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ATTĪSTĪBA

Pa kāpnēm lejup Rīgas Valsts 
2. ģimnāzijā pretī spurdz «vi-
dusskolniece» – gari plīvojoši 

jūraszili tilla svārki, virs baltās blūzī-
tes zaļa ādas īsjaka, kājās sudrabotas 
teniskurpes. Vairāk par mākslinie-
ciski gaisīgo tērpu pievelk viņas acu 
skats – dziļš un dzīvīgs par spīti tam, 
ka Virgīnija šajā dienas stundā – 
četros pēcpusdienā – jau jūtas nogu-
rusi. Viņa nav skolniece, Virgīnija Vī-
tola (27) ir fizikas skolotāja līdztekus 
uzreiz divās skolās – Rīgas Tehniskās 
universitātes Inženierzinātņu 
vidusskolā (RTU IZV) un Rīgas 
Valsts 2. ģimnāzijā.

Šogad Virgīnija saņēma «Ek-
selences balvu» fizikas skolotāju 
kategorijā. Balvu dabaszinātnēs un 
matemātikā piešķir patiesi izciliem 
skolotājiem, kuri vada mūsdienīgas 
un aizraujošas stundas, spēj ieinte-
resēt skolēnus mācīties eksaktos mā-
cību priekšmetus un palīdz katram 
skolēnam sasniegt labākos rezultātus. 
Latvijas Universitātes (LU) asociētais 
profesors fiziķis Vjačeslavs Kaščejevs 
pēc balvas pasniegšanas tviterī rakstī-
ja: «Amazing Virgīnija!! @JFSkola 
vadītāja, @Fizika LU absolvente un 
apburoša fizikas skolotāja izcīna «Ek-
selences balvu»».

Virgīnija, kura savu baznīcas ka-
lendārā ierakstīto vārdu mantojusi 
no Latgales vecmāmiņas, nāk no 
mākslinieku ģimenes – viņas tēvs ir 
pazīstamais karikatūrists, publicists 
un Lielvārdes XII gadsimta Uldeve-
na koka pils idejas autors Agris Lie-
piņš. Lai arī mākslinieka talantu Vir-
gīnija no vecākiem neesot mantoju-
si, šķiet, viņa saņēmusi lielu enerģi-
jas lādiņu – Virgīnija māca fiziku ne 
tikai divās Rīgas skolās, bet strādā 
arī RTU par profesora asistenti, 

Māra Miķelsone

RTU Inženierzinātņu 
vidusskolas un Rīgas 
Valsts 2. ģimnāzijas 
fizikas skolotāja 
Virgīnija Vītola šogad 
saņēma «Ekselences 
balvu», kuru pasniedz 
izcilam, mūsdienīgam 
eksakto zinātņu 
skolotājam

raksta doktora darbu LU Cietvielu 
fizikas institūtā un vada LU Jauno 
fiziķu skolu, katru mēnesi iedvesmo-
jot vairākus simtus skolēnu, un vēl 
spēlē futbolu. Viņas sīvākais kon-
kurents uz 2017. gada «Ekselences 
balvu», Tukuma Raiņa ģimnāzijas 
skolotājs Valdis Zuters, par Virgīniju 
teicis, ka viņa ir atradusi ļoti efektīvu 
veidu, kā savu enerģiju, entuziasmu 
un prieku par to, ko dara, nodot pa 
tiešo skolēniem. Virgīnija kopā ar 
grupu citu jaunās paaudzes skolotāju 
cer mainīt dabaszinātņu mācīšanu 
skolā. Cik daudzi no šīs grupas pēc 
gadiem paliks skolā? Virgīnija ir 
pārliecināta, ka vismaz divi – viņa 
un Valdis.

Ko jums deva «Ekselences balva», 
uz kuru konkurējāt ar kolēģi Valdi 
Zuteru?

Jā, mums bija sīva konkurence, 
un ar kolēģiem smējāmies, ka diezvai 
es balvu iegūšu. Man patika, ka va-
rēju redzēt, kādas mācību stundas ir 
citiem skolotājiem. Tas bija noderīgi 
pašapziņai – mūsu, jaunās paaudzes 
skolotāju, uzskati par to, kādai jābūt 
stundai, ir diezgan līdzīgi. Tā rodas 
kontakts ar tiem, kuri jau veido cil-
vēku tīklu, ar kuriem izglītības sistē-
mu varētu veidot tādu, kādu mums 
to gribas. Mēs visi – Ģirts Zāģeris, 
Valdis Zuters, Andris Pāvils Stikuts, 
Aigars Langins, arī iepriekšējā gada 
«Ekselences balvas» ieguvēja, Aiz-
kraukles novada ģimnāzijas skolo-
tāja Ludmila Belogrudova – esam 
satikušies Jauno fiziķu skolā. Šī ir tā 
komanda.

Tviterī atradu Jauno fiziķu skolas 
ierakstu, kas publicēts pirms gada 
un kurā jūs kopā ar Rīgas Valsts 

Amazing* Virgīnija

* pārsteidzoša (angļu val.)

CV  VIRGĪNIJA VĪTOLA

2014 – maģistra grāds, LU Fizikas 
un matemātikas fakultāte

No 2012 – Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 
fizikas skolotāja, elektronikas 
pulciņa vadītāja

2014–2016 – a/s «Sidrabe» tirgus 
analītiķe

No 2014 – LU Jauno fiziķu skolas 
vadītāja

No 2016 – RTU profesora asistente

No 2017 – RTU Inženierzinātņu 
vidusskolas fizikas skolotāja
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1. un 2. ģimnāzijas desmito klašu 
skolēniem pirms olimpiādes 
risinājāt uzdevumu par pazīstamo 
basketbolistu Kristapu Porziņģi – ja 
Porziņģis sēž 2 metrus no šūpoļu 
gala, cik tālu jāapsēžas tev, lai 
šūpoles būtu līdzsvarā? Vai arī – 
«Porziņģa teorēma»: ja laukumā 
atrodas Kristaps Porziņģis, tad 
varbūtība citiem spēlētājiem savākt 
atlēkušo bumbu tiecas uz nulli. Kā 
radās ideja par šiem uzdevumiem?

Tos mēs [Jauno fiziķu skolā] ko-
pīgi izdomājam. Toreiz Kristaps bija 
jāieposto NBA Zvaigžņu spēlē. Izdo-
mājām, ka to vajag darīt interesanti. 
Mūsu skolotāju komandā, kurā esmu 
es, Valsts 1. ģimnāzijas skolotājs 
Ģirts Zāģeris, Valdis Zuters un citi, ik 
pa brīdim ģenerējam saturu tā, lai ir 
interesanti citiem kaut ko uzzināt par 
Jauno fiziķu skolu. Daudz ko no tā, 
ko izdomājam un izmantojam Jauno 
fiziķu skolā, izmantojam arī savās 
mācību stundās citur.

Vai visi dotie lielumi Porziņģa 
uzdevumā bija zināmi un tie ir 
atrisināmi?

Jā, jā!

Vai tad nav jāzina, cik garš ir 
Porziņģis?

Ir jāzina, bet skolēniem ir jāprot 
arī sameklēt informāciju. Es tagad 
zinu, ka Porziņģis ir 2,21 metru garš. 
Jāteic, ka šis nebija nekāds konkur-
siņš, bet domāts vairāk pašu izklai-
dei – lai arī tie cilvēki, kuri skolā vairs 
nemācās, pārbauda sevi, vai prot izrē-
ķināt skolas matemātikas uzdevumus. 

Kas ir jaunās, interesantās lietas 
skolas mācību stundās, par ko jūs 
slavē? 

Man ar piemēriem vienmēr ir 
šausmīgi slikti – kad vaicā, kas ir 
iepriekš darīts, man ir ļoti slikta 
atmiņa. Atceros tikai fizikas for-
mulas. Mēs, jaunie fizikas skolotāji, 
nestrādājam standartizēti, mēs 

«Ekselences balvas» ieguvēja Virgīnija Vītola. Foto – Elīna Karaseva

darām citādi, domājot par to, kā es 
izstāstītu citam, lai saprastu pati. 
Nav tā, ka sēžu un pārdomāju – šajā 
stundā jāsāk ar to! Es domāju par 
visu loģisko ķēdīti – kā man tikt 
galapunktā, ja viņi zina šo un šo li-
kumu? Kādi ir loģiskie soļi? To visu 
veidoju diskusijas formā, ar skolē-
niem runājos, un viņi paši tiek līdz 
šiem jautājumiem, līdz piemēriem. 
Tad viņi ir vairāk ieinteresēti un ir 
kāds «āķis» stundā pašiem piedalī-
ties. Skolēniem ir jādomā līdzi un 
man jāprasa, kāpēc tas tā ir. Ar šo 
draudzēšanās metodi mēģinām iet 
uz priekšu. Mums visiem, kas ir šī 
jauno skolotāju paaudze, stundas 
[no citiem skolotājiem] atšķiras 
tieši ar šo ideju – visur «iet līdzi» 
loģiska domu ķēdīte – šis izriet 
no tā, padomāsim, kāpēc tas ir tā! 
Diskusija [ar skolēniem] varbūt arī 
ir tas jaunais. Ja cilvēks gaida, ka es 
pateikšu – lūk, šī lieta ir jādara tā, 
tas nenotiks.
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Tātad katra stunda ir radošs 
process ar savstarpēju sadarbību.

Jā. Iespējams, cilvēks domā, ka 
«Ekselences balvu» saņēmušo sko-
lotāju audzēkņi visu māk, viss ir lie-
liski, ar visiem ir kontakts. Nē, tā tas 
nav. Man ir klases, ar kurām tiešām 
nevaru atrast kontaktu, skolēni uz 
mani skatās caur pieri. Varbūt viņiem 
nav pieņemams, ka ar viņiem visu 
laiku mēģinu sarunāties, saku: «Kā-
pēc klusējat? Aiziet, iesaisties! Runā 
ar mani!» Nē, viņus nevar piespiest. 
Pašam skolēnam ir jābūt gatavam 
aktīvi iesaistīties, nevis «sēdēt» 
mobilajā telefonā vai citur. Ja iesais-
ties, tad sadarbība būs maksimāli 

jēdzīga. Tas, šķiet, ir ļoti spēcīgi iz-
teikts RTU IZV jauniešos. Viņi visu 
laiku ir gatavi ņemt to, ko viņiem 
dodu. Ja skolēnam nav šīs motivāci-
jas ņemt visu, ko skolotājs var dot, 
tas ļoti bremzē procesu. Ja nebūs at-
deves no skolēna, nekā nebūs.

Tātad skolēni RTU IZV atšķiras no 
citas vidusskolas skolēniem?

IZV skolēni ir jau izvēlējušies 
savu profilu, viņi noteikti būs in-
ženieri. Bet 2. ģimnāzijas bērni vēl 
domā [kas viņi būs]. Būtu negodīgi 
viņus salīdzināt, bet par IZV skolē-
niem var teikt, ka viņi ir motivētāki 
tieši eksaktajās zinātnēs. Tur ir arī 

citādāka mācīšanās, jo ir cits skolēnu 
skaits klasē, notiek grupu darbs, es 
ar katru skolēnu varu panākt, ka viņš 
tiešām saprot. Tāpēc arī ir rezultāts. 
Turklāt rezultātu panākt ir vieglāk, jo 
viņi jau ir nolēmuši, ka mācīsies fizi-
ku. Otrkārt, stundā ir 10–12 cilvēku. 
Tas ir pilnīgi citādāk nekā, ja klasē ir 
30 skolēnu. Mans mērķis ir panākt, 
lai arī šie 30 skolēni ir vispusīgi iz-
glītoti cilvēki. Bet apzinos, ka nevaru 
gaidīt, ka cilvēks, kas par savu profilu 
izvēlējies, piemēram, ekonomiku, 
fizikā būs «iekšā» tik ļoti, kā es kā 
skolotāja gribētu.

