


2

/rigastehniskauniversitate

/rtu

/RTU_LV

/RigaTechnicalUni

RTU zīmola pieteikuma grāmata



3

Starp trīs valstu nodokļiem
Intervija ar RTU IEVF absolventi Kristīni Jarvi

Enerģijas pārveidotājs
RTU pētnieks Jānis Zaķis meklē jaunus 
elektroenerģijas pārveidošanas veidus

Helikopters uz jumta
Uz Laboratoriju māju Ķīpsalā pārved MTAF 
mācību helikopteru

Spageti tiltu pavēlnieki
«Bridge iT» – divkārtējie pasaules čempioni 
makaronu tiltu būvniecībā

Datorzinātnes vizionārs
Kolēģi piemin ilggadējo RTU DITF profesoru 
Arkādiju Borisovu

Zīmola izveide – ilgtermiņa investīcija
RTU maina vizuālo identitāti

Ar gaisu pa zemi
RTU MTAF studenti guvuši panākumus ar pašu 
būvētu pneimobili

Skābeklis un uguns
RTU absolventu Jāņa Siliņa un Zanes Zelčas 
iepazīšanās stāsts

Bezceļu skrējējs
RTU students Reinis Skorovs izaicina sevi 
Monblāna ultramaratonā 

Dziedāšanu neatstāt duškabīnē
40 gadu jubileja RTU jauktā kora «Vivere» 
diriģentam Gintam Cepleniekam

4

8

10

12

16

18

20

22

24

28

SATURS

Sveicināti, «Jaunā Inženiera» lasītāji, jaunajā studiju 
gadā!

Atkal ir klāt brīdis, kad stāvam uz jauna studiju gada 
sliekšņa, aiz kura mūs sagaida daudz jauna. Jauns darba cē-
liens, jaunas iespējas, jauna pieredze, jauni panākumi, jauni 
pienākumi, jaunas atziņas un jaunas apņemšanās. Mēs esam 
apņēmības pilni nākamajā dzīves posmā izdarīt un sasniegt 
daudz vairāk nekā līdz šim. Tās ir skaistas apņemšanās, kas 
vieš mūsos spēku iet, nepagurt un nepadoties arī tad, ja viss 
iecerētais nepiepildās tā, kā ir gribējies.

Prāvai mūsu kuplās saimes daļai šis ir pirmais jaunais 
studiju gads Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU). Lai jums, 
dārgie pirmkursnieki, mācoties RTU, izdodas piepildīt savus 
vispārdrošākos sapņus! Mēs noteikti palīdzēsim iejusties 
mūsu universitātē, lai jūs varētu labi studēt, sportot un pie-
dalīties RTU Kultūras centra kolektīvos.

Mēs visi kopā esam spēks, tomēr atslēga uz sapņu pie-
pildījumu ir katra paša rokās. Mēs, mācībspēki, studentiem 
dodam iespēju, bet jums, studentiem, ir jāstrādā tik daudz, 
lai jūs aizietu tālāk par mums un sasniegtu vairāk, nekā spē-
jušas iepriekšējās paaudzes. Jo katras nākamās paaudzes 
spēja spert soli tālāk par saviem skolotājiem virza pasauli uz 
jauniem sasniegumiem un atklājumiem.

Es vienmēr esmu ticējis un ticu jauno cilvēku spējai pār-
augt savus skolotājus un dot paliekošu ieguldījumu savas 
valsts nākotnē. Vienīgā iespēja, kā to veicināt, – ieguldīt 
jauniešu izglītībā. To mēs RTU darām, ieguldot gan studiju 
procesā un zinātnē, gan infrastruktūrā, būvējot studentu 
pilsētiņu Ķīpsalā, kur mums visiem kopā justies kā vienotai 
saimei.

Mums kopā un katram atsevišķi ir daudz jaunu ieceru un 
apņemšanos. Lai izdodas tās piepildīt un lai mums visiem 
veiksmīgs 2016./2017. studiju gads!
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STARP TRĪS 
VALSTU 
NODOKĻIEM

  LIGITA VAITA

Vieglāk ir vadīt cilvēkus, 
kas ir līdzīgi tev pašam, 
taču efektīvāk noteikti 
strādā daudzveidīga 
komanda, praksē 
pārliecinājusies RTU 
IEVF absolvente 
Kristīne Jarve

INTERVIJA

Šogad RTU Inženierekonomikas un 
vadības fakultāte (IEVF) svin 50 gadu ju-
bileju un, izdodot grāmatu par fakultātes 
vēsturi, tajā izceļ absolventus, ar kuriem 
īpaši lepojas. IEVF grāmatā iekļāvusi arī 
«Deloitte» Baltijas Nodokļu konsultatīvās 
nodaļas partneri Kristīni Jarvi.

18 gadu veidojusi veiksmīgu karjeru 
citā starptautiskā auditorfirmā vispirms 
Latvijā, bet vēlāk Londonā, RTU IEVF 
absolvente Kristīne Jarve ir atgriezusies 
Latvijā. Viņa ir pārliecināta – veidot veik-
smīgu karjeru un strādāt tikpat  

interesantu darbu iespējams arī šeit. «Jā, 
citās valstīs uzņēmējdarbības vide ir lielā-
ka, summas ir daudz reižu lielākas un da-
rījumi apjomīgāki, taču arī darījumi, kas 
notiek Baltijas valstīs, ir tikpat interesanti. 
Šeit vienkārši darījumiem ir pāris nullīšu 
mazāk, bet no profesionālā viedokļa tu 
vari gūt to pašu pieredzi un tādu pašu 

interesantu darbu arī šeit,» pārliecināta ir 
K. Jarve.

Esat «Deloitte» Baltijas Nodokļu 
konsultatīvās nodaļas partnere un 
ikdienas darba ritmu aizvadāt starp 
trim Baltijas valstīm. Kāda ir jūsu 
darbadiena?

Mana pamata darbavieta ir Baltija, 
un mana atbildība dalās pa visām trim 
valstīm, vienkārši laiks, ko es pavadu 
katrā, ir nedaudz atšķirīgs. Un patiesībā 
darbalaiks katrā valstī ir sadalīts arī pēc 
tirgus lieluma. Vislielāko laiku es pavadu 
Lietuvā, tie ir apmēram 60 %, nākamā ir 

Latvija, atkal ļoti loģiski – tāpēc, ka tirgus 
ir nedaudz mazāks, Igaunijai atliek tikai 
10 %.

Nodokļu biznesā es jau esmu gan-
drīz 20 gadu. Nodokļu konsultācijas sevī 
pēc būtības ietver palīdzību uzņēmu-
miem, gan lieliem, gan maziem, dažreiz 

arī privātpersonām – saprast nodokļu 
likumdošanu un piemērot to pareizi. 
Tātad tas var būt līdz pat nodokļu dek-
larāciju aizpildīšanai… Vai, piemēram, 
ja uzņēmumā ir biznesa apvienošanās, 
restrukturizācija, viens uzņēmums 
pērk citu, arī tur varētu būt daudz un 
dažādu nodokļu aspektu. Un tas, ko 
klienti vēlas, viņi vēlas būt pārliecībā, 
ka tajā brīdī, kad Valsts ieņēmumu 
dienests atnāks ar auditu, viņiem viss 
būs kārtībā – neradīsies kaut kādas 
papildu maksājamās soda naudas vai 
uzrēķini. Arī būt droši par to, ka viņi 
pareizi sadarbosies ar saviem sadarbī-
bas partneriem – ka tajā brīdī, kad viņi 
izrakstīs rēķinu, tajā rēķinā būs pareizā 
PVN likme, atbilstoša likuma nosacīju-
miem. Tas tāds apkopojums, ar ko mēs 
nodarbojamies.

Lai ieskicētu mērogu, kurā strādājat… 
Baltija izklausās kaut kas ļoti plašs, 
bet cik cilvēku strādā jūsu padotībā?

Mūsu departamenti atšķiras lieluma 
ziņā. Ja mēs runājam tikai par nodokļiem, 
tad Lietuvā tie ir 23 cilvēki, Latvijā – 29 un 
Igaunijā 7. Tas arī ļoti labi parāda tirgus 
lielumu un pieprasījumu pēc pakalpo-
jumiem.

Mana ģimene ir ļoti priecīga, ka es vismaz 
brīvdienās esmu mājās
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va Kristīne Jarve uzskata, ka labākais veids, kā atrast laiku ģimenei, ir apvienot savus hobijus ar ģimenes kopābūšanas laiku, piemēram, 

ziemā slēpojot 

Un tomēr jūs šajā uzņēmumā esat 
salīdzinoši nesen…

Jā, salīdzinoši nesen gan «Deloitte», 
gan arī atpakaļ Latvijā. Šeit, atpakaļ Balti-
jā, esmu gadu. Savulaik karjeru sāku šajā 
pašā jomā citā uzņēmumā Latvijā. Tātad 
pirmos 10 gadus vai pat nedaudz vairāk 
es strādāju šeit. Tad devos uz Londonu – 
man piedāvāja direktores amatu, kur biju 
atbildīga par globālu pakalpojumu vir-
zīšanu tirgū, un manā pārziņā bija vairāk 
nekā 20 valstu. Mērķis bija tieši fokusē-
ties uz nodokļu politiku, tātad jebkādām 
nodokļu likumu izmaiņām, ko valdība 
var vēlēties veikt. Tāpat arī nesaprašanām 
starp nodokļu maksātāju un nodokļu 
administrāciju.

Es tur pabiju četrus gadus, un pēc 
tiem četriem gadiem, tad tā nu sanāca, 
ka «Deloitte» īstajā brīdī izteica īsto pie-
dāvājumu un savā ziņā atvilināja mani 
atpakaļ uz Baltiju.

Taču iepriekšējā uzņēmumā pavadījāt 
vairāk nekā 15 gadu. Kas jūs 
pamudināja ko mainīt tik kardināli?

Tā bija dažādu lietu sakritība. Viens, 
es Londonā biju bijusi jau četrus gadus, 
kas ir laiks, kad tā sākotnējā sajūsma 
sāk apdzist. Tu visu esi redzējis, visu esi 
izbaudījis. Tu profesionāli esi sasniedzis 
visu, ko var sasniegt. Un tad loģisks kļuva 

jautājums, kas ir mans nākamais solis – 
vai es palieku Londonā pavisam, tātad 
tas ir lēmums, ka mēs ar ģimeni paliekam 
un vairs nekad nebraucam atpakaļ, es 
veidoju savu karjeru tur, vai tomēr es 
skatos uz kaut kādām citām iespējām. 
Tas bija arī brīdis, kad es secināju, ka ma-
niem bērniem kļūst arvien grūtāk runāt 
latviski, ka viņi jau savā starpā sarunājas 
angliski. Un tas bija viens no papildu ap-
svērumiem, kas man lika apdomāt – ja es 
tagad neatbraukšu atpakaļ, es droši vien 
neatbraukšu nekad. 

Taču pieredzes uzkrāšanai doties uz 
ārzemēm ir ļoti vērtīgi. Es arī ļoti atbalstu, 
ja kolēģi vēlas doties uz citām valstīm. 
Mums [uzņēmumā] pat ir programmas, 
kur mēs atbalstām kolēģus, kuri grib 
kaut kur citur pabūt uz trim mēnešiem, 
sešiem mēnešiem, uz gadu… Jo viņi at-
brauc atpakaļ ar jaunām atziņām, dažreiz 
jaunu, patiešām citu domāšanu. Un tas 
mūsu biznesā tikai palīdz.

Ko paredz darba ikdiena vienlaikus 
trīs valstīs. Cik bieži jūs esat 
pārbraucienos?

Sanāk jau, jā. Parasti es cenšos otrdie-
nas rītos lidot uz Lietuvu, ceturtdienas 
vakaros atpakaļ, pirmdienas un piektdie-
nas Latvijā, un tad reizi mēnesī vai varbūt 
pat retāk es skatos, kad nepieciešams uz 
Igauniju aizbraukt. Protams, ļoti daudz 

mēs varam darīt pa telefonu, video kon-
ferencēs, bet praksē, protams, ja esi tuvu 
komandai un vari aktīvi iesaistīties viņu 
darbā, tas ir nenovērtējami. Tā vienkārši 
vadīt visu, sēžot Latvijā, ir ļoti grūti.

Taču tas jums nav pirmoreiz. 
Londonas pieredze bija stipri līdzīga.

Jā, man pat šī liekas tāda neliela 
atpūta no tās ceļošanas, kas man bija 
Londonā. Jo tur man bija daudz dažādu 
valstu, tur bija ilgāki pārlidojumi, ilgāki 
komandējumi. Tā kā es pat teiktu, ka 
mana ģimene ir ļoti priecīga, ka es vis-
maz brīvdienās esmu mājās. 

Esat RTU absolvente. Taču vienlaikus 
esat absolvējusi citas augstskolas. 
Kāpēc tāda izvēle – katru izglītības 
līmeni studēt citā augstskolā?

Tā bija interese. Sāksim ar pirmo 
lēmumu. Stokholmas skola (Rīgas Eko-
nomikas augstskola, Stokholm School of 
Economics in Riga). Tajā brīdī tā bija labā-
kā, kas vien Latvijā bija. Sākotnēji man 
bija doma, ka es iešu uz juristiem, gāju 
pat sagatavošanas kursos, bet tad, kad 
bija eksāmeni šajā augstskolā un es tiku 
iekšā, es uz juristiem vairs pat neaizgāju 
kārtot eksāmenus. Tolaik tas nebija 
jautājums iet vai neiet, jo tā bija tiešām 
labākā mācību iestāde, kas vispār bija. 
Bakalauru pabeidzu tur, savukārt  
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maģistra studijas [Rīgas Ekonomikas 
augstskolā] tobrīd notika tikai Zviedrijā, 
bet es jau biju sākusi strādāt un man īsti 
negribējās tikai mācīties, es tajā brīdī gri-
bēju gūt praktisko pieredzi darbā. Tad es 
aizgāju uz Latvijas Universitāti, kur studi-
jas bija ļoti vienkārši savienot ar darbu.

Bet iemesls, kāpēc doktora grādu 
izvēlējos iegūt RTU, bija vairāk perso-
nāliju dēļ. Un tas, ka es varēju strādāt ar 
Geipeles kundzi (RTU IEVF profesori Ine-
tu Geipeli). Man tiešām viņa kā darba 
vadītāja ļoti patika, tā kā tas bija galve-
nais iemesls, kāpēc tā nebija Latvijas 
Universitāte, bet bija RTU. 

Jāsaka, ka mācīties man patīk, es 
paralēli esmu dažādas tālmācības 
apguvusi, man ir arī bakalaura grāds 
Oksfordas Universitātē un dažādi pro-
fesionālie sertifikāti. Manuprāt, mācī-
ties mēs nekad nedrīkstam pārtraukt. 
Piemēram, šovasar devos uz profesio-
nālo mācību programmu Hārvardas 
Universitātē. Man tas liekas ļoti inte-
resanti, es domāju, ka ir vērts ieguldīt 
savā profesionālā izaugsmē.

Esat arī lasījusi lekcijas RTU. Kā 
jums patika šī pieredze?

Jā, četrus gadus, pirms aizbraucu 
uz Londonu, es lasīju lekcijas RTU. Tas 
man ļoti patika. Es gan to apvienoju 
ar savu pamatdarbu, bet, ja tāda ie-
spēja būtu, es labprāt nāktu atpakaļ 
un lasītu kaut kādas papildu lekcijas, 
jo man patiesībā patīk šis process, 
man patīk tas, ka es varu dalīties ar 
savām zināšanām. Tas, ka redzu tik 

daudz ieinteresētu, enerģisku cilvē-
ku Latvijā, kuri tiešām grib kaut ko 
sasniegt, kuri grib kaut ko iemācīties. 
Viņi redz to vērtību, kas varbūt ir ne 
tikai teorētiskās zināšanas, bet arī 
praktiskās – ar pieredzi, kas gūta, 
strādājot biznesa sfērā. Tas gan arī ir 
viens no iemesliem, kāpēc es negri-
bētu kļūt par pilna laika mācībspēku, 
jo, manuprāt, ir svarīgi arī šo praktisko 
pusi redzēt. 

Nereti dzirdam tieši pretējo – ka 
šodienas studenti ir par maz 
ieinteresēti studiju procesā. Vismaz 
liela daļa studentu…

Var jau būt, ka man bija ļoti labas gru-
pas, kuras tiešām bija ieinteresētas studēt. 
Es lielākoties atceros tieši maģistrantūras 
studentus, kaut gan bija laikam arī pāris ba-
kalaura grupu. Bet es atceros, ka maģistran-
tiem tās nebija tikai lekcijas, viņi bieži nāca 
arī pēc lekcijām, jautāja, kas viņus interesē, 
ar ko viņi saskārušies savā darba pieredzē. 
Viņiem tiešām bija tā vēlme izzināt, vēlme 
piemērot zināšanas [praksē]. Protams, visi 
studiju kursi, ko lasīju, bija saistīti ar nodok-
ļiem.

Kā radās jūsu pašas interese par 
nodokļu jomu? Pieļauju, ka, stājoties 
augstskolā, jums vēl nebija priekšstata 
par to, ka strādāsiet nodokļu jomā.

Jāsaka, tas bija mēģinājums apvienot 
manu sākotnējo interesi par jurisprudenci, 
ko es neaizgāju studēt, un ekonomiku, 
kuru es studēju. Es aizgāju studēt eko-
nomiku, jo tā tiešām bija labākā izglītība, 
ko tajā laikā varēju saņemt, bet tajā pašā 
laikā mani interesēja likumdošana, dažādu 
normu piemērošana un tamlīdzīgi. Un no-
dokļi ir kaut kas pa vidu. Nodokļi balstās uz 
likumiem, nodokļu normatīvajiem aktiem, 
bet tie ir ļoti sasaistīti ar grāmatvedību. Lai 
saprastu, kā šie likumi piemērojas, ir ļoti 
svarīgi saprast arī grāmatvedības nosacī-
jumus – kādā veidā dažādi darījumi tiek 
atspoguļoti grāmatvedībā. Ļoti bieži juris-
tiem tikai ar juridisko izglītību tas sagādā 
grūtības, jo viņi var tiešām ļoti labi saprast 
likumdošanu, bet, kā to piemērot dzīvē, kā 

tieši grāmatvedim tajā brīdī ir jārīkojas, tas 
uzreiz pieprasa sava veida zināšanas par 
grāmatvedību. Tas bija veids, kā man apvie-
not juridisko un ekonomisko.

Fakultātes jubilejas gadā tiks 
izdota grāmata par IEVF vēsturi, tās 
absolventu sadaļā būsit iekļauta arī 
jūs. Ko tas jums nozīmē? Kā jums šķiet, 
kāpēc fakultāte jūs ir novērtējusi tik 
augstu?

