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RTU SP «Gada balvas 2016» laureāti
Aktīvākie mācībspēki: Gada mācībspēki:
Uģis Bratuškins (APF) Agrita Tipāne (APF)
Kaspars Kalniņš (BIF) Juris Mačāns (BIF)
Aleksandrs Kovancovs (DITF) Aleksejs Jurenoks (DITF)
Gatis Bažbauers (EEF)  Andrejs Podgornovs (EEF)
Pēteris Gavars (ETF) Jurģis Poriņš (ETF)
Tatjana Smirnova (ETHZF) Diāna Rūpniece (ETHZF)
Uldis Kamols (IEVF)  Aivars Gulbis (IEVF)
Valdis Kokars (MLĶF) Gunta Zommere (MLĶF)
Aleksandrs Januševskis (MTAF) Natālija Mozga (MTAF)

Jau otro gadu «Gada pašpārvalde 2016» – Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) pašpārvalde
«Gada students 2016» – Māra Skuja
«Gada projekts» – «STiKS 7»
«Gada FSP projekts» – RTU Lielā Ziemassvētku balle
«Gada studentu draugs RTU administrācijā» – RTU Studiju departamenta direktora vietnieks Uģis Citskovskis
«Gada plakāts» – projekta «Mehu ekspedīcija 2016» plakāts, autors Pauls Blumbergs
«Gada ideja» – APF «Atelpa»
«Gada studentu parlamenta aktīvists» – MTAF students Renārs Rutulis
«Gada valdes loceklis» – RTU SP viceprezidents Kristens Raščevskis
«Gada vecbiedrs» – Kristīne Vjakse
«Gada studentu interešu pārstāvis» – Marta Megne
«Gada labdaris» – uzņēmums «Bosch»
«Gada sabiedrotais» – RTU Dizaina fabrika
«Gada domubiedru grupa» – RTU & «Latvenergo» radošā laboratorija
«Gada PR ideja» – RTU SP lācis, autors Janeks Kalniņš

 Dažkārt matemātiskās funkcijas zinātniekiem 

 atklāj pārsteidzošas lietas par pasauli, bet mēdz 

 gadīties arī tā, ka kādas funkcijas pētīšana izceļ 

 gaismā vairāk jautājumu nekā atbilžu. 

 Vai arī šajās funkcijās slēpjas kas vairāk nekā 

 tikai matemātiskās darbības? 
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Pavasaris ir ne tikai dabas atmodas laiks pēc ziemas 
stinguma, bet arī laiks, kad uz enerģiskiem darbiem 
jāsaņemas mums pašiem. Ne tikai studentiem, kuriem 
pavasaris tradicionāli ir kārtējā studiju gada noslēguma 
posms, bet arī RTU mācībspēkiem un universitātes 
administrācijai. Vēl jo īpašāku 2017. gadu padara fakts, ka 
tas ir RTU 155. jubilejas gads, kura atzīmēšana jau sākusies.

Gadu esam iesākuši ar ziemas izlaidumiem bakalaura 
un maģistra studijās, kā arī ar doktorantūras studiju 
absolventu izlaidumu. Šogad promocijas darbus aizstāvēja 
50 jauno zinātnieku. Visražīgākās jauno zinātnieku kalves 
šogad mums ir Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte 
un Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, kurās 
izauguši attiecīgi 12 un 10 jaunie zinātnieki. Nozīmīgi, 
ka RTU zinātņu doktora grādu ieguvuši arī trīs ārzemju 
studenti, tā apliecinot RTU studiju augsto kvalitāti un 
panākumus starptautiskajā sadarbībā. 

2017. gadā atsāksies būvniecības darbi Ķīpsalā, īstenojot 
projektus Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 
fakultātes celtniecībā, kā arī Būvniecības inženierzinātņu 
fakultātes un Mašīnzinību, transporta un aeronautikas 
fakultātes rekonstrukcijā. 

Lielas iespējas ir arī zinātniskajā pētniecībā. ERAF 
zinātniskās pētniecības projektiem RTU piešķirti ievērojami 
līdzekļi, kā arī par ESF projekta līdzekļiem iegādāsimies 
jaunu zinātnisko aparatūru gandrīz 10 miljonu eiro vērtībā. 

Arī Latvijas augstākās izglītības laukā sākušās pārmaiņas, 
tāpēc RTU jādomā par ciešāku sadarbību ar citām 
augstskolām un koledžām.

Vēlu visiem būt aktīviem, strādāt un censties, lai mūsu 
ieceres piepildītos!

RTU rektors akadēmiķis 
Leonīds Ribickis

SATURS
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Māra Miķelsone

Šogad sāksies 
RTU Būvniecības 
inženierzinātņu 
fakultātes ēkas 
rekonstrukcija, uz 
Ķīpsalu līdz 2018. gada 
beigām jāpārvieto 
Mašīnzinību, 
transporta un 
aeronautikas fakultāti, 
bet datoriķiem jāuzceļ 
jauns nams

Ķīpsalā būvēs
pārdomāti

Ja būtu īstenojušies pagājušā 
gadsimta 70. gadu attīstības 
plāni, Ķīpsala jau tad būtu kļu-

vusi par monolītu Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) studentu pilsēti-
ņu pašā Rīgas viducī. RTU Ķīpsalas 
studentu pilsētiņas pirmsākums 
datējams ar 1965. gadu, kad te sākās 
būvniecība un tika uzcelta pirmā 
fakultātes ēka, kas savu renovāciju 
piedzīvoja 2016. gadā. Tā ir pašreizē-
jā RTU Elektronikas un telekomuni-
kāciju fakultāte (ETF), kur no vecās 
ēkas palicis tikai tās nesošais korpuss, 
un var teikt, ka pēc rekonstrukcijas 
nama kalpošanas termiņš ir gandrīz 
tāds pats kā jaunceltnei.

Funkcionāli, ērti, ekonomiski

RTU rektora vietnieks un universi-
tātes infrastruktūras attīstības de-
partamenta vadītājs Aigars Ločmelis 
stāsta, ka augstskola gājusi atšķirīgu 
ceļu no Latvijas Universitātes, kas ti-
kai tagad Pārdaugavā sākusi celt savu 
studentu pilsētiņu. RTU bija pirmā, 
kas Latvijā radīja šādu konceptu: 
«Mēs negrāvām nost [padomju man-
tojumu], bet centāmies to finansiāli 
efektīvi rekonstruēt un pielāgot mūs-
dienu prasībām.» Viņš uzskata, ka 
tik tālredzīgi pareizu un pragmatisku 
lēmumu, kāds par studentu pilsētiņas 
būvniecību Ķīpsalā tika pieņemts 
tālajos 70. gados, mūsdienās būtu 
grūti virzīt.

Ideja jau tolaik bija pareiza – pil-
sētiņa atrodas labā vietā, līdzās ir 
sporta infrastruktūra, jo padomju 
laikā pašreizējā Ķīpsalas izstāžu halle 
tika plānota kā sporta komplekss. 
Tagad, pateicoties Eiropas finansē-
jumam, Ķīpsalas pilsētiņa piedzīvo 
renesansi, jo četru gadu laikā ir ļoti 

daudz paveikts – RTU renovējusi 
lielāko daļu no saviem Ķīpsalas 
namiem, uzbūvētas jaunas mājas – 
2014. gadā durvis vēra Enerģētikas 
un elektrotehnikas fakultātes (EEF) 
ēka, uzcelta Laboratoriju māja un 
RTU Zinātniskās bibliotēkas jaunā 
ēka. 2013. gadā renovēts RTU Dizai-
na centrs, kurā atrodas Arhitektūras 
un pilsētplānošanas fakultāte (APF) 
un Dizaina tehnoloģiju institūts, 
savukārt 2014. gada nogalē pabeigta 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultātes (MLĶF) ēkas renovācija. 
Būtiski uzlabota dzīve studentiem 
Ķīpsalā esošajās dienesta viesnīcās, 
tās pilnībā rekonstruējot. RTU peld-
baseinam nomainīts jumts un atjau-
nots tā kādreizējais veidols, atsedzot 
stiklojumu, ieliekot jaunus logus. Uz-
labota arī ēkas fasādes slīpā daļa.

Ķīpsalas kampuss ir arī labs 
magnēts, kā RTU piesaistīt ārzemju 
studentus – te vienkopus ir ne tikai 
studiju vieta un dienesta viesnīcas, 
bet blakus arī lielveikals un sporta 
infrastruktūra, Rīgas centrs ir viegli 
sasniedzams.

RTU savas studentu pilsētiņas būv-
niecībā izvēlējusies iet ar saimniecis-
kiem principiem sabalansētu ceļu, jo 
«nav jēgas uzcelt «nenormāli lielu pie-
minekli» un pēc tam nespēt to uzturēt, 
apkurināt un piepildīt». A.  Ločmelis 
RTU darbību salīdzina ar redzēto So-
mijas universitātēs, kas arī iet praktis-
ko ceļu un gaismas pilis neceļ. «Esam 
izvēlējušies funkcionālo ceļu, lai telpas 
būtu ērtas, ekonomiskas no energore-
sursu patēriņa viedokļa, un šo plānu 
īstenojuši,» saka A.  Ločmelis. RTU 
ekonomiskie centieni ir attiecīgi no-
vērtēti un «GreenMetric» reitingā RTU 
studentu pilsētiņa atzīta par vienu no 
zaļākajām pasaulē.
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Sāks renovēt Būvniecības 
inženierzinātņu fakultāti

2017. gadā sāksies RTU Būvniecī-
bas inženierzinātņu fakultātes (BIF) 
ēkas Ķīpsalas ielā 6b rekonstrukcija, 
stāsta A. Ločmelis. Patlaban BIF 
abas ēkas Ķīpsalas ielā 6a un 6b ir 
bēdīgā stāvoklī. Sākoties rekons-
trukcijai, būvniekiem būs jāsaspiežas 
vienā ēkā – Ķīpsalas ielā 6a, kuras 
rekonstrukcijas projekta izstrādi 
A. Ločmelis plāno sākt šogad. 

Nākotnē iecerēts Ķīpsalas ielā 6a 
koncentrēt BIF, savukārt tai paralē-
lajā ēkā Ķīpsalas ielā 6b pēc rekons-
trukcijas tiks pārcelta Mašīnzinību, 
transporta un aeronautikas fakultāte 
(MTAF), atbrīvojot patlaban kritiskā 
stāvoklī esošās telpas Ezermalas ielā 

6k, Lomonosova ielā 1 k-1 un Lomo-
nosova ielā 1.

Ja rekonstrukcijas darbi ritēs raiti, 
iecerēts, ka uz Ķīpsalu MTAF varēs 
pārvietot līdz 2018. gada beigām. Ae-
ronautikas institūtu no Lomonosova 
ielas, kā stāsta A. Ločmelis, iecerēts 
izmitināt Ķīpsalas izstāžu zāles BT1 
daļā, kas patlaban netiek izmantota. 
Savulaik BT1 halle arī bija iecerēta 
kā RTU studentu pilsētiņas sastāvda-
ļa, jo tika būvēta kā sporta manēža 
universitātes studentiem. Jau tiek iz-
strādāts rekonstrukcijas projekts. Tur 
atradīsies darba kabineti un lekciju 
telpas, savukārt jaunajā Laboratoriju 
mājā jau daļēji ir pārvietotas mašīn-
būves un aeronautikas laboratorijas. 
Pērn rīdzinieki bija liecinieki, kā no 
Lomonosova ielas uz Ķīpsalu tika 
pārvests mācību helikopters, kas ta-
gad «nosēdies» uz Laboratoriju mājas 
jumta.

Nākotnē pārmaiņas gaidāmas 
arī Ķīpsalas ielas 6a pārejas daļā, kas 
savieno abus paralēlos korpusus. 
Kad ekonomikas ministrs Arvils 
Ašeradens pirms Ziemassvētkiem 
ieradās vizītē RTU Ķīpsalas studentu 
pilsētiņā, viņš interesējās par 

RTU  VĒSTURES
MANTOJUMS ĶĪPSALĀ

1964. gads – projektēšanas institūtā 
«Pilsētprojekts» arhitekta Jāņa 
Vilciņa vadībā izstrādā pirmo 
projekta uzdevumu Ķīpsalas mācību 
kompleksa celtniecībai

1965. gads – sāk tagadējās  
ETF ēkas celtniecību Ķīpsalā,  
Āzenes ielā 12

1968. gads – nodod ekspluatācijā 
RPI ēku Āzenes ielā 12

1975. gads – nodod ekspluatācijā 
ēku Āzenes ielā 18 (tagad – APF ēku 
Ķīpsalas ielā 6) 

1978. gads – nodod ekspluatācijā 
ēku Āzenes ielā 14 (tagad – MLĶF 
ēku Paula Valdena ielā 3/7)

1979. gads – Ķīpsalā sāk būvēt 
peldbaseinu

Dati: «Senākā tehniskā universitāte 
Baltijā – laikmeti un personības», RTU, 
2012

RTU Ķīpsalas studentu pilsētiņas attīstības vīzija – ar zilu krāsu iekrāsota jaunceļamā DITF un konferenču centra ēka priekšplānā, 
aizmugurē – BIF paralēlās ēkas, kur rekonstrukcija sāksies šogad.

 Ja rekonstrukcijas 
darbi ritēs raiti, iecerēts, 
ka uz Ķīpsalu MTAF varēs 
pārvietot līdz 2018. gada 
beigām ...........
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universitātes zinātnieku un uzņēmēju 
sadarbības iespējām. Tieši tāda 
iespēja būs Inženierzinātņu un viedo 
tehnoloģiju centrā, kas atradīsies 
pašreizējās pārejas vietā starp BIF un 
MTAF, skaidro A. Ločmelis. Tur būs 
dažādas telpas, kurās bizness atradī-
sies tuvāk zinātnei un uzņēmēji kopā 
ar RTU zinātniekiem varēs radīt jau-
nus produktus.

Jauna ēka datoriķiem un 
konferenču centrs

No jauna Ķīpsalā iecerēts uzcelt EEF 
ēkas spoguļattēlu – Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģijas fakultātes 
(DITF) ēku. Lai gan DITF mācību 
telpas patlaban atrodas netālu – Dau-
gavgrīvas ielā 2 un Sētas ielā 1 –, 
tās nav piemērotas mācībām. Ēkas 
celtas 60. gados kā Rīgas Aviācijas 
speciālo dienestu skolas kopmītnes. 
Celtnēm ir nolietoti inženiertīkli, 
nav iespējams nodrošināt atbilstošu 
mikroklimatu.

Paredzams, ka pēc sarunu proce-
dūras datoriķu mājas projektu varēs 
izstrādāt arhitektu birojs «Valeinis 
un Stepe», saka A. Ločmelis. Pēc 
arhitektu ieceres, šis nams ir plānots 
kā spoguļattēls enerģētiķu mājai, kuru 
arī projektēja «Valeinis un Stepe», – 
platības ziņā tāda pati ēka, abus 
namus savienos jaunais konferenču 
centrs. Arhitektu birojs «Valeinis un 
Stepe» Ķīpsalas ēku renovācijā ne-
piedalās pirmoreiz – tas ir autors arī 
rekonstruētajai ATF ēkai, kas no ci-
tām atšķiras ar plašo ātriju. Savukārt 
datoriķu atbrīvotās telpas nākotnē, 
iespējams, tiks pielāgotas studentu 
dienesta viesnīcas vajadzībām.

Konferenču centrs ieplānots kā 
Lielā aula ar transformējamiem krēs-
liem, stāsta A. Ločmelis. Telpu varēs 
izmantot gan lekcijām, gan saviesī-
giem pasākumiem. Iecerēts, ka zāle 
ar transformējamu sienu būs sadalā-
ma divās daļās. Kā rāda pašreizējās 
telpu noslodzes pētījumi, lielās audi-
torijas Ķīpsalā nav aizpildītas. Tāpēc 
šādu lielu telpu iecerēts pārdalīt, lai 
abās daļās paralēli var notikt lekcijas. 
Lielo aulu nākotnē varētu izmantot 
arī kā koncertzāli. 

Viena no fakultātēm, par kuras 
pārcelšanu uz Ķīpsalu patlaban 

Jaunās mācību ēkas ar koplietošanas auditorijām apbūves priekšlikuma interjera 
vizualizācija.

DITF ēkas un konferenču centra apbūves priekšlikuma vizualizācija no Zunda kanāla 
puses.

Skats uz peldbaseinu no Ķīpsalas ielas puses.
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netiek domāts, ir Inženierekono-
mikas un vadības fakultāte (IEVF). 
Arī tā atrodas netālu no Ķīpsa-
las – Pārdaugavā, Kalnciema ielā 6. 
Iemesls, kā skaidro A. Ločmelis, ir 
vienkāršs – fakultāte viena no pirma-
jām rekonstruēja savas telpas un tās 
ir labā stāvoklī. Savukārt, ja gribētu 
atjaunot datoriķu esošās nepiemē-
rotās telpas, izmaksas būtu aptuveni 
tādas pašas, kā uzbūvējot jaunu māju 
Ķīpsalā. «Loģiski, ka ceļam jaunu 
DITF ēku un fakultāti pārvietojam uz 
Ķīpsalu,» teic A. Ločmelis. 

