši 
izpausties daudz brīvāk: «Man šķiet, ka 
pašlaik studiju biedru vidū valda daudz 
izteiktāka konkurence, katrs vairāk ir pats 
par sevi, bet tolaik visapkārt redzamā 
noskaņa sekmēja vēlmi sadarboties un 
uzmundrināt brīžos, kad pastāvošās poli-
tiskās iekārtas apstākļos bija jāapgūst arī 
lietas, kas mūs nepavisam neinteresēja.

Studentus ietekmēja arī Vissavienī-
bas kampaņas un politikas vadlīnijas. Ar 
neliela humora devu tiek minēts atmiņā 
spilgti palikušais piemērs, kas atklāj tolaik 
nereti sastopamo brīvdomību un dumpi-
nieciskumu: «Kad mēs pierakstījām lek-
cijas, kā atpazīšanas zīme lapu augšējā 
stūrī tika uzzīmēti katrai zinātņu nozarei 
atbilstoši simboli, kas nu kuram studiju 
kursam. Pārsvarā tas bija kas neitrāls, bet 
tolaik obligātā zinātniskā komunisma 
lekciju pierakstiem lapu stūros, atvai-
nojiet, tika zīmēts maziņš klozetpods.» 
Ņemot vērā tolaik joprojām aktuālo cīņu 

pret iekārtai nevēlamu viedokļu paudē-
jiem, par ko regulāri tika vainoti un sodīti 
augstskolu mācībspēki un studenti, 
savas attieksmes paušana šādā formātā 
bija ļoti drosmīgs solis.

Domas patstāvība un nepieradi-
nāmība bija klātesoša arī kādā citā 
tradīcijā, kas tika ievērota vēl vairākas 
desmitgades pēc studiju beigām. Pēc 
Rīgas Politehniskā institūta absolvēšanas 
H. Daugulis regulāri turpināja tikties ar 
studiju gados iegūtajiem draugiem kādā 

noteiktā datumā: «Padomju Savienībā 
nebija brīv’ svinēt 18. novembri, bet mēs 
ar kursabiedriem pielikām klāt šim da-
tumam desmit dienas un svinējām bez 
problēmām. Desmit dienas vēlāk. Arī pēc 
studiju beigām aptuveni 50 gadu garu-
mā regulāri sanācām kopā, kamēr vēl 

tas bija iespējams. Nu jau gan daudzi no 
maniem kursabiedriem aizgājuši viņsau-
lē, pie klusā vairākuma.»

Runājot par tradīciju klātesamī-
bu ne tikai profesionālajā, bet arī 
personīgajā dzīvē, H. Daugulis min 
interesantu faktu, ka interese par in-
ženiertehniskajām zinātnēm caurvij 
visu viņa dzimtu. Savulaik Dauguļa 
kunga studiju izvēli ietekmēja fakts, 
ka viņa tēvs Leo Eduards Daugulis ir 
darbojies šajā nozarē un arī H. Daugu-
ļa dēls Olafs Daugulis absolvējis RTU 
un pašreiz strādā par profesoru ASV. 
Protams, ne visiem ir šāda likteņa 
dota iespēja piederēt tehniski izglīto-
tai dzimtai, tādēļ kā viena no iespējām 
augstskolas piederības sajūtas  

saglabāšanā ir iesaistīšanās RTU  
Absolventu asociācijā.

Zināšanas – lai uzkrātu un 
dalītos

Savos izteikumos H. Daugulis ir 
precīzs un tiešs: «Latviešu sabiedrība 
ir pārāk neaktīva, tāda, kas labāk ne-
aizies, nepateiks, neizdarīs, jo – priekš 
kam gan?» Kā lielāko vērtību līdzās 
augstskolā apgūtajam viņš min prak-
sē papildinātās zināšanas: «Viens ir 

teorētiskās un «pierakstu» zināšanas, 
bet, kad tām nāk klāt darbā iegūtā 
pieredze, zināšanu vērtība vairākkārtīgi 
pieaug, no teorētiskām tās var kļūt 
daudz pilnīgākas. Cilvēki ar savu piere-
dzi var būt noderīgi citiem un valstij 
kopumā. Vārds «absolvents» pats par 

sevi būs tukšs, kamēr mēs to nepie-
pildīsim ar saturu. Redzu, ka pašlaik 
mums visapkārt ir daudz tādu tukšu 
vārdu. Tie, kas ir gatavi dalīties ar pašu 
apgūto, ne tikai celtu šā vārda vērtību, 
bet arī tehniskās izglītošanās un pašiz-
glītošanās līmeni Latvijā.»

Kā lielāko trūkumu tehniskās iz-
glītošanās jomā, kas nebeidzas līdz ar 
diploma iegūšanu, bet turpinās visa 
mūža garumā, H. Daugulis min kvali-
tatīvu tehniski populārzinātnisko iz-
devumu trūkumu Latvijā, jo internetā 
visu neatradīsi un arī tam, ko atradīsi, 
ne vienmēr var uzticēties – kļūdu par 
zinātņu un tehnikas vēsturi, nemaz 
nerunājot par dažādiem specifiskiem 
un mazāk zināmiem jēdzieniem, esot 
ļoti daudz. 

Absolventu kustības lielāko nozīmi 
Dauguļa kungs saskata tajā, ka šādā 
vidē līdzās var darboties un sadarbo-
ties dažādu paaudžu un dažādu noza-
ru pārstāvji. «Nav tādu studentu, kas 
nepārtraukti mācītos,» viņš piebilst 
sev raksturīgi asajā vērtējumā, «būs 
tēmas, par kurām interese radīsies 
krietni pēc studiju laika beigām. Slin-
kie saka – Latvijā nevar labu izglītību 
dabūt. Kam ir galva uz pleciem, tie 
dabūs gatavu visu un nepieciešamo 
noskaidros sev ērtā un uzticamā 
veidā.» Šādiem nolūkiem labi noder 
RTU Absolventu asociācijas tradīci-
ja – viesoties Latvijas inovatīvākajos 
uzņēmumos, kā arī ekskluzīvi klātienē 
satikt labākos tehnisko zinātņu nozaru 
pārstāvjus. Ne velti asociācijas misija ir 
veicināt RTU absolventu mūžizglītību 
un veidot absolventu kontaktu vidi, 
kuru kā būtisku aspektu ikviena RTU 
absolventa izaugsmē min arī vecākais 
RTU Absolventu asociācijas  
biedrs H. Daugulis.  

Kad pierakstījām lekcijas, lapu augšējā 
stūrī tika uzzīmēti katrai zinātņu nozarei 
atbilstoši simboli. Pārsvarā tas bija kas 
neitrāls, bet zinātniskā komunisma 
lekciju pierakstiem stūros, atvainojiet, 
tika zīmēts maziņš klozetpods

Slinkie saka – Latvijā nevar labu izglītību 
dabūt. Kam ir galva uz pleciem, tie dabūs 
gatavu visu
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«erAsmus+»  
kā lēciens  
                doktorAntūrā
RTU absolventam Kārlim Riekstam 
bija tālredzīga doma studēt 
doktorantūru ārvalstīs, tāpēc 
vispirms maģistrantūrā nolēma 
izmēģināt «Erasmus+» iespējas

Kārlis Rieksts 
Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) baka-
laura profesionālo studiju programmas «Transport-
būves» absolvents, «Erasmus+» iespējas izmantoja 
maģistrantūrā Dānijas Tehniskajā universitātē 
(DTU), pašlaik studē doktorantūrā Norvēģijas Zināt-
nes un tehnoloģiju universitātē:

«Jau tuvojoties bakalaura studiju 
beigām, sapratu, ka zinātnes lauciņš 
mani interesē daudz vairāk nekā darbs 
būvniecības jomā, kur tobrīd biju pava-
dījis jau teju trīs gadus. Maģistra studiju 
ilgums bija tikai gads, līdz ar to nolēmu – 
izstrādājot maģistra darbu, jāiegūst pēc 
iespējas vairāk pieredzes tālākām dok-
torantūras studijām. Man bija tālredzīga 
doma studēt doktorantūrā ārzemēs, 
tāpēc sapratu, ka maģistrs jāraksta ārpus 
Latvijas – gan tāpēc, lai pārbaudītu 
savas spējas, gan arī, lai atsvaidzinātu 
svešvalodas zināšanas. Vācu valodu ne-
biju mācījies, tāpēc izvēle nebija liela. Vēl 
pirms došanās uz Dāniju iepazinos arī 
ar sava darba recenzentu (protams, tajā 
brīdī to ne es, ne viņš nezinājām), kurš 

pats savu maģistra darbu biju rakstījis 
tieši DTU. Ar viņa starpniecību atradu arī 
savu darba vadītāju DTU – Matteo Pet-
tinari, kurš doktora grādu ieguvis Itālijā, 
bet pašlaik strādā Dānijā.