Kas jūs skolā kaitina visvairāk?
Droši vien tie brīži, kad nesagai-

du pretī atdevi, jo tas ir tas, no kā 
skolotājs «barojas». Es izdomāju, ko 
darīšu stundā, kā viss notiks, un, ja 
šis mans enerģiskais skrējiens atduras 
pret to, ka pārtrūkst savstarpējā ķēde, 
tas man «nomet» enerģiju. Tas ir kā 
īssavienojums baterijā – tikai tukši 
iztērē enerģiju.

Kas, jūsuprāt, būtu jāmaina skolā, 
lai pārtrauktu runas, ka izglītības 
sistēmā viss ir slikti?

Man šķiet, ka ir jāsāk no pašiem 
pamatiem. Neviens nav spējīgs skolā 
mācīt visus priekšmetus, lai skolēns 
tos kvalitatīvi varētu apgūt. Par mo-
tivācijas jautājumiem – uzņemšanā 
augstskolās jābūt stingrākām pra-
sībām. Latvijā ir tikai dažas augst-
skolas, uz kurām ir lielāks konkurss, 
bet principā skolēnam nav jāieliek 
nekāds lielais darbs, [lai tiktu uz-
ņemts augstskolā]. Tā varētu būt 
viena lieta, kā celt skolēnu motivā-
ciju mācīties. Tas būtu jādara jau no 
9. klases.

Pavisam sliktās skolas arī neva-
jadzētu uzturēt, un ir jautājums, vai 
šo skolu beidzēji vispār ir pelnījuši 
vidusskolas diplomu. Centralizēto 
eksāmenu jēga ir diezgan maza, ja 
eksāmenu var nokārtot ar 5 % zinā-
šanu. Tas būtu jāmaina. Ja cilvēks trīs 
gadu laikā spēj iemācīties tikai 10 % 
no vajadzīgās mācību vielas, viņš ek-
sāmenu nav nokārtojis. Ja nevar mā-
cīties, tad to nevajag tā vienkārši laist 
cauri. Citādi visu laiku [izglītības 
sistēmā] viss notiek it kā ar baltiem 
cimdiem – nedrīkst nevienu aiztikt. 

Virgīnija Vītola (no kreisās) un viņas konkurente cīņā par «Ekselences balvu» 
matemātikas skolotāja no Limbažu novada ģimnāzijas Ieva Rukšāne pēc svinīgās 
ceremonijas fotografējas kopā ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Foto – Toms 
Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments

Virgīnija Vītola kopā ar skolēniem. Foto – no personīgā arhīva
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Tas arī noved pie tā, ka neviens nav 
īsti atbildīgs par izglītības kvalitāti, 
jo tāpat kaut kāds diploms būs – vai 
mācies labi vai slikti.

Kā panākt, ka skolēni pēc 9. kla-
ses beigšanas ir gatavi plašāk paska-
tīties, kādas profesijas ir vajadzīgas, 
visdrīzāk, ir atkarīgs no valstiskā 
līmeņa, no sabiedrības atbalsta da-
baszinātnēm. Sabiedrībai pašai būtu 
jānonāk pie tā, ka mācīties dabaszi-
nātnes ir prestiži. Īstenībā IZV jau uz 
to pusi velk – mācības [šajā skolā] ir 
padarītas par prestižu lietu.

Taču visai Latvijai ar vienu IZV 
ir par maz. Kā pati nonācāt līdz 
fizikai? Jūsu tēvs ir mākslinieks 
Agris Liepiņš.

Mamma arī ir māksliniece. Abi 
beiguši Mākslas akadēmiju. Mākslā 
man nav nekādu dotību. Domāju, 
ka visam sākums bija tā pati 9. klase, 
kad nevarēja saprast, ko darīt tālāk. 
Mana vecākā māsa Ventspils Augst-
skolā mācījās par tulku. Gribēju būt 
kā māsa, bet sapratu, ka tulks arī nav 
īsti man. Rīgas Centra humanitārajā 
vidusskolā bija interesants skolotājs 
Linards Kalvāns. Kopā nodarbojā-
mies ar sportu, skrējām maratonus. 
Tā arī iepazinos ar fizmatu kompā-
niju. Sapratu, ka šie ir cilvēki, kuri 
man patīk, iepatikās viņu domāšanas 
veids. Aizgāju studēt, lai gan zināju, 
ka tā nebūs vieglākā izvēle. Sākumā 
augstskolā bija ļoti grūti, tikai uz 
3. kursa beigām varēju teikt, ka kļuvu 
par fizmatu. Viss ļoti iepatikās uz 
maģistra darba laiku. Sākot pašam 
mācīt fiziku skolā, beidzot saproti tās 
pamatus – tā teiks visi, kuri māca. 
Lai varētu izskaidrot citiem, pašam 
ir kārtīgi jāsaprot. Mani aizrāva arī 
Jauno fiziķu skola, sapratu, ka zināt-
ne nav tas, ko gribētu darīt, bet gan 
mācīt. Un skolotāja darbs nav nekāda 
sodība.

Vai Latvijā vajadzētu debatēt par to, 
kuri ir nozīmīgāki – fiziķi vai liriķi?

Vajag draudzēties. Mēs Jauno 
fiziķu skolā to jau darām, īpaši kopā 
ar fondu «Viegli». Viņi aicina mūs 
uz pasākumiem radošiem cilvēkiem. 
Piemēram, bija pasākums «Fizikas 
pavasaris». Viņi lika taisīt mākslas 
darbu par tēmu «Elektromagnētiskie 

viļņi». Tas īstenībā labi sader. Bērni 
no šiem pasākumiem atgriežas un 
saka: «Jā, es fiziku nebūtu izvēlēju-
sies, bet…» Bērni saprot – izrādās, ka 
saskare ar eksaktajām zinātnēm nav 
briesmīga. Šādā apvienojumā fizma-
tus var padarīt mazliet radošākus, bet 
humanitāros – mazliet eksaktākus. 
Tas ir izcili. Ja nevar paskatīties pla-
šāk, neko jaunu nevar radīt ne eksak-
tie, ne humanitārie.

Vai futbola spēlēšana palīdz 
enerģijas atjaunošanai?

Jā. Nevar tikai mācīties vai mā-
cīt, ir jārealizējas arī citādi – radoši, 
sportiski. Vakaros aizejot paspēlēt 
futbolu, varu atslēgties. Nav jādomā 
par darbu, jo darba diena sanāk no 
astoņiem rītā līdz astoņiem vakarā. 
Tā katru dienu, arī sestdien, kādus 
divus vai trīs gadus. Kopumā tas ir 
nogurdinoši. Nezinu, cik ilgi tā iz-
turēšu. Futbols vai cita veida fiziskā 
slodze ļoti palīdz kompensēt domā-
šanas slodzi.

Jūs nesen nomainījāt darbu augsto 
tehnoloģiju uzņēmumā «Sidrabe» 
pret darbu RTU. Cik ilgi esat RTU?

Kopš šā studiju gada sākuma. 
Manā pārraudzībā ir studentu 
praktiskie darbi pie RTU Tehniskās 
fizikas institūta direktora profesora 
Māra Knites – viņš lasa lekcijas au-
tobūves inženieriem, arī medicīnas 
inženierijas studentiem. Daži no 

viņiem – kādi četri – ir mani skolēni. 
Viņi izvēlējušies savu profesiju.

Jūs rakstāt doktora darbu. 
Pastāstiet, par ko būs šis darbs!

Mēs pētām luminiscentos mate-
riālus – kā tos uzlabot. Ir tāda grupa 
materiālu – alumināti, kas aktivēti 
ar retzemju joniem, kuri ļoti labi un 
ilgi spīd, pat līdz 20 stundām. Īsti 
nav skaidrs, kas tur notiek, kādi ir 
tie elektronu pārejas procesi. Mans 
mērķis ir šo zināšanu robežu «pas-
tumt uz priekšu». Kad sapratīs, kā 
tie elektroni vai caurumi ķeras, varēs 
izdomāt, kā to kontrolēti uzlabot, lai 
padarītu spīdēšanu intensīvāku. Tad 
varēs ražot kādas lietas, kas skaisti 
un ilgi spīd. Piemēram, kādā no 
bagātākajām valstīm autoceļu apmaļu 
līnijas jau tagad spīd daudz labāk 
nekā pie mums. Tas ir labs pielieto-
jums – spīdēt bez elektrības izmanto-
šanas. Visai zinātnei apakšā ir prak-
tiskā domāšana, citādi nav jēgas, ja 
pēc tam to ideju nevari komercializēt.

Jūs rakstāt: mani sapņi saistās 
ar manu darbu, un tā ir ļoti laba 
sajūta, kad lēnām, ar cītīgu darbu 
tie sāk piepildīties! Kas ir šie sapņi?

Gribu, lai mani atzīst, lai skolē-
ni mani «ņem pretī» un grib mani 
satikt pēc gadiem, kad būs kaut ko 
izmācījušies, lai viņi ir jēdzīgi cilvēki. 
Lai varu nopelnīt ar to, ko daru. Tādi 
piezemēti sapņi. 

Vakaros Virgīnija spēlē futbolu, lai varētu atslēgties. Foto – no personīgā arhīva
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STUDIJAS

Māra Miķelsone

Rīgas Tehniskajā 
universitātē (RTU) 
jauniešiem būs iespēja 
studēt jaunās studiju 
programmās, vienā no 
tām mācības notiks 
sadarbībā ar Latvijas 
Kultūras akadēmiju

Jaunas studiju izvēles  
iespējas RTU

Latvijas lielākā universitāte RTU 
sagatavojusi un iesniegusi li-
cencēšanai Augstākās izglītības 

kvalitātes aģentūrai (AIKA) četras 
jaunas studiju programmas, radot 
daudzveidīgas un jaunas iespējas ap-
gūt modernas zināšanas.

No četrām studiju programmām 
divas ir bakalaura, divas – maģistra 
studiju programmas. 

Jaunajā studiju gadā būs iespēja 
studēt divās jaunās bakalaura pro-
grammās, bet tuvākajā nākotnē – arī 
divās jaunās maģistra programmās.

Jaunas studiju programmas

Bakalaura profesionālo grādu indus-
triālajā dizainā un industriālā dizaina 
inženiera kvalifikāciju pēc pozitīva 
AIKA lēmuma pieņemšanas varēs ie-
gūt studiju programmā «Industriālais 
dizains», ko varēs apgūt RTU Mašī-
nzinību, transporta un aeronautikas 
fakultātē (MTAF). Bakalaura akadē-
misko studiju programmu «Radošās 
industrijas» Inženierekonomikas un 
vadības fakultāte (IEVF) izveidojusi 
kopā ar Latvijas Kultūras akadēmiju. 



9

RTU būs divas jaunas pro-
grammas maģistra grādu iegūša-
nai – DITF izstrādāta programma 
«Finanšu inženiermatemātika», bet 
E-studiju tehnoloģiju un humani-
tāro zinātņu fakultātē (ETHZF) būs 
iespēja apgūt programmu «Digitālās 
humanitārās zinātnes».

Ko iemācīsies

Studiju programmas «Industriālais di-
zains» absolventi būs speciālisti, kuri
spēs piedāvāt inovatīvus risinājumus 
ar videi draudzīgu pieeju. Absolvējot 
studiju programmu, jaunie speciālisti 
spēs izstrādāt dažādus mašīnbūvnie-
cības un citu inženierzinātņu jomu 
produktus – transportlīdzekļus un to 
papildaprīkojumu, dažāda veida apa-
rātus, sadzīves tehniku, trenažierus 
utt., kā arī pilsētvides objektus (sa-
biedriskā transporta pieturvietas, par-
ku soliņus, gaismas ķermeņus u.c.). 