Viņš arī vērš uzmanību uz sā-
kotnējo studentu pilsētiņas ēku 
izvietojuma un savienojuma vī-
ziju – iecerēts, ka visas RTU ēkas 
Ķīpsalā ir savienotas ar pārejām, 
tādējādi studentu pilsētiņu nākotnē, 
kad projekts būs pabeigts, varētu 
izstaigāt, pat neizejot laukā. Tagad 
ķīmiķi ir savienoti ar bibliotēkas ēku 
un Laboratoriju māju, bet, kad būs 
uzcelts DITF nams un konferenču 
centrs, tur būs savienojošā galerija 
ar ķīmiķiem. Tiesa gan, patlaban 
esošās galerijas ne visur «strādā», un 

Viens no diviem variantiem, kur varētu atrasties jaunā RTU administrācijas ēka. Priekšplānā pa kreisi  – tirdzniecības centrs 
«Olimpia».

tas esot saistīts ar vēl sakārtojamiem 
materiālās atbildības un drošības jau-
tājumiem. Izbūvējot videonovēroša-
nas sistēmu, to varēs īstenot, uzskata 
A. Ločmelis. Ķīmiķu un būvnieku 
dekāni esot jau piekrituši atvērt gale-
riju, kas ēkas savieno ar Laboratoriju 
māju, un patlaban notiek pēdējie 
būvdarbi, lai galeriju varētu atvērt.

Tālā nākotne – Rektorāta ēka 
Ķīpsalā

Par «ļoti tālu nākotni» A. Ločmelis 
nosauc jaunās Rektorāta ēkas izbūvi 
Ķīpsalā. Patlaban RTU administrā-
cija atrodas Vecrīgā, Kaļķu ielā 1. 
Ēka celta pagājušā gadsimta 50. ga-
dos. Viens no RTU Rektorāta ēkas 
atrašanās vietas variantiem ir līdzās 
tirdzniecības centram «Olimpia». 
Tagad tur ir Islandes skvērs. Tiesa, 
«vispirms šī zeme ir jāiegūst savā 
īpašumā», teic A. Ločmelis. Atšķirībā 
no pārējiem zemes gabaliem, kur 
izvietotas RTU fakultātes, šis nepie-
der universitātei. Tikai tad, kad tas 
būs atrisināts, varēs spert nākamo 

soli – iegūt finansējumu, par ko celt 
jauno ēku. 

Arī Rektorāta ēkas vizuālais vei-
dols būs savdabīgs izaicinājums – tai 
jābūt ļoti pamanāmai līdzās masīva-
jam tirdzniecības centram, jo nams 
būtu arī RTU publiskā seja – šai 
vietai garām «iet» dzīva iela ar nepār-
trauktu mašīnu plūsmu.

Vieta vēl 700 studentiem

Pēc studentu dienesta viesnīcu 
rekonstrukcijas Ķīpsalā 
energopatēriņš ēkās samazinājies 
vairāk nekā par 60 % un būtiski 
uzlabojies studentu komforts, bet 
dzīve nestāv uz vietas. RTU jārod 
risinājums, kur rast mājvietu vēl 
700 studentiem. RTU patlaban no-
tiek pārrunas  ar «Valsts nekusta-
majiem īpašumiem» par pašreizējo 
Indriķa ielas dienesta viesnīcas re-
konstrukciju. Otrs variants – jaunu 
komfortablu studentu dienesta 
viesnīcu būvēt līdzās jau esošajām 
Ķīpsalā. Kāds būs gala risinājums, 
pagaidām nav izlemts. 
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Māra Miķelsone
Foto – Elīna Karaseva

RTU Elektronikas 
un telekomunikāciju 
fakultātes (ETF) 
Telekomunikāciju 
institūta asociētais 
profesors, Šķiedru 
optikas pārraides 
sistēmu zinātniskās 
pētniecības 
laboratorijas vadītājs 
Sandis Spolītis kļuvis 
par RTU «Gada jauno 
zinātnieku 2016»

Ja RTU asociēto profesoru San-
di Spolīti sastaptu ETF gaite-
ņos, viņu neatšķirtu no studen-

tiem. «Jauns pasniedzējs universitātē 
ir kā jaunas asinis, kas dod enerģiju 
un spēku, virza uz priekšu. Jauniem 
cilvēkiem ir cits domāšanas stils, 
viņiem ir globāla domāšana, plašāks 
skatījums,» saka Spolītis.

Askētiskajā darba kabinetā acīs 
uzreiz krīt te it kā neiederīgais galda 
futbols – to Sandis uzspēlējot ar darba 
kolēģi brīvajos brīžos. Taču galvenie 
spēki tiek likti lietā, veidojot zinātnie-
ka karjeru. Sandis uzskata, ka smags 
darbs un veiksme ir tā formula, kas 
ļāvusi viņam 30 gadu vecumā tik 
daudz sasniegt. Protams, milzīgs pal-
dies par atbalstu jāsaka arī ģimenei.

Iecavas puikam skolā matemāti-
ka ne visai patika. Aizrautību spēja 
raisīt fizikas skolotājs, kurš Sandim 
vidusskolā ielicis labu pamatu un 
ieinteresējis par fizikas praktisko 
pielietojumu. Iecavas vidusskolas 
12. klasē viņš izlēmis, ka vēlas studēt 
inženierzinātnes, tāpēc iestājās RTU, 
kuras nosaukumā bija maģiskais 
vārds «tehniskā». Iestājoties ETF un 
studējot, Sandis sapratis, ka teleko-
munikācijas ir interesanta joma. Vēl 
aizraujošāk kļuvis maģistrantūrā, 
kad viņam pasniedzējs piedāvājis 
sākt rakstīt zinātniskās publikācijas. 
Tā soli pa solim Sandis nonācis līdz 
zinātnei. «Visā, ko daru, ir ieguldīts 
daudz laika, visu cenšos padarīt 
kārtīgi un novest līdz galam. Veiksme 
plus smags darbs – tad arī var būt 
rezultāts,» teic jaunais zinātnieks.

Kas bija tas, kas aizrāva skolas 
fizikas stundās?

Kad stundās stāstīto saproti – 
kā lietas ap tevi «strādā». Saproti 

apkārtējos procesus, kaut vai to, kā-
pēc debesis ir zilas, kāpēc ūdens var 
būt šķidrs un kāpēc tas sasalst, kāpēc 
var būt gāzveida stāvoklī, kā ar gais-
mas palīdzību var pārraidīt informā-
ciju. Tā pamazām bakalaura studiju 
laikā nonācu pie šķiedru optikas. 
Trešā kursa beigās bija jāraksta ba-
kalaura darbs, tika piedāvāti dažādi 
temati, daļa no tiem bija par šķiedru 
optiku, par kuru nojausma tolaik bija 
maza. Kad iedziļinājos, ieinteresēja 
un likās potenciāli interesants vir-
ziens. Kā redzams tagad, īstajā brīdī 
ielēcu pareizajā vilcienā.

Ko pēta RTU Šķiedru optikas 
pārraides sistēmu laboratorija? Ko 
tas dod sabiedrībai?

Sākšu no otra gala – varam pār-
raidīt informāciju kvalitatīvāk un 
tālāk, mums nav vajadzīgs ļoti daudz 
iekārtu, bet pietiek ar nelielu skaitu, 
lai pārraidītu to pašu informācijas 
daudzumu. Tas nozīmē arī to, ka 
cilvēki sāk saņemt kvalitatīvākus un 
salīdzinoši lētākus pakalpojumus, 
jo, skatoties ilgākā laika posmā, 
šķiedru optika nav nemaz tik dārga. 
Ir augstākas izšķirtspējas televizori, 
ātrāks internets, skatoties YouTube 
kādu video, mums nav ilgi jāgaida, 
kamēr tas lejuplādēsies, bet to varam 
uzreiz skatīties augstā kvalitātē. Va-
ram arī sekunžu laikā augšupielādēt 
mūsu uzfilmēto augstas izšķirtspējas 
video, dalīties ar draugiem. Mēs 
laboratorijā pētām un uzlabojam 
esošos optisko pārraides sistēmu ri-
sinājumus pasaulē, kā arī izstrādājam 
jaunus. Gadu gaitā RTU ir iepirktas 
augstas klases iekārtas, uzkrātas pla-
šas zināšanas – mūsu laboratorija, 
kurā pēta informācijas pārraidi caur 
optisko šķiedru, Baltijas valstīs šāda 

Smags darbs un
veiksme
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aprīkojuma ziņā ir vienīgā. Lietuvā 
ir vairāk ar fizikas pieskaņu, Igaunijā 
ir spēcīgi pētnieki datortehnoloģijās, 
bet šķiedru optikas pārraides sistē-
mās mēs esam vienīgie.

Pētām, kā palielināt pārraides at-
tālumu, piemēram, nevis informāciju 
pārraidīt 20 km attālumā, bet 40, 60, 
100 km tālu. Pētām, kā varam pastip-
rināt optiskos signālus, nesabojājot 
paša signāla kvalitāti, jo pārraides 
laikā signālam samazinās jauda, tas 
vājinās. Optiskajā šķiedrā varam 
pārraidīt arī vairākus signālus vien-
laicīgi, tāpēc pētām, kā šos kanālus 
izvietot frekvenču spektrā.

Pētām arī dažādus līniju kodu 
veidus, ar kuru palīdzību varam 
nodrošināt lielāku informācijas 
pārraidi, izmantojot esošās iekārtas, 
pamainot tikai programmatūru vai 
minimāli izmainot iekārtu. Viens no 
pētījumiem, kuru patlaban sākam, ir 
par to, kā ar to pašu optisko šķiedru, 
veicot nelielas izmaiņas raidītājā un 
uztvērējā, var divas reizes palielināt 
pārraides ātrumu. 

Jauns pētījumu virziens būs tas, 
kurā esam uzvarējuši Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda (ERAF) 

projektu konkursā. Projekts paredz 
izstrādāt jaunu energoefektīvu un 
ilgtspējīgu, uz optiskās šķiedras 
Brega režģa (FBG) balstītu, optis-
ko sensoru risinājumu ceļu un to 
uzbērumu tehniskā stāvokļa uzrau-
dzībai. FBG sensori ļauj savlaicīgi 
identificēt plaisas un celtniecības 
defektus konstrukcijās, tā samazinot 
remonta izmaksas un veicinot 
būvkonstrukciju un sabiedriskā 
transporta sistēmas drošību. Projekts 
tiek īstenots sadarbībā ar Būvniecības 
inženierzinātņu fakultāti. Teleko-
munikāciju institūts šajā projektā 
izstrādās jaunas optisko sensoru tīklu 
tehnoloģijas.

Konkrētais projekts ir saistīts arī 
ar ceļu izpēti, taustāms rezultāts tam 
būs trīs gadu laikā. Mūsu mērķis 
kopā ar būvniecības ekspertiem ir 
noteikt, kas notiek ceļu struktūrās, 
kāpēc tās sabrūk, kas ietekmē to kal-
pošanas ilgumu.

Vai ātrākais internets pasaulē 
Latvijā ir tāpēc, ka mums ir gudri 
zinātnieki?

Domāju, ka ātrākais internets 
mums ir tāpēc, ka valsts teritorija ir 

maza, tāpēc to viegli noklāt ar op-
tiskajiem tīkliem, un arī izveidotās 
optisko šķiedru infrastruktūras dēļ. 
Tomēr, lai nodrošinātu tālāku infor-
mācijas pārraides tehnoloģiju attīs-
tību un izaugsmi Latvijā, gudri un 
enerģiski zinātnieki mums noteikti 
būs nepieciešami.

Kas ir šis brīnums – optiskā 
šķiedra?

Tā ir caurspīdīga stikla dzīsla – 
diezgan līdzīga matam, tās ārējais 
izmērs būtu 250 mikrometri jeb 
250 miljonās daļas no metra. Ļoti 
maza, bet spēj pārraidīt milzīgus 
informācijas apjomus. Teiksim, 
10 gigabiti sekundē – mūsdienās nav 
problēma pārraidīt informāciju ar 
šādu pārraides ātrumu.

Eiropā šķiedru optikas pārrai-
des tīklu pārklājuma ziņā Latvija 
ir līderos. Esam maza valsts, bet 
esam investējuši milzu līdzekļus, 
lai izbūvētu šķiedru optisko tīklu 
infrastruktūru.

Biju lieciniece, kad Latvijas 
fizikas skolotājs ekskursijā jūsu 
laboratorijā lūdza piemiņai 
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gabaliņu šķiedras, un atbilde bija – 
noteikti nē. Kāpēc?

Mēs vienmēr rūpējamies par 
mūsu viesu drošību. Optiskā šķied-
ra ir caurspīdīga, ļoti tieva, tā var 
iedurties pirkstā, nolūzt, to grūti ar 
aci saredzēt, tāpēc pat ķirurgam būs 
sarežģīti izvilkt to no pirksta.

Kāpēc datus nepieciešams arvien 
ātrāk un vairāk pārraidīt? Vai tā 
nav bezcerīga sacensība ar laiku?

Visu laiku pasaulē palielinās 
iekārtu skaits, kas saņem vai sūta 
datus. Ir tāds jēdziens Internet of 
Things – lietu internets. Tas nozīmē, 
ka dažādas ierīces spēj savstarpēji 
mijiedarboties un sazināties pat bez 
cilvēka līdzdarbības. Mums ir mo-
bilie telefoni, mašīnas, ledusskapji, 
sensori, kas var sūtīt un saņemt 
informāciju, mums ir televizori, kas 
ir pieslēgti internetam caur bezvadu 
tīklu, elektrisko vai šķiedru optisko 
kabeli. Ik dienu palielinās gan iekār-
tu skaits, gan cilvēku prasības pēc 
pakalpojumu kvalitātes. Viņi grib 
redzēt kvalitatīvāku televīziju, ātrāku 
internetu, virtuālu realitāti, bet kva-
litatīvāks pakalpojums prasa lielāku 

datu pārraidi un arī laika aiztures sa-
mazinājumu. To arī gribam panākt – 
mazāku aizturi, lielāku ātrumu, lai 
visu saņemam maksimāli kvalitatīvi 
un uzreiz.

Vai pienāks laiks, kad cilvēks 
gribēs, lai viss notiek lēnāk?

Domāju, ka cilvēks diezgan ātri 
pierod pie ātrdarbīgiem interneta pa-
kalpojumiem, labas kvalitātes video, 
vienmēr gribēsies kaut ko labāku. 
Katrai tehnoloģijai, protams, ir savas 
fiziskās iespējas. Kad šī tehnoloģija 
tās ir izsmēlusi, tiek meklēts cits ri-
sinājums, kā tehnoloģiju var savietot 
ar citu vai izgudrot kaut ko jaunu. 
Domāju, ka tas ir nebeidzams attīstī-
bas process. Tehnoloģijām ir jāpalīdz 
cilvēkam.

Vai var pienākt laiks, kad mūsu dzī-
vi noteiks tehnoloģijas un roboti?

Var gadīties. Tas jau patlaban no-
tiek vairākās jomās – ir automatizēti 
procesi, sistēmas, piemēram, dzelz-
ceļa sistēmas. Tehnoloģijām arī var 
gadīties kļūdas, tāpēc sistēmas var 
apstāties. Taču bieži vien cilvēciskais 
faktors rada lielākas briesmas nekā 

tehnoloģijas. Tas ir jāņem vērā, to-
mēr mūsu dzīvē nevajadzētu visu au-
tomatizēt, bet atstāt arī kaut ko, kas ir 
cilvēka kontrolē, lai viņš pieņem gala 
lēmumu. Domāju, ka galu galā cil-
vēka saprāts ņems virsroku pār visā-
diem apokaliptiskiem scenārijiem.

Esat asociētais profesors RTU. 
Kādus mācību priekšmetus mācāt?

Otrā kursa bakalauriem lasu tele-
komunikāciju sistēmas, kas ir ievads 
nozarē – no kā sastāv telekomunikā-
ciju tīkli, kādi ir datu pārraides veidi, 
pārraides sistēmu attīstības vēsture 
Latvijā un Eiropā. Pasniedzu arī 
ārzemju studentiem par telekomuni-
kāciju sistēmām un telekomunikāciju 
un datoru tīkliem.

Kā studentiem radīt interesi?
Cenšos stāstīt, kur zināšanas ir 

praktiski pielietojamas. Jācenšas 
ieklausīties studentu vēlmēs. Vajag 
aprunāties – kā viņiem klājas, ja 
ir slikti, kāpēc neiet kādā mācību 
priekšmetā. Mums ir iespēja 
palīdzēt – ir studentu atbalsta grupa, 
kur var vērsties, un viņiem palīdz, ja 
ir grūtības kādā mācību priekšmetā 

RTU Gada zinātnieki 2016 (no kreisās) – Kārlis Agris Gross, Kristīne Šalma-Ancāne un Sandis Spolītis.
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vai laboratorijas darbā. Turklāt pa-
šam visu laiku jāpilnveido mācību 
priekšmeta pasniegšana – nav pieņe-
mams, ka tiek sagatavots kāds studiju 
kurss un piecus gadus nekas netiek 
mainīts. Katru gadu tas ir jāpārskata, 
jāpapildina, jāuzlabo, jo dzīve iet uz 
priekšu.