Maģistra darba eksperimentālo daļu 
veicu gan ne pašā universitātē, bet gan 
Dānijas Valsts ceļu laboratorijā, ar ko tai 
ir kopīgi projekti un cieša sadarbība. 
Iemesls tam bija pavisam vienkāršs – 
universitātē nebija dinamiskā bīdes 
reometra, ar ko man bija paredzēts 
strādāt. 

Kopenhāgena ir skaista pilsēta, bet 
man tā šķita par lielu. Visticamāk, tāpēc 
ka studentu kopmītnes, kurās dzīvoju, 
bija 20 km attālumā no universitātes. Par 
laimi, šis ceļš gan man nebija jāmēro kat-
ru dienu. Bet arī laboratorija, kurā es strā-
dāju, bija 14 km attālumā. Taču, ja izdo-
das kopmītnes atrast tuvāk, tad Kopen-
hāgena ir kā radīta, lai to ērti izbrauktu 
ar velo. Laikapstākļus Kopenhāgenā es 
raksturotu ar vienu vārdu – vējš. Vidēji 
tikai viena diena mēnesī ir bez vēja. Paši 
dāņi ir ļoti draudzīgi un laipni, kaut arī viņi 
nebūs pirmie, kuri uzsāks sarunu. Turklāt 
jebkura gadagājuma cilvēki tekoši runā 
angliski.

«Erasmus+» iespēja man bija kā ze-
mais starts doktorantūrai, tāpēc jau laikus 
sāku interesēties par doktorantūras stu-
diju iespējām – gan Latvijā, gan ārvalstīs. 
Vairāku apstākļu sakritību dēļ pieteicos 
tikai vienai doktorantūras vietai ne vairs 
Dānijā, bet šoreiz Norvēģijā (Norweigian 
University of Science and Technology, 

NTNU). Savu motivācijas prezentāciju 
pieteikumam filmēju, pastaigājoties pie 
dabas Kopenhāgenā, interviju aizvadīju 
savā kopmītņu istabiņā. Iespējams, kādu 
punktu par labu man deva arī tas, ka nor-
vēģi pastarpināti zināja arī Matteo. Un jau 
pēc pāris nedēļām no Norvēģijas atnāca 
ziņojums, ka viņi mani ir gatavi uzņemt. 
Vēlāk izrādījās, ka pasaule ir maza – paš-
laik blakus kabinetā sēž jau zinātņu dok-
tore, kurai, maģistra darbu izstrādājot, arī 
darba vadītājs ir bijis Matteo, tikai pirms 
vairākiem gadiem Itālijā. 

Viennozīmīgi pieredzi DTU uzskatīju 
par lielu pārbaudījumu sev, kuru izturēju. 
Lai gan tagad doktorantūrā darba temats 
man ir pavisam cits, maģistra studijas 
deva izpratni par zinātnē notiekošo un ie-
spējām, kur sevi parādīt un pierādīt. Esmu 
pārliecināts, ka pieredze ārpus Latvijas 
robežām noderēs vienmēr.» 

Informāciju sagatavoja Evita Miščuka
RTU Starptautiskās sadarbības departamenta  
Starptautiskās sadarbības nodaļa

Pieteikšanās «Erasmus+» stipendi-
jām apmaiņas studijām un praksei ES 
augstskolās un uzņēmumos norisinās 
divas reizes gadā – septembrī/oktobrī 
un februārī/martā. Prakses stipendi-
jām var pieteikties vēl līdz 2016. gada 
31. martam.

Vairāk informācijas par mobilitātes 
programmu «Erasmus+» var iegūt 
RTU Starptautiskās sadarbības depar-
tamenta Starptautiskās mobilitātes 
nodaļā vai www.rtu.lv/erasmus.
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JAuNākāS RTu gRāmATAS

Ivars Raņķis 
«Energoelektronika»

RTU profesora I. Raņķa mācību grāmata ir paredzēta vienas no modernākajām 
elektrotehnikas nozarēm – energoelektronikas – apgūšanai. 

Grāmatā aplūkota pusvadītāju elementu – diožu, tiristoru, tranzistoru – lietošana 
elektriskās enerģijas parametru regulēšanā, kas ir ļoti aktuāls uzdevums gan 
elektrotehnikā, gan enerģētikā. Katrā nodaļā iekļauti aprēķinu piemēri, nodaļas beigās 
pievienoti kontroljautājumi un uzdevumi ar atbildēm. Grāmatā ir daudz attēlu, kas 
paskaidro teoriju un uzdevumus. Grāmata ir pieejama RTU Zinātniskajā bibliotēkā.

Jana Eriņa, Nataļja Lāce  
«Klientu kapitāla pārvaldība komercbankā» 

«Customer Equity Management in a Commercial Bank»

RTU profesores N. Lāces un docentes J. Eriņas angļu valodā izdotā zinātniskā 
monogrāfija ir veltīta klientu kapitāla pārvaldības problēmām komercbankās. Monogrāfijā 

aplūkoti un izvērtēti dažāda veida banku biznesa modeļi, analizēta banku klientu 
kapitāla koncepcija un izveidots klientu kapitāla pārvaldības modelis. Monogrāfija 

galvenokārt paredzēta finanšu nozares profesionāļiem: komercbanku vadītājiem, bankas 
klientu menedžeriem, bankas klientiem, kā arī studentiem, kuri apgūst ekonomikas un 

vadībzinātnes programmas. Monogrāfija ir pieejama RTU Zinātniskajā bibliotēkā.

Autoru kolektīvs Dagnijas Blumbergas vadībā 
«Atjaunojamās elektroenerģijas akumulācija»

RTU EEF Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta kolektīva zinātniskā 
monogrāfija veltīta vēja un saules atjaunojamās elektroenerģijas akumulācijas 
problēmu izpētei, galveno uzsvaru liekot uz biometāna ražošanas tehnoloģiskā 
risinājuma izpēti un analīzi. Monogrāfijā īpaša vieta ir atvēlēta sistēmdinamikas modeļu 
izveidei, kas paver jaunas iespējas jebkuras valsts energobilances paplašināšanā. 
Monogrāfija ir pieejama RTU Zinātniskajā bibliotēkā.

Vladislavs Oboskalovs, Jānis Gerhards, Anatolijs Mahņitko 
«Elektroenerģētikas sistēmu energoapgādes drošums» 

«Structural Reliability of Electrical Power Systems»

RTU profesori J. Gerhards un A. Mahņitko sadarbībā ar Urālu Federālās universitātes 
profesoru V. Oboskalovu izdevuši Latvijā pirmo grāmatu par elektroenerģētisko 

sistēmu drošumu. Monogrāfija izdota angļu valodā un kalpos kā mācību līdzeklis 
gan ārzemju studentiem, gan visiem tiem studentiem, kas RTU EEF Enerģētikas 

institūtā apgūst modernos mācību kursus. Monogrāfija veltīta drošu elektroapgādes 
sistēmu projektēšanai un modernu aprēķinu metožu apgūšanai, lai analizētu dažādus 
elektrotīklu drošuma aspektus, kas īpaši svarīgi apstākļos, kad Eiropā starp reģioniem 

veidojas jaunas elektroenerģētiskās saites.  Monogrāfija ir pieejama  
RTU Zinātniskajā bibliotēkā.
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Ar pieredzi 
ABās frontēs
Sportists, pedagogs un treneris. 
Precīzāk raksturot Daini Bertānu, 
kurš ir ar sportu uz «tu», nav 
iespējams

SpoRTS

  EDGARS ŠPENGELIS

Basketbola komandas «RTU» trene-
ris Dainis Bertāns sportā var lepoties 
ar plašu redzējumu un lielu pieredzi, 
ko devuši gan paša gadiem ilgie bas-
ketbola un airēšanas treniņi, gan dēlu 
un citu jaunu cilvēku iedvesmošana 
aktīvam dzīves veidam sporta treniņos 
un mačos. 

