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SATURS

Daudziem no mūsu, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), 
saimes šī vasara būs īpaša, jo jūs, mūsu absolventi, teiksit 
ardievas savai Alma Mater. Paldies jums, ka savulaik izvēlē-
jāties studēt inženierzinātnes tieši RTU! Mēs, mācībspēki, 
esam centušies jums dot fundamentālo zināšanu pamatu, 
lai jūs, sākot patstāvīgas inženiera darba gaitas, spētu bez 
grūtībām iekļauties darba tirgū un savas zināšanas veltīt 
mūsu valsts tautsaimniecības attīstībai. 

RTU ir sācies nākamais ļoti svarīgais darba cēliens – 
jauno studentu uzņemšana. Jau četrus gadus esam darba 
devēju pieprasītākā un studentu skaita ziņā lielākā Latvijas 
augstskola, tomēr uzņemšanai gatavojamies īpaši rūpīgi, jo 
pašreizējā demogrāfiskajā situācijā augstskolai tas ir nozī-
mīgs izaicinājums. Redzot tendenci, ka jaunie cilvēki aizvien 
vairāk interesējas par inženierzinātņu studijām, ceram, ka 
arī šogad tāpat kā iepriekšējos gados mums uzņemšana 
noslēgsies sekmīgi un rudenī savās rindās varēsim sveikt 
gandrīz četrus tūkstošus jauno studentu. 

Pirmais mācību gads noslēdzies arī RTU Inženierzinātņu 
vidusskolā (IZV), un pirmie panākumu lauri jau plūkti, IZV 
audzēkņiem uzvarot valsts mēroga eksakto zinātņu olimpi-
ādēs. Septembrī skolā mācības sāks jaunais desmitklasnieku 
«iesaukums», un es ceru, ka viņi neatpaliks no saviem priekš-
gājējiem.

Līdz tam gan vēl laiks jauniem piedzīvojumiem, panāku-
miem, izaicinājumiem. Lai mums visiem saulaina, darbīga 
un skaistām emocijām bagāta šī vasara! 
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Ir rezultātI

  BAIBA ROGA

2015. gadā izveidotā RTU Inženierzinātņu vidusskolas pirmā 
10. klase noslēdz mācību gadu ar lieliskiem sasniegumiem 
valsts mērogā 

INTERVIJA

«Pirmais mācību gads bija kā tikko 
uzsnidzis sniegs, kurā mēs likām pir-
mos soļus. Bija svarīgi tos likt pareizi, 
jo, kā mēs tos liksim, tā arī nākamie 
pēc mums aizies,» par savu pirmo 
10. klasi RTU Inženierzinātņu vidus-
skolā sarunā teic klases audzinātājs, 
angļu valodas skolotājs Guntis Zenfs. 
Kad pirmais mācību gads ir teju finišā 
un visu olimpiāžu rezultāti saņemti, 

klases audzinātājs ar pārliecību var 
teikt – RTU ideja dibināt Inženierzināt-
ņu vidusskolu ir pilnībā attaisnojusies. 

Skolā aug talantīga jauno Latvijas 
zinātnieku paaudze.

Kā vērtējat pirmo gadu šajā vidus-
skolā?

Sākumā skolēnus varējām vērtēt 
tikai pēc viņu iepriekšējā snieguma 
savās skolās, taču patlaban, noslēdzot 
pirmo Inženierzinātņu vidusskolas 

gadu un redzot olimpiādēs sasniegto, 
droši varu teikt, ka arī šeit viņiem ir 
ļoti labi rezultāti. Gan Rīgā, gan valstī. 

Mums ir pirmās vietas matemātikā, 
fizikā un ķīmijā. Klases ķīmiķis Vladis-
lavs Aščeulovs bija pirmais aiz strī-
pas, kurš netika uz Pasaules ķīmijas 
olimpiādi. Tie ir vienkārši fantastiski 
rezultāti! Teju katrā mācību priekšme-
tā ir pa kādam, kurš var olimpiādē 
pārstāvēt skolu. Nav svarīgi, vai tā 
būtu ķīmija, ekonomika, ģeogrāfija 
vai literatūra. Izņemot matemātikas 
olimpiādi – uz to devās visa klase. 
Pie mums mācās erudīti, labi skolēni.

Kas viņus atšķir no vidusmēra sko-
lēniem?

Neuztaisīsim arī šos jauniešus 
par kaut kādiem ģenētiski modificē-
tiem paraugbērniem, kuriem ir vēl 
vienas smadzenes. Protams, šeit ir 
atlasīti skolēni, kuri visi savās skolās 
bija labākie, un ir skaidrs, ka viņi ir 

Šie skolēni būs tie, kuri veidos valsts kodolu 
zinātnē – matemātiķi, fiziķi, ķīmiķi. Viņu 
uzvārdus noteikti vēl dzirdēsim
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Katru mēnesi skolā notiek vismaz viena vieslekcija. Bioloģijas stundā ar vieslekciju par paternitātes testiem ciemojās arī TV seja, 
molekulārbiologs Juris Šteinbergs

intelektuāli attīstīti, taču nav gluži tā, 
ka krējumiņš ir nosmelts un viņi visi ir 
vienādi. Stundās izkristalizējas – kurš 
ir mazliet aktīvāks, kurš pasīvāks, 
kuram gribas visu laiku runāt, kuram 
nemaz negribas. Klases mikroklimats, 
tā strādāšana ir tāda pati kā citā klasē. 
Tas ir tāds normāls rutīnas darbs. Nav 
tā, ka es uz kādu no skolēniem paska-
tos un viņš telepātiski nolasa manas 
domas tikai tāpēc, ka viņam ķīmijā ir 
pirmā vieta valstī. Izejot ārā no angļu 
valodas vai matemātikas kabineta, 
viņi ir normāli, forši jaunieši. Tāpat 
klausa, tāpat neklausa. Tāpat ir sava 
humora izjūta.

No vidusmēra skolēniem viņus 
varbūt atšķir vēlme uzzināt pēc iespē-
jas vairāk un strādāt pie rezultāta. Ja 
kādam iet grūtāk, viņam nav prob-
lēmu to atzīt. Viņš ir atvērts –  pats 
papildus mājās mācās, neslinko. Nav 
svarīgi, kāds skolēnam ir rezultāts – 
augsts, vidējs vai zems –, ir svarīgi, 
kāda ir viņa attieksme. Šeit visiem ir 
pareizā. 

Vai izjūtat atšķirību starp darbu šādā 
mazā skolā un lielā vidusskolā?

Ja skola ir maza, varētu domāt, ka 
šis ir kaut kāds inkubators, bet īste-
nībā tā nav. Es pēc atmosfēras klasē 
nejūtu, ka skolēni justos citādāk – ka 

viņus vairāk pēta, kontrolē, tikai tā-
pēc, ka viņu ir salīdzinoši maz. Mums 
šeit ir tāda normāla skolas atmosfēra, 
tikai viss ir mazāks. Nav tā, ka tu ienāc 
skolā un nesaproti, kur esi ienācis. 
Man savukārt nav svarīgi, vai skolā ir 
224 vai tikai 24 skolēni, ja vien stundā 
varu strādāt ar pusi klases. Viņi ma-
temātikā, fizikā, ķīmijā, angļu valodā 
tiek dalīti divās grupās, līdz ar to ar 
katru varu strādāt individuāli.

Kā vēl skolēniem atšķiras mācību 
process?

Domāju, ka šeit viņiem beidzot 
ir interesanti mācīties. Ja līdz šim 
viņiem viss likās viegli un elementāri 
un līdz ar to bija garlaicīgi, tagad vi-
ņiem ir reāli jāmācās – beidzot viņu 

gudrie prāti tiek noslogoti. Nesēž 
un stundu laikā vairs neskatās ārā 
pa logu. Viņi iegūst padziļinātas, 
kārtīgas zināšanas eksaktajos priekš-
metos – matemātikā, fizikā un ķīmijā, 
turklāt dažādu priekšmetu skolotāji 

papildina viens otra priekšmetu, 
savstarpēji sadarbojas. 

Angļu valodā mācību programma 
10. klases līmenī jau sen ir apgūta. 
Šeit es strādāju ar starptautisko IELTS 
eksāmena programmu. Centralizēto 
eksāmenu angļu valodā jau tagad puse 
klases varētu mierīgi nokārtot. Arī man 
ir interesanti – varu strādāt ar skolēniem, 
ar kuriem arī es kaut ko jaunu iemācos, 
nevis atkārtoju to, ko pats esmu piecus 
sešus gadus mācījis. To, ko citi uz eksā-
meniem individuāli mācās valodu skolās, 
mēs apgūstam šeit mācību procesā. 

Kā izjūtat RTU atbalstu?

Universitātes resursi ir vienkārši fan-
tastiski. Visiem cilvēkiem, kurus esmu 

saticis, attieksme pret skolēniem ir kā 
pret pašu bērniem. Nekad agrāk dzīvē 
neesmu ko tādu pieredzējis. Aizgājām, 
piemēram, uz Dizaina fabriku. Viņi strā-
dā ar skolēniem tā, it kā viņiem kāds 
maksātu par privātstundām. Viņiem 

No vidusmēra skolēniem viņus atšķir vēlme 
uzzināt pēc iespējas vairāk un strādāt pie 
rezultāta
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stāsta, strādā kā līdzīgs ar līdzīgu, un 
nemaz nav tā: «Sīkie, mēs jums parā-
dīsim, kā izgriezt pingvīnu no koka, 
un tinieties!»  Nē, viņi aicina nākt, 
strādāt, darboties.

Studentu parlaments rīkoja sko-
lēniem saliedēšanās spēles. Principā 
brīvajā laikā. Visu izdomājuši, tiešām 
motivēti strādāt ar mūsu skolēniem. 
Nemaz nerunājot par fizikas, ķīmijas 
profesoriem, kuri ir gatavi diennakti 
skolēniem stāstīt par visām iekārtām 
un eksperimentiem. Sadarbībā ar 

RTU mācībspēkiem noorganizētas arī 
dažādas vieslekcijas un ekskursijas. 
Mēnesī vismaz viena. 

Skolēniem pieejamas arī karjeras 
konsultācijas. Viņi var iet, runāties. 
Skolēni var strādāt ar robotiņiem, 
apgūt programmēšanas iemaņas. 
Marta vidū skolā sadarbībā ar RTU 
Kultūras centru tika izveidots arī vo-
kālais ansamblis, lai skolēniem būtu 

iespēja kvalitatīvi sagatavot muzikālo 
noformējumu skolas pasākumiem. 
Tādu atbalstu es esmu redzējis tikai 
ārzemēs. Var just, ka skolā ienesta 
maza universitāte.

Tātad skolēni ir ne vien talantīgi 
eksaktajās zinātnēs, bet arī mākslās?

Intereses viņiem ir tiešām dažā-
das. Piemēram, Vladislavs, kurš uz šo 
vidusskolu atnācis no Emīla Dārziņa 
mūzikas vidusskolas, brīnišķīgi spēlē 
klavieres. Tagad paralēli mācībām 

šeit turpina izglītoties Pāvula Jurjāna 
mūzikas skolā. Starpbrīžos skolas zālē 
viņš spēlē klavieres tā, ka no pagraba 
līdz pašai augšai visi dzird. Cits atkal 
pūš trombonu RTU orķestrī «SPO». 
Viena meitene nopietni dejo piecas 
sešas reizes nedēļā vai vēl viens puisis 
futbolu spēlē teju katru dienu. Mei-
tenes arī ir sportiskas. Varam izveidot 
gandrīz vienu volejbola komandu. 
Man patīk, ka viņi it kā kopā nolasīti 

vienā laikā un vietā, un visi ir baigie 
fiziķi un ķīmiķi, bet tajā pat laikā vi-
ņiem otra smadzeņu puslode strādā 
līdzvērtīgi.

Vai, strādājot ar tik talantīgiem 
jauniešiem, rodas arī kādas 
problēmsituācijas?

Ar viņiem, no vienas puses, ir 
vieglāk, no otras puses, jārisina tādas 
lietas un jautājumi, kuri parastā skolā 
nekad nebūs. Viņi tiešām ir ļoti darb-
spējīgi un līdz ar to rodas savas prob-
lēmas. Vienam stundā traucē mirgo-
joša lampa, un tad tā ir jāizslēdz. Cits 
šodien nevar sēdēt kādā konkrētā 
vietā vai nevar sakoncentrēties. Vēl 
cits, piemēram, var uzdot 30 jautāju-
mu piecās minūtēs. Viņi ir mazi ģēniji, 
kuri prasa individuālu pieeju. Skolotā-
jiem jāpieņem, ka viņi tiešām ir kaut 
kādā mērā mazliet citādāki. Ja viens 
jaunietis trīs nedēļas nēsājas apkārt ar 
ķīmijas grāmatu, kurā ir 600 lappušu! 
Loģiski, ka viņam smadzenes strādā 
citādāk nekā vidējam aritmētiskajam 
skolēnam.

Jums ir kāda īpaša metode, kā 
strādāt ar klasi?

Audzināšanas stundās es veidoju 
viņus par domājošām personībām, 

Audzināšanas stundās es veidoju viņus par 
domājošām personībām, kas spējīgas nākt 
klajā ar savām idejām un iniciatīvu

Ķīmijas stundā tiek apgūtas ne vien teorētiskas zināšanas, bet arī praktiskas. Eksperimentus ar sauso slāpekli «Vai auksts ir gana auksts» ķīmijas 
stundā demonstrē ķīmijas skolotājs Pāvels Pestovs

INTERVIJA
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Skolēni Ēnu dienā uzņēmumā «Latvenergo»

kas spējīgas nākt klajā ar savām ide-
jām un iniciatīvu. Vajag viņus izaici-
nāt. Lai viņi paši ierosina idejas un virza 
tās uz priekšu. Gribu viņiem iemācīt ana-
lītiski domāt, veidot viedokli par lietām. 

Kādas cenšaties uzturēt attiecības ar 
skolēniem?

Neesmu skolēnu draugs. Mums ir 
normālas skolotāja-skolēna attiecī-
bas, kur skolēni jūtas brīvi, bet tajā 
pašā laikā viņi ir kaut kādā rāmī. Nav: 
«Eu, čau skolotāj!» Feisbukā viens otra 

bildes nelaikojam. Nē, nē, nē! Mēs varam 
pajokot, starpbrīdī normāli parunāt viens 
ar otru par ārpusskolas lietām, taču tēju 
pēc stundām nedzeram un cepumus 
neēdam. Klases vakari, protams, skolā 
notiek. Tos viņi organizē paši. Man tikai 
jāpadežūrē no sešiem līdz astoņiem.

Vai esat bijuši arī kādā klases 
ekskursijā?

Bija svarīgi mācību gadu palaist. Bija 
pirmās olimpiādes, pirmie Ziemassvētki, 
satraukums, pirmie rezultāti. Nebija jau 

laika nekam citam – septembris, oktobris 
pagāja, izpētot RTU. Tagad lēnām mācī-
bu gads iet uz beigām. Rezultāti ir. Vasarā 
ceru viņus aizvest laivu braucienā.

Kur jūs viņus redzat nākotnē?

Šie skolēni būs tie, kuri veidos 
valsts kodolu zinātnē – matemātiķi, 
fiziķi, ķīmiķi. Viņu uzvārdus noteikti 
vēl dzirdēsim. Es vismaz ļoti gribētu, 
lai tā būtu. Nesaku, ka visu 24 skolē-
nu vai pēc gada – 48 skolēnu, taču 
daļu noteikti. Lielu viņus uz viņu 
panākumu bāzes. Viņi reāli ir spējīgi 
skolēni un viņiem ir liela interese par 
inženierzinātnēm. Var sēdēt un lasīt, 
piemēram, ķīmijas grāmatu kā romā-
nu. Šādi skolēni nepazūd. Skola tika 
veidota, lai pastiprinātu interesi par 
eksaktajām zinātnēm, un tas tagad 
100 % tiek veiksmīgi pildīts. 

Kā jūs pats redzat sevi šajā skolā?

Es redzu. Man šeit ļoti patīk strā-
dāt. Ir forši! Gudri bērni. Uz darbu 
nāku kā uz svētkiem. Tiešām viegli 
strādāt ar viņiem. Pirmo reizi jūtu, ka 
angļu valoda nav priekšmets numur 
viens pasaulē. Fizika, ķīmija, tad attie-
cīgi matemātika, protams, aiziet pa 
priekšu. Stundas jau tāpat ir sešas. Bet 
es tā pa apakšu kaut ko tur… 

Skolas jaunieši plecu pie pleca ar deviņu RTU fakultāšu studentiem cīnījās RTU erudītu 
konkursā «RTU Spice 2015». Top radošākais kostīms vienā no konkursa uzdevumiem «Dress 
kods». Rezultātā – godpilnā 4. vieta
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ZINāTNE HANNoVERē

PārsteIgt PasaulI
Izstāde «Hannover Messe» ir pasaulē lielākā industriālā izstāde, 
kurā jau aptuveni 20 gadu piedalās Latvijas pārstāvji, otro reizi 
turp devās arī RTU

  LIGITA VAITA

Vācijas pilsētā Hannoverē notiekošās 
izstādes mērogu ieskicē skaitļi – šogad da-
lībai izstādē bija reģistrēti vairāk nekā 
5200 dalībnieku no 75 valstīm, izstādi 
apmeklēja ap 190 000 interesentu, tur-
klāt apmēram 50 000 turp bija devušies 
no ārvalstīm. 

Iespēja parādīt sevi

Viens no RTU stratēģiskajiem 
mērķiem ir valorizācija jeb zinātnes 
komercializācijas stiprināšana. Tomēr 
«muskuļi jāaudzē» pamazām, arī RTU, 
tāpēc augstskola aizvien vairāk cenšas 
rādīt sevi pasaulei starptautiskās tehno-
loģiju izstādēs – kopš 2014. gada RTU 
piedalās Latvijas izstādēs «Tech Indus-
try» un «Riga Food», bet 2015. gadā sevi 
pirmoreiz prezentēja starptautiskajās 
«Hannover Messe» Vācijā un «MIDEST» 
Parīzē, Francijā. Aprīlī uz Hannoveri RTU 
pārstāvji devās otro reizi.