Cik jauki, es nemaz to nezināju! Patī-
kami. Domāju, tas droši vien ir šo lekciju 
dēļ. Mums bija ļoti laba sadarbība ar 
fakultāti gan tajā periodā, kad es [promo-
cijas] darbu rakstīju, gan arī pēc tam, kad 
doktorantūru biju pabeigusi. Man bija 
ļoti interesanti iesaistīties universitātes 
darbā, un pieņemu – ja man šķita, ka 
man patīk lasīt šīs lekcijas, iespējams, ka 
arī cilvēki bija novērtējuši to pozitīvi. Ie-
spējams, ir arī kaut kādas aptaujas anke-
tas par to, kā studenti vērtē manu darbu. 
Bet tas ir mans pieņēmums, es tiešām 
nezinu, kādi ir kritēriji, pēc kā tas ir.

Tas tiešām ir liels gods. Un vēl jo 
vairāk, ka tas ir tieši RTU, sevišķi, ja ana-
lizēju sadarbību, kas man ir gadu gaitā 
izveidojusies ar universitātēm. Protams, 
tas ir mans pēdējais grāds, varbūt tāpēc 
[tuvāks], bet šī ir arī universitāte, ar ko 
esmu uzturējusi visilgākos kontaktus 
pēc studiju beigām. Protams, tas ir ļoti 
patīkami un pagodinoši, ka šāda atzinība 
man ir izrādīta.

Vai joprojām uzturat kontaktus ar 
RTU un savu fakultāti?

Es uzturu kontaktus ar savu [promo-
cijas] darba vadītāju Geipeles kundzi, 
mēs šad tad satiekamies, parunājam, 
bet kopumā ar manu darba režīmu ir ļoti 
grūti apciemot universitāti. Tas vairāk ir 
saglabājies tiešām personīgo, nevis pro-
fesionālo attiecību līmenī.

Es ar lielu prieku piedalīšos fakultātes 
jubilejas svinībās. Man tas būtu ļoti inte-
resanti – satikt gan studiju biedrus, gan 
studentus, gan arī mācībspēkus.

Kā jūs sevi redzat nākotnē? Vai neesat 
apsvērusi domu ko būtiski mainīt 
savā profesionālajā dzīvē, vai tomēr 
nodokļu joma jums ir tik iesūcoša un 
interesējoša, ka jūs tajā sevi redzat arī 
turpmākos gadus?

Pašlaik esmu apmierināta ar konsul-
tatīvo darbu, man tas tiešām patīk, man 
tas sagādā prieku, man patīk, ka es strā-
dāju nevis ar vienu industriju, bet ar ļoti 
daudzām dažādām, tātad jautājumi arī ir 
atšķirīgi. Tāpēc, jāsaka, pašlaik es to neap-
sveru, bet es nekādā gadījumā negribētu 
teikt, ka es to neapsvēršu absolūti nekad. 
Profesionālā dzīve mūžīgi attīstās, un 
mēs vienmēr skatāmies, kas būs tās nā-
kamās virsotnes, ko gribam sasniegt. Un 
varbūt tas ir arī konkrēti industrijā.

Man patīk, ka es strādāju nevis ar vienu 
industriju, bet ar ļoti daudzām dažādām, 
tātad jautājumi arī ir atšķirīgi

INTERVIJA
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Ko tieši jūs domājat ar «iešanu 
industrijā»?

Tas nozīmē iet uz kādu lielu uzņēmu-
mu, konkrētu. Ja pašlaik konsultatīvajā 
uzņēmumā mēs strādājam ar visu plašo 
spektru, tātad dažādiem uzņēmumiem, 
tad nomainīt to uz vienu enerģētikas 
nozares uzņēmumu vai finanšu sfēras 
uzņēmumu nozīmētu ļoti konkrēti iz-
vēlēties starp enerģētikas vai finanšu 
nozari, un tajā arī darboties. Tā būtu po-
tenciālā alternatīva. Pašlaik es noteikti to 
neapsveru. 

Jums ir liela pieredze darbā starp-
tautiskos uzņēmumos. Vai varat 
salīdzināt, kādas atšķirības ir starp 
darbinieku vadīšanu vai uzņēmumu 
konsultēšanu Londonā vai citviet pa-
saulē un Latvijā? 

Man pirmā atziņa radās, kad es aiz-
braucu no Latvijas uz Londonu. Toreiz es 
sapratu, ka Latvijā mēs cenšamies veidot 
darba grupas vai savas komandas pēc 
mūsu pašu līdzības. Tātad – visi gandrīz 
ir vienādi, ar līdzīgu domāšanas stilu, 
vienādu izglītību, viņi perfekti zina, ko es 
gribu, tātad ir ļoti vienkārši strādāt, viss 
notiek. Kad es nokļuvu starptautiskajā 
vidē, man pēkšņi vienā komandā bija jā-
mēģina salikt tik daudz dažādu naciona-
litāšu [cilvēku], atšķirīgi domāšanas stili 
un, galvenais, dažādas izglītības, dažā-
das pieredzes. Es secināju, ka patiesībā 
tas strādā daudz labāk, ja mēs spējam 
šīs atšķirības atrast un kaut kādā veidā 
tās apvienot vienā komandā. Vadīt 
šādus cilvēkus ir daudz grūtāk, jo tev 
ir jāspēj saprast, kā kuru no viņiem 
motivēt, kā ar viņiem strādāt. Te ir arī 
kultūras atšķirības. Cilvēks no Dienvid-
korejas ir noteikti citādāks nekā cilvēks 
no Austrālijas, jo viņiem ir pilnīgi atšķi-
rīga attieksme pret novērtēšanu, pret 
aizrādījumiem, piemēram. Tajā pašā 
laikā šīs komandas ir daudz efektīvākas 
un tās rada daudz jaunu ideju. Un tas ir 
kaut kas tāds, ko es cenšos ieviest dzīvē 
arī šeit. Protams, man nav iespējas šeit 
nokomplektēt komandu ar padsmit 
dažādām nacionalitātēm, bet tas, ko es 
cenšos panākt, ir tas, ka cilvēki tomēr 
nāk ar dažādām pieredzēm no dažā-
diem dzīves laukiem – lai viņi ir guvuši 
dažādu izglītību, varbūt daži ir mācīju-
šies ārvalstīs, daži varbūt ir [studējuši] 
pat ne ekonomiku un jurisprudenci, kas 
ir klasiski [mūsu nozarē], bet no sākuma 
studējuši kaut ko citu. Un arī dažādas 

vecuma grupas. Tāpat, protams, mums 
ir arī jātaisa labs mikslis starp vīriešiem 
un sievietēm, lai mēs radītu… Angliski ir 
labs vārds – diversity.

Dažādība.

Nu, dažādība, jā, droši vien. Bet ar 
diversity mums ir skaidrs, ka mēs runājam 
par to, ka tas ir attiecināms uz cilvēkiem, 
uz komandām, ka tām ir jābūt dažādām. 
Pašlaik es teiktu, ka man tas diezgan labi 
izdodas, es redzu, ka arī mazā tirgū tik 
un tā ir iespējams atrast cilvēkus ar ļoti 
dažādām pieredzēm. Tāpēc arī mudinu 
cilvēkus braukt uz ārzemēm vai nu stu-
dēt, vai nu braukt pieredzes apmaiņā uz 
mūsu pašu uzņēmumu citām valstīm un 
iegūt to dažādo pieredzi. Tā kā droši vien 
pati galvenā atziņa ir, ka, iespējams, mēs 
visu darām pareizi, bet var arī darīt citā-
dāk – tikpat pareizi, bet varbūt nonākt 
pie labāka rezultāta.

Kā šādā karjeras skrējienā pietiek 
laika ģimenei?

Es plānoju savu laiku ļoti efektīvi, ma-
nuprāt, vismaz cenšos. Ļoti cenšos. Līdz 

ar to es skatos uz to visu tā, ka nedēļa 
man ir darbam, kad es tiešām strādāju, 
tas ir mans fokuss tajā brīdī, savukārt 
brīvdienas man ir ģimenei. Es cenšos 
sestdienās un svētdienās nestrādāt, 
kas mūsu profesijā nav nemaz tik vien-
kārši un ierasti, jo ļoti daudzi cilvēki 
tomēr arī strādā ārpus sava laika.

Man ir trīs bērni. Un labākais veids, 
kā apvienot kaut kādas citas aktivi-
tātes, ir darīt tās kopā ar bērniem. 
Tāpēc ziemā mēs mīlam slēpot, vairā-
kas reizes gadā braucam slēpot kaut 
kur ārvalstīs un arī tepat Latvijā. Visi 
mūsu varbūt ne tik garie kalni, bet 
tik un tā ļoti mīļie – gan Siguldā, gan 
Žagarkalns un Ozolkalns Cēsīs, gan arī 
Milzkalns tepat Tukumā. Tie patiesībā 
ir ideāli, lai slēpotu kopā ar bērniem, 
nevis tās garās Alpu trases. Tas ir sava 
veida hobija apvienojums ar laika 
pavadīšanu ar ģimeni. Vasaras laikā 
mēs ļoti labprāt izbraucam ar riteņiem, 
mēs mīlam pabūt pie jūras. Tātad es 
apvienoju to būšanu kopā ar ģimeni ar 
tām lietām, kas man pašai interesē un 
patīk. Pašlaik tas darbojas labi, vismaz 
man tā šķiet. 

Kaut arī darbs Latvijā un Baltijas valstīs ir nosacīti mierīgāks, ar mazākiem un īsākiem 
pārlidojumiem, tomēr ceļošana K. Jarvi iedvesmo joprojām
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ZINĀTNE

ENERĢIJAS 
PĀRVEIDOTĀJS

Ņemot vērā 
aizvien pieaugošo 
pieprasījumu pēc 
elektroenerģijas, RTU 
pētnieks Jānis Zaķis 
meklē veidus, kā to 
efektīvāk pārveidot un 
izmantot sadzīvē

  LIGITA VAITA

Šogad RTU Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultātes (EEF) 
Industriālās elektronikas un 
elektrotehnikas institūts (IEEI) svin 
15 gadu jubileju. Institūts var lepo-
ties ar gana lielu un spēcīgu jauno 
zinātnieku paaudzi, un viens no tās 
ir arī Jānis Zaķis, kurš pērn saņēmis 
goda nosaukumu «RTU Gada jaunais 
zinātnieks 2015». 

«Es nezinu, vai vispār esmu 
zinātnieka tips,» par sevi saka 
J. Zaķis, jo viņam bez pētniecības 
darba laboratorijās aizraujoša 
šķiet tieši zinātnieka daudzveidīgā 
ikdiena. «Katru dienu es daru ko citu 
un mācos – gan pieteikt un īstenot 
projektus, gan publiski uzstāties 
un «pārdot» sevi uzņēmējiem, gan 
organizēt zinātniskās konferences 
un darboties starptautiskā zināt-
niskā vidē. Katra diena ir citāda,» tā 
pētnieks, kurš redz iespējas, kā vēl 
IEEI varētu izmantot savu jau uzkrā-
to pieredzi un resursus, lai kļūtu aiz-
vien pazīstamāki Eiropā un pasaulē.

Apmierināt arvien pieaugošās 
prasības pēc elektroenerģijas

J. Zaķa pētījumu lauks ir spēka elek-
tronikas pārveidotāji jeb, kā viņš pats 
saka, mazās melnās kastītes (protams, 
kastīte var būt arī citā krāsā), kas viena 
veida elektroenerģiju ļauj  pārveidot 
citā, tā tik ērtu un ierastu padarot mūsu 
ikdienu, lietojot dažādas elektroierīces. 
«Ļoti vienkāršs piemērs – tīklā ir maiņ-
strāva (220 voltu), bet mobilā telefona 
uzlādei ir vajadzīga līdzstrāva, jo lielākā 
daļa mūsdienu telefonu bateriju tiek 
lādēta ar līdzstrāvu. Tāpēc ir vajadzīgs 
kaut kas par vidu – spēka elektronikas 
pārveidotājs, kas pārveido maiņstrāvu  
(220 volti) uz līdzstrāvu (5 volti). Kā 
arī otrādi, izmantojot alternatīvās un 
atjaunīgās elektroenerģijas avotu ra-
žotu līdzstrāvu, pārveido uz 220 voltu 
maiņstrāvu. Ikdienā mēs to saucam par 
lādētāju,» stāsta J. Zaķis. Tāpat ļoti aktu-
āls ir lietderības faktors – kā maksimāli 
samazināt enerģijas zudumus sistēmā? 
Kā nodrošināt, lai enerģija pārveidotājā 
nezūd un nesāk sildīt gaisu? Viņš salī-
dzina – ja telefona lādētājs darbojoties 
kļūst silts, tas liecina par enerģijas zudu-
miem, un līdzīgs princips novērojams 

jebkurā spēka elektronikas pārveidotājā, 
jebkurā «melnajā kastītē» – tā ar dažiem 
sadzīviskiem piemēriem izprast savas 
pētniecības lauku palīdz J. Zaķis.

Viņš piebilst, ka arī tagad tik aktuālie 
alternatīvās un atjaunīgās elektroener-
ģijas veidi, piemēram, saules baterijas 
vai vēja ģeneratori, mudina meklēt 
aizvien jaunu pārveidotāju risinājumus. 
«Saules var būt vairāk vai mazāk, vējš 
arī nereti pierimst,  bet mūsu prasības 
pēc elektroenerģijas un tās kvalitātes 
tāpēc nemazinās,» tā pētnieks, paskaid-
rojot, ka spēka elektronikas pārvei-
dotāji ir nozīmīgi arī elektroenerģijas 
uzkrāšanā.

Mūsu pētniecības darbs pārsvarā ir 
saistīts ar jaunu risinājumu izstrādi un 
esošo  uzlabošanu, nedomājot par kon-
krētiem komerciāliem piedāvājumiem,  
tāpēc zinātnieki uz šiem faktoriem 
sākotnēji neskatās, mūsu uzdevums ir 
eksperimentēt ar jauniem materiāliem, 
risināt tehnoloģiskas problēmas. Savu-
kārt par produkta attīstību – dizainu, 
cenu, ekspluatācijas drošību – jau tālāk 
domā industrija, tas ir tā saucamais pro-
duct development,» skaidro J. Zaķis.
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Savu 15. jubileju IEEF nosvinēja 
jūnijā. J. Zaķis ir pārliecināts – institūts 
darbojas pareizā virzienā, ir uzņēmis 
pareizo darbības kursu. «Rektors (RTU 
rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis ir IEEI 
direktors) vienmēr uzsver, ka institūtā ir 
daudz jaunu, spēcīgu, zinošu un zināt-
kāru pētnieku. Tas rada pārliecību, ka 
institūtam priekšā ir liela nākotne,» spriež 
J. Zaķis, piebilstot, ka uz kolēģu pieredzi 
un zināšanām norāda tendence, ka bieži 
RTU jauno zinātnieku darbs un zināšanas 
ir augstu novērtētas arī industrijā. «Viņus 
kā labus speciālistus «pārpērk» lielie uz-
ņēmumi,» stāsta pētnieks, piebilstot, ka 
tas nākotnē institūtam var radīt grūtības, 
tomēr vienlaikus liecina par RTU studiju 
augsto kvalitāti. 

J. Zaķis uzskata, ka ļoti būtiska ir arī 
starptautiskā sadarbība pētniecības 
jomā. Tieši tāpēc viņš jau vairākus gadus 
aktīvi sadarbojas ar Tallinas Tehnisko uni-
versitāti, kas ir viena no RTU partnerinsti-
tūcijām. Sākotnēji sadarbība bija pēcdok-
torantūras līmenī, kas vēlāk pāraugusi 
kopīgos projektos un citos zinātniskos 
pasākumos. Lai arī darbošanās dažādās 
vidēs ir daudzsološa un aizraujoša, tomēr 
pētnieks atzīst, ka lielāko daļu savu spēku 
vēlētos veltīt savai Alma Mater. 

«Neesmu tikai zinātnieka tips»

Jautāts, kas viņu notur zinātnē, 
J. Zaķis spriež, ka dažādība – iespēja teju 
katru dienu darīt ko citu. «Es neesmu 
konveijera cilvēks, nespētu katru dienu 

darīt vienu un to pašu. Pētniekam tas 
darbs tomēr ir ļoti, ļoti daudzveidīgs. 
Šodien viņš ir laboratorijā, viņš pēta, tad 
nākamajā dienā brauc uz konferenci 
un prezentē zinātniskus rezultātus. Citu 
dienu atkal dodas pie uzņēmēja, cenšas 
pārdod savus pakalpojumus,» pētnieka 
ikdienu ieskicē J. Zaķis. 

Pretēji stereotipiem par zinātniekiem, 
viņu aizrauj visa jaunā pieredze, publiskā 
uzstāšanās, adrenalīns, meklējot aizvien 
jaunas iespējas finansējuma piesaistē. 
«Es jau dažreiz saku, ka nezinu, vai es vis-
pār esmu zinātnieka tips. Ja man tikai pie 
kaut kāda zinātnes galda piesēdinātu, 
es laikam to nevarētu, man vajag visu to, 
kas riņķī apkārt. Jā, tas bieži vien ir stre-
saini, jo es visu laiku kaut ko daru pirmo 
reizi,» spriež J. Zaķis, piebilstot, ka tāpēc 
nereti sanākot strādāt ne tikai nenormē-
tu darbalaiku, bet arī savā atvaļinājumā. 
«Tā ar mums, zinātniekiem, ir,» viņš smai-
dot nosaka. 

bija tikai viens stāvs. Tagad – jauna ēka, 
jaunas laboratorijas un iekārtas, daudz 
plašākas telpas. Tas viss ir tik ļoti mainī-
jies, kopš laika, kad es vēl studēju,» tā 
J. Zaķis. Kad 2001. gadā tika dibināts IEEI, 
viņš studējis bakalaura studiju 3. kursā 
un jau sācis darboties pirmajos nopiet-
najos pētījumos, līdz ar to var teikt, ka 
audzis līdz ar pašu institūtu kopš pašiem 
tā pirmsākumiem. 

«Labākais, ka institūtam vēl ir kur 
augt. Nav jau tā, ka mēs esam pati 
pilnība, mums ir kur pilnveidoties vai 
vismaz iespējas darīt to straujāk,» tā 
J. Zaķis. Viņš uzskata, ka pētniekiem 
jācenšas vairāk sadarboties starptau-
tiski, doties pieredzes apmaiņā, lai 
tur iegūtās zināšanas atvestu atpakaļ. 
«Protams, tas vienlaikus ir izaicinājums, 
viņus arī  noturēt.» Velkot paralēles ar 
Tallinas Tehniskās universitātes pie-
redzi, pētniekam ir prieks, ka arī RTU 
ļoti rūpējas, lai pētnieki gūtu papildu 

CV
Jānis Zaķis 
RTU EEF IEEI vadošais pētnieks

Lielākie īstenotie projekti: 

Latvijas Zinātnes padomes sadarbības 
projekts (RTU, FEI, Ventspils Augstskola) 
«Jauns integrēts pazeminošais-paaugsti-
nošais daudz-līmeņu invertors atjaunoja-
mās enerģijas pielietojumiem». Projekta 
vadītājs J. Zaķis.