Liktenīgā airēšana

Dainis ar basketbolu nodarbojies 
jau no agriem dzīves gadiem, taču 
viņa pirmie nopietnie panākumi spor-
tā saistāmi tieši ar akadēmisko airē-
šanu, jo 11. klasē, kas padomju gados 
bija vidusskolas pēdējā klase, saistošs 

šķitis trenera Rolanda Sproģa piedā-
vājums. Proti, trenējoties airēšanā un 
esot PSRS izlases kandidātam, divus 
armijas gadus varēja dienēt sporta 
rotā. Taču basketbolu tāpēc uz laiku 
nācās mest pie malas.

«Tā bija tāda kā motivācija tam, lai 
vispār pamēģinātu. Man teica, ka nav 
sarežģīti – izturība, spēks un brauc! 
Bija arī panākumi – es trenējos četrus 
gadus, kuru laikā kļuvu par pieckārtēju 
Latvijas čempionu, PSRS čempionātā 
ieguvu 3. vietu. Domāju, ka normā-
li…,» stāsta Dainis. Citās intervijās 
viņš arī atklājis, ka tajā laikā basket-
bola treneris Jānis Zeltiņš piedāvājis 
viņam pamest airēšanu un doties uz 
Rīgas «ASK» komandu, bet toreiz gads 
akadēmiskajā airēšanā jau bijis aiz 
muguras, un, nevēlēdamies pievilt tre-
neri, palicis pie airiem, laivas un savas 
komandas.  

Starp citu, Daiņa sieva Dina arī ir 
bijusi airētāja, un viņa uzrādījusi daudz 

labu startu, tajā skaitā Jauniešu pa-
saules čempionātā ieguvusi 2. vietu. 
Būtiski, ka airēšana arī bijusi tā, kas 
Daini un Dinu savedusi kopā, jo abi 
iepazinušies Azerbaidžānā, Mingečau-
ras airēšanas centrā. 

Airēšanas karjeras beigas Dainis 
saista ar treneru maiņu un citiem fak-
toriem, kas veicināja komandas pajuk-
šanu. Bet viņš pats domā, ka viss ir tā, 
kā tam ir jābūt, sakot, ka «varbūt vairāk 
nemaz arī nevajadzēja. Un viss». 

Atpakaļ basketbolā

Vēlāk Dainis iestājās Latvijas Sporta  
pedagoģijas akadēmijā (LSPA) un sāka 
lēnām atgriezties basketbolā. Vienu 
gadu studēja klātienē, tad izveidojās 
ģimene, un abi ar sievu saprata, ka 
jāsāk strādāt un tāpēc jāpāriet uz ne-
klātieni. «Sieva pabeidza pirmā, es vēl 
pēc diviem gadiem. Kamēr studēju 
klātienē, spēlēju arī LSPA komandā, 
kas piedalījās basketbola čempionātā. 
Kad vēlāk aizgāju [dzīvot] uz Rūjienu, 
turpināju spēlēt Valmierā. Arī Rūjienā 
bija komanda, bet tur bija tāda neno-
pietna attieksme,» atklāj Dainis, kurš 
Valmieras basketbola klubā nospēlēja 
12 gadus, līdz pat 38 gadu vecumam. 
Pēdējo gadu, viņš stāsta, vairāk jau 
darbojies ar jaunajiem komandas spē-
lētājiem, koriģējot un pamācot viņus.

Tagad gan Dainis ar basketbolu kā 
spēlētājs vairs aktīvi neaizraujas, jo īsti 
nevelk, kā viņš pats saka. Taču kustību 

Jebkurā sporta veidā galvenais ir mērķtiecīgs 
darbs ar apziņu, ka es to daru sev
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pieredzējušajam trenerim pietiek: 
«Es paskrienu, papeldu iespēju robe-
žās, RTU darbiniekiem baseins ir bez 
maksas, kāpēc neizmantot? Skolā arī 
izmantoju sporta zālīti, nu tā, lai uztu-
rētu sevi formā, tik daudz. Bet, godīgi 
sakot, spēlējis pēdējo reizi esmu pa-
gājušā gada maijā veterānos. Varbūt 
pēc kādiem diviem gadiem atkal ar 
kungiem varētu. Varbūt.»

Amatierus savākt ir grūtāk

Par treneri Dainis sāka strādāt jau 
tad, kad pats vēl spēlēja Valmieras 
basketbola komandā Vara Krūmiņa 
vadībā, tas viņam ir daudz devis darbā 
ar bērniem, bet tagad noder, strādājot 
ar puišiem no RTU komandas. Treneris 
stāsta, ka pirms viņa ar RTU basket-
bolistiem strādāja Kristaps Kozlovskis, 
savukārt meiteņu komandu trenēja 
Aivars Vīnbergs. Tieši viņš arī saveda 
Daini kopā ar RTU basketbolistiem.

Paša vadīto «RTU» komandu, kas 
piedalās Latvijas Basketbola līgas (LBL) 
2. divīzijas čempionātā, treneris Bertāns 
raksturo kā amatieru līmeņa – lielākā 
daļa spēlētāju papildus studēšanai arī 
strādā, līdz ar to savākt viņus uz treni-
ņiem ir ārkārtīgi grūti. «It kā komandā 
skaitās 18 cilvēku, bet reizēm ir tāda 
situācija, ka uz treniņu nesanāk pat 
desmit, tā ir! Jo viņi nāk pēc brīvprātī-
bas principa – tad, kad grib kaut ko da-
rīt, kad viņi tiek, tad viņi nāk. Piespiest 
mēs nevaram,» stāsta treneris.

Regulāri treniņi = labi rezultāti

Runājot par LBL augstāko jeb «Al-
dara» līgu, Dainis saka – kamēr ir šāds 
treniņu process, viņš apzinās, ka tas 
nav reāli, jo treniņi ir tikai divreiz ne-
dēļā – pirmdienās un ceturtdienās, 
un tad vēl visi neatnāk. Turklāt, lai 
visa komanda spēlētu profesionāli, 
ir vajadzīga pašiem sava basketbola 
komandas sporta bāze, kurā trenē-
ties divreiz dienā, un basketbolis-
tiem, viņaprāt, vajadzētu arī kaut ko 
maksāt – lai spēlēšana būtu viņiem arī 
darbs, lai nebūtu jāmeklē, kur strādāt 
vēl bez dalības komandā. Viņš stāsta: 
«Vairāk uz spēlēšanu pierunājami 
pirmkursnieki, bet – RTU basketbola 
komanda ir balstīta uz pašiniciatīvu, 
tāpēc arī nav nekādi dižie rezultāti. Ne-
tiek arī uzstādītas nekādas prasības – 
ja komanda nospēlē labi, tad ir labi, ja 

nē, tad nē. Spēlētāju sastāvu, protams, 
ietekmē arī saslimšanas, ir kas krīt ar 
vīrusiem, un vakar – pirms šodienas 
spēles (intervija notika 22. janvārī) – uz 
treniņu, piemēram, bija atnākuši tikai 
astoņi spēlētāji. Jāspēlē tāpat!»

Dainis ir godīgs – pagaidām ko-
mandā nav neviena, kurš varētu spēlēt 
profesionālā līmenī. To viņš skaidro 
ar faktu, ka, lai sportists spēlētu pro-
fesionālā līmenī, treniņiem ir jābūt 
divreiz dienā un tam ir jākļūst par ļoti 
mērķtiecīgu darbu. Komandā daudzi 
pamatspēlētāji ir jau krietni pāri 20 
gadu vecumam, bet trenerim Bertā-
nam ir prieks par katru, kurš kustas un 
kaut ko dara.

Tajā pašā laikā viņš uzskata, ka arī 
studiju laikā nav par vēlu sākt aktīvi 
spēlēt basketbolu, tikai svarīgi ir tas, 
vai cilvēkam ir kādas pamatiemaņas. 
Ja tās ir, tad problēmu nav, bet, ja pa-
matiemaņu nav, sportošana būs diez-
gan sarežģīta: «it kā basketbols šķiet 
vienkāršs sporta veids, bet tajā pašā 
laikā tur ir vajadzīga ārkārtīgi plaša 
domāšana un redzes lauks. Tur nevar 
tā – pa taisno.»

