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Šis gads RTU bijis ražīgs un panākumiem bagāts – esam 
Latvijas augstskola ar vislielāko studentu skaitu – 
2016./ 2017. studiju gadā RTU kopumā studē 15 000 jauniešu. 

RTU šogad pirmoreiz ir iekļuvusi prestižajā starptautiskajā 
reitingā «Th e Times Higher Education World University 
 Rankings 2016-17», kurā īpaši augstu ir novērtēta 
RTU sadarbība ar industriju un uzņēmējiem. Savukārt RTU 
Inženierzinātņu vidusskola jau pirmajā darbības gadā ieguvusi 
pirmo vietu Ata Kronvalda fonda labāko mazo skolu reitingā.

Šis ir bijis arī jubilejas gads vairākām fakultātēm. Šogad 
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte 
atzīmēja 55 gadu dzimšanas dienu, bet pusgadsimta jubileju 
svinēja Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte un 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte.

Šogad sekmīgi darbu turpinājusi un jaunas telpas radusi 
Dizaina fabrika. Sākusies projektu sagatavošana infrastruktūras 
attīstībai: sagatavošanas darbi Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes jaunās ēkas celtniecībai un Būvniecības 
inženierzinātņu fakultātes renovācijai, kā arī Mašīnzinību, 
transporta un aeronautikas fakultātes pārvietošanai uz Ķīpsalu.

Mūsu studenti un mācībspēki ar savu darbu un zināšanām 
pierādījuši, ka inženierzinātņu studijas RTU ir augstā līmenī. 
Tam apliecinājums ir daudzi inovatīvi pētījumi un prototipu 
izstrāde uzņēmumiem, starptautisko sadarbības partneru 
atzinīgais novērtējums.

Jaunais gads, kā vienmēr, nāk ar jauniem pārbaudījumiem 
un izaicinājumiem. Būsim gudri, radīsim un īstenosim jaunas 
idejas, lai Latvija kļūtu stiprāka!

Nākamais ir RTU 155. jubilejas gads. Gribu atgādināt viena 
no bijušajiem RTU rektoriem ķīmiķa Paula Valdena piecus G, 
kas nepieciešami labam zinātniekam — «Geist, Genauigkeit, 
Gedult, Glück, Geld» jeb talants, precizitāte, pacietība, laime 
un nauda. La i to nepietrūkst nākamgad ne augstskolai, ne 
ikvienam no mums!

RTU rektors akadēmiķis
Leonīds Ribickis

SATURS
 4 Apstāties nekad nedrīkst

Intervija ar RTU Gada jauno zinātnieci 
Kristīni Šalmu-Ancāni

 8 Vieta, kur dzimst idejas
Kas notiek RTU Dizaina fabrikā?

 12 Pasaules kultūras padomes balvas 
ceremonija šogad bija uzticēta RTU
Fotoreportāža no balvu pasniegšanas 
un RTU Dizaina fabrikas atklāšanas

 16 Roboti ar spieta intelektu
Ērika Zaharana RTU maģistra darbs 
Latvijā ieguva pirmo vietu

 18 No skolas sola — uz RTU
RTU vēstneši dodas uz Latvijas skolām 
un stāsta par inženierzinātni

 20 Iesākumā bija čuksts
ETF – 50. Par Jura Viktora Eizentāla 
RTU dāvāto vēsturisko radiouztvērēju 
kolekciju  rūpējas Jānis Jansons

24  Visdrošākais ieguldījums
RTU absolvents Kārlis Livkišs sadarbībā 
ar Vītolu fondu izveidojis savu stipendiju 
inženierzinātņu studentam

 26 Hobiji ikdienas priekam
Studentu rīkoti nakts pārgājieni, bridža 
spēles un sporta dejas palīdz dzīvot

 29 Spītniece olimpiskajā baseinā
Peldētājas un Riodežaneiro vasaras 
olimpisko spēļu dalībnieces 
Aļonas Ribakovas panākumu noslēpums

Atbildīgais par izdevumu
RTU Komunikācijas un mārketinga departaments
Projekta vadītāja
Māra Miķelsone
Žurnāla dizains un makets
Baiba Lazdiņa
Korektūra
Rūta Lapsa
Foto
Elīna Karaseva, Eduards Lapsa, Māra Miķelsone, 
LETA un no personīgā arhīva
Kontaktinformācija
Tālr. 67089312
e-pasts: mara.mikelsone@rtu.lv
Izdevējs
RTU Izdevniecība
Iespiests
Digitālās drukas centrs, 
SIA «RTU Servisu aģentūra»
Metiens
1800
Nākamais numurs
2017. gada martā

Rīgas Tehniskās universitātes žurnāls
Iznāk kopš 07.02.1959.
Nr. 1403/ 2016. gada ziema
ISSN 2243-6014
Reģ. apl. Nr. 0438



4

Jaunajai zinātniecei Kristīnei 
Šalmai-Ancānei šis gads atne-
sis gan veiksmi, gan plašu at-

pazīstamību – pavasarī RTU Rūdolfa 
Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovā-
ciju un attīstības centra vadošā pēt-
niece saņēma 2016. gada «L’Oréal» 
Latvijas stipendiju «Sievietēm 
zinātnē». Stipendija 6000 eiro apjomā 
K. Šalmai-Ancānei piešķirta pētīju-
mam «Nanostrukturētu biokompo-
zītmateriālu izstrāde ar pretosteopo-
rozes īpašībām». Rudenī viņa saņēma 
RTU atzinību.

Kristīnes pētījums ir nozīmīgs – 
ja viņas izstrādātais implantmateriāls 
tiks plaši ieviests, tas palīdzēs uzlabot 
dzīves kvalitāti tūkstošiem cilvēku, 
kas sirgst ar osteopozori – hronis-
ku kaulu slimību, kas tos padara 
trauslus un var radīt invaliditāti un 
darbnespēju. Pētījuma unikalitāte 
saistīta ar šī materiāla potenciālu 
multifunkcionalitāti. 

Kristīne ir māmiņa diviem bēr-
niem – piecus gadus vecajam Alek-
sandram un šogad dzimušajai Elizabe-
tei. Kad Aleksandram bija gads, Kris-
tīne aizstāvēja disertāciju un kļuva par 
inženierzinātņu doktori materiālzināt-
nēs. Kad piedzima Elizabete, Kristīnei 
līdz ar «L’Oréal» stipendiju klāt nākuši 
papildu pienākumi – viņa jau bijusi 
Igaunijā, kur stāstīja par savu zinātnes 
virzienu, jo arī Igaunijā sievietes 
zinātnieces turpmāk varēs pretendēt uz 
šīm stipendijām.

Kas ir zinātnieks Latvijā?
Kad sāku savu zinātnisko karjeru, 

man bija tāds priekšstats, ka zināt-
nieks ir kā burvis, kurš viens buras 
laboratorijā, kūp balti dūmi, kolbās 
burbuļo krāsaini šķidrumi. Tagad, 
kad jau vairāk nekā 10 gadu esmu 

zinātnes laukā, saprotu, ka zinātnieks 
ir menedžeris, jo jāpārzina diezgan 
daudzas jomas, jāzina, kādus mērķus 
gribi sasniegt. Gluži pa mākoņiem 
lidināties nevar. Idejas – tā ir viena – 
radošā puse. Bet zinātniekam bez 
radošās ir arī praktiskā puse – kā viņš 
to realizēs, kā sasniegs mērķi. Mēs, 
zinātnieki, esam kā multidisciplināri 
kareivji, kam būtu jāpārzina vairākas 
jomas. Ir vajadzīga pieredze un zinā-
šanas, kas nāk ar laiku, kad saproti, 
kuri būtu perspektīvie projekti, kurā 
virzienā meklēt finansējumu.

Kāpēc izvēlējāties piedalīties 
«L’Oréal» konkursā, kurā startējāt 
četras reizes?

«L’Oréal» izvēlējos tāpēc, ka tā ir 
plaši pazīstama stipendija sievietēm 
zinātnē Latvijā. Ir arī citas stipendi-
jas, kas nav tikai sievietēm zinātnē, 
taču šī stipendija ir īpaša, jo domāta 
tikai sievietēm. «L’Oréal» stipendija ir 
prestiža, sabiedrībā ievērības cienīga. 
Mana priekšniece [RTU Rūdolfa 
Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovā-
ciju un attīstības centra direktore] 
docente, Dr. sc. ing. Dagnija Loča arī 
2012. gadā startēja šajā konkursā un 
ieguva balvu. Esam diezgan spēcīgs 
kolektīvs, spēcīgas zinātnieces.

Esat parakstījusi starptautisku 
manifestu, aicinot sievietes 
iesaistīties zinātniskajā darbā. 
Kāpēc ir svarīgi izcelt sievietes 
zinātnē?

Sievietes var tikpat daudz kā vī-
rieši. Un tas, ka viņai ir ģimene un 
bērni, nedrīkst būt šķērslis, kas kavē 
zinātnisko karjeru. Ja esi sieviete, tas 
nenozīmē, ka nevari zinātnē ieņemt 
augstākstāvošus amatus. [Vajag sie-
vietes] iedrošināt darboties, veidot 

GADA JAUNĀ ZINĀTNIECE

Māra Miķelsone

RTU Rūdolfa Cimdiņa 
Rīgas Biomateriālu 
inovāciju un attīstības 
centra vadošā 
pētniece  
Kristīne Šalma-Ancāne 
atzīta par RTU Gada 
jauno zinātnieci 2016

Apstāties nekad
nedrīkst



5

starptautiskus kontaktus, sevi pie-
rādīt tikpat spēcīgi kā vīrietim. Lai 
gan šķiet, ka esam vienādās pozīcijās, 
dzīvē tā bieži nav. 

Līdz ar bērnu ienākšanu ģimenē 
šķiet, ka laika nav nekam, bet pa-
tiesībā ir otrādi – bērni tevi motivē 
darīt vairāk, labāk un skaistāk. Viņi 
dod lielu enerģiju un gribasspēku, 
jo, pateicoties manam dēlam, tapa 
mans promocijas darbs – kopš 
viņa piedzimšanas man precīzi bija 
11 mēnešu, lai uzrakstītu disertāciju. 
Es to paveicu. Aleksandrs man deva 
spēku, enerģiju, iedvesmu. Kad pie-
dzima Elizabete, domāju, ka tagad 
gan atpūtīšos. Bet ieguvu šo balvu, 
un Elizabete deva kārtējo stimulu, ka 
viss ir jāturpina.

Kā nonācāt līdz pētījumam 
par osteoporotisku kaulu 
aizstājējmateriālu? Vai bija kāda 
personiska pieredze?

Tas nebija dziļi personiski, mūsu 
kolektīva – RTU Rūdolfa Cimdiņa 
Rīgas Biomateriālu inovāciju un 

attīstības centra – galvenais pēt-
niecības virziens ir vērsts uz kaulu 
implantmateriālu izstrādi specifis-
kam lietojumam. Šis lietojums ietver 
dažādas jomas. Mēs joprojām strā-
dājam pie kaulu aizstājējmateriāla, 
kas paredzēts mutes un sejas žokļu 
ķirurģijā. Sekojam līdzi, kā varētu 
īpaši palīdzēt atrisināt osteoporozes 
problēmu, jo, slimojot ar šo slimī-
bu, kauli ir ļoti trausli un ļoti slikti 
dzīst. Saistībā ar valsts pētījumu 
programmu institūtā radās iespēja 
izstrādāt kaulu implantmateriālus 
ortopēdiskam lietojumam, kurus jau 
izmanto Rīgas 2. slimnīcā pacientiem 
ar osteoporotiskiem kaulu lūzumiem. 
Turpinot strādāt ar šo problēmu, 
sapratām, ka nepieciešami tādi mate-
riāli, kas uzrādītu vēl labākas īpašības 
un specifisku iedarbību organismā. 
Saistībā ar Eiropas Sociālā fonda 
projektu aizsākām pētījumu par tādu 
kompozītmateriālu izstrādi, kas spētu 
tikt galā ar osteoporotiskiem kaulu 
lūzumiem. Tas ir nepārtraukts darbs, 
jo kauls ir ļoti sarežģīts dabīgais 

kompozītmateriāls. Mūsu galvenais 
uzdevums ir maksimāli imitēt, kopēt 
dabīgo kaulu, tā fizikālās, ķīmiskās 
un bioloģiskās īpašības. Mēģinām 
pilnveidot šos mākslīgos materiālus 
jau vairākus gadus.

Vai 2. slimnīcā strādājat kopā ar 
ārstiem un pacientiem?

Ar pacientiem gluži kopā neesam 
strādājuši, jo tas ir mediķu darbs, 
bet Valsts pētījumu programmā un 
citos projektos izdevies veidot ļoti 
ciešu sadarbību ar mediķiem, kā arī 
saprast, kādu materiālu viņi īsti grib. 
Tas ir lielākais veiksmes faktors, kā-
pēc mūsu pētījumiem un institūtam 
kopumā ir labi rezultāti, pie šīs tēmas 
strādājot. Pateicoties sadarbībai ar 
Rīgas Stradiņa universitātes Stomato-
loģijas institūta Mutes, sejas un žokļu 
ķirurģijas klīnikas ārstu profesoru 
Andreju Skaģeru, tā nav pārtrūkusi 
pat tādos brīžos, kad mums nav bijis 
pietiekama finansējuma. Mutes, sejas 
un žokļu ķirurģijā mūsu materiālu 
rezultāti ir pat izcili. Tāpēc tika  

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vadošā pētniece Kristīne Šalma-Ancāne 
šogad ieguva Goda nosaukumu «RTU Gada Jaunā zinātniece 2016». Foto – Elīna Karaseva
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nolemts [implantmateriālu] lietoju-
mu paplašināt, un ortopēdisko slimī-
bu pacientiem Rīgas 2. slimnīcā to 
uzņēmās darīt traumatologs ortopēds 
Sandris Petronis. Šī sadarbība tur-
pinās Valsts pētījumu programmas 
projektā. Kamēr mūsu izstrādātais 
materiāls nonāk pie pacienta, paiet 
daudzi gadi, jāiziet daudzas pārbau-
des. Kad studēju, profesors R. Cim-
diņš stāstīja, ka no tā laika, kad mēs 
materiālu pētām, līdz brīdim, kad tas 
varētu nonākt pie pacienta kā komer-
cializēts produkts, ir vajadzīgi vismaz 
10 gadi, turklāt visam apakšā jābūt 
milzīgam finansējumam.

Vai zinātniekiem lielie Latvijas 
uzņēmumi, piemēram, 
«Olainfarm», «Grindeks», palīdz?

Noteikti palīdz, it sevišķi tiem 
zinātniekiem, kas strādā organiskās 
ķīmijas virzienā. Mūsu implantmate-
riālu izstrādes jomā ir bijuši saskares 
punkti, bet lielāka sadarbība nē. Mēs 
finansējumu esam ļoti cītīgi meklē-
juši un turpinām meklēt, startējam 

daudzos starptautiskos projektos. 
Profesori Līga Bērziņa-Cimdiņa un 
Rūdolfs Cimdiņš ir galvenie milži, ja 
tā var teikt, jo pateicoties viņiem, tika 
attīstīta ārzemju sadarbība un kon-
takti, un esam sasnieguši šo augsto 
līmeni.

Kā pati nonācāt līdz sadarbībai ar 
profesoriem Cimdiņiem?

Tas nebija nekas pārdabisks, stu-
dēju RTU Materiālzinātnes un lietiš-
ķās ķīmijas fakultātē, kur 1. kursā ir 
tāds priekšmets kā ievads studiju no-
zarē. Tur stāsta par dažādiem ķīmijas 
un materiālzinātnes virzieniem, kā 
var specializēties, studējot fakultātē. 
Profesore Līga Bērziņa-Cimdiņa 
stāstīja par šiem implantu materiā-
liem, ko viņa pēta un izstrādā. Tikai 
vēlāk sapratu, ka šie rezultāti jau 
tolaik bija vērā ņemami. Pēc lekcijas 
sāku apjaust, kādi materiāli un teh-
noloģijas ir iespējamas. Pirms tam 
nezināju, ka ir tādi implantmateriāli, 
biomateriāli, ko varēs ievietot cilvēka 
ķermenī. Tā man šķita kā zinātniskā 

fantastika – ja es varētu radīt kādu 
materiālu, ko cilvēks varētu izmantot 
slimību ārstēšanā vai dzīvības 
glābšanai! Nolēmu, ka jāaiziet un 
jāpajautā, vai nav iespēja kaut ko 
darīt. Profesori jau tolaik aktīvi 
strādāja ar studentiem, saprotot, ka 
jāiesaista jaunā paaudze, kas pēc tam 
turpina viņu darbu.

Vai RTU ir daudz jaunu pētnieku?
RTU mēs esam diezgan daudz. 

Pulka ielā, kur atrodas mana tiešā 
darba vieta – RTU Rūdolfa Cimdi-
ņa Rīgas biomateriālu un inovāciju 
centrs –, mēs tiešām daudzi esam 
25–35 gadu vecie.