«Hannover Messe» ir platforma, 
kurā pasaules vadošie uzņēmumi 
demonstrē jaunākos un nozīmīgākos 
tehnoloģiskos sasniegumus. Šogad 
izstāde Hannoverē notika no 25. līdz 
29. aprīlim, tā norisinājās 27 hallēs, 
aptverot tādas nozares kā ražošanas 
procesu automatizācija, spēka pārvadi, 
enerģētika, spēkstaciju tehnoloģijas, 
zaļās tehnoloģijas industrijā un citas. 
Latviju izstādē pārstāvēja 14 dalībnie-
ku, tostarp seši pārstāvji no RTU. Dalību 
izstādē pārrauga un koordinē Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Pieredze aug darot

Izstādei jau ir dziļas saknes Vācijas un 
pasaules tehnoloģiju gigantu vēsturē. 
Tomēr RTU ir jaunpienācējs, tāpēc pirmie 
divi gadi bijuši ne tikai izaicinājumu un 
eksperimentu pilni, bet snieguši arī atzi-
ņas. Kā norāda RTU Biznesa un inovāciju 
departamenta direktora palīdze Santa 
Puškarjova, pirmajā gadā RTU bija iespēja 
prezentēt sevi inovācijas hallē, bet šogad 
universitāte rādīja savas iespējas enerģēti-
kas jomā. «Protams, tas lielā mērā noteica 
mūsu piedāvājumu – uz izstādi vedām 
vairāk nevis produktus, bet pakalpoju-
mus, prezentējām iespējas, ko sniedz RTU 
pētījumu rezultāti, prezentējām pētījumu 
iekārtas. Izvērtējot un salīdzinot abu gadu 
pieredzi, redzam, ka turpmāk tomēr jā-
mēģina iespējami vairāk rādīt produktus, 

Tas paver plašākas iespējas izcelties uz 
citu fona,» skaidro S. Puškarjova.

Tam piekrīt arī izstādes dalībnieks 
Enerģētikas un elektrotehnikas fa-
kultātes (EEF) Industriālās elektroni-
kas un elektrotehnoloģijas katedras 
mācībspēks Ansis Avotiņš, kurš izstādē 
piedalās otro gadu. «Droši var apgalvot, 
ka RTU lielākas iespējas sevi parādīt ir 
tieši inovācijas hallē. Jā, konkurence ir 
lielāka, bet RTU stends ir bijis pietie-
kami atraktīvs gan prezentējamo ma-
teriālu, gan cilvēku ziņā, lai piesaistītu 
garāmejošo cilvēku uzmanību, līdz ar 
to ir bijusi iespēja viņiem pastāstīt arī 
par citiem RTU institūtiem un to pētī-
jumiem,» pārliecināts ir A. Avotiņš. Viņš 
atzīmē, ka «Hannover Messe» ir tendēta 
uz produktu prezentēšanu, tādēļ 

Latvijas stendu RTU pārstāvēja kopā ar vairākiem nozares 
uzņēmumiem – SIA «EMT», SIA «Energokomplekss», AS «Energofirma 
«Jauda»», AS «Komforts», SIA «GRANDEG Serviss» un citiem

vismaz prototipu 
līmenī. Pakalpoju-
mu «iepakot» un 
«pārdot» ir daudz 
grūtāk, nekā pro-
duktu, nepiecie-
šams ilgāks laiks, lai 
piesaistītu apmek-
lētāju un potenciālo 
sadarbības partneru 
uzmanību. Vēl viens 
ieguvums, startē-
jot inovācijas hallē, 
ir Inovāciju nakts 
izstādes pirmajā 
dienā, kad sev at-
vēlētā laikā iespē-
jams veidot šovu. 
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pakalpojumu vizualizēt un prezentēt ir 
daudz sarežģītāk, bet ne neiespējami.

Vēl viena iespēja, ko RTU Biznesa un 
inovāciju departamentā saskata turp-
mākiem gadiem, ir ciešāka sadarbība ar 
uzņēmumiem. «Gatavojoties izstādei, 
mēs, protams, rūpīgi pārdomājam savas 
iespējas, ko varam rādīt, kas ir pietiekami 
unikāls, lai to vestu prezentēt pasaulē. 
Tomēr jāskatās arī uz produktiem, ko vei-
dojam sadarbībā ar uzņēmumiem. Var-
būt produkts nav tieši RTU veidots, taču 
esam piedalījušies tā izstrādē, arī tas ir 
veids, kā sevi prezentēt, ciešāka sadarbī-
ba ar uzņēmējdarbības vidi padara mūs 
tikai spēcīgākus, sadarbības partneriem 
saistošākus,» skaidro S. Puškarjova.

Šogad mūsu nozare – enerģētika

Šogad RTU kopā ar Latvijas 
uzņēmējiem startēja enerģētikas nozarē, 
tāpēc vairums produktu, ko universitāte 
prezentēja izstādē, ir radīti EEF. RTU 
izstādē pārstāvēja EEF Industriālās 
elektronikas un elektrotehnikas institūts 
un Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 
(BIF) Siltuma gāzes un ūdens tehnoloģijas 
institūts. Enerģētikas un elektrotehnikas 
jomā RTU EEF IEEI pārstāvji izstādes da-
lībniekiem skaidroja projekta «AREUS» 
vīziju par līdzstrāvas elektroapgādes tīklu 
robotizētā ražošanas industrijā. «RTU la-
boratorijā ir praktiski izveidota šāda  
600 V līdzstrāvas elektroapgādes sistēma, 
kas sastāv no jaudīgiem elektriskās pie-
dziņas stendiem. Tā spēj atkārtot jebkura 
ražotāja reālu industriālo robotu elektro-
enerģijas patēriņu,» skaidro A. Avotiņš. 
RTU laboratorijā atrodas arī pasaulē pir-
mais industriālais 600 V līdzstrāvas robots 
«KUKA Quantec Prime», un RTU zinātnieki 

skaidroja, ar kādiem nosacījumiem šī 
sistēma ļauj ietaupīt papildu 9 % elektro-
enerģijas, salīdzinot ar analogu maiņstrā-
vas elektroapgādes sistēmu.

Savukārt to, ka RTU pētnieki spēj strā-
dāt arī starpdisciplināri, pierādīja RTU EEF 
un Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultātes (MLĶF) kopīgo pētījumu pre-
zentācija par rokas protēžu elektriskajām 
mikropiedziņām un dažādu unikālu 
gumijas materiālu lietojumu šādas sarež-
ģītas mikrosistēmas vadībai.

RTU BIF Siltuma, gāzes un ūdens teh-
noloģijas institūta zinātnieki demonstrē-
ja energoefektīvas ēku automatizācijas 
sistēmas koncepciju, kas ļauj samazināt 
elektroenerģijas patēriņu līdz 20 % un 
siltumenerģijas patēriņu līdz 50 % pēc 
automatizācijas sistēmas rekonstrukcijas. 
Enerģijas patēriņa samazinājumu no-
drošina ēkas noslodzes precīza  piesaiste 
inženiersistēmu darbībai. RTU pētnieki 
izstrādājuši optimālus vadības algorit-
mus siltummezglu, apgaismojuma un 
telpu klimata vadībai, kā arī  izveidojuši 
ērtu vadības sistēmas pārvaldību. 

Jāpiebilst, ka Latvijas stendu RTU 
pārstāvēja kopā ar vairākiem nozares 
uzņēmumiem – SIA «EMT», SIA «Energo-
komplekss», AS «Energofirma «Jauda»», 
AS «Komforts», SIA «GRANDEG Serviss» 
un citiem.

Sadarbības iedīgļi

«Vairums uzņēmumu izstādē pieda-
lās, lai meklētu sadarbības partnerus, 
tāpēc tieši tas – jauni sadarbības part-
neri – ir RTU izaicinājums izstādē,»  
norāda S. Puškarjova, papildinot, ka 

Fo
to

 E
dg

ar
s Š

pe
ng

el
is

, n
o 

LI
AA

 u
n 

pe
rs

on
īg

ā 
ar

hī
va

Viens no produktiem, ar ko RTU var lepoties, ir pasaulē pirmais 
industriālais 600 V līdzstrāvas robots «KUKA Quantec Prime». Iekārtu 
prezentē EEF Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģijas katedras 
programmēšanas inženieris Artūrs Paugurs

Ministru prezidents Māris Kučinskis kopā ar Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras Eksporta veicināšanas nodaļas vecāko projektu 
vadītāju Andri Alksni iepazīst Latvijas piedāvājumu stendos

izstāde sniedz arī iespēju iepazīt jaunas 
tehnoloģijas un materiālus savas konku-
rētspējas celšanai.

Tomēr šā gada pieredze rādot, ka 
lielāka interese nekā gaidīts saņemta 
tieši no potenciālajiem studentiem un 
doktorantiem. «Parasti orientējamies 
uz uzņēmumiem, sadarbības partne-
riem, bet šogad ļoti plaši pārstāvēti bija 
studenti, kurus interesē konkrētas pēt-
niecības jomas,» norāda S. Puškarjova. 
Viņa piebilst, ka lielu interesi izrādījušas 
arī vairākas ārvalstu augstskolas, mek-
lējot sadarbības universitātes, ar ko 
veidot kopīgas studiju programmas. 
«RTU līmenī būtu arī ļoti svarīgi izveidot 
vienotu informatīvo materiālu ārzemju 
studentu piesaistei, jo liela daļa intere-
sentu ir tieši studenti, kuri meklē iespē-
jas studēt ārpus savas mītnes valstīm,» 
papildina A. Avotiņš.

Viņš norāda, ka būtiski ir apmeklēt 
arī citu dalībnieku stendus un dibināt 
kontaktus gan ar specifisku materiālu 
ražotajiem, kurus atrast internetā prak-
tiski nevar, gan ar vadošajām universi-
tātēm, lai iegūtu jaunus partnerus un 
vēlāk sekmīgi startētu «Horizon2020» 
programmas projektos. 

«Ir skaidrs, ka izstāde Hannoverē ir 
iespēja, kas jāizmanto. Tomēr, domājot 
par nākotnes piedāvājumu, jāmeklē 
aizvien ciešākas sadarbības iespējas ar 
Latvijas uzņēmējiem, ne tikai mūsu, RTU, 
iekšienē. Jo ciešāka būs mūsu sadarbība 
un pārliecinošāka prezentācija, jo bū-
tiskāki būs ieguvumi mūsu kā Baltijas 
valstu vadošās zinātnes un inovācijas 
universitātes attīstībā,» rezumē S. Puš-
karjova. 
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PANāKUMI

latvIjas ceļu PatrIots
RTU absolvents Mārtiņš Zaumanis, 
studējot doktorantūrā ASV, pirmais 
pasaulē izpētījis, kā 100 % reciklēt 
asfaltbetonu. Pēc viņa unikālajām 
metodēm ieklāti jau pirmie ceļi Ņujorkā, 
un ar laiku viņš cer savus pētījumus 
iedzīvināt arī Latvijā

  BAIBA ROGA

«Nekādu ģimenes tradīciju [ceļu 
nozarē] man nav. Tēvs un brālis ir 
galdnieki. Māsas – pavisam pa citu 
līniju. Man vienkārši labi padevās 

eksaktie priekšmeti, un redzēju, ka 
ceļu būvniecība Latvijā ir diezgan 
tālu atpalikusi no pārējās pasaules. 
Šķita, ka tur jau nu, pabeidzot univer-
sitāti, darbs būs,» savu izvēli studēt 

ceļu būvniecību skaidro Mārtiņš, 
kurš patlaban strādā valsts akciju 
sabiedrībā «Latvijas Valsts ceļi». Lat-
vijā viņš pēc doktorantūras Vusteras 

Politehniskajā institūtā atgriezās 
pirms diviem gadiem un to laikā 
paspējis jau spert pirmos soļus ceļā 
uz sava unikālā pētījuma iedzīvinā-
šanu praksē.

Iedvesmo zaļi domājošā Dānija

Mārtiņš RTU beidzis gan baka-
laura, gan maģistra studijas. Maģis-
trantūras laikā viņam pavērās iespēja 
izmantot mūžizglītības programmas 
«Erasmus» stipendiju un aizbraukt 
studiju apmaiņā uz Dāniju, kur radu-
sies pirmā interese par pētījumiem, 
kas saistīti ar ilgtspējīgu attīstību. 
«Dzīvojot tur, krietni izmainījās mana 
izpratne par vides aizsardzību un ilgt-
spēju. Viņi ļoti rūpējas par vidi – brauc 
ar ričukiem, piemēram, mans darba 
vadītājs katru dienu no mājām uz 
darbu brauc vairāk nekā 20 kilomet-
ru. Arī es tur sāku vairāk pievērsties 
zaļajam dzīvesveidam,» stāsta jaunais 
zinātnieks. 

Dānijas Ceļu institūtā Mārtiņš uz-
rakstīja maģistra darbu par siltajiem 
asfaltiem, kas ļauj samazināt asfalta 
ražošanas temperatūru un līdz ar to 
ietaupīt arī enerģiju un samazināt 
izmešus. Pētījums tapa angļu valodā, 
dodot atspērienu tālākām doktoran-
tūras studijām Amerikā. «Pēc Dānijas 
pieredzes man bija interese uzzināt, 
kas vēl varētu palīdzēt saudzēt vidi 
un tajā pašā laikā būtu izdevīgs un 
pieņemams ceļu būvniecībā,» skaidro 

Tā mūsu vēlme sevi noniecināt ir absolūti 
nepareiza un nepatiesa. Mēs neesam 
nekādā Sūnu ciemā
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pilnībā reciklēta asfaltbetona izman-
tošanas iespējas. «Mēs izveidojām 
100 % reciklēta asfalta sastāvus un ar 
dažādām testēšanas metodēm, tās 
pietuvinot faktiskajiem ceļa apstāk-
ļiem, pārbaudījām, vai tie ir līdzvēr-
tīgi tradicionālajam asfaltam. Ir ļoti 
daudz parametru, kas to ietekmē, 
piemēram, temperatūra, slodze, ceļu 

biezums,» skaidro Mārtiņš. Laborato-
rijas apstākļos tika veikts riteņu sliežu 
tests, kas simulē risu veidošanos uz 
ceļiem, plaisāšanas tests pie zemām 
temperatūrām, kad asfalts grib sa-
rauties un veidojas šķērsplaisas, kā 
arī nogurumizturības tests. «Visas 
pārbaudes laboratorijas apstākļos 
pilnībā demonstrēja to, ka, pareizi pro-
jektējot maisījumu – pievienojot tam 
pareizas piedevas atbilstošā daudzumā 
un šo kompozītu pareizi noformējot –, 
ir iespējams iegūt tādas pašas īpašī-
bas, kādas tradicionālajam asfaltam,» 
stāsta Mārtiņš. 

Pirmais asfalts – Ņujorkas ielās

Pateicoties maģistra darba pub-
licitātei, pētījumu Mārtiņš veica 
sadarbībā ar uzņēmēju,  asfalta re-
ciklēšanas speciālistu no Ņujorkas 
Robertu Frenku. Viņš jau 2011. gadā 
izveidoja rūpnīcu, kurā iespējams 
100 % reciklēt asfaltbetonu, un rau-
dzījās pēc zinātniska pamatojuma, 
lai izvērstu savu biznesu plašāk. Līdz 
tam šāda veida asfaltu ieklāt uz ielām 
nebija atļauts. To varēja izmantot vien 
privātās teritorijās, piemēram, stāv-
laukumos pie veikaliem vai arī bedrīšu 
remontā. «Frenka kungs palīdzēja šo 
tematu attīstīt. Sadarbība izveidojās 
tik laba, ka viņš sāka sponsorēt man 

CV
Mārtiņš Zaumanis,  
dzimis 1985. gadā 
 
Izglītība: 
 
2009. gadā bakalaura grāds trans-
portbūvēs, RTU

2010. gadā maģistra grāds transport-
būvēs, RTU un Technical University of 
Denmark

2014. gadā zinātņu doktora grāds civi-
lajā būvniecībā ar specialitāti – autoce-
ļu būvniecība, Worcester Polytechnic 
Institute Fulbright un Baltic-American 
Freedom Foundation stipendiāts

Apmeklējis kursus ASV Nacionālajā 
asfalta tehnoloģiju centrā

Mārtiņš. Tā dzimusi ideja izstrādāt 
doktora darbu par 100 % asfalta re-
ciklēšanu. «Tas nozīmē, ka mēs varam 
veco asfaltu nofrēzēt, pārstrādāt un 
ieklāt kā jaunu asfaltu – būtībā to 
100 % izmantot atkārtoti, tā ievēro-
jami ietaupot arī ceļa seguma izmak-
sas,» ideju skaidro Mārtiņš.

Laboratorija kliedē bažas

Ideja, protams, nav paša Mārtiņa 
izdomāta. Viņš stāsta, ka pirmo reizi 
par asfalta reciklēšanu cilvēki sāka do-
māt pagājušā gadsimta 70. gadu bei-
gās, sākoties naftas krīzei un sadārdzi-
noties bitumena jeb ceļu asfaltēšanas 
materiāla – piķa – cenām. Otro reizi tas 
notika ap 2008. gadu, kad sākās deg-
vielas cenu kāpums un arī bitumens 
kļuva stipri dārgāks. Līdz tam gan cil-
vēki bija pieraduši reciklēt kādus 10 % 
asfalta, tātad ceļu segumā vēl aizvien 
izmantojot 90 % svaiga materiāla. 
«Ceļam tradicionāli ir jāpierāda sava 
ilgtspēja apmēram 20 gadu garumā, 
un reālajā vidē nav pārbaudīts, vai ceļš, 
kas veidots no 100 % reciklēta asfalta, 
var kalpot tikpat veiksmīgi kā tradicio-
nālais asfalts, tādēļ šobrīd vairumā pa-
saules vietu to nav atļauts ieklāt vai arī 
ir uzlikti ierobežojumi,» skaidro jaunais 
zinātnieks. 