«4D»

Dainis, Dina, Dairis un Dāvis – vārdi 
vienas ģimenes locekļiem neizklausās 
pēc nejaušības. Bertāns vecākais stās-
ta, ka ar sievu bija gandrīz norunājuši 

Treneris Bertāns «RTU» komandas spēles pārtraukumā
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pirmo dēlu saukt par Dāvi, bet Rūjienā 
esot bijis kāds cilvēks ar tādu vārdu, 
pret kuru Daiņa tēvam un mammai 
bijušas antipātijas. Tādējādi vecākais 
dēls nekļuva vis par Dāvi, bet gan 
Dairi. Vēlāk gan jaunākais dēls vienal-
ga nosaukts par Dāvi. «Ar sievu nolē-
mām – ja jau gribējām Dāvi, tad tā arī 
jābūt. ārzemniekiem ir grūti [atšķirt], 
bet latviešiem nemaz nav tik sarežģīti, 
jo nav jau tik līdzīgi tie vārdi,» smejas 
Dainis, sakot: «Mums «WhatsApp» arī 
čats nosaukts «4D»».

Bertānu ģimene 2012. gadā saņē-
ma balvu – Jevgenija Kisiela vārdā 
nosaukto stipendiju par basketbola 

reputācijas spodrināšanu un šī spor-
ta veida popularizēšanu, kas viņiem 
pašiem bijis negaidīts pārsteigums. 
Dainis jau pirms vairākiem gadiem 
paudis, ka jaunajiem basketbolistiem 

ir laiks mainīt 
cilvēku attieksmi 
pret šo sporta 
veidu un tā 
sportistiem.  
«Tagad šiem 

«Principā mums Rūjienā jau ar neko 
citu nenodarbojas – tas basketbols 
mums bija diezgan primārs, un tāpēc 
bija pieejamas gan bumbas, gan 
zāle. Godīgi sakot, viņiem pat nebija 
citu variantu, kuru sporta veidu iz-
vēlēties,» skaidro brāļu Bertānu tēvs 
Dainis.

Runājot par dēlu šodienas gaitām, 
Bertāns vecākais stāsta, ka abi puiši 
ir Spānijā, tiesa gan – divās dažādās 
komandās: Dairis spēlē «Bilbao Bas-
ket», bet Dāvis «Laboral Kutxa Vitoria 
Gasteiz», taču, tā kā attālums starp 
abām pilsētām ir apmēram 60 km, 
viņi satiekas bieži. 

Bertānu ģimene Vitorijas-Gasteizas arēnā (Spānija) pēc brāļu 
komandu savstarpējās «ACB» līgas spēles

Tā kā mans treneris kādreiz teica –  
ja atpūšas, tad atpūšas visi kopā

SpoRTS

Interesanti, ka jaunākais dēls Dāvis 
bija pieteicies 2011. gada NBA draftā, 
kura otrajā kārtā viņu izraudzījās In-
diānas klubs «Pacers», kas tiesības uz 
viņu atdeva Sanantonio «Spurs». «Tas ir 
basketbola aģentu darbs. Spēlētāji paši 
tur neko nedara. Ja aģenti uzskata, ka 
spēlētājs NBA līmenim ir atbilstoši, tad 
viņi spēlētāju piesaka. Tur ir vesela politi-
ka ar to, vai sūtīt pirmās kārtas draftā, vai 
otrās, jo tajās atšķiras noteikumi – otrajā 
kārtā ir izdevīgāk, jo spēlētājs nav sasiets, 
viņam nav garantētais līgums, līdz ar to ir 
lielākas iespējas variēt,» Dainis atklāj, kā 
dēls Dāvis nonāca NBA draftā. 

Savukārt vecākais dēls Dairis ag-
rāk spēlēja klubā «VEF Rīga», turklāt 
Dainis uzskata, ka darīja to diezgan labi. 
Viņaprāt, visa komanda bija nokom-
plektēta laba, jo «VEF Rīga» tajā laikā ar 
skatāmu un labu spēli piesaistīja daudz 
skatītāju.

Brāļi Bertāni bērnībā ar tēti Daini Rūjienas dzīvoklī

jaunajiem džekiem ir gluži vai misija – 
mainīt sabiedrības viedokli,» kādā 
intervijā teicis Dainis. Un viņš tic, ka 
gados jaunie basketbolisti to dara, 
tādi ir arī viņa dēli.

Daiņa dēli Dairis un Dāvis

Dainis lepojas ar saviem dēliem 
basketbolistiem Dairi un Dāvi, stās-
tot, ka puikas sporta zālē ir faktiski 

piedzimuši, jo tajā laikā Dainis kopā 
ar sievu Dinu strādāja skolā Rūjienā, 
un, tā kā nebija citas vietas, kur mazos 
atstāt, tad dēlus jau piecu sešu mēnešu 
vecumā vecāki ņēma līdzi uz darbu. 
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Jāattīsta katrs spēlētājs

«Jā, viņi savās komandās vienmēr 
ir bijuši līderi, bet to jau panāk ar savu 
darbu. To, ko dara laukumā. Bet tas 
jau ir loģiski, ka tie, kuri laukumā tai-
sa rezultātu un nospēlē labi ne tikai 
uzbrukumā, bet arī aizsardzībā, arī ir 
tie, kuri veido kārtību komandā,» Dai-
nis komentē savu dēlu profesionālo 
sniegumu basketbolā. Dainis ir teicis 
arī to, ka, trenējot jauniešus, daudzi 
treneri grēko, pārlieku daudz domājot 
par komandas rezultātu, bet par maz 
pievēršot uzmanību konkrētā spēlē-
tāja izaugsmei. Spēlētājiem, jau ma-
ziem esot, neatkarīgi no viņu augu-
ma, treneri pārspīlēti liek domāt par šā 
brīža rezultātu, nevis par savu attīstību. 
Tas, piemēram, neļauj viņiem iemācīties 
gan labi mest, gan driblēt.

Viņš norāda arī to, ka jauno spor-
tistu vecākiem jābūt ieinteresētiem, jo 
nepietiek tikai ar to, ka bērns ir atnācis 
uz sporta skolu, bet beigās teiks – man 
šeit ir pārāk grūti, es šodien neiešu. «Ir 

jābūt arī spiedienam [no vecākiem], 
nedrīkst ļaut atkāpties, un jātiek tam 
pāri, tad arī tie rezultāti būs. Tādā ziņā 
maniem bērniem variantu nebija, viņi 
reizēm varēja kaut ko pačīkstēt, kād-
reiz var paslimot, tā ir cita lieta, bet 
tā, ka «man šodien negribas», tādas 
lietas nebija,» saka treneris.

Ja grib, tad var

Dainis stāsta, ka dēlu profesio-
nālajā izaugsmē palīdzējis arī tas, 
ka, Rūjienā dzīvojot, viss tomēr bija 
vienkāršāk – ar citiem skolotājiem viņš 
kolektīvi vienojās, ko, kā un kad dēli 
izdarīs mācībās, lai jaunie basketbolisti 
varētu sekmīgi apvienot skolas gaitas ar 
sportu. Bet, arī atnākot uz galvaspilsētu, 

viņiem abiem Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā 
nebija problēmu – trenējās profesio-
nāli un skolu pabeidza.

Jāteic, ka vecākais dēls Dairis esot 
bijis vienīgais skeptiķis ģimenē par 
Bertānu lēmumu pārvākties uz Rīgu, 
jo tajā laikā viņš jau gandrīz esot 

spēlējis Valmieras lielajā komandā, 
bet  galvaspilsētā nav vēlējies spēlēt 
rezervistos. Taču tā nenotika, jo arī 
pēc dzīvesvietas maiņas Dairis «ASK/
Juniors» klubā, kurā tolaik strādāja 
arī tēvs Dainis, kļuva par stabilu spē-
lētāju, ar savu spēli iepatīkoties pat 
Valdim Valteram.

Komanda arī ārpus laukuma

«Jebkurā sporta veidā galvenais ir 
mērķtiecīgs darbs ar apziņu, ka es to 
daru sev! Ne vecākiem, ne kādam ci-
tam. Jādara maksimāli, ar maksimālu at-
devi. Tā nevar būt izklaide – gribu daru, 
negribu – nedaru. Tad nebūs rezultātu,» 
saka Dainis, apstiprinot, ka motivācija, 
viņaprāt, ir vissvarīgākā – motivācija 
strādāt un sasniegt mērķus. Viņš 
salīdzina, ka nav jāskrien vai jālec 
uzreiz pa pieciem pakāpieniem, tas ir 
jādara soli pa solītim, un rezultāti būs 
redzami ilgtermiņā. 