Vai Nobela prēmijas saņemšana 
varētu būt mērķis jaunam 
zinātniekam?

Man šķiet, ka šī prēmija vairāk ir 
teorētiskajās zinātnēs vai arī to paras-
ti saņem šajās zinātnēs. Varbūt kļū-
dos. Tas varētu būt ļoti tāls mērķis, 
pagaidām man šķiet svarīgāk komer-
cializēt [izstrādātos] materiālus.

GADA JAUNĀ ZINĀTNIECE

Kopā ar Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta dāmu kolektīvu – no kreisās Agnese Pūra, Agnese Stunda-Zujeva, Dagnija Loča, 
Līga Bērziņa-Cimdiņa, Līga Stīpniece, Kristīne Šalma-Ancāne, Daina Vempere, Inga Jurgelāne, Marina Sokolova, Vita Zālīte, Inga 
Narkevica. Foto – no personīgā arhīva
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Vai Latvijā ir kāds zinātnieks, kas, 
jūsuprāt, būtu pelnījis Nobela 
prēmiju?

Jā, noteikti, tas ir [Latvijas 
Universitātes profesors fiziķis] 
Vjačeslavs Kaščejevs. Man viņš 
šķiet tāds 21.gadsimta zinātnieks, 
kas reprezentē Latvijas valsti un 
zinātni. Viņš ir izcils zinātnē, bet 
arī ļoti veiksmīgi prot komunicēt ar 
sabiedrību, ieinteresēt, jo zinātnieki 
bieži neprot izstāstīt, ko viņi dara. 
Varbūt viena problēma, kāpēc Latvijā 
zinātnei ir niecīgs finansējums, ir tā, 
ka mēs sabiedrībai nespējam izstāstīt, 
ko zinātne var tai dot. Zinātne jau ir 
tas attīstības dzinulis un rādītājs. 

Jūs labprāt strādājat ar skolēniem 
un studentiem. Kāpēc jums tas ir 
svarīgi?

Tas ir aicinājums – to sapratu, kad 
sāku strādāt ar studentiem un lasīt 
lekcijas. Ir cilvēki, kas labāk mierīgi 
sēž laboratorijā un kaut ko dara, un 
ir tādi, kam patīk lasīt lekcijas. Man 
tas patīk, tā ir kaut kāda netverama 
enerģijas apmaiņa, kas notiek starp 
tevi un studentiem. 

Esat mācījusies arī ārzemēs. Kā 
atšķiras mācību process Latvijā no 
ārzemēs pieredzētā?

Vienu semestri 2005. gadā mā-
cījos Vācijā, Jēnas Universitātē. Lai 
pilnībā izprastu šo sistēmu, vajadzētu 
mācīties ilgāk. Mūsu izglītības sistē-
mā, šķiet, pietrūkst izpratnes par zi-
nāšanu praktisko lietojumu, kam tās 
būs vajadzīgas. Tā mums pietrūkst 
jau no skolas sola un arī studējot, 
jo skolēns un students ne vienmēr 
saprot, kāpēc viņam [kāds mācību 
priekšmets] ir jāmācās. Piemēram, lai 
attīstītu loģisko domāšanu, ir jāpārzi-
na augstākā matemātika, ko studenti 
mācās 1. kursā. Vācijā studentam bija 
vairāk praktisko darbu, vairāk pašam 
jādara. Tagad arī Latvijā tiek ieviests 
šis modelis.

Kā vērtējat Izglītības un zinātnes 
ministrijas vēlmi, lai bērni skolas 
gaitas sāktu no sešu gadu vecuma?

Aleksandram nākamgad būs jāsāk 
skolas gaitas. Es principā neatbalstu, 
ka bērniem skolas gaitas obligāti 
būtu jāsāk no sešu gadu vecuma. Ir 

jāizvērtē, vai bērns ir gatavs skolai. Ir 
tādi psiholoģiskie testi, kuros novērtē 
bērna gatavību skolai – ne tik daudz 
zināšanas, bet sociālās prasmes, 
socializēšanās spēju. Ja viņš būs ap-
mulsis, nobijies vai citādāk aizvēries, 
viņš netvers arī zināšanas un nebūs 
nekāda labuma. Bērns vienkārši to 
gadu atsēdēs. Ceru, ka Latvijā tā ne-
būs obligāta prasība. Pirms lēmuma 
pieņemšanas par to gribētu dzirdēt 
psihologu viedokli.

Kas būtu jāmaina Latvijas izglītības 
sistēmā?

Skolu izglītības sistēmā pilnībā 
neatbalstu to iniciatīvu, ka skolēnam 
ir iespēja izvēlēties – nemācīties 
eksaktos mācību priekšmetus, bet 
mācīties sociālos. Tāpēc jau tā ir pa-
matizglītība, ka viņam ir dota iespēja 
iepazīt visus mācību priekšmetus – 
arī fiziku, ķīmiju, bioloģiju. Visiem 

tās būtu jāzina pamatlīmenī. Tas at-
tīsta loģisko domāšanu. Par augstsko-
lu – man šķiet, ka studentiem jāļauj 
zināšanas vairāk izmantot praksē. 
Maksimāli visās nozarēs, nevis gaidīt 
līdz pēdējam kursam. Studentam 
daudz ātrāk jāmēģina saprast, kādas 
zināšanas būs darbā vajadzīgas.

Kas ir jūsu zinātnieka ideāls?
Nekur tālu nemeklēšu – profesore 

Līga Bērziņa-Cimdiņa, viņa ir mans 
mentors zinātnē, viņa ir spējusi paveikt 
to, ka biomateriālu pētniecība Latvijā 
ir gājusi uz priekšu. Reiz, kad biju 
konferencē Venēcijā, profesors, ar kuru 
kopā braucu uz lidostu, man teica – 
notikumu neveido cilvēku kopums, 
bet viens cilvēks, viena personība. Un 
tā ir taisnība – lielākos notikumus 
veido viens vai divi cilvēki, kas aiz tā 
stāv. Katram pašam ir jādara un jāiet 
uz priekšu, apstāties nedrīkst. 

Gada zinātnieks 2016 –  
KĀRLIS AGRIS GROSS

RTU Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultātes Neorganiskās 
ķīmijas institūta vadošais pētnieks, 
RTU Biomateriālu zinātniskās pēt-
niecības laboratorijas vadītājs, PhD. 

Panākumi 2015./2016. gadā:
 ▌12 publikāciju (publikāciju 
indekss – 29);
 ▌viņa vadībā RTU izstrādāti pieci 
promocijas darbi;
 ▌vairāku starptautisku zinātnisku 
žurnālu redkolēģiju loceklis.

Gada jaunais zinātnieks 2016 – 
SANDIS SPOLĪTIS

RTU Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultātes 
Telekomunikāciju institūta docents, 
Šķiedru optikas pārraides sistēmu 
laboratorijas vadītājs.

Panākumi 2015./2016. gadā: 
 ▌līdzautors 17 SCOPUS datubāzē 
indeksētām publikācijām 
(publikāciju indekss – 5);
 ▌trīs Latvijas patentu līdzautors;
 ▌par promocijas darbu saņēma 
Vernera fon Sīmensa Izcilības 
balvu.

RTU GADA ZINĀTNIEKI 2016
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RADOŠUMS

Mēs esam kļuvuši vairāk par 
naktsputniem, par darba 
laiku saka RTU Dizaina 

fabrikas vadītājs Guntis Kuļikovskis, 
rīta agrumā atverot pagrabstāva dur-
vis Arhitektūras un pilsētplānošanas 
fakultātē. Ar iekārtām un darbgal-
diem pieblīvētajā telpā rīta saules 
gaisma iespīd caur maziem lodzi-
ņiem virs mūsu galvām. Te pirms 
diviem gadiem dzima ideja par RTU 
Dizaina fabriku (DF). «Angļu valo-
dā vārdam «design» ir cita nozīme 
nekā latviešu – tā ir radīšana,» saka 
G. Kuļikovskis. Te ienākušie iemācās 
nebaidīties eksperimentēt, ļaujas 
pamēģināt uzticēties nestandarta 
pieejai, iemācās darboties komandā 
un izmantot ikviena zināšanu poten-
ciālu. Te iegriežas ne tikai ar ideju 
apsēsti studenti, bet arī profesori, un 
viņi savā starpā brīvi var apspriest 
risināmo problēmu. Tas, kas šeit no-
tiek, Latvijā ir ļoti neierasti, uzskata 
Guntis.

Ālto universitātes paraugs

Pati ideja un iedrošinājums, ka šāda 
veida struktūra, kuras pamatvērtības 
ir mācīšanās ar prieku un, izmantojot 
reālus piemērus, nāca no Ālto Uni-
versitātes Somijā. RTU Dizaina fab-
rikas veidotāji pārņēma arī veidu, kā 
tiek savienots studiju process ar kāda 
uzņēmuma problēmu risināšanu, to 
pavēršot plašāk, ne tikai saistībā ar 
studiju kursu. RTU studentu koman-
das, piesakot savas idejas RTU Stu-
dentu biznesa inkubatora iniciatīvā 
IdeaLAB, atbalstu saņems ilgtermiņā. 
«Mums tas skatījums ir plašāks, 
mērķis – labs studiju priekšmets kā 
Somijā, bet skatāmies uz papildu lie-
tām, ko ar šo var iegūt. Izmantojam 

savu pieredzi un uz visu skatāmies 
caur Latvijas prizmu, kas ir stipri 
atšķirīga,» saka G. Kuļikovskis. Pēc 
viņa domām, latvieši standarta lietas 
izmanto nestandarta veidā un ska-
tās plašāk – «Latvijā mums katram 
ir daudz lielāka spēja nesekot līdzi 
receptei, bet izdarīt savu izvēli un 
padarīt labāk, vai tas būtu kulinārijā, 
vai mehānikā – vienot kopā lietas, 
kas iepriekš nav bijušas savienotas, 
ko nav ierasts vienot vai kas nav 
mācību kursā mācīts». Guntis to labi 
zina, jo viņš ir viens no augstskolas 
Robotikas kluba dibinātājiem un nu 
jau starptautiskiem panākumiem 

bagātās robotikas kustības aizsācējs. 
Robotika no dažu studentu hobija ta-
gad kļuvusi par kaut ko vairāk – ide-
ja nodota tālāk, izveidojot robotikas 
mācību komplektus skolām, interese 
par to ir, sākot no Preiļu skolām līdz 
Ventspilij.

Ja galvā ir, tad tālāk arī būs

Man ir iespēja būt klāt brīdī, kad 
Guntis no 3D printera noņem 
vienkāršu paša konstruētu baltas 
plastmasas detaļu, kas paredzēta 
līdzsvara trenažierim. RTU Tālmā-
cības centram ir projekts izveidot 
veselības monitoringa iekārtas, kas 
parasti ir dārgas un tāpēc Latvijas 
veselības iestādēm nepieejamas. DF 

Māra Miķelsone

Pēc divu gadu 
ilgas «iesildīšanās» 
13. oktobrī, klātesot 
dizaina fabrikas 
koncepta radītājam 
somu profesoram 
Kalevam Ekmanam, 
oficiāli atklāta  
RTU Dizaina fabrika

Vieta, kur dzimst 
idejas

 Latvijā mums katram
ir daudz lielāka spēja 
nesekot līdzi receptei,
bet izdarīt savas izvēles un 
padarīt labāk .......
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palīdz centram izstrādāt šādu cilvēka 
līdzsvara monitorēšanas trenažieri. 
Detaļu Guntis atbrīvo no plastmasas 
atbalsta materiāla, kas tiek iemests 
kastē, lai vēlāk izmēģinātu iespēja-
mos otrreizējās izmantošanas vei-
dus, piemēram, detaļu spiedliešanu 
veidņos. Detaļa kalpos kā korpuss 
elektronikai – Guntis rāda, kur būs 
vieta USB ligzdai, ko ieintegrēs kor-
pusā. Izgatavojot šo detaļu, gribējis 
pārbaudīt, cik ērti ir pievienot un 
atvienot vadu.

Taču pirmais posms jebkuras ide-
jas attīstībā ir kladīte ar zīmējumiem 
vai datorā veidots projekts. Guntis 
šķirsta kladi ar skicēm, sakot: «Ja gal-
vā ir, tad tālāk arī ir!» 3D printēšana 
ir tikai viena no tehnoloģijām, ko 
izmanto DF ideju īstenošanā. Pirms 
pāris gadiem ideju laboratorija pag-
rabiņā darbu sāka ar mazajiem Latvi-
jas uzņēmuma «Mass Portal» ražota-
jiem 3D printeriem. Tagad iegādātas 
industriālas kvalitātes iekārtas, kas 
atšķiras ar darbības uzticamību, at-
kārtojamību un izmēru stabilitāti. 

Mūsu ekskursija no DF pagraba 
ved augšā uz pirmā stāva telpām, un 

Guntis it kā nejauši ļauj izsekot hoke-
ja trenažiera tapšanai. Tā būs pirmā 
iekārta, kas spēs sekot līdzi hokeja 
spēlētājiem, padot viņiem ripas, 
analizēt situāciju un veidot statistiku. 
Pirmais hokeja trenažiera prototips 
tika veidots pagājušajā semestrī stu-
diju procesā. Ideja radās cilvēkam, 
kurš gribēja izmainīt hokeja treniņu 
procesu, bet atnāca no uzņēmuma, 
savukārt prototipu veidoja uzņēmēj-
darbības vadības maģistra studentu 
komanda, iesaistot dažus inženier-
zinātņu studentus. Kā jau tas notiek 
Dizaina fabrikā, šādā komandas dar-
bā zināšanas saplūst un cits citu pa-
pildina. Sākotnējie varianti, kā risināt 
problēmu, bijuši padsmit. Daži no 
tiem pavisam triviāli, piemēram, vir-
tene ar LED lampiņām, kas iedegas 
tajā sektorā, kur trāpa ripa. Tomēr tie 
nav salīdzināmi ar komandas radīto 
iekārtu – tā ir attālināti vadāma, vei-
do statistiku un veic ierakstus, pēc 
tam ļauj tos analizēt, lai noteiktu spē-
lētāju izaugsmi laika gaitā. Tas nekad 
iepriekš nav bijis iespējams.

Guntis ieved telpā, kurā atrodas 
vakuumtehnoloģijas jeb, viņa  

PAR DIZAINA FABRIKU

Darbojas seši pilna laika darbinieki

Finansējumu DF izveidei un 
iekārtām RTU ieguva Eiropas 
struktūrfondos, daļu finansē arī pati 
universitāte, liela daļa aprīkojuma 
iegādāta no ieņēmumiem par 
realizētajiem līgumdarbiem

Iekļauta globālajā dizaina fabriku 
tīklā – tajā patlaban ir 10 DF kādā 
no pasaules spēcīgām augstskolām. 

Profesors Kalevs Ekmans (no kreisās) kopā ar Gunti Kuļikovski RTU Dizaina fabrikas atklāšanā. Foto – LETA

Ženēva Šveicē

Ālto Somijā
Rīga Latvijā

Porto Portugālē

Santjago Čīlē
Šanhaja 

Ķīnā
Melburna 
Austrālijā

Seula 
Dienvidkorejā

Filadelfija ASV

Leuvardena 
Nīderlandē
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vārdiem, darīšanas vietā – te var 
zāģēt, skrūvēt, vīlēt. Kā dažādu kār-
bu un vadu mudžeklis izskatās uz 
darbgalda noliktais hokeja robots bez 
čaulas. Te ir motors, kas to darbina, 
rāda Guntis, šis motors uzvelk atspe-
ri un izšauj ripu ar 80 km/h, šis mai-
na spriegojumu, divas kameras, kas 
nosaka vārtu un spēlētāju pozīciju. 
Projekts, kura tapšanā bija piesaistīts 
uzņēmuma un mazai daļai arī Zaļo 
tehnoloģiju inkubatora finansējums, 
ir gatavs. Komanda darbu sākusi 
pie nākamā posma – mazas sērijas 
ražošanas.

Šis ir arī viens no Gunta minēta-
jiem piemēriem, kad jautāju, vai DF 
ir domājusi, kā pelnīt ar savu ideju īs-
tenošanu. Sadarbība ar uzņēmumiem 
jaunas lietas izveidē ir īstā pelnīšana, 

viņš atbild. Uzņēmumam ir skaidra 
tirgus situācija un pieprasījums, sa-
vukārt RTU speciālistiem ir iestrā-
des, augsts intelektuālais potenciāls, 
spēja komandā apvienot dažādu 
studiju virzienu studentus, tehnisko 
resursu pieeja. Uzņēmums, kas ir 
ieinteresēts kādas problēmas risinā-
šanā, finansē un piešķir materiālus 
pētniekiem, savukārt tiem, kas strādā 
pie kāda uzņēmuma uzdevuma, tā ir 
neatsverama prakse – strādāt pie reā-
la izaicinājuma kopš tā rašanās brīža 
un potenciāli kļūt par uzņēmuma 
daļu līdzīpašnieku, radītāju. 