Latvijas Zinātnes padomes tematiskā pē-
tījuma projekts «Pilnās pretestības avota 
līdzstrāvas pārveidotāja izpēte». Projekta 
vadītājs J. Zaķis.

Piesaistītais finansējums RTU kopš  
2012. gada: 471 495 eiro.

J. Zaķis ir vadījis vairākus projektus, 
tāpēc zina, cik grūti būt atbildīgam ne 
tikai par savu, bet arī projektā iesaistīto 
cilvēku finansiālo drošību. «Pētniekam 
vispār ir divi laimīgi brīži viņa darba 
gaitā – viens ir tad, kad viņš saņem 
finansējumu projekta īstenošanai, un 
otrs, kad projekta atskaite ir pieņemta. 
Visu pārējo laiku viņš domā, kā lai iz-
pilda to, ko viņš ir projekta pieteikumā 
sasolījis,» pasmaida RTU Gada jaunais 
zinātnieks.

Kāpināt izaugsmes tempu

Institūts šo gadu laikā ir būtiski 
audzis – lielā mērā tas noticis, pateico-
ties infrastruktūras attīstībai, uzskata 
pētnieks. «Agrāk mums visiem [institūtā] 

pieredzi, stažējoties partnerinstitūcijās, 
tādējādi nodrošinot zināšanu straujāku 
pieaugumu. «Tādā veidā tās zināšanas 
ienāk daudz plašāk, un uzņemtais temps 
ir straujāks,» salīdzina J. Zaķis. 

Nosaukumu «RTU Gada jaunais 
zinātnieks» viņš uztver vienlaikus gan 
kā darba novērtējumu, gan pienāku-
mu – daudz kas jāpierāda pašam sev. 
«Nedrīkst apstāties. Tagad  kolēģi vairāk 
zina, ar ko es nodarbojos, un tas arī uzliek 
atbildību turpināt iesākto, neapstāties. 
Nenolaist rokas, ja kaut kas neizdodas,» 
stāsta zinātnieks, kurš arī savus kolēģus 
vienmēr mudinot meklēt aizvien jaunas 
iespējas, kā rast finansējumu projektiem 
un vienlaikus tos īstenot pie mums, RTU, 
nevis kādos uzņēmumos. 

Jānis Zaķis ir RTU Gada jaunais zinātnieks 2015
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REPORTĀŽA

HELIKOPTERS  
UZ  JUMTA
RTU mācību helikopters 
pārceļas uz jaunām mājām 
studentu pilsētiņā Ķīpsalā 

  BAIBA ROGA

Ne viena vien rīdzinieka izbrīnā paceltais acu skatiens un mobilā 
telefona kameras zibsnis nodevīgi vēstīja par kaut ko neierastu Rīgas 
pilsētvidē, kad maija sākumā, noenkurots uz kravas auto piekabes, 
cauri Latgales priekšpilsētai centra virzienā lēni slīdēja RTU Mašīnzinību, 
transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) Aeronautikas institūta 
studentu lolojums – mācību helikopters  «MI-2». Aculiecinieki to 
pieķēra ceļā uz savām jaunajām mājām RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā.

Teju deviņvīru spēks bija nepieciešams, lai mācību heli-
kopteri izstumtu no gaisa kuģu  tehniskās apkopes mācību 
laboratorijas Lomonosova ielā, kurā kopš 2014. gada par 
helikopteri rūpi turēja jeb tā tehnisko apkopi apguva pro-
fesionālā bakalaura studiju programmas «Aviācijas trans-
ports» 2.–4. kursa studenti.

Konkrētais RTU helikopters vairs nav paredzēts 
lidojumiem, tādēļ tā pārvietošana bija sarežģīts un 
laikietilpīgs process. Izstumts no laboratorijas, tas ar īpaša 
pacēlāja palīdzību tika iecelts kravas automašīnā, kur tika 
rūpīgi piestiprināts. 

Svarīgi bija atrast īstās balsta pozīcijas, lai helikopters 
pārvešanas laikā netiktu sabojāts vai neizkustētos, radot 
draudus satiksmes drošībai. Tādēļ helikopters tika novietots uz 
koka paliktņiem un nostiprināts ar īpašām kravas pārvadāšanai 
paredzētām siksnām.

Helikoptera pārvešana ir viens no posmiem institūta ceļā 
no tā pašreizējām mājām Lomonosova ielā uz RTU studentu 
pilsētiņu Ķīpsalā, kur tuvāko gadu laikā iecerēts koncentrēt 
RTU fakultātes un institūtus, studentu pilsētiņu veidojot par 
Baltijas reģionā nozīmīgu inženierzinātņu centru.
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Lai netraucētu citiem satiksmes dalībniekiem, helikoptera 
spārni pirms pārvešanas tika noņemti un pa vienam novietoti 
kravas nodalījumā.

Neilgi pēc tam, kad helikopters, droši nostipri-
nāts, beidzot sāka savu ceļojumu uz Ķīpsalu, negai-
dītus izaicinājumus tam sagādāja Rīgas satiksmes 
infrastruktūra. Helikopters, sapinoties trolejbusu 
kontakttīkla posmā, uz brīdi bloķēja Lomonosova 
ielas satiksmi. Situāciju steidza glābt «Rīgas Satik-
smes» Avārijas dienesta brigādes, un pēc nepilnām 
15 minūtēm helikopters jau bija no vadiem atsvabi-
nāts, bet satiksme – atjaunota.

Lai helikoptera pārvešanā nerastos vēl citi neplānoti izaici-
nājumi, turpmāko ceļu uz Ķīpsalu tas mēroja Avārijas dienesta 
ekipāžas pavadībā.

Veiksmīgi sasniedzis RTU studentu pilsētiņu Ķīpsa-
lā, helikopters mērķtiecīgi devās jaunās RTU Labora-
toriju mājas virzienā, kur aprīlī nogādāta arī RTU MTAF 
Aeronautikas institūta virzuļdzinēja mācību lidmašīna 
«Socata-883 RALLYE» un citi aviācijas nozarei būtiski 
agregāti.

Tagad helikopters atradīsies uz Laboratoriju mājas jumta. Arī turp-
māk studenti to varēs izmantot mācību nolūkos, tam veicot pilnu tehnis-
kās apkopes ciklu, imitējot reālas ekspluatācijas darbu saskaņā ar Eiropas 
Aviācijas drošības aģentūras (EASA – European Aviation Safety Agency) 
prasībām. Veicamo darbu spektrs ir ļoti plašs, piemēram, reduktora, dzi-
nēja,  šasijas  un citu agregātu, mezglu un konstruktīvo elementu tehnis-
kā apkope un remonts. Institūta direktors profesors Aleksandrs Urbahs 
uzsver, ka ar šādu praktisko pieredzi studenti, absolvējot institūtu, ir laip-
ni gaidīti jebkurā aviokompānijā. 
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SPAGETI TILTU PAVĒLNIEKI
RTU studenti – topošie būvinženieri – jau 
otro reizi pēc kārtas izcīna makaronu tiltu 
konstruēšanas pasaules čempionu titulu

  DITA ARĀJA

Makaronu pārdevēji viņus jau 
pazīst – Lauris Lubgans, Lauris Lo-
dītis un Kristaps Zeps ir gruntīgi un 
izvēlīgi balto miltu trubiņu pircēji. 

Šāda tāda prece viņiem neder –  
tikai pārbaudītas vērtības un iz-
meklētas zortes. Puiši nav pavāri, 
bet topošie būvinženieri, un maka-
ronus viņi nevāra, bet gan no tiem 
būvē tiltus. Tik stiprus, ka jau otro 
reizi viņu komanda «Bridge iT» ir 
tikusi pie makaronu tiltu  

konstruēšanas pasaules čempionu 
goda. Viņi visi ir mūsējie – RTU Būvnie-
cības inženierzinātņu fakultātes (BIF) 
studenti, kuru nākotnes ceļi un tilti būs 

tikpat stipri kā no makaroniem būvētie. 
Jo labi makaroni ir tikpat kā betons, 
un puišu konstruētais tikai nepilnu ki-
logramu smagais trijstūrveida tilts šo-
gad Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā 
notikušajās pasaules makaronu tiltu 
konstruēšanas sacensībās spēja izturēt 
468,8 kilogramu slogojumu.

Āķis lūpā!

Nav jau tā, ka Lauris, Lauris (kuru 
turpmāk sauksim par Lodīti, kā viņu 
draudzīgi dēvē komandas biedri) un 
Kristaps būtu no bērna kājas makaro-
nus kopā lipinājuši, lai tagad, studentu 
gados, baudītu savus zelta mirkļus. Nē. 
Viss sākās tikai pirms trim gadiem Burt-
nieku ielas kojās. Kristaps bija internetā 
izlasījis, ka RTU mehi jeb Mašīnzinību, 
transporta un aeronautikas fakultātes 
studentu pašpārvalde rīko makaronu 
tiltu konstruēšanas sacensības «Stiks». 
Interesanti. Derētu pamēģināt. Un puiši 
sāka līmēt kopā makaronus. Pirmais 
viņu tilts – 600 gramu konstrukcija – iz-
turēja tikai 27 kilogramus. Līme neesot 
bijusi pareizā, un paši arī nebija īsti 
izlasījuši sacensību nolikumu un tiltu 
būvējuši tikai no spageti, taču vajadzē-
jis lietot arī citas makaronu trubas un 
trubiņas. Neveiksme un plinte krūmos? 
Nebūt ne! Tieši pretēji – azarts un āķis 
lūpā. Un makaronu tiltu konstruēšana 
kojās un RTU laboratorijās turpinājās.

Puiši lielu paldies saka atsaucīga-
jam BIF mācībspēkam un jaunajam 

Pārdevējas «Bridge iT» komandu jau pazīst – 
apjautājas par sasniegumiem un pie reizes 
pastāsta, kādus makaronus iegādājušās 
konkurentu komandas
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zinātniekam Kasparam Kalniņam. Viņš 
neliedzis komandai savu padomu 
un atvēlējis laboratoriju, kur notikusi 
makaronu izpēte. Testējuši dažādu 
firmu makaronus – kāda tiem izturība, 
kādos apstākļos liecas, lūst, stiepjas, 
kā uz makaroniem iedarbojas mitrums, 
sausums, temperatūras maiņa. Tas viss 
ir svarīgi, īpaši, ja grib nokļūt uz uzvarē-
tāju pjedestāla.

Pēc ilgiem pētījumiem atklājuši, ka 
vislabāk der «Barilla» un «Rustichella 
d’Abruzzo» firmas makaroni, ko Latvijā 
var nopirkt tikai vienā – delikatešu veika-
lā «Gastronome». Tur pārdevējas «Bridge 
iT» komandu jau pazīst – apjautājas par 
sasniegumiem un pie reizes pastāsta, kā-
dus makaronus iegādājušās konkurentu 
komandas, kas arī nesnauž ar adīkli rokā, 
bet uzcītīgi strādā, lai atklātu makaronu 
izturības noslēpumu.

Vispār jau nav tā, ka komandas 
savstarpēji nesarunātos. «Mēs tai lietai 
pieejam profesionāli – neskopojamies, 
padalāmies ar informāciju, cik kilogramu 
konstrukcijas ir izturējušas, kādas ir līmē-
šanas metodes, jo izstāstīt jau var, bet 
konstrukcijas atšķiras,» stāsta Lauris. To-
mēr par pašiem svarīgākajiem knifiņiem, 
kādi, bez šaubām, katram ir, lieki netērgā. 
Makaronu tiltu būvniecībā svarīgi ir pat 
tas, kādā virzienā un cik ilgi maisa līmi. 
Un «Bridge iT» ir sava, pašu atklāta un 
pārbaudīta, līmes sagatavošanas meto-
de. Un «sava» līme arī – pārliecinājušies, 
ka vislabāk der tā, ko ražo «Bison».

Gan arka, gan trijstūris

Makaronu tilts top lēni. Vispirms ne-
pieciešams izdomāt, kādu konstrukciju 
veidot – arku (bridge kategorijā) vai trij-
stūrveida (support kategorijā). «Bridge 
iT» labākos rezultātus ir sasnieguši ar 
supporta konstrukciju. Gan šogad, gan 
pērn Budapeštā, starptautiskajās sa-
censībās, uzvaru izcīnīja tieši ar trijstūr-
veida tiltu, kas šogad izturēja 468,8 ki-
logramu, bet pērn – 488,3 kilogramus, 
kas ir komandas personīgais rekords. 
2015. gadā pasaules čempionātā ar 
«Bridge iT» vārdu Lauris gan startēja 
kopā ar citu RTU studentu – Krišjāni 
Silicki, jo Kristaps un Lodītis citu darbu 
dēļ nevarēja piedalīties. Šogad gan 
vecā komanda atkal ir kopā un support 
kategorijā Budapeštā startēja vēl arī ar 
otru trijstūra tipa tiltu, kas salūza, sa-
sniedzot 443,6 kilogramus. Šis rezultāts 

puišiem Ungārijā ļāva uz goda pjedes-
tāla kāpt otro reizi, attiecīgajā kategori-
jā ierindojoties arī trešajā vietā.

«Nevar pateikt, kura tipa kons-
trukcijas labākas,» saka Lauris. Katrai 
nepieciešams izmantot citus būvēša-
nas paņēmienus. Otra RTU komanda 
«JAM», kurā apvienojušies mehi un kas 
arī piedalījās sacensībās Ungārijā, katru 
gadu būvē vienu un to pašu konstruk-
ciju, to pilnveidojot, taču starptautiskie 
uzvaras lauri vēl nav plūkti. «Bridge iT» 

mazos tiltus, ko pēc tam slogo, pārbau-
dot to izturību un nosakot uzvarētājko-
mandu, kas būs cienīga Latvijas un RTU 
vārdu nest pasaulē. Un tikai tad, kad ko-
manda pierādījusi savu pārākumu, sākas 
lielā gatavošanās Budapeštai, kur maka-
ronu tiltu sacensības 2016. gada pavasarī 
notika jau vienpadsmito reizi.

Kļūdīties nedrīkst

Lauris, Lodītis un Kristaps intervijas 
laikā demonstrē finiera veidni, kurā tapis 

izmēģina dažādas konstrukcijas, lai pa-
šiem interesantāk.

Uz Ungāriju tā vienkārši nemaz 
nevar tikt. Vispirms Rīgā ir jāuzvar 
vietējās makaronu tiltu būvēšanas sa-
censībās «Stiks», kur piedalās studentu 

un vidusskolēnu komandas ne tikai no 
Latvijas, bet arī kaimiņzemēm. RTU mehi 
tradicionāli spageti tiltu būvēšanas sa-
censības rīko katru gadu pavasarī, martā. 
Tad Ķīpsalā visas dienas garumā vairāki 
desmiti jauniešu līmē gan lielos, gan  

uzvarētājtilts, veidnes trijstūra formā lī-
mējot makaronus. Bet pirms tam nepie-
ciešams pamatīgs sagatavošanās  
darbs – top aprēķini un rasējumi, jo 
bez tiem izturīgu tiltu neuzcelsi. Viens 
no galvenajiem veiksmes faktoriem – 
pareizais tilta leņķis, lai izturētu pēc  

iespējas lielāku smagumu. Kad tilta 
forma izdomāta un uzkonstruēta, tiek 
uzmeistarota pati veidne un notiek ma-
karonu sagatavošana, ar īpašu slīpmašīnu 
tos sagriežot nepieciešamajos gabalos. Tā 
jau, tikai vienkārši runājot, miltu trubiņu 

Fo
to

 E
dg

ar
s Š

pe
ng

el
is

 u
n 

no
 p

er
so

nī
gā

 a
rh

īv
a

Salauztos gabalus viņi laukā nesviež – rūpīgi 
savāc, ved mājās un pēta, lai redzētu, kur 
bijuši kritiskie punkti, kā tilts lūzis, jo tikai 
tā iespējams iegūt zināšanas un mācības 
nākotnes tiltiem

Par RTU studentu komandas «Brige iT» puišiem, kas kļuvuši par divkārtējiem pasaules 
čempioniem makaronu tiltu būvniecībā, interesējas arī prese
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veidojumus sauc par spageti tiltiem, taču 
patiesībā tie sastāv ne tikai no spageti, 
bet dažādas formas makaroniem.

Uzvarētājtilts tapis gan no tievajiem 
spageti, gan resnām trubām, kuru dia-
metrs sasniedz pat 13 milimetru. Citas 
komandas tiltus tapinot no nūdelēm. 
«Rīgā salīmējam tikai 20 % tilta – kopnes, 
bet pārējais top Budapeštā, jo savilce 
jālīmē pēdējā brīdī, lai neuzpūšas,» stāsta 
Kristaps. Puiši, balstoties zināšanās un 

pieredzē, izstrādājuši arī tilta pārvietoša-
nas mehānismu. Uz Budapeštu komanda 
brauc ar mašīnu un tilta sastāvdaļas ved, 
rūpīgi sapakotas speciāli šādai pārvieto-
šanai uztaisītā kastē, kur salīmēto daļu 
drošību sargā putukartona iepakojums. 
Plēvē gan tilta detaļas nedrīkst tīt. Vispār 
svarīgi, lai makaroni netiek pakļauti 
temperatūras maiņai un mitruma ie-
darbībai. Ja tas tā notiek, tad ir cauri 
un pagalam, un uz labu rezultātu var 
necerēt, jo makaronos rodas  
mikroplaisas un tilts kļūst neizturīgs. 
«Ja pieļauj kaut nelielu kļūdu, rezultāts 
uzreiz noiet lejā. Kļūdīties nedrīkst,» 
saka Lauris.

Pagaidām ar salīmēto tilta kons-
trukciju transportēšanu problēmu nav 

bijis – nekas nav saplīsis vai salūzis. 
Labi izdevies arī uz vietas salīmēt savil-
ci jeb tilta pamatni. «Atklājām, kā savil-
ci labi uztaisīt. Un savilcē vajag arī ielikt 
kādu makaronu vairāk,» stāsta Lauris. 
Viņš ir tas galvenais runātājs un stāstī-
tājs, kamēr Kristaps sarunā piemet pa 
frāzei, pa teikumam, bet Lodītis abu 
komandas biedru stāstījumu atbalstoši 
apstiprina ar galvas mājienu. Taču tilta 
līmēšanā gan izteikta līdera neesot: 
«Darām  reizē, rotējam.»

Makaroni aiziet pa gaisu

Budapeštā tiešām viss laiks paiet, 
strādājot pie tilta. Pēdējā naktī pirms 
tiltu pārbaudes tradicionāli gulēšana 
nesanākot, jo ir līmēšanas darbi, kuri 
jāveic tikai īsi pirms tilta slogošanas. 
Un, ja nepieciešams, šis tas arī jāpalabo, 
piemēram, ja kāds makarons pastiepies 
garāks, to rūpīgi saīsina un tā daļas at-
kal salīmē.