Mārtiņš ir pirmais, kurš laborato-
rijas apstākļos zinātniski pārbaudījis 

Mārtiņš Vusteras Politehniskā institūta izlaidumā kopā ar savu darba vadītāju profesoru 
Rajib Mallick

Darba pieredze:

2004.–2011. gadā būvdarbu vadītājs, 
kvalitātes inženieris «Union Asphaltte-
chnik»

2013. gadā viespētnieks pētījumu 
institūtā EMPA, Šveicē

2014.–2015. gadā Zaļo tehnoloģiju 
inkubatora biedrs

No 2014. gada vadošais pētnieks RTU 
Būvniecības inženierzinātņu fakultātē

2015. gadā VAS «Latvijas Valsts ceļi» 
Ceļu laboratorijas projektu vadītājs

Zinātniskie pētījumi un publikācijas: 
frēzētā asfalta izmantošana, siltais as-
falts, asfalta maisījumu tehnoloģijas, 
Latvijas materiālu izmantošana ceļu 
būvē. 12 žurnālu raksti, divas mono-
grāfijas, 11 konferenču publikācijas, 
11 starptautiskas prezentācijas
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asistentus, kuri laboratorijā palīdzēja 
veikt šos testus. Man tikai atlika ana-
lizēt rezultātus un virzīties uz priek-
šu,» skaidro Mārtiņš.

Kad 2014. gadā bija iegūti visi 
pētījuma rezultāti, kopā ar uzņēmē-
ju Mārtiņš tos prezentēja Ņujorkas 
ceļu administrācijai (New York Federal 
Highway Administration), un viņiem 
tika dota zaļā gaisma vairāku izmēģi-
nājuma posmu ieklāšanai ielās paralēli 
tradicionālajam asfalta maisījumam, 
tā salīdzinot abu kalpošanas kvalitāti. 
«Ir pagājuši divi gadi, un ir redzams, ka 
mans ceļš kalpo pietiekami labi,» priecī-
gi saka Mārtiņš.

2015. gadā, balstoties uz izmēģinā-
juma posma rezultātiem, Ņujorkas ceļa 
administrācija 100 % reciklētu asfaltu 

atļāva ieklāt jau uz jebkuras ielas. Pat-
laban pēc Mārtiņa metodēm veidotais 
asfalts ieklāts Kvīnsaidas (Queens) un 
Bronksaidas (Bronx) ielās. «Bizness ir 

aizgājis! Pagaidām gan tikai Ņujorkā. Vēl 
vairākās vietās Amerikā tas ir mēģināts, 
piemēram, Kalifornijā, bet tur tādā ap-
mērā tas pagaidām nav atļauts,» stāsta 
Mārtiņš. Viņš gan pārliecināts, ka drīzumā 
arī citur pasaulē cilvēki dos zaļo gaismu 
reciklētajam asfaltam. 

Vienkārši par sarežģīto TEDx 
konferencē

Lai iedzīvinātu savu pētījumu praksē, 
Mārtiņš 2015. gadā nolēma piedalīties 
pasaulslavenajā TEDx konferencē, kas 
aicina ikvienas jomas profesionāli izstāstīt 
savu vēstījumu tā, lai ikvienam, neatkarīgi 
no profesijas un izglītības jomas, tas 
būtu saprotams un interesants. «Latvijā 
šī konference vēl nav iemantojusi tādu 
popularitāti kā Amerikā. Kad biju tur, sāku 
to skatīties un sapratu, ka cilvēki tai ļoti, 

ļoti seko līdzi. Tur valda uzskats, ka TED 
runa ir zīmogs uz visu mūžu, kas apliecina 
tavu profesionalitāti konkrētajā jomā,» 
stāsta Mārtiņš.

Viņš uzsver, ka pēc konferences tik 
tiešām tika pamanīts – saņēmis sadar-
bības piedāvājumus no visas pasaules. 
Zvanīja gan Kazahstānas asfalta ražoša-
nas kompānija, gan viens būvniecības 
nozares pārstāvis no Kanādas, kurš nav 
saistīts ar asfalta industriju, taču gribē-
tu būt pirmrindnieks Kanādā, Ontārio 
apgabalā, šādas tehnoloģijas ieviešanā. 
«Tāda pārliecinoša sadarbība vēl nav 
izveidojusies, bet iestrādnes ir. Šādi 
industrijas cilvēki jau nelasa zinātniskos 
rakstus un neiedziļinās. Ir vajadzīgs 
kāds, kurš to salīdzinoši vienkāršā 
valodā izstāsta – kāda ir problēma, kādi 
ir risinājumi un kādus ieguvumus no 
tā var sagaidīt. Kanādietis teica, ka pēc 
manas runas noskatīšanās ir izlasījis 
visus manus rakstus un tas viņu pamu-
dinājis mani sameklēt.» 

Ritenis sācis griezties arī Latvijā

Latvijā gan līdz šāda asfalta ieklāša-
nai ceļš vēl ejams, spriež Mārtiņš. «Gan 
Latvijā, gan citur pasaulē ir zināmas 
bailes un pretestība pret šādām jaunām 
tehnoloģijām. Ceļu būvniecībā jābūt 
ļoti pārliecinātam par rezultātu,» skaidro 
jaunais zinātnieks. Viņš stāsta, ka patla-
ban Latvijā pieejamais frēzētais asfalts 
nav tik kvalitatīvs un viendabīgs – asfalta 
segums ir novecojis, jo daudz lāpītas 
bedrītes, kas apgrūtina tā tālāku izman-
tošanu un vieš šaubas par tā otrreizēju 
kalpotspēju. «Tajā pašā laikā arī citur 
tādas problēmas ir. Arī Ņujorkā. Tas, 
ka Amerikā ir šausmīgi skaisti ceļi, ir 
absolūts mīts. Arī amerikāņi ļoti sūdzas, 
ka ceļu būvniecībai nepietiek finansēju-
ma. Manā pilsētiņā Vusterā, kas atrodas 
netālu no Bostonas, bija gandrīz tikpat 
briesmīga situācija [ceļu kvalitātes ziņā] 
kā Latvijā. Tur šīs problēmas risina, tādēļ 
domāju, ka tas ir laika jautājums, kad 
arī Latvijā sāks klāt reciklētu asfaltu,» 
spriež Mārtiņš.

Vispirms nepieciešams sakārtot 
likumdošanu, ceļu normatīvos un ceļu 
specifikācijās iekļaujot pārbaudes un 
kvalitātes kontroles kritērijus, un asfalta 
rūpnīcas pielāgot reciklējamā asfalta 
ražošanai. Pirmie soļi šajā virzienā ir jau 
sperti. «Pie tā es strādāju jau pusotru 
gadu. Esmu palīdzējis saprast, kādi ir 
mums pieejamie resursi, kādas kvalitā-
tes ir frēzētais asfalts, kādas pārbaudes 
un testi ir vajadzīgi gan frēzētajam as-
faltam, gan pašam asfalta maisījumam, 
lai pārliecinātos, ka tas patiešām būs 

Vislabāk sekot asfaltam jau no tā 
ieklāšanas brīža, lai tad, kad šis asfalts būs 
jāfrēzē nost, būtu zināms, kādas kvalitātes 
prasības ceļam bijušas un kādas maisījuma 
receptes izmantotas

Mārtiņš 2015. gadā plūca uzvaras laurus «TEDxRiga» Stāstu medībās un uzskata, ka «TED» 
runa ir zīmogs uz visu mūžu, kas apliecina profesionalitāti

PANāKUMI
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pietiekami kvalitatīvs un ilgmūžīgs,» 
saka Mārtiņš. 

Rezultātā ir izmainītas autoceļu 
specifikācijas, un pašlaik tajās ir jaunas, 
uzlabotas prasības, kā arī precīzāk de-
finēts, kādā veidā iespējams izmantot 
frēzēto asfaltu. «Vislabāk sekot asfaltam 
jau no tā ieklāšanas brīža, lai tad, kad 
šis asfalts būs jāfrēzē nost, būtu zināms, 
kādas kvalitātes prasības ceļam bijušas 
un kādas maisījuma receptes izmantotas. 
Būs vieglāk to reciklēt,» tā Mārtiņš. Arī 
modificētas rūpnīcas, kurās būtu iespē-
jams ražot ceļa materiālu no frēzēta asfal-
ta, Latvijā palēnām sāk ieviest, pagaidām 
gan pārsvarā var runāt tikai par neliela 
daudzuma – 5, 10 vai 15 % – frēzētā as-
falta pievienošanu svaigam materiālam. 

Amerikā apgūto iedzīvina Latvijā

Vaicāts, kādēļ Mārtiņš nav izvēlējies 
palikt Amerikā, bet atgriezies Latvijā, viņš 
atzīst, ka ir Latvijas patriots. «Man bija 
iespēja palikt, mani pat uzrunāja vairāki 
uzņēmumi, piedāvājot gan tālāk attīstīt 
tehnoloģiju, gan iet strādāt pie viņiem, 
bet es gribēju Amerikā apgūto ieviest 
šeit, Latvijā. Varbūt ne simtprocentī-
gi, bet vismaz ievirzīt Latviju uz videi 
draudzīgāka asfalta ražošanu,» pauž 
Mārtiņš. Patlaban Mārtiņš ir «Latvijas 
Valsts ceļu» pētījumu nozares projektu 
vadītājs. Iepriekš ir strādājis ceļu būv-
niecības un asfalta ražošanas jomā un 
ieguvis arī vērtīgu zinātnisko pieredzi, 
tāpēc šeit Latvijā viņš sevi saredz kā 
starpnieku starp zinātni un praktisko 
ceļu būvniecību.

«Kā zinātniekam man gribētos, lai 
man izaug ļoti spēcīgi kolēģi. Pats vēl 
esmu pietiekami jauns, mani nevajag 
nomainīt, taču man vajag spēcīgus ko-
lēģus, kuri palīdzētu attīstīt zinātni ceļu 
būvniecībā,» uzsver Mārtiņš. Viņš pauž, 
ka daudzi studenti pēc absolvēšanas 
pievēršas nevis zinātnei, bet praktiskajai 
ceļu būvniecībai privātajos uzņēmu-
mos, jo tur saredz lielākas iespējas. Viņš 
vēlētos, lai RTU sadarbībā ar «Latvijas 
Valsts ceļiem» vairāk mēģinātu attīstīt 
zinātnes jomu – piedalītos starptautis-
kos konkursos un projektos. «Jo vairāk 
gaišu galvu mums būs, jo vairāk būs 
pētījumu, ko ieviest praktiskajā ceļu 
būvniecībā. Uz praksi būtu jāpārnes 
visi pētījumi par ilgmūžīgāku, lētāku 
un videi draudzīgāku ceļu izbūvi. To es 
saredzu kā savu misiju,» saka Mārtiņš. 

Dzīvojot Amerikā, viņš ir sapratis, ka 
latviešiem ir ļoti liels potenciāls zināt-
nē. «Tā mūsu vēlme sevi noniecināt ir 
absolūti nepareiza un nepatiesa. Mēs 

neesam nekādā Sūnu ciemā. Kopā ar 
citiem RTU studentiem, kuri arī dzīvoju-
ši un studējuši Amerikā, esam nonākuši 
pie secinājuma, ka mūsu zināšanu 
bāze, ko sniegusi RTU, ir pilnīgi pietie-
kama un konkurētspējīga, lai mēs gan 
Amerikā, gan šeit varētu sasniegt pat 
ļoti labus rezultātus,» pauž Mārtiņš.

Jaunais zinātnieks stāsta, ka «Lat-
vijas Valsts ceļi» cenšas uzturēt saikni 

Pats vēl esmu pietiekami jauns, mani nevajag 
nomainīt, taču man vajag spēcīgus kolēģus, 
kuri palīdzētu attīstīt zinātni ceļu būvniecībā

ar studentiem, katru gadu piedāvājot 
prakses iespējas Ceļu laboratorijā. 
Liela daļa šo studentu pēcāk arī pa-
liek strādāt uzņēmumā. Pirms diviem 
gadiem uzņēmums sācis organizēt arī 
konferenci «Pētījumi transportbūvju 
nozarē», kurā tiek ziņots par jaunākajiem 
sasniegumiem un pētījumu rezultātiem 
ceļu būvniecības nozarē. No 2016. gada 
pilotprojekta stadijā studentiem arī tiek 
piedāvāts piedalīties pētniecības darbu 
konkursā, pretendējot uz iespēju ar 
savu bakalaura vai maģistra darbu uz-
stāties šajā konferencē. «Mēģināsim at-
vērt plašāk durvis arī uz Ceļu laboratoriju, 
sniedzot iespēju studentiem šeit veikt 
zinātniskos pētījumus. Mums ir pieejams 

ļoti labs aprīkojums, kas nesezonas laikā, 
ziemā, kad nenotiek būvniecība, tiek iz-
mantots mazāk,» pauž Mārtiņš.

Basketbols un ledus ceļi

Brīvajā laikā Mārtiņš zinātnē 
iegūtās zināšanas izmanto savas 
sirdslietas – paša dibinātā futbola 
kluba «Iecava» – atbalstīšanai. Pats gan 
traumu dēļ vairs futbolu aktīvi spēlēt 
nevar un vairāk pievērsies tenisam, taču 
vēl arvien aktīvi iesaistās kluba dzīvē. 
Iemaņas zinātnes projektu rakstīšanā 
palīdz iegūt finansējumu dažādām 

futbola kluba aktivitātēm – inven-
tāra iegādei, treneru apmācībām, 
kā arī jauno futbolistu treniņno-
metnēm ārzemēs. Pērn pat sarīkots 
starptautisks futbola turnīrs.

Par spīti darbam ceļa nozarē, 
Mārtiņš gan dragreisā pa ceļiem ne-
braucot, taču ar auto braukt viņam 
patīk. Draugu lokā viņš katru ziemu 
dodas izbraucienā uz Vidzemes vai 
Latgales ezeriem, kur ar mašīnām 
brauc pa aizsalušu ledu. «Tur tas 
segums parasti ir līdzenāks nekā uz 
ceļiem, ja vien bļitkotāji nav  
saurbuši ledū caurumus,» smejot 
saka Mārtiņš. 

Ceļu laboratorijā, kas ir Mārtiņa pašreizējā darba vieta, katru gadu tiek piedāvātas prakses 
iespējas arī studentiem



14

STUdENTIEM

PIrmā rtu
Viktorija Gaina ir RTU pirmā psiholoģe un 
karjeras konsultante. Latvijas augstskolu vidē 
karjeras konsultants ir retums, tāds ir vien dažās 
augstskolās, tostarp jau divus gadus arī RTU

  EDGARS ŠPENGELIS

Apvienojot RTU Identifikācijas karšu 
un Karjeras centru, 2014. gadā izveidots 
Studentu servisa centrs ar paplašinātām 
funkcijām. Pašlaik Karjeras centrs tajā 
iekļaujas, pildot konsultēšanas, karjeras 
atbalsta un semināru organizēšanas 
funkcijas, studenti atpazīs tādus karjeras 
atbalsta pasākumus kā RTU Karjeras 
diena, «Portfelis», «Biznesa sula». RTU 
Studentu servisa centrā var ne tikai 
izgatavot studenta apliecību, izprintēt 
un ieskenēt studiju darbus, saņemt ar 
studentu ikdienu saistītu informāciju, 
bet arī saņemt karjeras un psihologa 
konsultācijas, ko vada Viktorija. Viņa ir 
RTU pirmā un pagaidām vienīgā kar-
jeras konsultante, kas šeit strādā kopš 
2014. gada.

No pamatskolēniem līdz vecāko 
kursu studentiem

RTU karjeras konsultante un psiholo-
ģe stāsta, ka jaunākie interesenti ir bijuši  
7.  klases skolēni, taču lielāka interese vē-
rojama no 10.–12. klases jauniešiem, kuri 
karjeru plāno jau rūpīgāk. Kad jaunieši ir 
iestājušies RTU, parādās atsevišķa klientu 
grupa – pirmkursnieki. «Lielu daļu pirm-
kursnieku mēs iepazīstinām ar sevi kursā 
«Ievads specialitātē», un tad pēc kāda 
laika, parasti pirmajos divos mēnešos, 

sāk parādīties jaunie studenti, kuri dažā-
du iemeslu dēļ vēlas mainīt savu studiju 
programmu,» stāsta Viktorija. «Pirmkurs-
niekiem tas ir adaptācijas periods, viņi 
vēlas uzzināt, kur vispār ir iestājušies, 
uzdodot sev jautājumus – kas te notiek, 
kas tā vispār ir par profesiju, kas tā ir par 
programmu, vai tā būs man piemērota? 
Es esmu šeit, bet kas es vispār esmu?» 
ilustrējot jauno studentu pārdomas, stās-
ta karjeras konsultante.

Savukārt vēlāk – 2., 3., 4. kursā – stu-
denti nāk pie Viktorijas jautājumos par 
CV noformēšanu, motivācijas vēstulēm 
un praksi. Daudz studentu vispirms 
apmeklē Karjeras centra seminārus un 
pēc tam turpina saraksti ar RTU karjeras 
konsultanti. «Ar dažiem studentiem ko-
munikācija var ilgt pat gadu, kamēr viņi 
meklē, piemēram, prakses vietu,» atklāj 
Viktorija. Viņa stāsta, ka dažkārt arī 3. vai 
4. kursa studenti nāk ar jautājumu – kā 
atrast savu vietu profesijā.

«Ārzemju studenti visbiežāk vēršas, 
meklējot praksi vai darbu, iekļaušanās 
grūtību dēļ. Vēl viņi lūdz, lai pastāstām, 
kur apmeklēt pasākumus angļu valodā, 
kā arī vietas, kur var iepazīties un komu-
nicēt ar vietējiem iedzīvotājiem, iepazīt 
vietējo kultūru.

Galvenais ir sevi realizēt

Ne vienmēr līdz ar studiju izvēli sevis 
meklēšanas process beidzas. «Ir cilvēki, 
kuri studijas ir jau beiguši vai vēl studē 
pēdējos kursos, un arī ir pārdomās par 
karjeru. Iedomāsimies, kāds pēdējā kursa 
students pēc prakses saprot, ka īsti tomēr 
negrib strādāt savā profesijā. Tad mēs 
mēģinām sameklēt citu darba vietu un 
darba vidi, kur vēl var strādāt, izmantojot 
iegūto izglītību.