DF pastāvēšanas lielais ganda-
rījums ir palīdzēt ar atbalstu un 
padomu kādas idejas īstenošanā. Pa-
rasti, kad cilvēks dodas prom no DF, 
Guntis nezina, cik daudz ir palīdzēts 
ar atbilžu meklēšanu uz viņa lielo 
jautājumu, līdz brīdim, kad viņš at-
kal atnāk vai kad uzzina, ka projekts 
nodrošinājis atpazīstamību un publi-
citāti, piesaistījis finansējumu. Guntis 
rāda koka bitīti, ko vienudien kopā ar 
medus burciņu ienesis kāds students, 
kas nodarbojas ar biškopību. Viņš 
gribējis attālināti novērtēt, cik viņa 
stropos bites ienesušas medu. Tapusi 
attālināta svara mēriekārta, kuras uz-
devums bija nosvērt bišu pienesumu. 

Kā «apmānīt» vēsturi

Guntis ved tālāk – no fakultātes ātrija 
taisni var nonākt DF kopā strādāšanas 
telpās. Priekšpusē ir virtuve, kas pie-
ejama ēkas darbiniekiem un tai jākal-
po kā satikšanās un arī ideju apmai-
ņas vietai. Tālāk telpa ar galdu 12 cil-
vēkiem un lielu ekrānu pie sienas ar 
videosistēmu uz pārējām pasaules 
dizaina fabrikām, kas strādā arī citā 
diennakts režīmā, piemēram, Austrā-
lijā un Amerikā vai tepat Eiropā.

Kad vaicāju par pēdējiem plašāku 
sabiedrības atpazīstamību ieguvuša-
jiem DF veikumiem, Guntim acis ie-
mirdzas, pieminot sadarbību ar Rīgas 
Motormuzeju. Tā šovasar atklātajā 
jaunajā ekspozīcijā DF sadarbībā ar 
dizaina studiju «H2E» veidoja muzeja 
bērnu stūrīti – izgatavoja bērniem 
taustāmas, darbināmas un droši izmē-
ģināmas lietas – automašīnu ar stūri, 
noņemamiem riteņiem, īstu bākuguni 
un skaņu kā sacīkšu automašīnai.

DF palīdzēja Latvijas Nacionā-
lajam vēstures muzejam (LNVM), 
precīzi uzmērot un izgatavojot 3D 
prototipu 5000 gadu vecajam Sārna-
tes koka elkam. Pagājušā gadsimta 
50. gados arheologu atrastais elks 
laika gaitā pēc iebalzamēšanas sācis 
sabrukt no iekšpuses. Iegūtie 3D 
mērījumi tagad vēsturniekiem dos 
iespēju nepieciešamības gadījumā 
izveidot priekšmetu dažādos mēro-
gos un izmantot šos datus virtuāli, 
bet mākslinieks pēc šā modeļa veidos 
kopiju kokā.

RTU Būvniecības inženierzinātņu 
fakultātes Ģeomātikas katedras pro-
fesors Māris Kaļinka piedalījies Rīgas 
pils vēsturiskā mantojuma – Madon-
nas ar bērnu (1515) un mestra Val-
tera fon Pletenberga (1515) – ciļņu 
saglabāšanā, tos ieskenējot ar lāzera 
3D skeneri. Turpmāk tie tiks izman-
toti Ģeomātikas katedrā kā uzskates 
materiāls un vērtīga vēstures liecība, 
bet oriģinālie ciļņi pēc konservācijas 
nonāks LNVM.

Lielākais objekts, ko M. Kaļinka 
ieskenējis, ir Cēsu Svētā Jāņa baznīca, 
kad ar drona palīdzību tika izmēģi-
nāts viss cikls liela objekta skenēšanā. 
Pēc tam tapa mērogā samazināts 
precīzs 3D baznīcas modelis. Tā var 
noskenēt un izveidot precīzu visas 
pilsētas modeli, bet arhitektūras 
studenti pēc drupām tā uzmēra un 
modelē vēsturiskas ēkas – kā nams 
kādreiz varēja izskatīties un kā tās 
pārvērst par pievilcīgu apskates ob-
jektu. Guntis atgādina, ka cilvēkiem 
parasti ir problēmas ar trīsdimensiju 
un telpisko uztveri, tāpēc nerodas 
patiess priekšstats par lietām. Mo-
dernās tehnoloģijas ar 3D printeri to 
atrisina. Piemēri nav tālu jāmeklē – 
tajā pašā LNVM krājumā Guntis ar 
kolēģi Gundaru Miezīti pamanījuši 
senas koka karotes daļas. Muzejnie-
kiem licies, ka senā karote ir zudusi. 
Taču puiši ieraudzījuši jaunu iespēju, 

RADOŠUMS

 Tā ir neatsverama 
prakse – strādāt pie reāla 
izaicinājuma kopš tā 
rašanās brīža .......RTU Tālmācības studiju centra pētnieks 

Aleksandrs Gorbunovs ar personas 
līdzsvara testēšanas iekārtu. Foto – 
LETA 

DF radošajā laboratorijā tapušais 
hokeja robots. Foto no G. Kuļikovska 
personīgā arhīva
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kā «apmānīt» vēsturi – karoti var 
modelēt, ar 3D iespējām savienot 
atsevišķās daļas un detaļas, radot 
vienotu priekšmetu. Guntis ievērojis 
arī, ka bieži senie priekšmeti ir slikti 
aprakstīti, taču 3D skeneris ļauj no-
teikt pat to, ar kādiem darbarīkiem – 
truliem vai asiem – tas iztēsts. 

Tagad Guntim «āķis lūpā» ir 
Virtakas iezis Braslas upes krastā 
Straupes apkaimē. Tā ir izcila Latvi-
jas rakstu zīmju klints ar vairāk nekā 
400 zīmēm, kurām ir liela kultūr-
vēsturiska vērtība. Vēl sabiedrības 
maz iepazītā Virtakas ieža atklājuma 
kopiju Latvijas Nacionālā bibliotēka 
vēlas iekļaut savas ēkas interjerā.

Daļa no teleportācijas

Fabrikas 3D printeru telpā pavisam 
ir četras šādas iekārtas. Guntis uz-
sver, ka te ir Baltijas valstīs vienīgais 
profesionālais 3D printeris – tuvākais 
līdzīgais instruments atrodas Polijā. 
RTU šis printeris bijis pirmajiem, 
nesen Rīgā kāds uzņēmums arī tādu 
iegādājies. Iekārta spēj printēt vien-
gabalainas detaļas, turklāt tās var 
būt daudzkrāsainas vai veidotas no 
dažādu mehānisko īpašību vai krāsu 
materiāliem.

Otra iekārta izmanto biomate-
riālus, piemēram, elektronikai RTU 
speciālistu gatavotajām viedajām 

zeķēm, kur iekārtām jābūt saskarē ar 
cilvēka ķermeni. Pārējie divi printeri 
darbojas ar diviem materiāliem – 
viens veido pašu modeli, otrs – viegli 
izšķīdināmu atbalsta struktūru.

Nākotne pieder virtuālajai reali-
tātei, teic Dizaina fabrikas vadītājs, 
un smejas, ka dažkārt e-pastā pa-
rakstās kā adītājs, citreiz – badītājs 
vai radītājs. 3D modelēšana nākotnē 
ļaus daudz ātrāk sasniegt tālu gala-
mērķi, piemēram, nonākt Amerikā, 
un tas nozīmē, ka vienā brīdī pasta 
pakalpojumi kļūs mazsvarīgi – daudz 
ātrāk, elegantāk un precīzāk būs 
modeli nosūtīt «pa vadiem». «Tā ir 
maza daļa no teleportācijas, jo mēs 
tālāk nododam informāciju, kas pēc 
tās saņemšanas pārvēršas tajā pašā 
priekšmetā, kas bija pie mums,» saka 
Guntis.

Kā darbosies Dizaina fabrika

Tie būs trīs virzieni. Viena daļa ir 
atbalsts studentiem ar tām tehno-
loģijām, kas te ir pieejamas – 3D 
druka, lāzergriešana un gravēšana, 
lielformāta druka un elektronikas 
darbnīca. Cilvēks pats nāk, strādā un 
sadarbojas ar citiem.

Otrais līmenis domāts studentu 
grupām, kas ir organizētas sadarbībai 
idejas realizācijai – tie var būt Idea-
LAB projekti vai cilvēki, kas jau zina, 

ko vajag izstrādāt, un kuri nāk pēc 
noteiktas tehniskas palīdzības. Cita 
daļa ir tie, kuri strādā pie sarežģītiem 
un izaicinošiem uzņēmumu pro-
jektiem. Guntis gribētu, ka tie kļūst 
ilgtermiņa – vismaz pusgada garumā. 
Tas savukārt nozīmē, ka DF var no-
formēt jaudīgu un izglītoties gribošu 
komandu, kuru var ievadīt darbā 
savā ikdienas ritmā vai ticībā tā, ka 
šie cilvēki uz projekta īstenošanas 
laiku kļūst par DF sastāvdaļu.

Trešais virziens ir sadarbība ar 
zinātniekiem gan viņu zinātnisko 
ideju, gan starptautisko projektu 
praktiskā īstenošanā. «Ja tev ir ide-
ja, nemeklē uzņēmumu ārpusē, kas 
nesaprot, ko tu vēlies izdarīt, un to 
nepasaka. Tie ir cilvēki, kas ir līdzīgi 
domājoši un nākuši no RTU akadē-
miskās vides, kas saprot tava gada 
darba ciklu vai nozīmi,» teic Guntis.

Viņš piebilst, ka DF sniedz at-
balstu arī studiju procesā vai studiju 
procesa organizēšanā – programmas 
nosaukums ir VIP jeb Vertically 
Integrated Program. Tie ir cilvēki, 
kas sevi saredz attīstībā, komandas 
vadītājs ir profesors, bet tēma – viņa 
pētījuma lauks, un viņš ir atbildīgs 
par projekta realizācijai piesaistīto fi-
nansējumu. Savukārt pētījums notiek 
daudzu gadu garumā nevis semestra 
griezumā. Jā, arī Dizaina fabrika bū-
tībā ir šāds projekts. 

DF laboratorijā studentu un pasniedzēju sadarbībā top inovatīvi projekti. Foto – LETA
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REPORTĀŽA

Divas dienas – 13. un 
14. oktobris – bija zīmīgi 
datumi RTU vēsturē – 
līdz ar augstskolas 
154 gadu jubilejas 
svinībām notika Pasaules 
kultūras padomes (World 
Culture Council – WCC) 
33. apbalvošanas 
ceremonija un RTU Dizaina 
fabrikas (DF) atklāšana.

Pasaules kultūras padomes 
balvas ceremonija šogad bija uzticēta
RTU

Svinīgā apbalvošanas ceremo-
nija notika 14. oktobrī Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Ziedo-

ņa zālē. 2016. gada Alberta Einšteina 
Pasaules zinātnes balvu (2016 Albert 
Einstein World Award of Science) par 
fundamentālu ieguldījumu cilvēces 
attīstībā saņēma pasaulslavenais ele-
mentārdaļiņu fiziķis, stīgu teorijas 
pētnieks profesors  Edvards Vitens 
(Edward Witten). Savukārt Hose Vas-
konselosa (José Vasconcelos) Pasaules 
izglītības balvu (2016 José Vasconce-
los World Award of Education) par 
dizaina fabrikas koncepta radīšanu 
saņēma somu profesors Kalevs 
 Ekmans (Kalevi Ekman). 

Tika godināti arī deviņi RTU mā-
cībspēki – zinātnes un izglītības attīs-
tības veicinātāji: RTU Senāta priekšsē-
dētāja profesore Elīna Gaile-Sarkane, 
RTU profesors Jānis Grundspeņķis, 
RTU profesors Jānis Krastiņš, RTU 
zinātņu prorektors profesors Tālis 
 Juhna, RTU profesors Oskars Krievs, 
RTU profesors Igors Tipāns, RTU va-
došais pētnieks Kaspars Kalniņš, RTU 
profesors Māris Turks un RTU Dizaina 
fabrikas vadītājs Guntis Kuļikovskis. 

WCC balvu laureātus sveica RTU 
mākslinieciskie kolektīvi – vīru 
koris «Gaudeamus», sieviešu koris 
«Delta», jauktais koris «Vivere», 
pūtēju orķestris «SPO». Pasākuma 
noslēgumā «Gaudeamus» izpildīja 
komponistes Selgas Mences 
skaņdarba «Veni, Creator Spiritus» 
pasaules pirmatskaņojumu. 

WCC balvas par cilvēcei 
nozīmīgiem sasniegumiem kultūrā, 
izglītībā un zinātnē piešķir kopš 
1984. gada, ceremonijas norisei ik 
reizi izraugoties citu vietu. Par bal-
vas ieguvējiem lemj WCC padomes 
Starpdisciplinārā komiteja, kurā 
darbojas daudzi izcili zinātnieki, 
mākslinieki un kultūras darbinieki, 
viņu vidū ir vairāki Nobela prēmijas 
laureāti. Viņi arī katru gadu izvirza 
balvu kandidātus. Padomē šogad kā 
vienīgais no Latvijas ievēlēts RTU 
rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis. 
Iepriekš balvu pasniegšana notikusi 
Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtā, 
Šveices Federālajā tehnoloģiju insti-
tūtā Cīrihē, Austrālijas Nacionālajā 
universitātē, Oksfordas Universitātē, 
Prinstonas Universitātē u. c. 

Gundega Preisa
Foto – LETA

 Attēlā: WCC padomes pārstāvji, 
balvas laureāti, goda viesi un RTU 
mācībspēki, kas tika apbalvoti 
ceremonijas laikā. 
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 WCC prezidents Kolins Bleikemors (Colin Blakemore) 
pasniedz apliecinājumu RTU rektoram akadēmiķim L. Ribickim, 
kurš tika svinīgi uzņemts WCC Starpdisciplinārajā komitejā, 
kas lemj par Pasaules kultūras padomes balvas laureātiem. 

 Apbalvojumu no RTU rektora saņem 2016. gada Alberta 
Einšteina Pasaules zinātnes balvas laureāts prof. E. Vitens. 

 RTU Senāta priekšsēdētāja Elīna Gaile-Sarkane bija viena 
no deviņiem RTU mācībspēkiem, kas saņēma atzinību par 
ieguldījumu zinātnes un izglītības attīstībā. 

 Pasākuma noslēgumā pateicības tika izteiktas WCC balvu 
pasniegšanas ceremonijas darba grupas vadītājam Jurim 
Iljinam un RTU Kultūras centra vadītājai Asjai Visockai. 

 WCC apbalvošanas ceremonijā un RTU DF atklāšanā klāt bija prāvs pulciņš K. Ekmana studentu no Ālto Universitātes, kuri 
priecājās par profesoram izrādīto augsto atzinību. 
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 Komponiste Selga Mence. WCC apbalvojuma svinīgās ceremonijas noslēgumā 
RTU mākslinieciskie kolektīvi izpildīja viņas skaņdarba «Veni, Creator Spiritus» 
pasaules pirmatskaņojumu. 

 «Krāsainās cepures simbolizē un izceļ DF radošo garu, palīdz nepazust pūlī un dod mums superspējas – ar savu iedrošinošo 
pieskārienu ļaujam ikvienam piedzīvot darīšanas un radīšanas prieku,» košo galvasrotu nozīmi skaidro RTU DF vadītājs 
Guntis Kuļikovskis. No kreisās: DF vecākais eksperts Gundars Miezītis, DF funkcionālā un industriālā dizaina speciālists Fricis 
Kalvelis, Ālto Universitātes prof. Kalevs Ekmans, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, Guntis Kuļikovskis, RTU rektors 
Leonīds Ribickis. 

 RTU rektors L. Ribickis, WCC Starpdisciplinārās komitejas loceklis, ieved 
WCC padomes pārstāvjus, goda viesus un balvas laureātus Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Ziedoņa zālē pa RTU tautas deju ansambļa «Vektors» izveidotu goda 
aleju. 
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 K. Ekmans, L. Ribickis un K. Šadurskis svinīgi atklāj 
RTU Dizaina fabriku. 

 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes doktorants Artūrs Paugurs 
(no labās) demonstrē «Cozy Cell» – mobilo 
telefonu bezvadu uzlādes staciju, kuras 
prototips tika izveidots DF. 