Ko gribat sasniegt kā zinātnieks?
Esmu izvēlējies akadēmisko kar-

jeru, nevis darbu uzņēmumā. Gribu 
kļūt par profesoru, izveidot savu 
grupu, veikt zinātniskus pētījumus. 
Nākotnē tā varētu būt zinātnieku 
grupa, kurai ir savs finansējums un 
kas sadarbojas ar ārzemju institūci-
jām un sniedz nozīmīgu ieguldījumu 
informācijas un komunikāciju teh-
noloģiju nozarē Latvijā un pasaulē. 
Divas reizes esmu bijis Dānijas 
Tehniskajā universitātē Fotonikas 
institūtā, tur man ir sadarbība ar 
vairākiem profesoriem. Bez starp-
tautiskās sadarbības, bez kontaktiem 
tevi neviens nezina. Ja cilvēks visu 
laiku ir šajā apritē, un Eiropa ir sa-
līdzinoša maza, tad var tapt kopīgas 
augstas klases publikācijas, zinātnis-
ki projekti.

Ja salīdzina Dānijas un Latvijas 
mācību vidi, ar ko tā atšķiras?

Pirmkārt, laboratorijām un tel-
pām Dānijā katrs zinātnieks var 
piekļūt 24 stundas diennaktī, kaut 
vai divos naktī laboratorijā var ienākt 
un veikt eksperimentus. Latvijā tas ir 
zināmā mērā ierobežoti. 

RTU infrastruktūra tagad gan 
attīstās, redzu, ka tiek pārņemta 
starptautiskā pieredze ar studentu 
pilsētiņām, kad viss ir koncentrēts 
vienā vietā, attīstās Ķīpsalas studentu 
pilsētiņa. Mums šis tas ēkās ir pat 
labāks nekā Dānijā. Taču tur valsts 
finansiāli vairāk atbalsta zinātni, 
mums finansējums ir mazs. Kad Dā-
nijā tiek slēgti valsts atbalsta līgumi, 
tas parasti ir uz trim gadiem, Latvijā 
tas bieži vien ir gads. 

Mums nav arī tik starptautiska 
vide kā ir Dānijā – grupā, kurā dar-
bojos, bija cilvēki no Brazīlijas, Spā-
nijas, Vācijas, Krievijas, ASV. Latvijā 
gan pēdējos divos gados arī ienāk 
vairāk ārzemju studentu. Virziens 
mums ir pareizs.

CV  SANDIS SPOLĪTIS

2016 – patlaban – RTU ETF 
Telekomunikāciju institūta 
asociētais profesors, vadošais 
pētnieks, Šķiedru optikas pārraides 
sistēmu laboratorijas vadītājs

2015 – patlaban – Latvijas zinātnes 
padomes inženierzinātņu un 
datorzinātņu ekspertu komisijas 
Elektronikas un telekomunikāciju 
nozares eksperts

2013 – patlaban – RTU ETF domes 
loceklis

2016 – RTU Gada jaunais zinātnieks

2011 – 2015 – Inženierzinātņu 
doktora zinātniskais grāds 
elektronikas un telekomunikāciju 
nozarē RTU

2011 – Vernera fon Sīmensa 
Izcilības balva par maģistra 
darba «Ātrdarbīgu līdz 40 Gbit/s 
WDM sakaru sistēmu izpēte un 
pielietojums» izstrādi; 2015. gadā – 
par promocijas darbu «Ātrdarbīgu 
optisko piekļuves sakaru sistēmu 
izstrāde un novērtējums» izstrādi

Līdzautors 27 SCOPUS datubāzē 
indeksētām publikācijām 
(citējamības rādītājs – 5)

Trīs Latvijas patentu līdzautors

Kāpēc jums bija svarīgi atgriezties 
Latvijā?

Esmu Latvijas patriots. Mana 
ģimene ir šeit, patīk valsts, manās 
interesēs ir celt izglītības līmeni, 
attīstīt Latviju, nevis celt kādas citas 
valsts labklājību, zināšanas un attīstīt 
tehnoloģijas.

Vai tas ir devis gandarījumu?
Tas, ko daru, ir novērtēts – ieguvu 

Vernera fon Sīmensa balvu, arī jaunā 
zinātnieka izcilības balvu. Ir patīkami 
redzēt, ka studenti, kurus esmu kon-
sultējis, vadījis maģistra un bakalaura 
darbus, strādā vairākos uzņēmumos 
vadošos amatos. Ir patīkami apzi-
nāties, ka arī viņu izaugsmē ir mans 
ieguldījums.

Kas valstij būtu jādara, lai atbalstītu 
zinātni?

Tas noteikti ir finansējums un tie-
ši jaunajiem zinātniekiem un pētnie-
kiem, kuri sāk savu karjeru. Ja dokto-
rantiem, pētniekiem būtu stipendijas, 
kas ļautu šiem cilvēkiem nestrādāt 
citur, bet tikai universitātē, būtu arī 
citi rezultāti, jo jauniem cilvēkiem ir 
cita atdeve un enerģija.

Vai jums ir zinātnieka ideāls?
Ja runājam par Latviju, tad tas 

varētu būt RTU profesors un fiziķis 
Andris Ozols. Starptautiski – Dānijas 
Tehniskās universitātes profesors, 
Metro-piekļuves un tuvas darbības 
sistēmu grupas vadītājs Idelfonso Ta-
furs Monrojs (Idelfonso Tafur Mon-
roy). Viņš vada daudzus starptautis-
kus projektus, viņam ir ļoti augsta 
citējamība, liels starptautisko kontak-
tu loks. Un tomēr viņš vienmēr at-
rada laiku, lai pieietu katram grupas 
darbiniekam un apvaicātos, kā viņam 
klājas, iedziļinātos problēmās, kopā 
padzertu kafiju. Dānijā bija patīkami, 
ka tik ļoti netika ievērota subordinā-
cija, vadības stils bija demokrātisks, 
bet ar savu kursu un skatījumu uz 
lietām. Profesora paraugs ir analogs 
manas ideālās grupas modelim – visi 
jauni cilvēki līdz gadiem 30, daži 
asociētie profesori, docenti, pētnieki, 
jauni cilvēki, kuri spēj veikt pētīju-
mus un izanalizēt jaunās tendences, 
radīt jaunas tehnoloģijas, iekārtas 
sava mūža labākajā vecumā. 



Kad 2011. gadā RTU profe-
sors Toms Torims, kopā ar 
draugiem pastaigādamies gar 

Ženēvas ezeru, sprieda, kā latviešiem 
iekļūt Eiropas Kodolpētniecības cen-
trā (CERN) Šveicē, viņam pat prātā 
nenāca, ka 2017. gada 5. janvārī viņš 
kļūs par šī ekskluzīvā Eiropas kodol-
fiziķu klubiņa pilntiesīgu darbinieku. 
Toms ir pirmais Latvijas profesors, 
kurš šādā kapacitātē strādā CERN, un 
uz to, neatlaidīgi dibinot kontaktus 
un pierādot savu zinātnieka un stra-
tēģa potenciālu, ir konsekventi vir-
zījies pēdējos piecus gadus. Virzījies 
pats un CERN ievedis arī RTU. Taču 
ar sasniegto viņam nepietiek – Toms 
velta spēkus, lai arī Latvija beidzot 
kļūtu par ekskluzīvā klubiņa dalīb-
valsti, un prognozē, ka tas varētu 
notikt jau tuvākajā nākotnē.

Rīga – Brisele – Ženēva

«Ir jābūt zināšanām, pieredzei – ne-
viens tāpat neko nepiedāvās,» Skype 
intervijā, sēžot pie sava darbgalda 
CERN, saka Toms, komentējot savu 
iekļūšanu kodolzinātnes citadelē, kas 
jau 60 gadu ir galvenais daļiņu fizi-
kas izpētes, inovāciju un atklājumu 
centrs pasaulē. Tur veikti visprogresī-
vākie atklājumi, kas ietekmē globālo 
attīstību, – izgudrots internets un 
atklāts Higsa bozons.

Tomam ir gan zināšanu bāze, 
praktiskā pieredze un uzņēmība ne-
atlaidīgi veidot karjeru, pamanot un 
izmantojot dzīves sniegtās iespējas. 
Pēc studijām RTU, kur pabeidzis Ma-
šīnzinību, transporta un aeronautikas 
fakultāti (MTAF), Toms desmit gadu 
nostrādājis kuģu remonta uzņēmu-
mā. Taču, Latvijai iestājoties Eiropas 
Savienībā (ES), Toma ceļš veda uz 

Dita Arāja 

RTU profesors 
Toms Torims 
kļuvis par Eiropas 
Kodolpētniecības 
centra zinātnisko 
līdzstrādnieku un 
piedalās CERN 
attīstības stratēģijas 
izstrādē

Pirmais latvietis 
kodolpētnieku citadelē

Briseli – sekojis draudzenei, kura 
devās strādāt ES institūcijās. Briselē 
Toms Eiropas Komisijas (EK) Jūrlietu 
un zivsaimniecības direktorātā bijis 
atbildīgs par zvejas kuģu  reģistru, 
bijis arī kuģošanas drošības inspek-
tors. Paralēli darbam EK aizstāvējis 
doktora disertāciju RTU.

Tomēr kuģošanas drošības uz-
raudzīšana bija tālu no mašīnbūves 
tehnoloģijas, tāpēc Toms lūkojies 
pēc citām izpausmes iespējām. 
2011. gadā RTU rektors Leonīds 
Ribickis meklējis cilvēku, kurš RTU 
palīdzētu noteikt stratēģiskos virzie-
nus sadarbībā ar ES. Toms ar savu 
pieredzi uzņēmās šo darbu un kļuva 
par rektora ārštata padomnieku. 
Tajā brīdī sākās viņa ceļš uz CERN, 
jo, pētot RTU zinātniskās iespējas 
starptautiskā mērogā, viņa skatiens 
neizbēgami apstājās pie Eiropas Ko-
dolpētniecības centra.

Ženēvā Toms gan sākotnēji no-
kļuva māksliniecisku, ne zinātnisku 
centienu vadīts, – ar Briseles latviešu 
amatierteātri Šveicē izrādīja «Vinni-
ju Pūku». «Kopā ar vietējo latviešu 
ģimeni pastaigājāmies Ženēvā, kur 
atrodas CERN. Prasīju – cik lat-
viešu tur strādā? Tiešām neviens? 
Domāju – kā tas var būt – tik liela 
zinātniskā institūcija, pasaules līderis 
tehnoloģijās, un nav neviena latvie-
ša? To izstāstīju rektoram un teicu, 
ka mums ir kaut kas jādara. Ribickis 
teica – te tev mans mandāts, skaties, 
kā varam tikt iekšā CERN»! 

Pie CERN durvīm viņš klauvēja 
ar toreizējā Latvijas vēstnieka ANO 
Ženēvā Raimonda Jansona palīdzī-
bu. Tālāk jau neatlaidīgs zinātniskās 
diplomātijas darbs, līdz 2012. gada 
oktobrī CERN parakstīja sadarbības 
līgumu ar RTU. 

 RTU  SADARBĪBA AR CERN

2012. gada janvāris – RTU nolemj 
sākt sadarbību ar CERN

2012. gada oktobris – CERN 
paraksta sadarbības līgumu ar RTU 

2016. gada augusts – EK apstiprina 
CERN koordinēto ARIES projektu, 
kurā RTU pētnieki strādās kopā 
ar citiem 40 Eiropas labākajiem 
zinātniskajiem institūtiem

2016. gada oktobris – izglītības un 
zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis 
paraksta Latvijas valdības un 
CERN Zinātniskās un tehniskās 
sadarbības līgumu. Tas ir RTU piecu 
gadu mērķtiecīga darba rezultāts
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Uz laiku aizdots CERN

Toma amata koncepts – pilna laika 
RTU profesors, kurš uz laiku «aiz-
dots» CERN kā labs speciālists. To-
mam ar CERN ir līgums uz gadu ar 
iespēju to pagarināt vēl gadu.

«Kāpēc CERN mani izvēlējās?» 
Toms jautā un komentē: «Esmu lat-
vietis, un viņi Latviju redz kā reģiona 
centru, kur attīstīt kodolpētniecību. 
Man ir liela pieredze stratēģisku do-
kumentu gatavošanā – desmit gadu 
esmu EK nostrādājis, runāju angļu, 
itāļu, franču, krievu valodā. Un man 
nav nekāda sakara ar «ekskluzīvo 
klubiņu» – neesmu «saindēts» ar insi-
der knowledge.»

Toma draiskajā stāstījumā viņa 
iekļūšana kodolpētnieku elitē šķiet 
tauriņdejas vieglumā, taču bija gan 
atlases process, gan darba intervija. 
«Tajā man prasīja, ko saprotu no 
inovācijām. Teicu, ka man ir starp-
tautisks patents, ka pats esmu izgud-
rotājs,» atceras Toms. Viņam ir sava 
inovācija, kas saistīta ar kuģu re-
montu. Toms izdomājis, kā atjaunot 
kloķvārpstu, neizjaucot kuģa dzinēju, 
bet izmantojot lāzerkausēšanu. Tā 
kuģis dokā pavada nevis 2–3 nedēļas, 
bet divas trīs dienas, ietaupot vairā-
kus desmitus miljonus eiro. 

Mērķis – tuvināties tautai

Toma amats CERN saistīts ar zināt-
niskās darbības stratēģisko virzību. 
CERN vēlas lauzt savu ekskluzīvā 
zinātnieku klubiņa tēlu un tuvinā-
ties sabiedrībai – to uzdevusi centra 
padome, kurā strādā pa diviem cilvē-
kiem no katras dalībvalsts. Kopumā 
CERN ir 22 dalībvalstis.

«CERN ikdienā notiek spraiga 
zinātniskā darbība. Mēs zinām lielo 
hadronu paātrinātāju, bet ir simtiem 
mazāku eksperimentu un tūkstošiem 
jaunu risinājumu. Tiek veidoti jauni 
materiāli, supervadītāji, pārklājumi, 
aparatūra, ierīces, kas patlaban tiek 
lietotas ekskluzīvi zinātniskām vaja-
dzībām. Tehnoloģiju pārnese nedar-
bojas,» skaidro Toms. CERN to grib 
mainīt, lai zinātnieku radītās inovā-
cijas ražotu industrija un izmantotu 
sabiedrība. Piemēram, viens virziens 
būtu medicīniskā aparatūra, jo ar 
protonu terapiju, kas nav tik destruk-
tīva kā ķīmijterapija, var ārstēt vēzi, 
un šādu jomu, kur izmantot CERN 
zinātnieku atklājumus, ir daudz. 

Toma uzdevums – sagatavot stra-
tēģisku pārskatu, kuros pētniecības 
virzienos veicināt tehnoloģiju pār-
nesi. Viņam ir direktorāta mandāts, 
kas nosaka, ka zinātniekiem viņam 

jāsniedz informācija par pētījumiem. 
«Tā ir fantastiska iespēja – man ir 
pieeja visām tehnoloģijām, zinātnie-
ku grupu līderiem. Pētot zinātnisko 
informāciju un runājoties ar cilvē-
kiem, iegūstu plašu sapratni, kas no-
tiek CERN. Šis ir amats, kurā jāsaprot 
ne tikai zinātniskā puse, bet jāprot arī 
zinātniskā diplomātija,» stāsta Toms. 
Viņam pašam ir fantastiska spēja par 
sarežģītiem procesiem stāstīt vien-
kāršā populārzinātniskā valodā, tā 
patiešām savu darbu tuvinot tautai. 

Uzdevums – iekļūt pasaules 
zinātnes kartē

Kā jau stratēģiski domājošs cilvēks, 
Toms par vienu no saviem pamatuz-
devumiem uzskata Latvijas ievešanu 
klubiņā. «Mēs esam ES un NATO, 
taču zinātnē Latvija, tāpat kā lielākā 
daļa Austrumeiropas, ir pilnīgi ārā no 
kartes. CERN Latvijai varētu būt kā 
viens no izrāviena elementiem,» uz-
skata Toms. Viņam būs Izglītības un 
zinātnes ministrijas (IZM) mandāts – 
Toms kļūs par Latvijas pārstāvi CERN. 
Viņa uzdevums – panākt, lai Latvija 
kļūtu par pilntiesīgu CERN dalībvalsti. 
Nākamajos 2–3 gados Latvija varētu 
kļūt par asociēto, bet 5–10 gadu lai-
kā – par pilnvērtīgu dalībvalsti.   

Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (no kreisās), RTU profesors Toms Torims un ārlietu ministra padomnieks Daniels Pavļuts 
tikšanās laikā CERN.
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Rīgas Tehniskajā universitā-
tē (RTU), izprotot jaunuzņē-
mumu potenciālu, inovatīvo 

ideju komercializācija jeb valorizācija 
jau sen izvirzīta kā viena no darbības 
prioritātēm, un zinātnieki kopīgi ar 
citiem ekspertiem aktīvi izmanto 
visas iespējas, lai virzītu savu ideju 
nonākšanu tirgū.