Programmā «Radošās indus-
trijas» liela daļa studiju notiks 
Latvijas Kultūras akadēmijā, un tās 
absolventi spēs radīt daudzpusī-
gus inovatīvus risinājumus, varēs 
strādāt radošo industriju – kultūras, 

Studiju programmas Augstskola/Fakultāte Studiju 
līmenis Studiju ilgums Iegūstamais grāds

Industriālais dizains  
(Industrial Design) 

RTU MTAF Bakalaura 
profesionālās 
studijas

4 gadi pilna laika 
studijām

bakalaura profesionālais 
grāds industriālajā 
dizainā; industriālā dizaina 
inženiera kvalifikācija

Radošās industrijas  
(Creative Industries) 

RTU IEVF kopīga studiju 
programma ar Latvijas 
Kultūras akadēmiju 

Bakalaura 
akadēmiskās 
studijas

3 gadi pilna laika vai 
4 gadi nepilna laika 
studijām

humanitāro zinātņu 
bakalaurs radošajās 
industrijās

Digitālās 
humanitārās 
zinātnes  
(Digital Humanities)*

RTU ETHZF Maģistra 
akadēmiskās 
studijas 

2 gadi pilna laika 
studijas

inženierzinātņu maģistra 
grāds digitālajās 
humanitārajās zinātnēs

Finanšu  
inženiermatemātika  
(Financial 
Engineering 
Mathematics)* 

RTU DITF Maģistra 
akadēmiskās 
studijas

2 gadi pilna laika vai 
2,5 gadi nepilna laika 
studijas 

dabaszinātņu maģistra 
grāds matemātikā

mākslas, dizaina un tām radniecīgās 
jomās. Absolventi paši spēs veidot 
jaunus produktus un pakalpojumus, 
dibināt uzņēmumus un piedalīties 
uzņēmējdarbībā, organizēt projektus, 
atbalstīt radošo personu karjeru 
veidošanu, sekmējot kultūras un 
radošo industriju attīstību dažādos 
sektoros. Programmas absolventi 
spēs arī veikt pētījumus, lai veidotu 
sabiedrībā izpratni par radošo 
industriju nozīmi.  

«Finanšu inženiermatemātikas» 
maģistra studiju programmā stu-
denti padziļināti apgūs jaunus ma-
temātikas un finanšu instrumentus 
un metodes, lai novērtētu finanšu 
tirgu, noteiktu finanšu ieguldījumu 
stratēģijas un novērtēšanas metodes. 
Studentiem būs iespēja iemācīties, 
kā radīt, izstrādāt un vadīt jaunus 
finanšu produktus. Tiks piedāvātas 
plašas inovāciju iespējas darbam 
ar jauniem vērtspapīru un finanšu 
instrumentiem.

«Digitālās humanitārās zinātnes» 
ir jauna un strauji augoša starpdis-
ciplināra nozare. Galvenie aplūkoja-
mie temati ir ar humanitārajām zi-
nātnēm un kultūras studijām saistīta 

datu digitalizācija, reprezentācija un 
arhivēšana, apstrāde, vizualizācija 
un analīze. Programmas veidotāji 
norāda, ka šie dati var būt tekstuāli 
un multimediāli (videoieraksti, ska-
ņas ieraksti, attēli, fotogrāfijas un 
artefakti). Par studiju programmas 
nepieciešamību liecina pieaugošs 
pieprasījums pēc speciālistiem ar 
kvalifikāciju un grādu šādā starpdis-
ciplinārā jomā.

Budžeta vietas un mācību 
maksa

Bakalaura studiju programmā «In-
dustriālais dizains» paredzētas 20 bu-
džeta vietas, kā arī maksas studiju 
vietas. Reflektantiem būs jākārto 
iestājeksāmens zīmēšanā. 

Kopumā RTU Senāta ap-
stiprinātajā uzņemšanas plānā 
2017./2018. akadēmiskajā gadā pa-
matstudiju programmās paredzētas 
2005 studiju vietas deviņās fakultātēs 
un četrās reģionālajās filiālēs. Vis-
vairāk tā saukto budžeta studentu 
RTU paredzēts uzņemt DITF – 438, 
MTAF – 369 un Materiālzinātnes un 
lietišķās fakultātē (MLĶF) – 208. 

* Šajās programmās būs iespēja studēt tuvākajā nākotnē.
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PANĀKUMI

simulējot notikumus, kas bija neilgi 
pēc Lielā sprādziena, palīdz mazliet 
vairāk uzzināt, no kurienes esam 
cēlušies un kas esam. Savukārt par 
lielāko zinātnes atklājumu Artūrs uz-
skata Higsa bozona – subatomiskas 
daļiņas, kas atbildīga par Visuma vei-
došanos pirms gandrīz 14 miljardiem 
gadu, atklāšanu.

Biomedicīna aizved līdz 
CERN

CERN ir nepieciešams cilvēks ener-
gosistēmu kontrolei – tā pirms gada 
e-pasta vēstulē Artūram rakstīja RTU 
profesors un tagad jau CERN zināt-
niskais līdzstrādnieks Toms Torims. 
Tas bija Artūra iepazīšanās sākums ar 
CERN. Pēc bakalaura studijām RTU 
jaunais elektroinženieris bija turpi-
nājis studijas enerģētikā Vācijā vienā 
no šīs valsts labākajām augstskolām – 
Āhenes Tehniskajā universitātē. 
Āhenē Artūrs arī uzrakstīja maģistra 
darbu, bet – biomedicīnā.

Varbūt var teikt, ka CERN dok-
tora darbam pamati tika ielikti jau 
Āhenē – Artūrs atzīst, ka viņa dok-
tora darbs nebūs nekādi saistīts ar 
elementārdaļiņu fiziku, kas ir CERN 
«profils». Artūram triju gadu laikā 
jāizstrādā tāda sistēma, kas bezkon-
taktu veidā Lielā hadronu paātri-
nātāja 27 kilometru garajā tunelī, 
kas atrodas 100 metru zem zemes, 
nepieciešamības gadījumā var atrast 
cilvēku un, izmantojot radarus, no-
teikt viņa sirdsdarbību un elpošanu. 
Vienkāršoti paskaidrojot, Artūrs 
teic, ka «mērķis ir izstrādāt sistēmu, 
kura katastrofas vai kādā citā gadī-
jumā bezkontakta veidā var noteikt 
cilvēka klātbūtni tunelī pat, ja viņš ir 
kaut kur noslēpies, nokritis, aprakts 

Māra Miķelsone

Jaunais zinātnieks 
Artūrs Ivanovs ir viens 
no nedaudzajiem 
Latvijas pārstāvjiem, 
kuri strādā 
prestižajā Eiropas 
Kodolpētniecības 
centrā

zem gruvešiem, un bezkontaktu 
veidā «sajust» viņa sirds un plaušu 
aktivitāti».

Āhenē jaunais zinātnieks jau 
bija pētījis, vai ir iespējams noteikt 
cilvēka sirdsdarbību un elpošanas 
ritmu bezkontakta veidā, piemēram, 
izmantojot radarus jeb wireless. Kā 
analogu Artūrs min policijas izman-
toto automašīnas ātruma noteikšanas 
detektoru principu: «Tieši tas pats 
var tikt arī izmantots, lai noteiktu cil-
vēka vitālo orgānu aktivitāti.» Izstrā-
dājot elektromagnētiskās simulācijas 
programmu, jaunais zinātnieks Āhe-
nē guvis apstiprinājumu, ka to var 
noteikt. Artūrs piebilst, ka viņš nebūt 
nav bijis pirmatklājējs, taču Āhenes 
Universitāte devusi viņam grūdienu 
doties šajā pētniecības virzienā. Vei-
kums bijis sekmīgs, Artūrs universi-
tātē saņēmis augstu novērtējumu.

Strādāt cilvēka labā

CERN viņš sadarbojas ar šim cen-
tram salīdzinoši jauno robotikas gru-
pu, kas attīsta robotus Lielā hadronu 
paātrinātāja vajadzībām. Galvenais 
mērķis ir robotus izmantot cilvēka 
vietā Lielā hadronu paātrinātāja bīs-
tamajās zonās, kur ir paaugstināta 
radiācija. Katrā pētījumā, ejot uz 
galveno mērķi, CERN tiek izgudrotas 
daudzas citas inovācijas, kuras pēc 
tam tiek izmantotas citur pasaules 
tuneļos. 

Arī Artūrs atzīst, ka viņa uz-
devums ietver ļoti daudzus jaunus 
izaicinājumus, piemēram, robotam 
pašam ir sarežģīti saprast, kurš ir cil-
vēks un kurš – nav. Ja robots redz cil-
vēku nedabiskā pozā – piemēram, ar 
vienu roku vai kā citādi, kas neatbilst 
ieprogrammētajam, tad jāizstrādā 

Enerģētiķis ar  
biomedicīnas interesēm

Viņš ir neparasts enerģētiķis – 
ar interesi par biomedicīnu. 
Mūsdienu patērētājsabiedrī-

bai neparasta ir arī Artūra atzīšanās, 
ka zinātnē nedarbojas naudas dēļ, 
viņu virza ideja: «Man liekas forša 
doma, ka tu vari daļu savas dzīves 
ziedot kaut kam lielākam. Tas mani 
virza. Neesmu tā tipa cilvēks, kas 
strādā uzņēmumā, lai gūtu peļņu. 
Mani tas neuzrunā, tā nevaru nor-
māli funkcionēt.»

Jūrmalnieks, Rīgas Tehniskās uni-
versitātes (RTU) doktorants Artūrs 
Ivanovs (26) ir to uz vienas rokas 
pirkstiem skaitāmo Latvijas zinātnie-
ku pulkā, kuriem ir iespēja strādāt 
Eiropas Kodolpētniecības centrā 
(CERN) un piepildīt savus zinātnieka 
sapņus. Izturējis pārbaudi, Artūrs 
turpmākos trīs gadus darbosies 
CERN un izstrādās doktora darbu. 

Maijā Rīgā, CERN zinātnes 
nedēļas laikā, viņš iepazīstināja ar 
Lielo hadronu paātrinātāju – kā tas, 
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sarežģītāki algoritmi, lai robots arī to 
atpazītu kā cilvēku.

Zinātnieks uzsver CERN atvēr-
tību un dalīšanos ar saviem atklāju-
miem, kas ir pieejami un izmantoja-
mi ikvienam visā pasaulē. Atvērtība 
ir arī tā garantija, lai tos neizmantotu 
ļaunos un militāros nolūkos.

Inženierim iekārojama vieta

CERN ir diezgan iekārojama vieta 
jebkuram inženierim, jo tas ir liels 
vārds, atzīst Artūrs. «Ja tu esi strā-
dājis CERN, ikviens darba devējs to 
novērtēs,» viņš spriež. Konkurss uz 
vienu darba vietu CERN ir milzīgs.

Arī Artūru CERN uzreiz nepie-
ņēma – savu varēšanu bija jāpierāda. 
Šogad viņš divus mēnešus strādāja 
Šveicē, risinot enerģētisku problēmu. 
Uzlaboja stendu un validēja algorit-
mu, kas nosaka enerģijas ielādes un 
izlādes daudzumu baterijām, kuras 
tiek izmantotas paātrinātāja tunelī 
braucošā autonomā robota darbinā-
šanai. Pa tuneli brauc vilcieniņš, kas 
monitorē dažādas lietas, piemēram, 
skābekļa daudzumu tunelī, radioak-
tivitāti vai tuneļa ģeometriju, uzņe-
mot fotogrāfijas, kuras salīdzina, lai 
noteiktu, vai tunelī nerodas plaisas. 
Robotu darbina baterijas, un tās 
nav bezgalīgas. Tāpēc, domājot par 
eksperimentu drošību, jāparedz un 
jānovērš visi riski, piemēram, ka ro-
bots piepeši enerģijas izlādēšanās dēļ 
paliek kaut kur tuneļa vidū un tam 
pakaļ jāsūta cits robots vai notiek ba-
terijas sakaršana un uzsprāgšana. Tas 
CERN var radīt lielas problēmas un 
zaudējumus, jo hadronu paātrinātājs 
ir ļoti jutīga iekārta. 