Konsultējoties par prakses vietu, 
situācija ir atšķirīga – studenti lielākoties 
zina, kurā uzņēmumā vēlas strādāt prak-
si, bet vēršas pie Viktorijas pēc padoma, 
kā pareizi rakstīt CV, motivācijas vēstuli 
un kā izturēties pārrunās. «Tie studenti, 
kas savu praksi piemeklē jau atbilstoši 
savām interesēm, mēdz tur vēlāk arī 
palikt kā darbinieki,» stāsta Viktorija. Pie-
mēram, kāds students bijis ļoti priecīgs, 
ka pieņemts darbā uzņēmumā SIA «Infi-
nitum 8», kas ir «Google» pārstāvis Latvijā, 
un pēc laika atgriezies Karjeras centrā, lai 
palīdzētu citiem studentiem apgūt zi-
nāšanas par interneta mārketinga jomu. 
«Tas ir tāds foršs stāsts, ka caur semināru, 
CV, praksi, darbu viņš atkal nonāk pie 
mums un palīdz nākamajiem studen-
tiem,» atklāj Viktorija.
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Robežas vajag, bet ne pārāk 
stingras

Tomēr sarunai par karjeras izvēli ir 
jāsākas jau skolas vecumā. «Vaicājot sko-
lēniem par komunikāciju ar vecākiem, 
es pamanu divas tendences – viens 
variants ir, kad vecākiem ir ļoti stingrs 
viedoklis, kad viņi jau zina, ka atvasei 
ir jāmācās, piemēram, IT. Otra vecāku 
grupa ļauj savam bērnam izvēlēties 
studēt to, ko jaunietis pats vēlas, viņa 
izvēlē nejaucoties,» stāsta Viktorija, tur-
pinot, ka abi varianti var radīt grūtības. 
«Jauniešiem nepieciešamas kaut kādas 
robežas. Tomēr, ja vecāki stingri uzspiež 
savu viedokli, jaunietim rodas pretestī-
ba,» pārliecināta Viktorija. Tāpat dažkārt 
jāstrādā ar vecākiem, lai mainītu viņu 
stereotipus un ļautu pamanīt viņu 
bērnā talantus, kas varbūt neiekļaujas 
vecāku izplānotajā scenārijā.

Viņa iezīmē vēl kādu interesantu 
tendenci, kas aktuāla mūsdienas. «Daļa 
studentu ir tā saucamie «pirmās pa-
audzes studenti» – tā ir situācija, kad 
vecākiem nav augstākās izglītības un 
jaunietis ģimenē ir pirmais, kurš studē 
augstskolā. Reizēm tas ir saistīts ar ste-
reotipu – ja bērns iegūs augstāko izglī-
tību, tā atrisinās visas viņa problēmas. 
Tāpēc vecāki var mērķtiecīgi virzīt izglī-
toties nereti varbūt pat nepiemērotā 
profesijā,» stāsta Viktorija.

Tāpat problēmas mēdz būt ar draugu 
ierosinātu izvēli. «Manā pieredzē bija  
situācija, kad pusstundu pirms doku-
mentu iesniegšanas beigām puiši at-
brauc četratā un saka – kaut kur jāstājas. 

Daļa no šīs kompānijas vēlāk atnāca un 
mainīja programmu, taču jāteic, ka veik-
smīgi – viņi joprojām studē RTU,» atklāj 
Viktorija.

Vienlaikus karjeras konsultante un 
psiholoģe

Ļoti aktīvs darbs ar skolēniem notiek 
RTU Atvērto durvju dienā. «Ārpus šiem 
pasākumiem klases karjeras nodarbī-
bām piesaka skolotāji,» stāsta karjeras 
konsultante. Kautrīgākie skolēni uz 
konsultācijām pie Viktorijas nāk pāros, 
tomēr konstruktīvāk, viņasprāt, tomēr ir, ja 
ierodas individuāli. Konsultācija vidēji ilgst 
no stundas līdz pusotrai – vairāk laika ne-
pieciešams, ja paredzēts pildīt testu, kas 
jaunietim nosaka piemērotākas jomas. 
«Testu jau var aizpildīt arī internetā, taču 
tam nav jēgas, ja ar jaunieti rezultātus 
nepārrunā – konsultants palīdz interpre-
tēt testa rezultātus,» atklāj RTU karjeras 
konsultante.

«Kā pie psihologa pie manis stu-
denti nāk pārsvarā ar vienu un to pašu 
sūdzību – grūti savākties studijām un nav 
motivācijas. Taču te jāskatās – ja problēma 
ir laika un uzdevumu plānošanā, man 
jāstrādā kā psihologam. Savukārt kā karje-
ras konsultantam – ja grūti mācīties tāpēc, 
ka neredz nekādu turpinājumu tam, ko 
dara, neredz sevi darba tirgū, nesaprot 
vispār, kāpēc kaut kas tiek darīts,» piere-
dzē dalās Viktorija, norādot, ka neviens 
no variantiem nav vienkāršāks – citiem 
tās ir īstermiņa grūtības, kuras atrisinot 
students pilnvērtīgi atgriežas studijās, bet 
ir reizes, kad tas ir ilgstošs process – līdz 
pat gadam. «Tādos gadījumos studenti 

nāk pie manis jau kā pie psihologa, siste-
mātiski – reizi nedēļā vai divās nedēļās,» 
tā viņa, piebilstot, ka bieži noder būt abās 
pusēs – gan karjeras konsultantam, gan 
psihologam. «Strādājot RTU, šie pienāku-
mi pārklājas, taču tas ļauj problēmas skatīt 
plašāk, katram palīdzēt labāk,» uzskata 
Viktorija.

Palīdzēt var arī students studentam

Pašlaik Viktorija ir vienīgā RTU karje-
ras konsultante. Viņa atzīst, ka priecātos 
par kolēģi, jo tas ļautu vairāk strādāt 
grupās un aptvert lielāku studentu loku. 
«Ārvalstu universitāšu pieredze rāda, ka 
ļoti labi strādā grupu darbi jeb atbalsta 
grupas, jo konsultēt studentu ar mācību 
grūtībām viens pret vienu nav slikti, taču, 
ja ir 12 šādu studentu ar līdzīgām grūtī-
bām, tad viņi var palīdzēt viens otram. 
Interesanti būtu arī noorganizēt grupas, 
piemēram, pirmkursniekiem, lai viņi 
labāk iekļautos. Mums šogad pirmo reizi 
bija ļoti laba pieredze ar Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultāti (ETF) – mūs 
uzrunāja profesors Ilmārs Slaidiņš un 
profesors Guntars Balodis. Viņi vēlējās, lai 
mēs ETF pirmkursniekiem novadītu iepa-
zīšanās treniņus,» stāsta Viktorija, stāstot, 
ka studenti tika dalīti grupas, katrs treniņš 
ilga pusotru stundu. «Tajos notika vārdu 
iegaumēšana un šķietami muļķīgas spē-
les, toties savā otrajā studiju dienā viņi jau 
zina vismaz 10 savu kursa biedru vārdus 
un nekautrējoties var jautāt, lūgt kolēģu 
palīdzību,» dalās Viktorija, norādot, ka 
šādu pasākumu ar laiku varētu organizēt 
visu fakultāšu pirmkursniekiem, taču tam 
vajag cilvēkresursus.

«Strādājot grupās, students arī vairāk 
sevi var izjust kā universitātes daļu, viņš 
izjūt piederību. Ieguldot studentu emo-
cionālajā labsajūtā, mēs kā universitāte 
varam samazināt studējošo atbirumu,» 
uzskata Viktorija. «Ar studentiem ir intere-
santi, galvenais – var redzēt rezultātu. Ie-
spējams, mana loma ir pavisam maza, bet 
ir forši redzēt, ka jaunieši mūsu universi-
tātē jūtas labi,» stāsta karjeras konsultante.

Pie Viktorijas uz karjeras un psihologa 
konsultācijām pieteikties var gan klātienē, 
gan elektroniski. Saņēmusi elektronisko 
vēstuli, viņa sazinās ar studentu, topošo 
studentu vai darbinieku, piedāvājot tu-
vākos konsultāciju laikus aptuveni divu 
nedēļu laikā. Konsultācijas ir bez maksas. 
Konsultācijas notiek Studentu servisa 
centrā, Āzenes ielā 6, Ķīpsalā. 
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Studentu servisa centra komanda pirmajā kopīgajā saliedēšanas pasākumā  
2015. gadā Baskāju takā
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IN MEMoRIAM

gaIšaIs 
komandas 
stratēģIs
«Viņš vienkārši juta 
cilvēkus.» Kā uzskata 
kolēģi, tas visspilgtāk 
raksturo mūžībā 
aizgājušo profesoru 
Genādiju Sagaloviču

 LIGITA VAITA

2015. gada nogalē 79 gadu ve-
cumā aizgājis mūžībā ilggadējais 
RTU Mašīnzinību, transporta un aero-
nautikas fakultātes (MTAF) profesors 
Genādijs Salagovičs. Viņš savu kolēģu 
atmiņās paliks kā sirsnīgs, atsaucīgs un 
dzīvesgudrs cilvēks. Arī RTU un Latvijas 
zinātnes attīstībā viņš atstājis neno-
vērtējamu ieguldījumu. Atsaucoties 
kolēģu lūgumam, «Jaunais Inženieris» 
ļauj vēlreiz atcerēties cilvēcīgākās un 
profesoru Sagaloviču raksturojošākās 
viņa dzīves lappuses.

«Viņš prata baudīt dzīvi»

Ikviens no uzrunātajiem kolēģiem 
stāstu par profesoru Sagaloviču sāk ar 
formālajiem viņa panākumiem – būtis-
ko ieguldījumu, izveidojot, vēlāk vadot 
un nostiprinot Pusvadītāju un eletrova-
kuuma tehnikas katedru (uz katedras 
bāzes izveidots tagadējais Biomedicī-
nas inženierzinātņu un nanotehnoloģi-
ju institūts). Tomēr šoreiz gribētos sākt 
ar cilvēcisko pusi – ar tām profesora 
īpašībām, ko kolēģi, diendienā strādā-
jot ar viņu, atcerēsies visvairāk.

«Vienmēr esmu apbrīnojis Genādija 
dzīvesprieku. Viņam vienkārši patika 
dzīvot! Neatkarīgi no naudas daudzu-
ma, veiksmēm vai neveiksmēm, ja 
tas viss ir – lieliski, ja nav – arī nekas. 
Apbrīnojama dzīves mīlestība!» stāsta 
profesors Jurijs Dehtjars. Interesanti, 

ka tieši viņš ir pirmais zinātņu doktors, 
kurš savu disertāciju izstrādāja profeso-
ra Sagaloviča vadībā. Profesors viņu jau 
studiju laikā noskatījis un mērķtiecīgi 
virzījis, mudinājis pabeigt disertāciju un 
nu tieši J. Dehtjars ir tas, kurš turpina un 
attīsta profesora Sagaloviča iesākto.

Viņa teikto papildina MTAF prode-
kāns profesors Aldis Balodis, kurš arī 
savu studiju laiku atceras ciešā profeso-
ra Sagaloviča uzraudzībā. «Es nepaliku 
universitātē uzreiz pēc absolvēšanas. 
Sākumā pēc augstskolas mani nosūtīja 
uz rūpnīcu, tomēr pāris gadu vēlāk, 
atgriežoties tolaik RPI, tieši profesors 
Sagalovičs šeit bija mans pirmais 
priekšnieks. Viņš man radīja priekšstatu 
par to, kā ir jāvada kolektīvs, kā tas ir 
jāiedvesmo un jāsaliedē,» stāsta A. Ba-
lodis.

«Es atnācu šeit strādāt 1994. gadā, 
biju pabeidzis citu augstskolu, tāpēc 
pie Sagaloviča studējis neesmu. Tas 
sākums bija pilnīgs ārprāts – viss kardi-
nāli mainījās: universitātes nosaukums, 
fakultātes, struktūras; saprast, kurš 
kuram te ir priekšnieks, nebija iespē-
jams. Tāpēc man pirmais iespaids bija, 
ka tāds nopietns vecītis mani nopēta, 
acīmredzot novērtē. Tas bija Sagalo-
vičs,» smaidot stāsta MTAF profesors 
Aleksejs Kataševs. Tomēr arī viņš Saga-
loviču atceras kā dzīvespriecīgu cilvēku: 
«Profesors Sagalovičs prata baudīt dzīvi 

visos tās veidos – gan zinātnē ar savu 
aizrautību, gan komunicējot ar stu-
dentiem un arī savā brīvajā laikā. Visas 
mūsu sapulces vienmēr bija asprātīgas, 
dzīvespriecīgas. Viņš vienmēr centās, lai 
mēs sapulces neizjustu kā pienākumu, 
bet gribētu uzzināt par citu kolēģu pa-
veikto. Gaisotne rezultātā bija patīkama,» 
norāda A. Kataševs.

Devums RTU

Nozīmīgākais G. Sagaloviča devums 
RTU un Latvijas zinātnes attīstībā kopu-
mā ir tolaik Latvijā jaunas – pusvadītāju 
un elektrovakuuma  mašīnbūves – spe-
cialitātes izveide un materiālu virsmas 
pētījumu metodes – eksoelektronu 
emisijas – ieviešana Latvijā. «Studējot 
aspirantūrā (tagad pielīdzināma dok-
torantūrai), G. Sagalovičs stažējās Urālu 
Politehniskajā institūtā Sverdlovskā 
(tagad – Jekaterinburga), tolaik lielākajā 
PSRS politehniskajā augstskolā, pie pro-
fesora Rafaela Minca, un viņš saprata, ka 
Latvijai ir nepieciešams principiāli jauns 
pētījumu virziens – jauna zinātņu nozare. 
Mums bija ļoti spēcīga elektronikas noza-
re, veiksmīgi darbojās «Alfa» (Rīgas pus-
vadītāju rūpnīca «Alfa»), mēs izskolojām 
spēcīgus elektroniķus, kas varēja ražot 
pusvadītāju ierīces, taču trūka speciālistu 
inženieru, kas prastu apkalpot iekārtas, 
ar kurām ražoja šos izstrādājumus. Saga-
lovičs Urālos uzkrāja kontaktus, izzināja, 
kur un kādas iekārtas projektējamas,  

Genādijs Sagalovičs  
1936.–2015.

Habilitētais inženierzinātņu doktors 

1980. gadā izveido RPI Pusvadītāju un 
eletrovakuuma tehnikas katedru 

1989. gadā – LPSR Valsts prēmijas laureāts 

2007. gadā saņēmis TMF (tagad – MTAF) 
Goda zīmi «Zelta zobrats» 

2011. gadā piešķirts RTU emeritētā 
profesora goda nosaukums
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izzināja kolēģu pieredzi. Katedras izvei-
de kļuva par viņa dzīves darbu. Viņš pil-
nībā sevi ziedoja darbam līdz pat mūža 
galam,» stāsta J. Dehtjars. Viņš uzskata, 
ka nenoliedzami liels nopelns bijis arī 
toreizējam RPI (RTU) rektoram Aleksand-
ram Veisam. «Viņš atbalstīja Sagaloviča 
domu, saprata, ka tai ir nākotne.» 

Tam piekrīt arī A. Balodis, norā- 
dot – lai raksturotu G. Sagaloviča mērķ-
tiecību, jāsaprot, kāda tolaik bija vide. 
«Lai atvērtu specialitāti, bija jāiegūst 
PSRS Valsts plāna akcepts. Latvija vien 
nevarēja izveidot specialitāti, tāpēc 
bija jāparāda, ka tas būs nepieciešams 
Baltijas reģiona rūpniecībai. Bija jāpie-
saista arī lietuvieši un igauņi,» skaidro 
prodekāns. Tolaik specialitātes izveidē 
izdevies piesaistīt arī esošo rūpnīcu, 
piemēram, «Alfa», «Radiotehnika»,  
«Ellar», Rīgas elektrospuldžu rūpnīcas 
un citu, atbalstu.

Tāpat visas jaunākās iekārtas tolaik 
bija iegūstamas caur fondiem. «Mēs 
ieguvām Ožē (Auger) spektrometru (no-
saukts fiziķa  P. Ožē vārdā), kas  
70. gadu sākumā bija milzīgs retums 
iekārtas dārdzības un unikalitātes dēļ. 
Tolaik tā bija jauna virsmas pētījumu 
metode. Spektrometru mēs saņēmām 
ar kādu piekto numuru – tas nozīmē, ka 
tos toreiz saražoja varbūt vispār 20, bet 
mēs ieguvām piekto ražojumu,» norāda 
A. Balodis. Viņš piebilst, ka Sagaloviča 
izcīnītās iekārtas fakultātei deva pamatu 
jaunām publikācijām, jauniem pētījuma 
virzieniem.

Celmlauzis

Kolēģi Sagaloviča kungu raksturo kā 
cīnītāju un celmlauzi. Tieši viņa spītība 
un uzņēmība ļāva nodibināt tolaik jaunu 
katedru RPI, turklāt visas dzīves garumā 
noturēt ap sevi spēcīgu kodolu, ciešu un 

draudzīgu kolektīvu. «Viņš prata piesaistīt 
cilvēkus. Mūsu atmiņā Sagalovičs paliks 
ar to, ka viņš mācēja iedvesmot citus un 
organizēt kolektīvu. Viņš vienmēr uzsvē-
ra, ka mums iekšpusē nevar būt nekādu 
ķīviņu, mums ir kopīga pētniecības tēma 
un tāpēc mums nav jāšķiro, kurš ko ir da-
rījis. Mēs visi strādājam pie viena kopīga 
darba. Tas tiešām ir viņa nopelns, ka, kaut 
arī pētniecības temati ir sadalījušies, mēs 
tomēr esam saglabājuši tādu vienotu 
veselumu komandā,» pārliecināts A. Ba-
lodis, papildinot, ka profesors arī pratīs 
pārliecināt darbu pabeigt līdz galam.

Tam piekrīt arī pārējie kolēģi, sakot, 
ka katedras un vēlāk institūta spēks mek-
lējams saliedētajā komandā. «Kaut kā 
tā dabiski bija, ka ar mums kopā palika 
tikai labsirdīgi cilvēki. Sagalovičs pievil-
ka sirsnīgus cilvēkus, bet tie, kas nebija 
gatavi strādāt kopīgajam mērķim, paši 
atsijājās,» spriež J. Dehtjars.

Protams, neiztika bez saviesīgas 
dzīves. «Mums vienmēr bijuši dažādi 
izbraukumi, arī sporta sacensības. Viņš 
pats bija sportisks, labi spēlēja volej-
bolu, bija nodarbojies ar cīņu. Viņš 
atbalstīja kopīgas fakultātes aktivitātes. 
Par spīti tam, ka it kā esam ikdienā kopā 
astoņas stundas dienā, mums vienmēr 
ir bijis interesanti satikties arī ārpus 
darba,» stāsta A. Balodis. Savukārt 
A. Kataševs smejoties kolēģi papildi-
na: «Viņš ne tikai spēlēja volejbolu un 
nodarbojās ar cīņu, viņš arī šahu labi 
spēlēja un ļoti labi šāva!» Tā viņš spējis 
aizraut kolēģus ar jebko – ar sportu, 
ārpusdarba aktivitātēm, ikdienas darbu 
un, galvenais, zinātni.