No biodegradabla materiāla iz-
gatavotas sēklu lentas, viedā tekstila 
zeķes un seglu sega ar iestrādātiem 
sensoriem spiediena reģistrēšanai, 
robots programmēšanas pamatu ap-
guvei un īpaši piegādes vajadzībām 
izstrādāts elektriskais motorolleris – 
šajā rakstā apkopotas tikai dažas no 
RTU zinātnieku un studentu radīta-
jām idejām. Tās ir dažādās attīstības 
stadijās – viena jau pārvērtusies par 
produktu un ir apritē tirdzniecībā, 
bet cita vēl tikai prototipa izstrādes 
un izmēģinājuma procesā.

Atjaunot Rīgas motorūpnīcas 
vārdu

RTU Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultātes bakalaura 
studiju programmas «Inženier-
tehnika, mehānika, mašīnbūve» 
absolventa Edgara Viziņa jaunuzņē-
mums «RMR» četru cilvēku sastāvā 
izstrādājis elektrisko motorolleri. Tas 
ir pirmais elektriskais motorolleris, 
kas ir būvēts īpaši piegādes indus-
trijai, nevis tai adaptēts. Līdzīgo 
izgudrojumu klāstā šā motorollera 
priekšrocības ir tā lielā autonomija. 
Pirmkārt, motorolleris spēj pieveikt 
līdz pat 140 km garus attālumus, kas 
ir gandrīz divas reizes vairāk nekā 
līdzīgiem transporta līdzekļiem, otr-
kārt, tas ir ātri uzlādējams, jo stundas 
laikā iespējams uzlādēt līdz pat 80 % 

JAUNUZŅĒMUMI

baterijas ietilpības. Īpaši komanda 
lepojas ar pārdomāto dizainu, 
kas samazina vadītājam veicamo 
funkciju skaitu, tā krietni atvieglojot 
transporta līdzekļa lietošanu, kā 
arī ar viedā loģistikas risinājuma 
programmatūru.

Komandas dzinējspēks un pro-
duktu izstrādes kvalitātes nodrošinā-
tājs ir Edgars, tehniskos risinājumus 
un modelēšanu pārrauga un veic 
Mārtiņš Jurgevičs, kurš tāpat kā 
komandas vadītājs arī ir RTU ab-
solvents. Savukārt dizaineris Čārlzs 
Bušmanis ir inovators un lieto-
tājdraudzības eksperts ar vairāk nekā 
15 gadu pieredzi produktu dizaina iz-
strādē, bet RTU Rīgas Biznesa skolas 
students Miks Lodziņš ir pārdošanas 
menedžeris. Transporta līdzeklim 
atbilstošs elektronikas, dzinēja un 
bateriju risinājums izstrādāts sadar-
bībā ar RTU elektrotehnikas pētnie-
ku Kristapu Vītolu. Pateicoties RTU 
«IdeaLab» un Lienei Rubinai, ko-
manda ieguvusi grantus, kā arī node-
rīgus kontaktus projekta attīstīšanai.

Darbs pie motorollera izstrādes 
ildzis nepilnu gadu. Ar jauno trans-
porta līdzekli jau veikts daudz izmē-
ģinājumu, to skaitā virtuāli dator-
programmā SolidWorks, savukārt sa-
darbībā ar RTU piesaistīto inženier-
tehnisko risinājumu uzņēmumu SIA 
«Temeso» izstrādāta transportlīdzekļa 
pilna tehniskā specifikācija. Jaunuz-
ņēmuma komanda atzīst, ka patlaban 
svarīgi atrast vidusceļu, lai produkts 
atbilstu tehniskajām prasībām, cenai 
un veiktspējai. Pats galvenais ir ap-
mierināt klienta vajadzības, un, vado-
ties pēc veiktajiem testiem, izskatās, 
ka tas izdosies. Tagad komanda strā-
dā pie investīciju piesaistes un pirmā 
pilotprojekta pasūtījuma izstrādes.

Gundega Preisa
Foto – Gundega Preisa, Elīna Karaseva, 
no arhīva

No idejas līdz tirgum

Gada sākumā 
Latvijā stājās spēkā 
jaunuzņēmumu 
atbalsta likums. 
Latvijas valdība 
sagaida, ka tas 
atvieglos inovatīvo 
ideju pārtapšanu par 
tirgus produktiem, 
jo tagad gan 
jaunuzņēmumi, 
gan investori varēs 
iesniegt pieteikumus 
atbalsta programmās 
Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūrā. 
Mērķis ir panākt, 
lai Latvija kļūtu par 
jaunuzņēmumu pirmo 
izvēli Baltijas valstīs.
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Idejas aizsākumi meklējami Edga-
ra bērnībā, kad viņš 12 gadu jubilejā 
dāvanā saņēma mopēdu «Rīga 13». 
Tad arī jaunietis sāka interesēties par 
mopēdiem un motoriem, kā arī par 
mopēdu ražotāja – Rīgas motorūp-
nīcas (RMR) – vēsturi. Tagad piepil-
dījies ilgi cerētais – jaunuzņēmums 
ieguvis tiesības savam projektam 
izmantot Rīgas motorūpnīcas vārdu. 
Komanda ir apņēmības pilna uz Lat-
vijas simtgadi atjaunot Rīgas moto-
rūpnīcas darbību, piepildot šo vēstu-
risko nosaukumu ar jaunu saturu.

Palīdz sportistiem, mediķiem 
un… zirgiem

RTU Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultātes Biomedicīnas 
inženierzinātņu un nanotehnoloģiju 
institūta (BINI) profesora Alekseja 
Kataševa un RTU Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizai-
na tehnoloģiju institūta (DTI) vadošā 
pētnieka Aleksandra Oksa vadībā 
top sportā un ārstniecībā pielietojami 

viedā tekstila izstrādājumi. Darbs pie 
pirmajiem viedā tekstila projektiem 
RTU sākās pirms astoņiem gadiem, 
bet pēdējie divi prototipi, pie kuriem 
strādā zinātnieki, ir viedās zeķes un 
seglu sega. 

Viedajā zeķē, pie kuras izstrādes 
pētnieki darbojas nepilnus trīs gadus, 
izmantots DTI radītais viedā tekstila 
spiediena sensors kopā ar BINI iz-
strādāto programmatūru. Spiediena 
rezultātā sensori maina elektrisko 
pretestību – jo lielāks spiediens, jo 
mazāka pretestība. Signāls no virs-
mas punktiem tiek novadīts uz īpašu 
maza izmēra ierīci, kas tālāk to no-
sūta uz datoru, viedtālruni vai citu 
ierīci apstrādei, savukārt rezultātus 
var aplūkot lietotnē. Ar sensoru palī-
dzību iegūto informāciju var izman-
tot, piemēram, ortopēdijā, ārstējot 
plakano pēdu, kad ārstam jāzina, 
uz kuriem pēdas punktiem pacients 
balstās. Plašas viedo zeķu izmantoša-
nas iespējas ir sportā, jo tās dod ie-
spēju precīzi redzēt, kā sportists liek 
kājas uz zemes, un pēc tam analizēt 

iegūto informāciju, lai, ja nepiecie-
šams, koriģētu sportista kustības. 
Patlaban zeķes tiek aprobētas Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmijā.

Būtiskas viedo zeķu priekšrocī-
bas – mērījumu veikšana iespējama 
jebkurā treniņa norises vietā, nav 
nepieciešama īpaša laboratorija ar 
dārgu aprīkojumu, kā arī salīdzinoši 
nelielās izmaksas, kas nepārsniedz 
ierasto sporta zeķu cenu. Arī izman-
totie sensori un signālu pārvadītāji 
nav dārgi. Patlaban norit darbs pie 
elektronisko elementu dizaina uzla-
bošanas un tiek meklēts investors, 
kurš palīdzētu zeķēm nonākt tirgū.

Otrs prototips – viedā tekstila 
seglu sega ar iestrādātiem spiediena 
sensoriem – tapis pašu zinātnieku 
radītā uzņēmuma jeb spin-off «EHO 
Textiles» paspārnē un paredzēts 
seglu meistariem, treneriem un ci-
tiem ar jāšanas sportu saistītajiem 
speciālistiem un entuziastiem. Seglu 
segu novieto tieši uz zirga muguras, 
zem segliem. Dzīvniekam kustoties, 
segā iestrādātie sensori uztver uz 

Edgars Viziņš (no labās) un Mārtiņš Jurgevičs kopā ar savu lolojumu – elektrisko motorolleri.
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 Profesors Aleksejs Kataševs un viedā tekstila seglu sega. 
  Pie viedās zeķes izstrādes pētnieki darbojas nepilnus trīs gadus.  
 Attēlā: vadošais pētnieks Aleksandrs Okss.

konkrētiem punktiem radīto spiedie-
nu un tāpat kā viedās zeķes gadījumā 
signālus nosūta uz datoru. Zirgu, 
kaut arī tas ir liels dzīvnieks, var 
viegli traumēt, un jo īpaši jutīgs ir 
viņa mugurkauls, taču viedā tekstila 
seglu sega palīdz saprast, kāda un cik 
pareizi sadalīta ir seglu un jātnieka 
radītā spiediena slodze dzīvnieka 
mugurai un sāniem. Sekundāri seglu 
segu var izmantot arī sportista treni-
ņu procesa monitorēšanai, lai sapras-
tu, kādas ir kustības un svara pārnese 
treniņā. Ideja par seglu segu, kurai 
būtu līdzīgas funkcijas, pasaulē nav 
unikāla, bet RTU zinātnieku topošā 
prototipa trumpis ir tas, ka sensori 
tiks iestrādāti audumā un vizuāli ne-
maz nebūs redzami. Pie seglu segas, 
konsultējoties ar seglu meistariem un 
jāšanas sportā iesaistītajiem speciā-
listiem, zinātnieki strādā jau gadu. 
Drīzumā testēšanā tiks iesaistīti arī 
zirgi.

Radīt, nepiedrazojot vidi

Izmantojot pētnieces Veltas Tupurei-
nas un citu RTU Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas fakultātes Poli-
mērmateriālu institūta zinātnieku 
izgudrojumu, RTU Biznesa un ino-
vāciju departamenta kolēģi Santa 
Puškarjova un Ilmārs Vīksne pirms 
diviem gadiem sāka strādāt pie 
iepakojumam piemērotu biodegra-
dablu organisko polimērmateriālu 
ražošanas idejas attīstīšanas. Viņi 
savu ieceri īsteno, izmantojot RTU 
izstrādātos materiālus – biopolimē-
ru un stiegroto hibrīdkompozītu, 
kas ir piemēroti dažāda veida iepa-
kojumam, sēklu lentām un citiem 
palīgmateriāliem. 

RTU izstrādātā biopolimēra me-
hāniskās īpašības ļauj to izmantot 
plaša, videi draudzīga iepakojuma 
klāsta un dažādu citu produktu ražo-
šanai. Lietojot šādu iepakojumu, nav 
nepieciešams tērēt resursus izlietotā 
materiāla uzglabāšanai un utilizācijai, 
jo bioloģiski noārdāmais polimērs sa-
dalās dabīgās vielās un neprasa atse-
višķu savākšanu, šķirošanu, pārstrādi 

vai jebkuru citu galīgo atkritumu 
apstrādi, piemēram, apglabāšanu po-
ligonos vai dedzināšanu.

Ķeroties pie idejas īstenošanas, 
autori izpētīja jaunā produkta po-
tenciālu, un tas liecināja par biopo-
limēra iepakojuma tirgus apjoma 
pieaugumu. Patlaban pasaules tirgū 
biopolimēru daļa ir aptuveni 1 % 
no kopējā plastmasas tirgus, bet 
tiek prognozēts, ka tuvākajos gados 
būtiski pieaugs biopolimēru kopē-
jais ražošanas apjoms. Īpaši augsts 
pieprasījums pēc šāda iepakojuma 
ir bioloģiskas izcelsmes pārtikas, 
augstas kvalitātes produktiem, kā 
arī zīmolu produktiem ar speci-
fiskām prasībām. Aizvien vairāk 
biopolimēru materiālu izmantošana 
palielinās lauksaimniecības nozarē, 
jo šos materiālus var izmantot gan 
kā produkcijas iepakojumu, gan kā 
palīgmateriālu dažādām vajadzībām, 
piemēram, bioplēvēm, stādu podi-
ņiem, sēklu lentām u. c. 

Jaunuzņēmums savā biznesa idejā 
izmantoja un tālāk attīstīja RTU ide-
ju par biodegradablām biokompozītu 
sēklu lentām. Radītā biokompozītu 
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materiālu sēklu lenta paredzēta 
lauksaimnieciskās produkcijas ražo-
tājiem, un šāds sēklu lentas lietojums 
ir inovatīvs piedāvājums šajā tirgus 
segmentā, jo pieejamās tradicionālās 
sēklu lentas ir izgatavotas no papīra 
un nenodrošina precīzu sēklu izsēju. 
Konkurentu ražotās sēklu lentas ir 
piemērotas tikai mazdārziņu īpašnie-
kiem, nevis lauksaimnieciskās pro-
dukcijas ražotājiem. 

Divu gadu laikā, kopš sācies darbs 
pie idejas attīstības, ir izstrādāta bio-
polimēra izgatavošanas tehnoloģija, 
izmantojot Latvijā pieejamās tehno-
loģiskās iekārtas, izveidots sēklu len-
tu izgatavošanas iekārtas prototips, 
kas nodrošina precīzu sēklu izvieto-
šanu uz lentām, kā arī apzinātas tir-
gus iespējas Ziemeļvalstu reģionā.

Produktu attīstība notiek projekta 
«Iepakojumam piemērotu biodegradab-
lu organisko polimērmateriālu ražoša-
na» vienošanās Nr. NP-2015/8 (projekta 
Nr. NOFI/LV06/NAGS/02/2) ietvaros. 
Projekts tiek īstenots ar Norvēģijas 
finanšu instrumenta un Latvijas Investī-
ciju un attīstības aģentūras atbalstu.

Gatavs robotu cīņām

Agris Ņikitenko, Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģijas fakultātes 
Mākslīgā intelekta un sistēmu inže-
nierijas katedras asociētais profesors, 
sadarbojoties ar kolēģiem, izstrādājis 
robotu konstruktoru «SumoBoy», kas 
ir jauna veida eksportspējīgs mācību lī-
dzeklis elektronikas, programmēšanas 
un robotikas pamatu apgūšanai. Kons-
truktors ir inovatīvs papildinājums šo 
priekšmetu mācību metožu klāstā. To 
var izmantot, sākot no 6. klases līdz pat 
augstskolu pirmajiem kursiem. 

Idejas aizsākums meklējams 
2012. gadā, kad A. Ņikitenko kopā 
ar kolēģiem bija apsolījuši izveidot 
vairākus konstruktorus Valmieras 
Valsts ģimnāzijas jaunajam robotikas 
pulciņam. Tapa seši ļoti kvalitatīvi 
komplekti, iesaiņoti alumīnija koferī, 
kuru galvenie inženieri bija RTU 
Dizaina fabrikas vadītājs Guntis Ku-
ļikovskis un vairākkārtējs starptau-
tisku robotikas sacensību uzvarētājs 
Einārs Deksnis. Tas arī pašiem deva 
pārliecību par spēju radīt pārdodamu 
izstrādājumu, bet būtiskākais – par 

Santa Puškarjova pie sēklu lentu ražošanas iekārtas prototipa.

vajadzību tādu izgatavot, lai skolēnus 
Latvijā un citur pasaulē pievērstu 
inženierzinātnēm. Šo gadu laikā 
konstruktora pirmā versija piedzīvo-
jusi vairākas pārtapšanas, un tagad 
ražotais konstruktors ir daudz pārāks 
par sākotnējo variantu. Pārliecību 
par idejas dzīvotspēju nostiprināja arī 
tirgus situācijas izpēte, kurā atklājās, 
ka RTU robotikas speciālistu iecere 
funkcionāli ir daudz elastīgāka un 
tehniski pilnīgāka nekā iespējama-
jiem sāncenšiem. 

Lai sāktu ražot konstrukto-
rus, kolēģi un draugi A. Ņikiten-
ko vadībā apvienojās, izveidojot 

Profesors Agris Ņikitenko kopā ar kolēģiem 
izstrādājis robotu konstruktoru «SumoBoy».

SIA «RobotNest». Komandā pavisam 
ir pieci dalībnieki – visi augsta lī-
meņa robotikas eksperti, kuri savas 
zināšanas un prasmes apliecinājuši ar 
regulāriem un spožiem panākumiem 
prestižās starptautiskās robotikas sa-
censībās. SIA «RobotNest» mājaslapā 
www.robot-nest.com iespējams iegā-
dāties «SumoBoy» izstrādes un proto-
tipēšanas komplektu. Tas ir izstrādāts 
atbilstoši sumo robotu starptautisko 
sacensību noteikumiem un ir gatavs 
dalībai sacensībās. 