 RTU un Ālto Universitātes dizaina fabriku kolēģu prieks un gandarījums par paveikto 
RTU DF atklāšanas vakarā nebija apslēpjams. 
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Satikt Ēriku Zaharanu laimējas 
Rīgā, viņš iebraucis Latvijā uz 
dažām dienām, jo patlaban 

otru maģistra darbu izstrādā Zviedri-
jā, Linšēpingas Universitātē. Ērikam 
patīk mācīties, taču sevi neuzskata 
par paraugu labam studentam – šo-
gad Latvijas Universitātes fonda 
un IT uzņēmumu «Exigen Services 
Latvia» un «Accenture  Latvia» rī-
kotajā studentu bakalaura un ma-
ģistra darbu konkursā viņa darbs 
«Robotu lokalizācija iekštelpās un to 
sadarbība» ieguva pirmo vietu, bet 
Ēriks to rakstījis ilgāk nekā parasti 
(darba vadītājs — RTU DITF aso-
ciētais profesors Agris Ņikitenko, 
Linšēpingas Universitātē – Mikaels 
Asplunds). 

Ēriks bakalaura grādu teorētiskajā 
fizikā ieguva LU, bet, jau Rīgas Valsts 
1. ģimnāzijā «saslimis» ar robotiku, 
iestājās RTU maģistrantūrā, kur gadu 
mācījās robotikas programmā. Tad 
viņš «Erasmus» programmā studijās 

devās uz Linšēpingas Universitāti, kur 
arī izstrādāja šogad apbalvoto ma-
ģistra darbu. «To uzrakstīju angliski. 
Izrādās, ka RTU nevaru aizstāvēt ma-
ģistra darbu, ja tas uzrakstīts angliski, 
jābūt latviski,» par uz trim gadiem 
atlikto darba tulkošanu stāsta Ēriks.

Viņš Linšēpingas Universitātē 
strādājis arī par zinātnisko asistentu 
IT jomā, taču tā viņu nav īpaši aiz-
rāvusi, tāpēc «izdomāju mācīties vēl 
vienu maģistru Linšēpingā. Tagad 
joprojām mācos biomedicīnas in-
ženieriju. Atlicis uzrakstīt maģistra 
darbu, tad man būs divi maģistra 
grādi». Savu nākotni viņš redz 
tehniskajā jomā. Ērikam gribētos 
elektroniku sasaistīt ar medicīnu, lai 
ir interesantāk.

Skudru takas un roboti

Ēriks maģistra darbā izstrādāja 
sistēmu, kā roboti, lai veiktu noteiktu 
uzdevumu, sadarbojas iekštelpās. 

PANĀKUMI

Māra Miķelsone

Ērika Zaharana RTU 
maģistra darbs par 
robotu sadarbību 
iekštelpās šogad 
ieguva pirmo vietu 
maģistru darbu 
konkurencē

Foto – Eduards Lapsa

Roboti ar spieta intelektu
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Darbam ir divas daļas – viena 
ietver robotu izpratni par savu 
atrašanās vietu iekštelpās, otra – kā 
vairāki roboti varētu sadarboties, 
piemēram, sabrukušā veikala 
«Maxima» gadījumā, kad glābšanas 
robotiem vajadzētu ātri pārmeklēt 
kādu laukumu. Šādi roboti var tikt 
izmantoti arī citiem uzdevumiem, ne 
tikai glābšanai, – lauksaimniecībā, 
pļaujot zāli vai sējot sēklas. 

Lai arī robotu sadarbības modeļi 
var būt visādi, Ēriks izmantojis tā 
saukto spieta intelektu, kas piemīt 
kukaiņiem. Kā piemēru viņš min 
skudras, kas barības meklējumos 
taisa takas un uz tām izdala feromo-
nus, lai arī citas skudras pa šo taku 
tiek līdz barībai. Beidzoties ēdienam, 
skudras var izdalīt citus, atgrūdošus, 
feromonus, kas signalizē, ka galapun-
ktā ēdiena vairs nav. Šo atgrūdošo 
konceptu Ēriks izmantojis robotiem, 
tie uztver feromonus un zina, ka «te 
smird no feromoniem un mēģina 
izvairīties no iezīmētā laukuma, kurā 
jau kāds ir bijis». 

«Manā gadījumā katrs robots 
strādā pats par sevi, nav ne no viena 
atkarīgs. Tas nozīmē, ja viens robots 
nobrūk, nekas nemainās, sistēma ir 
decentralizēta – skudras ir decentra-
lizētas.» Tehnoloģiskais risinājums 
šādas sistēmas ieviešanai varētu tikt 
nodrošināts, kad ēka tiek celta.

Ēriks par savu darbu apbalvo-
jumu saņēma arī Linšēpingas Uni-
versitātē. Uz viņa darba tika bāzēts 
laboratorijas darbs. 

Darbs plauktam nemotivē

Maģistra darba izstrādi biomedicīnas 
inženierijas laukā Linšēpingas Uni-
versitātē Ēriks saista ar iespēju mainīt 
jomas – jau studējot LU fiziķos, viņš 
aizrāvies ar medicīnisko fiziku. Abus 
ar brāli vidusskolas laikā ieintere-
sējis, ko ar gaismu var mērīt cilvēka 
ķermenī. Izrādās – pulsu, skābekļa 
piesātinājumu asinīs, var noteikt, vai 
kāds cilvēka ādas veidojums ir lab-
dabīgs vai ļaundabīgs. Darbošanās 
kā elektronikas inženieriem brāļiem 
notika LU Atomfizikas un spektro-
skopijas institūtā Vecrīgā. Ēriks stās-
ta, ka piedalījušies Eiropas projektos, 
mēģinot ieviest kādu medicīnisku 

iekārtu. Taču ceļš no izstrādes līdz 
ieviešanai ir ļoti garš. Viņaprāt, prob-
lēma, kāpēc labas idejas nenonāk līdz 
ieviešanai, ir tā, ka cilvēkiem aptrūkst 
motivācijas un arī finansējuma, lai 
turpinātu nepieciešamās iekārtu 
pārbaudes. «Pārsvarā Latvijā diemžēl 
ir tā – ja beidzas Eiropas projekts, 
cilvēki neturpina strādāt pie iesāktā, 
bet sāk rakstīt jaunus projektus, lai 
varētu dabūt finansējumu. Daudzas 
no iekārtām, ko izstrādājām, būtu 
ļoti noderīgas medicīnā, taču tās 
vienkārši tiek noliktas plauktā. Tas 

ir diezgan bezjēdzīgi, zūd motivāci-
ja, ja nekas netiek turpināts,» saka 
Ēriks. Zviedrijā viņš novērojis citādu 
attieksmi – ir liels valsts atbalsts, ir 
institūcija, kas palīdz universitātes 
projektiem spinofoties.

Lai sevi motivētu, Ēriks strādā ar 
projektiem, kas ir netieši saistīti ar 
medicīnu, bet var tikt izmantoti ko-
merciālos nolūkos. Start-up uzņēmu-
mā tagad izstrādāts viedpulkstenis 
(smartwatch), kas atšķiras no citiem 
līdzīgiem ar daudz lielāku atmiņu. 

Viņš ievērojis, ka Zviedrijā augst-
skolās ir daudz ciešāka sadarbība 
ar industriju. Lielākā daļa maģistra 
darbu šajās augstskolās top uzņēmu-
mos. Latvijā maģistra darbi pārsvarā 
top universitātē. «Neteiktu, ka tas ir 
kaut kas ļoti slikts, bet neteiktu arī, 
ka tas ir ļoti labi, jo zūd saikne starp 
universitāti un industriju,» saka 
Zaharans. Latvijā viņš kā studentu 
pārstāvis savulaik piedalījies Augstā-
kās izglītības akreditācijas komisijas 
darbā, novērtējot dažādas augstskolu 
tehniskās programmas. Tad arī ierau-
dzījis, ka saikne starp augstskolām 
un uzņēmumiem ir ļoti vāja. Zviedri-
jā domā, lai mācību priekšmets būtu 
jauns vai ir aktuāls, pat teorētiskam 
mācību priekšmetam vienmēr ir 
praktiskie darbi.

CV  ĒRIKS ZAHARANS 

2007–2012 Rīgas Valsts 
1. ģimnāzijas robotikas kluba 
līdzdibinātājs un vadītājs

2010–2012 LU Atomfizikas 
un spektroskopijas institūta 
elektronikas un programmēšanas 
inženieris

2013–2014 Linšēpingas 
Universitātes zinātniskais asistents

2014–2015 LU Atomfizikas 
un spektroskopijas institūta 
elektronikas un programmēšanas 
inženieris

2015–2016 Linšēpingas 
Universitātes Uzvedību zinātnes un 
mācīšanās institūta programmētājs

2016 – «BraceIT AB» elektronikas 
inženieris un programmētājs

Idejas no fantastikas

Ēriks ir skrējējs un zinātniskās 
fantastikas grāmatu klausītājs 
nevis lasītājs. Abas aizraušanās 
ir saistītas – Ēriks zinātniskās 
fantastikas grāmatas klausās iPod 
skrienot, viņa tālais mērķis ir startēt 
triatlonā. «Ja grāmata ir interesanta, 
man ļoti gribas skriet, tas mani 
motivē.»

Tagad viņš aizrāvies ar Ernesta 
Klaina spraiga sižeta romānu 
«Ready Player One» – latviskajā 
variantā «Spēle sākas». Amerikāņu 
režisors Stīvens Spīlbergs jau sācis 
romāna ekranizāciju, solot filmu 
skatītājiem parādīt 2018. gadā. 
Romāna darbība risinās pavisam 
netālā nākotnē – 2044. gadā, kad 
pasaulē ir iestājusies enerģijas 
krīze, virtuālā realitāte ir nonākusi 
līdz tādai stadijai, ka cilvēki vēlas 
vairāk laika pavadīt tajā nevis īstajā 
dzīvē. Ēriks, klausoties šo grāmatu, 
domājis, vai kādu ideju no tās var 
paņemt un ieviest reālajā dzīvē. 
Un atzīst – ir dažas lietas, bet 
vienmēr kāds var apsteigt. Laika ir 
ļoti maz.   

 Daudzas no iekārtām, 
ko izstrādājām, būtu ļoti 
noderīgas medicīnā, taču 
tās vienkārši tiek noliktas 
plauktā ..........
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MĒS RTU

Kāpēc jāmācās matemātika un 
fizika? Vai zināt, ka inženie-
ra darbs ir arī zobupastā, ko 

lietojat? Tie ir tikai pāris jautājumi, 
kurus Karjeras nedēļā Latvijas skolē-
niem šoruden uzdeva RTU Komuni-
kācijas un mārketinga departamenta 
projektu vadītāja Laura Mestere. Pie 
vārda «zobupasta» Talsu meiteņu acis 
ieplešas – vai tiešām nepārklausījās?

Ik gadu RTU Komunikācijas un 
mārketinga departamenta darbinieki 
kopā ar studentiem dodas uz Latvijas 
skolām, lai aicinātu mācīties RTU, 
ik gadu RTU rīko Atvērto durvju 
dienas. Pagājušajā mācību gadā RTU 
pārstāvji apmeklēja 136 Latvijas sko-
las, uzrunājot gandrīz 3000 skolēnu. 
Rezultāts ir – katru gadu aug kopējais 
studentu skaits RTU, šogad augstsko-
lā kopumā mācās 15 000 jauniešu.

Šoruden Karjeras nedēļā RTU 
pārstāvji bija uzaicināti uz vairākām 

Talsu, Saldus, Alūksnes un Rīgas sko-
lām, lai stāstītu par inženierzinātnēm 
un RTU deviņu fakultāšu studiju 
programmām, karjeras iespējām pēc 
augstskolas absolvēšanas.

Talsu Valsts ģimnāzijā zāle pilna – 
te ir ne tikai talsinieki, bet arī Rīgas 
Valsts tehnikuma Laidzes filiāles un 
Talsu Kristīgās vidusskolas audzēkņi. 
Kristīne un Udīne mācās uzņēmēj-
darbību Laidzē. Ko tas īsti nozīmē? 
Skaidrs, ka vadīt uzņēmumu! Bet ko 
uzņēmumā viņas darīs? Vadīs. Ko? 
Klusums… 

Kad RTU oktobrī dažādu fakul-
tāšu laboratorijas apmeklēja Latvijas 
skolu fizikas skolotāji, RTU profesors 
Ilmārs Slaidiņš viņus aicināja saviem 
audzēkņiem stāstīt, lai profesiju izvē-
las konkrēti – ja gribi kļūt uzņēmējs, 
apgūsti inženierzinātnes, iemācies 
amatu. Tad varēsi arī savu uzņēmu-
mu dibināt.

Māra Miķelsone

Augstskolas pārstāvji 
Latvijas skolēnus 
aicina izvēlēties 
inženierzinātņu 
studijas

Informāciju par studiju iespējām var uzzināt jaunajā bukletā par RTU pamatstudijām. Foto – LETA

No skolas sola – 
uz RTU
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No lielā jauniešu pulka, kas RTU 
vēstnešus sagaida gan abās Talsu sko-
lās, gan arī Valdemārpils vidusskolā, 
nelielai daļai ir konkrēta interese un 
zināšanas, ko darīs pēc skolas. Tādas 
ir meitenes Talsu 2. vidusskolā, kuras 
jau bijušas RTU Dizaina fabrikā, in-
teresējas par studentu kopmītnēm. 

Skolēnu interesi par inženierzi-
nātnēm varbūt pamodinās Lauras 
Mesteres stāstītais veiksmes piemērs 
par bijušo RTU studentu Miķeli Stu-
deru, kurš izgudroja pasaulē pirmo 
mētājamo mikrofonu «Catchbox», vai 
RTU pētnieču atklājumi par dzeramā 
ūdens attīrīšanu. 

No Talsu novada RTU iestājušos 
studentu skaits iekļauts kopējā Kur-
zemes statistiskajā reģionā. Visvairāk 
RTU pilna laika studijās šogad uz-
ņemti jaunieši no Rīgas un Pierīgas 
skolām, viņiem seko Latgales reģiona 
skolēni, tikai tad kurzemnieki, zem-
galieši un vidzemnieki. 

RTU Bērnu un jauniešu universitātes vadītājs Aleksandrs 
Kalinovskis (no kreisās) Atvērto durvju dienā Ķīpsalā uzskatāmi 
aicina mācīties RTU Inženierzinātņu vidusskolā. Foto – LETA

Oktobra beigās Ķīpsala murdēja – informāciju par RTU fakultātēm Atvērto durvju dienā vēlējās uzzināt ap 500 jauniešu. 
Foto – LETA

Kuram vēl ir interese par RTU? Foto – Māra Miķelsone
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RTU Elektronikas un teleko-
munikāciju fakultāte (ETF) 
dibināta 1966. gadā. Sākotnēji 

fakultāte atradās Ausekļa ielā. 1968.
gadā tika pabeigta fakultātes ēka 
Ķīpsalā, Āzenes ielā 12, un tā bija 
pirmā Rīgas Politehniskā institūta 
ēka vietā, kur tagad ir vesela studentu 
pilsētiņa. 1968.gada ziemā te mācības 
notika trijās specialitātēs – radioteh-
nikā, automātiskajos un daudzkanālu 
elektrosakaros, bet radioaparatūras 
konstruēšanas un ražošanas tehnolo-
ģijas specialitātē – no 1970. gada.

Tagad kā paradoksu var atcerēties 
padomju laiku, kad fakultātē, kur 
apmācīja topošos sakaru speciālistus, 
bija tikai trīs telefoni – viens koplie-
tošanas, otrs – dekānam, bet trešais – 
Kara katedras vadītājam. Mūsdienās 
ETF var lepoties ne tikai ar RTU pro-
fesora Jāzepa Ločmeļa izauklēto ideju 
par telefonu kolekciju, kas kalpo kā 
uzskates materiāls studentiem. Otrs 
vērtīgs vēsturisku eksponātu kopums 
RTU rīcībā nonāca 2013. gada ok-
tobrī, kad universitātes Goda darbi-
nieks Juris Viktors Eizentāls uzdā-
vināja 150 radioaparātu kolekciju. 
J.  Eizentāls radiouztvērējus bija vācis 
daudzu gadu garumā. Šī ir viena no 
lielākajām radiouztvērēju kolekcijām 
Latvijā, un tā nodota ETF rīcībā kā 
izglītojošs materiāls. Par radiouztvē-
rēju kolekciju rūpējas ETF laborants, 
radioinženieris Jānis Jansons.

Latvijas dižaparātu skate

J. Jansons savu saimniecību izrāda ar 
aizrautību, par katru aparātu viņam 
galvā informācija, sākot no tehniska-
jām specifikācijām, beidzot ar cenu, 
cik radiouztvērējs savulaik maksājis 
veikalā. J. Jansons ar radiouztvērējiem 

aizrāvies kopš bērnības – viņš stāsta, 
ka 14 gadu vecumā staigājis pa vei-
kaliem un pierakstījis radiouztvērēju 
cenas. Pats brīnās, kā šī kladīte ar 
cenām saglabājusies līdz mūsdienām. 
Tagad tā ir papildu informācijas 
avots, vadot ekskursijas un stāstot par 
Latvijas radiobūves pirmsākumiem 
un slavas pilnajiem gadiem – Rīga no 
1945. līdz 1980. gadam bija vadošā 
PSRS sadzīves radiouztvērēju kons-
trukciju izstrādāšanā un ražošanas 
tehnoloģiju izveidē.