Sākumā bijusi iecere, ka Artūrs 
šajā jutīgajā mehānismā darbosies pie 
sprieguma kvalitātes uzturēšanas – ja 
elektrības spriegums paātrinātājā 
mainās tikai kaut par procenta simt-
daļu, ļoti daudzas iekārtas drošības 
dēļ atslēdzas. Pēc tam tās restartēt un 
no jauna palaist prasa milzīgus resur-
sus. Turklāt, ja šī atslēgšanās notiek 
pusceļā, kamēr rit eksperimenti, tā ir 
gandrīz vai katastrofa, jo CERN katra 
šāda dīkstāve stundā izmaksā desmi-
tiem tūkstošus eiro. Lai arī sadarbība 
ar šo grupu Artūram nesanāca, viņa 
veikumu CERN labi novērtēja – tika 

uzlabota esošās iekārtas precizitāte 
un Artūrs saņēma uzticības pilnu 
atzinību – «mēs ticam, ka tu vari to 
paveikt». Tas pavēra iespēju doktora 
darba izstrādei.

Sapnis – palīdzēt cilvēkiem

Artūra sapnis ir izgudrot kaut ko 
jaunu, kas palīdzētu cilvēkiem. Arī 
CERN uzdevumi ir saistīti ar biome-
dicīnu, kas viņu ļoti aizrauj. «Es būtu 
baigi laimīgs, ja man izdotos izstrā-
dāt pašu sistēmu, kas atrod cilvēkus 
tunelī,» saka Artūrs un piebilst – ja 
paveiksies, nodibināt arī savu uzņē-
mumu. Šis sapnis viņam neesot mai-
nījies kopš bakalaura studiju laikiem.

Tāpat kā jaunā aizraušanās kopā ar 
draudzeni kāpt augstajos Alpu kalnos, 
kas paver plašāku apvārsni, Artūram 
domas plašumu devusi fiziķa Alber-
ta Einšteina biogrāfija, jo «viņš bija 
tāds ļoti brīvi domājošs». Artūram 
iemirdzas acis, atceroties lasīto par 
Einšteina vīziju – kā tas būtu – jāt uz 
gaismas stara. Un Einšteins visu dzīvi 
turējās pie saviem sapņiem.

Jaunajam zinātniekam iedvesmas 
avots bijis arī Āhenes Universitātes 
profesors Armins Šnetlers, kurš ar 
saviem studentiem runājis kā līdzīgs 
ar līdzīgu un ļoti vienkārši izskaid-
rojis sarežģītas lietas. «Tas man deva 
otro iedvesmu mācīties enerģētiku. 
Kad tās lietas saproti ļoti vienkārši, 
arī pašam kļūst interesanti. Diezgan 
bieži profesoriem gan RTU, gan Āhe-
nē tā ir problēma.»

Artūrs piemin vēl vienu savu 
skolotāju. Šveices jauno tehnoloģiju 
giganta «ABB» pārdošanas depar-
tamentā praksē viņš nostrādājis 
pusgadu un, esot vidus punktā starp 
pārdošanas menedžeriem un inže-
nieriem, iemācījies komunikāciju ar 
cilvēkiem. Viņa vadītājs bija Jevgēņijs 
Soboļevs, kurš Artūram ir paraugs 
tam, ka jādara ir vairāk nekā liek 
amata pienākumi, un iemācīja dalī-
ties, negaidot neko pretī. «Viņš deva 
brīvību un iesaistīja lietās, kas viņam 
nemaz nebija jādara, jo saprata, ka 
pats to gribētu, ja būtu manā vietā. 
Tāpat tagad strādāju arī ar saviem 
studentiem.» 

Artūrs Ivanovs RTU Arhitektūras fakultātē interaktīvā CERN izstādē ikvienam ļāva 
izmēģināt, kā var «spēlēt futbolu» ar protoniem, kā Higsa daļiņas piešķir matērijai 
masu, tā dodot izpratni, kā tika atklāts Higsa bozons. Foto – LETA
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RTU ved Latviju uz CERN
Dita Arāja 
Foto – LETA

Maija priekšpēdējā 
nedēļā Rīgas Tehniskā 
universitāte (RTU) 
plūca sava piecu gadu 
mērķtiecīga darba 
augļus – Latvijā 
vizītē ieradās Eiropas 
Kodolpētniecības 
centra (CERN) 
delegācija, lai 
veidotu savstarpējus 
kontaktus, rosinot 
Latviju kļūt par CERN 
dalībvalsti. 

Latvijā viņiem jau pirmās tikša-
nās laikā izglītības un zinātnes 
ministrs Kārlis Šadurskis pa-

sniedza Ministru prezidenta Māra 
Kučinska parakstītu vēstuli, kurā 
valdības vadītājs simboliski aplieci-
na, ka Latvija ir gatava sākt procesu, 
lai jau drīzumā kļūtu par CERN 
asociēto, bet vēlāk – arī par pilntiesī-
gu dalībvalsti. 

RTU šāds mērķis – Latviju ievest 
CERN – bijis jau kopš 2012. gada, 
kad RTU noslēdza līgumu ar šo pa-
saules galveno daļiņu fizikas izpētes, 
inovāciju un zinātnisko atklājumu 
centru, kur jau 60 gadu sastopas 
spožākie prāti un top revolucionāras 
tehnoloģijas, kas ietekmē globālo at-
tīstību. Tieši CERN ir izgudrots in-
ternets un pirms pieciem gadiem tika 
pierādīta dievišķās daļiņas jeb Higsa 
bozona eksistence, tā sperot vēl vienu 
svarīgu soli Visuma veidošanās izpē-
tē. Latvijai iestājoties CERN, plašas 

sadarbības iespējas starptautiskos 
projektos pavērtos ne tikai Latvijas 
zinātniekiem, bet arī uzņēmējiem, 
kuri ar saviem pakalpojumiem varētu 
pretendēt uz CERN pasūtījumiem. 
Uzņēmēju iespējas CERN tika ap-
spriestas īpašā CERN amatpersonu 
un zinātnieku, kā arī Latvijas uz-
ņēmēju apaļā galda diskusijā, kurā 
uzņēmēji iepazinās ar CERN piedā-
vātajām iespējām. 

CERN zinātnes nedēļas laikā, 
kas Latvijā norisinājās no 22. līdz 
26. maijam, CERN zinātnieki lasīja 
lekcijas, plašam interesentu lokam 
piedāvājot iepazīties ar CERN un tā 
pētījumiem. Piemēram, uzzināt par 
Lielo hadronu paātrinātāju un atklā-
jumiem, kas veikti ar tā palīdzību, 
un kādi pētījumi iecerēti nākotnē. 
Līdztekus tam RTU Dizaina centrā 
darbojās interaktīvā izstāde, kur ik-
vienam bija unikāla iespēja, «spēlējot 
futbolu» ar protoniem, novērot, kā 
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Higsa daļiņas piešķir matērijai masu, 
tā gūstot izpratni, kā tika atklāts 
Higsa bozons un kas vispār ir Higsa 
lauks un kāpēc tas ir tik svarīgs mūsu 
eksistences jautājums. 

RTU jau kopš 2012. gada oktobra 
ir līgums ar CERN, kas ļauj centra zi-
nātniskajos projektos iesaistīties RTU 
zinātniekiem, dod iespēju studiju 
vizītēs CERN viesoties RTU zinātnie-
kiem, doktorantiem, kā arī Latvijas 
fizikas skolotājiem. 2016. gada ok-
tobra beigās CERN klātienē skatīja 

arī RTU Inženierzinātņu vidusskolas 
11. klases skolēni. Tajā pašā laikā, 
kad CERN izzināja skolēni, tur vieso-
jās arī RTU rektors Leonīds Ribickis 
un izglītības un zinātnes ministrs 
Kārlis Šadurskis, kurš 31. oktobrī 
parakstīja Latvijas valdības un CERN 
Zinātniskās un tehniskās sadarbības 
līgumu. Tā jau bija zīme, ka Latvija 
vēlas veidot ciešākas attiecības ar 
CERN, kādudien kļūstot par piln-
tiesīgu dalībnieci ekskluzīvajā fiziķu 
sabiedrībā.  

 No Šveices uz Rīgu bija atceļojusi 
arī interaktīvā izstāde, kurā izstādes 
apmeklētājiem tika skaidrota Lielā 
hadronu paātrinātāja darbība — kā, 
saduroties elementārdaļiņām, notiek 
dažādi eksperimenti un tika atklāts 
leģendārais Higsa bozons. Izstādes 
apmeklētājiem šos procesus skaidroja 
RTU pētnieks Viesturs Veckalns.

Izstādē krāšņās fotogrāfijās varēja apskatīt Lielo hadronu paātrinātāju. 

 Vieni no pirmajiem tūlīt pēc CERN 
nedēļas atklāšanas interaktīvo izstādi 
apmeklēja RTU Inženierzinātņu 
vidusskolas 10. klases skolēni. 

RTU profesors Toms Torims ir aktīvi 
strādājis, lai panāktu, ka CERN 
2012. gadā noslēdz sadarbības līgumu 
ar RTU, un tagad viņš ar tādu pašu 
entuziasmu uz CERN ved Latviju. 
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Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis pasniedz Ministru prezidenta Māra 
Kučinska parakstītu vēstuli CERN starptautisko attiecību direktorei Šarlotei Varakaullei 
(Scharlotte Warakaulle), apliecinot Latvijas vēlmi kļūt par CERN dalībvalsti. Notiekošo 
vēro RTU attīstības prorektors Artūrs Zeps. 
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CERN zinātnes izstādi Latvijā atklāja (no labās) RTU rektors akadēmiķis Leonīds 
Ribickis, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, CERN starptautisko 
attiecību direktore Šarlote Varakaulle (Scharlotte Warakaulle) un Ārlietu ministrijas 
valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs. 

CERN delegācija viesojās Saeimā un tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci 
un vairākiem tautas priekšstāvjiem. 
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STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

Hilda Treija ir RTU Arhitek-
tūras fakultātes (AF) maģis-
trantūras 2. kursa studente, 

kura «Erasmus+» apmaiņā bijusi 
divreiz. 2014. gadā vienu semestri, 
studējot RTU AF bakalauru 4. kursā, 
viņa devās uz Eindhovenas Tehnisko 
universitāti Nīderlandē. Pērnajā sep-
tembrī Hilda apmaiņā devās vēlreiz – 
šoreiz uz semestri Lih tenšteinas 
Universitātē. 

«Nīderlande arhitektūras ziņā 
vienmēr šķitusi augstā pozīcijā, tā ir 
moderna un attīstīta,» saka Hilda. 
Eindhovenā viņa pirmoreiz bijusi 
viena tik tālu no mājām, draugiem 
un galvenais – ģimenes. «Es iemā-
cījos būt patstāvīga, kļuvu arī daudz 
drosmīgāka,» saka Hilda. Viņa ap-
maiņu novērtē kā ļoti labu dzīves 
skolu, tā bija izraušanās no ikdienas 
un iespēja paskatīties uz sevi no ma-
las, gribējies arī uzlabot angļu valo-
du. Par spīti modernajai universitātei 
ar plašo un dažādo infrastruktūru, 
izcilajiem un iedvesmojošajiem pa-
sniedzējiem augstskola Hildai tomēr 
šķitusi bezpersoniska.