Jau pārdoti aptuveni 150 roboti, 
vēl 200 tiek izgatavoti, lai tuvākajā 
laikā nodrošinātu pasūtījumus. 
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VĒSTURE

Retumu lasītavas vadītāja Brigita 
Ālere savu darbu salīdzina ar 
detektīva uzdevumu – ne visām 

grāmatām, kas ir Zinātniskās biblio-
tēkas (ZB) krājumā, zināma to izdo-
šanas informācija un ceļš līdz biblio-
tēkai. Tāpēc viņa veic izpēti, mēģinot 
izburtot ierakstus grāmatās, meklējot 
izdošanas informāciju citu bibliotēku 
katalogos. Retumu krātuvē ir vairāk 
nekā 5000 vienību – grāmatas, no 
kurām mācījušies inženierzinātņu 
studenti 155 gadu garumā – kopš Rī-
gas Politehniskās augstskolas (tagad – 
RTU) dibināšanas 1862. gadā.

ZB iepazīšanās ekspozīcijas uz-
devums ir parādīt apmeklētājiem, 
kādas vērtības glabājas bibliotēkā, un 
tāpēc tematiskais aptvērums ir ļoti 

Elīna Sprūde-Nesenberga
Foto — LETA

Ar ekspozīciju 
«Pagātnes elpa 
bibliotēkā» janvārī 
RTU Zinātniskajā 
bibliotēkā durvis vēra 
Retumu lasītava un 
jau pirmajās nedēļās 
guva lielu mediju un 
sabiedrības interesi.

raibs. Ekspozīcijā var aplūkot grā-
matas no 19. gadsimta sākuma līdz 
20. gadsimta 30.gadiem.

Visu to lieliski papildina Materiāl-
zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultā-
tes profesores Skaidrītes Reihmanes 
personīgās lietas – rakstāmgalda 
piederumi – tintnīca, dzēšlapas turē-
tājs, vēstuļu turētājs, piezīmju papīra 
turētājs, logaritmiskais lineāls un vēl 
daudz cita interesanta.

Rudenī plānota ekspozīcija par 
godu RTU 155. gadadienai – «Tā ra-
dās bibliotēka». Tajā būs apskatāmas 
grāmatas, ko Rīgas Politehniskajai 
augstskolai dāvināja Rīgas Manufak-
tūras un Biržas komitejas, kļūstot par 
pamatu jaunizveidotās augstskolas 
bibliotēkas krājumam. 

Retumu lasītavas vadītāja Brigita Ālere rāda RTU Zinātniskās bibliotēkas krājumā vecāko grāmatu — 1724.  gadā izdoto vācu 
zinātnieka Jakoba Leupolda Tehniskās enciklopēdijas «Theatrum Machinarum» vienu no sējumiem.

Notraust vēstures putekļus
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Profesores Skaidrītes Reihmanes personīgās lietas — 
rakstāmgalda piederumi.

Izstādē var iepazīt dažādus interesantus būvniecības 
materiālus, piemēram, vairāku tiltu pār Daugavu projektus. 
Unikāls materiāls ir Doles spēkstacijas projekts, kas tomēr 
netika īstenots.

Krājumā glabājas padomju laika propagandas plakāti.

Grāmatas, kuras dibināšanas gadā Rīgas Politehniskajai 
augstskolai dāvināja  Rīgas Manufaktūras un Biržas 
komitejas, kļuva par pamatu ZB, ko izveidoja tajā pašā 
1862. gadā un kas ir senākā augstskolu bibliotēka Latvijā.

Retumu lasītavā grāmatas var ne tikai apskatīt, bet arī droši šķirstīt un lasīt. Ir arī tādas, kurās ietvertā informācija ir «kustīga». 
Šajā grāmatā ir ne vien kuģu iekšdedzes dzinēja apraksts, bet arī kustīgs modelis.
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ALUMNI

Studijas augstskolā iedod zi-
nātnisku pieeju problēmu 
risināšanā un spriestspējīgu 

domu gājienu – cilvēks spēj analizēt, 
kāpēc radusies kļūda un kas tālāk 
darāms. Tā par augstākās izglītības 
nozīmi dzīvē teic RTU absolvents 
Edgars Koks. Nesen viņš sācis darbu 
lidsabiedrībā «airBaltic», piepildot 
arī savu bērnības sapni.

E. Koks lidsabiedrībā «airBaltic» 
strādā par kompozītmateriālu re-
monta tehniķi. Taču astoņi gadi pēc 
studiju pabeigšanas RTU nav aizri-
tējuši bezdarbībā. Viņš bijis Latvijas 
vannu ražotāja «PAA» galvenais 
inženieris, darbojies sporta laivu bū-
ves uzņēmumā «Prestol Boats», kur 
joprojām ir konsultants, vadījis lid-
modelistu pulciņu. Tagad no darba 
brīvajā laikā Edgars projektē planie-
rus uzņēmumā «Easy Composit».

Kā izvēlējies aeronautiku?
Esmu no Cēsīm, praktiski uzaugu 

lidlaukā – mans tētis bija planieru 
pilotu instruktors Cēsu aeroklubā, arī 
māte savulaik lidojusi ar planieriem. 
Mācoties 2. klasē, mājās sāku graizīt 
kartonu un līmēt kopā lidmašīnas 
daļas, tādējādi paša spēkiem izvei-
dojot pirmos lidmašīnu modeļus. 
Māte pamanīja manu aizrautību un 
meklēja veidu, kā palīdzēt to attīstīt. 
Spilgti atmiņā iespiedusies diena, 
kad atnācu uz pirmo lidmodelistu 
pulciņa nodarbību – pusotras stun-
das garumā staigāju pa telpu un, 
muti atvēris, vēroju pie griestiem 
sakārtos lidmodeļus. Ģimenē esam 
trīs brāļi, bet abus pārējos aviācija 
nesaista. Taču man jau pamatskolā 
bija skaidrs, ka šī būs mana nākotnes 
nodarbošanās. 

Vai lidmodelisms joprojām ir tavs 
hobijs?

Noteikti. Lidmodelisms arī ļoti 
palīdzējis būt akurātam ikdienas dar-
bā, ļaujot to izpildīt rūpīgi, precīzi un 
meistarīgi.

Esi guvis darba pieredzi dažādās 
kompānijās. Vai «airBaltic» varētu 
būt tā vieta, kur paliksi ilgāku 
laiku?

Piecus gadus es sevi noteikti sare-
dzu «airBaltic». Man patīk te strādāt 
– gan uzņēmuma tēla, gan darba un 
kolēģu dēļ. Specifika ir tāda, ka te 
strādāju tikai naktsmaiņās – četras 
naktis strādāju, četras atpūšos. Tā 
tas ir daudziem tehniķiem, jo dienā 
lidmašīnas ir reisos, naktī – apkopē. 
Daudzi to uzskata par mīnusu, bet 
man tas pat patīk, jo brīvajā laikā 
varu turpināt darbu savā uzņēmu-
mā – darbnīcā «Easy Composit», 
kur projektēju planierus. Ar tiem 
tuvāko piecu gadu laikā ceru iekarot 
vispirms jau Vācijas tirgu, kur pla-
nierisms ir ļoti attīstīts, viens no topa 
hobijiem. Lielākoties tāpēc, ka to 
subsidē valsts.

Kāds ir tavs darbs «airBaltic»?
Kā remontu tehniķis strādāju 

ar kompozītmateriālu – ar oglekļa 
šķiedru, stikla šķiedru, šūnu un visa 
veida vieglo, moderno materiālu. 
Nepiedalos apkopēs, bet darbojos ar 
konstatētiem defektiem konkrētajā 
konstrukcijā. Kompozītmateriāls ir 
divu vai vairāku materiālu salikums, 
lai palielinātu materiāla lietderīgās 
īpašības un mazinātu nevēlamās. 
Mūsu gadījumā kompozītmateriāli ir 
šķiedras, kas piesūcinātas ar epoksī-
da vai cita sastāva sveķiem, tādējādi 

Elīna Eglīte

Caur praksi līdz  
mākoņiem

RTU Mašīnzinību, 
transporta un 
aeronautikas 
fakultātes (MTAF) 
programmas 
«Aviācijas transports» 
absolventu Edgaru 
Koku par darbu 
un RTU iegūtajām 
zināšanām iztaujā 
pašreizējais MTAF 
Automobiļu transporta 
programmas 2. kursa 
students, MTAF 
studentu pašpārvaldes 
vadītājs Lauris 
Ostrovskis. Kopā 
viņus saveda RTU 
Absolventu asociācija, 
kas šogad atzīmē 
piecu gadu jubileju 
un uztur ciešu saikni 
ar RTU aktīvākajiem 
absolventiem, palīdzot 
studentiem izzināt 
nākamo profesiju.



21

nofiksējot armējumu. Klājot šķiedru 
pa slāņiem dažādos virzienos, tiek 
iegūts konkrēts kompozītmateriāla 
biezums un īpašības, piemēram, lid-
mašīnas spārna ārējā kārta ir aptuve-
ni divus centimetrus bieza un sastāv 
no teju vai 100 šā auduma slāņiem. 
Starp citu, puse no nesen «airBaltic» 
iegādāto lidmašīnu «Bombardier 
CS300» konstrukcijā izmantotā ma-
teriāla ir kompozītmateriāli.

Vai darbu ar kompozītmateriāliem 
iemācījies RTU?

Ar to sāku nodarboties jau 
2. klasē, kad aizgāju uz lidmodelistu 
pulciņu. To mācījos gan studiju laikā 
RTU Aeronautikas institūtā, gan pa 
druskai katrā no darbavietām.

Kas vēl kopā ar tevi «airBaltic» 
strādā pie kompozītmateriāliem?

Esam divi kompozītu tehniķi jeb, 
kā mūs iesaukuši, kompozičiki. Es un 
lietuviešu kolēģis, kurš uzņēmumā 
strādā vairāk nekā septiņus gadus. 
Es – pusgadu.

Vai Latvijā vieta atrastos vēl kādam 
talantīgam kompozičikam?

Noteikti, jo tagad tiek iepirktas jau-
nās lidmašīnas un mainīta flote. Tur-
klāt kompozītmateriāli ir ļoti modē, 
starp citu, arī «BMW» markas jaunā-
kajās automobiļu konstrukcijās jau 
plaši lieto kompozītmateriālus. Agrāk 
vai vēlāk uz tiem pāries arī citi ražotāji. 

Vai ir kāds ideāls, kam dzīvē 
labprāt seko?

Vācu aviācijas pionieris Oto Lilien-
tāls, kurš pirmais veica dokumentētu 
lidojumu planierī, amerikāņu izgud-
rotāji un konstruktori brāļi Orvils un 
Vilburs Raiti, kuri bija pirmie motori-
zētā lidojuma veicēji. Smeļos motivā-
ciju, enerģiju un varbūt pat fanātismu 
tajā, ko viņi izdarījuši. Tāpat ir iedves-
mojis mans lidmodelisma pulciņa 
skolotājs, konstruktors un inženieris, 
Latvijas aviomodelisma veterāns Al-
frēds Dubaņēvičs. Reizēs, kad man 
bija šķietami neatrisināma tehniska 
problēma, viņš lika paņemt zīmuli, pa-
pīra lapu, padomāt un tad uzzīmēt trīs 

iespējamos risinājumus, lai mēs kopīgi 
izvēlētos atbilstošāko variantu.

Ko tagadējiem studentiem ieteiktu 
lasīt, kā iedvesmoties un paplašināt 
redzesloku?

Lai paplašinātu redzesloku, ska-
tītu, kā lietas tiek darītas citur, anali-
zētu attīstības tendences un paralēli 
attīstītu praktiskās iemaņas, noteikti 
vajadzētu izmantot Erasmus+ prog-
rammas iespējas. Tas dod iespēju 
salīdzināt, izvērtēt un iegūto apvienot 
daudz efektīvākā sistēmā. Attīstīt 
iemaņas caur darīšanu – tā ir pilnīgi 
cita motivācija.

Ko novēli RTU 155. jubilejas gadā?
Pirmkārt, īstenot vēlmi paplašināt 

studentu pilsētiņu Ķīpsalā un visiem 
savākties vienkopus. Otrkārt, teoriju 
miksēt ar praksi un tam visam arī 
rast vēlamo finansējumu. Treškārt, 
turpināt attīstīties virzienā, kas 
RTU absolventus darba tirgū padara 
par arvien vairāk pieprasītiem un 
konkurētspējīgiem. 

RTU absolvents Edgars Koks (no kreisās) un students Lauris Ostrovskis satikās pie lidmašīnas RTU Laboratoriju mājā. Foto – 
Gundega Preisa
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RTU LABORATORIJĀS

Svarīga ir teorijas un prakses 
savienošana. Ja studējat 
elektrozinātnes, iesaku katram 

kaut ko uztaisīt ar savām rokām, 
pat 4. kursā nekas nav nokavēts, teic 
RTU EEF doktorants un Industriālās 
elektronikas un elektrotehnikas 
institūta «Latvenergo» radošās 
laboratorijas vadītājs Artūrs Paugurs. 
Viņam ir labs piemērs – neviens 
darba devējs nemeklēs teicamnieka 
sekmju lapu, bet paņems elektronikas 
plati un paprasīs – kas tā par detaļu? 
Ja cilvēks četrus gadus to redzējis 
tikai kā simbolu uz tāfeles, tad… 
«Mūsu mērķis laboratorijā ir gan 
skolēniem, gan studentiem, gan 
ikvienam interesentam parādīt, ka 
darbošanās te ir aizraujoša,» saka 
Artūrs. 

Šajā radošajā laboratorijā, kas šo-
gad saņēma RTU Studentu parlamen-
ta balvu nominācijā «Gada domu-
biedru grupa», tapusi arī Artūra un 
kolēģu izveidotā mobilo telefonu bez-
vadu uzlādes stacija, kas paredzēta iz-
mantošanai publiskās vietās, – «Cozy 
Cell». Tā ir modulāra bezvadu uzlādes 
stacija, kas pēc formas līdzīga bišu 
šūnai. Moduļi jeb šūnas savā starpā 
savienojami ar to skaldnēs iebūvētiem 
magnētiem, un papildu kontakti no-
drošina elektrisko savienojumu, tāpēc 
mobilo telefonu uzlādēšanai ir nepie-
ciešama tikai viena elektrības rozete.

«Latvenergo» radošajā 
laboratorijā ik dienu praktiskās 
zināšanas apgūst līdz pat 40 jaunie-
šu. Durvis te atvērtas ne tikai RTU 
un citu augstskolu studentiem, bet 

No lampiņas pieslēgšanas līdz 

«Cozy Cell»
Māra Miķelsone
Foto – Elīna Karaseva

Ko studenti un 
skolēni var iemācīties 
RTU Enerģētikas 
un elektrotehnikas 
fakultātes (EEF) 
«Latvenergo» radošajā 
laboratorijā

 Attēlā: «Latvenergo» radošās 
laboratorijas vadītājs Artūrs Paugurs ar 
modulāro bezvadu uzlādes staciju «Cozy 
Cell», kas pēc formas līdzīga bišu šūnai.
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ikvienam mācīties gribošam cilvē-
kam. Jau otro gadu te savus zinātnis-
kās pētniecības darbus veic arī RTU 
Inženierzinātņu vidusskolas skolēni. 

Laboratorija Ķīpsalā, Āzenes ielā 
12/1, durvis vēra 2015. gadā. Ar a/s 
«Latvenergo» atbalstu tika iegādātas 
visas iekārtas, instrumenti. A. Pau-
gurs atceras – kad pats mācījies 
2. kursā, radusies ideja par labora-
torijas izveidi, kur studenti varētu 
paši «būvēt savas shēmiņas», jo EEF 
tolaik bija prototipēšanas vieta tikai 
doktorantūras studentiem. Fakultāte 
pirms pārcelšanās uz Ķīpsalu atradās 
Rīgas centrā – Kronvalda bulvārī, kur 
pagrabā tika iekārtota vieta laborato-
rijai. Aprīkojums bijis trūcīgs – pāris 
lodāmuru, atceras Artūrs. 

Trīs gadus vēlāk studentu un 
mācībspēku kopā izauklēto ide-
ju atbalstīja «Latvenergo», tāpēc 
Ķīpsalas laboratorijā tagad ir viss 
pamata inventārs, kas nepieciešams 
katra elektroinženiera darbnīcā. Tur 
ir lodāmurs, osciloskops, signālu 

«Latvenergo» radošās laboratorijas vadītājs Artūrs Paugurs (pirmais no kreisās 2. rindā), pirmkursnieki Aivars Krūmiņš un Viktors 
Čiževskis; pirmajā rindā no kreisās – 2. kursa students Dmitrijs Grigorjevs un 4. kursa students Aleksandrs Bubovičs.

ģenerators un līdzsprieguma baroša-
nas bloks. Papildus ir arī lodēšanas 
tvaiku atsūcējs, karstā gaisa lodēša-
nas stacija, mehāniskie instrumenti 
un pat savs neliels 3D printeris.