«Mums bieži bija kopīgas satikšanās 
arī ar ģimenēm. Kad es stāstīju sievai, ka 
būs tikšanās ar jums un jautāju, ko labu 
pastāstīt par Sagaloviču, viņa ieteica, lai 
pastāstu par sievietēm. Viņam ļoti patika 

sievietes! Viņš vienmēr mācēja komu-
nicēt ar sievietēm, izrādīt viņām uzma-
nību. Kaļķu ielā (RTU galvenajā ēkā) 
vecākā gadagājuma darbinieces viņu 
noteikti piemin ar jauku vārdu,» smai-
dot nosaka A. Balodis. Tiesa, tas kolē-
ģos neesot radījis nekādu skaudību, jo 
drīzāk Sagaloviča kunga galantā uzma-
nība pret sievietēm iedvesmojušas būt 
tādiem arī pašiem. «Mums ir bijis labs 
skolotājs,» smaida A. Kataševs.

Spēja laikus paiet ēnā

Profesors Sagalovičs pazina ikvienu 
studentu fakultātē – viņš lasīja gan vai-
rākus pamata kursus, gan pārraudzīja 
tehnoloģisko pusi studentu kvalifikā-
cijas darbos. «Tā bija ļoti svarīga viņa 
rakstura iezīme – viņš jau laikus pētīja 
studentus, lai spējīgākos piesaistītu 
institūtam. Viņš spēja pamanīt talan-
tus un novērtēt, kāda studentam ir 
domāšana. Nereti pat mūs, kolēģus, 
piebikstīja un teica: «Šis ir ļoti spējīgs 
students, dodiet viņam vairāk uzde-
vumu!» Tieši tā viņam izdevās plūstoši 
institūtam piesaistīt labāko koman-
du,» stāsta A. Balodis. 

To, ka viņa dzīves mērķis bija zi-
nātne un tās virzība fakultātē, pierāda 
vēl kāds fakts – profesors Sagalovičs 
spējis pieklusināt savas ambīcijas, 
pats atteikties no institūta vadības un 
laikus sagatavot sev turpinātāju. «Do-
māju, vien retais vadītājs laikus no-
skata savu turpinātāju. Viņš vienmēr 
bija blakus un vēroja notiekošo, tomēr 
juta, ka ir laiks «paiet malā». Viņš spēja 
nenokavēt īsto brīdi, saskatīt cilvēkos 
potenciālu un «noķert» īsto brīdi, kad 
cilvēks ir pietiekami nobriedis, bet arī 
pilns ideju un spēj noturēt un saliedēt 
kolektīvu. Tieši tādā brīdī Sagalovičs 
ļoti gudri pats «pagāja malā», lai dotu 
iespēju profesoram Dehtjaram,» stāsta 
prodekāns. 

Pētniecības nozares ir attīstīju-
šās, katedru nosaukumi mainījušies, 
tuvākajos gados MTAF arī pamazāk 
pārcelsies uz Ķīpsalu... Lai par profe-
sora Sagaloviča ieguldījumu zinātnes 
attīstībā atgādinātu arī nākamajām 
paaudzēm, Biomedicīnas inženierzi-
nātņu un nanotehnoloģiju institūts 
ir iniciējis un MTAF dome atbalstījusi 
jauno Nanotehnoloģiju laboratorijai 
pērn atklātajā Laboratoriju mājā pie-
šķirt profesora Sagaloviča vārdu. 

Genādija Sagaloviča mūža darbs bija Pusvadītāju un elektrovakuuma tehnikas katedras 
izveide un nostiprināšana RTU
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REPoRTāŽA

«Iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju», «studēt lielākajā Lat-
vijas universitātē», «patīk modernā vide studentu pilsētiņā Ķīpsa-
lā» – tie ir tikai daži no argumentiem, kāpēc jaunieši vēlas studēt 
RTU. Lai palīdzētu viņiem izlemt un atbildētu uz neskaidrajiem 

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolēns Ralfs Mellups ir gana 
izlēmīgs un jau zina, ka savu nākotni vēlas saistīt ar loģistiku, un, 
iespējams, tam izvēlēsies RTU Inženierekonomikas un vadības 
fakultāti. «Man plāns ir organizēt sauszemes loģistiku tieši kravas 
automobiļiem,» stāsta Ralfs. Viņa mērķis ir ne tikai izzināt studiju 
iespējas, bet arī aplūkot dienesta viesnīcu. «It kā jau ērtāk būtu 
dzīvot Rīgā, tomēr Jelgava ir pietiekami tuvu – ja varēšu izbrau-
kāt, domāju, ka tas gala rezultātā sanāks finansiāli izdevīgāk,» 
spriež jaunietis.

«RTU ir lielākā augstskola Latvijā studentu skaita ziņā – šajā 
studiju gadā pie mums studē ap 15 000 studentu kopumā  
7112 budžeta vietās,» iepazīstinot jauniešus ar vispārīgiem stu-
diju jautājumiem RTU, stāsta RTU studiju prorektors profesors 
Uldis Sukovskis. Viņš aicina izmantot iespēju jauniešiem un stu-
dēt bez maksas – 2016./2017. studiju gadā uzņemšanai 1. kursā 
tiks izsludināts vairāk nekā 2200 budžeta vietu.

Pārbaudīt savas zināšanas par elektriskajām ķēdēm varēja 
RTU Bērnu un jauniešu universitātes elektronikas darbnīcā. 
Jaunieši, kuriem eksaktās zinātnes ir tuvas, atzina, ka pēc do-
tās shēmas izveidot slēgumu nebija sarežģīti. Taču, ja kādam 
tas tik viegli neizdevās, padomu neliedza BJU skolotājs Alek-
sandrs Kalinovskis.

atver durvIs 
jaunajIem
RTU Atvērto durvju diena  
Ķīpsalā pulcē 700 interesentu

  LIGITA VAITA

jautājumiem par studijām, sadzīvi un ārpusstudiju aktivitātēm, 
RTU Komunikācijas un mārketinga departaments aprīlī organizē-
ja Atvērto durvju dienu Ķīpsalā. Šogad pasākumu apmeklēja ap 
700 interesentu.
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Kuldīdzniekam Deividam Agriņam aktuāla ir arī dzīvošana RTU 
dienesta viesnīcā, tāpēc viņš labprāt izmantoja iespēju aplūkot RTU 
kopmītnes – labākās kopmītnes Rīgā. «Man šeit jau dzīvo draugs, kurš 
studē RTU, biju dzirdējis labas atsauksmes. Tagad par to pārliecinājos 
pats, vislabāk man patika istabiņu iekārtojums un, protams, skats pa 
logu augšējo stāvu istabiņās,» atklāj Deivids no Viļa Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijas. Viņš RTU plāno studēt Datorzinātnes un informācijas teh-
noloģijas fakultātē.

Lai mazliet atpūstos no plašās informācijas  
gūzmas, izklaidētu jauniešus un iepazīstinātu ar savu 
sportisko dzīvesveidu, paraugdemonstrējumus At-
vērto durvju dienā rādīja RTU karsējkomanda.

«Mācos 11. klasē, bet jau kopš septembra ap-
meklēju RTU zīmēšanas kursus, lai sagatavotos arhi-
tektūras studijām. Nolēmu, ka labāk to darīšu laikus, 
jo nevar zināt, cik daudz laika prasīt gatavošanās 
vidusskolas eksāmeniem,» stāsta Rīgas 34. vidussko-
las skolniece Lada Leidmane. Viņai arhitektūra šķiet 
ideāla, lai apvienotu interesi par mākslu un loģisko 
prātu, kas nepieciešams eksakto zinātņu studijās. 

Lielākā daļa interesentu arī labprāt sagaida pasākuma noslēgumu, 
lai kopīgi dodos iepazīt savu izvēlēto fakultāti un laboratorijas. Attēlā 
pa kreisi – Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Materiālu un kons-
trukciju institūta vadošais pētnieks Genādijs Šahmenko laboratorijā 
jauniešiem izrāda dažādus betona paraugus. Augšējā attēlā – Mate-
riālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes asociētais profesors Remo 
Merijs-Meri izrāda pētījumu iespējas Polimēru pārbaužu laboratorijā.
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RPI pašos pirmsākumos Ķīmijas 
fakultātē (tagad – Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte) studēt sāka 
stiprs kurss, saliedēts neskaitāmos 
kolhozos. Kursa tradīcijas bagātināja 
kultūras kolektīvu dalībnieki – no 
Tautas deju ansambļa «Vektors», 
sieviešu kora «Delta» un vīru kora 
«Gaudeamus», bet kopīgo garu 
stiprināja Aldis Zeibots, mežos ieveda 
pats pasaules čempions Rodrigo 
Slaviņš…

Jau tolaik milzu atsaucību guvis 
pirmais salidojums Ogres krastā pie 

dabas krūts 1968. gadā. Tradīcija 
tikties ik pēc pieciem gadiem izturēja 
līdz 1993. gadam, kad bez liekām 
diskusijām izlemts – turpmāk jāsalido 
ik gadu. Šogad – Mērkaķa gadā – 
jābūt jau 25. salidojumam. 

Kā stāsta viens no kursa 
aktīvistiem Uldis Roze, salidojumi 
īpaši ne tikai ar dzīvesprieku un 
atmiņām par dzīves labākajiem 
piedzīvojumiem. «Zinātņu doktori 
Ivars Brods, Uldis Dzelme, Ruta un 
Visvaldis Švinkas, Valda Ozoliņa, 
Felikss Grunsbergs, Dagnija Sniķere, 

Ludmila Kozlova tad aizmirst ķīmiju, 
nolasa pa humorpilnai lekcijai par 
dzīvi vispār, bet Sergejs Dolgopolovs 
un Juris Dobelis uz brīdi aizmirst 
politiku…» 

Kas notiek īstenu RTU patriotu 
ikgadējā salidojumā? Ar smaidu sejā 
un humoristiski nenopietnā garā 
padomus salidojuma organizēšanā 
sniedz U. Roze, kā pats smej – Latvijas 
koru aprindās pazīstams kā RožUldis.

TRAdīcIJAS

Padomi no 1963. gada  
ķīmiķu absolventu 
kursa

kā organIzēt 
salIdojumu

Sakarā ar to, ka mēs atrodamies lielas JOBILEJAS priekšvakarā, 25 gadi kopš RPI  beigšanas un 30 – kopš 
sākšanas, kopā 55, kas ir sevišķi apaļš skaitlis, kā divi pliki dibeni vasaras vidū uz gravas malas, tad nepietiek 
tikai ar «URRĀ! 1988.»  saukšanu, bet jāsāk pamazām, neatlaidīgi konkrētā virzienā darboties.

Pirmkārt, šķiet, ka šim salidojumam vajadzētu būt citādākam nekā pārējie, greznākam un līdz ar to – 
dārgākam. Mani priekšlikumi: vajadzētu atklāt ar referātu par visu mūsu kopējo darbību un rezultātiem. 
Domāju, ka ar zināmu piepalīdzēšanu šo darbu varētu uzticēt Fēliksam. Bez tam, vajadzētu būt dzīvai mūzikai 
ar RETRO piegaršu. Pārējo visu  –  somas, galda klāšanu, vakarēšanu, dziesmas un sarunas  –  varētu atstāt, kā 
labi atzīts jau agrāk, tas ir, pa vecam. 

Ļoti gribētos, lai katrs ieguldītu kādu savu domu vai praktisku līdzdalību pasākuma organizēšanā, lai 
katram vienam būtu jo lielāks prieks un gandarījums par paveikto. Un tā atkal visu zemju 1963. gadā beigušie 
RPI ķīmiķi savienojieties vienā čupā HOP! 

Lai dzīvo visu mūsējo atšķirība vienībā!
* Ielūgums uz salidojumu 1988. gadā, tas bija driķēts (rakstīts drukātiem burtiem) uz ielūguma kartiņas, noformētas Lielās Oktobra 

sociālistiskās revolūcijas 70. gadadienas noskaņās

Jelūgums
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1.  Apsveikumi A. Z. kunga stilā («Dargi inžeņeri i inžeņerkas!...») 
un iespaidu pastiprinošs kārtējā gadskaitļa izskata jubilejas 
pīrāgs D. S. kundzes stilā. Šoreiz – XXIV, vai pusgadsimts 
bez kapeikām pēc RPI, ja kāds vēl tādu atceras (tagad – 
RTU).  Droporga ievēlēšana. Ein Magenbitter acu gaišumam. 
Vieglas uzkodas.  «Nevis slinkojot un pūstot, tikai penzijā 
nokļūstot…» 

2.  Salidojuma dalībnieku ārējā izskata un svara apspriešana: 
izmaiņas kopš pēdējās tikšanās reizes; 
vasaras iedegums, visjaunākās protēzes, visjaunākās parū-
kas; 
medicīniskā un klīniskā piecminūtīte (pusotras stundas). Ve-
selība – tas ir, kad katru dienu sāp citā vietā.

3.  Domu apmaiņa par transporta grūtībām, kas saistītas 
ar nokļūšanu salidojumā (benzīna dārdzība, neregulāri 
autobusu reisi, vīzas, muitas, esam Eiropā līdz kaklam).

4.  Laika prognozes (kad mēs augām, nebija tik karsts!). 
Kuluārsarunas. Blogošanās.  Pārkārtošanās. Fotografēšanās. 
Vakariņas ar paātrinājumu. Desertā dzeja J. M. kunga stilā «Te 
maizi garīgu cits citam laipni dodam.» Formāls ierosinājums 
tikšanos pārcelt uz tuvējo somu  pirti (atlikts pēc Ukrainas 
pieminēšanas un eirocentu saskaitīšanas).

5. Glāze šņabja (izvēlies Latvijas preci!). Atkorķē ausgusu, ko 
izlej, izņemot vienu mēriņu, ko izdzer. «Ō, Zuzanna! Ō, 
Zuzanna! Jauka dzīve RPI!»

6. F. G. kunga referāts par eksistences perspektīvām pastāvošo 
realitāšu kopsakarā. Filozofiski padziļināts V. Š. kunga 
koreferāts, reizēm pieminot ķīmiju un patentus: 
a) darba algu un penziju līmenis vēstures notikumu virpulī 
(piecas minūtes pārtraukums naudas saskaitīšanai citu 
kabatās); 
b) pastiprinātā nodokļu kontrole un ar to saistītās grūtības. 
Deklarāciju ABC.

7.  Glāze šņabja. Zivju uzkodas ar sinepjgurķīšiem R. Š. kundzes 
stilā.

8.  Debates par referātu. Var arī neuzstāties, ja ir problēmas. 
Tosti.

9.  Rezolūcija: dzīve ir kaut kas pāri spēkiem, dzīve jau 
paskrien garām, septiņdesmit pieci – tas  ir nopietni. 
Vai trīsceturtdaļgadsimts jau ir ilgdzīvotājs vai dzīve 
trīsceturtdaļvalša ritmā? «Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos…»

10. Divas glāzes gaišā alus. Pīppauze.

11. R. L. kunga  koreferāts par dzīvi kopumā: 
a) dzīve māca dzīvot; 
b) dzīvē jāprot iekārtoties; 
c) dzīve ir kā kartupeļu lauks; 
d) īstā dzīve ir tikai kalnos; 
e) par kalniem labāki ir tikai kalni.

12. Diskusija par tēmu, vai nevajadzētu papildināt šņabja 
krājumus. (Kursa skaistākā puse nepiedalās.)

13. U. R. kunga paziņojums, ka viņš vairs nedzers.

14. R. S. kunga paziņojums, ka viņš vairs nedzers.

15. Četri pusstopi šņabja vai četri litri spirta.

16.  Salidojuma izklaidējošā daļa: 
a) anekdotes par armēņiem, čukčām, Vējoni (par 
Dolgopolovu atlikts līdz nākamreizei),  Putinu, 
Kalnmeijeru, Antiņu, referendumu, Saeimas deputātiem, 
eiro ieviešanu;               
b) asprātības par laulības gultu, «Jauns un traks tu…» 
c) jautri pavērsieni medicīnas, anatomijas, fizioloģijas, 
patoloģijas un ādas slimību jomā.

17. Humoristiskas dziesmiņas par iepriekšminētajām tēmām. 
Dejas (vācu 50. gadu estrāde). Mazbērnu ansambļa 
uzstāšanās. Mazbērnu otrās pusītes iepazīstina ar kursu.

18. Rīgas novada Dāmu kluba un Daugavpils filiāles 
saplūšana ekstāzē. 

19. Ja F. G. kungs un U. R. kungs vēl nav nolūzuši, vienam no 
viņiem uzdot nākamā salidojuma organizēšanu.

Kopēšana no kompjūtera uz ārējā cietā diska:

pievieno kabeli kreisajā «F» pozīcijā, atver 
visas programmas – Accessories – Windows 
Explorer – «D» (kompjūtera cietais disks). 
Meklē labajā pusē vajadzīgo failu vai 
folderi, ar labo pogu copy, kreisajā pusē ar 
labo pogu «F» paste un gaidīt pārsūtīšanas 
beigas.

Īsa pamācĪba pēc salidojuma 
bilžu apkopošanai

Informāciju apkopoja Ligita Vaita

SCENĀRIJS  
(plānotais vai atskats uz pagājušo, kas to lai zina)
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ALUMNI

labas Idejas 
labākaI PasauleI
RTU nosvinēta Absolventu diena

  AIJA FEDOROVA 

RTU Absolventu asociācija

«Iedvesmojoši, neierasti, pārsteidzoši, 
vērtīgi,» šie ir tikai pāris no vārdiem, ko varē-
ja dzirdēt sarunās pēc ikgadējās RTU Absol-
ventu dienas, tā jau vairākus gadus notiek 
aprīļa pēdējā piektdienā. Šogad par Absol-
ventu dienas vienojošo tematu bija izvēlēts 
ideju tapšanas process, tāpēc izcili dažādu 
nozaru RTU absolventi – vadošie tehnisko 
zinātņu pētnieki, viedokļu līderi, arhitekti un 
uzņēmēji – dalījās pieredzē, kā no neprātī-
gām un prātīgām idejām tikt līdz rezultātam.