Apmaiņā uz Lihtenšteinas univer-
sitāti Hilda nolēma doties pēc dip-
lomdarba pabeigšanas RTU AF, sajū-
tot pēkšņu mērķa zudumu un vēlmi 
saprast, ko darīt ar savu dzīvi tālāk. 
Biedējusi tikai dzīves dārdzība, to-
mēr Lihtenšteina esot piesaistījusi kā 
magnēts. Dzīvot studentu kopmītnēs 
un mitināties divvietīgajā istabiņā 
Hildai sākumā šķitis briesmīgi, taču 
izrādījies «kaut kas vienreizējs».

Iedvesmojošākās bijušas nodar-
bības ar profesoru Dītrihu Švarcu 
( Dietrich Schwarz), kurš caur rado-
šiem un praktiskiem uzdevumiem 
studentiem licis apzināties un izzināt 
sevi. «Pirmo reizi mūžā piedzīvoju 

Atrast sevi aizbraucot
Elīna Eglīte

Ko divi RTU studenti 
ieguva, piedaloties 
starptautiskajā studiju 
apmaiņas programmā

situāciju, kad nepazīstams cilvēks 
raugās manī un jautā par manām iz-
jūtām. Izrādījās, ka pat nebiju radusi 
domāt, iesaistot savas personiskās 
sajūtas. Tas nopietni mainīja manu 
skatu uz dzīvi.» 

Gan Eindhovenas Tehniska-
jā universitātē, gan Lihtenšteinas 
Universitātē bijušas iespaidīgas 
darbnīcu telpas, kurās atradies viss 
nepieciešamais – frēzes, lāzergriezēji 
un «dažādas citas mašinērijas». Tas 
viss studentiem pieejams bez mak-
sas, Lihtenšteinas Universitātē – pat 
cauru diennakti. Viņa atzīst, ka pēc 
līdzīga scenārija patlaban attīstās 
RTU Dizaina fabrika un arī jaunā AF 
ēka esot krasi mainījusies: «Esam te 
pat nakšņojuši! Interesanti, kā lietas 
tik ļoti var mainīties! Arhitektiem 
beidzot ir smuka māja, un visi te grib 
dzīvoties un strādāt kopā.»

Hilda citiem iesaka doties ap-
maiņas programmā, būt gataviem 
paļauties tikai uz sevi, cīnīties par 
savu vietu un nebaidīties arī izgāz-
ties. Noteikti vajadzēšot arī finansiālo 
atbalstu, jo ar «Erasmus+» stipendiju 
pietiek tikai daļai izdevumu.

Ideas don’t work unless you 
do the work

Par Rīgas Tehniskās universitā-
tes (RTU) Gada studentu titulēts 
2015. gadā, darbojies RTU Studentu 
parlamentā un bijis Finanšu nodaļas 
vadītājs. Paralēli studijām RTU Būv-
niecības inženierzinātņu fakultātes 
(BIF) Būvniecības studiju programmas 
4. kursa students Raivo Kalderauskis ir 
valdes loceklis jauniešu attīstības pro-
grammai «Go Beyond Liepāja». 

2016. gada septembrī Raivo 
īstenoja mērķtiecīgu plānu uz vienu 

Hilda Treija Lihtenšteinas Universitātes 
studiju braucienā pie vēlās renesanses 
itāļu arhitekta Andrea Palladio 
villas «La Rotonda» Vičenzā, Itālijā 
2016. gada oktobrī. Ēkas ēnā slēpjas 
Hildas iedvesmas persona Arhitektūras 
fakultātes profesors un arhitekts 
Dītrihs Švarcs. Foto – Santiago Caridad



17

 «ERASMUS+»  STIPENDIJU KONKURSI

2017./2018. STUDIJU GADĀ

semestri jeb pieciem mēnešiem do-
ties «Erasmus+» starptautiskajā stu-
diju apmaiņas programmā Dānijas 
Tehniskajā universitātē (DTU), 
Kopenhāgenā. Eiropā tā ir starp labā-
kajām. Tas bijis iemesls, kāpēc Raivo 
izlēma doties tieši turp.

Frāze «Ideas don’t work unless 
you do the work» (Idejas nedarbojas, 
kamēr tu pats nedarbojies – angļu 
val.) rotā Raivo Facebook profilu un 
atbilst viņa būtībai. Kad mērķtiecī-
gais puisis mācījās Liepājas Valsts 
1. ģimnāzijas 9. klasē, viņš jau zināja, 
ka savu nākotni saistīs ar būvniecību. 
12. klasē, kad izglītības fonda «UPB 
Stabilitāte» konkursā izcīnīja stipen-
diju mācībām, izkristalizējās interese 
par ēku inženieriju. 

«Dāņiem ir laba angļu valoda, 
braucu turp, lai uzlabotu savas pras-
mes. Zināju arī, ka būšu vienīgais no 
RTU. Man likās būtiski šo piedzī-
vojumu veikt vienam,» saka Raivo. 
Viņš izplānoja piemērotāko laiku 
prombraukšanai, turklāt DTU pēc 
saviem ieskatiem izlietoja visus četru 
gadu laikā tālredzīgi krātos C daļas 
kredītpunktus. 

Jautāts, kā Dānijā iegūtās zināšanas 
izmantos ikdienā, Raivo min sākot-
nējo vēlmi apskatīt ilgtspējīgās ēkas – 
zaļās un viedās mājas, kā arī ēkas, 
kas būvētas no dabai draudzīgiem 
materiāliem: «Daudz klausījos, vērtēju 
un domāju līdzi. Gribēju šīs zināšanas 
pārvest mājās un par tām stāstīt kursa-
biedriem. Esmu pilns enerģijas, dažas 
lietas gribu integrēt arī RTU.» Viņu 
uzrunājis arī darbs komandā, kas bijis 
teju visās DTU nodarbībās.

Raivo uzsver «Erasmus+» pro-
grammas nozīmīgumu un uzskata, 
ka visiem studentiem būtu jāizmanto 
tāda iespēja. Dānijā viņš sapratis, ka 
ļoti ilgojas pēc Latvijas, noteikti grib 
atgriezties un palīdzēt uzlabot pro-
cesus RTU. Patlaban Raivo to īsteno, 
esot RTU BIF Civilo ēku būvniecības 
katedras vadītāja Kārļa Kostjukova 
asistents.  

«ERASMUS+» MOBILITĀTE UZ PROGRAMMAS VALSTĪM 
(ES, kandidātvalstis, Eiropas ekonomiskā zoana)

Studentiem (tikai pavasara semestrim)
Piesakies:

 ▌ studijām RTU partneraugstskolās (dokumentu iesniegšanas termiņš – 25. 
septembris)
 ▌praksei ES uzņēmumos (dokumentu iesniegšanas termiņš – 31. oktobris)

Personālam
Piesakies:

 ▌docēšanai – augstākās izglītības iestāžu docētāji kā vieslektori dodas uz 
kādu no ārvalstu sadarbības augstskolām;
 ▌personāla mācībām – augstākās izglītības iestāžu personāla profesionālās 
pilnveides aktivitātēm (izņemot konferences)

Dokumentu iesniegšanas termiņš – 10. oktobris.

Dokumenti jāiesniedz RTU Starptautiskās sadarbības departamenta 
Starptautiskās mobilitātes nodaļā, Kaļķu ielā 1, 302. telpā.

Vairāk informācijas: www.rtu.lv/erasmus, 
tālr. 67089314, e-pasts evita.miscuka@rtu.lv (studentiem); 
tālr. 67089055, e-pasts jolanta.jurevica@rtu.lv (personālam).

«ERASMUS+» MOBILITĀTE UZ PARTNERVALSTĪM (ārpus ES)

Lai nodrošinātu RTU studentiem un personālam studiju un docēšanas, kā arī 
pieredzes apmaiņas iespējas visā pasaulē, RTU Starptautisko projektu nodaļa līdz 
šā gada 15. decembrim aicina iesūtīt informāciju par valstīm un universitātēm, ar 
kurām RTU studenti un mācībspēki vēlētos realizēt apmaiņas mobilitātes. Rezultāti 
tiks apkopoti 2018. gada janvārī un, balstoties uz tiem, tiks izveidots projekta 
pieteikums Valsts izglītības attīstības aģentūrai. Pozitīva rezultāta gadījumā 
mobilitāšu īstenošanu varēs sākt 2018. gada septembrī.

Partnervalstu saraksts pieejams šeit
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en#tab-1-1 
(sadaļā «Partner countries»).

Informāciju par partnervalstīm un universitātēm sūtiet uz e-pastu
anete.beinarovica@rtu.lv (studenti un personāls).

Vairāk informācijas par programmu:
anete.beinarovica@rtu.lv, timo-juhani.turunen@rtu.lv, karlis.valtins@rtu.lv  
vai pa tālruni 67089185.

Raivo Kalderauskis kopā ar Dānijas 
Tehniskās universitātes «Erasmus+» 
apmaiņas studentiem no Norvēģijas, 
Zviedrijas, Vācijas, Somijas, Ķīnas, ASV 
un Nīderlandes pie Dānijas Karaliskās 
operas 2016. gada 24. augustā. Foto – 
Anna Fumei Worning
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STUDENTU DZĪVE

Māra Miķelsone
Foto – no personīgā arhīva

Aprīļa beigās RTU 
Studentu parlaments 
(SP) ievēlēja jaunu 
prezidentu. Divus 
gadus šo studentu 
pašpārvaldes amatu 
ieņems Mašīnzinību, 
transporta un 
aeronautikas 
fakultātes (MTAF) 
students  
Kristens Raščevskis

Kristens nav iesācējs studentu 
pašpārvaldes darbā. Iesācējs 
arī nevarētu uzņemties vadīt 

15 000 studentu lielo RTU saimi. 
MTAF 3. kursa students Kristens 
Raščevskis līdz ievēlēšanai augstajā 
RTU SP prezidenta amatā pildīja vi-
ceprezidenta pienākumus, divus ga-
dus pēc kārtas saņēmis SP apbalvoju-
mus – 2015. gadā kā «Gada Studentu 
parlamenta aktīvists», 2016. gadā kā 
«Gada valdes loceklis». «Viens nav 
cīnītājs, ir vajadzīga komanda, ar ko 
kopā strādāt. Komanda spēj daudz,» 
saka Kristens. To viņš labi sapratis 
arī laikā, kad gatavojās kļūt par SP 
prezidentu.

Madonas puika

Kristens nāk no Madonas. Mācījies 
Madonas Valsts ģimnāzijā, kur, kā 
pats uzskata, ieguvis pirmās iemaņas 
sabiedriskā darbībā – Kristens bija 
skolēnu padomes aktīvs biedrs, no-
darbojās ar fotografēšanu, kas jopro-
jām ir viņa hobijs.

Kristens jau kopš bērnības zinājis, 
ka viņa dzīve būs saistīta ar tehniku. 
Tam kā piemēru viņš min smieklīgu 
atgadījumu, kad dzimšanas dienā 
dāvanā saņēmis radiovadāmu rotaļu 
mašīnu. «Pirmā lieta, ko es izdarīju 
pēc testa brauciena, – to izjaucu. 
Mani interesēja, kas tai ir iekšā, kā 
viss strādā. Cilvēks, kurš uzdāvinā-
ja mašīnīti, domāja, ka to salauzu. 
Mans tētis toreiz mierināja – puiku 
interesē, kas tur ir iekšā, viņš saliks 
un būs miers. Es arī saliku mašīnu 
kopā un tā darbojās,» atceras Kris-
tens. Kristens domā, ka jau 10. klasē 
sapratis, ka būs inženieris, un 12. kla-
sē izvēlējies mācīties RTU mehatro-
niku MTAF.