«Vienam tiltam aiziet aptuveni  
80 cilvēkstundu,» stāsta Lauris. Bet 
tilts slogojot sabrūk pāris sekundēs. 
Sacensību oficiālajā video palēnināju-
mā internetā redzams izšķirošais brī-
dis, kurā «Bridge iT» kļuva par pasau-
les čempioniem. Pāris sekunžu pirms  

slogošanas puiši vēl rūpīgi nostiprina 
tilta konstrukcijas un tad – viens īss mir-
klis, un makaronu gabali aiziet pa gaisu. 
Un  pelnītā uzvara rokā! «Šogad tik smuki 
nesalūza – palika lieli gabali. Iespaidīgāk, 
kad salūzt smalkos gabalos un pašķīst 
uz visām pusēm,» teic Lauris. 

Salauztos gabalus viņi laukā ne-
sviež – rūpīgi savāc, ved mājās un pēta, 
lai redzētu, kur bijuši kritiskie punkti, kā 
tilts lūzis, jo tikai tā iespējams iegūt zinā-
šanas un mācības nākotnes tiltiem. Puiši 
jau izdomājuši jaunu tilta konstrukciju, 
ko grib izmēģināt nākamajās sacensībās. 
Un vispār viņu sapnis ir pārsist līdzšinējo 
pasaules rekordu – 578,3 kilogramus, ko 
savulaik sasnieguši ungāri. Tagad gan 
spageti tiltu būvētāji ne tikai Latvijā, bet 
arī citās valstīs novērojuši neiepriecinošu 
tendenci, ka tilti, kaut būvēti no tās pa-
šas firmas makaroniem, kļūstot aizvien 
neizturīgāki. Iespējams, ražotāji mainījuši 
makaronu izgatavošanas tehnoloģiju, 
min puiši.

Nav jau pasaulē daudz spēcīgu ma-
karonu tiltu būvētāju – Ungārijā sacen-
sībās šogad piedalījās 10 komandu – no 
Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Rumānijas, 
Turcijas, Irānas, Bulgārijas. Puiši novē-
rojuši, ka viena komanda makaronus 
ne tikai līmējusi, bet arī apsmidzinājusi 
ar līmi, kaut tas nav atļauts. Neviens 
gan viņiem aizrādījis neesot, un Lau-
ris saka – šoreiz tas tā arī neietekmēja 
sacensību rezultātus. Pēc sacensību 
noteikumiem tilts nedrīkst pārsniegt 

Makaronu tiltu būvniecībā svarīgi ir pat tas, 
kādā virzienā un cik ilgi maisa līmi

Tikai video palēninājumā var redzēt, cik  strauji un pēkšņi 80 stundu veidotais makaronu tilts Ungārijas sacensībās sabruka pie 
468,8 kilogramu svara
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viena kilograma svaru, tāpēc īpaši rūpīgi 
ir jāizvērtē arī līmēšanas tehnoloģija, un 
savs svars vārda vistiešākajā nozīmē ir 
arī slogošanas procesā nepieciešamajai 
skrūvei, kura arī tiek ieskaitīta tilta kopējā 
masā un tāpēc tiek īpaši pasūtīta un izga-
tavota no titāna, lai bez vajadzības svaru 
nepalielinātu.

Stiepe, spiede, šķērsgriezuma 
laukums

Tilta slogošanai ir savs šarms. Īpaši tas 
izpaudās, kad Lauris un Krišjānis šā gada 
martā tiltu slogoja Latvijas Televīzijas 
(LTV) raidījumā «Gudrs, vēl gudrāks», kur 
RTU studenti eksperimentus rādīja un 
jautājumus uzdeva 2015./2016. gada 
raidījuma sezonā. Toreiz puiši bija uzbū-
vējuši mazo – 200 gramīgo – tiltu, kuram 
pēc sākotnējiem aprēķiniem vajadzēja 
izturēt 100 kilogramu slogojumu.

Kad studijā mazajam tiltam piestip-
rinātajā finiera platformā sāka likt svaru 
ripas un raidījuma dalībnieki saprata, ka 
viens tāds neliels makaronu veidojums 
spēj izturēt vispirms 20, tad 40, tad 60 
un tad 80 kilogramu smagumu, studijā 
valdīja satraukuma un gaidu pilns  

klusums. Cik vēl kilogramu? Simts! Un 
kad slogojums sasniedza 105 kilo-
gramus un, kā bija plānots, makaroni 
pašķīda uz visām pusēm, klusumu 
pārtrauca skaļi aplausi. Raidījuma da-
lībniekiem un viņu līdzjutējiem bija 
iespējams pārliecināties par vienu no 
inženierzinātņu brīnumiem – izturīgus 
tiltus var būvēt arī no makaroniem!

RTU iegūtās zināšanas noder ma-
karonu tiltu konstruēšanā, atzīst puiši. 
Lauris un Kristaps ir kursabiedri un 
studē būvniecību, savukārt Lodītis – 
transportbūves. Protams, skolā iemā-
ca teoriju, bet, konstruējot makaronu 
tiltus, to iespējams izmantot praksē 
un pārliecināties, kā strādā stiepe, 
spiede, šķērsgriezuma laukums. Tā-
pat pašiem, balstoties uz iegūtajām 

zināšanām, jāizdomā tilta būvēšanas 
tehnoloģijas.

Līdz bakalaura grāda iegūšanai Lau-
rim un Kristapam atlicis vien pusgads, 
Lodītim – mazliet vairāk par gadu, taču 
puiši jau strādā. Ko tālāk? Rādīs laiks. 
Puiši, kaut Lauris un Kristaps jau būs 
RTU absolventi, vēl gribētu piedalīties 

2017. gada sacensībās. Teorētiski tas 
būtu iespējams, jo pēc sacensību nosacī-
jumiem komandā ir jābūt vismaz vienam 
studentam, un Lodītis nākamgad pavasarī 
vēl studēs RTU. Un varbūt tieši 2017. gadā 
«Bridge iT» izdosies sasniegt savu mēr-
ķi – pārspēt spageti tiltu konstruēšanas 
pasaules rekordu. Jo vēl neviens cits tik 
labi nav iepazinis makaronu dvēseli, kā to 
spējuši RTU makaronu pētnieki. 

Svarīgi, lai makaroni netiek pakļauti 
temperatūras maiņai un mitruma iedarbībai. 
Ja tas tā notiek, tad ir cauri un pagalam, un uz 
labu rezultātu var necerēt, jo makaronos rodas 
mikroplaisas un tilts kļūst neizturīgs

RTU studentu veidotais 200 gramu tilts, kas salūza pie 105 kilogramu slodzes, pārsteidza arī 100 000 televīzijas skatītāju LTV raidījumā 
«Gudrs, vēl gudrāks»
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IN MEMORIAM

DATORZINĀTNES 
VIZIONĀRS
DITF profesors Arkādijs 
Borisovs vienmēr tiecās sekot 
līdzi laikam un atklājumiem 
zinātnē, viņš darbam RTU 
zinātnē un pedagoģijā veltījis 
teju 50 gadu

2016. gada 14. maijā mūžībā aizgājis 
RTU Datorzinātnes un informācijas tehno-
loģijas fakultātes (DITF) profesors Arkādijs 
Borisovs – tehnisko zinātņu doktors, 
habilitēts datorzinātņu doktors, Latvijas 
zinātnes skolas dibinātājs lēmumu pie-
ņemšanas teorijā, izplūdušas informācijas 
apstrādes metodēs un intelektuālajās 
datortehnoloģijās. 

Zinātnes entuziasts no  
augstskolas sola

Pēc Rīgas Politehniskā institūta (RPI, 
tagad – RTU) absolvēšanas 1964. gadā  
A. Borisovs profesora Jāņa Oša vadībā 
izstrādāja un 1970. gadā RPI aizstāvēja 
tehnisko zinātņu kandidāta darbu par 
tematu «Daži apmācības algoritmi sis-
tēmu diagnostikai ar izplūdušām stā-
vokļu klasēm». Tajā pašā gadā A. Bori-
sovs aktīvi piedalījās RPI Automatizēto 
vadības sistēmu (AVS) katedras izveidē 
un kļuva par tās ilggadējo vadītāju.

«Būdams zinātnes entuziasts un 
tikko nodibinātās Automātikas un 
skaitļošanas tehnikas fakultātes de-
kāns, es pulcināju ap sevi talantīgākos 
studentus, cenzdamies viņus ieintere-
sēt veidot zinātnieka karjeru. Arkādijs 
Borisovs bija pirmais, kurš bez vilcinā-
šanās atsaucās. Viņa gatavība zinātnei 
ziedot savu dzīvi uzreiz bija skaidra un 
nepārprotama. Talants, entuziasms un 
lielās darba spējas bija pamatā tam, ka 
viņš kļuva par cienījamu zinātnieku. Par 
skolotāju savam kuplajam audzēkņu 
pulkam, no kuriem daudzi papildināja 

arī fakultātes darbinieku saimi,» atmi-
nas DITF profesors Jānis Osis.

1986. gadā A. Borisovs aizstāvēja teh-
nisko zinātņu doktora disertāciju par lē-
mumu atbalsta metodēm un algoritmiem 
daudzkriterialitātes un izplūdušas sākot-
nējas informācijas apstākļos un 1988. 
gadā kļuva par AVS katedras profesoru. 
1997. gadā viņš dibināja RTU Intelektu-
ālo datortehnoloģiju profilinstitūtu un 
kļuva par tā direktoru. Kopš 2003. gada 
A. Borisovs strādāja par profesoru RTU 
Modelēšanas un imitācijas katedrā, kur 
vadīja Lēmumu atbalsta sistēmu grupu. 
Viņš bija dažādu zinātnisko organizā-
ciju – Eiropas Starptautiskās nestrikto 
sistēmu asociācijas, Krievijas Izplūdušo 
sistēmu un nestriktās skaitļošanas asoci-
ācijas, Baltijas Operāciju pētīšanas bied-
rības, Latvijas Nacionālās automātikas 
organizācijas, Balkānu Nestrikto sistēmu 
un mākslīgā intelekta asociācijas – biedrs, 
kā arī vairāku starptautisku zinātnisku 
konferenču programmu komiteju un 
starptautisku zinātnisku žurnālu redkolē-
ģiju biedrs. Profesors A. Borisovs bija arī 
RTU promocijas padomes «P-07» loceklis, 
Latvijas Zinātnes padomes eksperts infor-
mācijas tehnoloģijā.

Teorijai paredz nākotni.  
Un nekļūdās

Profesors A. Borisovs bija Rīgas lēmu-
mu pieņemšanas teorijas un izplūdušas 
informācijas apstrādes metožu skolas 
radītājs un tās vispāratzīts vadītājs. Viņa 
skola šajā nozarē bija viena no pirmajām 

un viena no pazīstamākajām ne vien 
bijušajā Padomju Savienībā, bet arī visā 
pasaulē – Amerikas Savienotajās Valstīs 
(ASV), Francijā, Lielbritānijā, Vācijā, Čehijā, 
Polijā un Bulgārijā. 

Par darba aizsākumiem kolēģis, DITF 
profesors Zigurds Markovičs stāsta: «Arkā-
dijam Borisovam zinātniskā darba temati-
ka balstījās uz ASV zinātnieka L. Zadē jau-
nās teorijas – nestrikto kopu teorijas (fuzzy 
sets), ar ko profesors Osis bija iepazinies 
stažēšanās laikā ASV, Berklija Universitātē. 
Tādējādi pirmās publikācijas Padomju 
Savienībā par nestrikto kopu teoriju un 
lietojumiem bija J. Oša un A. Borisova. Par 
to abiem autoriem nereti nācās saņemt 
noliedzošas un nicīgas atsauksmes kā 
svešu, rietumos radušos ideju propagan-
dētājiem. Tagad nestriktās kopas jeb fuzzy 
sets ir pazīstamas visā pasaulē.»

Pēc A. Borisova iniciatīvas Rīgā notika 
visas svarīgākās konferences par izplūdu-
šo kopu tēmām. Viņa vadībā tika veikts 
darbs ģenētisko algoritmu, mākslīgo 
neironu tīklu, Baijesa tīklu izvedumu un 
ontoloģiskās modelēšanas jomās, kuru 
rezultāti publicēti vadošajos Eiropas zināt-
niskajos žurnālos un ir ieguvuši starptau-
tisku atzinību.

«Svarīga profesora īpašība, kuru ne-
drīkst nepieminēt – apskaužama spēja 
«pārstrādāt» milzīgus zinātniskās literatū-
ras apjomus un praktiski nekļūdīgi noteikt 
perspektīvos pētījumu virzienus, tēmas, 
metodes,» a/s «Exigen Services Latvia» 
vadošais sistēmu arhitekts Ēvalds Viļums 

Arkādijs Borisovs 
1938.–2016.
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atzīst, ka par profesora vizionāra talantu 
kolēģi brīnās joprojām.

Sistēmisks darbs pie rakstu  
darbiem

A. Borisovs kopš 1973. gada orga-
nizēja ikgadēju RTU zinātnisko rakstu 
krājuma «Sarežģītu sistēmu vadība» 
(vēlāk – «Lēmumu pieņemšanas me-
todes un sistēmas») izdošanu un bija tā 
atbildīgais redaktors līdz 1992. gadam. 
Šī krājuma publikācijas augsti novērtēja 
daudzas zinātniskās skolas. Daudzās  
A. Borisova un viņa skolas zinātniskās 
publikācijas (10 monogrāfiju, piecas 
mācību grāmatas un vairāk nekā  
230 zinātnisko rakstu, kas rakstīti kopā 
ar līdzautoriem) ir labi zināmas speciālis-
tiem Latvijā un ārzemēs, kā arī joprojām 
tiek citētas vēl pašlaik.

«Gatavojot monogrāfijas, profesors 
Borisovs kļuva par ļoti prasīgu paša izvei-
dotā autoru kolektīva vadītāju. Tieši saga-
tavoto manuskriptu labā kvalitāte un to 
iesniegšana termiņā pēc tam nodrošināja 
profesora nākamo grāmatu praktiski bez-
ierunu iekļaušanu izdevniecības plānos,» 
savas atmiņas pauž  
Ē. Viļums.

A. Borisovs vadīja daudzu izpētes pro-
jektu izpildi, kā arī lietišķus projektus, kuru 
rezultāti tika ieviesti praksē. Viens no pēdē-
jiem bija Latvijas–Baltkrievijas kopprojekts 
biomedicīniskas informācijas apstrādes 
intelektuālo metožu un algoritmu izstrādē 
onkoloģisko slimību diagnostikai.

Iedvesmot jaunos zinātniekus

A. Borisovs bija ne vien izcils zinātnieks, 
bet arī brīnišķīgs pētniecības un pedago-
ģiskā darba organizators, kas lieliski prata 
cilvēkā saskatīt zinātniskā darba potenciā-
lu un palīdzēja sasniegt rezultātus izvēlē-
tajā pētījumu virzienā. Profesora Borisova 
vadībā aizstāvēti 25 promocijas darbi, un 
šo darbu autori – 25 inženierzinātņu 
doktori – strādā universitātēs un vadošos 
informācijas tehnoloģijas (IT) uzņēmu-
mos Latvijā, Lielbritānijā un citās valstīs; 
septiņi no tiem turpina attīstīt  A. Borisova 
iesāktos darba virzienus RTU Informācijas 
tehnoloģijas institūta lēmumu atbalsta 
sistēmu grupā.

Vēl dienu pirms aiziešanas no dzīves 
profesors ar skolas dalībniekiem ap-
sprieda uzdevumus un zinātniskā darba 
virzienus. Tas bija viņa dzīvesveids – ap-
mainīties idejām ar studentiem, palīdzēt 
un atbalstīt. «Labi prātā palicis vasaras 
brauciens kopā ar kursabiedriem pie pro-
fesora uz Saulkrastu vasarnīcu. Jo arī va-
sarā bija jāturpina zinātniskās aktivitātes. 
Tāds viņš bija – gatavs studentiem veltīt 
arī savu brīvo laiku,» par profesora darba 
mīlestību stāsta DITF pētniece Madara 
Gasparoviča-Asīte.

Par profesora dzīvesgudrību un to, 
cik labi viņš pazina cilvēkus, stāsta lektore 
Inese Poļaka: «Bieži dusmojos uz profe-
soru, ka viņš uzdeva ļoti sarežģītus uzde-
vumus un darbus. Ar laiku sapratu, ka tie 
ir tieši tik sarežģīti, lai es tos spētu izpildīt 
un augt, kļūt labākai nekā pirms mēneša. 

Šī izaugsme man ir ļoti svarīga arī pašlaik, 
un sarežģītu izaicinājumu pieņemšana 
nu jau ir ieradums.» Profesora stingro 
attieksmi atminas arī DITF docents Ser-
gejs Paršutins: «Profesors spēja motivēt 
jaunos zinātniekus veikt pētījumus un 
rakstīt zinātniskās publikācijas. Viens 
viņa teiciens «Es uz tevi paļaujos, nepievil 
mani!» lika dienām un naktīm strādāt, lai 
tikai neredzētu vilšanos profesora sejā. 
Viņš bija īsts zinātnieks, kas iemācīja to, 
ka pastāv robeža starp zinātņu doktoru 
un vienkārši cilvēku ar doktora diplomu.»

Cilvēks ar atvērtu prātu un sirdi

Profesors Borisovs kolēģiem palicis 
atmiņās kā ļoti sirsnīgs un pozitīvs cilvēks 
ar plašu interešu loku. «Arkādiju atcerē-
šos kā optimistu, vienmēr smaidošu, kurš 
prata saskatīt skaisto dabā, mākslā un 
mūzikā. Atcerēšos kā cilvēku, kuram fa-
nātiska aizraušanās ar zinātni netraucēja 
būt iejūtīgam un atsaucīgam ģimenē un 
saziņā ar kolēģiem,» tā J. Osis.

«Profesoram piemita burvīga māka 
ieraudzīt cilvēkā pētniecības spējas, izvē-
lēties un iesaistīt savā grupā neordinārus, 
zinātnē aizrautīgus cilvēkus, domubied-
rus, organizēt viņu sadarbību. Profesora 
katedras un zinātniskās skolas biedri 
pēc vairākiem gadiem ar prieku atceras 
savu darbu kolektīvā un lepojas ar tolaik 
sasniegtajiem rezultātiem,» stāsta DITF 
asociētā profesore Ludmila Aleksejeva.

A. Borisova sirdī īpaša vieta vienmēr 
bijusi jūgendstila ērai arhitektūrā un 
interjerā, kā arī mākslai kopumā. Viņš 
mīlēja džezu, un arī sadzīviskās lietās 
profesors spēja saskatīt interesanto un 
aizraujošo. Profesors Borisovs spēja radīt 
atbrīvotu un gandrīz ģimenisku atmos-
fēru, tāpēc viņa studenti un darbabiedri 
izjūt, ka aizgājis ne vien vadītājs, bet sko-
lotājs, mīļš un dzīvesgudrs draugs. 

Profesors Arkādijs Borisovs bija cil-
vēks, no kura varēja mācīties ļoti daudz. 
Turklāt ne vien par zinātni, bet arī dzīves-
ziņu. Pārfrāzējot Dž. B. Šova vārdus –  
A. Borisovs bija līdzgaitnieks uz dzīves 
ceļa, kuram varējām prasīt ceļu, un viņš 
norādīja saskatītā mērķa virzienā un, vē-
lot to labāko, ieteica to arī mums. 