Ar saviem novērojumiem un pieredzi labu ideju 
īstenošanā diskusijā aktīvi iesaistījās arī RTU zinātņu 
prorektors profesors Tālis Juhna un RTU Biznesa un 
inovāciju departamenta direktors Antons Kiščenko.

Absolventu dienas viesis Raimonds Bergmanis, RTU 
absolvents un aizsardzības ministrs, savā uzrunā ak-
centēja ideju lielo nozīmi notikumu virzībā: «Visas labā-
kās idejas nāk no pareizas attieksmes, ne visu nosaka 
nauda. Man visvieglāk ir bijis sastrādāties tieši ar tiem 
cilvēkiem, kuri grib kaut ko izdarīt un nesāk ar jautāju-
miem, kas viņiem par to būs.»

RTU Absolventu dienas norisi iesāka Ideju forums ar 
piecu novatorisku RTU inženierzinātņu praktiķu stāstiem, 
kuros tika sniegts spilgts ieskats ne vien pētījumu tapšanas 
aizkulisēs, bet arī tajā, kā ideja pārtop gatavā produktā vai 
atklājumā, kas spēj pārsteigt sabiedrību. No kreisās: robo-
tikas speciālists un RTU Dizaina fabrikas vadītājs Guntis 
Kuļikovskis, «AirDog» izgudrotājs un tehniskais direktors Iļja 
Nevdahs, jaunāko telekomunikāciju un lielo datu apstrādes 
eksperts, RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultā-
tes dekāns profesors Jurģis Poriņš, kosmosa tehnoloģiju 
pārzinātājs un RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 
(BIF) Materiālu un konstrukciju institūta vadošais pētnieks 
Kaspars Kalniņš, alternatīvās enerģijas un nākotnes deg-
vielas pētniece, RTU BIF Ūdens inženierijas un tehnoloģijas 
katedras asociētā profesore Linda Mežule.
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Pasākuma turpinājumā turpat, RTU Zinātniskajā 
bibliotēkā, notika Dzīvā bibliotēka – īpaša tikšanās vie-
ta ar iespēju piedalīties individuālās vai publiskās saru-
nās ar dažādu nozaru pārstāvjiem un «pašķirstīt» viņu 
unikālo pieredzi. Latvijā šis ir jauns pasākuma formāts, 
ko iecerēts saglabāt arī turpmākajās RTU Absolventu 
dienās.

0161

Viens no Dzīvās bibliotēkas sarunu biedriem bija izglītības 
un zinātnes ministrs, RTU profesors Kārlis Šadurskis, kurš at-
zina, ka apmeklētāju uzdotie jautājumi nebija vienkārši, taču 
nepārprotami lika aizdomāties par dažādiem jautājumiem no 
neierastāka skatupunkta.

Dzīvā bibliotēka deva iespēju satikt apkārtējās vides filozofu 
un arhitektu Gati Didrihsonu, arhitektu un diplomātu Jāni Dripi, 
ilggadējo «Latvijas Gāzes» vadītāju Adrianu Dāvi, kā arī DNB bankas 
ekonomikas ekspertu Pēteri Strautiņu, kurš atzina: «Šeit bija iespēja 
satikt cilvēkus, kuri pasauli grib padarīt labāku.»

Dažreiz viss, kas nepieciešams, ir radīt satikšanās iespēju cilvē-
kiem, kuri ikdienas pienākumos ne vienmēr spētu tam atrast laiku. 
Pēc Ideju foruma aizrautīgās sarunās ar savu profesionālo pieredzi 
dalījās Iļja Nevdahs un Kaspars Kalniņš.

Absolventu dienas vakara daļā notika RTU Goda absolventa un RTU 
mecenātu godināšana. Šogad RTU Goda absolventa tituls piešķirts Cēsu 
novada domes priekšsēdētājam Jānim Rozenbergam. Līdz šim Goda 
absolventu RTU izraudzījās rudenī, īsi pirms Latvijas dzimšanas dienas, 
taču turpmāk absolventiem, kuri  investējuši savas zināšanas un atbalstī-
juši augstskolas darbību, universitāte paldies teiks tieši RTU Absolventu 
dienā pavasarī.

Vakara pasākums norisinājās vietā, kur nu jau valda zināt-
niska rosība – RTU Laboratoriju mājā, jaunākajā RTU studentu 
pilsētiņas ēkā Ķīpsalā. Pēc RTU Absolventu dienas secinājums ir 
viens – ir vērts paturēt prātā šos trīs īpašos vārdus «aprīļa pēdējā 
piektdiena» un jau tagad ierakstīt savos plānotājos 2017. gada 
28. aprīli, kad vienlaikus tiks svinēta RTU Absolventu asociācijas 
piecu gadu jubileja!
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tehnoloģIjas 
IkvIenam
Vasarā ir laiks 
smelties jaunas 
idejas un zināšanas, 
piemēram, Vīnes 
Tehnoloģiju muzejā

PIEREdZE

  LĀSMA GAITNIECE 
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu 
fakultātes lektora p. i. 

Viesojoties Austrijas galvaspilsētā 
Vīnē, man radās iespēja apmeklēt 
vienu no ceļotāju iecienītākajām vie-
tām šajā valstī, kas popularitātes ziņā 
varot sacensties pat ar Šēnbrunnas 
pili! Stāsts ir par Vīnes Tehnoloģiju 
muzeju, kas pēc vērienīgas rekons-
trukcijas vairāku gadu garumā ir vēris 
durvis apmeklētājiem. Ja, iepriekš ap-
meklējot Austrijas galvaspilsētu, bija 
izveidojies iespaids, ka tā ir Eiropas 
mūzikas un mākslas citadele, tad pēc 
pēdējā brauciena šī pārliecība krietni 
mazinājusies.

Pēc muzeja apmeklējuma jāatzīst, 
ka austrieši bijuši arī talantīgi inženieri 
un izgudrotāji, kuri ļoti daudz darījuši 
tehnoloģiju attīstībā un līdz ar to arī 

cilvēku dzīves apstākļu uzlabošanā. 
Par apgalvojuma patiesumu liecina 
tādi muzeja eksponāti kā pasaulē 
pirmā šujmašīna, kuru 1830. gadā 
konstruējis austriešu drēbnieks Jozefs 
Maderšpergers (Josef Madersperger; 
1768.–1850.), vai namdara Pētera 
Miterhofera (Peter Mitterhofer; 1822.–
1893.) 1860. gadā izgudrotā rakstām-
mašīna.

Kā izgudrot datoru?

Iepriekš minētie piemēri atklāj, ka 
lielu daļu Tehnoloģiju muzeja krāju-
ma veido dažādi sadzīves priekšmeti, 
bez kuriem mūsdienās cilvēki nespē-
tu iedomāties savu dzīvi. Protams, 
rakstāmmašīnu laikmets ir pagājis, 
taču, ja to nebūtu, mēs šodien neva-
rētu strādāt ar datoriem. Starp citu, 
skaitļojamai tehnikai un tās attīstībai 

veltīta atsevišķa ekspozīcija. Apska-
tot to kopā ar cilvēku, kurš savā laikā 
minēto tehniku apkalpojis un re-
montējis, bija iedvesmojoši klausīties 
komentārus un uzzināt, ka šādas un 
līdzīgas mašīnas izmantoja arī Latvijas 
skaitļošanas centros. Aplūkojuši eks-
pozīciju, nokļuvām nākamajā telpā, 
kam dots nosaukums «mediji.pasau-
les» (medien.welten/media.worlds). 

Ikdienas lietu «vectētiņi» un 
«vecmāmiņas» 

Mēs katru dienu izmantojam telefo-
nu, skatāmies televizoru, fotografējam ar 
viedtālruņiem un sērfojam internetā. Lai 
izprastu jaunās mediju pasaules rašanos 
un attīstību, 2,500 m² plašā zālē iekār-
tota apjomīga ekspozīcija. Viena tās 
daļa veltīta cilvēka pūliņiem sazinā-
ties no attāluma, tādēļ apskatei  

Nozīmīga loma Vīnes Tehnoloģiju muzeja ekspozīcijā atvēlēta vienam no cilvēces 
lielākajiem sapņiem – lidošanai



UZZIŅAI: 
Vīnes Tehnoloģiju muzejs  
(Technisches Museum Wien) 

adrese:  
Mariahifler Strasse 212; 1140 Wien 

darba laiks:  
pirmdien–piektdien plkst. 9–18;  
sestdien, svētdien un svētku dienās 
plkst. 10–18 

mājaslapas adrese:  
www.technischesmuseum.at
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izstādītas ar pastu saistītās lietas, tai 
skaitā pirmā pastkarte pasaulē. Izrā-
dās – šī pasta sūtījumu veida izgud-
rotāji ir austrieši! Turpat eksponētas 
arī telegrāfa centrāles un kolekcijas ar 
veco laiku telefoniem, radioaparātiem, 
televizoriem, fotoaparātiem un citām 
ierīcēm, kas mūsdienās uzskatāmi 
par tehnikas «vectētiņiem» un «vec-
māmiņām». Bērniem ir iespēja sevi 
iztēloties televīzijas diktora lomā, jo 
muzejā ir atsevišķa telpa, kas iekārtota 
kā agrāko laiku televīzijas studija. Ne-
varēja nepamanīt, ka jaunie apmeklē-
tāji tur darbojās patiešām aizrautīgi, jo 
iespēja iejusties TV diktora vai opera-
tora lomā netiek dota bieži!

Tehnoloģiju muzejā aplūkojamas 
vērienīgas kolekcijas ar sadzīves teh-
nikas priekšmetiem – veļasmašīnām, 
gludekļiem, šujmašīnām u. c.

Īpašs stāsts ir par izgudrojumiem, 
kam saistība ar medicīnu. Ja cilvēks 
zaudējis kādu ekstremitāti, to daļēji 
var aizvietot funkcionāla protēze – 
zaudētās rokas vai kājas aizvietotājs. 
Zinātnieki pirmās protēzes bija iz-
gudrojuši jau pirms daudziem gadu 
desmitiem. 

Ar gaisa balonu, lidaparātu vai 
impērijas laika lokomotīvi

Kas ir nepieciešams, lai iepazītu 
pasauli? Lidmašīna vai automašīna? 
Varbūt labāk motocikls vai vismaz 
divritenis? Taisnība, taču vispirms der 
noskaidrot, kā nonākt vajadzīgajā vietā. 
Lai to izdarītu, nepieciešams globuss un 
kompass. Muzejā ir atsevišķs krājums ar 
šiem, kā arī citiem ar ģeogrāfiju un da-
baszinībām saistītiem priekšmetiem. 

Lielu muzejā pavadītā laika daļu aiz-
ņem braucamrīku apskate. Tie ir ne tikai 
visdažādākie transporta līdzekļi, bet arī 
to detaļas, piemēram, 1875. gadā izgata-
votā kuģa dzenskrūve. Runājot par auto-
mobiļiem, jāpiemin arī pirmā ar benzīnu 
darbināmā automašīna, kuru konstruējis 
mehāniķis un izgudrotājs Zigfrīds Mar-
kuss (Siegfried Samuel Marcus; 1831.–
1898.). Tieši viņu dažkārt vēl mūsdienās 
dēvē par automobiļa izgudrotāju. 

Apskatot ekspozīciju, atklājās, ka 
zinātkāri ir ne tikai bērni. Gandrīz ikviens 
muzejā sastaptais nespēja vienaldzīgi 
paiet garām lidošanas pionierim gaisa 

Divriteņi, motocikli, un, piemēram, pirmā ar benzīnu darbināmā automašīna – to visu 
piedāvā Vīnes Tehnoloģiju muzejs

balonam, neiekāpjot pītajā grozā. Vie-
nam no cilvēces lielākajiem sapņiem – li-
došanai – ekspozīcijā atvēlēta nozīmīga 
loma. Apskatei izstādīti dažādi lidaparā-
ti, sākot ar pirmajiem, kurus veido gan-
drīz tikai spārni un motors. Vēl jāpiemin 
dzelzceļam veltītā kolekcija, kurā 
vērtīgākās ir Austroungārijas impērijas 
laika lokomotīves un vagoni. Protams, 
slavenākais eksponāts ir vagons, kuru 
izmantojusi muzeja dibinātāja Franča 
Jozefa I (Franz Joseph I; 1830.–1916.) 
dzīvesbiedre imperatore Elizabete.

Īpaši draudzīgi bērniem

Svarīgi, ka lielākā daļa eksponēto 
dārgumu saistīs ne tikai tehniski do-
mājošus prātus, bet ikvienu cilvēku. 
Reklāmas bukletā norādīts, ka muzejā 
laipni lūgti arī zinātkāri bērni. Tas 
atbilst patiesībai, jo par mazajiem 
apmeklētājiem darbinieki domājuši 
īpaši: ģimenēm ar bērniem no četru 
gadu vecuma tiek piedāvātas dažādas 
programmas, piemēram, iespēja dar-
boties ar tehniku saistītu nozaru darb-
nīcās un pie viena iepazīt, kā darbojas 
sadzīves tehnika vai lidaparāti, kā tiek 
ražota elektrība un daudz citu lietu. 
Bērniem un jauniešiem līdz 19 gadu 
vecumam ieeja muzejā ir bez maksas, 
savukārt tehnikas faniem, kuri to vēlas 
apmeklēt vairākas reizes gadā, ir pie-
dāvāta iespēja nopirkt gada abone-
mentu par 29 EUR.

Rakstā vēstīts tikai par daļu no Vī-
nes Tehnoloģiju muzejā aplūkojamās 
kolekcijas. Noteikti var apgalvot, ka, 
lai kārtīgi apskatītu visu tur redzamo, 
vēlams ieplānot veselu dienu. Tas pa-
tiesi būs to vērts! 
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RTU PIEdāVā

RTU SeMINāRU, SPoRTA UN ATPūTAS BāZe «RoNīšI»

RTU ĶīPSALAS PeLdBASeINS

Nezini, kur pavadīt atvaļinājumu?  
Dodies uz «Ronīšiem» Engures novadā!

Jūras svaigais gaiss un priežu mežs rada lielisku 
atmosfēru aktīvai atpūtai dabā, tāpēc «Ronīši» ir iemī-
ļota vieta arī sporta spēļu rīkotājiem un bērnu vasaras 
nometnēm. Tiek piedāvātas naktsmītnes gan ģimenēm, 
gan draugu kompānijām, gan arī lielākiem kolektīviem. 
Teritorijā darbojas ēdnīca un bārs, tāpat ir iespēja rī-
kot pasākumus jaunajā semināru zālē. Semināru zāles 
rekonstrukcija veikta 2015. gadā, būvdarbus veica SIA 
«Placis».

  Vairāk: www.ronisi.rtu.lv

RTU dIGITāLāS dRUKAS ceNTRS

Sagaidot peldsezonu, aktīvi treniņi  
fiziskās formas uzlabošanai 
profesionālu treneru vadībā Ķīpsalas 
peldbaseinā būs tieši laikā. 

2015. gada nogalē renovēts, patlaban Ķīpsalas 
peldbaseins klientiem piedāvā peldētapmācību, pel-
dēšanu, ūdens aerobiku, trenažieru zāli, aerobikas zāli, 
klinšu kāpšanu, fizioterapiju un citus pakalpojumus. 
Kopš 2015. gada rudens šeit pieejama arī pilnīgi jauna 
boksa zāle. Piedāvājumā – īpašas atlaides RTU darbinie-
kiem, studentiem, kā arī skolēniem un pensionāriem. 

  Vairāk: www.baseins.rtu.lv

Drukas pakalpojumi pašā Ķīpsalas  
studentu pilsētiņas sirdī.

Šā gada februārī Būvniecības inženierzinātņu 
fakultātē, Ķīpsalas ielā 6B/6A, darbu sācis centrs, kurā 
tiek sniegti A4 un A3 izmēru lapu melnbaltas, krāsainas, 
vienpusējas un abpusējas drukāšanas, kopēšanas un 
skenēšanas pakalpojumi.  

Klientiem pieejami arī pieci brīvpieejas datori ar 
programmatūrām un visa veida iesiešanas darbi, ska-
vošana, spirāļošana un līmēšana. Centrs strādā darba 
dienās no plkst. 8 līdz 17, lai studenti gan pirms nodar-
bībām, gan pēc tām varētu izdrukāt un sagatavot sev 
nepieciešamos materiālus.

  Vairāk: http://ejuz.lv/drukascentrs
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IZdEVNIEcībAS JAUNUMI

Autoru kolektīvs Dagnijas Blumbergas vadībā 
«Biotehonomika»

Mācību grāmatā sniegts ieskats bioresursu pilnvērtīgas izmantošanas iespējās, lai, 
balstoties uz ilgtspējīgas attīstības principiem, iegūtu produktus ar augstu pievienoto 
vērtību. Grāmatā aplūkota bioresursu, biotehnoloģiju un bioproduktu mijiedarbība, 
tā ir kā ceļvedis uzņēmējdarbības attīstīšanai, lai aizstātu importētos fosilos resursus 
ar atjaunojamiem bioresursiem un sāktu ekonomiski pamatotu, videi un klimatam 
draudzīgu inovatīvu produktu ražošanu. Zinātniskā monogrāfija pieejama RTU 
Zinātniskajā bibliotēkā, par iegādes iespējām interesēties RTU Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultātes (EEF) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā (VASSI).

Armands Auziņš  
«Zemes izmantošanas novērtēšana un pārvaldība»

Zinātniskajā monogrāfijā raksturotas zemes izmantošanas pārvaldības problēmas, 
parādīti to risināšanas virzieni un akcentēta efektivitātes nozīme zemes pārvaldībā. 

Monogrāfijas aktualitāte saistīta ar nepieciešamību pastāvīgi pārraudzīt zemes 
resursu izmantošanu, tās ilgtspēju sabiedrības interesēs. Pētījuma atziņas un 

izstrādātie metodoloģiskie risinājumi ieteicami izmantošanai visos zemes 
pārvaldības līmeņos un tiek aprobēti pašvaldības līmenī. Zinātniskā monogrāfija 

pieejama RTU Zinātniskajā bibliotēkā.