Runājot par individuālo un ko-
mandas sporta veidu atšķirībām, 
treneris pauž, ka individuālajā sportā 
katrs ir pats par sevi. Šāds sportists 
var atļauties nebūt saistīts ar citiem. 
Bet, tiklīdz ir komanda, jārēķinās ar 
desmit cilvēkiem, kuri cer un gaida 
viens uz otru. Tas nozīmē, ja viens no 
visiem netrenējas vai dara to pavirši, 
tiek pievilti visi, tā ir lielāka atbildība. 
«Tā kā mans treneris kādreiz teica – ja 
atpūšas, tad atpūšas visi kopā! Pēc 
spēles nevar būt tā, ka divi atpūšas, 
bet trīs nē, ja to dara kopā, tad tā 
komanda veidojas. Komanda jau nav 
tikai laukumā, tā ir arī ārpus tā,» saka 
pieredzējis treneris un sportists, divu 
dēlu tēvs, vīrs, iedvesmot spējīgs un 
zinošs cilvēks Dainis Bertāns. 

It kā komandā skaitās 18 cilvēku,  
bet reizēm ir tāda situācija, ka uz treniņu 
nesanāk pat desmit

D. Bertāns (pa labi) PSRS airēšanas izlases nometnē Azerbaidžānā, Kūras upē



30

kulTŪRA

  LIGITA VAITA

skAtuviskā 
nArkozē
Par savu dzīves  
darbu – RTU studentu teātra 
nodibināšanu un tā radošā 
gara uzturēšanu – režisore 
Ludmila Stančika teic: «Man 
ir viena laimīga dzīve!»

Rudenī «Kamertonis» svinēs 35 gadu 
jubileju. Kamēr līdz svinībām vēl ir neliels 
atelpas brīdis, aktieri un režisore steidz 
plānot pirmizrādes un dalību ikgadējās 
Studentu teātra dienās. Brīvība, kas ir šī 
gada Studentu teātra dienu temats, kā 
uzskata režisore, katram var būt sava, bet 
viņai brīvība ir darbs bez cenzūras. «Tā 
vienlaikus ir laime un brīvība,» tā L. Stan-
čika, kura ir «Kamertoņa» balsts visus  
35 teātra darbības gadus. 

Aktieru draudzība

Par īpašu laimi režisore uzskata iespē-
ju palīdzēt aktieriem augt, vērot, kā viņi 
atraisās. «Es esmu laimīgs cilvēks, daru to, 
kas man patīk, un ceru, ka visi tie jaunieši, 
kas pie manis nākuši sevi radoši atraisīt, 
iegūst ko vairāk par labi pavadītu laiku. 
Varu palielīties ar savu veiksmīgo roku – 
«Kamertonī» ir dibinātas 30 laulības. Teāt-
ris dod tādu īpašu vērtību kā kopīgu līdz-
pārdzīvojumu. To, ko aktieri kopīgi izjūt 
uz skatuves, šo emocionālo saikni citādi 
nevar izjust, domāju, tā viņus vienos visu 
dzīvi,» pārliecināta ir režisore.

Kaut arī režisore atzīst, ka arī viņas 
darbā bijušas vairākas aktieru trupas 
krīzes, kad ciešs un labi sastrādājies ko-
lektīvs nomainās, tomēr viņa to uztver 
mierīgi un pašsaprotami. «Vienmēr vietā 
nākuši citi, un tas atkal bijis labs mate-
riāls, ar ko strādāt,» tā L. Stančika. Viņa 
stāsta, ka šādas pārmaiņas teātra trupā 
vienmēr bijis stimuls apgūt ko jaunu, 

iepazīt jaunas dramaturģijas virsotnes. 
«Piemēram, šādi iepazinu Mihailu Čeho-
vu, slavenā krievu dramaturga Antona 
Čehova brāļadēlu. Iedvesmojoties un 
balstoties uz viņa krievu aktiermeistarī-
bas skolas pamatiem, mēs atkal sākām 
no jauna iepazīt viens otru, atklāt jaunas 
šķautnes,» stāsta režisore, piebilstot, ka 
šāda atjaunošanās parasti dabiski notiek 
apmēram ik pēc 12 gadiem.

Atkarība no skatuves  
ir grūti ārstējama

Gadu skaits, ko jaunie aktieri pava-
da «Kamertonī», ir dažāds – tas var būt 
gan tikai studiju laiks, gan krietni ilgāk, 
piemēram, pašlaik teātrī ir aktieris, kurš 
L. Stančikas režijai un pedagoģiskajam 
talantam uzticas jau 15 gadu. «Tā jau 
parasti ir – vienreiz izjūtot šo skatuvis-
ko narkozi, aktieris ar teātri saslimst uz 
mūžu,» smaidot teic režisore. Viņasprāt, 
šo radošo piedzimšanu uz skatuves 
nolikt malā un pēkšņi izsvītrot no savas 
dzīves ir grūti. 

«Kamertoņa» vēsturē ir vairāki pie-
mēri, kad aktieris, pēc izglītības inženie-
ris, tomēr maina savu nodarbošanos un 
pēc gūtās pieredzes «Kamertonī» nolemj 
turpināt savu dzīvi saistīt ar teātri, bet jau 
uz lielās skatuves. Piemēram, Mihaila Če-
hova Rīgas Krievu teātra aktieris Anatolijs 
Fečins ir bijušais L. Stančikas audzēknis, 
taču vēl četri aktieri turpina savas aktieru 
gaitas Krievijā.

Vairums «Kamertoņa» aktieru sākot-
nēji ir RTU studenti, tātad lielākoties – to-
pošie inženieri. Tomēr režisore uzskata, 
ka tas pat ir pluss, jo viņas aktieriem ir lo-
ģisks, tehnisks un sakārtots prāts. «Cilvē-
kā visam jābūt harmoniskam, un, ja viņš 
ikdienā strādā tehnisku darbu, tad teātris 
ir viņa iespēja lidot, strādāt ar savu iek-
šējo pasauli,» stāsta režisore. Viņa uzsver, 
ka teātrī spēlē dvēsele, nevis prāts, tāpēc 
ir interesanti, kā cilvēks pārvēršas, iegūst 
jaunas pieredzes, atklājas emocijās. 

Teātrī galvenais ir aktieris

Arī izrāžu iestudēšanas process ir 
lēns un laikietilpīgs, turklāt visbiežāk 
rezultāts būtiski atšķiras no sākot-
nējām idejām. «Es to nedaru viena, 
patiesībā mēs visi kopā radām izrādes,» 
vērtē režisore, atklājot, ka vispirms viņa 
lasa lugas – atpazīstamas, labi zināmas, 
bet dažkārt arī – pašai jaunatklājumus. 
«Tad es izvēlos divas trīs, kuras mēs 
pārrunājam kopā. Bet jāsaprot, ka 
daudz ko nosaka praktiskas lietas – es 
nevaru iestudēt «Hamletu», ja mūsu 
teātra trupā Hamleta nav, ja nav šai 
lomai piemērota aktiera,» stāsta piere-
dzējusī režisore, Tāpēc arī piemērotu 
lugu meklēšana ir lēns un, režisores 
vārdiem, pat mokpilns process. 

«Vēl jau vienmēr gribas maksimāli 
nodarbināt aktierus, lai katram būtu 
loma, lai katru izdotos kādā veidolā 
atklāt. Tāpēc taču aktieri nāk uz  
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teātri – lai spēlētu,» uzskata režisore. 
Tikai tā izdodas aktierus noturēt – viņiem 
jāsajūt skatuves nervs, lai gūtu iedvesmu 
strādāt ar sevi tālāk. L. Stančika ir pārlieci-
nāta, ka teātrī galvenais ir aktieris. Režisors 
var palīdzēt, viņš iesaka, vada aktieri, bet 
viss režisora darbs esot veltīts aktiera at-
tīstībai. 