Laboratorijā 12 aprīkotajās darba 
vietās vienlaikus var strādāt 24 cil-
vēki. «Mēs gribam parādīt, ka elek-
tronikas būvēšana ir jautra, ka tā nav 
nekāda raķešu zinātne,» teic Artūrs, 
kurš grib palielināt laboratorijas iz-
braukuma darbnīcu skaitu uz skolām, 
lai ieinteresētu skolēnus par mācībām 
RTU. Artūra lielākais prieks ir re-
dzēt laboratoriju pilnu ar darbīgiem 
cilvēkiem. Vecāko kursu studenti, 
kuri aktīvi darbojušies un asistējuši 
laboratorijā, kļūst par tās laboran-
tiem, kāds tagad ir 4. kursa students 
Aleksandrs Bubovičs. Viņi dod pa-
domus jaunākajiem, māca skolēnus. 
Artūrs vēlētos, ka universitāte šādiem 
cilvēkiem nodrošinātu paaugstinātas 
stipendijas. «Latvenergo» atkal ap-
stiprinājis vēlmi atbalstīt laboratoriju. 
Tāpēc A. Paugurs kopā ar fakultātes 

vadību gatavo pieteikumu, kādiem 
mērķiem nepieciešams finansējums. 
Bez stipendijām naudu vajag arī la-
boratorijas darbu materiāliem.

Savukārt RTU Studentu parla-
menta Iniciatīvas fonds atbalstījis 
finansējumu SMD lodēšanas staci-
jas iegādei, «Latvenergo» radošajā 
laboratorijā izstrādātajam «Gudrā 
portfeļa» projektam, kā arī izglīto-
joša industriālā robota iegādei, lai 
studenti varētu apgūt tā uzbūvi un 
programmēšanu.

Laboratorijā tiek organizētas 
arī papildu biznesa mācības, 
studenti biznesa un tehnoloģiju 
akseleratora programmā «Central 
Baltic Startup Springboard» guvuši 
iespēju iegūt unikālas biznesa un 
tehniskās zināšanas gan savas idejas 
attīstīšanai, gan prototipa izstrādei 
un prezentēšanai ārzemēs – Somijā 
un Igaunijā. Kopumā šādu apmācību 
guvušas jau 13 komandas ar vairāk 
nekā 30 dalībniekiem. Trešais mācību 
posms sākās februāra otrajā pusē. 



RTU LABORATORIJĀS

Pirmkursnieks Aivars Krūmiņš, lai praktizētos, uztaisījis 
līdzstrāvas augstsprieguma ģeneratora modeli. Tas labi 
darbojas laboratorijā, bet ir arī bīstams – nedur klāt pirkstus!

Dmitrijs Grigorjevs no 2. kursa laboratorijā izgatavojis 
samazinātu EEF vēja ģeneratora modeli. Tas spēj griezties 
ar tādu pašu ātrumu, kāds ir īstajam vēja ģeneratoram, kuru 
rīdzinieki ik dienu redz uz fakultātes ēkas jumta.

Pirmkursnieks Viktors Čiževskis «Latvenergo» radošajā 
laboratorijā vingrinās LED spuldzīšu kuba 8x8x8 izveidošanā. 
Dzīvē šādus mērogā lielākus kubus var izmantot vides 
reklāmās. Ja Viktors iemācīsies izveidot mazu mācību modeli, 
viņš to pašu varēs paveikt arī ar jebkuru citu, jo to darbības 
principi ir līdzīgi.

4. kursa students Aleksandrs Bubovičs šajā pulkā ir 
pieredzējušākais. Viņš laboratorijā strādā pie vairākiem 
projektiem. Viens no tiem ir «Gudrais portfelis». Galvenā 
ideja – no vairākām elektronikas shēmām uztaisīt elektronikas 
mācību komplektu. Tie būs vienkāršākā līmeņa shēmu 
prototipi. Veidojot elektronikas shēmu, galvenais ir saprast 
principu, kā tā darbojas, saka Aleksandrs. Iecere ir šo projektu 
komercializēt, tā popularizējot laboratoriju.

KĀ DARBOTIES «Latvenergo» radošajā laboratorijā?

  RTU EEF, Āzenes iela 12 k-1, 219. kabinets

  LEworkshop@rtu.lv

  RTU & Latvenergo radošā laboratorija

Darbošanās laboratorijā ir bez maksas.  
Darba laiks: 10–16

Iepriekš nav jāpiesakās, izņemot, ja interesents vēlas 
laboratoriju apmeklēt ārpus norādītā darba laika. Tad 
jāsazinās e-pastā, norunājot abpusēji izdevīgu laiku.
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«Latvenergo» radošās laboratorijas 
darba vietas ar aprīkojumu un 
instrumentiem.

«Latvenergo» radošo laboratoriju 2016. gada decembrī vizītes laikā RTU apmeklēja ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens. Foto – 
LETA

Pateicības laboratorijai no studentiem un skolēniem.
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IEVF  INSTITŪTI

Fakultātes dekāns profesors 
Remigijs Počs

Dekāna vietniece mācību darbā 
profesore Inga Lapiņa

Dekāna vietniece zinātnes darbā 
profesore Elīna Gaile-Sarkane

Dekāna vietniece administratīvā 
darbā docente Daira Aramina

 ▌Starptautisko ekonomisko sakaru 
un muitas institūts
Vadītājs – profesors  
Aivars Vilnis Krastiņš

 ▌Uzņēmējdarbības inženierijas un 
vadības institūts
Vadītāja – profesore  
Elīna Gaile-Sarkane

 ▌Būvuzņēmējdarbības un nekusta-
mā īpašuma ekonomikas institūts
Vadītāja – profesore  
Ineta Geipele

 ▌Darba un civilās aizsardzības 
institūts
Vadītājs – profesors Jānis Ieviņš

 ▌Ražošanas kvalitātes institūts
Vadītājs – profesors Jānis Mazais
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Dita Arāja 

RTU 
Inženierekonomikas 
un vadības 
fakultāte ir viena 
no populārākajām 
un reflektantu 
pieprasītākajām  
RTU fakultātēm

JUBILEJA

Pusgadsimts  
Latvijas inženierekonomikas 
zvaigznājā

Jauneklīga, aktīva, inovatīva, 
mainīga – tāda ir Rīgas Teh-
niskās universitātes (RTU) In-

ženierekonomikas un vadības fakul-
tāte (IEVF), kura 2016. gada rudenī 
svinēja savu pusgadsimta jubileju. 
50 gadus cilvēka dzīvē mēdzam uz-
skatīt par pusmūžu, kad izvērtējam, 
kas paveikts, kas sasniegts. Univer-
sitātes fakultātei, mērot ar augstākās 
izglītības vēstures tradīciju mērauklu, 
pusgadsimts ir tikai pats sākums. Tas 
ir laiks, kad fakultāte ir izveidojusi 
savu akadēmisko pamatu, uz kura 
balstoties, turpināt izaugsmes un 
pilnveides procesu. 

Pēc RTU vēsturiskajiem mēro-
giem, kas iesniedzas pusotrā gadu 
simtenī, IEVF var uzskatīt par vienu 
no jaunākajām, tomēr 50 gados ir 
paveikts ļoti daudz. Ir izaudzinātas 
daudzas inženierekonomistu paau-
dzes un veikts pamatīgs pētniecības 
darbs, tā dodot ieguldījumu Latvijas 
tautsaimniecības attīstībā. Tas ir nesis 
augļus – IEVF ir viena no populārā-
kajām un reflektantu pieprasītāka-
jām RTU fakultātēm. To panākuši 
fakultātes mācībspēki, ar savām 
zināšanām, radošumu un aizrautību 
paceļot augstu izglītības latiņu, un 
studenti to ir novērtējuši. 

Vēsturiskie pamati

Tomēr saknes IEVF sniedzas daudz 
dziļākos vēsturiskajos slāņos. Tikai 
sešus gadus pēc Rīgas Politehnikuma 
(tagadējās RTU) nodibināšanas – 
1868. gadā – darbu sāka Politehni-
kuma Tirdzniecības jeb Komercijas 
nodaļa, liekot pamatus ekonomikas 
izglītībai Latvijā.

Diemžēl 1919. gadā, kad pēc 
Latvijas valsts nodibināšanas tika 

izveidota Latvijas Universitāte, Rīgas 
Politehnisko institūtu (RPI) iekļāva 
tās sastāvā, un tad arī beidza pastā-
vēt (RPI) Komercijas nodaļa. Tomēr 
1966. gadā, tikai dažus gadus pēc Po-
litehniskā institūta atjaunošanas, tika 
izveidota RPI Inženierekonomikas 
fakultāte, kas turpināja kādreizējās 
Komerczinību nodaļas tradīcijas. Šo 
brīdi tad arī pieņemts uzskatīt par 
IEVF dzimšanas dienu.

Laikam līdzi

IEVF varam droši uzskatīt par Lat-
vijas inženierekonomikas izglītības 
centru, kurā, viens otru papildinot 
un veidojot starpdisciplināru sa-
darbību, draudzīgi sadzīvo dažādu 
profilu institūti, nodrošinot vadības, 
ekonomikas, finanšu, muitas un 
nodokļu, civilās un darba drošības, 
nekustamā īpašuma pārvaldības, 
kvalitātes, starptautisko sakaru un 
loģistikas speciālistu izglītību, kā arī 
veicot zinātnisko darbību. 

IEVF studiju programmas tiek 
veidotas, ņemot vērā Latvijas taut-
saimniecības attīstības tendences, 
darba devēju ieteikumus un studentu 
aptauju rezultātus. Vienkāršāk sakot, 
IEVF studentiem sniedz 21. gadsim-
tam piemērotas zināšanas. 

Uzņēmējdarbība, inovācijas 
un kvalitāte

IEVF nodrošina starpdisciplināru 
studiju procesu, kas orientēts uz 
integrētu teorētisko zināšanu iegū-
šanu un kompetencēs balstītu pieeju 
jaunu ilgtspējīgu biznesa ideju un 
inovatīvu produktu radīšanā, tehno-
loģiju pārnesē, finansējuma piesais-
tīšanā jaunuzņēmumiem un augošu 



IEVF studenti mācībās attīsta prasmi atšķirt tradicionālos uzņēmuma vadības principus un ieviest mūsdienīgus Lean jeb taupīgās 
vadības principus. Foto – LETA
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uzņēmumu izveidošanā. Studiju pro-
cesā studenti apgūst jaunu produktu 
radīšanas procesu un tehnoloģiju 
pārnesi, aizrautīgi izstrādājot paši sa-
vus produktu vai pakalpojumu proto-
tipus. Tas viņus sagatavo veiksmīgam 
startam uzņēmējdarbībā, veidojot 
pašiem savus produktus un preču zī-
mes, kas ieņem nozīmīgu vietu tirgū.

Pateicoties veiksmīgi īstenotām 
studiju programmām, RTU 
2016./2017. gadā ieviesa pilotpro-
jektu Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultātē, kur inženier-
zinātņu studentiem sāka mācīt uzņē-
mējdarbības iemaņas, lai arī jaunie 
inženieri apgūtu uzņēmējdarbības 
pamatus un pašu  radītos produktus 
spētu paši arī komercializēt. Pateico-
ties tehnoloģiju straujajai attīstībai, 
tautsaimniecībā aizvien lielāku nozī-
mi ieņem inovācijas un jaunuzņēmu-
mi, kuru veidošanai jaunieši jāiesais-
ta jau studiju laikā, un šo misiju RTU 
ir uzņēmusies IEVF. 

Muita, nodokļi, loģistika 

RTU var lepoties, ka pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas tieši IEVF 
uzsāka speciālistu sagatavošanu 
starptautisko ekonomisko sakaru, 
muitas, transporta pārvadājumu un 
loģistikas jomā. Pateicoties IEVF mā-
cībspēku aizrautībai, RTU ir vienīgā 

mācību iestāde Latvijā ar starptau-
tiski akreditētu studiju programmu 
«Muitas un nodokļu administrēša-
na». Tāpat RTU ir guvusi pasaules 
mēroga atzinību kā viena no pasaulē 
pirmajām mācību iestādēm, kas uz-
sāka muitas speciālistu sagatavošanu 
civilā mācību iestādē. 

Ņemot vērā gan globālo 
ekonomisko saišu paplašināšanos, 
gan patlaban aktuālo starptautiskās 
drošības aspektu, droši var teikt, ka 
loģistikas un starptautisko ekonomis-
ko sakaru programmu nozīmīgums 
tikai pieaugs un līdz ar to arī nākotnē 
šajās jomās būs nepieciešami augsti 
izglītoti speciālisti. 

Būvuzņēmējdarbība, 
pilsētekonomika, darba 
aizsardzība

Neatņemama IEVF sastāvdaļa ir bū-
zuzņēmējdarbības, pilsētekonomikas 
un darba aizsardzības studiju prog-
rammas, kuras gadu gaitā transfor-
mējušās atbilstoši konkrēto nozaru 
attīstības tendencēm un darba tirgus 
prasībām. To novērtē studenti un 
starptautiskie eksperti. 

Savukārt zinātnieku potenciā-
lu novērtē industrija – ir tapuši 
daudzi nozīmīgi pētījumi dažādos 
virzienos, var minēt dažus no tiem: 
ilgtspējīgas attīstības problēmas 

būvuzņēmējdarbībā, pilsētvidē un 
nekustamo īpašumu ekonomikā, in-
ženierekonomikā un vadīšanā, valsts 
policentriskās attīstības problēmas, 
darba un civilās aizsardzības apstākļu 
prognozēšanas un pilnveidošanas 
metožu izstrāde, tehnogēnās vides 
drošības koncepcijas pilnveidošana.

IEVF palmas zaļo vienmēr

IEVF programmas ir tik augstā līme-
nī, ka var spēkiem mēroties ar citu 
pasaules augstskolu programmām un 
sasniegt augstus rezultātus. IEVF ju-
bilejas gadā IEVF kopā ar RTU Rīgas 
Biznesa skolu pirmo reizi «Eduniver-
sal» starptautiskajā universitāšu un 
biznesa skolu reitingā («Eduniversal 
Business Schools Ranking») ierindojās 
4 palmu līgā. Tas apzīmē īpaši augstu 
akadēmiskās institūcijas līmeni, izci-
lu kvalitāti un spēcīgu starptautisko 
ietekmi biznesa un vadības izglītībā. 

Kopumā minēto reitingu veido 
5 palmu līgas, un saņemtais augstais 
novērtējums liecina, ka IEVF gaida vēl 
vairāk palmu zaru. Tam ir viss nepie-
ciešamais – spēcīgi vēsturiskie pamati 
un tradīcijas, izcils zinātniskais un mā-
cībspēku potenciāls, cītīgi studenti un 
IEVF daudzveidīgās komandas spējas 
saliedēties vienā veselumā un sasniegt 
ne tikai savu pusgadsimta jubileju, bet 
arī izcilību studijās un zinātnē.  
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RTU – 155

Atšķirībā no reformācijas Rīgas 
Tehniskā universitāte (RTU) 
ir krietni jaunāka – tās dar-

bība norisusi trijos gadsimtos. Gan 
sabiedrības attieksme pret reliģiju, gan 
tās loma cilvēku dzīvē laika gaitā ir 
ļoti mainījusies. Pēdējo gadu arhīvu 
dokumentu pētījumi un bibliotēku 
krājumos atrodamās rakstiskās liecī-
bas ļauj rast atbildi uz jautājumu, kāda 
bija baznīcas loma Rīgas Politehniska-
jā augstskolā, sauktā arī par Rīgas Po-
litehnikumu, un Rīgas Politehniskajā 
institūtā (RPI) 19. gadsimta otrajā 
pusē un 20. gadsimta sākumā.

Rīgas Politehniskās augstskolas 
nolikumu 1861. gada 16. maijā pa-
rakstīja Krievijas cars Aleksandrs II. 
Tajā tika noteikts, ka starp mācību 
priekšmetiem augstskolā ir ticības 
mācība pareizticīgās, luterāņu un Ro-
mas katoļu ticības piederīgajiem. Ti-
cības mācība bija iekļauta arī vairāku 
citu tā laika Eiropas tehnisko augst-
skolu programmās (Augsburgas, 
Karlsrūes, Minhenes, Nirnbergas u. 
c. politehnikumos). 

Sākot darbību 1862. gadā, Rīgas 
Politehniskajā augstskolā darbojās 
tikai Sagatavošanas skola. Pirmie 
studenti studijas sāka 1863. gadā. Rī-
gas Politehniskās augstskolas vadību 
uzticēja no Vācijas ataicinātajam pe-
dagogam, fiziķim un mācītāja dēlam 
Ernstam Naukam (1819–1875), kurš 
bija reliģiozs cilvēks, – Nauka ģime-
ne bija Rīgas Reformātu draudzes 
locekle. Direktora E. Nauka darbī-
bā saskatāma viņa ciešā saistība ar 
baznīcu. Piemēram, ar dievvārdiem 
viņš noslēdza augstskolai speciāli 
būvētas ēkas Troņmantnieka (patla-
ban – Raiņa) bulvārī 19 atklāšanas 
runu 1869. gadā. Taču E. Nauka 
darbības laikā (1862–1875) Rīgas 

Ticība un  
augstākā izglītība
Dr. paed. Alīda Zigmunde

2017. gadā pasaulē 
atzīmē reformācijas 
500. gadadienu. 
Dažādu nozaru 
zinātnieki cenšas 
izvērtēt, ko devusi 
protestantu baznīcas 
reformācija un 
kas šo gadu laikā 
mainījies. Rakstā ir 
neliels ieskats, kāda 
bija baznīcas loma 
Rīgas Politehniskajā 
augstskolā un Rīgas 
Politehniskajā institūtā 
(1862–1919)

Politehniskajā augstskolā  ticības mā-
cību nemācīja.