Informāciju sagatavoja 
Inese Poļaka, RTU DITF Modelēšanas un imitācijas 
katedras lektore 
Ludmila Aleksejeva, RTU DITF Modelēšanas un  
imitācijas katedras asociētā profesore

Tolaik vēl students Arkādijs Borisovs (no kreisās) kopā ar profesoru Zigurdu Markoviču un 
Vitāliju Voļski mācību laboratorijā 20. gadsimta 60. gados



18

ZĪMOLA  
IZVEIDE – 
ILGTERMIŅA 
INVESTĪCIJA
Šogad RTU 
maina vizuālo 
grafisko identitāti, 
akcentējot, ka 
ir moderna, 
inovatīva un radoša 
augstskola

MĒS RTU

Ineta Romanovska, RTU Komunikā-
cijas un mārketinga departamenta 
direktore, MBA:

«Izcila zīmola ideja paredz, ka zī-
mols ir vērsts uz klientu, tas ir vērsts 
uz nākotni. Mārketings ir tā nozare, 
kas pēta attīstības tendences un spēj 
būt soli priekšā šodienai, paredzēt 
nākotnes patērētāja vajadzības. Un 
paaudzei, kas universitāti piepildīs jau 
pēc dažiem gadiem, tātad – zīmolu 
lietos pavisam drīz, prioritātes nosa-
ka darba jēga un saturs. Tāpēc mēs 
šodien runājam par jēgpilnu zīmolu, 
kam galvenā ir nevis krāsa vai forma, 
bet gan jēga – atbildot uz jautāju-
miem, kas sākas ar «kāpēc?». Šodien 
zīmola dizainu lielā mērā nosaka teh-
noloģiju attīstība, tas prasa vienkāršī-
bu un acumirklīgu uztveri.

Izvēlētais RTU jaunā zīmola ceļš 
ir vērsts uz attīstības saglabāšanu, tas 
tiek ieviests, domājot par universitātes 

labklājību. Jāsaprot, ka pārdomāta 
zīmola maiņa ir ilgtermiņa investīcija, 
kas pirmajā gadā nemaz pilnībā ne-
atspoguļojas. Rezultāts būs redzams 
ilgtermiņā. 

Zīmolu neveido tikai grafiskā 
zīme, teksts, bet gan studenti, dar-
binieki, pētnieki – visa mūsu RTU 
saime kopā. Zīmols nepastāv pats par 
sevi, tas pastāv tikai caur cilvēkiem. 
Cilvēki ar savu attieksmi, darbu un 
komunikāciju veido jēgpilnu zīmolu 
un rada saturu.  Mēs esam RTU, mēs 
pārstāvam RTU, tāpēc gribu aicināt 
visus būt lepniem par to, kas mums 
ir un nest universitātes vārdu Latvijā 
un pasaulē! Aicinu visus būt saproto-
šiem un pacietīgiem un visiem kopīgi 
veidot jauno RTU zīmolu, jauno RTU 
identitāti!»

«Izcili zīmoli sadala cilvēkus pretējās nometnēs. Daži tos mīl, citi – ienīst.» 
(P. Fisks.)
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Zīmola struktūra veidota, par 
pamatu ņemot RTU attīstības mēr-
ķi – kļūt par vadošo inženierzinātņu 
augstākās izglītības un pētniecības 
centru Baltijas reģionā. Lai nostip-
rinātu RTU zīmola konkurētspēju 
starptautiskā līmenī, tā grafiskajai 
identitātei jākļūst vienotai un vizuāli 
spēcīgai.

Zīmola struktūras kodols ir RTU 
logotips, kas komunikācijas materi-
ālos reprezentē deviņas fakultātes 
un to struktūrvienības.

Fakultāšu zīmes saglabā nemai-
nīgas centrālā logotipa proporcijas. 
RTU abreviatūra tajās tiek papil-
dināta ar fakultātes nosaukumu. 
Zīmols saglabā vienotu tēlu visos 
līmeņos, vienlaikus skaidri norādot 
uz pārstāvēto kompetences un ek-
spertīzes jomu. 

Lai atvieglotu dažāda līmeņa 
struktūrvienību – institūtu, katedru, 
laboratoriju u. tml. – saziņu, iekšējās 
komunikācijas vajadzībām ir radīta 
vienota, viegli uztverama nosauku-
mu veidošanas sistēma. To veido 
RTU logotipa nemainīgā daļa un 
mainīgā daļa ar struktūrvienības 
nosaukumu. Tas ļauj dokumentācijā 
saglabāt gan pilnu struktūrvienības 
nosaukumu, gan norādīt tās atra-
šanās vietu kopējā universitātes 
struktūrā. Vienlaikus netiek zaudēta 
saikne ar zīmola kodolu – RTU lo-
gotipu.

Visos komunikācijas līmeņos iz-
mantotās zīmes pastāvīgi atgādina 
cita par citu un veicina RTU zīmola 
atpazīstamību. Tās veido spēcīgu, 
viegli atpazīstamu un nesadrumsta-
lotu vizuālo identitāti.  

Sagatavoja Ligita Vaita
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PANĀKUMI

AR GAISU PA ZEMI
RTU MTAF studenti 
uzbūvējuši paši savu 
pneimobili – ar saspiestu 
gaisu darbināmu 
spēkratu, ar to jau 
gūstot panākumus 
starptautiskās sacensībās 
Ungārijā

  EDGARS ŠPENGELIS

Pneimobiļa būvniecības laikā par «trasi» nereti tika izmantoti MTAF gaiteņi Ezermalas ielā

RTU Mašīnzinību, transporta un  
aeronautikas fakultātes (MTAF) studiju 
programmas «Automobiļu transports» 
studenti var lepoties, ka ar pašu projek-
tēto un būvēto pneimobili pārstāvējuši 
Latviju starptautiskajās inženiertehnisko 
studentu sacensībās «IX International 
Aventics Pneumobile Competition» Un-
gārijā, 55 komandu konkurencē uzrādot 
augstus rezultātus visās sacensību discip-
līnās. Komandu «RTU Auto» sacensībās 
pārstāvēja MTAF studiju programmas 
«Automobiļu transports» studenti Māris 
Cirša (4. kurss), Gints Bērziņš (4. kurss), 
Artūrs Smalkais (3. kurss), Arturs Ķemers 
(1. kurss) un komandas treneris, MTAF 
Automobiļu  katedras laboratoriju va-
dītājs Jānis Rudzītis, kā arī Automobiļu 
katedras laborants Valdis Priede, kurš 
Ungārijā pildīja komandas tehniķa pie-
nākumus.

Pašiem savs pneimoauto

«Māris mums bija galvenais – viņš 
bija komandas kapteinis. Viņš lielos 
vilcienos visu domāja, rasēja un zīmē-
ja,» stāsta Artūrs, atklājot, ka visu, ko 
varējuši uztaisīt paši, to taisījuši, tostarp 
transportlīdzekļa zobratus, kas tapuši uz 
vietas MTAF Ezermalas ielā, bet kas nav 
bijis pa spēkam – tas pasūtīts. «Septem-
brī bija pieteikšanās, decembra beigās 
projekta iesūtīšana, bet praktiskā  

taisīšana sākās tikai šā gada sākumā,» 
saka Māris, kurš ir projektējis RTU koman-
das pneimobiļa rāmi, dzinēju, motorkār-
bu un veidojis tā dizainu. Viņš arī neslēpj, 
ka, sākot pneimobiļa projektēšanu, ko-
mandā bijis daudz vairāk cilvēku – vairāk 
nekā 10, taču līdz galam palikuši četri. 
Tomēr pateicoties MTAF mācībspēkam 
J. Rudzītim un laborantam V. Priedem, 
visu bija iespējams realizēt sacensību 
organizatoru noteiktajā laikā.

Māris stāsta, ka sacensībās dalībnieku 
auto darbina 10 litru baloni ar saspiestu 

gaisu, kuros ir 200 bāru spiediens, taču 
reduktors šo spiedienu samazina uz 
maksimums 10 bāriem, jo tas ir spie-
diens, ko pieņem sistēma. Un saistībā ar 
to ir problēma – ražīgums. «Tam redukto-
ram, ko viņi dod, ir ap četrām līdz piecām 
reizēm mazāka ražība, nekā sistēma 
vispār varētu uzņemt. Un tā kā tas dod 
daudz mazāk, pneimoauto sānos ir re-
dzami lielie resīveri (saspiestā gaisa uzkrā-
šanas tvertnes) (rāda uz diviem melniem 
baloniem), kuros, piemēram, tieši pirms 
dragreisa iepumpējam spiedienu,» viņš 
skaidro. RTU pneimoauto, viņaprāt, ir 
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labs resīveru tilpums – 70 litru ar 10 bāru 
spiedienu, kas startējot transportlīdzekļa 
dzinējam sniedz ražību, lai paātrinātos. 
«Tie būs pieslēgti visu laiku, bet vislie-
lākais ieguvums no tiem būs dragrei-
sa disciplīnā,» Māris turpina, «Otrs 
ieguvums – tie ir melnā krāsā, līdz 
ar to piesaista siltumu, jo brīdī, kad 
spiediens no 200 bāriem izplešas uz 10 
bāriem, notiek liela atdzišana. Skatoties 
no fizikas viedokļa, tie ir lieli zudumi, bet 
tieši melnās krāsas dēļ resīveri uzsilst. 
Tādā veidā mēs atkal esam ieguvēji.»

Kā vēl vienu RTU pneimobiļa ino-
vatīvu tehnisko risinājumu Māris min, 
ka salīdzinājumā ar citu sacensību da-
lībnieku spēkratiem RTU pneimobiļa 
mehānisms paredz, ka cilindrs darbojas 
abos virzienos. «Tas ir efektīvāk, jo cilindrs 
nekustas pa tukšo. Turklāt mums ir arī ie-
spēja atslēgt vienu no diviem cilindriem, 
piemēram, ilgizturības braucienam. Vai 
arī – gadījumā, ja kāda ķēde saļodzās, tad 
mēs varam pārslēgties uz otru cilindru,» 
atklāj Māris.

Neparedzētie sarežģījumi un 
pēdējās nakts darbi

Artūrs atklāj, ka auto izgatavoša-
nas laikā nācās ilgi gaidīt, kamēr tika 
saņemta pasaulē vadošā pneimatikas 
un citu tehnisko komponenšu ražo-
tāja «Aventics» apsolītā pneimatika. 
«Organizatori bija kaut ko nolažojušies, 
un ļoti, ļoti vēlu – principā tikai nedēļu 
pirms izbraukšanas uz Ungāriju – mēs 
saņēmām visas pneimatiskās detaļas. 
Divas nedēļas pirms izbraukšanas bija 
jau jāsūta video, ka mums viss strādā, bet 

mums nav pneimatikas. Kas tur var strā-
dāt?» atceroties saspringto pneimobiļa 
būvēšanas pieredzi, stāsta Artūrs. Pnei-
matiskajām detaļām vajadzēja būt piegā-
dātām līdz 1. aprīlim, taču RTU komandas 
rīcībā tās nonāca tikai divdesmitajos aprīļa 
datumos. Artūrs atzīst, ka šis fakts pneimo-
biļa būvniecības procesā bija liels šķērslis, 
jo uz sacensībām nācās doties gandrīz bez 
testiem – pirmie testi notika tikai dienu 
pirms izbraukšanas uz Ungāriju. «Bet tā 
jau inženiera darbā ir, tajā skaitā, pēdējās 
nakts skrūvēšanās,» neslēpj Māris.

Ja grib, tad var

Taču, neskatoties uz šķēršļiem, sacen-
sību rezultāti bija tiešām labi – «RTU Auto» 
komandas pneimobilis Ungārijā ar 32. kār-
tas numuru startēja visās trijās sacensību 
disciplīnās – maksimālais paātrinājums 
(iegūta 8. vieta), maksimālā  

nobraucamā distance (iegūta 12. vieta) un 
veiklības brauciens, kur komanda ieguva 
augstāko rezultātu (iegūta 6. vieta). Bez 
tam, sacensībās tika vērtēta arī transport-
līdzekļa tehniskā atbilstība un projekta 
normatīvu precizitāte.

«Pie tam, tas mums bija pirmais gads 
[sacensībās]! Nolikums bija iztulkots ļoti 
sliktā angļu valodā, tāpēc mums bija ļoti 
daudz nesaprašanu. Piemēram, izrādās, ka 
mēs uzlikām tievākas gaisa trubas nekā 
atļauts. Tur mēs daudz pazaudējām, plus 
vēl dažādi sīkumi,» par ķibelēm stāsta 
Artūrs, taču viņš daudz nebēdā, sakot, ka 
tagad šīs lietas ir zināmas un tas noderēs 
nākamgad. «Septembrī uzlabosim un 
testēsim esošo pneimobili, atstājot esošo 
mehāniku, nomainīsim pneimosistēmu, 
salīdzināsim, kā ir labāk. Sāksim ar tes-
tiem laikus. Bez tam, ir doma uzbūvēt 
vienu jaunu pneimoauto, protams, ska-
tīsimies, kā būs, jo komandā vajag no-
teiktu cilvēku skaitu, un divas komandas 
nokomplektēt būs vēl grūtāk,» domās 
dalās Artūrs, vienlaikus stāstot, ka no 
citām augstskolām, tostarp no Igaunijas, 
Ungārijā piedalījās pat vairāk nekā divas 
komandas.

Nobeigumā jaunieši stāsta, ka šis 
projekts bijusi vērtīga pieredze, jo tajā 
iespējams sākt projektēšanu, ar ko ik-
dienā studējot nenākas bieži sastapties. 
Studenti atzīstami novērtē arī J. Rudzīša 
iesaisti projektā, sakot, ka brīžos, kad tas 
bija nepieciešams, viņš daudz atbalstīja 
komandu, iesakot, «kā lietas labāk darīt». 
Taču pārsvarā pneimoauto tika realizētas 
pašu jauniešu domas, idejas un risināju-
mi, mācībspēkam tikai iesakot, kā labāk 
to visu praktiski likt lietā. 

RTU studentu būvētais pneimobilis (ar 32. numuru) līdztekus pārējiem 55 spēkratiem, kas 
stājās uz starta starptautiskajās sacensībās Ungārijā

Sacensības bez dažādām ķibelēm nav iespējamas – RTU komanda arī Ungārijā izmanto 
katru brīdi, lai uzlabotu savu pneimomobili
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SKĀBEKLIS 
UN UGUNS
No RTU Absolventu 
asociācijas līdz kāzām

  AIJA FEDOROVA
RTU Absolventu asociācija

Jāņa Siliņa un Zanes Zelčas iepa-
zīšanās stāsts sākās pirms vairāk nekā 
diviem gadiem RTU Absolventu asoci-
ācijas organizētā pasākumā un turpinās 
joprojām, nu jau abiem esot jaunlaulāto 
statusā. Neilgi pēc tam, kad šovasar 
saulainā augusta nedēļas nogalē tika 

svinētas kāzas, jaunais pāris labprāt dalās 
savās pārdomās par to, cik negaidītus un 
romantiskus pārsteigumus reizēm var 
piedzīvot arī vietās, kur uzmanības cen-
trā ir tehniskā domāšana un zinātne.

RTU saved jau pēc studiju beigām

RTU ik gadu rada iespēju studijās sa-
tikties līdz tam nepazīstamiem cilvēkiem. 
Jauni kursabiedri, zinoši mācībspēki un 

brīvā laika atpūtas koordinatori – lielā 
augstskolas saime pieredzējusi daudzus 
satikšanās stāstus, kuru pamatā var būt 
gan draudzības un kopīgu akadēmiskās 
pētniecības mērķu atrašana, gan roman-
tiskākas iepazīšanās. Tomēr dažreiz īstie 
piedzīvojumi sākas tieši pēc augstskolas 
absolvēšanas. J. Siliņš un Z. Zelča RTU 
studēja atšķirīgos laika posmos katrs 
savā fakultātē. Taču par patiešām 

nozīmīgu pagrieziena punktu viņu dzī-
vēs pēc diploma iegūšanas kļuva iesaistī-
šanās RTU Absolventu asociācijā.

Kad RTU Inženierekonomikas un 
vadības fakultātes absolvents J. Siliņš 
uzzināja, ka tiek dibināta RTU Absol-
ventu asociācija, viņam nebija šaubu, 
ka asociācijas dibināšanas pasākums 
ir apmeklēšanas vērts: «Sabiedriski ak-
tīvs esmu bijis vienmēr. Kad tēvs, Aivars 

Siliņš, paziņoja, ka 2012. gada 23. maijā, 
kas ir arī manas mammas Dzintras Siliņas 
dzimšanas dienas datums, ir iespēja 
apmeklēt RTU Absolventu asociācijas 
dibināšanas kopsapulci, tas likās gan 
vēsturiski, gan pacilājoši un arī kā sakritī-
ba dzīvē, ko vēlāk varēs viegli atcerēties 
kā nozīmīgu notikumu.» Viņš atzīst, ka 
tā bijusi lieliska iespēja atjaunot ciešāku 
saikni ar augstskolu, ko bija absolvējis 
pirms sešiem gadiem. Jānis ar lielu 
interesi iesaistījās asociācijas dzīvē un 
regulāri sāka apmeklēt tās organizētos 
pasākumus, vienā no kuriem negaidīti 
satika RTU Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultātes absolventi Zani.

20 kultūras pasākumu –20 grādos

Abi ļoti labi atceras savu iepazīšanās 
dienu – 2013. gada 24. septembri, kad 
Zane RTU Absolventu asociācijas bied-
riem un citiem interesentiem vadīja 
semināru «Efektīva mājaslapa». «Se-
minārs, ko organizēja RTU Absolventu 
asociācija, šķita saistošs, jo jau ilgstoši 
man bija centieni eksperimentēt ar 
vienkāršām mājaslapām sava prieka 
pēc. Pēc semināra ar Zani apmainī-
jāmies vizītkartēm, bet vēlāk sazinā-
jāmies ar sociālo tīklu starpniecību. 
«Pirmo randiņu laiks sakrita ar brīdi, 
kad Rīga 2014. gadā kļuva par Eiropas 
Kultūras galvaspilsētu,» atminas Jānis. 
Simpātiskajā un uzņēmīgajā meitenē 

18. janvārī, mūsu otrajā randiņā, devāmies 
apmeklēt Rīgas kā Eiropas Kultūras 
galvaspilsētas pasākumu programmu pēc 
Jāņa sastādītas TOP 20 labāko pasākumu 
tabulas. Bija vismaz –20 grādu pēc Celsija, 
bet mēs paguvām apmeklēt gandrīz visus 
sarakstā iekļautos pasākumus
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viņam visvairāk iepatikusies drosme 
un pārliecība par sevi, uzstājoties lielas 
auditorijas priekšā. Viens no pirmajiem 
randiņiem sākotnēji bija arī kā izturības 
pārbaude burtiskā nozīmē, smejas 
Zane: «18. janvārī, mūsu otrajā randiņā, 
devāmies apmeklēt Rīgas kā Eiropas 
Kultūras galvaspilsētas pasākumu 
programmu visas dienas garumā pēc 
Jāņa sastādītas TOP 20 labāko pasāku-
mu tabulas. Tajā dienā bija vismaz  
–20 grādu pēc Celsija, bet mēs pagu-
vām apmeklēt gandrīz visus sarakstā 
iekļautos pasākumus.»