Runājot par panākumiem, režisore 
uzsver, ka svarīgāk par panākumiem ir 
tas, vai skatītājs jūt izrādi. Kurš tad tomēr 
viņai kā režisorei ir svarīgāks – aktieris vai 
skatītājs? «Labs jautājums! Bet viens bez 
otra nevar. Labs aktieris teātri spēlē tieši 
skatītāju dēļ. Savukārt skatītājs sajutīs, ja 
aktieris haltūrē vai izrādi neizvelk. Tātad 
jāstrādā ar aktieri, lai viņš izrādes stīgu 
spēj aiznest līdz skatītājam,» uzskata 
L. Stančika. 

Tomēr izrāde daļēji dzīvo arī pati savu 
dzīvi, jo nekad nav iespējams pilnībā 
paredzēt, kāda tā izdosies. Iestudēšanas 
laikā bieži tiek pamanītas aizvien jaunas 
sižetiskās līnijas. «Var izrādīties, ka ar 
kādu no tām mēs nemaz nevaram tikt 
galā,» atklāj pieredzējusī režisore, pie-
bilstot, ka tieši šajā neprognozējamībā ir 
daļa teātra burvības. «Tāpēc man labāk 
patīk izvēlēties pieredzējušu dramaturgu 
darbus, jo tajos vienmēr ir dziļums, vien-
mēr ir ko atklāt vēl un vēl.»

Likt domāt un just līdzi

Kaut arī varētu šķist, ka vienai augst-
skolai divi teātri ir daudz, interesanti, ka 
valoda nebūt nav lielākā atšķirība, kas 
raksturo katru no RTU teātriem. Abiem 
ir pilnīgi atšķirīgas spēles tehnikas. «Man 
personīgi daudz tuvāks ir klasiskais krie-
vu pārdzīvojumu teātris, kas uzsvaru liek 
uz iekšējām emocijām un skatītājam liek 
just līdzi, pārdzīvot,» stāsta L. Stančika, 
paskaidrojot, ka otram RTU studentu 
teātrim – «Spēle» – raksturīgāka Rietumu 
skatuviskā teātra skola. Rietumu skolai 
raksturīgāk ir «veidot svētkus uz skatu-
ves, tas ir spilgts, krāšņs teātris».

Lai izrāde izdotos, svarīgākais esot 
tieši skatītāja pārdzīvojums. «Skatītājs jau 
parasti nevērtē, cik veiksmīgs ir aktieris, 
scenogrāfija vai vēl kas cits. Viņš parasti 
aktiera spēlēto lomu projicē uz sevi – 
vērtē, vai viņš ir tāds pats, kā viņš būtu 
rīkojies. Tāpēc bez šīs sadarbības iestu-
dējums nevar izdoties,» pārliecināta ir 
režisore. «Skatītāja pārdzīvojums ir mūsu 
virsuzdevums.»

Tieši tāpēc, ka pieeja teātra spēlei 
ir atšķirīga, tāpēc arī abu teātru ska-
tītājs nav viens un tas pats. «Protams, 
šodien arī psiholoģiskajam teātrim 
nāk klāt spilgta forma. Izcilākie teātri 
vispār ir tie, kas abas šīs skolas prot 
veiksmīgi savienot. Tomēr laikam jau 
katram režisoram tomēr sava skola ir 
tuvāka,» spriež «Kamertoņa» vadītāja.

Teātra dienās – radoši  
par brīvību

«Kamertonis» ir vienīgais, kas Stu-
dentu teātra dienās piedalās no to 
pirmsākumiem un nav izlaidis nevienu 

gadu. Taču L. Stančika norāda, ka 
festivāls viņai un aktieriem mīļš ne 
mājvietas RTU dēļ – tikpat aktīvi viņi 
piedalītos, ja nebūtu RTU kolektīvs. 
«Pirmkārt, mēs vienmēr priecājamies 
satikt cilvēkus, kas dzīvo mums līdzīgu 
dzīvi – tie ir studentu teātri no Rēzek-
nes, Jelgavas, LU… Bet Teātra dienas 
mums ir eksperiments, mēs redzam, 
ko dara citi, kādas idejas ir citiem, tās 
liek arī mums pašiem darīt kaut ko 
neierastu. Domāt neordināri,» skaidro 
režisore.  «20 minūtēs, kas mums do-
tas, mēs varam nepakļaut sevi kādas 
konkrētas dramaturģijas rāmjiem.» 

Jāpiebilst, ka pagājušajā gada festi-
vālā tieši «Kamertoņa» priekšnesumu 
par tematu «Sirds kopā ar Raini» žūrija 
novērtēja kā labāko un teātris saņēma 
galveno balvu «Sudraba āksta cepuri». 
«Acīmredzot mums izdevās piekļūt Rai-
nim vistuvāk,» spriež režisore.

Šogad Studentu teātra dienu te-
mats ir brīvība. L. Stančika atzīst, ka pa-
rasti gatavošanās Teātra dienām norit 
saspringti un paralēli repertuāra lugu 
iestudēšanai – nupat plašākai publikai 
izrādīts jauniestudējums Reja Bredberija 
«Likteņa vējš». «Bredberijs pieskaras garī-
guma problemātikai, viņš runā par gara 

atbrīvošanu, par dvēseles nemirstību. 
Iespējams, šī izrādes stīga noderēs arī 
mums, gatavojoties šī gada Studentu te-
ātra dienām,» spriež režisore. Jautāta, ko 
pašai nozīmē brīvība, režisore to saista ar 
savu radošo darbu. «Es uzskatu, ka tādas 
fundamentālas brīvības nemaz nav. Brīvī-
ba ir tad, kad vari darīt sev tuvu darbu un 
radoši izpausties. Izvēles brīvība, tas man 
ir ļoti svarīgi,» uzsver L. Stančika, pie-
bilstot, ka aktiera spēlē svarīgs ir cilvēka 
dvēseles gars – skatītājs tam seko. «Mēs 
teātrī cenšamies būt skatītāja sadzirdēti 
un ar mākslu uzlabot pasauli. Tas ir mūsu 
virsuzdevums,» pārliecināta režisore.  

Labs aktieris teātri spēlē tieši skatītāju dēļ. 
Savukārt skatītājs sajutīs, ja aktieris haltūrē 
vai izrādi neizvelk

Pagājušā gada Studentu teātra dienās tieši «Kamertoņa» interpretācija par tematu  
«Sirds kopā ar Raini» novērtēta kā labākā
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  BAIBA ROGA ļauj spēlēties gan ar melodiju, gan 
instrumentu daudzveidību, vienlaikus 
dziesmās saglabājot latviskās vērtības. 

Nominē «Zelta mikrofonam»

Par nozīmīgu pavērsienu grupas 
radošajā darbībā uzskatāma viņu pirmā 
mūzikas albuma «Puzurs» izdošana  
2013. gadā, albums tika nominēts mū-
zikas ierakstu gada balvai «Zelta mikro-
fons» kategorijā «Labākā debija». «Zelta 
mikrofonu» grupa gan neieguva, taču 
viņiem bija liels prieks, ka albums iekļuva 
starp sešiem labākajiem nominantiem, 
stāsta Rūta. «Tas bija liels izrāviens – 
arvien vairāk tikām aicināti koncertēt, 
arī paši sākām aktīvāk meklēt iespējas 
uzstāties dažādos vietējos festivālos. 
Pirms tam vairāk paši savā lokā radījām 
dziesmas un izbaudījām radošo procesu 
mēģinājumos un radošajās nometnēs,» 
atceras Rūta. 

Rūta arī stāsta, ka savos pirmajos 
darbības gados grupā visbūtiskākā bi-
jusi iespēja radoši izpausties: «Kopā ar 
dažiem ansambļa dalībniekiem esmu 
atbēgusi no Latvijas Universitātes jauktā 
kora «DeCoro». Atceros, kad es atnācu 
šeit [uz mēģinājumu], biju sajūsmā par 
to, ka varu kaut ko no sevis pielikt klāt. 
Ja korī man priekšā ir notis un es dziedu 
tā, kā tur ir rakstīts un kā diriģents māj 
ar roku, tad te man ir milzīga pievienotā 

Pilienu pa pilienam daudzu RTU post-
folkloras grupas «Vecpilsētas dziedātāji» 
klausītāju jautājumi pēc koncerta «Kāpēc 
grupai šāds nosaukums?» vedināja uz 
lielām un pamatīgām pārmaiņām. Gru-
pas otrais albums, kas plānots šī gada 
vasarā, ilgajām pārdomām par jauno 
grupas nosaukumu pielika punktu, sa-
vukārt grupas radītā festivāla «Gaviles» 
piecgade – treknu komatu un īsto brīdi 
pirmo reizi skaļāk iziet tautās ar jauno 
nosaukumu «Daba san». «Manuprāt, 
līdzšinējais nosaukums atgādināja lauku 
kapelu vai vistīrākajā veidā folkloras an-
samblīti. Tas galīgi nebija atbilstošs tam, 
kas mēs esam šodien un kādu sajūtu par 
sevi gribam radīt,» stāsta grupas līdere 
Rūta Abaja.