ETF pirmā stāva vestibilā izvie-
totajā lielajā vitrīnā aiz stikla durvīm 
plauktos sarindoti, pēc J. Jansona 
vārdiem, pēckara Latvijas dižaparā-
ti, daļa no lielās kolekcijas. «Esam 
vienojušies, ka vestibilos ir retro 
izstāde, bet gaiteņu sānos – mācību 
vitrīnas,» saka J. Jansons. Muzeja 
eksponātu izkliedētība pa attālām 
vitrīnām gan dod saraustītu iespaidu 
par radiokonstrukciju un dizaina 
attīstību. Izstādīti Rīgas radiorūpnī-
cas (RRR) vidējās klases aparāti, ko 
varēja iegādāties liela daļa Latvijas 
iedzīvotāju. Pirmais populārais un 
skaļais aparāts ir no 1935. gada, kad 
cilvēki Latvijā biežāk sāka klausīties 
radio. Rīgas Radiofona svinīgā nodo-
šana ekspluatācijā notika 1925. gada 
novembrī, bet tā paša gada martā no 
Kuģu ielas radiotelegrāfa raidītāja 
notika pirmās eksperimentālās pār-
raides. Pirmsākumos radio raidīja 

Māra Miķelsone

Šogad RTU 
Elektronikas un 
telekomunikāciju 
fakultāte svin 50 gadu 
jubileju. Viena no 
fakultātes vēstures 
sastāvdaļām ir bijušā 
Radioiekārtu katedras 
praktiskā docenta 
Jura Viktora Eizentāla 
pirms trim gadiem 
dāvinātā radioaparātu 
kolekcija

VĒSTURE

Iesākumā bija 
čuksts

 Pirmsākumos radio 
raidīja divas stundas 
dienā, bet valstī bija tikai 
331 radiouztvērējs .....
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divas stundas dienā, bet valstī bija 
tikai 331 radiouztvērējs – radio bija 
diezgan dārga manta. Vēlāk raid-
stundas pakāpeniski palielinājās līdz 
astoņām. Cilvēkiem vajadzēja desmit 
gadus, kamēr pierada pie radio. Par 
lielāko pagrieziena punktu radio at-
tīstībā Latvijā varētu uzskatīt 1996.–
1998. gadu, kad saskaņā ar Latvijas 
Radio attīstības plāniem un pēc tā 
pasūtījuma radio programmu izpla-
tīšanas tīklos tika veikta frekvenču 
diapazona maiņa, lai tos (66–74 MHz 
un 87,5–108 MHz) sakārtotu at-
bilstoši Eiropas reģionam. Pēdējais 
vidējo viļņu raidītājs bez atvadu vār-
diem Latvijā tika izslēgts 2002. gada 
3. janvārī plkst. 24.

Ekspozīcijā līdzās eksportam 
ražotajām stereo radiolām «Rigon-
da» un «Simfonija» ir dizainiski 
smagnējā «Viktorija», kas veikalā 
maksājusi 695 rubļus. Tāda cena 
nebija pa kabatai katram, saka kolek-
cijas uzraugs, un katram jau arī tāds 
augstas klases aparāts nebija domāts. 
Šos radiouztvērējus ražoja krievu 

fiziķa A. Popova vārdā nosauktā 
RRR. Tepat arī savulaik populārais 
mazais radiouztvērējs «Abava», kas 
vēlāk darbojās arī ultraīsviļņu dia-
pazonā, citi aparāti ar skanīgiem 
latviešu vārdiem «Selga», «Gauja», 
«Banga», «Imula». Vienkārši, ar di-
viem viļņiem, tika ražoti vairumā, 
saka J. Jansons. Arī cena tiem bija 
tāda, ka mazos radiouztvērējus varēja 
nopirkt ikviens – piemēram, «Selga» 
maksāja 30 rubļu. RRR savulaik ra-
žoja augstas klases aparātus, stāsta 
J. Jansons. Īpašs stāsts viņam ir par 
radioaparātu, kura nosaukumu veido 
kirilicas trīs burti – MIR. To ražoja 
rūpnīcā VEF. J. Jansons stāsta, ka 
radio «MIR» abreviatūru nevajag tul-
kot latviski kā «miers». Tas esot saīsi-
nājums no šā uztvērēja konstruktora 
vārda pirmajiem burtiem. 

Slepenās skalas

J. Jansons pievērš uzmanību radiouz-
tvērēju skalu dizainam – dažiem 
aparātiem uz īsviļņu skalas norādīti 

 Ārzemju radiostaciju 
raidītāji tika «apkaroti» ar 
slāpētājiem un uztveršanas 
traucētājiem ....... 

Par radiouztvērēju kolekciju rūpējas ETF laborants, radioinženieris Jānis Jansons. Foto – Eduards Lapsa

pilsētu nosaukumi, citiem – tikai 
viļņu garuma iedaļas. Kāpēc tā? Mūs-
dienās to ir grūti aptvert, bet padomju 
vara neļāva klausīties «naidīgās ka-
pitālistu balsis», lai nevarētu uzzināt 
informāciju par notikumiem pasaulē 
un pašā padomju valstī, ārzemju 
radiostaciju raidītāji tika «apkaroti» 
ar slāpētājiem un uztveršanas 
traucētājiem. Bija laiks no 1950. līdz 

1955. gadam, kad radiostaciju no-
saukumu nebija ne uz viena radiouz-
tvērēja, stāsta J. Jansons. Ja uz radio 
skalas ir stacijas uzraksts, cilvēkam ir 
vieglāk atcerēties, kā sameklēt intere-
sējošo, jo lielākajai daļai uztvērēju īs-
viļņu skala bija mazs gabaliņš ar dau-
dzām tuvu esošām radiostacijām,  
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 kuras bija grūti noskaņot un atcerē-
ties. «[Uzgriežot] uz burta, atcerēties 
var vieglāk, kur stacija meklējama. 
To kāds bija uzķēris un licis noņemt 
[pilsētu] nosaukumus. Tas bijis ļoti 
nelietīgs cilvēks, jo viņam taču pašam 
arī patika klausīties šīs stacijas,» par 
padomju specdienestu ietekmi pat uz 
radio ražošanu stāsta J. Jansons.

ETF radiouztvērēju kolekcijas 
vispieprasītākais modelis tagad ir 
1937. gadā Pasaules izstādē Parīzē 
Grand Prix par dizainu ieguvušais 

VEF ražotais radiouztvērējs, kura 
skala attēlota kā Eiropas karte. Ar 
lampiņām izgaismojās tās pilsētas 
punkts uz kartes, ja uztverta tur 
skanošā radiostacija. J. Jansons zina 
stāstīt, ka šā skaistā, bet īsu mūžu 
piedzīvojušā radiouztvērēja darbī-
bas princips aizņemts no austriešu 
firmas «Ingelen». Viņš uzskata, 
ka uzmanību piesaistošā Eiropas 
karte ar pilsētu nosaukumiem ir 
nevajadzīgs izskaistinājums, «jo ik 
pēc pieciem gadiem mainās viļņu 

savietojums frekvenču skalā, līdz ar 
to tās stacijas vairs neatbilst kartē 
norādītajām vietām». Tieši tāpēc 
šis modelis pastāvējis tikai divus 
gadus – līdz pirmajai viļņu maiņai. 
Tomēr šis patlaban kolekcionāru 
visvairāk pieprasītais modelis no 
ETF kolekcijas nav pats vērtīgā-
kais – visvērtīgākais esot kāds deviņu 
lampu aparāts, no kura ETF kolek-
cijā gan ir nonācis tikai uztvērēja 
korpuss.

Radio – «kinoaktieri»

J. Jansons ar prieku rāda arī tos apa-
rātus no kolekcijas, kas ir «filmēju-
šies». Tāds ir voltmetrs ar sarkano 
skalu, kas izmantots režisora Aigara 
Graubas uzņemtajā mākslas filmā 
«Baiga vasara», stāstot par Latvijai 
liktenīgajām 1940. gada jūnija un 
pirmajām okupācijas dienām. Filmā 
iekļuvis arī K. Lepeško radio sīkfir-
mas ražots uztvērējs. Sirmais vīrs 
rāda «Konversācijas vārdnīcas» plānu 
brošūriņu ar laika gaitā nodzeltējušu 
fotogrāfiju, kurā redzams tā laika 
Latvijas Radio studijas iekārtojums. 
Pēc šīs fotogrāfijas iekārtota radiostu-
dija filmā, kur strādāja viens no tās 
varoņiem. Filmas radiostudijai RTU 
speciāli izgatavots panelis ar mirgo-
jošām spuldzītēm. Arī muzejā esošais 
telegrāfa aparāts ir gana pieredzējis 
kinoaktieris, jo filmās izmantots jau 
divas reizes.

Savukārt pirmskara Latvijas radio 
ražotāja Ābrama Leibovica «Eiropa-
fonu», kas tika ražots vienā laikā ar 
otru tikpat interesanta nosaukuma 
modeli «Tautofonu», parādīs 
topošajā režisores Ilonas Brūveres 
dokumentālajā spēlfilmā «Ievainotais 
jātnieks», kas stāstīs par ievērojamā 
tēlnieka Kārļa Zāles dzīvi.

Iesākumā bija čuksts

ETF Antenu laboratorijas telpas 
augstajos plauktos salikti paši se-
nākie kolekcijas radiouztvērēji. Te 
J. Jansons izceļ docenta un elektro-
akustikas pasniedzēja Kārļa Toma-
riņa muzejam dāvāto ļoti vienkāršo 
aparātu ar telefona austiņām. To 
varot uztaisīt ikviens. Starp citu, 
šķelmīgi smaida J. Jansons, vai zināt, 

VĒSTURE

Šis telegrāfa aparāts ar Morzes kodu izmantots topošajā filmā par tēlnieku Kārli Zāli. 
Foto – Eduards Lapsa

ETF radiomuzeja kolekcijā ir mobilā laikmeta priekštecis – telegrāfa līniju komutators. 
Foto – Eduards Lapsa
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kā pašā sākumā skanēja radio? To-
laik radio čukstēja, nevis skanēja, 
bija čerkstoņa, sprakšķi, teic muzeja 
iekārtotājs. Viņš ir pārliecināts, ka 
pirmie radio klausītāji dzirdēto 
saprast varēja tikai tad, ja aptuveni 
zināja, ko teiks runātājs. J. Jansons 
citē, kā savulaik rakstīja par radio 
skanēšanu 1925. gadā – pēc lielas 
aparāta grozīšanas dabūja dzirdēt 
aptuveni tādu skaņu kā «aiz septi-
ņiem pakalniem ganu meita dzied», 
jo 90 % aparātu bija bez jebkādiem 

skaņas pastiprinātājiem. Telefonaus-
tiņas bija pirmais, ar ko klausīties 
jaunizgudrojumu. J. Jansons stāsta, 
ka Rīgā, tagadējā Merķeļa un Brīvī-
bas ielas stūrī, pirms Otrā pasaules 
kara bijusi populāra kafejnīca, kur 
1924. – 1925. gadā, kad sāka skanēt 
radio, dejotāju pāris varēja uzlikt pie 
griestu gredzena piestiprinātas aus-
tiņas un dejot, klausoties radio mū-
ziku. Taču jau 1941. gadā stiprākais 
radio skanējis tik skaļi, «kad vakarā 

 Pēc lielas aparāta 
grozīšanas dabūja dzirdēt 
aptuveni tādu skaņu kā 
«aiz septiņiem pakalniem 
ganu meita dzied» .... 

Radioaparātu ar krāsaino skalu un Eiropas pilsētu nosaukumiem 1940. gadā ražoja 
A. Leibovica uzņēmums. Foto – Eduards Lapsa

Tādus lielus mikrofonus no 1925. līdz 
1935. gadam izmantoja radio. Foto – 
Eduards Lapsa

VEF ražotais radiouztvērējs 1937. gadā 
Pasaules izstādē Parīzē par dizainu 
ieguva Grand Prix. Foto – Eduards Lapsa

to ieslēdza, tad skaņa gāja pāri pa-
gastam, un meitas ar puišiem varēja 
dejot».

Taču radio, tāpat kā telefona 
revolucionārismu informācijas lau-
ka paplašināšanā, vislabāk laikam 
raksturo J. Jansona piemērs ar sie-
vastēva stāstu par Otrā pasaules kara 
sākumu. Interneta laikmetā grūti 
iedomāties, ka cilvēki varēja mierīgi 
dzīvot un strādāt, nezinot, ka pasau-
lē sācies karš. Tieši tas 1941. gada 
karstajā jūnija siena laikā noticis ar 
J. Jansona sievastēvu, kuram mājās 
nebija ne radio, ne telefona. Kad pēc 
siena vākšanas aizbraucis uz Mālpils 
centru, pārsteigumā apstulbis – kas 
tad tas – «krievu valdīšana, bet 
vācu zaldāti staigā pa pagasta cen-
tru» – dažās dienās Vācijas armija 
bija patriekusi no Latvijas padomju 
karavīrus.

ETF radiomuzeja zinošais gids 
J. Jansons var izstāstīt Latvijas ra-
dio vēsturi, sākot no inženiera Jāņa 
Lintera devuma radio ražošanā un 
pirmā divlampu uztvērēja ar galvas 
telefoniem, līdz mūsdienu mikroshē-
mām. Viņš stāsta par Rīgas radiorūp-
nīcas direktoru Aleksandru Apsīti un 
pazīstamā lidmašīnu konstruktora 
Kārļa Irbītes veidoto radiodizainu. 
Vēsture liek aizdomāties, ka iepriek-
šējām paaudzēm bija vajadzīgs ilgāks 
laiks, līdz nonācām pie datoriem, 
lieljaudas skaitļotājiem un šķiedru 

«PTD k/3» – šis vienkāršais 
radiouztvērējs ražots 1926. gadā un 
ir ETF docenta un elektroakustikas 
pasniedzēja Kārļa Tomariņa dāvana 
muzejam. Foto – Eduards Lapsa

optikas, kas tagad dominē ETF. Vai 
mūsdienu jauniešiem būs svarīgi, ka 
pagājušā gadsimta 30. gados inženie-
ru J. Lintera un Aleksandra Tīpaiņa 
panāktais aizliegums no ārzemēm 
ievest visvairāk pirktos radio faktis-
ki deva iespēju izaugt un attīstīties 
pašmāju radio inženieriem? Tagad 
radiouztvērēji tikpat kā pazuduši no 
veikalu plauktiem, radio var klausī-
ties arī datorā vai mobilajā telefonā. 
Tomēr radio neiznīks, ir pārliecināts 
J. Jansons, jo tam ir viena priekšro-
cība, salīdzinot ar citiem, – radio var 
klausīties, darot citu darbu. 
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ATBALSTS

«Es zināju, ka tas ir kas tāds, 
ko gribu izdarīt,» saka Kārlis 
Livkišs, RTU Būvniecības fakul-

tātes (BF) absolvents. Viņš sadarbībā 
ar Vītolu fondu ir izveidojis savu sti-
pendiju ar nosacījumu, ka tā jāpiešķir 
kādam inženierzinātņu studentam. 
Nu jau divus gadus Kārļa stipendiju 
saņem RTU Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultātes students 
Elgars Āboliņš. Bet pats Kārlis saka: 
«Es nedomāju, ka nodarbojos ar 
labdarību. Es veicu ieguldījumu, lai 
uzlabotu Latvijas sabiedrību.»

Apstākļu sakritība

Kārlis RTU bakalaura grādu būvnie-
cībā ieguva pirms sešiem gadiem un 
devās pasaulē – gribējās dzīves piere-
dzi gūt ārpus Latvijas. Arī šogad ok-
tobra beigās, kad ar Kārli tiekamies, 

viņš Latvijā viesojas tikai īsu brīdi, jo 
patlaban dzīvo Dānijā, Kopenhāgenā, 
kur doktorantūrā studē ugunsdrošī-
bas tehnoloģiju. Ja viss veiksies, kā 
iecerēts, viņš 2017. gada pavasarī vai 
vasarā iegūs doktora grādu.

Kārlis Vītolu fondā ir visjaunākais 
ziedotājs – savu stipendiju pirms 
diviem gadiem izveidoja 28 gadu 
vecumā. Vaicāts, kā radās doma par 
stipendijas piešķiršanu, viņš ilgi 
klusē. «Apstākļi sakrita. Pirmais – es 
to varēju atļauties, otrais – parādījās 
laiks, lai to varētu nokārtot adminis-
tratīvi,» beidzot atbild. Kārlis ir no-
pietns puisis. Runā, apdomājot katru 
teikumu, un ir nenoslēpjama viņa 
atbildības izjūta par ikvienu pateikto 
vārdu un pietāte pret citu privātumu. 
«Jāprasa pašam stipendiātam, vai 
grib, lai rakstā parādās viņa vārds,» 
teic Kārlis.