SP prezidents:
Viens nav cīnītājs

Iestājies RTU un nonācis pirm-
kursnieku nometnē, Kristens sapratis, 
kas ir studentu pašpārvalde. Lai arī 
līdzīga darbošanās nav bijusi sveša 
no skolas laikiem, Kristenam tas bija 
jauns izaicinājums. Vajadzēja izmē-
ģināt kaut ko jaunu. Tāpēc pieteicies 
darboties RTU SP Zinātnes nodaļā. 

Viens no lielajiem atspēriena 
punktiem bijusi apņemšanās atjaunot 
un organizēt zinātnisko diskusiju 
vakarus «Science Rocks». Pasākums 
bija noticis pirms vairākiem gadiem, 
un «mans uzdevums bija to visu atkal 
atdzīvināt». Kristenam paticis strā-
dāt, jo bijis interesanti apvienot divas 
lietas – iegūt zināšanas par projektu 
organizēšanu un uzzināt to, kas ir 
saistīts ar paša izraudzīto un citām 
nozarēm. Diskusiju vakars notika 
katru mēnesi, un Kristens centās, lai 
katru mēnesi diskusija skartu tēmas, 
kas saistītas ar vienu fakultāti – vien-
reiz diskutē par būvniekiem svarīgām 
lietām, otrreiz par datoriķu tēmām 
utt. Tā viņš pats daudz ko uzzinājis 
par citām jomām.

Kādu ceļu pēc studijām izvēlēsies, 
Kristens pagaidām neprognozē, jo 
«mehatronika ir diezgan daudzpusīgs 
virziens, kas ietver gan mehāniku, 
gan elektroniku un datoriku, prog-
rammēšanu». Trijos gados studijās 
RTU viņš sapratis aptuveno virzienu, 
un tā noteikšanā sava ietekme bija 
darbībai hokeja treniņa robota izstrā-
des projektā RTU Dizaina fabrikā. Kā 
mehānikas inženierim darbojoties 
pie hokeja treniņu robota izstrādes, 
Kristens sapratis, ka grib būt tas, kurš 
rasē, konstruē, domā par mehānikas 
daļu – kā to izgatavot, kā tā izskatī-
sies. Viņam patīk sēdēt pie datora un 
konstruēt, bet, kad ir vajadzība, arī 
«skrūvēt un izgatavot». 
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Hokeja robota radīšanā viņi bijuši 
divi mehāniķi, kuri taisījuši korpusu, 
robota mehāniskās daļas, domājuši, 
kā robotam izšaut ripu, lai tā lidotu 
ar 100 km/h ātrumu, kādas būs kustī-
gās detaļas. Projektā bez mehāniķiem 
piedalījās dažādu nozaru studenti – 
gan no enerģētiķiem, gan datoriķiem. 
Darbošanās Dizaina fabrikā Kriste-
nam bijusi neatsverama pieredze un 
iespēja mācīties darot. Kristens slavē 
RTU Dizaina fabriku, kur taps tā 
saucamie vertikāli integrētie projekti, 
proti, kāda uzdevuma izstrādē 
piedalīsies gan skolēni un studenti, 
gan profesori. Šādā komandā strādā-
jot, ir iespēja mācīties citam no cita. 
Tā arī Kristens, darbojoties Dizaina 
fabrikā, ieguvis papildzināšanas, pie-
mēram, par programmēšanu, jo «bija 
puisis, kas ļoti daudz ko un vispusīgi 
par to stāstīja». 

Studiju kvalitātes celšana

RTU SP darbības sfēras ir studentu 
interešu aizstāvēšana RTU lēmējin-
stitūcijās, studiju kvalitātes pārrau-
dzība, dažādu sociālo lietu risināju-
mi, studiju, zinātnes, sporta un kul-
tūras pasākumu organizēšana, sadar-
bība ar Latvijas un ārzemju studentu 
organizācijām. Kļūstot par preziden-
tu, Kristens amatā nomainīja Eviju 

Kaminsku. Vaicāts, ko mantojumā
no Evijas saņēmis, Kristens teic, ka 
viņš kā viceprezidents bijis Evijas 
labā roka. Viceprezidentam vienmēr 
jābūt labām attiecībām ar prezi-
dentu «kā rokai ar cimdu», tēlaini 
saka Kristens, cerot, ka sadarbība 
ar bijušo konkurenti vēlēšanās uz 
prezidenta amatu, Būvniecības 
inženierzinātņu fakultātes studentu 
pašpārvaldes līderi Noru Keziku būs 
tāda pati. Kristenam paticis strādāt 
kopā ar Eviju, no viņas mācījies 
profesionalitāti, organizatoriskās 
prasmes.

Tagad, vadot SP 10 cilvēku lielo 
valdi, Kristena lielie mērķi ir trīs – iz-
cilība, zinātnes pieejamība un kom-
petenta attīstība. Sevišķi viņš uzsver 
uzdevumu panākt studiju kvalitātes 
celšanu. RTU SP uzdevums ir izstrā-
dāt uz vairākām komponentēm bals-
tītu studenta zināšanu gala vērtējumu. 
Kristens skaidro ideju – nesamērīgi 
liela ir mācīšanās tikai uz eksāmenu. 

Labāka pieeja būtu, ja gala vērtējuma 
daļu, piemēram, 50 % sastādītu stu-
diju laikā veikto ieskaites darbu vēr-
tējumi. Tā būtu iespēja, ka studenta 
darbu vērtē gada laikā. Kristens teic, 
ka iestrādes jau esot, tās jāaktualizē, 
jāvirza cauri RTU Senātam. Viņš arī 
slavē RTU SP sadarbību ar universitā-
tes administrāciju. Laba komunikāci-
ja izveidojusies ar RTU rektoru.

Vēl Kristens stāsta, ka viens no 
lielajiem darbiem bijis ārzemju stu-
dentu grupu vecāko nolikums – lai 
viņiem būtu cilvēks grupā, «kas 
atbildīgs par komunikāciju, lai mēs 
saprastu viņu problēmas». 

Būt par RTU SP prezidentu ir 
nopietns solis karjerā, atzīst Kristens. 
Viņš šo darbošanos saista ar iespēju 
apgūt līdera prasmes, komandas 
vadību, komunikāciju profesionālā 
līmenī. «Vari apvienot gan mācības, 
gan vadīšanu,» viņš saka un  ļoti 
priecājas, ka MTAF no Mežaparka 
beidzot pārcelsies uz Ķīpsalas stu-
dentu pilsētiņu, jo tur visiem ir ie-
spēja strādāt kopā. Vienotība, kopīga 
darbošanās ir tie vārdi, kas raksturo 
studentu kampusu. 

Viss dzīvē ir atkarīgs no iespējām, 
kas tev paveras. «Katra iespēja veido 
jaunu ceļu ar jaunām iespējām,» teic 
Kristens. Arī RTU SP prezidenta 
amats ir viena no tām. 

Kristens Raščevskis (pirmajā rindā no labās) pie hokeja treniņa robota kopā ar RTU Dizaina fabrikas komandu.

 Viceprezidentam 
vienmēr jābūt labām 
attiecībām ar prezidentu 
«kā rokai ar cimdu» ....
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Kā iegūt sapņu darbu, savā dar-
ba un studiju pieredzē dalījās 
trīs topošie absolventi. Viņu 

darbdienu tematiskais spektrs – auto-
mašīnu elektronikas ierīces, mežģīņu 
tērpi un 49 stāvu ēkas – atspoguļo ti-
kai mazu daļiņu no visu šā gada RTU 
absolventu profesionālās ikdienas.

Diplomdarbs – mošeja  
Abū Dabī

Nils Remess šogad absolvējis Ar-
hitektūras fakultātes bakalaura 
akadēmisko studiju programmu 
«Arhitektūra» un jau vairāk nekā 
divarpus gadu par savām mājām sauc 
Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) 

galvaspilsētu Abū Dabī, kur strādā 
pasaules lielākajā projektēšanas bi-
rojā «AECOM» koncepta komandā. 
Uzņēmums darbojas vairāk nekā 
150 valstīs, nodarbinot 95 000 cil-
vēku. Abū Dabī ir uzņēmuma Tuvo 
Austrumu centrālais birojs, kur 
strādā 2000 cilvēku, 150 no viņiem 
ir arhitekti. Nila kolēģi koncepta ko-
mandā ir no Spānijas, Velsas, Indijas, 
Sudānas, Jordānijas un Palestīnas. 

Nila darba pienākumos ir kon-
ceptu izveidošana, ideju ģenerēšana, 
dizainēšana, kā arī arhitektoniski 
telpisko risinājumu izveide, kas, vi-
ņaprāt, ir radošākais un inovatīvākais 
process arhitekta darbā. Nils ir veido-
jis koncepta dizainu dažādu funkciju 

Gundega Preisa

Rīgas Tehniskajā 
universitātē (RTU) 
studē 15 000 studentu, 
gadā to absolvē vairāk 
nekā 2000 jauno 
speciālistu, un lielākā 
daļa no viņiem 
darba gaitas sāk jau 
studiju laikā. Šāgada 
absolventi būs īpaši, 
jo pirmo reizi RTU 
155 gadu vēsturē visi 
studenti diplomus 
saņems vienuviet – 
Lielajā izlaidumā, kur 
būs iespēja paspiest 
roku studiju kolēģiem 
no citām fakultātēm. 

Kā iegūt sapņu darbu?

Nils Remess. Foto – no personīgā arhīva
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ēkām un kompleksiem, piemēram, 
400 numuru viesnīcām, 50 stāvu 
augstiem torņiem, skolām, universi-
tātēm, lielveikaliem, dzīvojamajiem 
rajoniem. Abū Dabī tapušie projekti 
tiek īstenoti ne tikai AAE, bet arī, 
piemēram, Omānā, Jordānijā, Saūda 
Arābijā, Irānā, Katarā, Bahreinā un 
citviet. Strādājot AAE, pārsteidzis 
darba temps un intensitāte. Viss 
notiek neskaitāmas reizes ātrāk, arī 
projekta saskaņošana un īstenošana, 
piemēram, 47 stāvu augsta dzīvojamā 
torņa projekta saskaņošana prasījusi 
mazāk par divām nedēļām.

Dzīve Abū Dabī un arābu kul-
tūras iepazīšana diplomdarbā Nilu 
iedvesmoja pievērsties reliģiska 
rakstura būvei, izveidojot mošejas 
projektu. Šī ideja šķita izaicinoša gan 
arhitektoniski telpisko un funkcionā-
lo risinājumu dēļ, gan arī bijusi vēlme 
nodot vēstījumu Latvijā valdošajiem 
stereotipiem par islāmu, kas aktuali-
zējušies bēgļu krīzes laikā Eiropā, jo 
no ieceļotājiem vairākums ir islāmti-
cīgie. Mošejas jaunbūves projektēša-
na Nilam bija ceļojums arābu kultū-
ras un vēstures pasaulē. Pirms ķerties 
pie projektēšanas, viņš veica struk-
turētu izpēti gan par islāma izvei-

došanos un vēsturisko attīstību, gan 
mošeju arhitektonisko tipoloģiju un 
rituāliem, kas jāveic, sākot mošejas 
būvi. Mošeju viņš izvēlējās veidot 
nevis tradicionālā arhitektoniski 
telpiskā risinājumā un visiem ierastā 
veidolā, bet gan kā inovatīvu celtni, 
kas ierosināta kā dialogs starp 
dažādām ģeometrijām. Tāpat centies 
pielietot attiecīgās reliģijas simboliku, 
kas pārsvarā attiecināma uz 
dievlūdzēju ikdienišķajiem rituāliem, 
kā arī Korānu. Vēlējies arī parādīt, 
cik plaši var variēt ar formu valodu, 
līnijām, telpiskumu, neatkarīgi no 
ēkas funkcijas un veidola, kā arī to, 
cik plaši iespējams variēt ar formu, 
pielietojot attiecīgu programmatūru.