Patlaban grupā darbojas 13 radošu 
jauniešu. Viņi izpilda dziesmas par dabu, 
dabas parādībām, dievībām, senlatviešu 
dzīves izjūtu un dzīvesziņu, kā arī spēka 
un apcerīgākas dziesmas. Tās ir oriģināl-
dziesmas, kas sakņojas tautasdziesmās 
dotajās vērtībās, vienlaikus uzrunājot 
šodienas cilvēku. Viņi atļaujas spēlēties ar 
tautasdziesmu četrrindēm, ietērpjot tās 
pavisam jaunā instrumentālajā un vokā-
lajā skanējumā. Līdzās klasiskajiem ins-
trumentiem – vijolei, koklei, blokflautai, 
ģitārām – grupā sadzīvo latviešiem ma-
zāk zināmās afrikāņu un indiešu bungas, 

kā arī aborigēnu pūšamais instruments 
didžeridū. Pašlaik viņi sevi dēvē par post-
folkloras grupu.

Līdz postfolklorai izauguši

Postfolkloras žanrs grupu saista pē-
dējos 10 gadus. Pirms 28 gadiem grupa 
«Vecpilsētas dziedātāji» tika dibināta kā 
bērnu vokālais ansamblis, kas izpildīja 
latviešu kormūzikas klasiku un folkloras 
programmas. Jaunas vēsmas 2005. gadā 
ansamblī ienesa tā jaunais vadītājs Dāvis 
Stalts (patlaban lībiešu grupas «Nur-
morkestor» dalībnieks). Viņš sāka grupā 
pulcēt jauniešus, kuri vēlējās muzicēt 
folkstilā. Tādēļ tieši šeit sākas stāsts par 
«Daba san».

Dāvja iecere bija padarīt folkloru 
jauniešiem uztveramāku un veidot to 
šodienas skanējumam atbilstošāku. «Ne-
vis paņemt tādu tīru 18.–19. gadsimtā 
pierakstītu tautasdziesmu ar notīm un 
dziedamo, bet radīt ko tādu, kas uzrunā 
šodienas cilvēku. Senāk latvietis tautas-
dziesmā lika iekšā to, ko viņš redzēja ap-
kārt. Ja viņam senatnē būtu bijis pa rokai 
motorzāģis, viņš dziedātu arī par to,» 
skaidro Rūta. Grupas līdera un dalībnie-
ku dziesmas maz līdzinājās klasiskajām 
latviešu tautasdziesmu apdarēm, tādēļ 
grupa sava muzikālā žanra apzīmēšanai 
aizguva folkloristes Ilgas Reiznieces 
ieviesto apzīmējumu postfolklora, kas 

lAtviskās vērtīBAs 
jAunās skAņās

«Vecpilsētas dziedātāji» maina 
nosaukumu pret tās vērtībām 
tuvāko «Daba san» un gatavojas 
otrā albuma izdošanai
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vērtība – kaut ko no sevis ielikt es varu ne 
tikai, izpildot [dziesmu], bet arī dziesmas 
radīšanas procesā.»

Vieno daba

Pāreja uz postfolkloras žanru grupu 
mudināja atstāt pagātnē arī «Vecpilsētas 
dziedātāju» nosaukumu un radīt citu, 
grupas identitātei atbilstošāku. Vārdi 
jaunam nosaukumam tika krāti gadiem, 
jo katram grupas dalībniekam bija savs 
redzējums par to, un viedokļi nesakrita. 
«Baigi arī neiespringām, bet, kad sākām 
plānot otrā albuma izdošanu, sapratām, 
ka kļūsim arvien atpazīstamāki un nepie-
ciešamas pārmaiņas,» tā Rūta. 

Grupas otrais albums, kurā tiks 
apkopotas dažādas vasaras dziesmas, 
būs lielākoties par dabu. «Dziesmas būs 
par latviešu mīlestību pret dabu un tajā 
notiekošajiem procesiem. Tu baudi to, 
kas tu esi šajā zemē, un dziedi par to, 
kas ir tavs spēks vai drosme. Daba mūs 
visus vieno,» skaidro Rūta. Tieši tādēļ tika 
nolemts grupas jauno nosaukumu saistīt 
ar vārdu «daba». To grupa plāno iesvētīt 
reizē ar albuma izdošanu šī gada vasarā, 
taču pirmā ieskandināšana notiks jau 
16. aprīlī viņu rīkotajā postfolkloras festi-
vālā «Gaviles».

Festivāls «baltajiem zvirbuļiem»

Rūta stāsta, ka doma veidot fes-
tivālu vienai no grupas iepriekšējām 
vadītājām un šā brīža dalībniecei Lindai 
Zonnei-Zumbergai  radās, lai plašākā 
sabiedrībā popularizētu postfolkloras 
virzienu, piesaistot žanram arvien vairāk 
jauniešu, jo līdz tam arī pašiem bija grūti 
izkarot sev vietu zem saules – skatēs un 

konkursos žanra specifikas dēļ viņi starp 
pārējām grupām jutās kā «baltie zvirbu-
ļi». «Konkursu vērtētājiem mēs vienmēr 
sagādājam galvassāpes, tāpēc ka ne mēs 
piederīgi folkloristiem, jo nebāzējamies 
tikai tautasdziesmās, ne vokālistiem, jo 
izmantojam arī instrumentus,» saka Rūta.

Rūta uzsver, ka, protams, Latvijā  ir 
vairākas labi zināmas postfolkloras žanrā 
muzicējošas grupas, piemēram, «Iļģi», 
«Auļi» un «Folkvakars», taču viņi festi-
vālā vēlējās dot atspēriena punktu tieši 
jaunajām grupām, sniedzot tām iespēju 
muzicēt plašākai auditorijai. «Pēdējos 
gados festivālā ir piedalījušās, piemēram, 
grupas «Dārdi» un «Rikši», un arī viņi sevi 
jau sauc par postfolkloras ansambļiem. 
Tā tas vārds pamazām aiziet tālāk,» seci-
na Rūta. 

Pamazām festivālam auga arī Latvijas 
mērogā zināmu mūziķu atbalsts. Katru 
gadu to iegavilē etnomuzikoloģe 
Zane Šmite, un tajā kā īpašie viesi uz-
stājušies, piemēram, grupas «Dzelzs 

vilks» solists Juris Kaukulis, mūziķe, 
multiinstrumentāliste Ilze Grunte, post-
folkloras žanra aizsācēja Latvijā mūziķe 
Ilga Reizniece, kā arī deju grupas «Dzir-
nas» vadītājs Agris Daņiļevičs. Pērn festi-
vāls uzņēma jaunus apgriezienus – tajā 
pirmo reizi viesojās arī grupa no Lietuvas 
«Baltasis kiras» («Baltā kaija»), tā paplaši-
not festivāla mērogu līdz starptautiskam. 
Šogad arī pati grupa cer apgūt citu valstu 
postfolkloras festivālu tradīcijas un plāno 
muzicēt gan festivālā Igaunijā, gan dosies 
koncertēt uz Norvēģiju. Rūta uzsver, ka tas 
grupai būs jauns izaicinājums: «Latvietis 
vienmēr sapratīs, kas tanī tautasdziesmā 
ir pateikts. Aizbraucot uz ārzemēm, būs 
citādāk.» 

Klausītāji iedvesmo

Līdz šim grupa sevi pierādījusi un gu-
vusi klausītāju atzinību dažādos Latvijas 
koncertprojektos – piedalījusies, piemē-
ram, mūzikas un mākslas festivālā «Bildes», 
starptautiskajā pozitīvās mūzikas festivālā 
«Laba daba», kā arī introvertās mūzikas 
festivālā «Ad lucem». Rūta stāsta, ka spilg-
tākais mirklis grupas atmiņā saistāms ar 
minētā festivāla koncertu Siguldas Jaunajā 
pilī, kur viņi izpildīja koncertprogrammu 
«Saules dziesmas». 