Dita Arāja

RTU absolvents Kārlis 
Livkišs sadarbībā ar 
Vītolu fondu izveidojis 
savu stipendiju 
inženierzinātņu 
studentam

Visdrošākais ieguldījums

 Attēlā: Kārlis Livkišs Kopenhāgenā 
pēta, kā materiāli «darbojas» augstā 
temperatūrā – virs 1000 grādiem pēc 
Celsija. Foto no personīgā arhīva
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Elgaram Āboliņam nav iebildumu 
atklāt savu vārdu. Viņam stipendija 
nozīmē daudz: «Tā palīdz nodrošināt 
manu dzīvošanu Rīgā, kā arī darīt to, 
ko es vēlos – studēt ķīmiju.»

Intuitīvā izvēle

Vēlme atbalstīt kādu inženierzinātņu 
studentu nesakņojas paša pieredzē. 
Kārlis saka, viņam bijusi salīdzinoši 
viegla dzīve – studiju laikā bijuši 
brīži, kad vajadzējis paknapināties, 
bet kopumā viss noritējis diezgan 
gludi. Taču «mēs Latvijā sajūtam so-
ciālo nevienlīdzību», viņš secina, un 
arī tas ir viens no apstākļiem, kāpēc 
izšķīries par stipendijas piešķiršanu 
kādam studentam.

Kārlim ir ar ko salīdzināt – viņš 
jau sešus gadus ir prom no Latvijas 
un novērojis pilsoniskās izpausmes 
citur: «Dānijā cilvēki ir atvērtāki cits 
pret citu un vieglāk pieņem cilvēku 
blakus. Bet ir jāsaprot, ka tur tīri eko-
nomiski dzīve ir vieglāka, cilvēkiem 
ir brīvais laiks, lai paskatītos apkārt. 
Ja Latvijā būtu labāki ekonomiskie 
apstākļi, tad cilvēki būtu tādi paši. Es 
ticu cilvēkiem.»

Kārlis uzticas Vītolu fonda sti-
pendiju sadales kritērijiem un pats 
stipendiātu atlasē piedalās minimāli. 
Viņa vienīgais nosacījums – lai sti-
pendiāts studētu inženierzinātnes. 
«Tas ir visdrošākais ieguldījums. 
Lai pierādītu, ka inženierzinātnes 
ir tautsaimniecībā vajadzīgas, būtu 
nepieciešams minēt statistikas datus, 
taču es tos neesmu pētījis. Tā ir mana 
iekšējā sajūta, ka inženierzinātnes 
ir svarīgas – skatos apkārt un redzu, 
ka inženierzinātņu speciālistiem ir 
vieglāk atrast darbu,» saka Kārlis. 
Viņa iekšējā sajūta nav maldīga – 
Latvijas Ekonomikas ministrijas 
darba tirgus izpētes analīze liecina, 
ka nākotnē darba tirgū būs vajadzīgi 
tieši inženieri un augsto tehnoloģiju 
speciālisti.

Sirdslieta – ugunsdrošība

Pats Kārlis inženierzinātņu studijas 
izvēlējies, drīzāk praktisku apsvē-
rumu vadīts. Kad stājās RTU, bija 
«treknie gadi», toreiz mājas Latvijā 
auga kā sēnes, un studēt būvniecību 

ir droši, jo būvnieki darba tirgū būs 
vajadzīgi. Tomēr jau studiju laikā 
pasaulē sākās finanšu krīze, un Lat-
vija piedzīvoja sāpīgo ekonomisko 
piezemēšanos. Beidzis studijas RTU 
2010. gadā, Kārlis izlēma atstāt Lat-
viju. Ne tik daudz krīzes, cik paša 
pilnveides dēļ. Lai saprastu, kā citur 
pasaulē dzīvo un ko īsti vēlas pats, jo 
studiju gados apgūtās būvnieka pro-
fesijas aspektus tomēr nebija sajutis 
par savu sirdslietu.

«Zviedrijā jaunieši pēc vidussko-
las paņem brīvu gadu, lai pabraukātu 
pa pasauli un padomātu, ko dzīvē 
darīt. Pēc tam viņi ir vairāk motivēti 
tajā, ko dara. Latvijā mums šādu pri-
vilēģiju nav. Man ir grūti teikt, vai, 
studējot RTU, es sapratu, ko daru, 
un vai tas ir tas, ko es gribu. Pati 
būvniecība man nav sirdslieta, bet 
uz tā pamata, ko esmu paņēmis no 
RTU, esmu būvējis savu ekspertīzi 
maģistrantūras un doktorantūras 
laikā. Tagad es pētu ēku un materiālu 
ugunsdrošību – kā tie darbojas aug-
stas temperatūras apstākļos uguns-
grēkos, un tā ir mana sirdslieta,» 
saka Kārlis.

Pirms sešiem gadiem viņš pietei-
cās «Erasmus Mundus» programmā, 
kas deva iespēju maģistrantūrā mā-
cīties Lundas Universitātē Zviedrijā, 
Edinburgas Universitātē Skotijā un 
Ģentes Universitātē Beļģijā. Visas trīs 
Eiropā un pasaulē ir spēcīgas tieši 
ugunsdrošībā, un tieši maģistrantū-
ras studijas viņam palīdzēja saprast, 
kādā jomā vēlas strādāt. Kārlis slavē 
savu izvēlēto «The International 
Master of Science in Fire Safety Engi-
neering» programmu un rekomendē 
tajā pieteikties arī citus studentus – 
uzņemšana programmā ir līdz pat 
2017. gada janvāra vidum.

Rūpnieciskais doktorants

Rakstot maģistra darbu Lundas Uni-
versitātē, šķita vilinoši Kopenhāgenā, 
kas ir salīdzinoši tuvu Lundai, studēt 
doktorantūrā. Tā Kārlis jau ceturto 
gadu Kopenhāgenu sauc par savām 
mājām – ik rītu dodas uz Dānijas 
ugunsdrošības institūtu, kur kopā 
ar citiem doktorantūras studentiem 
cienījamu profesoru virsvadībā 
strādā Eiropas Savienības projektā 

«FIRETOOLS» un pēta, kā materiāli 
«darbojas» augstā temperatūrā – 
sākot no pāris simts grādiem pēc 
Celsija līdz pat 1000 un vairāk: cik 
ātri materiāli aizdegas, cik daudz 
enerģijas izdalās, tiem degot, kāda ir 
materiālu izolētības spēja, kā tos pa-
darīt pietiekami drošus.

«Esmu rūpnieciskais doktorants,» 
saka Kārlis. Viņa zinātniskais vadī-
tājs atrodas Lundā, bet praktiskie 
pētījumi notiek Kopenhāgenā, tā 
akadēmisko vidi savienojot ar indus-
triālo, «lai zināšanas, kas tiek radītas 
akadēmiskajā vidē, tiktu pārnestas uz 
industriju. Tā jau ir visa darba jēga, 
īpaši inženierzinātnēs». Ziemeļvalstīs 
doktora grāds tiek iegūts, balstoties 
uz tematiski vienotām doktoranta 
zinātniskajām publikācijām. Kārlis 
savu promocijas eksāmenu kārtos, 
kad viņa zinātniskais vadītājs būs 
atzinis, ka doktorants ir gatavs stāties 
eksaminatoru priekšā. Ļoti ticams, 
tas notiks jau nākampavasar.

Gudrākai Latvijai

Vai ar doktora grādu kabatā Kārlis 
atgriezīsies Latvijā? «Man ir plāns 
A, B, C un D, bet neviens no tiem 
nav konkrēti izkristalizējies,» viņš 
saka. Vienā no šiem punktiem ir 
paredzēta atgriešanās: «Latvijai kā 
inženieris neesmu zudis – meklēju 
kontaktus institūtiem Latvijā». Taču 
Kārlis arī apzinās, cik specifisku 
pētniecības jomu izvēlējies – atgrie-
šanās būtu liels izaicinājums, jo Lat-
vijā ir tikai daži šāda veida uguns-
drošības speciālisti. «Vislielākais 
drauds būtu nonākt profesionālajā 
izolētībā. Vienmēr blakus vajag no-
zares cilvēkus, ar kuriem var paru-
nāt, kuriem var paprasīt padomu,» 
atzīst Kārlis.

Ugunsdrošība būvniecībā arī 
pasaules mērogā ir jauna joma, un 
ne visas valstis ir gatavas tajā iegul-
dīt, tāpēc ka inovācijas atmaksājas 
ļoti ilgā termiņā. Dānija ir gatava 
ieguldīt, jo tā vairāk nekā Latvija ir 
orientēta uz inovācijām, stāsta Kārlis. 
Kaut arī pagaidām nav zināms, kurš 
no nākotnes scenārijiem piepildī-
sies, Kārlis, pat fiziski nedzīvodams 
dzimtenē, ir šeit ar savu ieguldījumu 
gudrākā Latvijā. 
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Zinātne un studijas aizrauj, tādēļ 
daudzi RTU zinātnieki un stu-
denti paši ir aizrautīgi cilvēki, 

kurus interesē arī daudz kas ārpus 
universitātes sienām. Viņu hobiji ir 
tikpat dažādi kā paši, un bieži šķieta-
mi tematiski visai tāli no ikdienas no-
darbēm RTU. Bet tas ir tikai šķietami, 
jo katrs ir pārliecināts, ka aizraušanās 
viņa dzīvi bagātina un dažādo, dod 
iedvesmu profesionālajā darbībā.

Šoreiz stāstām par trim dažādu 
paaudžu RTU saimes pārstāvjiem.

«Visu naktī var pazaudēt, bet 
sevi tikai atrast!»

Matijs Babris (22) ir Arhitektūras un 
pilsētplānošanas fakultātes «Arhitek-
tūras» programmas 4. kursa students, 
kurš vada fakultātes studentu pašpār-
valdi un Jauno arhitektu klubu. Viņa 
neparastā aizraušanās ir spontānie 
pārgājieni, kad kopā ar domubied-
riem īsu brīdi pirms pasākuma no-
rises izsludina pārgājiena maršrutu, 
kam var pievienoties ikviens intere-
sents. Neierasti ir tas, ka šie pārgājie-
ni vienmēr notiek nakts laikā. Matijs 
gan atzīst, ka brīvā laika, ko veltīt šim 
hobijam, nemaz neatliekot daudz, jo 
paralēli sabiedriskajām aktivitātēm 
viņš vēl nodarbojas ar klinšu kāpšanu 
un paukošanu. Viņš arī iesaistījies 
dažādu biznesa ideju attīstīšanā 
RTU Biznesa inkubatorā, kopā ar 
citiem aktīviem jauniešiem iniciatī-
vas projektā «TreeHouse place» būvē 
mājas, ciematus un platformas kokos, 
kā arī strādā pie vides skulptūras 
projekta Latvijas Universitātes 
jaunajā kompleksā Torņakalnā un 
Bastejkalnā. 

Ideja par nakts pārgājieniem 
radusies draugu lokā pirms diviem 

Gundega Preisa

Ko RTU studentiem, 
pētniekiem un 
mācībspēkiem dod 
viņu aizraujošie 
vaļasprieki – nakts 
pārgājieni, bridžs un 
sporta dejas

VAĻASPRIEKS

gadiem – viņus motivējusi vēlme 
līdztekus aktīvam studiju darbam un 
sabiedriskajai dzīvei doties dabā un 
pabūt svaigā gaisā, taču neskaitāmu 
darbu un pienākumu dēļ nekad ne-
varēja tam rast laiku dienā. Matijs 
saka, ka nav gadījies dzirdēt, ka kāds 
kaut kur citur ko tamlīdzīgu rīkotu. 
Pirms gada nakts pārgājienu aktīvisti 
nodibināja organizāciju «Movement 
Spontaneous». 

Parasti pārgājieni tiek rīkoti 
reizi vai divas mēnesī. Dalībnieku 
skaits tiek regulēts ar pasākuma 
izziņošanas pēkšņumu. Spontānie 
nakts pārgājieni vidēji tiek izziņoti 
30 stundu pirms to sākuma. Šādos 
pasākumos dalībnieku skaits parasti 
ir ap 30 cilvēku. Katrs desmitais 
piedzīvojums, kā arī daži tematiskie 
pārgājieni tiek izziņoti savlaicīgāk, 
tad dalībnieku skaits nereti sasniedz 
pat 150 interesentu. RTU studenti 
ir 40–60 % no dalībnieku kopskaita. 
Pasākumi tiek izziņoti organizāci-
jas Facebook vietnē Facebook.com/
letshike.co. Nepilnu gadu pēc tās 
izveidošanas organizācija ir piesaistī-
jusi gandrīz 5000 sekotāju. 

Pārgājieni notiek neatkarīgi no 
tā, kādi ir laika apstākļi – tajos ir 
devušies gan mīnus 30 grādu salā, 
gan vētras laikā. Ar šādiem piedzī-
vojumiem dalībnieki sagatavo sevi 
regulārajām ārzemju ekspedīcijām, 
kas notiek vidēji reizi pusgadā. Tuvā-
kā ārzemju ekspedīcija būs februāra 
sākumā Islandē.

Viena no pārgājienu metodes pa-
matvadulām ir plānot metodi nevis 
pasākumu. Pārgājienu rīkotāji ir no-
drošinājušies ar augstākās kvalitātes 
sakaru tehniku, rācijām un pasāku-
mu koordinēšanai izstrādājuši īpašu 
komunikācijas sistēmu. Savukārt pats 

Hobiji ikdienas 
priekam
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maršruts rodas notikuma laikā, un to 
rada dalībnieki paši.

Jautāts par trakiem atgadīju-
miem, Matijs saka, ka tādi notiekot 
vai ikkatrā pārgājienā, un uzskaita: 
«Esam gan ripojuši no klintīm, vē-
rojuši krītošas zvaigznes miglas tītā 
purvā uz vientuļas laipas, šķērsojuši 
desmitiem privātīpašumu, laužoties 
gar brikšņiem, sekojot upju krastiem, 
salā ielūzuši ledū, zem ūdens niruši 
pazemes alās un laivojuši caur krā-
cēm aklā tumsas melnumā.»

Matijs secina, ka kolektīvie nakts 
pārgājieni ļoti saliedē cilvēkus, tur-
klāt soļošana attīsta domāšanu un 
mazina stresu. Viņš katru pārgājienu 
gaida kā jaunu piedzīvojumu. Noslē-
gumā Matijs citē dzejnieku Imantu 
Ziedoni, kurš kādā no saviem dar-
biem teicis: «Visu naktī var pazaudēt, 
bet sevi tikai atrast!»

Bridžs – demokrātiska spēle 
iesācējiem un profesionāļiem

Datorzinātnes un informācijas teh-
noloģijas fakultātes Lietišķo datorsis-
tēmu institūta Mākslīgā intelekta un 

sistēmu inženierijas katedras vadošā 
pētniece, inženierzinātņu doktore 
Ilze Andersone (30), kas 2014. gadā 
aizstāvēja disertāciju «Hibrīdas karšu 
apvienošanas metodes izstrādāšana 
un realizēšana», RTU docē vairākus 
studiju kursus, tai skaitā «Autonomas 
sistēmas un roboti» un «Mākslīgais 
intelekts biznesā» (studiju pro-
grammām angļu valodā). Viņas pēt-
niecības joma ir robotika – robotu 
karšu sastādīšanas un apvienošanas 
metodes. Ilzes aizraušanās ir  bridžs, 
par kuru viņa sāka interesēties 
2004. gadā pēc iestāšanās RTU. Uz 
pirmo bridža nodarbību viņu uzai-
cināja kursa biedrene Ilze Birzniece, 
tagad RTU Studiju departamenta va-
dītāja, kura pati aizvien aktīvi nodar-
bojas ar šo spēli. Bridžs I. Andersoni 
aizrāvis uzreiz, un viņa to turpina 
spēlēt aizvien. 

RTU bridža nodarbības tiek 
rīkotas jau kopš 2012. gada, un tās 
notiek ļoti demokrātiskā formātā. 
Vienlaikus parasti spēlē astoņi līdz 
divpadsmit cilvēki, kuru vidū ir gan 
pieredzējuši bridžisti, gan spēlētāji ar 
nelielu pieredzi un iesācēji. Uz bridža 

spēlēm laipni aicināti ir arī interesen-
ti ārpus RTU, taču realitātē gandrīz 
visi dalībnieki ir RTU studenti vai 
absolventi. Bridža entuziasti katru 
pavasari rīko arī RTU skolēnu kausu 
bridžā, tas paredzēts jauniešiem, kuri 
plāno studēt RTU. 