Andra Blumberga, Gatis Bažbauers, Pols Davidsens,  
Dagnija Blumberga, Armands Grāvelsiņš, Toms Prodaņuks 

«Sistēmdinamika biotehonomikas modelēšanai»

Zinātniskajā monogrāfijā sniegts ieskats biotehonomikas zinātnes nozarē un 
aplūkotas sistēmdinamikas modelēšanas iespējas. Monogrāfijā aprakstīts un 

ilustrēts autoru izveidotais sistēmdinamikas modelis, kas paredz dažādu bioresursu 
pilnvērtīgu izmantošanu, lai iegūtu produktus ar augstu pievienoto vērtību, 

balstoties uz ilgtspējīgas attīstības principiem. Zinātniskā monogrāfija domāta plašai 
zinātnieku, ierēdņu un uzņēmēju sabiedrībai, lai ne tikai iepazītos ar sistēmdinamikas 

analīzes metodiku, bet arī izprastu bioresursu izmantošanas potenciālu valsts 
makroekonomikas un mikroekonomikas attīstībā. Zinātniskā monogrāfija pieejama 

RTU Zinātniskajā bibliotēkā, par iegādes iespējām interesēties EEF VASSI.

Sanda Geipele  
«Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma Latvijā»

Zinātniskajā monogrāfijā autore izpētījusi un izskaidrojusi faktorus, kas ietekmē 
nekustamā īpašuma tirgus attīstību, dzīvojamā sektora nolietojumu un nekustamā 
īpašuma tirgus stagnējošo raksturu. Pētījuma analīze pamato Informatīvi analītiskās 
nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas nepieciešamību. Zinātniskajā 
monogrāfijā izmantotās pētījumu metodes un iegūtie lietišķā pētījuma rezultāti 
izmantojami nekustamā īpašuma tirgus un tautsaimniecības nozaru zinātniskās 
pētniecības darbos, to mērķis ir veicināt nekustamā īpašuma tirgus ilgtspējīgu attīstību. 
Zinātniskā monogrāfija pieejama RTU Zinātniskajā bibliotēkā.
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SPoRTS

sIrdī  
čemPIonI
RTU florbola 
komanda šogad 
kļuvusi par virslīgas 
vicečempioni un 
ir droša – drīz viņi 
atkal turēs rokās 
uzvaras kausu

  EDGARS ŠPENGELIS

Nu jau var teikt, ka RTU florbola 
komanda ir ar savu vēsturi un vārdu. Tā 
debitējusi jau 1995. gada rudenī Latvijas 
3. čempionātā trenera Ginta Bikara vadī-
bā. RTU florbolisti var lepoties ar diviem 
Latvijas augstākās vīriešu florbola līgas 
čempiona tituliem – 2009./2010. g. un 
2010./2011. g. sezonā. Tikko kā aizvadī-
tajā sezonā RTU vienība kļuva par «Elvi» 
florbola līgas vicečempioni.

Atrasties īstajā vietā un īstajā laikā

Gvido Lauga ir aizvadītās sezonas 
rezultatīvākais RTU florbola komandas 
spēlētājs, kurš 30 spēlēs guvis 42 vārtus 
un veicis 26 rezultatīvas piespēles, savu 
sniegumu komandas labā summējot  
68 punktos.

Gvido RTU florbolistu saimei pie-
vienojies 2013. gadā, kad studēja 
Būvniecības fakultātes (tagad – Būvnie-
cības inženierzinātņu fakultātes) 2. kursā. 
Jau sākot studijas RTU, perspektīvo 
florbolistu uzrunāja Andris Pīlups, kurš 
tajā laikā bija RTU florbola komandas 
treneris, taču Gvido piedāvājumam uz-
reiz nepiekrita, jo spēlēja Stalbes klubā 
«Pārgauja». «Stalbe ir mana dzimtā puse. 
Piedāvājumu tolaik noraidīju, jo nebiju 
vēl pieradis pie Rīgas dzīves – gribēju 
biežāk tikties ar ģimeni,» stāsta Gvido. 
Taču viņš atklāj, ka braukāšana uz tre-
niņiem bijusi visai nogurdinoša, tāpēc 
viņš tomēr nolēmis pievienoties kādai 
no Rīgas komandām. Un studējot RTU, 
kuras florbola komandā spēlēja vairāki 

tā laika nacionālās izlases dalībnieki, viņš 
izlēmis pievienoties tieši savas augstsko-
las vienībai.

Aizvadījis jau trešo sezonu RTU 
sastāvā, Gvido atskatās uz savu debiju 
komandā: «Sākumā bija nedaudz grūti, 
jo RTU treneriem bija augstākas prasības 
nekā «Pārgaujā», bet pie visa pieradu un 
kolektīvā iedzīvojos ļoti ātri.» Turpinot 
runāt par savu tagadējo komandu, viņš 
stāsta: «Katru sezonu mainījās puse sa-
stāva, līdz ar to labāku sniegumu sākam 
rādīt tikai sezonas otrajā pusē.» Viņaprāt, 
RTU vienībai ir labs potenciāls, to aplieci-
na kaut vai tas, ka pēdējās divas sezonas 
komanda spējusi tikt līdz finālam, iegūs-
tot vicečempionu titulu. Taču viņš tic, ka 
pienāks diena, kad virs galvas tiks turēts 
lielais 1. vietas kauss. 

Florbols ir komandas sporta veids, 
tāpēc komandas biedriem tajā ir labi jā-
saprotas, citādāk rezultāts izpaliks, pārlie-
cināts ir Gvido. «Tā nu ir sanācis, ka esmu 
rezultatīvākais, bet uzskatu, ka pie ļoti 
daudziem no šiem punktiem palīdzējuši 
tikt komandas biedri, kuri īstajā brīdī 
ir iedevuši piespēles un kuriem arī es 
esmu devis labus realizācijas momen-
tus. Vienkārši esmu īstajā vietā un īstajā 
laikā,» stāsta RTU florbolists. Viņš atklāj, 
ka panākumu atslēga ir darbs treniņos 
tieši pie tā, kas sagādā grūtības, tādējādi 
uzlabojot savu līmeni. Gvido arī atzīst, 
ka, aizvadot spēles ar līdzvērtīgu vai 
spēcīgāku pretinieku, ir ko pamācīties. 
«Labam florbolistam ir jābūt gan fiziski, 
gan tehniski, gan emocionāli spēcīgam, 
kā arī jāspēj sadarboties ar komandas 

biedriem,» uzskata pagājušās sezonas 
rezultatīvākais RTU florbolists.

Nesen kā aizvadīto 2015./2016. gada 
Latvijas vīriešu augstākās florbola līgas 
regulāro čempionātu RTU florbolisti no-
slēdza, esot turnīra tabulas 3. vietā, bet 
čempionāta play-off noslēdza vēl  
augstāk – ar sudraba medaļām. Gvido 
atzīst, ka sajūta izšķirošajā fināla spēlē  
9. aprīlī, «Arēnā Rīga» spēlējot vairāk nekā  
4000 cilvēku priekšā pret spēcīgo «Lielvār-
des» klubu, bijusi fantastiska: «Emocijas, 
spēlējot tik liela skatītāju un atbalstītāju 
pūļa priekšā, ir neaprakstāmas, saku 
paldies viņiem visiem – ne katru dienu 
ir iespēja spēlēt tik lielai auditorijai.» Arī 
komandas sniegumu florbolists vērtē 
kā labu, sakot, ka spēja finālā atspēlēties 
no 1:3 deva pacēlumu un vēlmi uzbrukt 
vēl. Tiesa gan, līdz galam tas neizdevās: 
«Pietrūka nokoncentrēšanās aizsardzībā, 
un ceturtie ielaistie vārti, manuprāt, salau-
za spēli.»

Gvido uzskata, ka arī finālā vajadzētu 
spēļu sēriju līdz noteiktam uzvaru skai-
tam, kā tas ir čempionāta ceturtdaļfinālos 
un pusfinālos, jo tad tiešām var noskaidrot 
spēcīgāko. Pretējā gadījumā – ja ir tikai vie-
na spēle, kurā izšķiras viss, – kādam vien-
kārši paveicas, bet otram nē. «Pēc katras 
zaudētās spēles ir tādas nepatīkamas izjū-
tas, taču tās viegli aizmirstas, savukārt pēc 
zaudēta fināla mača ir tiešām ļoti skumji – 
sākas domas, ko vajadzēja darīt citādāk… 
Tomēr tāds ir sports, jādzīvo tālāk un 
jāgatavojas jaunu mērķu sasniegšanai,» 
ar optimismu saka RTU pagājušās sezona 
rezultatīvākais spēlētājs Gvido Lauga. 

Savu trešo sezonu RTU florbola komandā Gvido Lauga aizvadījis kā komandas 
rezultatīvākais spēlētājs
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100 punkti sezonā. Divreiz

Jānis Jansons ir RTU florbola koman-
das spēlējošais treneris un komandas 
aizvadītās sezonas otrais rezultatīvākais 
spēlētājs. Pirms tam Jānis spēlējis pasau-
les prestižākajā florbola līgā Zviedrijā, 
kā arī var lepoties, ka ir pirmais, kurš 
Latvijas florbola čempionātā pārsnie-
dzis 100 punktu robežu.

Treneris Jansons ar RTU vienību ir 
kopā jau ceturto sezonu, kuras laikā bijis 
gan komandas galvenais treneris, gan 
asistenttreneris, gan arī menedžeris, 
un, protams, arī meistarīgs spēlētājs un 
punktu guvējs. «Grūtākais bija pagāju-
šais gads, jo aizgāja prom daudz vadošo 
spēlētāju, līdz ar to sezonas laikā mēs 
komandu izveidojām no jauna. Pirms 
sezonas reti kurš ar mums vairs rēķinājās 
kā ar nopietnu komandu, bet sezonas 
laikā tomēr spējām pierādīt, ka RTU ir 
spēks un viss ir kārtībā!» Vienu sezonu 
iepriekš, viņš stāsta, RTU vienībā bija 
supersastāvs: «Tad komandā bija astoņi 
nacionālās izlases spēlētāji, šīs sezonas 
sākumā vairs tikai trīs. Taču tāpat spējām 
tikt līdz finālam un gandrīz jau arī uzvarē-
jām. Pietrūka pavisam maz.»

Jānis stāsta, ka būt spēlējošajam 
trenerim florbolā nav bieža prakse, jo to 
ir grūti apvienot: «Varu palielīties, ka biju 
viens no tādiem pirmajiem [spēlējoša-
jiem treneriem] – kad atgriezos no Zvied-
rijas, tad pieņēmu «Lielvārdes» piedāvā-
jumu kļūt par spēlējošo treneri, un tad es 
tā kā ievazāju to sērgu.» Pirmais gads pēc 
atgriešanās no ārzemēm Jānim bija ļoti 

veiksmīgs, jo noslēdzās ar čempiona titu-
lu. «Šogad to pašu ceļu gāja Atis Blinds, 
kurš pagājušajā gadā aizgāja no mums 
uz «Lielvārdi». Viņam līdzi aizgāja arī citi 
ļoti labi spēlētāji, un viņa tagadējās ko-
mandas sastāvs nokomplektēts ļoti labi,» 
saka RTU florbola komandas spēlējošais 
treneris, piebilstot, ka nu jau arī citos Lat-
vijas florbola virslīgas klubos ir spēlējošo 
treneru piemēri.

Vienlaikus būt trenerim un spēlētā-
jam nav viegli – spēt laukumā valdīt sa-
vas emocijas un tajā pašā laikā laukuma 
malā uz soliņa loģiski pieņemt lēmumus, 
sniedzot uzdevumus komandas bied-
riem. Sezonas laikā Jānim nebija neviena 
palīga komandas trenēšanā, bet uz play-
off viņš pieaicināja savu labu draugu 
Raivo Rostu, ar kuru arī veiksmīgi aizveda 
RTU florbola komandu līdz pat finālam.

Jānis ir vienīgais Latvijas florbolists, 
kurš spēlējis Zviedrijas Superlīgā, kas ir 
spēcīgākā florbola līga pasaulē, viņš pats 
to pielīdzina elitārajai NHL līgai hokejā. 
«Katra [florbola] spēlētāja sapnis ir spēlēt 
Zviedrijas Superlīgā. Man tā bija dzīves 
skola – es tur augu kā spēlētājs, gūstot 
neatsveramu pieredzi.» Pēc divām 
nospēlētām sezonām ārzemēs viņu 
pienācīgi nosegt nav varējis neviens 
spēlētājs [Latvijā]. Tajā pašā gadā 
Jānis arī otro reizi karjerā guva vairāk 
nekā 100 punktu – 103. Pirmo reizi  
100 punktu robežu ar 108 punktiem 
viņš pārsniedza, spēlējot Talsu komandā 
2007./2008. gada sezonā. «Tās abas bija 
lieliskas sezonas! Kad es atgriezos no 
Zviedrijas, es biju zvērs. Biju tādā līmenī, 

ka es varēju gan pats labi spēlēt, gan re-
gulēt džekus laukumā. Brīžiem pats smē-
jos, ka man vienam bija vairāk enerģijas 
nekā visai trešajai maiņai kopā,» atceras 
Jānis, turpinot, «bet pagājušajā gadā bija 
grūtāk, jo, redz, kad tu spēlē te Latvijā, 
tad gribot negribot degradējies, pielīdzi-
noties vietējam līmenim. Lai cik labs tu 
būtu, tempu te nevari noturēt, un, lai arī 
individuālā meistarība ir labā līmenī, šeit 
trūkst tās vēlmes sevi mocīt un lauzt.»

RTU komandas treneris un uzbrucējs 
uzskata, ka labam florbolistam ir jābūt 
mērķtiecīgam, ar lielu gribasspēku un arī 
emocionāli noturīgam, lai izturētu spie-
dienu. «Man arī negāja viegli – pirmajā 
sezonā, spēlējot Zviedrijas Superlīgas 
klubā «Pixbo Wallenstam IBK», mani ielika 
tikai trešajā maiņā. Es jautāju sev – kā? 
Latvijā tu esi līderis, vadošais spēlētājs, 
bet tur tu spēlē trešajā maiņā. Cīnies 
par izdzīvošanu, lai tiktu sastāvā. Punkti 
tev nekrājas, spēles laiks ir mazs, tur ļoti 
ātri var salūzt.» Jānis stāsta, ka, spēlējot 
prestižākajā pasaules florbola līgā, sa-
stapās ar pavisam citu vidi, kurā pašam 
ar visu jātiek galā. «Ļoti grūti bija. Valodu 
nesaproti, savā starpā komanda runā 
zviedriski. Baigam raksturam jābūt, lai 
varētu to visu pacelt. Es tur biju un izturē-
ju divas sezonas,» Jānis atzīst, ka milzīgs 
atbalsts viņam bija sieva, kura devās līdzi 
uz Zviedriju un nodrošināja ģimenisku 
atbalstu. Neskatoties uz visām grūtībām, 
viņš tomēr aicina spēlētājus iziet ārpus 
savas komforta zonas, jo pieredze, ko var 
gūt, spēlējot ārvalstīs, ir vienreizēja.

«Es uzskatu, ka RTU Latvijas florbolā 
ir virzītājspēks, jo caur mūsu komandu ir 
izgājuši lielākā daļa vadošo Latvijas flor-
bolistu.» RTU spēlējošais treneris stāsta, 
ka uz viņa komandu nāk ļoti daudz 
studentu no reģioniem, jo zina, ka RTU 
ir labs treniņu process un spēlētāji, kā 
arī mērķtiecīgi treneri, kas vienmēr vēlas 
spēlēt par augstām vietām. «Iekļūstot 
sastāvā, tu jau automātiski sāc veidoties 
par personību, jo, velkoties līdzi koman-
das līderiem, nākas vilkt līdzi tiem dže-
kiem, kas kapā pa augšu.» Viņš domā, ka 
tas ir galvenais iemesls, kāpēc RTU stu-
dentiem vajadzētu spēlēt florbolu. Tur-
klāt Jānis min, ka augstskola ir izveidojusi 
arī sistēmu, kurā ir komanda Latvijas 
florbola virslīgā, bet, ja spēlētājs tajā ne-
tiek, tad viņam ir iespēja spēlēt Latvijas 
florbola 1. līgā, kurā treniņprocess notiek 
ļoti līdzīgi virslīgai. «Mēs ejam uz to, lai 
būtu tā piramīda,» saka Jānis. 
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Jānis Jansons vienlaikus ir RTU florbola komandas treneris un spēlētājs. Viņš atzīst, ka viegli nav – 
jāspēj valdīt savas emocijas un jāpieņem loģiski lēmumi, sniedzot uzdevumus komandas biedriem
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KULTŪRA

  BAIBA ROGA

PašaI sava 
brodveja
Otro gadu RTU darbojas Mūsdienu 
deju studija, kas iestudē Brodvejas 
cienīgus bērnu uzvedumus

«Man jau no bērnības ļoti patikuši 
Brodvejas uzvedumi. Tie vienmēr šķi-
tuši tik krāšņi un skaisti. Tāds kā sapnis. 
Pilnīgi kā citā pasaulē. Vēlos, lai arī 
bērni izdzīvo šo pasauli. To krāšņumu,» 
pauž RTU Mūsdienu deju studijas vadī-
tāja Baiba Ērgle. Studijā dejas pamatus 
jau otro gadu apgūst 11 bērnu vecumā 
no 7 līdz 15 gadiem, lielākoties RTU 
darbinieku atvases.

Lai arī Baiba nekad nav studējusi 
RTU, viņa sevi ar RTU vārdu saista vairāk 
nekā septiņus gadus. Piecus gadus Bai-
ba dejojusi RTU Tautas deju ansamblī 
«Vektors» Ulda Šteina vadībā. «Esmu 
izgājusi Šteina skolu. No viņa ļoti daudz 
ieguvu. Kolosāls skolotājs,» uzskata 
Baiba. Tieši pateicoties viņam, patlaban 
Baiba kļuvusi arī par studijas vadītāju. 
Ideja RTU Kultūras centra paspārnē 
dibināt šādu studiju dzimusi pēc RTU 
darbinieku bērnu un mazbērnu vasaras 
radošā semināra, kurā bērnus dejas 
mākslā pēc Šteina ieteikuma mācījusi 
tieši Baiba. Bērniem meitene tik ļoti 
iepatikusies, ka viņi bija gatavi dejas 
mākslu turpināt apgūt katru nedēļu. 