Jānis RTU studēja ekonomiku un 
ikdienā strādā valsts pārvaldē, Valsts so-
ciālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA), 
savukārt Zane pēc produktu dizainera 
kvalifikācijas iegūšanas RTU maģistra 
programmā «Materiālu dizains un 
tehnoloģija» turpina studijas doktoran-
tūras 3. kursā un strādā RTU Dizaina un 
materiālu tehnoloģiju katedrā par mā-
cību biroja vadītāju un pētnieku. Starp 
citu, tieši Zanes pārziņā ir studentu mo-
des skates «Ķīpsalas pavasaris» koordi-
nēšana. Abiem jau no mazotnes piemīt 
liela zinātkāre un ir plašs interešu loks, 
kam kā apliecinājums ir arī tas, ka Jānis 
bērnībā gribēja kļūt par prezidentu, 
bet Zane – par arheologu. «Daudz laika 
pavadu laboratorijās, rakstu publikāci-
jas. Jānis cenšas mani tad netraucēt un 
piegādā kafiju,» stāsta Zane, «reizēm 
vēl strādāju pie kāda mājaslapas pro-
jekta un agrāk vēl paralēli nodarbojos 
ar kinoloģiju, bet diemžēl mans suns 

nomira. Tagad pie mums dzīvo dekora-
tīvais balodis, kuru kopā izglābām no 
kaķiem.» Zane arī novērtē, ka Jānis sie-
vu atbalsta viņas neprātīgākajās idejās, 
kādu nav mazums.

Bildinājums sniegotā divu gadu 
jubilejā

Bildinājums notika divu gadu pa-
zīšanās jubilejā un, kā atminas Zane, 
līdzīgi kā pirmo randiņu laikā tajā dienā 
bijis ļoti daudz sniega. Pēc tam, kad 
bijis zināms kāzu datums un norises 
vieta, abi sākuši rūpīgi tām gatavoties. 
«Kopā stādījām 40 sukulentu podiņus, 
lai varētu tos iedot kāzu viesiem līdzi un 
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katrs varētu izaudzēt mīlestību pats,» 
stāsta Zane. Savukārt Jānis piebilst, ka 
gan bildinājumam, gan kāzām gata-
vošanās notikusi no visas sirds un šajā 
procesā noderējušas arī RTU iegūtās 
zināšanas: «Koncentrējāmies uz to, ka 
paši varam izdarīt daudz, tāpēc guvām 
gandarījumu, ka viesi arī bija priecīgi un 
atsauksmēs teica, ka kāzas esot bijušas 
mīļas un sirsnīgas. Piemēram, Zane pati 
dizainēja ielūgumu noformējumu, pati 
radīja stila karti, lai it visur tiktu salikti 
izvēlētie akcenti noformējumā.» Kāzas 
norisinājās 12. augustā Rīgas Lutera 
baznīcā.

Gan Jānis, gan Zane ir aktīvi RTU 
Absolventu asociācijas biedri un atzīst, 
ka darbošanās šajā organizācijā iedves-
mo nepagurt, atsvaidzina prātu, kā arī 
palīdz labāk iepazīt un izprast pasauli. 
Jānis atzīst, ka, viņaprāt, brīdis, kad tiek 
iegūts diploms, nav tikai rezultāts, bet 
arī labs sākums jaunam dzīves pos-
mam: «Pēc izlaiduma ir vērts nepazau-
dēt saikni ar augstskolu, lai socializētos 
ar sev līdzīgiem cilvēkiem, kuri nefor-
mālā gaisotnē var iedvesmot domāt 
citādāk, plānot mērķtiecīgāk un būt kā 
balsti dzīves ceļā, arvien uzmundrinot 
un motivējot.»

Sarunas noslēgumā, atbildot uz 
jautājumu, kādu salīdzinājumu attie-
cībām un mīlestībai viņi aizņemtos no 
tehnisko zinātņu pamatprincipiem, 
Jānis pārliecinoši norāda: «Bez skābekļa 
nedeg liesma.» Savukārt Zane smejot 
piebilst: «Un Jānis ir viens liels skābekļa 
balons!» 

Jānis un Zane RTU Absolventu asociācijas rīkotajā pasākumā «Alumni 
Exclusive» 2015. gada septembrī iepazīst «Z-torņu» augstceltni un aplūko 
Rīgas panorāmu

Atpūta 2015. gada vasarā



24

BEZCEĻU  
       SKRĒJĒJS
RTU Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģijas 
fakultātes (DITF) students 
Reinis Skorovs izaicina 
sevi 119 kilometru 
ultramaratonā ekstremālos 
apstākļos Alpu kalnos 

SPORTS

  MADARA VĪLISTERE

11 gadu, sākot no septiņu gadu vecu-
ma, Reinis trenējās hokejā, kur skriešana 
bija nepieciešamība fiziskās formas uztu-
rēšanai. Jau tolaik Reinim tuvākās bijušas 
tieši garās distances – savu pirmo mara-
tonu (42,195 km) Reinis noskrēja jau 
14 gadu vecumā. 2014. gadā spēles 
laikā gūtais nopietnais savainojums 
pārtrauca Reiņa profesionālo karjeru 
sportā, tomēr tas viņu nav atturējis 

no vēlmes pārbaudīt savu spēju robe-
žas. Pašlaik (intervija notiek š. g. jūlijā) 
viņš gatavojas savam lielākajam izai-
cinājumam – kalnu ultramaratonam 
Ultra-Trail du Mont-Blanc Alpos.

Hokejs pieradina skriet

Sports ir nozīmīga Reiņa dzīves 
daļa kopš mazotnes. Kad Reinim bija 
vien seši gadi, viņa ģimene pārcēlās 

uz Vāciju darba meklējumos, un jau 
septiņu gadu vecumā Reinis sāka 
trenēties hokejā. 12 gadu vecumā 
viņš sāka mācības hokeja akadēmijā 
Austrijā, kur intensīvā treniņu režī-
mā pavadīja četrus gadus. «Hokeja 
akadēmijā tu piecelies no rīta, ej uz 
ledus treniņu, pēc tam uz sauso tre-
niņu, tad uz skolu, pārtraukumā atkal 
uz citu treniņu, bet pēc skolas ir vēl 
viens treniņš…,» par savu pieredzi 
Austrijā stāsta Reinis. Tur viņš ik dienu 

pavadīja saspringtu treniņu ritmā 
līdzās jaunajiem hokeja talantiem 
no Austrijas, Krievijas, Slovākijas, 
Kanādas un citām valstīm, kur hokejs ir 
populārs.

Reiņa kā hokejista karjera turpi-
nājās vienā no augstākajām jauniešu 
hokeja līgām Amerikas Savienotajās 
Valstīs (ASV), taču to pārtrauca smags 
notikums – spēles laikā viņš guva 

divkāršu potītes lūzumu, pēc kura bija 
jāpiedzīvo divas operācijas. Potīte tika 
fiksēta ar deviņām skrūvēm un divām 
platēm. Pēc neveiksmes jaunajam ho-
kejistam bija nepieciešama gadu ilga 
rehabilitācija, kuras laikā viņam aizlie-
dza sportot. «Tas bija tieši tas vecums, 
kad parasti izšķiras, vai būs iespēja 
mēģināt startēt profesionālajā sportā 
vai nē. Un tieši tajā vecumā es varēju 
pielikt punktu savām hokejista gai-
tām,» par traumu stāsta Reinis. Tomēr 
tieši trauma un atteikšanās no hokeja 
Reini vēl nopietnāk pievērsa skriešanai, 
jo viņš bija radis pie sporta, taču bez 
hokeja fizisko aktivitāšu pietrūka.

Skrējiens divu dienu garumā

Pašlaik Reinis cītīgi gatavojas 
vērienīgajam Monblāna kalnu 
ultramaratonam (Ultra-Trail du 
Mont-Blanc) 119 kilometru distancē 
augusta beigās. Skrējiens norisināsies 
Alpu kalnos trīs valstu – Francijas, Itālijas 
un Šveices –  teritorijā. Lai gan Reinis 
neskries visgarāko iespējamo distanci 
šajās sacensībās (170 kilometrus), tā būs 
tehniskā ziņā vissarežģītākā. Laikapstākļi, 
kas būs jāpiedzīvo sacensībās, Reini 
nebaida – viņš apzinās, ka visi sportisti, 

Gribu zināt, kas ir tas līmenis, ko sasniedzot 
teikšu: «Viss, man pietiek!» 
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kuri vienlaikus atrodas trasē, piedzīvo 
identiskus apstākļus, tāpēc svarīgāk 
ir salīdzināt viena skrējēja rezultātu 
attiecībā pret pārējiem. «Nevar 
salīdzināt 80 kilometru skrējienu 
Austrijā un 80 kilometru skrējienu 
Latvijā, Cēsīs, kaut arī tie abi ir taku 
skrējieni,» tā Reinis, paskaidrojot, 
ka Alpu aukstajā, retinātajā gaisā ir 
mazāk skābekļa, arī klinšainie kāpumi 
ir daudz intensīvāki.  Monblāna 
trasē viņam būs jāpavada līdz pat 20 
stundām, skrienot divas dienas arī 
visas nakts garumā.

Pie skriešanas aukstumā Reinis ir 
pieradis: «Es ziemā skrienu ļoti daudz. 
Ziemā man patīk skriet tieši naktī. 
Nakts vidū uz ielām nav mašīnu, var 
brīvi skriet, cilvēku nav, netraucē 
sarkanie luksofori.» Turpretī tieši vis-
grūtāk Reinim esot skriet ļoti saulainā 
laikā un karstumā. 

Reinis gan nebūs vienīgais spor-
tists, kas pārstāvēs Latviju gaidāmajā 
ultramaratonā. Kopā ar viņu dažādas 
sarežģītības skriešanas kategorijās 
piedalīsies vairāk nekā 40 Latvijas 
skrējēju, bet 119 kilometru distancē 
Latviju pārstāvēs aptuveni 10 sportis-
tu. Iekļūšana šāda līmeņa sacensībās 
ir sarežģīta – sportistiem ir nepiecie-
šams kvalificēties, piedaloties vismaz 
divos ultramaratonos, bet ar to vēl 
nepietiek – tie, kuri ir ieguvuši ne-
pieciešamos kvalifikācijas punktus, 
piedalās loterijā, jo gribētāju ir daudz 
vairāk nekā sacensību organizatori 
spēj uzņemt. Automātiski šīm sacen-
sībām kvalificējas tikai pasaules kla-
ses ultramaratonisti.

Gaidāmajā Monblāna skrējienā 
Latvijas sportisti atbalstīs viens otru: 
«Mēs, latvieši, pirms starta satiksimies 
mazajā Šamonī pilsētiņā. Lai gan pie 
skrējēju numuriem mums jau būs 
Latvijas karoga simbols, mēs visi pie-
liksim Latvijas karodziņu arī pie mu-
gursomas, lai trasē varētu viens otru 
identificēt,» par gaidāmo notikumu 
saka Reinis.

Visgrūtāk ir lejupceļā

Monblāna ultramaratons būs otrs 
tik augsta sarežģītības līmeņa kalnu 
skrējiens Reiņa mūžā – aprīlī viņš 
ieguva 1. vietu savā vecuma grupā 
ultramaratonā 85 kilometru distancē 

Insbrukā, Austrijā. Šis skrējiens viņam 
vienlaikus kalpoja arī kā sagatavoša-
nās gaidāmajām sacensībām Monblā-
nā. 

Reinis savu 85 kilometru distanci 
sāka četros no rīta, un skrējiens sākās 
kalnup. Vēl tagad viņš atceras skais-
to ainavu, saulei austot starp kalnu 
virsotnēm. Arī trase bijusi ļoti daudz-
veidīga: «Tur bija lieli akmeņi cilvēka 
augstumā, saknes, vienā brīdī bija 
pat jālec pāri strautiņam, no kā man 
kļuva slapjas kājas.» Lai gan varētu 
šķist, ka lejup skriet ir vieglāk inerces 
spēka dēļ, Reinim tieši trases noslē-
gums lejup no kalna bijis smagākais: 
«Kad līdz finišam bija palikuši nepilni 
10 kilometri un jāskrien lejā no kalna, 
tas bija fiziski grūti, jo biju noguris, 
kā arī lejupceļā ir lielāka slodze uz 
locītavām.» Tobrīd Reinis pat šaubījās, 
vai spēs pievārēt trasi līdz galam.

uzskatāmas par pasaules prestižāko 
pārbaudījumu. Parasti tās vēro tūk-
stošiem skatītāju, un mazajās pilsētās, 
caur kurām stiepsies skriešanas trase, 
tas ir gada svarīgākais tūrisma noti-
kums un lieli svētki.

Sausas zeķes – zelta vērtas

Gatavojoties skrējieniem ekstremā-
los apstākļos, nepieciešams arī rūpīgi 
pārdomāts ekipējums, lai nodrošinātos 
dažādām neparedzētām situācijām un 
samazinātu apdraudējumu. «Ir obligā-
tais ekipējuma saraksts, kas tiek trasē 
pārbaudīts un no kā nedrīkst atteikties. 
Šāds nosacījums ir tāpēc, lai ekipējuma 
svara dēļ dalībnieki neizvēlētos nepa-
ņemt līdzi svarīgas lietas, cerot, ka būs 
labs laiks. Trasē tas var izraisīt nopietnas 
sekas,» stāsta Reinis. Obligātajā ekipē-
jumā ietilpst gan visiem laikapstākļiem 
piemērotas virsdrēbes, gan arī aptieciņa, 

Jautāts par sajūtām retinātā gaisā, 
kurā ir mazāk skābekļa, Reinis stāsta, 
ka daudziem skrējējiem augstumā 
esot bijis jācīnās ar reiboņiem un gal-
vassāpēm, bet viņš atzīst, ka iepriek-
šējie treniņi Alpu kalnos ceļojumu 
laikā viņam esot lieti noderējuši, lai 
pierastu pie retinātā gaisa. Lai gan 
Insbrukā viņš bija vienīgais Latvijas 
pārstāvis, mazāk intensīvos posmos 
viņam ir izdevies iepazīties un 
aprunāties ar vairākiem cittautiešiem. 

Atšķirības starp abiem skrējie-
niem ir ne tikai kilometrāžā – skrējēju 
aprindās tieši Monblāna sacensības 

pārtika un vairāki litri ūdens. Gadījumā, 
ja trasē ir sniegs, līdzi jābūt pie apaviem 
piestiprināmām radzēm. 

Neskaitot obligāto ekipējumu, 
Reinis sacensībās nevar iztikt bez sava 
GPS pulksteņa, kas viņam sniedz infor-
māciju par skriešanas tempu un precīzu 
distanci. Arī pārtikas rezerves jāizvēlas 
ļoti rūpīgi, lai pārtika būtu viegli uzņe-
mama skrējiena laikā, tāpēc skrienot 
viņš izvēlas ēst īpašos sporta batoniņus 
un želejas.

Divos trases atskaites punktos skrē-
jēju līdzbraucējiem būs iespēja iedot 

11 gadu Reinis trenējās hokejā, taču nopietnas kājas traumas dēļ viņam šo 
sporta veidu nācās pamest
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sportistiem ekipējumu, ko nav bijis 
iespējams paņemt līdzi, piemēram, 
sausas zeķes un kurpes. Reini skrieša-
nas piedzīvojumā pavadīs viņa tēvs, 
kurš atbalstīs dēlu nozīmīgajā pār-
baudījumā un arī sagādās trūkstošo 
ekipējumu.

Atšķirībā no tradicionāliem marato-
na skrējieniem šajās sacensībās atskai-
tes punktu, kuros ir iespējams saņemt 
medicīnisku palīdzību, kā arī papildināt 
ūdens rezerves, ir daudz mazāk. «Ir 
vēl kāds strikts noteikums – ja kāds 
[trasē] ir ievainots, tev kā skrējējam 
ir pienākums palīdzēt, tev ir jāpalīdz 
un jāupurē savs skriešanas laiks. Ja 

tu nepalīdzi, tu tiec diskvalificēts no 
sacensībām,» skaidro Reinis. 

Treniņu plānu veido pats

Šāda tipa skrējieniem ir 
nepieciešama ķermeņa izturība 
un augsta fiziskā sagatavotība, 
tāpēc treniņu process ir ļoti būtiska 
ultramaratonistu dzīves sastāvdaļa. 

Reinis pats izstrādā savu treniņu 
plānu, trenera viņam nav, tāpēc īpaši 
nozīmīgs ir arī citu Latvijas skrējēju 
atbalsts un dalīšanās pieredzē. Lai gan 
internetā ir pieejami dažādi treniņu 
plāni, Reinis uzskata, ka tos ne vienmēr 
ir iespējams izmantot, jo, piemēram, 
viņam skriešana ir jāapvieno ar 
studijām RTU, kā arī darbu. Reinis 
ir iesaistījies skriešanas klubā «VSK 
Noskrien», kas regulāri organizē arī 
kopīgos treniņus. Reinim prātā īpaši 
palikuši kluba organizētie skrējieni 
apkārt lielākajiem Latvijas ezeriem. 

Darba dienās viņš parasti neskrien 
vairāk par 10 kilometriem, garākiem 

skrējieniem veltot nedēļas nogales. «Ja 
tev vajag skriet piecu stundu treniņa 
skrējienu, kas ik pa laikam nepiecie-
šams, ir jāizbrīvē visa diena, tu nevari 
tā vakarā aiziet izskriet,» skaidro Re-
inis. Būtiski ir arī nepārpūlēt sevi, lai 
saglabātu spēkus sacensībām: «Tev 
vajag notrāpīt, cik daudz tu vari tre-
nēties, lai uzlabotu savu rezultātu, bet 
vienlaikus sevi nepārslogotu,» viņš 

saka. Šādu atziņu Reinis guva brīdī, 
kad pēc četrām pasaules mēroga 
sacensībām secināja, ka vairs nevar 
sasniegt tādu ātrumu un rezultātu, 
kādu pats no sevis gaidīja. Svarīgi ir arī 
dažādot skriešanas apstākļus, tāpēc 
Reinis, apciemojot vecākus, kuri dzīvo 
Vācijā netālu no Alpu kalniem, izman-
to iespēju trenēties sacensībām kalnu 
apvidū.