Jaunais arhitekts ir iesaistījies arī 
izcilās irāņu izcelsmes britu arhi-
tektes Zahas Hadīdas (Zaha Hadid 
1950–2016) projektā Dubaijā «Light 
House». Tajā bija iecerēta Dubaijas 
pludmales promenādes izbūve, kurai 
arhitektoniski telpisko risinājumu 
izveidoja Hadīdas komanda. Taču 
pasūtītājs pilnībā nebija apmierināts 
ar redzēto, tādēļ tika pieaicināti «AE-
COM» speciālisti. Tāpat kā lielākā 
daļa AAE projektu, arī šis publiski 
nav pieejams, Nils atklāj tikai to, ka 
martā pabeigts tehniskais projekts.

Izglītība RTU bijusi sākum-
punkts, bet lielāko daļu zināšanu Nils 
ieguvis pašmācības ceļā. Salīdzinot 
ar prestižām pasaules līmeņa augst-
skolām, Nils norāda uz lielo atšķirību 
gan mācībspēku, gan tehniskā no-
drošinājuma un tā pieejamības ziņā. 
Nils novēl RTU Arhitektūras fakultā-
tei vairāk domāt par jaunu program-
matūru apgūšanu, mazāk uzmanības 
veltīt dažādu tēmu teoriju apgūšanai.

Darbs Abū Dabī un pilna laika 
studijas Rīgā pusotra gada garumā 
ir prasījušas daudz spēka – studiju 
darbs ritējis attālināti, sazinoties ar 
pasniedzējiem un lidojot uz sesijām. 
Arī diplomdarba izstrādes laikā Nils 
dzīvoja Abū Dabī, bet vienlaikus 
apmeklēja visas starptermiņu skates, 

kas semestra laikā bija trīs vai četras. 
Vienā virzienā ar pārsēšanos tas bija 
10–12 stundu lidojums, tad nepilnu 
diennakti Latvijā, pēc tam atpakaļ uz 
Abū Dabī, kur bieži vien no lidostas 
pa taisno devās uz darbu. Tas viss ir 
pamatīgi nogurdinājis, tāpēc pagai-
dām par studiju turpināšanu Nils vēl 
nedomā.

Lepojas ar darbavietu

Madara Jakovļeva šogad absolvē In-
ženierekonomikas un vadības fakul-
tātes bakalaura profesionālo studiju 
programmu «Starptautisko ekono-
misko sakaru organizēšana un vadī-
šana» un strādā apģērbu ražošanas 
uzņēmumā «Amoralle» par eksporta 
menedžeri. Madara mācību praksē 
«Amoralle» sāka strādāt 2016. gada 
jūlijā un pēc tās arī palika, jo bija 
pārliecināta, ka varēs iegūt vērtīgu 
pieredzi, interesēja un patika uzņē-
muma darbības joma, produkcija 
un zīmols. Viņa bija pārliecināta, ka 
savas pirmās praktiskās iemaņas eks-
portā iegūs tieši šajā uzņēmumā.

Madaras pienākumos ietilpst 
jaunu sadarbības partneru piesaiste, 
piedāvājuma veidošana, kā arī esošo 
uzņēmuma partneru apkalpošana. 
«Amoralle» produkcija patlaban tiek 

Madara Jakovļeva. Foto – Lāsma Pelše

 Izglītība RTU bijusi 
sākumpunkts, bet lielāko 
daļu zināšanu Nils ieguvis 
pašmācības ceļā.    
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pārdota vairāk nekā 20 valstīs, to 
skaitā ASV, Francijā, Saūda Arābijā 
un citur. Tieši Madara un pārējie eks-
porta komandas kolēģi nodarbojas ar 
šo partneru piesaisti – uzmeklē vi-
ņus, uzrunā, iepazīstina ar uzņēmu-
mu un tā produkciju, pārliecina par 
sadarbības potenciālu. Viņa atzīst, ka 
ir lieliski apzināties, ka «Amoralle» 
produkcija pieejama ne tikai Latvijas, 
bet arī citu valstu sievietēm. 

Madaras teiktajā var just lepnumu 
par savu darbavietu: ««Amoralle» 
ietver sevī visu sievišķīgo, skaisto un 
noslēpumaino. Uzņēmums piedāvā 
zīda un mežģīņu veļu un naktstērpus, 
dāvājot sievietei tādus tērpus, kurus 
uzvelkot, viņa jūtas skaista, iekāroja-
ma un pašpārliecināta.»

Madara pārliecināta, ka iegūtā iz-
glītība ir pamats viņas karjerai, tā ļauj 
strādāt gan kā eksporta menedžerei, 
gan dibināt savu uzņēmumu, jo ir 
iegūta izpratne par uzņēmējdarbības 
vidi un ekonomiskajiem aspektiem. 
Viņa novērtē arī studiju laikā gūtās 
teorētiskās zināšanas, kuras 4. kursā 
tika pielietotas praksē. 

Uzlabo sporta auto

Ričards Poriņš šogad absolvēs Ener-
ģētikas un elektrotehnikas fakultā-
tes bakalaura profesionālo studiju 
programmu «Elektrotehnoloģiju 
datorvadība». Kopš 2014. gada viņš 
strādā uzņēmumā «G11» un ir spe-
cializējies darbā ar sporta automašī-
nām, izstrādājot elektronikas ierīces. 
Kad Ričards augstskolā sāka apgūt 
programmēšanu un spiesto plašu vei-
došanu, iegūtās zināšanas tūlīt liktas 
lietā, sākot uzņēmumā izstrādāt un 
veidot elektronikas ierīces autosporta 
vajadzībām. «Sākums, protams, bija 
grūts, jo iemaņas bija niecīgas un, 
veidojot iekārtas, daudz kļūdu. Taču, 
mācoties no tām, zināšanu līmenis 
auga, un viss jau sāka padoties vieg-
lāk,» profesionālo iemaņu apgūšanas 
pirmsākumu atceras Ričards. 

Tā kā sporta automašīnas atšķiras 
no ikdienā izmantojamām, daudz 
kas no parasto automašīnu aprīkoju-
ma nav nepieciešams, bet daudz arī 
jāveido no jauna. Sporta automašīnās 
vajadzīgi dažādi slēdži un pogas, kas 
kontrolē iekārtas. Slēdži pārsvarā nav 

vizuāli pievilcīgi un tie arī palielina 
vadu skaitu, tāpēc uzņēmumā radās 
ideja izveidot pogu paneli, kas iekār-
tu savstarpējai saziņai izmanto dažā-
dus komunikāciju veidus, tam nepie-
ciešams mazāk vadu un ir iespējams 
arī izveidot dažādus indikatorus, 
vajadzības gadījumā izmainīt slēdžu 
funkcijas. Izveidojot pogu paneli, 
Ričards padziļināja arī mikrokon-
trolleru programmēšanas prasmes, jo 
pirms tam ar programmēšanu nebija 
daudz nodarbojies.

Lielākais projekts, pie kura Ri-
čards strādā, ir jaudas sadales mo-
duļa izstrāde. Tā ir no tranzistoriem, 
mikrokontrollera un dažādām blakus 
komponentēm veidota auto elektro-
iekārtu vadības iekārta. Šī iekārta 
pieslēdz un atslēdz dažādus patērē-
tājus pie sprieguma un kontrolē to 
strāvas patēriņu – ja tas ir par augstu, 
patērētājs tiek atslēgts, pēc noteikta 
laika notiek atkārtoti pieslēgšanās 

Ričards Poriņš. Foto – no personīgā arhīva

mēģinājumi un, ja vēl joprojām ir 
pārslodze, tad patērētājs atkal tiek 
atslēgts. Šādas procedūras atkārtoju-
mu skaitu, kā arī strāvas maksimālu 
vērtību ir iespējams mainīt katram 
patērētājam.

Ričards ir izveidojis arī vairākas 
mazākas elektronikas daļas. Vie-
na no tām kontrolē automašīnas 
elektrības padevi un uzmana, vai 
sprieguma līmenis vai temperatūra 
ir normas robežās un vajadzības 
gadījumā ziņo par kļūdu. Ričardam 
darbā patīk tas, ka var koncentrēties 
uz vienu problēmu un meklēt tai 
risinājumu, jo šis process strauji pa-
lielina zināšanas un izpratni par auto 
elektroniku.

Ričards atzīst, ka RTU dotās 
zināšanas ir bijis pamats un virzie-
na rādītājs. Tieši profesionālajos 
priekšmetos gūtās zināšanas raisīja 
interesi par jomu, kurā viņš tagad 
strādā. Tomēr ar augstskolā iegūto 
vien nepietiek, jo visu laiku ir jāap-
gūst kas jauns un pašam jāiegulda 
daudz laika izzinot. Šogad Ričardam 
ir pirmais, bet, domājams, ne pēdē-
jais izlaidums RTU, jo viņš rudenī 
turpinās studijas maģistrantūras 
programmā «Elektrotehnoloģiju da-
torvadība». 

 Ar augstskolā iegūto 
vien nepietiek, jo visu laiku 
ir jāapgūst kas jauns  .
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Lieli svētki ir jāsvin ar vērienu. Kā 
apliecinājums tam ir 30. jūnijā «Arē-
nā Rīga» notiekošais RTU Lielais 
izlaidums un absolventu salidojums

Kopības sajūta ir spēks

RTU 155. jubilejas gadā un universi-
tātes Absolventu asociācijas (AA) 
piektajā pastāvēšanas gadā notiks 
Latvijā vēl nebijuša mēroga augstā-
kās izglītības absolventu pasākums, 
vienuviet pulcējot vairākus tūksto-
šus RTU absolventu.

Ir skaidrs, ka Latvijas lielākajai 
universitātei – RTU – izlaidumu laiks 
ir saspringts, jo tad īsā laikposmā 
notiek desmitiem izlaidumu. Uz 
tiem visiem nav iespējams uzai-
cināt lieliskus māksliniekus. Tieši 
loģistikas jautājuma atrisināšana 
bija viens no noteicošajiem uzdevu-
miem, kas atrisināms, pulcējot visu 
RTU fakultāšu absolventus zem vie-
na liela jumta.

Iedvesmojoties no kaimiņiem

Kā paraugs RTU Lielajam izlaidu-
mam bija Kauņas Tehnoloģiskās uni-
versitātes rīkotie jauno absolventu 
sumināšanas svētki, kas nu jau ik 
vasaru notiek Kauņas «Žalgiris» arē-
nā, suminot aptuveni 2000 diplomu 
ieguvēju. RTU AA komandai, divas 
reizes apmeklējot kaimiņvalsts uni-
versitātes izlaidumus un redzot Kau-
ņas pilsētas ielas, piepildītas ar prie-
cīgiem absolventiem, bija skaidrs, ka 
arī RTU absolventi ir pelnījuši šādus 
svētkus. RTU rektors bija vienisprātis 
un atbalstīja šo ideju, un, ievērojot šā 
pasākuma nozīmīgumu, piedāvāja 
to īstenot RTU 155. jubilejas gadā, 
jo izlaidums bez ballītes ir kā teorija 
bez prakses!

Divi vienā

Runājot par RTU Lielo izlaidu-
mu, nevar neminēt vēl vienu vērā 

ņemamu mūsu universitātes pasā-
kumu, kas arī notiks 30. jūnijā «Arē-
nā Rīga». Runa ir par RTU absolven-
tu pasākumu «saLidojums», kas tur-
pinās izlaiduma pozitīvo gaisotni. 