No balles dejām līdz bērnu 
mācīšanai

Baiba ir no Valmieras, un viņai dejas 
pamati veidojušies tur. Jau no divu gadu 
vecuma viņa dejojusi tautas dejas un 
deviņus savas dzīves gadus – sporta 
dejas. «Tautas deja ir mana būtība, jo tajā 
spēju izpausties no visas sirds, bet sporta 
dejas – sapnis par krāšņām kleitām un 
frizūrām. Taču diemžēl neveicās ar deju 
partneriem – viņi mainījās kā zeķes, 
un beigās es paliku bez deju partnera. 
Negribēju pamest sporta dejas, deju 
skolotāja pamanīja manī talantu un ie-
virzīja mani mācīt dejas bērniem. Ņēmu 
maziņos bērnus, kuri nāca uz dejām 
pirmo gadu, un mācīju pamatsoļus,» 
atceras Baiba.

Vēl nedaudz vēlāk Baiba ķērusies arī 
pieaugušo mācīšanai, iestudējot kāzu 
valšus. «Līdz vidusskolas beigām biju 
apbružājusies, un vienīgā pieņemamā 
studiju izvēle šķita dejas pedagoģija,» 
stāsta Baiba. Sajūtu vadīta, Rīgas Peda-
goģijas un izglītības vadības akadēmijā 
viņa ieguva bakalaura un maģistra grādu 

deju pedagoģijā un patlaban plāno stu-
dijas arī doktorantūrā.

Baiba apguvusi ļoti daudz dejas žan-
ru un Mūsdienu deju studijā var savas 
prasmes veiksmīgi likt lietā. «Man patīk, 
ka mūsdienu deju žanrs nav jādefinē. 
Nav strikti jānodala, kāda stila dejas tiek 
dejotas. Kaut ko var paņemt no laikme-
tīgās, džeza, latviešu tautas dejas. Varam 
miksēt kopā ļoti daudzus stilus. Bērnam 
varu parādīt stilu daudzveidību, un viņš 
pats var izvēlēties, kas viņam labāk patīk, 
sagādā lielāku prieku, labāk sanāk… Es 
parādu to plašumu. Vienīgais, ko es ne-
māku, ir hip-hop un break-dance,» stāsta 
Baiba.

Sapnis par mūziklu

Iesākumā teju visi bērni bija iesācēji 
dejas mākslā, tāpēc pirmais studijas gads 
pagāja, mācoties deju pamatus. Lai bēr-
niem un sev izvirzītu kādu mērķi, Baibai 
radusies ideja veidot deju uzvedumu. 
«Man nepatīk uzstādīt pliku deju un tad 
pēc tam to tikai atkārtot, atkārtot un at-
kārtot. Man gribas izvirzīt mērķi, uz kuru 
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ejam, un tad to ar dažādām dejām un 
horeogrāfijām īstenot. Lai beigās ir tāda 
ļoti liela, krāšņa izrāde,» uzsver Baiba.

Tā pirmajā gadā, iedvesmojoties no 
pasaulslavenā komponista un mūziklu 
autora Endrjū Loida Vēbera mūzikla 
«Kaķi», tapis deju uzvedums «Sapņi par 
kaķiem». «Iesākumā vairāk domājām par 
aktierisko deju – kā caur deju izspēlēt 
tēlu. Protams, mums bija arī dažādas soļu 
kombinācijas, taču vairāk mācījāmies, kā 
iemiesoties kaķa tēlā, kā būt tam dzīvnie-
ciņam,» uzsver Baiba. Ne mazāk svarīgi 
bijis ar deju palīdzību bērniem iemācīt 
izstāstīt stāstu. Pirms katras dejas  izru-
nāts gan tās vēstījums, gan katra bērna 
loma tajā. «Darbs sākās ar nepilnīgām 
kombinācijām pie dažādiem mūzikas 
fragmentiem, vēl neiedalot lomas. Bērni 
paši parādīja, kurš no tēliem katrs vairāk 
ir – asais, rotaļīgais vai atturīgais –, līdz ar 
to visas lomas tā ļoti skaisti sagūla ar kat-
ra personību,» teic Baiba. Izrādi bērniem 
bija iespēja rādīt vairākas reizes. Pirmās 
izrādes tapušas par sapņainiem kaķiem, 
bet pēdējā mazliet labotā versija tika  

veidota kā īpašs Ziemassvētku uzve-
dums un vēstīja par kaķiem, kas gatavo-
jas Ziemassvētkiem.

Drīkst arī improvizēt

Šā gada pavasarī studijā tapis jau 
dejiski sarežģītāks deju uzvedums 
«Matilde», kas pirmizrādi piedzīvos 
25. maijā. Uzvedums tapis pēc Roalda 
Dāla grāmatas «Matilde» motīviem un 
ir ļoti atbilstošs studijas dalībnieku 
vecumam, stāstot par skolas dzīvi. 

Ar RTU darbinieku bērniem un mazbērniem Baiba pirmo reizi satikās RTU rīkotajā vasaras 
radošajā seminārā, kur mācīja viņiem dejas soli

«Ja salīdzina pirmo gadu ar tagadējo – 
progress ir ļoti liels. Sākumā, protams, 
bērniem bija grūti pat ar dejas pama-
tiem, bet tagad viņiem pašiem jau gribas 
kaut ko sarežģītāku, atbildīgāku. Kaut 
ko vairāk. Ja es jūtu un redzu, ka viņi var, 
arī rīkojos,» skaidro Baiba, piebilstot, ka  
bērnu progress ir liels gan dejā, gan varē-
šanā – meitenes tagad pašas grib arī do-
māt horeogrāfijas. «Es neiebilstu. Cenšos 
panākt, lai viņas nenobīstas, ja kādreiz 

kaut kas aizmirstas. Saku, ka drīkst arī 
improvizēt. Tagad daudz strādājam pie 
kombinācijām, sarežģītības, tehnikas. 
Aktieriskais nolikts mazliet maliņā,» stās-
ta Baiba.

Baiba cer, ka ar laiku deju studija būs 
sasniegusi jau tādu līmeni, ka varēs ne 
vien strādāt pie deju uzvedumiem, bet arī 

startēt mūsdienu dejas skatēs. «Visi Latvi-
jas pulciņi tur sabrauc un sacenšas, kurš 
labāks. Arī es esmu plānojusi ar saviem 
audzēkņiem tur startēt, taču pagaidām 
vēl notiek iesildīšanās, pamatu mācīšanās. 
Tāda mierīga, lēna iešana konkurences 
virzienā,» smaidot saka Baiba.

Gaida studentus

«Šajā septembrī ļoti ceru uz studentu 
pieplūdumu, lai varētu veidot atsevišķus 
mēģinājumus gan bērnu, gan jauniešu 

grupām. Un tad deju uzvedumā likt kopā 
abas grupas. Ja būtu studenti, uzvedums 
sanāktu plašāks, daudzveidīgāks un 
krāsaināks. Studentiem var vairāk uzti-
cēties, no studentiem var vairāk izspiest. 
Bērni tomēr vairāk priecājas un vairāk 
satraucas par lietām,» skaidro Baiba. 

Gan pagājušajā, gan šajā gadā stu-
dijai bija pievienojušās vairākas jaunie-
tes, taču pēc laika, saprotot, ka studiju 

lielākoties apmeklē bērni, nobijās. «Tieši 
tādēļ gribētu veidot divas atsevišķas 
nodarbības – vienu bērniem, otru jaunie-
šiem, taču to otro trūkst,» skaidro Baiba.

Grib iesakņoties

Kā pati Baiba smej, patlaban deju stu-
dija ir viens no deviņiem viņas ikdienas 
darbiem. Viņa dejas mākslu māca gan 
Rīgas Kultūru vidusskolā, gan Rīgas  
169. pirmsskolas izglītības iestādē, gan 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. 
«Tur parādu studentiem, ko nozīmē deja, 
kā viņiem priecāties par to, kādi viņi ir un 
ko spēj izdarīt. Parādu, kā bērniem iemācīt 
latviešu tautas dejas pamatus un kā šos 
pamatus var izmantot sporta nodarbībās 
un ritmiskās sporta spēlēs,» stāsta Baiba.

Paralēli šiem darbiem viņa veido arī 
kāzu valšu horeogrāfijas. «Vasara ir pilna ar 
kāzu valšiem. Sākam ar pamatsoļiem un 
tad pie dziesmas būvējam tieši tam pārim 
atbilstošu deju,» skaidro Baiba. Par spīti 
daudzajiem darbiem, Baibai Mūsdienu 
deju studija ir ļoti nozīmīga, un viņa teic, 
ka sapņi attiecībā uz to ir «lieli kā mājas».

«Man patīk šeit strādāt. Te ir kolo-
sāls kolektīvs, forša atmosfēra un  
ideāla zāle. Jūtu augstskolas atbalstu. 
Es noteikti gribu RTU iesakņoties. Gribu 
nest augstskolas vārdu plašāk un tālāk. 
Gribu parādīt sevi, bērnus un studen-
tus – ka RTU studenti ir ne vien tehniski 
domājoši, bet arī ļoti radoši un māks-
linieciski. Bet līdz tam vēl jātiek. Mans 
sapnis būtu attīstīt savu studiju tiktāl, ka 
tajā varētu veidot mūziklus, kuros gan 
dziedātu, gan dejotu. Tā kā Brodvejā. 
Es paģībtu, ja man rastos tāda iespēja,» 
pauž Baiba. 

Man nepatīk uzstādīt pliku deju un tad pēc 
tam to tikai atkārtot, atkārtot un atkārtot…
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25. aprīlī APF notika koncerna «Saint-Gobain –  
ISOVER» rīkotā konkursa «ISOVER multikomforta māja» 
nacionālā atlases kārta. Tajā ceļazīmi uz starptautisko 
sacensību finālu, kas maija nogalē notiks Minskā (Balt-
krievijā,) ieguva divas komandas: «Brick it On» (Vigo 
Kronbergs, Sidhards Jānis Liberts, Egīls Markuss) un 
«Keep Calm and Save Containers» (Oskars Brokāns,  
Deniss Maruhļenko, Martin Colon).

ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS 
FAKULTĀTE (APF) 

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS 
TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE (DITF)

DITF atklātas jaunas, labiekārtotas telpas gan 
darbinieku, gan studentu ērtībām. 23. martā noti-
ka oficiālā valsts nozīmes pētījumu centra atklāša-
na, savukārt 8. martā tika pārgriezta lente DITF un 

«Accenture» atpūtas telpai, kurā studenti lekciju 
starplaikos var nākt atpūsties un uzlādēties.

ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTE (ETF) 
UN BŪVNIECĪBAS INžENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE (BIF)

15. un 16. aprīlī ETF dekāns Jurģis Poriņš  un BIF dekāns Juris Smir-
novs pārstāvēja Rīgas Tehnisko universitāti Eiropas Inženierzinātņu 
dekānu konventā Londonā, kur piedalījās nākamā gada inženierzināt-
ņu izglītības attīstības programmas izstrādē. 

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS 
FAKULTĀTE (EEF)

RTU Studentu parlamenta valde piešķīrusi 
finansējumu EEF «Latvenergo» radošajai la-

boratorijai jaunas tehnikas iegādei. Turpmāk 
laboratorija darbosies kā atsevišķa universitātes 

struktūrvienība. Piešķirtais finansējums ļaus attīs-
tīt jaunu projektu, tas būs ieguldījums ilgtermiņā 

gan EEF, gan visai RTU.
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E-STUDIJU TEHNOLOĢIJU UN HUMANITĀRO 
ZINĀTŅU FAKULTĀTE (ETHZF)

INžENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE (IEVF)

IEVF 50. jubilejas gadā atvērusi Informācijas centru, kas studentiem, 
darbiniekiem un citiem apmeklētājiem nodrošinās nepieciešamās 
informācijas pieejamību un apriti latviešu, angļu un krievu valodā. 

Informācijas centra darbinieki – IEVF studenti – ne tikai sagaida viesus 
un sniedz nepieciešamo informāciju par studiju procesu, telpu plāno-

jumu, svarīgākajām IEVF aktualitātēm, bet arī piedāvā kopēšanas, dru-
kāšanas un iesiešanas pakalpojumus. 

MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS 
ĶĪMIJAS FAKULTĀTE (MLĶF)

22.–24. martā MLĶF notika Valsts ķīmijas olimpiādes 
eksperimentālā kārta 9. un 12. klases skolēniem. Olimpiādi 
organizēja Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Izglītības 
satura centrs kopā ar RTU MLĶF un Latvijas Universitātes 
Ķīmijas fakultāti.

MAŠĪNZINĪBU, TRANSPORTA UN 
AERONAUTIKAS FAKULTĀTE (MTAF) 

MTAF pamazām pārvācas uz jauno Laboratoriju 
māju Ķīpsalā, lai 1. septembrī studentu nodarbībās un 

pētījumos jaunās laboratorijas varētu izmantot pilnī-
bā. RTU Atvērto durvju dienā 9. aprīlī interesentiem 

jau tika izrādīta jaunā «BOSCH» Automobiļu eksplua-
tācijas laboratorija.

ETHZF dekāne Marina Platonova, atklājot starptautisko 
zinātnisko konferenci «Meaning in Translation: Illusion of 
Precision», kura norisinājās no 11. līdz 13.maijam. Konfe-
rence pulcēja zinātniekus, tulkotājus, valodas politikas 
veidotājus un studentus, lai radītu platformu dinamiskām 
un konstruktīvām debatēm, pieredzes apmaiņai un izpētes 
uzsākšanai.
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NoTIKUMI 

Maijs
  25. maijā – dejas uzvedums 

«Matilde»

25. maijā plkst. 19 RTU Mazajā zālē 
notiks RTU Mūsdienu deju studijas otrais 
deju iestudējums «Matilde». Uzveduma 
autore – deju studijas vadītāja Baiba Ērgle. 
Mazākie skatītāji aicināti uz koncertu ņemt 
līdzi savu mīļāko grāmatu.

  27. maijā – «Daba san» jaunā CD 
prezentācija

RTU postfolkloras grupa «Daba san» 
vasaru sāks ar jauna CD prezentāciju. 
Blīvplates «Vaiņags» prezentācija notiks  
K. K. fon Stricka villā, A. Briāna ielā 9,  
27. maijā plkst. 19. Ieeja ar ielūgumiem.

Jūnijs
  Jūnijā – 2015./2016. studiju gada 

izlaidumi

  7. jūnijā – Vijas Vētras koncerts

7. jūnijā plkst. 19 RTU Mazajā zālē notiks 
latviešu izcelsmes indiešu deju izpildītājas, 
horeogrāfes, lektores un pedagoģes Vijas 
Vētras koncerts «Austrumi un Rietumi». 
Koncertā piedalās arī Vijas Vētras deju grupa 
«Rituāls», arfiste Dagnija Zilgalve un aktrise 
Raimonda Vazdika. Biļetes pieejamas RTU 
Kultūras centrā, Kaļķu ielā 1–216.

 13. jūnijs – IZV dokumentu 
iesniegšana

13. jūnijā notiks dokumentu pieņem-
šana konkursam mācībām RTU Inženier-
zinātņu vidusskolā (IZV). Dokumentus 
varēs iesniegt 13. jūnijā plkst. 8–19 RTU 
IZV, Kronvalda bulvārī 1, 304. kabinetā. 

Rezultāti tiks paziņoti 13. jūnijā pēc 
plkst. 21.

 13.–19. jūnijs – seminārs 
skolēniem «Roņi»

13.–19. jūnijā Klapkalnciemā, RTU se-
mināru, sporta un atpūtas bāzē «Ronīši», 
notiks RTU vasaras radošais seminārs skolē-
niem «Roņi 2016».

 16. jūnijā – «Vivere» koncerts

16. jūnijā plkst. 20.16 RTU jauktā 
kora «Vivere» koncerts «Uzvelciet baltu 
kreklu…» RTU Lielajā zālē, Kaļķu ielā 1. 
Programmā Imanta Kalniņa dziesmas ar 
Imanta Ziedoņa vārdiem. Režisore Dace 
Micāne-Zālīte. Biļetes pieejamas RTU 
Kultūras centrā, Kaļķu ielā 1–216.

 23. jūnijs – Līgo diena

 24. jūnijs – Jāņu diena

Jūlijs
 Jūlijs – uzņemšana studijām 

RTU

Elektroniskā pieteikšanās studijām 
no 27. jūnija. Pieteikšanās, dokumentu 
uzrādīšana un pieteikumu apstiprināša-
na pieņemšanas punktos, tostarp RTU, 
Kaļķu ielā 1, no 5. līdz 12. jūlijam. Reģis-
trēšanās konkursam uz valsts budžeta 
finansētajām studiju vietām notiek no 

15. līdz 19. jūlijam. Informācija par kon-
kursa rezultātiem – 19. jūlijā plkst. 19.

  4.–10. jūlijs – izstāde «Dizaina 
kods»

RTU Dizaina centrā notiks RTU Mate-
riālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 
(MLĶF) Dizaina tehnoloģiju institūta (DTI) 
studentu diplomdarbu izstāde «Ķīpsalas 
dizaina kods 2016». Izstādi veido RTU 
MLĶF DTI profesionālo bakalaura studiju 
programmu «Materiālu tehnoloģija un 
dizains» un «Apģērbu un tekstila tehno-
loģija» 4. kursa studenti.

Augusts
 15.–21. augusts – Preiļu plenērs

15. – 21. augustā Arhitektūras un pil-
sētplānošanas fakultātes (APF) Studentu 
pašpārvalde sadarbībā ar Preiļu pašvaldību 
organizē septiņu dienu vasaras skolu – 
plenēru – ar mērķi kopīgi izstrādāt pilsētas 
attīstības plānu.

  Augustā – pirmkursnieku 
nometnes

RTU pirmkursnieku nometnes ir sena 
tradīcija, kad topošie studenti var izmantot 
iespēju uzzināt vēl nezināmos jautājumus 
par studentu dzīvi, kā arī, iepazīstoties ar sa-
viem topošajiem kursabiedriem jau pirms 
studiju sākuma, izbaudīt īstu RTU studiju 
gaisotni.

LIeToTNe SpoRTA INTeReSeNTIeM
 
Lietotnē «O notikumi»,  
kuru veidojuši RTU studenti un absolventi,  
apkopoti orientēšanās pasākumi visā Latvijā.  

Iedvesmojies un sporto!

 
Lietotne pieejama «Android» viedtālruņos bez maksas