Latvijas alternatīva –  
«Stirnu buks»

Pēc pārcelšanās uz Latviju Rei-
nis sāka piedalīties Latvijas mēroga 
sacensībās dažādās distancēs uz 
asfalta, pārbaudot savas spējas ma-
ratonos, pusmaratonos un 10 kilo-
metru skrējienos un uzrādot augstus 
rezultātus savā vecuma grupā. Vēlāk 
viņš aizrāvās ar bezceļu skriešanu: 
«Kad biju izmēģinājis piedalīties Lat-
vijas taku skriešanas seriālā «Stirnu 
buks», man ļoti iepatikās skriet pa 
takām un kalniem. Tas ir daudz 
lielāks izaicinājums nekā skriet tikai 
pa asfaltu.» Taku skriešanā Reinim 
interesantākās šķiet tieši tās distances, 
kas ir garākas par 42,195 kilometriem 
jeb ultramaratoni.

«Tu vienmēr cīnies, lai par minūti, 
divām minūtēm uzlabotu savu rezul-
tātu, bet tas galvenokārt paliek viens 
un tas pats. Tieši taku skriešana man 

Iemīlēt taku skriešanu Reinim palīdzēja Latvijas sacensības «Stirnu buks»

Ja tev vajag skriet piecu stundu treniņa 
skrējienu, kas ik pa laikam nepieciešams, ir 
jāizbrīvē visa diena
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bija tāds reāls stimuls, jo tas ir citādi. 
Skrienot takās, vajag līdzsvaru, tur 
ir pusstundu jārāpjas kalnā augšā. 
Daudz interesantāk,» stāsta Reinis.

Izzināt spēju galējās robežas

Lai gan skrējieni Latvijas reljefā ir 
šķietami mazāk sarežģīti nekā pārbau-
dījumi Eiropas kalnainajos apvidos, 
Reinis uzskata, ka arī tie prasa labu 
fizisko sagatavotību un izturību. Reinis 
ir piedalījies vairākos Latvijas taku ultra-
maratonos, kas kalpo kā sagatavošanas 
pārbaudījumi augstākas sarežģītības 
pakāpes skrējieniem. Viņš ir piedalījies 
Cēsu taku ultramaratonā, pārvarot  
80 kilometru distanci. Vēl Latvijā līdzīgs 
ultramaratons tiek rīkots Siguldā, kur 
Reinis pievārēja 70 kilometru attālumu, 
skrienot teritorijā, kur ziemas sezonā 
atrodas slēpošanas trases.

Ikvienam skriešanas entuziastam ir 
svarīgi uzlabot savu rezultātu, piemēram, 
pārvarēt pusotras stundas robežu pus-
maratona distancē. Visvairāk Reini moti-
vē tieši vēlme izaicināt sevi un pārbaudīt 
savas fiziskās un garīgās spējas arvien 
sarežģītākos pārbaudījumos. «Man dzīvē 
ir nepieciešama vismaz viena tāda lieta, 
kur sevi ļoti izaicināt. Kad es [pirmoreiz] 
noskrēju maratonu, jutu, ka es varu vēl. 
Gribu zināt, kas ir tas līmenis, ko sasnie-
dzot teikšu: «Viss, man pietiek!» Kas ir tas 
maksimālais, ko es varu sasniegt?» 

Atgriešanās par spīti

Vēl viens fakts, kas liecina par Reiņa 
apņēmību un mērķtiecību, ir viņa atgrie-
šanās Latvijā par spīti draugu un ģime-
nes ieteikumiem to nedarīt. Pēc traumas 
gūšanas viņš nolēma atgriezties dzim-
tenē un iestāties šeit augstskolā. «Man 
daudzi cilvēki teica: «Neatgriezies! Tas 
nav gudri! Latvijā nav nākotnes.» Man 
tā bija motivācija, jo es vēlējos dzīvot 
Latvijā, pierādīt, ka šeit var un es pats 
varu situāciju uzlabot.»

Lai gan Reiņa dzimtā valoda ir 
latviešu, viņš to nekad nav apguvis 
skolā – dzīvojot ārzemēs, viņš valodu 
mācījās tikai ģimenē un pie privātsko-
lotāja. Tas viņu neatturēja no vēlmes 
iegūt augstāko izglītību, studējot 
informācijas tehnoloģiju (IT) RTU. IT 
joma Reinim ir tuva jau no agras bēr-
nības, un 10 gadu vecumā viņam jau 
bija izdevies izveidot savu mājaslapu. 

Savā pirmajā kalnu ultramaratonā Insbrukā, Austrijā, 
Reinim Alpu sniegotajā klimatā bija jānoskrien 
85 kilometri. Sacensībās viņš ieguva 1. vietu savā 
vecuma grupā

Rudenī viņš sāk studijas RTU 
DITF studiju programmas 
«Informācijas tehnoloģija» 
3. kursā. 

Jau laikā, kad Reinis vēl 
bija pirmkursnieks, starp-
tautisks vācu uzņēmums 
«Picanova GmbH» viņam 
piedāvāja programmētāja 
darbu. Īpaši svarīgas darba 
devējiem bija viņa teicamās 
vācu valodas zināšanas. 
Dažu mēnešu laikā Reinis ir 
kāpis pa karjeras kāpnēm 
un šobrīd strādā šajā firmā 
par projektu vadītāju. Reinis 
jau ir paspējis iesaistīties arī 
vairāku start-up uzņēmumu 
veidošanā un uzskata, ka 
Latvijā šim biznesa veidam 
ir potenciāls, bet pagaidām 
vēl pats savu uzņēmumu 
neplāno dibināt.

«Man ir paveicies, 
ka es esmu nokļuvis IT 
nozarē. Sāku studēt, un 
man izdevās atrast darbu, 
nemaz nemeklējot to. 
Jau kādu laiku esmu 
tādā [amata] pozīcijā, kas 
man patīk,» stāsta Reinis, 
piebilstot, ka ļoti novērtē arī 
RTU mācībspēku pretim-
nākšanu – viņi saprotoši 
izturas pret Reiņa darbu un 
hobijiem, nereti ļaujot apgūt uzdoto arī 
patstāvīgi mājās vai darba vietā.

Nākotni veidos Latvijā

Jautāts par nākotnes iecerēm 
skriešanas sportā, Reinis skaidro, ka viņa 
nolūkos šobrīd ir pārbaudīt savu fizisko 

spēju robežas un uzzināt īsāko laiku, 
kurā viņš var noskriet dažādas distances, 
tomēr profesionāli ar skriešanu 
nodarboties neplāno.

Reinim skriešanas sportā patīk 
mērķtiecība un sāncensība, kas ir svarīga 

motivācija atšķirībā no treniņiem 
vienatnē. Savukārt profesionālajā 
dzīvē Reinis pašlaik vēlas izmantot 
visas iespējas, lai gūtu pieredzi, kā 
arī izprastu atšķirības un saistību 
starp akadēmiskajām zināšanām 
un to izmantošanu praksē. Lai gan, 
atriežoties dzimtenē, viņš nevienu 

nepazina, tagad jau Reinis savas 
nākotnes perspektīvas saskata Latvijā. 
Tāpat viņš novērtē studiju biedru 
atbalstu: «Vienam, bez labiem kursa 
biedriem, ar kuriem kopā studēt, 
pabeigt studijas ir grūti. Es Latvijā ļoti 
ātri iejutos, un šeit jūtos kā mājās.» 

Skrējēju aprindās tieši Monblāna sacensības 
uzskatāmas par pasaules prestižāko 
pārbaudījumu
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KULTŪRA

DZIEDĀŠANU 
NEATSTĀT 
DUŠKABĪNĒ
Lai ikviens latvietis 
«piedzīvotu Mežaparku», 
Latvijas kordziedāšanas 
tradīcijas ir jāsargā un 
jākopj, teic RTU jauktā 
kora «Vivere» diriģents 
Gints Ceplenieks

  BAIBA ROGA

Četri pret nulle. Tāds ir RTU jauktā 
kora «Vivere» mākslinieciskā vadītāja un 
galvenā diriģenta Ginta Ceplenieka šā 
gada rezultāts. Šoreiz runa nav par kora 
uzvarām konkursos, bet gan par dzīves 
gājumu – apaļo 40 gadu jubileju, ko 
«Viveres» dalībnieki, sveicot diriģentu 
svētkos, atļāvušies sadalīt divos skaitļos, 
lai – diriģenta vārdiem – «tas nebūtu tik 
smags». Līdzi šiem skaitļiem nāk daudzas 
uzvaras un panākumi, un šajā pavasarī 
pavisam zīmīgs notikums – G. Ceplenie-
ka ozola iestādīšana Virsdiriģentu birzī 

Alojā. Diriģents ir ļoti priecīgs, ka šajā 
nozīmīgajā brīdī viņš bijis kopā tieši ar 
kori «Vivere».

RTU iztur nopietnu konkursu

G. Ceplenieks «Viveres» vadības stūri 
pārņēma 2009. gadā, laikā, kad Latvijas 
kormūzikas vidē bija paspējis iegūt gana 

lielu pieredzi. Tomēr uzņemšanu šajā 
korī atceras kā vienu no nopietnākajām. 
««Vivere» manā dzīvē bija pirmais koris, 
uz kura vadību pretendējot, man bija 
jāiztur nopietns konkurss. Latvijā mūsu 
nozarē darbojas diezgan mazs cilvēku 
pulks, visur ir savējie. Viens otru pazīst, 
tad uzrunā un paprasa – kas un kā. 
Bet tur bija kārtīga intervija, kā jau 
Biznesa skolai piedienas,» atceras  
G. Ceplenieks. [«Vivere» dibināta 
2007. gada 14. septembrī kā RTU Rī-
gas Biznesa skolas jauktais koris, taču 
kopš 2013. gada septembra koris dar-
bojas RTU paspārnē.]

Diriģents atzīst, ka «Viveres» ienāk-
šana viņa dzīvē uzskatāma par pieturas 
punktu vairāku apstākļu secīgā virzībā. 
Stāsts sākas Liepājā. «Vispār esmu no 
laukiem. Mana mūzikas literatūras skolo-
tāja Liepājas mūzikas vidusskolā, citējot 
kinofilmu «Limuzīns Jāņu nakts krāsā», 
vienmēr teikusi, ka tie rīdzinieki jau vis-
pār nav nekādi cilvēki, jo viņi domā, ka 

aiz Rīgas robežas sākas aramzeme un 
tur kultūras dzīvē nekas nenotiek. Taču 
Liepājā bija arī viens no labākajiem zēnu 
koriem Latvijā – Emiļa Melngaiļa Liepājas 
mūzikas vidusskolas zēnu koris Andra 
Lekstuta vadībā. Dziedāšana tajā bija 
viens no maniem pirmajiem soļiem kor-
mūzikā,» uzsver G. Ceplenieks. 

Kordiriģēšana izkonkurē 
dārznieka arodu

G. Ceplenieks pārliecināts, ka daļa 
lēmuma savu dzīvi saistīt ar kormūziku 
iesēta jau agrā bērnībā. «To var saukt arī 
par genofondu. Tas man ir no Rucavas un 
vēl tālākiem laukiem. Tur man vecaistēvs 
dziedošs un mamma muzikāla. Vecais-
tēvs govis ganīja, malku cirta un zāli 
pļāva dziedādams,» stāsta G. Ceplenieks. 
Liela nozīme mūzikas ceļa izvēlē piedē-
vējama arī viņa mātei, kura parādīja ceļu 
uz bērnu mūzikas skolu.

«Visas tās lietas ir tā savirknējušās, 
ka tagad es nevaru iedomāties neko 
citādāk,» atzīst G. Ceplenieks. Mūzikas 
studijas gan savulaik gandrīz izkonkurēja 
viena cita G. Ceplenieka sirdslieta  – 
lauku darbi. Diriģents atzīst, ka viņam 
lauksaimniecība un dārzkopība vien-
mēr gājusi pie sirds, tādēļ viņš gandrīz 
aizbrauca uz iestājeksāmeniem Bulduru 

Patiesībā neko skaistāku nevaru vēlēties – 
hobijs sakrīt ar darbu. Strādāt un dzīvot ir 
bauda un prieks



29

Fo
to

 n
o 

ko
ra

 a
rh

īv
a

Dārzkopības tehnikumā (tagad – Bul-
duru Dārzkopības vidusskola), tomēr 
pārdomājis un palicis mūzikā. «Patiesībā 
neko skaistāku nevaru vēlēties – hobijs 
sakrīt ar darbu. Strādāt un dzīvot ir bau-
da un prieks,» saka G. Ceplenieks.

Gaisā viena vienīga kormūzika

Pirmo atspērienu lielākiem panāku-
miem mūzikā G. Ceplenieks saņēma, vēl 
mācoties Liepājas mūzikas vidusskolā, 
kad kopā ar citiem skolasbiedriem pie-
dalījās Latvijas topošo kordiriģentu kon-
kursā Rēzeknē. «Tā konkursa atmosfēra, 
strādāšana ar kori, sacensību gars un uz-
traukums, un gaisā viena vienīga kormū-
zika un diriģēšana! Sajust, ka sanāk, un 
piedzīvot, ka publikai patīk un varu iegūt 
kora simpātijas balvu un pat otro vietu. 
Tas viss tā saslēdzās, ka es sapratu – kāpēc 
gan ne!» skaidro G. Ceplenieks.

Pirmos nopietnos mēģinājumus kora 
priekšā G. Ceplenieks piedzīvoja Priekulē 
ar savas kordiriģēšanas skolotājas Guntas 
Vites koriem. «To lielo uztraukumu, kad 
pirmo reizi bija jāiziet svešu dziedātāju 
priekšā un jāsāk strādāt, atceros vēl šo-
dien!» Daudz personīgajā izaugsmē devis 
arī viņa pirmais koris Rīgā «Rīdzene», kā arī 
diriģenta pieredze Talsu sieviešu korī «Vai-
va», ko viņš sāka vadīt 1999. gadā. «Talsi 
bija platforma, kur es varēju pats 
augt un celt līdzi visu, ko vien varu 
celt… Talsu kultūru kopumā,» saka 
G. Ceplenieks. Arī muzicēšana korī 
«Ave Sol» G. Ceplenieka vārdiem ir  

«vesela dzīves skola». «Pie Imanta Kokara 
vēl paspēju astoņus gadus izdziedāt un 
izbraukāt gan pasaules koru simpozijus, 
gan tālos koncertbraucienus uz Eiropu 
un pat Japānu.» 

Trīskārša deva plosīties tālāk

Par savu pašreizējo darbošanos Latvi-
jas kormūzikas vidē G. Ceplenieks teic, ka 
«garlaicīgi nav ne brīdi. Darbi tiek darīti 
no sirds un ar ļoti augstu atbildības sajū-
tu gan pret dziedātājiem, gan profesiju». 
Patlaban G. Ceplenieks ir vairāku skolas 
koru diriģents. Ikdienā viņš savu enerģiju 
velta gan jauniešiem Talsu 2. vidusskolā, 
gan domā par jauno diriģentu izglītoša-
nu Rīgas Doma kora skolā. Viņš ir arī Talsu 

koru apriņķa virsdiriģents un iesaistījies 
gan skolu jaunatnes, gan lielo Dziesmu 
svētku organizēšanas kustībā, vairākkārt 
ticis arī virsdiriģenta godā. Tam visam 
pa vidu – RTU jauktais koris. ««Vivere» ir 
viens no mīļākajiem kolektīviem, jo tas ir 
vienīgais amatiermākslas kolektīvs, tāds 
kā vakara kolektīvs,» teic G. Ceplenieks. 

Gan «Viverē», gan citos kolektīvos 
viņš par aizraujošāko sava darba daļu 
sauc jauniešus. «Tas lielākais azarts ir 
mēģināt jaunietim iemācīt un iedvesmot 
viņu uzdrošināties, ļauties dziedāšanas 
priekam, aicināt piedzīvot, pārdzīvot un 
izdzīvot mūziku. Tas brīdis, kad jaunietis 
nav dziedājis pusgadu un pēkšņi sāk 
dziedāt vai arī, kad viņš piedzīvo savu pir-
mo brīnišķīgo koncertu ar uzstāšanos un 
pēc tā ir laimīgs, dalās savā priekā un ir 
gatavs mesties ap kaklu, jo ir piedzīvojis 
tādas lietas, kas līdz tam nav pieredzētas, 
dod trīskāršu devu plosīties tālāk,» pauž 
G. Ceplenieks.

Vēlme «piedzīvot Mežaparku»

«Viverē» saplūst jaunieši no visiem 
Latvijas reģioniem. Liela daļa no tiem 
pirmo reizi G. Ceplenieku satikuši Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt-
kos. «Mēs esam satikušies Mežaparkā, un 
daudzi jaunieši grib to turpināt. Tiešām 
priecē, ka tas [kordziedāšana] ir ar skatu 
nākotnē. Ka jaunieši nebaidās. Ka viņi, 
vienreiz «piedzīvojuši Mežaparku», grib 
atgriezties,» uzsver G. Ceplenieks. Viņš ir 
pārliecināts, ka «piedzīvot Mežaparku» ir 
ļoti svarīgi teju katram latvietim, un korī 
«Vivere» to var lieliski izdarīt. Līdz Latvijas 
simtgades Dziesmu svētkiem ir vairs tikai 

Kora pēdējais koncertprojekts «Uzvelciet baltu kreklu» notika divu Latvijas dižgaru – Imanta 
Ziedoņa un Imanta Kalniņa – zīmē. G. Ceplenieks uzsver, ka bija ļoti aizraujoši noskatīties, kā tas 
ir saliedējis kolektīvu, aktivizējis kora cilvēkus darbam un atbildībai

«Viveres» repertuārā skan gan tautas un klasiskā mūzika, gan džezs un popmūzika. 2015. gadā 
koncertzālē «Koka Rīga» koris klausītājus priecēja ar muzikāli krāšņu un daudzveidīgu koncertu 
«Rudens sarunas»
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G. Ceplenieks pārliecināts – «Viverē» ir vislabākais kolektīvs. Viņaprāt, darbojoties korī, ļoti svarīgas 
ir ne vien korista muzikālās prasmes, bet arī cilvēciskās attiecības

KULTŪRA

skaitāmi mēneši, tāpēc tagad ir pats, pats 
pēdējais brīdis sākt gatavoties svētkiem.

G. Ceplenieks uz Dziesmu svētku tra-
dīcijas saglabāšanu raugās ļoti atbildīgi un 
uzskata, ka ir jārūpējas par to, lai Latvijā šī 
tradīcija un augstā kordziedāšanas kultūra 
nepaliek tikai vēstures rakstos. «Pie tā ir 
ļoti, ļoti nopietni jāstrādā. Nekas nerodas, 
nepastāv un neturpinās tukšā vietā, tāpēc 

ļoti būtiski ir apzināties, ka tā liesmiņa visu 
laiku ir jāsargā no nevēlamiem vējiem. Citas 
tautas nav tik lielas un stipras savā garā kā 
latvieši. Citas tautas nav nosargājušas to 
liesmiņu. Mums tā ir. Dzīva un vajadzīga. 
Esam to iemācījušies svinēt, turklāt protam 
arī attīstīt. Tradīcija nav palikusi arhaiska, 
ar iesūnojušu skatu pagātnē, bet vērsta uz 
nākotni.» 