Bridža nodarbības notiek reizi ne-
dēļā vakaros. Jaunieši var piedalīties 
arī turnīros ārpus RTU notiekošajām 
nodarbībām, piemēram, Latvijas 
junioru čempionātā, kas katru gadu 
novembrī notiek Druvā. Ilze un citi 
pieredzējušākie spēlētāji regulāri 
spēlē arī dažādos Latvijas un dažkārt 
arī starptautiskos turnīros. RTU 
bridžistu komanda ar nosaukumu 
«RTU» vairākkārt piedalījusies Lat-
vijas komandu čempionātos un Rīgas 
komandu kausā.

Ilze uzsver, ka bridžs ir prāta spē-
le un arī lielisks veids, kā trenēt ana-
lītiskās, matemātiskās, loģiskās spējas 
un atmiņu. Un uz to var raudzīties kā 
uz sportu vai izklaides veidu. Tā ir arī 
lieliska iespēja iepazīties ar interesan-
tiem cilvēkiem un iegūt jaunus drau-
gus – bridžu spēlē visdažādāko jomu 
un vecuma grupu pārstāvji.  

Pārgājienu iedvesmotājs Matijs Babris. Foto – no personīgā arhīva
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Bridžs nav vienīgā Ilzes aizrauša-
nās, viņa dzied arī korī, kā arī labprāt 
ceļo un dodas garākās pastaigās – 
pirms diviem gadiem 900 km garu-
mā kājām mērojusi arī Santjago ceļu 
Spānijā.

«Gribējām smuki iemācīties 
valša kreiso pagriezienu»

Būvniecības inženierzinātņu fa-
kultātes Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģijas institūta direktors, 
kurš specializējies enerģijas vadībā 
siltuma, gāzes un ūdens inženier-
sistēmās, Egīls Dzelzītis (71) kopā 
ar kundzi Regīnu (69) dejo sporta 
dejas. Viņi deju skolotāja pavadībā 
regulāri spodrina un attīsta dejas 
prasmes piecās standartdejās – lē-
najā valsī, tango, Vīnes valsī, lēnajā 
fokstrotā jeb vienkārši fokstrotā un 

Gacho dziesmas 
«Mūžīgais dzinējs» 
videoklipu 
noskaties šeit:

ātrajā fokstrotā jeb kvikstepā. No La-
tīņamerikas dejām mīļākā ir rumba. 
Viss sācies ar dēla kāzām – izlēmuši, 
ka vajag «smuki iemācīties valša 
kreiso pagriezienu». Profesionālas 
dejošanas gaitas sākuši pie deju sko-
lotāja Sergeja Sinkina Ogrē, tagad 
abi ir Kristapa Cīruļa skolnieki deju 
skolā «Alaudo», nodarbības notiek 
Ķekavā. 

Dzelzīši savā ziņā Latvijā ir gan-
drīz unikāli – bez viņiem vēl tikai 
viens pāris ir sporta deju senioru 
grupā. «Ja būtu trešais pāris, varētu 
rīkot Latvijas čempionātu,» smejas 
E. Dzelzītis. Viņš uzskaita vairākas 
valstis, kurās seniori ir aktīvāki 
sporta deju dejotāji – Krievija, 
Somija, Itālija, Vācija, arī Lietuvā 
sporta dejas ir populārākas senioru 
vidū. Tas tādēļ, ka tur sporta deju 
tradīcijas ir spēcīgākas. 

Šogad Dzelzīši debitējuši arī 
popkultūrā – viņus repa izpildītāja 
Gacho vārdā uz sadarbību aicināja 
Škutāna deju skolas menedžere Dace 
Pērkone, lai piedalītos dziesmas 
«Mūžīgais dzinējs» videoklipā. Dzies-
mu videoklipā izdejo četri dažādu 
paaudžu pāri, simboliski novecojot 
tā garumā – sāk ar jaunākajiem un 
Egīls ar Regīnu elegantā sarkanā klei-
tā to noslēdz. Klipa skatījumu skaits 
tuvojas 250 000, un kāds komentētājs 
uzslavē Dzelzīšu sniegumu: «Vecie 
tomēr parādīja, kā ir jādejo!» «Tas 
tiešām bija liels gandarījums, ka va-
rējām tur piedalīties un to izdarīt,» 
pieredzi raksturo dejotājs. 

E. Dzelzītis priecājas, šis hobijs ir 
kopīgs abiem ar sievu un abi var būt 
viens otra kompānija, nav jāmeklē 
atsevišķas lietas, ar ko nodarboties. 
Tā ir lieta, ko nemitīgi var attīstīt un 
izkopt, tādējādi pilnveidojot savu 
personību. Un ir arī gandarījums par 
to, ka iemācās, ka izdodas aizvien 
labāk. Ir ļoti interesanti iepazīt arī 
sporta deju vidi un tajā piedalīties. 
Dejas uzvedums palīdz saņemties, 
koncentrēties, sevi izmēģināt, pār-
baudīt un kontrolēt. Tas ir tāds uz-
devums, kas nebūt nav tik vienkāršs, 
turklāt lēnās dejas gandrīz ir grūtākas 
nekā ātrās. Dzelzīši dejo arī, lai turētu 
sevi formā, pārvaldītu ķermeni, bet 
pamatnosacījums tomēr esot trāpīt 
mūzikā. Dejošana palīdz piedomāt 
arī par daudziem sīkumiem – kā tu 
stāvi, kā apsēdies, kā noliec rokas. 
Dejošana ir jauks piedzīvojums, per-
sonības attīstības programma, un tas 
ir nebeidzams ceļš.

Dejošana nav vienīgais hobijs un 
aktivitāte, kas raksturo abus aktīvos 
seniorus. Viņi astoņus gadus «Ar-
manda lauku klubā» ir apguvuši jāša-
nas pamatus. Īpaši abiem patīk izjā-
des un sapratnes skola ar zirgu. Regī-
nas vaļasprieks ir arī dārza kopšana, 
kas nu ir vainagojusies pat ar oficiālu 
atzinību – Dzelzīšu mājas apkārtne 
Pārogrē šogad atzīta par sakoptāko 
īpašumu Ogres novadā.  

DITF vadošās pētnieces, inženierzinātņu doktores Ilzes Andersones aizraušanās ir 
bridžs. Foto – no personīgā arhīva

Egīls Dzelzītis Gacho dziesmas «Mūžīgais dzinējs» videoklipā.

VAĻASPRIEKS
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Par Aļonu Ribakovu, iespējams, 
daudzi zina trīs faktus: viņa 
absolvējusi RTU Inženie-

rekonomikas un vadības fakultāti 
(IEVF), bijusi RTU peldētāju izlasē 
un XXXI vasaras olimpiskajās spēlēs 
Riodežaneiro Brazīlijā šovasar labo-
ja pašai piederošo Latvijas rekordu 
200 metru peldējumā brasā – di-
vas minūtes un 30,82 sekundes, 
kas viņu Riodežaneiro ierindoja 
27. vietā 29 dalībnieču konkurencē. 
Diemžēl līdz Rio pusfinālam Aļona 
neaizkļuva. 

Kā sportistei izdevies peldēšanu 
savienot ar mācībām un darbu, tur-
klāt vēl īstenot savu sapni – nokļūt 
olimpiskajās spēlēs? Ko Aļona Riba-
kova dara patlaban un kādi ir viņas 
plāni nākotnei? 

Aļona Ribakova pagājušajā gadā 
beidza maģistrantūru RTU, pat-
laban strādā, izbauda peldēšanas 
treniņus pazeminātas slodzes aps-
tākļos un velta laiku sapņiem par 
nākotni.

Elīna Eglīte

Riodežaneiro vasaras 
olimpisko spēļu 
dalībniece peldētāja un 
RTU absolvente  
Aļona Ribakova 
cilvēkos ciena 
neatlaidību mērķa 
sasniegšanā un 
nepadošanos grūtību 
priekšā

Kad iepriekš apjautāju cilvēkus, lai 
noskaidrotu, ko tagad dari, neviens 
nezināja atbildi. 

Strādāju apsardzes uzņēmumā, 
kas nodarbojas ar videonovēroša-
nas sistēmām un visa veida reālu 
drošības pasākumu nodrošināšanu. 
Strādāju par šā uzņēmuma biroja 
menedžeri. Manos pienākumos ir 
komunikācija ar visiem departamen-
tiem un viņu darba nodrošināšana. 
Tātad var teikt, ka darbs ir saistīts ar 
biroja vadīšanu – to, ko studēju IEVF.

Sports un mācības aizņem daudz 
laika – kad sāki strādāt?

Bakalaura [studiju laikā], bet tas 
bija darbs brīvajā laikā. Mana pirmā 
nopietnā darba vieta bija maģistran-
tūras pēdējā kursā. Sākt strādāt ātrāk 
nebija iespējams, jo gan bakalaurā, 
gan maģistros studēju pilna laika 
programmās budžeta grupās. Visus 
šos sešus gadus vismaz divas reizes 
dienā, citreiz – pat trīs reizes gāju arī 
uz treniņiem. 

Spītniece olimpiskajā baseinā
Foto – no personīgā arhīva
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SPORTS

Kā sākās tavs peldētājas 
dzīvesveids?

Mani vecāki nodarbojās ar 
ūdenssporta veidiem. Abi bija spor-
ta meistari tādā nu jau piemirstā 
sporta veidā kā jūras daudzcīņa, 
kurā ietilpst 400 metru peldēšana, 
1500 metru skriešana, burāšana, šau-
šana un airēšana. Man laikam nebija 
citu variantu, kā tikai nodarboties 
ar peldēšanu. Tolaik vēl dzīvojām 
Igaunijā, un es mācījos 1. klasē. Skolā 
nebija pagarinātās klases, bet, tā kā 
vecāki no darba pārnāca vēlu, viņiem 
vajadzēja man pēc stundām atrast 
nodarbi. Tēva draugs vietējā baseinā 
strādāja par treneri, līdz ar to mani 
uzreiz pēc stundām turp veda katru 
dienu. 

Sākumā man peldēšana īsti labi 
nepadevās, mamma pat stāsta, ka 
pirmajās reizēs es esot baidījusies no 
dziļuma un peldējusi tikai tik tālu, 
lai pamats nezustu zem kājām. Vē-
lākajos gados māte ļoti centās mani 
motivēt peldēšanai, piesolot labumus 
par labi paveiktu darbu. Kad 14 gadu 
vecumā kopā ar Latvijas jaunatnes 
izlasi aizbraucu uz sacensībām Itālijā, 
kurās vienīgā no Latvijas tiku līdz 
pusfinālam, pati jau sāku sev izvirzīt 
mērķus. Mācījos arī no tēta, redzēju 
viņa daudzās medaļas un apbalvoju-
mus – gribēju viņu pārspēt. Cilvēkos 
vispār cienu to, ka viņi neatlaidīgi 
dodas uz mērķi, nepadodas. Un to arī 
izdarīju! Savu pirmo Latvijas rekordu 
uzstādīju 18 gadu vecumā.

Kādas toreiz bija astoņpadsmitga-
dīgās Aļonas izjūtas? 

Sirreālas. Neaprakstāmas. Neva-
rēju aptvert, ka šajā disciplīnā esmu 
ātrākā peldētāja Latvijas vēsturē. Tas 
bija 400 metru kompleksais peldējums 
meitenēm – viena no grūtākajām 
disciplīnām! Pirms manis šis rekords 
palika nepārspēts 25 gadus, tāpēc lep-
nums pašai par sevi bija īpašs.

Pastāsti par treniņiem un savu 
ikdienas grafiku!

Treniņi notika katru dienu, iz-
ņemot svētdienas. To daudzums un 
slodze ļoti atšķīrās, piemēram, kad 
gatavojos kādām nopietnām sacensī-
bām, man bija pat trīs treniņi dienā. 
Pirmais treniņš sākās plkst. 6.30, 

kad «kaujas gatavībā» bija jābūt jau 
ūdenī. Pēc tam devos uz mācībām vai 
darbu un uz otro treniņu atgriezos 
plkst. 16, bet pēc tam vakarā – tre-
niņš sporta zālē. Lai peldētāju pārāk 
nenogurdinātu un sacensībās viņš 
justos modrs, īsi pirms tām slodze 
vienmēr pakāpeniski tika samazinā-
ta līdz diviem treniņiem dienā, pēc 
tam – līdz vienam. 

Izklausās nopietni. Cik bieži pieda-
lījies sacensībās?

Lai kaut ko sasniegtu, slodzei jā-
būt milzīgai. Tādas nopietnas sacen-
sības man bija trīs četras reizes gadā. 
Pa vidu parasti notika arī citas mazāk 
svarīgas.

Kā peldēšanu un sacensības varēji 
apvienot ar privāto dzīvi, atpūtu un 
mācībām RTU?

Var, ja grib un dara. Bet atzī-
šos, ka laiks maģistrantūrā bija īsts 
pārbaudījums. No rītiem gāju uz 
treniņu, tad uz darbu, tad atkal uz 
treniņu un pēc tam līdz plkst. 22 biju 
lekcijās. Turklāt brīvdienas bija jāvel-
ta mājas darbiem. Šķita, ka nekam 
vairs neatliek laika – ne treniņiem, 
ne mācībām, ne atpūtai, ne miegam. 
Maģistrantūras otrajā kursā zvanīju 
mammai un teicu, ka ņemšu akadē-
misko gadu. 

Ko mamma teica?
Viņa mani nomierināja un lika 

saņemties. Zvanīju, jo šķita, ka vajag 
mammas atbalstu. Kaut gan zinu – ja 
būtu paņēmusi akadēmisko gadu, 
vienalga agrāk vai vēlāk pabeigtu 
studijas. Galu galā es saņēmos un 
nolēmu turpināt iesākto.

Un arī pabeidzi. Vai izjuti RTU mā-
cībspēku atbalstu? 

Ja godīgi, nedomāju, ka kāds no 
mācībspēkiem vispār zināja, ka esmu 
peldētāja. Nekad nevienam neesmu 
lūgusi īpašu attieksmi – ne brīvdie-
nas, ne sesiju pagarinājumus, ne 
atlaides mācībās. Nepatīk, ja cilvēki 
čīkst un gaužas, turklāt esmu tāda, 
kurai patīk visu darīt pašai un pēc 
iespējas labāk. Jau stāstīju, ka visus 
sešus mācību gadus biju budžeta 
grupā, un nevis sporta sasniegumu, 
bet augsto atzīmju dēļ. Piemēram, 

bakalauros budžeta grupā biju viena 
no desmit studentiem, kaut arī kopu-
mā kursā bijām desmit reižu vairāk. 

Vai domā vēl kaut kur studēt?
Noteikti. Patlaban mana prioritāte 

ir iegūt autovadītājas tiesības, jo, kad 
peldēju, tam nebija laika. Vēlētos ie-
gūt arī otru augstāko izglītību, iespē-
jams, pedagoģisko, lai varētu trenēt 
bērnus. Taču, ja trenēšu bērnus, tā 
noteikti nebūs mana pamatnodar-
bošanās, drīzāk hobijs, misija. Tie ir 
plāni nākotnei, par kuriem domāju 
jau tagad. 

Kas nākotnē varētu būt tava 
pamatnodarbošanās?

Sevi redzu kā vadītāju kādā uz-
ņēmumā, ideālā variantā – pašai 
savā. Vēl pāragri runāt par konkrētu 
biznesa ideju. Patlaban daru darbu, 
kas mani apmierina. 

Kas tev ļāvis sasniegt augstos 
rezultātus peldēšanā? Vai tie ir 
gēni, ģimene, mērķtiecība?

Manī noteikti ir mērķtiecība un 
spīts. Biju izvirzījusi mērķi peldēt 
tik ilgi, kamēr tikšu uz olimpiskajām 
spēlēm. To gandrīz izdarīju jau 
2012. gadā, izpildot Londonas 
olimpisko spēļu B normatīvu. Taču 
mainījās atlases kritēriji un uz olim-
piskajām spēlēm tomēr netiku. Tajā 
brīdī gan man nolaidās rokas, jo 
šķita, ka biju tik ļoti tuvu sava sapņa 
īstenošanai, par kuru biju domājusi 
18 gadus. Pēdējos astoņus gadus ap-
zināti tam arī trenējos. Es teiktu, ka 
turpmākos rezultātus man palīdzēja 
sasniegt tieši spīts, mērķtiecība, fi-
nansiālais atbalsts un dotības. Kaut 
gan bez diviem pēdējiem faktoriem 
droši vien kaut kā var iztikt, jo man 
to nav arī bijis. Mans vienīgais kri-
tērijs – būt maksimāli labākajai un 
darīt visu, kas manos spēkos mērķa 
sasniegšanai. Un punkts. Mani ie-
spaido tikai mani sapņi.

Vai uzskati, ka tev nav peldētājas 
dotību? 

Jā. Esmu dzirdējusi, pat no trene-
riem, ka man nav peldētājas dotību, 
bet ir raksturs. Tas, kur esmu tagad, 
ir mana rakstura un neatlaidīgā dar-
ba rezultāts.
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Vai citās valstīs peldētājiem maksā 
algu?