Līdzās vārdam – arī ticība

Iestājoties Rīgas Politehniskajā 
augstskolā, (pēc tās reorganizācijas 
1896. gadā – Rīgas Politehniskajā in-
stitūtā) līdzās studenta vārdam, uz-
vārdam, dzimšanas datumam, ziņām 
par iepriekšējo izglītību un datiem 
par tēvu studentu reģistrā tika ierak-
stīta arī studenta ticība. Studentam 
līdzās medicīniskajai apliecībai par 
pretbaku potēšanos bija jāuzrāda arī 
apliecība par izcelsmi, tāpat kā dzim-
šanas un kristīšanas metrika.

Ticības mācību kā neobligātu 
mācību priekšmetu 1880. gadā sāka 
mācīt Rīgas Politehniskās augstskolas 
Sagatavošanas skolas audzēkņiem – 
katoļiem, luterāņiem un pareizticīga-
jiem. Zināšanas ticības mācībā tika 
novērtētas ar atzīmi, taču citu konfe-
siju audzēkņiem Sagatavošanas skolas 
izsniegtajā liecībā ievilka svītriņu. Par 
ticības mācības mācībspēkiem strādāja 
teologi. Pirmo Rīgas Politehniskās 
augstskolas Sagatavošanas skolas 
ticības mācības pedagogu vidū bija 
luterāņu mācītājs, vidzemnieks Džons 
Frīdrihs Šillings (1816–1893), kurš bija 
kalpojis baznīcās Ādažos un Carnika-
vā. Dž. F. Šillings Rīgas Politehniskajā 
augstskolā strādāja līdz 1892. gadam, 
kad tika slēgta Sagatavošanas skola, jo 
tad jau bija pietiekams skaits reālskolu, 
kas jauniešus sagatavoja studijām teh-
niskajās augstskolās.

Ar Krievijas Apgaismības 
ministrijas svētību

Rīgas Politehniskās augstskolas 
studiju programmās ticības mācība 

RTU  VĒSTURISKIE
NOSAUKUMI
Rīgas Politehniskā augstskola 
(1862–1896)

Rīgas Politehniskais institūts 
(1896–1919)

Tehniskās fakultātes:  
Latvijas Augstskolas, Latvijas 
Universitātes, Latvijas Valsts 
universitātes sastāvā (1919–1958)

Rīgas Politehniskais institūts  
(1958–1990)

Rīgas Tehniskā universitāte  
(no 1990)
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RPI studentu reliģiskā piederība 
1905. gada 1. janvārī

Ticība Studentu 
skaits

% no 
studentu 
kopskaita

Pareizticīgie 359 21,6

Romas katoļi 240 14,4

Protestanti 836 50,2

musulmaņi 8 0,5

jūdi 165 9,9

pārējie 57 3,4

Interesanti, ka savulaik ticību 
mainīja vēlākais Latvijas Kara flotes 
komandieris, admirālis, toreiz vēl 
RPI Mehānikas nodaļas absolvents 
Teodors Spāde (1891–1970). Viņš 
nāca no baptistu ģimenes, taču 
1914. gadā nācās mainīt ticību, «jo 
nākamajam Krievijas flotes junkuram 
bija jābūt pareizticīgam». Cariskās 
Krievijas dokumentos viņa vārds tika 
ierakstīts kā Fjodors un izmaiņas tika 
atzīmētas RPI dokumentos, kaut gan 
nākamais admirālis jau bija ieguvis 
inženiera diplomu.

Daži no studentiem, piemēram, 
Viļums Skubiņš, Pauls Sakss, Nikolajs 
Sokolovs, Sergejs Savlučinskis, bija 
garīgo semināru absolventi. Latviešu 
sabiedriskais darbinieks un publicists 
Vilis Olavs (1867–1917) teoloģisko 
izglītību bija ieguvis Tērbatā, bet 
liberālo uzskatu dēļ viņš pastāvīgu 

mācītāja vietu nedabūja. V. Olavs 
RPI studēja tirdzniecību un bija pa-
zīstams arī kā Rīgas komercskolas 
dibinātājs.

20. gadsimta sākumā RPI 
izdotajos diplomos sāka ierakstīt 
arī jauno inženieru ticību, taču 
pēc 1917. gada revolūcijas 
Krievijā tas vairs netika darīts. 
Arī ticības mācība tika svītrota no 
programmām un no darba atlaida šā 
mācību priekšmeta mācībspēkus – 
Krievijā pie varas nāca boļševiki, 
kuri noliedza Dieva esamību un 
cīnījās pret baznīcu. 

Rīgas Politehniskās augstskolas 
un RPI pastāvēšanas laikā (1862–
1919) studenti, mācībspēki un darbi-
nieki bija saistīti ar baznīcu no dzim-
šanas līdz mūža beigām, jo cilvēku 
dzimšana, laulības un miršana tika 
reģistrēti baznīcu grāmatās.

Garīgā pasaule daudziem inženie-
riem ir devusi jēgu dzīvei, iedvesmu 
atklājumiem un izciliem darbiem. 
Vairāku studentu, inženieru un 
augstskolas mācībspēku līdzdarboša-
nās reliģiskajās organizācijās sekmīgi 
tikusi savienota ar darbību valsts un 
augstskolas labā. Tā padomju varas 
gados mūsu augstskolā studējis arī 
pašreizējais Romas Katoļu baznī-
cas Rīgas arhibīskaps metropolīts 
 Zbigņevs Stankevičs, kurš ir diplo-
mēts automatizēto vadību sistēmu 
inženieris. 

netika iekļauta. Taču drīz vien pēc 
augstskolas reorganizācijas par Rīgas 
Politehnisko institūtu (1896) un pār-
veidošanas no privātas par valsts mā-
cību iestādi ar krievu mācību valodu 
1899. gada maijā laikraksts «Mājas 
Viesis» ziņoja, ka Rīgas mācību ap-
gabala priekšnieks risina jautājumu 
par «dievvārdu mācību» studentiem 
Krievijas Apgaismības ministrijā. 
Drīz šajā jautājumā sekoja pozitīvs 
lēmums. 1900. gada decembrī Rīgas 
mācību apgabala kurators sazinājās 
ar RPI padomi par ticības mācības 
ieviešanu un apsprieda iespējamā 
mācībspēka kandidatūru. Tas bija 
arhipriesteris, toreizējais Rīgas Garī-
gā semināra rektors Aleksejs Aristovs 
(1853–1931). 

1901. gada 5. maijā Krievijas 
apgaismības ministrs pieņēma lē-
mumu par ticības mācības ieviešanu 
pareizticīgajiem studentiem un par 
to tūdaļ ziņoja RPI padomei. Pareiz-
ticīgajiem 1. kursa studentiem, sākot 
ar 1901./1902. studiju gadu, ticības 
mācība pēc Sanktpēterburgas Teh-
noloģiskā institūta programmas tika 
mācīta divas stundas nedēļā. Ticības 
mācības stundās RPI tika veidota iz-
pratne par reliģiju, kā arī apgūta tās 
vēsture un Bībele. Studentiem kursa 
beigās bija jākārto eksāmens. Tas 
bija nokārtots, ja students pārbaudī-
jumā ieguva ne mazāku vērtējumu 
par 3, vērtējot piecu ballu sistēmā. 
Cik svarīgu lomu Krievijas Apgais-
mības ministrija atvēlēja reliģijai, 
redzam gan studiju programmās, 
gan ieskaišu grāmatiņās – šis mācību 
priekšmets no 20. gadsimta sākuma 
līdz 1917. gada revolūcijai Krievi-
jā allaž tika ierakstīts kā pirmais. 
Studentiem, kuri nepiederēja pa-
reizticīgo konfesijai, ticības mācību 
nemācīja.

Augstskolas statusa un mācību 
valodas maiņa 1896. gadā bija cieši 
saistīta ar rusifikāciju. 19. gadsim-
ta beigās un 20. gadsimtā būtiski 
palielinājās pareizticīgo studentu 
skaits. RPI toreiz atradās un darbojās 
Krievijas impērijā, kur oficiālā valsts 
reliģija bija pareizticība, kaut gan 
iedzīvotāju, to skaitā studentu, reli-
ģiskā piederība bija ļoti dažāda. Rīgā 
studēja daudz ebreju, arī neliels skaits 
musulmaņu.

Arhīvā saglabājusies Rīgas Politehniskā 
institūta studentu ticības piederības 
diagramma. 1902. gads

Pirmais Rīgas Politehniskās augstskolas 
direktors Ernsts Nauks. Foto – no 
Herdera institūta Mārburgā, Vācijā
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Dziedāt korī – tas ir forši, tā 
ir izvairīšanās no rutīnas. 
Mūzika attīsta domāšanu, 

un mēs gribam būt domājoši un sevi 
attīstīt visās jomās. Korī visi dzied 
brīvprātīgi – mūsdienās nevienu 
nevar piespiest kaut ko darīt. Tā par 
dziedāšanu korī teic RTU Inženier-
zinātņu vidusskolas (IZV) jauktā 
kora dalībnieki. Skolēni IZV paši 
izteikuši vēlēšanos dziedāt un lūguši 
pedagogiem, lai sameklē jaunajam 
kolektīvam diriģentu. Pašu vēlme 
dziedāt korī IZV skolēnus atšķir no, 
iespējams, citiem skolu koriem, kur 
dziedāšana varētu būt arī «obligāti 
brīvprātīga».

Kad 2015. gadā RTU, izjūtot at-
bildību par inženierzinātņu attīstību, 
nodibināja IZV, kurā konkursa kārtī-
bā uzņēma eksaktajos mācību priekš-
metos gudrākos jauniešus no visas 
Latvijas, diezin vai kāds iedomājās, 

ka te mācīties sanākušajiem – pilsē-
tas un novada matemātikas, fizikas, 
ķīmijas olimpiāžu uzvarētājiem, arī 
valsts olimpiāžu godalgoto vietu ie-
guvējiem – dzīvē liela nozīme ir arī 
mūzikai, dziesmai un dejai. No mūsu 
sarunā klātesošajiem gandrīz 20 IZV 
koristiem tikai pieci nav mācījušies 
mūzikas skolā. Pārējie visi prot spēlēt 
kādu mūzikas instrumentu, tāpēc 
viņi var izveidot ansambli un dziedāt 
karaoki ne tikai RTU kopmītnēs. 
Daļa ir arī dejotāji, piemēram, Paulis 
Ernests Lauznis katru nedēļu dodas 
uz mājām Mazsalacā un piedalās 
savas bijušās skolas deju kolektīva 
mēģinājumos. Savukārt pianistu 
Vladislavu Aščeulovu, kurš skološa-
nos E. Dārziņa mūzikas vidusskolā 
nomainīja pret mācībām IZV, pērn-
ruden plašāka sabiedrība pamanīja, 
kad viņš uzstājās Latvijas Nacio-
nālajā bibliotēkā RTU organizētajā 

Māra Miķelsone
Foto – LETA

RTU Inženierzinātņu 
vidusskolas jauktais 
koris ir jaunākais 
universitātes 
mākslinieciskais 
kolektīvs un gatavojas 
savam pirmajam 
nopietnajam 
pārbaudījumam

Dziedāt bez piespiešanas

VAĻASPRIEKS

 Attēlā: Inženierzinātņu vidusskolas 
jauniešu jauktais koris kopā ar diriģenti  
Elīzu Hvani (priekšplānā).
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Pasaules Kultūras padomes balvu 
pasniegšanas ceremonijā. Roberts 
Pavlovskis dzied RTU jauktajā korī 
«Vivere», Ivars Dille spēlē trompeti 
RTU studentu pūtēju orķestrī «SPO», 
Ernests Tomass Auziņš – altu divos 
orķestros, Kristofers Tauriņš – trom-
bonu pūtēju orķestrī «Intermezzo», 
Jēkabs Leinis dzied Latvijas Mākslas 
akadēmijas korī «Senais kalns» utt.

Korim jādod vārds

Kad pagājušajā gadā RTU sieviešu 
kora «Delta» diriģentei Elīzai Hva-
nei piezvanīja universitātes Kultūras 
centra vadītāja Asja Visocka, viņai 
bijis pārsteigums, ka šī gudrīšu skola 
meklē diriģentu. A. Visocka teikusi – 
bērni grib dziedāt, un jautājusi Elīzai, 
vai viņa var aiziet parunāties ar sko-
lēniem. Elīza piekritusi un skolēniem 
tieši vaicājusi: «Vai jūs tiešām gribat 
dziedāt, varbūt jūs kāds piespieda?» 
«Mana pieredze rāda, ka visbiežāk ir 
ļoti maz to jauniešu, kuri paši grib 
dziedāt. Lielākoties viņiem to kāds 
liek darīt – vai nu skolotāji, vai ve-
cāki. Bet šis bija gadījums, kad paši 
skolēni patiešām gribēja dziedāt,» 
atceras Elīza. 

Korists Paulis Lauznis atgādina, 
ka sākumā skolā izveidots ansamblis, 
jo jaunajai izglītības  iestādei svinī-
gajos pasākumos bija nepieciešami 
priekšnesumi. Kad pēc gada IZV tika 
uzņemta jau otra klase, skolēni no-
sprieduši, ka jādibina koris un ieinte-
resējuši jauniņos dziedāt. 

Diriģente atceras, ka sākotnēji 
lauzījuši galvas, kāda veida dziedāša-
na tā būs: «Mēs esam par daudz, lai 
būtu ansamblis, bet par maz, lai būtu 
koris.» Varbūt taisīt katrai klasei savu 
ansambli? Galu galā nolēmuši, ka būs 
koris. Tagad tajā ir 24 dalībnieki.

Elīza Hvane atzīst, ka ar šiem 
jauniešiem viņai brīžiem ir grūti 
strādāt – viņi «pārāk gari un pā-
rāk daudz runā», prāto un par visu 
pauž viedokli. Koristi Uga Tauriņš, 
Jorens Āboliņš un Roberts Dobelis 
iestarpina, ka visi skolēni ir pieraduši 
daudz darīt, brīvajā laikā ir aizņem-
ti ar sportošanu, muzicēšanu un 
dejošanu. Kurš daudz dara, daudz 
arī paveic. «Esam normāli skolēni, 
gribam sevī attīstīt arī ko citu. Tāpēc 

sportojam, gribam dziedāt. Mēs gri-
bam sevi attīstīt visās jomās,» saka 
Roberts. Savukārt Jēkabs Leinis pie-
bilst, ka mūzika attīsta domāšanu, un 
viņu papildina Paulis: «Mēs visi esam 
domājoši.»

Pērn koris uz mēģinājumiem sa-
nāca reizi nedēļā, šogad – jau divas 
reizes. Diriģentei ar IZV kori, kuram 
gan vēl nav izdomāts un iedots vārds, 
augstu mērķu pagaidām nav. Tuvā-
kais un jaunajam korim arī nozīmī-
gākais uzdevums ir nevis piedalīties 
Dziesmusvētkos, bet gan šogad 20. 
maijā jauniešu koru skatē Valmierā. 
«Lai tiktu uz Dziesmusvētkiem, ir 
labi jānodzied. Mēs pagaidām to 
nevaram,» godīgi atzīst Elīza. Skatei 
Valmierā tiek mēģināta arī latviešu 
tautasdziesma «Rikšiem bērīt’ es 
palaidu» no III Latvijas skolu jaukto 
koru salidojuma dziesmu grāmatas 
«Kalniem pāri». Uz Valmieras skati 
IZV korim būs savi tērpi. «Mums 
atliek tikai kora nosaukumu izdo-
māt,» teic diriģente.

Elīza mūsu sarunas laikā 
Kronvalda bulvārī skolas zālē kora 
dziedātājiem arī atklāj, ka bez skates 
Valmierā kori ir pieteikusi patiešām 
grandiozam notikumam – 2018. gada 
18. novembrī «Arēnā Rīga» paredzē-
tajam koru un populārās mūzikas 
lielkoncertam, kas būs veltīts Latvijas 
valsts simtgadei. Elīza piebilst, ka 
pašreizējā 11. klase tad jau būs skolu 
beigusi, bet diriģentei ir vēlme ar vi-
siem skolēniem piedalīties šajā kon-
certā. «Taču pagaidām ļaujiet viņiem 
vēl ieskrieties,» klusi atbild Elīza uz 
jautājumu par kora lielajiem un tālā-
kajiem mērķiem. Viņa īsti tos neiz-
virza, jo ne vienmēr tos var sasniegt. 
Labāk iet uz mazākiem mērķīšiem, 
par tālāko tad redzēs.

«Gaismas pils» un CERN

Kad jautāju koristiem, kas ir viņu 
mīļākā dziesma, pirmā un ne vienīgā 
balss atskan par Jāzepa Vītola slaveno 
kordziesmu «Gaismas pils». Kāpēc 
tieši tā? Jo tā nav vienkārša dziesma, 
tā ir grūta, apgalvo jaunie dziedātāji. 
Pie grūtībām jaunieši te šķiet pie-
raduši, jo tās liek koncentrēties un 
meklēt atrisinājumu.