Būt starp labākajiem

Latvijas simtgades Dziesmu svētkos  
G. Cepleniekam ir kluss, bet ļoti izlolots sapnis 
arī par «Viveri». Viņš ar kori cer iekļūt 

labāko koru pulkā. «Mēs gribam sagaidīt 
Latvijas simtgadi ar lepnu stāju un gan-
darījumu par padarīto, un mēs ļoti, ļoti 
vēlamies, lai mēs esam labāko Latvijas 
koru vidū. Protams, tas prasa lielu darbu 
un līdz ar to arī citu starptautisku konkur-
su pieredzi, jo startēt Latvijā Latvijas koru 
pulkā, kas ir ārkārtīgi labas kvalitātes un 
ļoti profesionāli, dažbrīd ir pat grūtāk 
nekā starptautiskos konkursos ārzemēs. 

Praktiski Latvijas finālskatēs satiekas jau 
Eiropas un visas pasaules koru konkursu 
uzvarētājkori,» saka G. Ceplenieks. 

Arī «Vivere» G. Ceplenieka vadībā 
ieguvusi vairākus apbalvojumus, kas 
viņu ļoti priecē un dara lepnu. Kora 
priekšpēdējais sasniegums ir Zelta 
diploms Pasaules koru olimpiādē  
2014. gadā, kad koris uzvarēja atklātajā 
konkursā laikmetīgās mūzikas kategori-
jā, iegūstot augtāko žūrijas novērtējumu. 
Savukārt pēdējais lielais sasniegums ko-
rim ir Zelta diploms starptautiskajā koru 
festivālā «Cantate Domino» Lietuvā. «Tā 

bija mūsu pirmā uzvara kopā ar jauno 
kormeistari Sintiju Šmiti, kura, manu-
prāt, ārkārtīgi labi sevi ir pierādījusi un 
parādījusi savu patstāvību un augsto 
atbildību par to, kas viņai ir uzticēts,» 
pauž G. Ceplenieks.

«Netaisīt auksto mākslu»

Vaicāts, kas atšķir «Viveri» no citiem 
kolektīviem, G. Cepleniekam atbilde 
nav tālu jāmeklē. Viņš pārliecināts, ka 
uz šo jautājumu vienādi atbildētu visi 
viņa RTU koristi – «Viverē» ir vislabākais 
kolektīvs. «Tā, manuprāt, ir ļoti, ļoti liela 
vērtība – ka nesanāk dziedātāju pul-
ciņš x un y un netaisa auksto mākslu, 
tiešām to atvasinot no vārda «auksts», 
bet ka šeit augstā līmeņa sasniegša-
nai pieiet ar cilvēcisko saprašanos, to 
emocionālo bagāžu, kopīgo pārdzīvo-
jumu un izpratni par saturu un darbu,» 
pārliecināts diriģents.

Iepriekšējo studiju gadu koris 
noslēdza ar pavisam unikālu koncert-
projektu, kurā savijās Imanta Kalniņa 
mūzika un Imanta Ziedoņa dzeja. Un 
diriģents uzsver, ka bija ļoti aizraujoši 
noskatīties, kā tas ir saliedējis kolektī-
vu, aktivizējis kora cilvēkus darbam un 
atbildībai. «Tas līdz kaulam bija pašas 
«Viveres» darbs un pašiniciatīva. Tā 
bija milzīga cīņa par rezultātu, kas bei-
gās tur izveidojās. Tas bija vienreizēji 
skaists koncerts, un rudenī to noteikti 
atkal dziedāsim,» saka G. Ceplenieks.

Jaunajā kora sezonā G. Ceplenieks 
cer savā korī ieraudzīt daudz jaunu 
seju. «Es zinu, ka universitātē mācās 
ļoti daudz dziedošu jauniešu. Nedrīkst 
to lietu atstāt duškabīnē! Nē, nesiet 
ielās, celiet Latviju caur dziesmu! 
Mums ir vajadzīgi jauni, gavilējoši 
jaunieši, kuri gatavi mesties dzīvē un 
izaicinājumos un rādīt pasaulei, cik 
mēs varam būt stipri gan zinātnēs un 
tehnoloģijās, gan dziedāšanā un ska-
tuves mākslā,» uzsver G. Ceplenieks. 
Par spīti iekļūšanai piektajā gadu 
desmitā, diriģents arī uz savu dzīvi 
skatās jauneklīgi: «Čigāniem esot 
teiciens – jauns tu esi, kamēr tu neesi 
pāraudzis savu kurpju izmēru. Man 
vēl ir kur augt. Esmu vēl jauns, man 
viss vēl priekšā. Aicinu nākt pulkā 
dziedātājus, lai varam kopā realizēt 
skaistus plānus, braucienus, koncert-
programmas! Un lai varam forši pava-
dīt kopā laiku.» 

Citas tautas nav tik lielas un stipras savā garā 
kā latvieši. Mēs Dziesmu svētku tradīciju esam 
iemācījušies svinēt, turklāt protam arī attīstīt
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RTU JAUNĀKĀS GRĀMATAS

Kārlis Irbītis 
«Of Struggle and Flight. The History of Latvian Aviation» 
«Cīņā un lidojumā. Latvijas aviācijas vēsture»

RTU sadarbībā ar Latvijas Aviācijas vēstures biedrību laiž klajā pasaules slavu ieguvušā latviešu 
aviācijas konstruktora Kārļa Irbīša grāmatas atkārtotu izdevumu. 

Grāmatā analizēta Latvijas aviācijas attīstība no tās pirmsākumiem līdz 1941. gadam, kā arī 
sniegta informācija par Latviju, tās iedzīvotājiem un aviācijas entuziastiem, kuri ierakstījuši 
savu vārdu pasaules aviācijas vēsturē. Pirmais grāmatas izdevums tika publicēts Kanādā 1986. 
gadā. Grāmata būs saistoša lasāmviela visiem, kuri interesējas par tehnikas vēsturi, un noderēs 
kā Latvijas tehnikas vēsturi reprezentējošs suvenīrs.

Aleksandrs Urbahs, Jevhens Harbuzs 
«Aviācijas materiālu un konstrukciju noguruma bojājumu akustiskā kontrole»

Monogrāfija veltīta aviācijas konstrukciju elementu ekspluatācijas defektu analīzei, akcentējot 
īpašo bīstamību, ko rada noguruma izcelsmes bojājumi un to attīstība. Monogrāfijā sniegta 
dažādu metožu salīdzinošā analīze un piedāvāts metāla materiālu noguruma bojājamības 

novērtējuma matemātiskais modelis, kas ir izmantojams gan zinātniskiem, gan praktiskiem 
mērķiem, veicot ne tikai aviācijas, bet arī citu mašīnbūves jomu – automobiļu, dzelzceļa un jūras 
transporta, kosmosa u. tml. – tehnikas noguruma un atlikušās izturības testēšanu. Monogrāfija ir 

paredzēta mašīnzinību un transporta nozares speciālistiem, pētniekiem,  
doktorantiem un studentiem.

Ausma Orlovska, Ingūna Jurgelāne 
«Ekonomiskā statistika. Teorija, piemēri, uzdevumi»

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes profesoru Ausmas Orlovskas un Ingūnas 
Jurgelānes veidotajā mācību grāmatā apkopta teorija, piemēri, pārbaudes jautājumi un 

uzdevumi par tādām tēmām kā statistiskā novērošana, grupēšana, statistisko datu grafiskās 
attēlošanas paņēmieni, kā arī statistisko rādītāju aprēķināšanas metodes u. c. Grāmatas autoru 

mērķis ir palīdzēt studentiem pēc iespējas veiksmīgāk apgūt un mācēt praktiski izmantot 
iegūtās zināšanas ikdienā un pētniecības procesos. Statistikas zināšanas ir nepieciešamas 

ikvienas specialitātes studentiem, jo tās palīdz izprast un interpretēt ekonomisko informāciju, 
analizēt dažādu nozaru un procesu tendences gan Latvijā, gan pasaulē.

«Zinātniskās darbības 2015. gada pārskats»

RTU atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām katru gadu sniedz pārskatu par 
universitātes zinātnisko darbību.  
Pirmajā pārskata daļā apkopota informācija par zinātnisko darbību RTU kopumā, izklāstīti RTU 
darbības ilgtermiņa un vidējā termiņa mērķi, galvenās funkcijas un uzdevumi, juridiskais statuss 
un struktūra, pārskats par saņemto finansējumu un tā izlietojumu. Izdevuma otrā daļa veltīta 
zinātniskās darbības atspoguļojumam RTU struktūrvienībās. Tajā apkopota informācija par 
personālu, pētījumu virzieniem, dalību konferencēs, publikācijām, izdotajām monogrāfijām, 
īstenotajiem projektiem, inovāciju aktivitātēm un tehnoloģiju pārnesi, patentiem, aizstāvētajiem 
promocijas darbiem un iegādāto zinātnisko aparatūru.
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FAKULTĀTĒS

No 23. jūlija līdz 6. augustam 28 arhitektūras, 
dizaina un urbānisma studenti no 15 pasaules valstīm 
RTU APF rīkotajā starptautiskajā vasaras skolā «Instant 
Summer School» iepazina Cēsis, apmeklēja lekcijas, 
piedalījās diskusijās un radošajās darbnīcās izveidoja 
divas telpiskas instalācijas, kas apskatāmas Cēsu vecajā 
alus brūzī.

ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS 
FAKULTĀTE (APF) 

BŪVNIECĪBAS INŽENIERZINĀTŅU 
FAKULTĀTE (BIF)

No 31. maija līdz 3. jūnijam Rīgā norisinājās 
«Būvniecības nedēļa 2016», kur pēdējā no dienām 

bija veltīta būvinženieru un  būvspeciālistu 
izglītībai. Foruma gaitā uzrunu teica BIF dekāns 

profesors Juris Smirnovs. Attēlā (no kreisās) – BIF 
Civilo ēku būvniecības katedras docents Kārlis 

Kostjukovs, BIF Būvmehānikas katedras vadītāja 
asociētā profesore Līga Gaile un BIF Būvniecības 

un rekonstrukcijas institūta direktors profesors 
Leonīds Pakrastiņš.

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS 
TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE (DITF)

26. maijā svinīgā ceremonijā tika nosaukti laureāti 
vienam no augstākajiem Latvijas informācijas 
tehnoloģijas nozares apbalvojumiem – Eižena Āriņa 
balvai datorikā 2016. Kategorijā par teorētisku 
ieguldījumu Latvijas datorzinātnes attīstībā atzinības 
rakstu saņēma arī RTU DITF profesors Jurijs Merkurjevs, 
kura vadībā izstrādāti efektīvi risinājumi modelēšanas 
un imitācijas tehnoloģiju lietošanā.

ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU 
FAKULTĀTE (ETF)

28. maijā ETF notika Latvijas Elektrotehnikas 
un elektronikas rūpniecības asociācijas (LETERA) 

un RTU Robotikas kluba rīkotais ikgadējais 
Robotikas čempionāts, kas pulcēja visdažādāko 

vecuma grupu robotikas entuziastus no Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas.
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ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS 
FAKULTĀTE (EEF)

MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS 
FAKULTĀTE (MLĶF)

Šovasar uzņemti pirmie studenti, kas, sākot no 2016./17. 
studiju gada, studēs jaunajā MLĶF maģistrantūras studiju 

programmā «Lietišķā ķīmija» ar specializāciju «Koksnes ķīmijā», 
«Restaurācija», «Zemas oglekļa emisijas ķīmija» un «Funkcionālie 
materiāli fotonikai». Studiju programmas realizācijā būs iesaistīti 

arī Latvijas zinātniskie institūti: Latvijas Organiskās sintēzes,  
LU Cietvielu fizikas, Koksnes ķīmijas institūts.

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS 
FAKULTĀTE (IEVF)

Jūnijā IEVF viesojās Georgia Institute of Technology, Sc-
hool of Public Policy asociētā profesore Julia Ellen Melkers. 
Vizītes mērķis – konsultēt IEVF akadēmisko personālu par 
jaunas maģistra studiju programmas «Public Policy Analy-
sis» izstrādi un ieviešanu RTU 2017./2018. studiju gadā. 
Vienlaikus asociētā profesore novadīja lekciju ciklu par 
sabiedrības pārvaldības datu masīvu analīzes metodēm un 
piedalījās ESF projekta pieteikuma «Cilvēkkapitāla un so-
ciāla kapitāla veidošana pētniecībai, attīstībai un inovācijai 
RIS3 specializācijas jomās» izstrādē.

MAŠĪNZINĪBU, TRANSPORTA UN 
AERONAUTIKAS FAKULTĀTE (MTAF)

MTAF Aeronautikas institūta darbinieki pārved 
helikopteru novietošanai uz Laboratorijas mājas 

jumta. Tas turpmāk tiks izmantots studentu 
laboratorijas darbu un praktisko darbu izpildes laikā.

Jūnijā Minhenē, Vācijā, norisinājās starptautiskā izstāde 
«Automatica», kurā ik gadu  tiek prezentēts viss jaunākais  
robotikā un automatizācijā. Izstādē piedalījās 697 dalībnie-
ki no 111 valstīm, RTU Industriālās elektronikas un elektro-
tehnikas institūts (IEEI) tajā prezentēja projektu «AREUS». 
Izstādes apmeklētāju skaits sasniedza 30 964. Attēlā – RTU 
EEF Industriālās eletronikas un elektrotehnikas katedras 
vadītājs Pēteris Apse-Apsītis.
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NOTIKUMI 

Septembris
  1. septembris – Zinību diena un 

jaunā akadēmiskā gada sākums

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

  24.–25. septembris – Sporta 
diena

No 24. līdz 25. septembrim Klapkaln-
ciemā, Engures novadā, RTU sporta un 
atpūtas bāzē «Ronīši», notiks ikgadējā 
RTU Sporta diena. 

  30. septembrī – Zinātnieku nakts

Zinātnieku nakts tiek organizēta, lai 
jauno paaudzi ieinteresētu zinātnē. Šo-
gad pasākuma temats ir radošā zinātne.

Sadarbībā ar RTU fakultātēm, 
Studentu parlamentu, Latvijas Nacio-
nālo bibliotēku, laboratorium.lv un 
citiem partneriem universitātē notiks 
prezentācijas un izglītojošas darbnīcas 
par bioekonomiku, fiziku, ķīmiju un vidi. 

  Septembris – uzņemšana RTU 
kultūras kolektīvos

Oktobris
  1. oktobris – IEVF 50 gadu 

jubilejas svinības

2016. gadā RTU Inženierekonomikas 
un vadības fakultāte (IEVF) svin 50 gadu 
jubileju. 1. oktobrī no plkst. 16.30 kultūras 
pilī «Ziemeļblāzma», Ziemeļblāzmas ielā 
36, notiks jubilejas svinīgā pieņemšana. 

  8.–9. oktobris – studentu erudītu 
konkurss «RTU Spice 2016»

«RTU Spice» ir komandu prāta 
spēļu sacensības, kas radītas, lai atklātu 
talantīgus, mērķtiecīgus studentus, kā 
arī veicinātu RTU fakultāšu savstarpējo 
komunikāciju.  
 

 13.–14. oktobris – Pasaules 
Kultūras padomes 33. Balvu 
pasniegšanas ceremonija un 
atvērtās lekcijas

Vairāk informācijas wcc2016.rtu.lv.

 14. oktobris – RTU dzimšanas 
diena

RTU (tolaik –  Rīgas Politehnikums) 
tika dibināta 1862. gadā. Inženiertehnis-
ko zinātņu strauja attīstība Rīgā sākās tie-
ši ar Rīgas Politehnikuma nodibināšanu.

  14.–18. oktobris – RTU  
57. starptautiskā zinātniskā 
konference

No 14. līdz 18. oktobrim notiks ik-
gadējā RTU 57. starptautiskā zinātniskā 
konference. Tās darbs noritēs visās RTU 
fakultātēs pavisam 17 sekcijās, aptverot 
RTU pētniecības jomas. Plānots, ka kon-
ferencē piedalīsies vairāk nekā 700 au-
toru, kas prezentēs Latvijas un pasaules 
zinātnes aktuālās tēmas, problēmas un 
sasniegumus.

Konferenci ar plenārsēdi 14. oktobrī 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklās 
RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis 
un izglītības un zinātnes ministrs profe-
sors Kārlis Šadurskis.

Plenārsēdē jau tradicionāli tiks sveikti 
«RTU Gada zinātnieks 2016», «RTU Gada 
jaunais zinātnieks 2016» un «RTU Gada 
jaunā zinātniece 2016» balvu ieguvēji.

 
  22. oktobris – RTU Atvērto durvju 

diena Ķīpsalā

Atvērto durvju dienā vidussko-
lēniem un citiem interesentiem būs 
iespēja apmeklēt RTU fakultātes un 
laboratorijas, kur viņi varēs iepazīties 
ar RTU studentiem un mācībspēkiem, 
uzzināt par RTU studiju programmām 
un iestāšanos tajās, kā arī saņemt infor-
māciju par sagatavošanas kursiem, ko 
piedāvā RTU.

  22. oktobris – ETF 50 jubilejas 
svinības

2016. gadā RTU Elektronikas un teleko-
munikāciju fakultāte svin 50 gadu jubileju. 
Vienlaikus svinīgi tiks atklāta fakultātes 
atjaunotā ēka Ķīpsalā, Āzenes ielā 12.

  24.–28. oktobris – «Seko 
studentam»

Projekts «Seko studentam» sniedz ie-
spēju vidusskolēniem rudens brīvdienās 
pavadīt dienu kopā ar RTU studentiem 
un iepazīt studiju dzīvi. Projekta laikā vi-
dusskolēni seko sev interesējošās RTU fa-
kultātes un studiju programmas studen-
ta gaitām lekcijās, laboratorijas darbos, 
semināros, praktiskajās nodarbībās un 
bibliotēkā. Piedaloties projektā, skolēni 
var iepazīties arī ar plašajām ārpusstudiju 
aktivitātēm –  sporta komandām, kultūras 
kolektīviem, RTU Studentu parlamentu, kā 
arī apskatīt RTU dienesta viesnīcas.

Novembris 
  5. novembris – Tehniskās 

jaunrades diena Rīgā

Tehniskās jaunrades dienas ir RTU 
rīkots ikgadējs pasākums, kas radīts, 
lai popularizētu dabaszinātnes, mehā-
niku un inženierzinātnes. 5. novembrī 
Tehniskās jaunrades diena norisinā-
sies Rīgā, 6.  novembrī – Valmierā, bet 
26. novembrī – Daugavpilī.

  11. novembris – Lāčplēša diena 
un RTU Lāpu gājiens

  18. novembris – Latvijas 
Republikas proklamēšanas  
98. gadadiena

  21.–26. novembris – fakultāšu 
studentu pašpārvalžu vēlēšanas

Ikvienam RTU studentam būs iespēja 
lemt savas fakultātes likteni, piedaloties 
fakultāšu studentu pašpārvalžu vēlēšanās, 
gan, piesakot savu kandidatūru, gan arī 
ievēlot savus favorītus.