Pasākuma organizatori bija parūpēju-
šies, lai grupas koncertu dzirdētu ne vien 
iekštelpās, bet arī ārpus tām, izvietojot skaļ-
ruņus pils dārzā. «Pirmais pozitīvais mirklis 
bija piedzīvot un sajust skatītāju sajūsmu 
koncerta iekštelpās, bet tad mūs uzaicināja 
iziet ārā, un tur bija apmēram tikpat daudz 
klausītāju, un viņi visi bija tādā sajūsmā par 
to, ko mēs darām. Tā bija fantastiska sajūta. 
Ir forši, ka mēs cits citam tā reizēm sakām: 
«Jā, mums kaut kas izcili sanācis», bet, kad 
tu jūti, ka tas patīk arī citiem, gribas arvien 
vairāk un vairāk turpināt darboties.» 

2014. gadā Latvijas Mākslas akadēmijas karnevāla «Pirmsākumi» atklāšanā kopā ar etno-
grāfisko ansambli «Suitu sievas»

Vasaras radošajā nometnē 2015. gada vasarā, kur piedalījās un padomus dziesmu 
aranžijā sniedza komponists Valts Pūce
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NoTIkumI 

Marts
 5. marts – RTU jauno zinātņu 

doktoru sveikšana

Svinīgā ceremonijā RTU Lielajā aulā, 
Kaļķu ielā 1, tiks sveikti RTU jaunie zinātņu 
doktori, kuri doktora zinātnisko grādu iegu-
vuši 2015. gadā.

 12. marts – RTU IZV  
«Torņu spēļu» un Inženierzinātņu 
olimpiādes fināls

Īpašā pasākumā tiks apbalvoti RTU 
Inženierzinātņu vidusskolas (RTU IZV) kon-
kursa «Torņu spēles» dalībnieki, kuri iegūs 
lielāko žūrijas atzinību un skatītāju simpāti-
jas, kā arī RTU IZV Atklātās inženierzinātņu 
olimpiādes uzvarētāji, kuri nākamajā mācī-
bu gadā tiks aicināti mācīties RTU IZV.

 14.–18. marts –  
«Seko studentam»

Projektā «Seko studentam» vidus-
skolēniem ir iespēja pavasara brīvlaikā 
vienu dienu veltīt, lai iepazītu studentu 
ikdienu – doties kopā ar viņiem uz lekci-
jām, uzzināt par ārpusstudiju aktivitātēm un 
apskatīt RTU dienesta viesnīcas. 

 18.–20. marts – Studentu teātra 
dienas

Trīs dienas Latvijas augstskolu teātru un 
jauniešu teātra studiju dalībnieki izglītosies, 
vēros viens otra sniegumu un arī savstarpēji 
sacentīsies, lai savā īpašumā iegūtu ceļojošo 
Lielo balvu – «Sudraba āksta cepuri». Šī 
gada Latvijas Studentu teātra dienu temats 
ir «Brīvība». Pasākums norisināsies RTU Ma-
zajā zālē, Kaļķu ielā 1. Ieeja bez maksas.

 19. marts – ZPD konkursa fināls

Gadskārtējā RTU skolēnu zinātniskās 
pētniecības darbu (ZPD) konkursā «Pasaule 
pieprasa tehniskos prātus!» vidusskolēni 
apliecina savas inženiertehniskās zināšanas. 
Konkursa uzvarētāji – pirmo trīs vietu iegu-
vēji – iegūs naudas balvas un RTU Atzinības 
rakstus, izcilākajiem dalībniekiem konkursa 

žūrija var piedāvāt iespēju bez konkursa 
iestāties kādā no RTU pamatstudiju 
programmām.

Aprīlis
 9. aprīlis – Atvērto durvju diena 

Ķīpsalā

Atvērto durvju dienā vidusskolēni un 
citi interesenti varēs izzināt visu par studi-
jām RTU – satikt studentus, absolventus 
un mācībspēkus, uzzināt par pamata un 
augstākā līmeņa studijām, tālākizglītības 
iespējām un zinātni, kā arī saņemt infor-
māciju par uzņemšanas noteikumiem un 
dokumentu iesniegšanas kārtību RTU. Būs 
iespējams aplūkot fakultāšu telpas, apskatīt 
laboratorijas, kā arī uzzināt par ārpusstudiju 
aktivitātēm universitātē.

 16. aprīlis – «Gaviles» Spīķeros

Postfolkloras festivāls «Gaviles» pulcēs 
spilgtus pašmāju un kaimiņtautu postfol-
kloras žanra mūziķus, tā mērķis ir populari-
zēt šo žanru, piešķirot tautas mantojumam 
jaunu elpu.

 16. aprīlis – «Prāta spēles» 
skolēniem

Ikgadējā pasākumā Latvijas skolu 10.–
12. klases audzēkņiem būs iespēja izcīnīt 
stipendijas studijām RTU. 

 25.–29. aprīlis – «Hannovere Messe» 
Vācijā

«Hannovere Messe» ir pasaulē lielākā 
industriālā izstāde, kurā pasaules vadošie 
uzņēmumi demonstrē jaunākos un nozī-
mīgākos tehnoloģiskos sasniegumus.  
2015. gadā izstāde pulcēja 6500 uzņēmu-
mu no 70 valstīm, otro gadu turp dosies arī 
RTU, kopā ar Latvijas uzņēmējiem prezentē-
jot sevi hallē «Enerģētika».

 26. aprīlī – «Ķīpsalas pavasaris»

RTU Dizaina centrā Ķīpsalā notiks tra-
dicionālā RTU topošo apģērba dizaineru 
studentu modes skate «Ķīpsalas pavasaris».

Maijs
 1.–5. maijs – Franču mūzikas 

dienas

RTU un Vērmanes dārza estrādē notiks 
vairāki Franču mūzikas dienām veltīti kon-
certi, kuros piedalīsies koris «Delta», sa-
draudzības koris no Francijas un Studentu 
pūtēju orķestris «SPO».

 23.–27. maijs – Starptautiskā 
nedēļa

RTU Starptautiskajā nedēļā tiek dibināti 
jauni kontakti un stiprināta sadarbība ar 
dažādām ārvalstu augstskolām. Tiek slēgti 
jauni sadarbības līgumi, ko veiksmīgi iz-
manto RTU studenti, mācībspēki un darbi-
nieki, kā padziļināti pētītas katras pasākuma 
dalībvalsts iespējas zinātnē, pētniecībā un 
studiju jomā. Pasākums notiek sadarbībā ar  
«Erasmus+» .

RTU Komunikācijas un mārketinga depar-
taments izdevis 2016./2017. gada Pamatstu-
diju katalogu. Tas pārskatāmā veidā piedāvā 
būtiskāko informāciju par pamatlīmeņa 
studiju programmām, kuras iespējams apgūt 
deviņās RTU fakultātēs un četrās filiālēs. 

Katalogu var saņemt RTU centrālajā ēkā, 
Kaļķu ielā 1, 307. kabinetā.



1

2 3

4 5

6

7

8

9

10

11 12 13

14

15

16

17 18

4. Latvijas lielākais ezers

6. RTU Semināru, sporta un atpūtas bāze

7. Temperatūras apzīmējums, pie kuras apstājas visa 
siltumkustība (2 vārdi)

9. Komunikāciju uzņēmums Latvijā

13. Mazākā Saules sistēmas planēta

14. Otrais Latvijas prezidents Gustavs …

15. Pundurvalsts Eiropā

16. RTU žurnāls «Jaunais …»

17. Rīgas Politehniskās augstskolas  
  pirmais direktors (1862-1875) Ernsts …

18. Neliela vaļēja vai segta ēkas piebūve pie ārdurvīm

kRuSTVāRdu mīklA

1. H
2
SO

4 

2. Pils Vidzemē, celta no 1857. līdz  
1860. gadam – … pils

3. Kādus skaitļus iegūst,  reālajiem skaitļiem  
pievienojot imagināro vērtību «i» 

4. Apgaismojuma mērvienība

5. Latvijā ražots fotoaparāts

8. Mobilo telefonu ražotājs

10. Valūta Ungārijā

11. Starptautiska organizācija, kas  
  nodarbojas galvenokārt ar daļiņu fizikas 
  pētījumiem

12. RTU Bērnu un … universitāte

HORIZONTāLI VERTIKāLI
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