Grūti spriest. Esmu runājusi ar 
sportisti no Baltkrievijas, kura ir 
16 šīs valsts labāko peldētāju vidū, 
un viņiem katru mēnesi tiek maksāta 
alga. Patiesībā Latvijā nemaz nav 
profesionālu peldētāju, jo neviens par 
to nesaņem atalgojumu. Es piekrītu, 
ka finansiālais atbalsts varētu motivēt 
sportistus peldēšanā palikt ilgāk, tur-
klāt tas varētu būt svarīgi arī tad, ja 
peldētājs izlemj studēt. Ja viņš netiek 
budžetā, ir jāmaksā par mācībām. 
Ja jāmaksā par mācībām, jāmeklē 
darbs, ja jāstrādā, tad peldētāja karje-
ra ir beigusies. Un punkts. 

Vai peldēšana ir dārgs sporta veids?
Patiesībā nē. Sākumā vajag tikai 

baseinu un treneri, kurš māca peldēt. 
Vēlāk, kad sportists jau izaudzis, 
papildus vajadzīgi arī treniņi zālē. 
Nāku no Ķengaraga, un jau sākumā 
uzrādīju labus rezultātus, tāpēc tur 
baseinu varēju apmeklēt bez maksas. 
Arī tad, kad jau studēju RTU un biju 
RTU peldēšanas izlasē, par baseinu 
nevajadzēja maksāt.

Cik ilgs ir peldētāja mūžs? 
Pasaules sportā ir tādi, kuri 

peld un sacensībās piedalās pat vēl 
40 gadu vecumā. Vidēji tas varētu 
svārstīties no 20 līdz 30 gadiem. Kaut 
gan sievietei sportā vispār ir grūtāk, 
jo pienāk laiks, kad pasaulē jālaiž 
bērni un no sporta jāatsakās vismaz 
uz gadu vai diviem.

Kāds ir Latvijas peldēšanas izlases 
sportistu vidējais vecums? 

Par mani vecāki ir tikai divi spor-
tisti. Man ir 25 gadi. 

Teici, ka nokļūšana olimpiskajās 
spēlēs bija tavs sapnis 18 gadus. 
Kad esi to piepildījusi, vai turpināsi 
intensīvi trenēties?

Teikšu godīgi – patlaban nere-
dzu tam jēgu. Pēdējā laikā man savu 
rezultātu neizdevās uzlabot. Lai nā-
kotnē būtiski uzlabotu rezultātu pa-
saules kontekstā, jāiegulda vēl vairāk 
laika, enerģijas un piepūles nekā līdz 
šīm. Turklāt uzskatu – lai sasniegtu 
augstumus, jākoncentrējas uz vienu 
konkrētu mērķi. Sadalīta uzmanība 

nenoved pie izciliem sasniegumiem. 
Tas nav nekas jauns, tomēr šī atziņa 
pie manis nonāca ar darbu. Man 
pagaidām pietiek ar to, ka Rio esmu 
labojusi Latvijas rekordu. 

Tagad domāju koncentrēties kar-
jerai, ģimenei un bērniem, jo visu 
līdzšinējo dzīvi esmu saistījusi ar 
peldēšanu. Varbūt šis laiks jāizmanto, 
lai izmēģinātu ko jaunu? Kaut gan 
peldēšanai nesaku kategorisku «nē», 
varbūt sailgošos un izrādīsies, ka ci-
tādāk, kā vien peldot, dzīvot nemaz 
nemāku.

Ja tev tiktu dota iespēja, kādu sapni 
bez peldēšanas gribētu piepildīt?

Kad biju maza, domāju, ka kļūšu 
par prezidenti. Tagad gan šo sapni 
esmu piemirsusi. Zinu, ka nodarbo-
tos ar sportu, tāpat to darīs arī mani 
bērni. Tāpēc varbūt es kļūtu par 
bērnu sporta treneri. Kad TV skatos 
detektīvseriālus, šķiet, ka mani varētu 
interesēt arī izmeklētājas darbs.

Vai tev pietiek laika izklaidei un 
citiem hobijiem bez peldēšanas?

Man patīk apgūt jaunas lietas un 
ieraudzīt vēl neredzēto. Patīk arī viss, 
kas saistīts ar aktīvo sportu – slēpot 
ziemā, vasarā pārvarēt šķēršļu joslas 
piedzīvojumu parkos un, protams, 
pavadīt laiku ar draugiem. Ja runājam 
par mūziku, pirms startiem klausos 
hiphopu, kas mani uzlādē ar tem-
pu un ritmu. Patīk grāmatas, tagad 
vēlreiz pārlasu Bulgakova «Meistaru 
un Margaritu» un apsveru arī 
apmeklēt teātra izrādi. Kaut arī man 
treniņu dēļ neatliek daudz laika iz-
klaidēm, pat skolas laikā tādēļ netiku 
uz ekskursijām, neko nenožēloju. 
Uzskatu, ka man dzīvē ir dotas citas 
lietas, par ko priecāties, kā citiem nav.

Kas ir tavi draugi?
Bērnības, studiju laika draugi un 

tie, ar kuriem kopā trenējos. Tieši no 
peldēšanas man draugu ir visvairāk, 
tur esam kā ģimene, jo katru dienu 
cits citu redzam treniņos, braucam 
uz kopīgām nometnēm, ir vieni un 
tie paši mērķi, pārdzīvojumi. Savu 
treneri uzskatu par otro tēvu – tik 
tuvi mēs peldēšanā esam. 

Riodežaneiro vasaras olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijas laikā. Foto  – no 
personīgā arhīva
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FAKULTĀTĒS

MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS 
FAKULTĀTE (MLĶF)
30. septembrī MLĶF zinātnieki un studenti sarīkoja krāšņu 
un aizrautīgu Zinātnieku nakts programmu. Apmeklētāji 
varēja gan no rapšu eļļas iegūt dīzeļdegvielu, taisīt zobu 
pastu ziloņiem, gan, gaismai mijiedarbojoties ar ķīmiķu 
sintezētajām vielām, rakstīt slepenus vēstījumus.

ARHITEKTŪRAS UN 
PILSĒTPLĀNOŠANAS 
FAKULTĀTE (APF)
7. un 8. oktobrī APF notika 
gadskārtējais Baltijas arhitektūras 
augstskolu labāko diplomandu 
konkurss «BAUA Awards 16». 
Uz laureātu godu pretendēja 
16 studentu darbi, tai skaitā divi 
RTU diplomprojekti. Godalgoto 
pirmo vietu maģistra darbu vidū 
ieguva APF absolventes Andras 
Odumānes (attēlā 1. rindā vidū) 
maģistra darbs «Cēsu alus brūža 
rekonstrukcija», vadītāji lektore 
Sandra Levāne un arhitekts Austris 
Mailītis. 

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS 
FAKULTĀTE (DITF)
20. oktobrī par godu fakultātes 55 gadu jubilejai notika svinīga plenārsēde. 
Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis darbiniekiem pasniedza 
ministrijas Atzinības un Pateicības rakstus. Plenārsēdē fakultātes zinātnisko 
institūciju pārstāvji iepazīstināja ar zinātniskajiem pētījumiem un to 
attīstību. Attēlā: plenārsēdes dalībnieku kopīgi radītais vēlējumu koks 
fakultātei.

ENERĢĒTIKAS UN 
ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE 
(EEF)
Septembrī RTU rektors akadēmiķis 
Leonīds Ribickis kopā ar EEF Industriālās 
elektronikas un elektrotehnikas institūta 
(IEEI) komandu devās uz Vāciju, «Daimler 
AG» rūpnīcu, lai noslēgtu trīs gadus ilgušo 
FP7 projektu «Automation and Robotics 
for European Sustainable manufacturing» 
jeb AREUS. IEEI zinātnieki ir izstrādājuši 
pasaulē unikālu līdzstrāvas elektroapgādes 
sistēmu, kas ļauj ietaupīt līdz pat 15 % 
elektroenerģijas, to demonstrējot reālā 
industriālā robotizētā ražošanas šūnā 
«Daimler AG» rūpnīcā.
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ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU 
FAKULTĀTE (ETF)
22. oktobrī 50 gadu jubileju ar atjaunotās fakultātes 
ēkas atklāšanu atzīmēja RTU Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultāte (ETF). RTU rektors 
akadēmiķis Leonīds Ribickis augstskolas Atzinības 
rakstus pasniedza 12 cilvēkiem, kas ETF strādājuši 
no pirmās dienas. Uzņēmējs, ETF absolvents 
Normunds Bergs apsveikumā teica: «Radioviļņu 
kaitīgums ir meli un māņi, radioviļņos cilvēks 
ļoti labi saglabājas!»  Notika arī Latvijas fizikas, 
informātikas un interešu izglītības pedagogu 
un ETF mācībspēku diskusija par mūsdienīgām 
studiju iespējām. ETF (agrāk – Radiotehnikas un 
sakaru fakultāte) dibināta 1966. gadā, un jau kopš 
1968. gada tā atrodas Ķīpsalā.

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE (IEVF)
No 29. septembra līdz 1. oktobrim IEVF atzīmēja 50 gadu jubileju. Notika 
starptautiska zinātniskā konference «Ekonomika un uzņēmējdarbība» 
un svinīgā pieņemšana kultūras pilī «Ziemeļblāzma». IEVF dekāns 
profesors Remigijs Počs iepazīstināja ar jauno grāmatu «Rīgas 
Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātei 50», 
kā arī filmu par fakultātes vēsturi, mūsdienām un nākotnes redzējumu.

INŽENIERZINĀTŅU 
VIDUSSKOLA (IZV)
Gadu pēc RTU Inženierzinātņu 
vidusskolas (IZV) dibināšanas tā 
ieguvusi pirmo vietu Ata Kronvalda 
fonda labāko mazo skolu reitingā. 
IZV reitingā ir ieguvusi 61,99 balles, 
apsteidzot tuvāko konkurenti par 
7,99 punktiem. RTU IZV iekļauta 
Latvijas mazo skolu reitingā, jo 
tajā vidusskolēnu skaits ir mazāks 
par 100.

MAŠĪNZINĪBU, TRANSPORTA UN 
AERONAUTIKAS FAKULTĀTE (MTAF)
MTAF struktūrvienības pārceļas uz jauno mācību 
un pētniecisko laboratoriju Ķīpsalā, Laboratorijas 
mājā. Te tiek uzstādītas jaunās iekārtas un pārceltas 
iepriekš izmantotās. Sākot jauno semestri, Automobiļu 
transporta, Medicīnas inženierijas un fizikas, Aviācijas 
transporta studentu nodarbības notiek Laboratorijas 
mājā. Attēlā: RTU Atvērto durvju dienas ekskursijā 
oktobrī MTAF jaunajā Laboratorijas mājā.
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RTU JAUNĀKĀS GRĀMATAS

 «STUDIJU UN NOSLĒGUMA DARBU 
NOFORMĒŠANAS METODISKIE 
NORĀDĪJUMI»

Autoru kolektīvs IEVF profesores Ingas Lapiņas vadībā 
sagatavojis studiju un noslēguma darbu noformēšanas 
metodiskos norādījumus. Tie paredzēti IEVF studentiem, 
akadēmiskajam personālam, noslēguma darbu vadītā-
jiem un recenzentiem, Valsts pārbaudījumu komisijas 
locekļiem. Darbu noformēšanas metodiskie norādījumi ir 
izstrādāti kā vadlīnijas visa veida studiju darbu un studiju 
noslēguma darbu noformēšanā. Norādījumos iekļauta arī 
informācija par atsauču veidošanas rīku «Mendeley», kas 
ir inovatīvs palīgs pētniekiem, lai saglabātu un noformētu 
izmantotos informācijas avotus. 

STUDIJU UN 
NOSLĒGUMA

DARBU 
NOFORMĒŠANAS

METODISKIE 
NORĀDĪJUMI

RTU izdevniecība

ISBN 978-9934-10-854-9

 «POINTS OF EXCELLENCE»
RTU Starptautiskās sadarbības departaments izdevis grā-
matu angļu valodā, kas augstskolas sadarbības partneriem 
un viesiem palīdzēs veidot priekšstatu par RTU un ielūko-
ties RTU darba augstākajās virsotnēs. Grāmatā akcentēta 
universitātes izcilība gan studijās, gan zinātnē, gan inovā-
ciju, kultūras un sporta jomā. Tā sniedz arī nelielu ieskatu 
RTU vēsturē, īsi iepazīstina ar Rīgu un Latviju. Grāmata 
ir bagātīgi ilustrēta un būs jauka un informatīva piemiņas 
velte starptautiskajiem sadarbības partneriem.

 «RTU ZELTA FONDA IZLASE.  
2015./2016. STUDIJU GADS»

RTU Karjeras centra izdotā grāmata cildina izcilākos RTU 
absolventus, informē par viņu sasniegumiem. Veidojot 
RTU Zelta fondu, tiek ņemta vērā ne tikai absolventa 
vidējā atzīme, bet arī studiju laikā veiktās sabiedriskās ak-
tivitātes, panākumi zinātnē un sportā. Izdevumā publicēta 
informācija par katru  2015./2016. gada bakalaura un ma-
ģistra studiju absolventu, kas iekļauts Zelta fonda izlasē.

 «RTU INŽENIEREKONOMIKAS UN 
VADĪBAS FAKULTĀTEI 50»

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF)
profesors Remigijs Počs vadīja autoru kolektīvu, kas vei-
doja izdevumu, veltītu IEVF 50 gadu jubilejai. Tajā apko-
potas vēstures liecības no fakultātes pirmsākumiem, par 
ko var uzskatīt Tirdzniecības nodaļas izveidi Rīgas Poli-
tehnikumā 1868. gadā, līdz fakultātes dibināšanai Rīgas 
Politehniskajā institūtā 1966. gadā un mūsdienām. Grā-
matā ir informācija par fakultātes mācībspēku, studentu 
un darbinieku sasniegumiem zinātniskajā un akadēmiska-
jā darbā, uzņēmējdarbībā, sportā un citās jomās. Grāmata 
būs interesants uzziņu avots visiem, kam ir saistoša inže-
nierekonomikas izglītības vēsture Latvijā.



Sveicam!

RTU mācībspēku darbs novērtēts ar augstiem valsts 
apbalvojumiem.

Ministru kabineta balva RTU rektoram akadēmiķim 
LEONĪDAM RIBICKIM – par nozīmīgu ieguldījumu 
izglītības kvalitātes uzlabošanā inženierzinātņu jomā

Ministru kabineta balva RTU Arhitektūras un 
pilsētplānošanas fakultātes profesoram  
JĀNIM KRASTIŅAM – par nopelniem arhitektūras un 
pilsētvides pētījumos un nozīmīgu monogrāfiju izdošanu

Atzinības krusta IV šķira RTU Inženierekonomikas un 
vadības fakultātes profesoram un Latvijas Zinātņu 
akadēmijas korespondētājloceklim  
KONSTANTINAM DIDENKO – par nopelniem Latvijas 
valsts labā

 Divpadsmit interesanti fakti par RTU –  jaunajā 2017. gada kalendārā 
Vaicājiet RTU Komunikācijas un mārketinga departamentā!

 RTU – jauna mājaslapa 
Dizains piemērots mobilajām ierīcēm, 

modernizēta navigācija un informācijas 
meklēšana

 Kā kļūt par RTU studentu? 
Uzzini jaunajā Pamatstudiju bukletā  

2017./2018. studiju gadam

 Videoieskats RTU studiju un  
 zinātnes procesā 

 
/rigastehniskauniversitate

/rtu

/RTU_LV

/RigaTechnicalUni

latviešu 
valodā

angļu 
 valodā 



Ziema 2016

Izaicinājumi un 
radīšanas 

superprieks 
Dizaina 
fabrikā

No nakts 
pārgājieniem  

līdz dejošanai 
Gacho  

dziesmas 
videoklipā

RTU Gada jaunās zinātnieces  
Kristīnes Šalmas-Ancānes

iedvesmas avoti

Peldētāja Aļona Ribakova
piepilda savu sapni

Latvijas radio 
dižaparātu  
skate ETF

Iedvesmojošu un bagātu
jauno 2017. gadu!

 8. decembrī 
plkst. 19 RTU Mazajā zālē, Kaļķu 1

RTU Bigbenda koncerts 
«ZIEMASSVĒTKU MELODIJAS DŽEZA ARANŽĒJUMOS»

 10. decembrī 
plkst. 16 RTU Lielajā aulā, Kaļķu 1

Koru koncerts
«PRIEKS PASAULĒ” 

 15. decembrī 
plkst. 19 RTU Mazajā zālē

Koncerts
«PUZURPASAKA»

 20. decembrī 
plkst. 20 RTU Lielajā aulā

Ziemassvētku danču vakars

 21. decembrī 
plkst. 21 RTU Lielajā aulā

Grupas «Iļģi» saulgriežu nakts koncerts

RTU Komunikācijas un mārketinga departaments
RTU Kultūras centrs