Pagājušā gada beigās IZV 11. kla-
ses skolēniem bija unikāla iespēja 
viesoties CERN – Eiropas Kodol-
pētniecības centrā Šveicē. Savukārt 
10. klases skolēni Rīgā virtuālā vizītē 
CERN devās ar videotilta starp-
niecību. Ko deva šī vizīte? Skolēni 
ieraudzījuši, kā tiek izmantotas tās 
zināšanas, kuras viņi apgūst arī IZV. 
Viņi uzzināja, cik apjomīgi ir cen-
trā veiktie pētījumi – pat vairākus 
gadu desmitus zinātnieki strādā, lai 
izpētītu kādu ne tikai sev, bet visai 
pasaulei nozīmīgu jautājumu. Jau-
nieši pēc vizītes CERN saskatījuši 
iespējas arī Latvijas pētniekiem. Uga 
Tauriņš ir pārliecināts, ka «izsisties» 
un izvēlēties savu pētījumu tematu 
var tieši Latvijas zinātnieki un tieši 
Latvijā, jo ārzemēs pētnieki pārsva-
rā strādājot kādas firmas specifiskā 
uzdevumā.

Vai mūzikai ir saikne ar matemā-
tiku un eksaktajām zinātnēm? Jore-
nam Āboliņam ir atbilde –  parasti 
eksaktajiem cilvēkiem ir attīstīta 
viena smadzeņu puslode, bet radoša-
jiem – otra. Tad nu, viņaprāt, mūzika 
attīsta šo otro smadzeņu puslodi un, 
risinot matemātikas uzdevumu, tam 
var pieiet radoši un rast oriģinālu 
atrisinājumu. 

KAS  IR RTU IZV?

Izglītības programmas īstenošanu 
sāka 2015./2016. gadā

Vidusskolas stratēģiskie uzdevumi: 
kvalitatīva izglītība; popularizēt 
inženierzinātnes un karjeras 
perspektīvu; spēcināt eksakto 
mācību priekšmetu skolotāju 
kapacitāti

2016. gadā – 1. vieta un ceļojošā 
balva «Lielā pūce» Ata Kronvalda 
fonda labāko mazo skolu reitingā

Patlaban skolā ir divas klases – 
10. un 11. klase, katrā 24 skolēni

Konkursā uz vietu skolā pretendēja 
vairāk nekā 10 jauniešu

IZV Atklātās inženierzinātņu 
olimpiādes uzvarētāji iegūst 
tiesības IZV iestāties bez konkursa



FAKULTĀTĒS

ARHITEKTŪRAS UN 
PILSĒTPLĀNOŠANAS FAKULTĀTE (APF)

RTU Goda doktora un Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda 
zīmes kavaliera Gunta Boles pirms 25 gadiem iedibinātā 
tradīcija pasniegt balvas labākajiem arhitektūras un 
būvniecības studentiem radusi turpinājumu. 22. decembrī 
APF tika atklāta mecenātu goda galerija un sveikti Gunta 
Boles balvas un profesora Ivara Strautmaņa Latvijas 
reģionālās arhitektūras prēmijas laureāti – APF diplomandi 
Sintija Altenburga (no labās) un Reinis Pakulis, kā arī 
Būvniecības inženierzinātņu fakultātes studente Krista 
Kapūna.

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS 
TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE (DITF)

DITF izgudrojumam – sensoram, kas nosaka robota pozīciju 
telpā polārajās koordinātēs un ir izstrādāts asociētā 
profesora Agra Ņikitenko vadībā –, piešķirts Eiropas patents. 
Datorzinātnes jomā tas nebūt nav biežs notikums, tāpēc DITF 
patiešām ļoti lepojas ar sasniegto.

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS 
FAKULTĀTE (EEF)

22. decembrī RTU EEF viesojās Ekonomikas ministrijas 
delegācija. Tika diskutēts par RTU lomu Latvijas 
enerģētikas politikas veidošanā. Ekonomikas ministrs 
Arvils Ašeradens viesojās fakultātes laboratorijās. 
Attēlā: RTU asociētais profesors, EEF Industriālās 
elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras vadītājs 
Pēteris Apse-Apsītis (no kreisās), katedras lektors  
M. sc. ing. Armands Šenfelds, ekonomikas ministrs Arvils 
Ašeradens un ministrijas pārstāve Olga Bogdanova.

ELEKTRONIKAS UN 
TELEKOMUNIKĀCIJU 
FAKULTĀTE (ETF)

RTU ETF pētnieki sadarbosies ar 
uzņēmumiem «Latvijas Mobilais 
telefons» (LMT) un «Nokia», veicot 
5G tīkla ieviešanas priekšizpēti 
un testēšanu. Attēlā: ETF dekāns 
profesors Jurģis Poriņš (no kreisās) 
un LMT prezidents Juris Binde 
piedalās projektam veltītajā preses 
konferencē.
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ZINĀTNISKĀS BIBLIOTĒKAS 
 RETUMU LASĪTAVA

23. janvārī RTU Zinātniskās bibliotēkas 5. stāvā durvis 
ir vērusi Retumu lasītava ar izstādi «Pagātnes elpa 
Zinātniskajā bibliotēkā». Ekspozīcija parāda, kādas 
vērtības glabājas bibliotēkas krājumos. Retumu lasītavā 
var aplūkot grāmatas no 19. gs. sākuma līdz 20. gs. 
30. gadiem. Te ir grāmatas gan par Rīgas vēsturi un 
Rīgas Politehnikumu, gan par Livonijas vēsturi, kā 
arī par Latvijas pirmās brīvvalsts tautsaimniecības, 
būvniecības, zinātnes un kultūras vēsturi. Unikāls ir 
fotoalbums — pielikums kāda studenta praktiskās 
darbības atskaitei —, kurā atspoguļota fotoreportāža 
par Rīgas vecā dzelzceļa tilta pār Daugavu pārbūves 
darbiem. Attēlā: RTU Zinātniskās bibliotēkas krājumā 
vecākā grāmata ir 1724. gadā izdotās vācu zinātnieka 
Jakoba Leupolda Tehniskās enciklopēdijas «Theatrum 
Machinarum» viens no sējumiem. 

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 
(IEVF)

2016. gadā RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte un Rīgas 
Biznesa skola ir augstu novērtētas starptautiskajā universitāšu un 
biznesa skolu reitingā «Eduniversal» («Eduniversal Business Schools 
Ranking»), pirmo reizi ierindojoties 4 palmu līgā, kas apzīmē īpaši augstu 
akadēmiskās institūcijas līmeni, izcilu kvalitāti un spēcīgu starptautisko 
ietekmi biznesa un vadības izglītībā. Kopumā reitingu veido 5 palmu 
līgas. Attēlā: IEVF dekāna vietniece mācību darbā profesore Inga 
Lapiņa, saņemot «Eduniversal» novērtējumu.

MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS 
ĶĪMIJAS FAKULTĀTE (MLĶF)

Lai veicinātu ķīmijas un dabaszinātņu skolotāju 
profesionālo darbību topošo ķīmijas studentu 
sagatavošanā, 7. decembrī RTU MLĶF notika seminārs 
«Ķīmija kā prioritāte». Tika apbalvoti ķīmijas skolotāji 
par veiksmīgu un regulāru topošo ķīmijas studentu 
sagatavošanu, izcili paveiktu darbu, spēju ieinteresēt 
skolēnus savā mācību priekšmetā un tālākām studijām 
augstskolā. Skolotājiem bija iespēja pašiem veikt 
eksperimentus dažādās fakultātes laboratorijās, lai 
ne tikai dziļāk iepazītu zinātniskos tematus, bet arī 
ķīmijas stundās skolā izmantotu iegūtās iemaņas un 
saņemtos metodiskos materiālus. Attēlā: Balvu no 
Latvijas Zinātņu akadēmijas fonda priekšsēdētāja 
Dr. chem. Bruno Andersona saņem Madonas Valsts 
ģimnāzijas ķīmijas skolotāja Dr. chem. Līvija Tomiņa.

MAŠĪNZINĪBU, TRANSPORTA UN 
AERONAUTIKAS FAKULTĀTE (MTAF)

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes 
struktūrvienības iekārtojas Ķīpsalā RTU Laboratoriju 
mājā. 2016. gada beigās MTAF noslēdza sadarbības 
līgumu ar Rīgas Teikas vidusskolu, lai informētu skolēnus 
un veicinātu interesi par inženiertehnisko zinātņu 
jomu. Janvārī Rīgas Teikas vidusskolas direktore un 
dabaszinātņu skolotāji tikās ar MTAF vadību un studiju 
programmu direktoriem, kā arī iepazinās ar MTAF jauno 
laboratoriju iekārtojumu, lai vienotos par konkrētām 
sadarbības formām un īstenotu skolēnu informēšanu 
par studiju iespējām RTU.
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RTU JAUNĀKIE IZDEVUMI

 RTU STUDENTU PARLAMENTA 
ŽURNĀLS «TUVĀK ZINĀTNEI»

Iznācis pirmais studentu veidots populārzinātnisks žurnāls 
par pētniecību inženierzinātnēs. RTU Studentu parlamen-
ta (SP) žurnāls «Tuvāk zinātnei» atraktīvā un konspektīvā 
veidā sniedz ieskatu visu RTU fakultāšu studentu pēt-
nieciskajos darbos – žurnālā iekļauti bakalaura, maģistra 
un doktora nobeiguma darbi, intervijas ar autoriem un 
fakultāšu dekānu vietniekiem zinātniskajā darbā. SP plāno 
žurnālu izdot divas reizes gadā, aptverot visas fakultātes.
Žurnāls pieejams elektroniskā formātā RTU SP interneta 
vietnē.

 «NO ALUS RAUDZĒŠANAS UN ZIEPJU 
VĀRĪŠANAS LĪDZ BIOMATERIĀLU UN 
EKOMATERIĀLU TEHNOLOĢIJĀM»

Autores Māra Lēruma un Līga Bērziņa-Cimdiņa apkopo-
jušas vēsturisku informāciju par dažādu nozaru ķīmijas 
tehnoloģijas mācību priekšmetu ieviešanu, par RTU Vis-
pārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedras un Vispārīgās ķīmi-
jas tehnoloģijas institūta (VĶTI) izveidošanu, mācībspēku 
pedagoģisko un zinātniskās pētniecības darbību no 1863. 
līdz 2016. gadam. Izdevums veltīts Vispārīgās ķīmijas 
tehnoloģijas katedras 76 gadu un RTU Rīgas Biomateriālu 
inovāciju un attīstības centra (RBIAC) 10 gadu jubilejai. 
Par grāmatas iegādes iespējām interesēties VĶTI pie 
Lāsmas Mālnieces. Grāmata pieejama RTU Zinātniskajā 
bibliotēkā.

 «VALSTS PARĀDS: FINANSIĀLĀS 
DROŠĪBAS NOVĒRTĒJUMS UN 
OPTIMĀLĀS POLITIKAS IZVĒLE»

Inženierekonomikas un vadības fakultātes docentes Na-
deždas Semjonovas zinātniskajā monogrāfijā apkopoti pē-
tījumu rezultāti, kas balstās uz 2003. – 2012. gada pasaules 
ekonomikas un valsts parāda rādītājiem. Autore iepazīs-
tina ar savu izstrādāto paplašināto defoltu veidu klasifikā-
ciju, analizē valsts parāda dinamikas tendences Latvijā, kā 
arī novērtē savstarpējās sakarības starp valsts parādu un 
valsts ekonomiskajiem un finanšu rādītājiem Eiropā un 
citos pasaules reģionos. Monogrāfija būs noderīga inže-
nierekonomikas un vadības specialitāšu studentiem, mā-
cībspēkiem, pētniekiem, kā arī visiem, kuri interesējas par 
finanšu un politikas saistību mūsdienās.

 «RTU DOKTORANTŪRAS 
ABSOLVENTU GADAGRĀMATA 2016»

Jau par tradīciju kļuvusi RTU Doktorantu studiju nodaļas 
veidotās grāmatas pasniegšana doktorantūras absolven-
tu izlaiduma ceremonijā. Arī šogad grāmatas veidotāji 
reprezentablā izdevumā latviešu un angļu valodā apko-
pojuši informāciju par doktorantūras absolventiem, viņu 
promocijas darbiem, lai viegli uztveramā formā parādītu 
jauno zinātnieku pētījumu rezultātus un tos popularizētu 
ne tikai akadēmiskajā vidē, bet arī plašākai sabiedrībai. 
Grāmata ierobežotā skaitā nonāks fakultātēs, bet digitālā 
formātā būs pieejama RTU mājaslapā rtu.lv, Doktorantu 
studiju nodaļas sadaļā.

NO ALUS RAUDZĒŠANAS 
UN ZIEPJU VĀRĪŠANAS 

LĪDZ BIOMATERIĀLU UN 
EKOMATERIĀLU TEHNOLOĢIJĀM

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedras un 
institūta izveidošana, izaugsme un attīstība  

(1863–2016)

ISBN  978-9934-10-887-7

Nevienu neiteresē, ko tu nevari, bet gan tas, ko tu vari.

/Rūdolfs Cimdiņš/
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RTU Izdevniecība

Valsts parāds:  
finansiālās drošības novērtējums 
un optimālās politikas izvēle

Nadežda Semjonova

Zinātniskā monogrāfija
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jonova   Valsts parāds: finansiālās drošības novērtējum
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ISBN 978-9934-10-914-0



RTU SP «Gada balvas 2016» laureāti
Aktīvākie mācībspēki: Gada mācībspēki:
Uģis Bratuškins (APF) Agrita Tipāne (APF)
Kaspars Kalniņš (BIF) Juris Mačāns (BIF)
Aleksandrs Kovancovs (DITF) Aleksejs Jurenoks (DITF)
Gatis Bažbauers (EEF)  Andrejs Podgornovs (EEF)
Pēteris Gavars (ETF) Jurģis Poriņš (ETF)
Tatjana Smirnova (ETHZF) Diāna Rūpniece (ETHZF)
Uldis Kamols (IEVF)  Aivars Gulbis (IEVF)
Valdis Kokars (MLĶF) Gunta Zommere (MLĶF)
Aleksandrs Januševskis (MTAF) Natālija Mozga (MTAF)

Jau otro gadu «Gada pašpārvalde 2016» – Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) pašpārvalde
«Gada students 2016» – Māra Skuja
«Gada projekts» – «STiKS 7»
«Gada FSP projekts» – RTU Lielā Ziemassvētku balle
«Gada studentu draugs RTU administrācijā» – RTU Studiju departamenta direktora vietnieks Uģis Citskovskis
«Gada plakāts» – projekta «Mehu ekspedīcija 2016» plakāts, autors Pauls Blumbergs
«Gada ideja» – APF «Atelpa»
«Gada studentu parlamenta aktīvists» – MTAF students Renārs Rutulis
«Gada valdes loceklis» – RTU SP viceprezidents Kristens Raščevskis
«Gada vecbiedrs» – Kristīne Vjakse
«Gada studentu interešu pārstāvis» – Marta Megne
«Gada labdaris» – uzņēmums «Bosch»
«Gada sabiedrotais» – RTU Dizaina fabrika
«Gada domubiedru grupa» – RTU & «Latvenergo» radošā laboratorija
«Gada PR ideja» – RTU SP lācis, autors Janeks Kalniņš

 Dažkārt matemātiskās funkcijas zinātniekiem 

 atklāj pārsteidzošas lietas par pasauli, bet mēdz 

 gadīties arī tā, ka kādas funkcijas pētīšana izceļ 

 gaismā vairāk jautājumu nekā atbilžu. 

 Vai arī šajās funkcijās slēpjas kas vairāk nekā 

 tikai matemātiskās darbības? 

y

x

Aprēķini, uzzīmē, uzzini!
1. y = x – 11; x ∈ (19; 35)

2. y = x – 7; x ∈ (19; 28)

9. y = –x + 31; x ∈ (10; 19)

10. y = 24; x ∈ (3; 35)

11. y = –3,1x + 102,2; x ∈ (22; 32)

8. y = 21; x ∈ (10; 28)

4.

5.

3. y = 3,1x – 15,6; x ∈ (6; 16)

y = 1,9375x – 8,625; x ∈ (6; 22)

y = –1,9375x + 65; x ∈ (16; 32)

6. y = 34; x ∈ (16; 22)

7. y = –x + 27; x ∈ (3; 19)

RTU Studentu parlamentam – 25 



Pavasaris 2017

Kāpēc RTU Inženierzinātņu 
vidusskolas skolēni 

izveidoja savu kori ?

Ko var iemācīties 
EEF «Latvenergo» 
radošajā laboratorijā?

Gada jaunais zinātnieks
Sandis Spolītis

par mērķiem sava mūža 
labākajā vecumā

Lielie jurģi Ķīpsalas studentu pilsētiņā

Toms Torims – pirmais latvietis 
Eiropas kodolpētnieku citadelē

NEZŪDAMĪBAS LIKUMS
Rīgas Tehniskās universitātes

Absolventu diena 

2017. gada 28. aprīlis no plkst. 16.00

Veltījums sievietēm zinātnē 
Vairāk informācijas: www.alumni.rtu.lv

Pirmoreiz Latvijā – 

RTU Lielais izlaidums

2017. gada 30. jūnijā «Arēnā Rīga» 
RTU visu deviņu fakultāšu absolventu 

Lielais izlaidums
RTU Absolventu salidojums