Grandiozā salidojuma vīzija 
tapa, RTU AA tiekoties ar univer-
sitātes Studentu parlamentu un 
veicot studentu un absolventu ap-
tauju, kurā tika izteiktas daudzas 
interesantas idejas. Bet no visām 
tām vislielākā daļa atbalstīja kopīgu 
pasākumu ar dejām, dziesmām un 
sarunām, ļaujot RTU dažādajām 
paaudzēm līksmot vienuviet.

Tiekamies RTU Lielajā izlaidumā un 
«saLidojumā»! 

RTU Lielā izlaiduma režisore Dace Pūce (no kreisās) un RTU Absolventu nodaļas projektu vadītāja Ieva Ķuze «Arēnā Rīga».  
Foto – Edgars Špengelis

Kad izaicinājums ir dzinulis

Sadarbībā ar

RTU Lielā izlaiduma ģenerālsponsors  
AS «Latvenergo»
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Māra Miķelsone
Foto – LETA

Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) 
Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas 
fakultātes Dizaina 
tehnoloģiju institūta 
(DTI) topošo apģērba 
dizaineru tērpu 
skatē «Ķīpsalas 
pavasaris 2017», kas 
notika RTU Dizaina 
centrā Ķīpsalā, 
triumfēja studentu 
radošums un darba 
kvalitāte

Šogad tradicionālās bakalaura 
profesionālo studiju program-
mas «Materiālu tehnoloģija 

un dizains» apģērbu dizaina specia-
lizācijas studentu darbu skatē, kuras 
temats bija «Baltija», piedalījās div-
desmit viena 3. un 4. kursa studente. 
Viņas tērpu kolekcijas izstrādājušas 
pieredzējušu RTU DTI mācībspēku 
vadībā.

Skatē valdīja radošums un asprā-
tīgs materiālu salikums kā Viktorijas 
Harlamovas kolekcijā «Dark Waters» 
vai Darjas Luņevas kolekcijā «Fe-
lidade», dabīgie latviskie materiāli 
Annijas Kalnietes kolekcijā «Tuvāk 
saknēm» vai Latvijas lauku stils Tī-
nas Martas Verpakovskas kolekcijā 

«Ķīpsalas pavasaris 2017» 
pārsteidz

«Notvert mirkli», Baltijas dabas 
iedvesmotie Valērijas Gavričevas lie-
tusmēteļi kolekcijā «Ethnographers», 
Annas Ratnieces sievišķīgi vasarīgā 
kolekcija «26. jūlijs» ar tillu un glite-
riem, Laimdotas Vilcānes kolekcija 
«Arhitektūra» ar ģeometriskiem 
tērpu siluetiem. Īstu šovu, vienotā 
ansamblī saliedējot gan mūziku, 
gan grimu un tērpus, rādīja 4. kur-
sa studente Olga Barbina kolekcijā 
«Derma», bet Linda Čerdancova 
pārsteidza ar kolekciju jauniešiem 
«Diamonds».

Skates noslēgumā balvas stu-
dentēm pasniedza gan uzņēmumu 
pārstāvji, gan RTU mācībspēki. 
Valsts eksaminācijas komisijas 

Bijusī DTI modes dizaina meistardarb-
nīcas vadītāja Skaidra Deksne saņēma 
ziedus no savām studentēm.

Valērijas Gavričevas (3. kurss) kolekcija «Ethnographers» domāta bezgalīgajām 
lietainajām dienām
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priekšsēdētāja SIA «Solution» valdes 
locekle Ginta Ozoliņa balvu par kva-
litatīvu izpildījumu un radošu pieeju 
pasniedza divām topošajām modes 
māksliniecēm – 3. kursa studentei 
Ilzei Grickus (kolekcija «Rezonanse») 
un 4. kursa studentei Lienei Siliņai 
(«Kolekcija Nr. 2»).

Liene Siliņa saņēma arī balvu par 
tehnisko varēšanu un spēju mate-
rializēt ieceres, ko pasniedza RTU 
DTI Apģērbu un tekstila tehnolo-
ģiju studiju programmas direktore 
profesore Ausma Viļumsone, un arī 
uzņēmuma «Lectra» balvu – iespēju 
gadu strādāt ar apģērbu konstruē-
šanas programmu «Kaledo». «Lec-
tra» finanšu menedžeris Arnolds 
Braškis, kurš vēroja modes skati, 
par balvas piešķiršanu konsultējās 
ar saviem kolēģiem no uzņēmuma, 
nosūtot viņiem kolekciju fotogrāfijas. 
Savukārt Ilze Grickus saņēma arī uz-
ņēmuma «Adidas Sailing/Catamaran 
Sports Sia» simpātiju balvu.  

RTU DTI Materiālu tehnoloģi-
ju un dizaina studiju programmas 
direktore profesore Silvija Kukle un 
Dizaina un materiālu tehnoloģiju 
katedras vadītājs Edgars Kirilovs par 
atbilstošu tēmas interpretāciju, iegul-
dīto darbu un labām sekmēm balvu 
pasniedza 4. kursa studentei Jeļizave-
tai Brovkinai (kolekcija «Porcelāns»).

SIA «Burdas salons» vadītājas 
Guntas Brūmanes atzinību izpelnījās 
divas 3. kursa studentes: Guna Stikā-
ne ar kolekciju sievietēm skaistākajos 
dzīves gados «Pielaiko brīvību» un 
Annija Kalniete ar etnotēmas risinā-
jumu kolekcijā «Tuvāk saknēm».

Modes skates noslēgumā studentu 
pateicību par «ieliktajiem pamatiem» 
saņēma bijusī DTI modes dizaina 
meistardarbnīcas vadītāja Skaidra 
Deksne, kurai tērpu veidošanā ir 
60 gadu pieredze. 

1  Gunas Stikānes (3. kurss) kolekcijas 
iedvesmas avots ir 1989. gada «Baltijas 
ceļš». 
2  Everitas Kondratjevas (3. kurss) 
kolekcija «Deepinside» ir stāsts par 
krāšņu pasauli zem bezformīgām 
masām.
3  Lienes Siliņas (4. kurss) kolekcija 
saņēma trīs balvas.
4  Olgas Barbinas (4. kurss) kolekcija 
«Derma» stāstīja par agresijas un 
trausluma mijiedarbību.

1

2

3 4
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STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

Patlaban RTU piedalās trijās 
CESAER ekspertu darba gru-
pās (Task Force): cilvēkresursi 

(Human Resources), inovācija (Inno-
vation) un inženierzinātņu izglītība 
(Scientific Engineering Education – 
TFSEE). Pēdējā no tām izveidota, lai 
CESAER eksperti proaktīvi ietekmētu 
Eiropas politiku augstākajā izglītībā 
kopumā, tai skaitā paužot viedokli un 
nodrošinot zinātnes un tehnoloģiju 
universitāšu interešu pārstāvniecību 
Eiropas augstākās izglītības telpā un 
iniciatīvā «Jaunu prasmju programma 
Eiropai» (New Skills Agenda for 
Europe), un jo īpaši STEAAM 
(Science, Technology, Engineering, 
Architecture, Arts and Mathematics) 
izglītībā. Ekspertu darba grupas 
strādā tā, lai elastīgi un ātri reaģētu 
uz Eiropas institūciju pieprasījumu 
un piedāvātu atbalstu un risinājumus 
dažādu lēmumu pieņemšanā.

Inženierzinātņu izglītības darba 
grupai (TFSEE), kurā RTU un Latviju 
pārstāvu es, jāizstrādā dokuments 
ar redzējumu par inženierzinātņu 
izglītības nākotni un attīstību Eiropā. 
Šis ziņojums 2018. gada oktobrī tiks 
prezentēts tieši šiem jautājumiem 
veltītā konferencē un iesniegts 
Eiropas institūcijās. Darba grupā 
vienpadsmit cilvēku sastāvā bez 
RTU ir arī Budapeštas, Darmštates, 
Delftas, Dublinas, Eindhovenas, 
Gentes, Lēvenes, Lundas un Tventes 
augstskolu pārstāvji.

Kopsolī ar Eiropas vadošajām 
augstskolām 

Tas, ka no visām Baltijas valstu 
augstskolām patlaban TFSEE ir 
iekļauta tieši RTU, nav nejauša izvēle. 
Veidojot CESAER darba grupas, tiek 

Inga Lapiņa, 
RTU Inženierekonomikas un vadības 
fakultātes dekāna vietniece mācību 
darbā, profesore

RTU attīstības stratēģija 
tiek īstenota kā daļa no 
Eiropas inženierzinātņu 
izglītības nākotnes 
veidošanas procesa. RTU 
2015. gada 9. oktobrī 
kļuva par Eiropas vadošo 
moderno inženierzinātņu 
augstskolu apvienības 
jeb CESAER (Conference 
of European Scools for 
Advanced Engineering 
Education and Research) 
biedru, un tagad 
universitāte līdzdarbojas 
inženierzinātņu izglītības, 
pētniecības un inovāciju 
politikas veidošanā, kuras 
iekļautas arī Eiropas 
Komisijas (EK) darba 
kārtībā. 

RTU piedalās Eiropas inženierzinātņu izglītības

nākotnes veidošanā
novērtēta gan augstskolas reģionālā 
ietekme, gan kopējā kompetence un 
ieinteresētība konkrētā uzdevuma 
risinājumos.  

Mēs RTU negaidām, ka kāds no 
ārpuses mums pateiks, kā attīstīt 
inženierzinātņu izglītību, bet kopā ar 
vadošajiem Eiropas un arī pasaules 
ekspertiem to jau darām. Esot 
CESAER, mēs RTU labi saprotam, 
kurp virzās Eiropa. Studiju un 
zinātnes attīstībā Latvijas lielākā 
tehniskā universitāte iet kopsolī 
ar Eiropas vadošajām tehnoloģiju 
augstskolām.

Eiropas modernās iniciatīvas, kas 
paredz kvalifikācijas paaugstināšanu 
un jaunu speciālistu sagatavošanu, 
aptverot tā saucamās STEM jomas – 
zinātne, tehnoloģijas, inženierija 
un matemātika –, tagad paplašinās 
uz STEAAM, pievienojot dizaina 
un mākslas (Arts) un arhitektūras 
(Architecture) jomas. Ar mākslu 
un arhitektūru plašākā nozīmē šajā 
gadījumā tiek saprasts radošums 
un dizaina domāšanas attīstība, kas 
veido inovāciju un kas noteikti ir 
daļa no inženierzinātņu izglītības. 
Kā skaidro RTU studiju prorektors 
profesors Uldis Sukovskis – šīs 
radošuma komponentes ir vitāli 
svarīgas, jo bez tām tehnoloģiju 
zināšanas bieži vien nedod 
iespēju radīt jaunus un inovatīvus 
risinājumus, kas ir viens no 
svarīgākajiem mūsdienu sabiedrības 
progresa faktoriem. 

Kopumā jaunā STEAAM 
virziena īstenošanā Eiropas 
tehnoloģiju augstskolās galvenā 
tendence ir – pirmkārt, šī izglītība 
tiek uztverta kā mūžizglītība 
un tā ietver arī starpkultūru 
kompetences. Otrs svarīgs 
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punkts ir izglītības un moderna 
studiju procesa paplašināšana ar 
tiešsaistē jeb elektroniski pieejamo 
izglītību, savstarpēja atzīšana un 
mācīšanās citam no cita, arī studiju 
programmu nepārtraukta pilnveide 
un akadēmiskā brīvība. Un trešais 
uzdevums, kas dots darba grupai, 
ir noteikt nākotnes inženierzinātņu 
izglītības pamatelementus, 
atspoguļot tās dinamiskos aspektus, 
kas atver inženierzinātņu izglītības 
programmas jaunu pētījumu 
rezultātu integrācijai un inženiera 
praksē nepieciešamo iemaņu 
adaptācijai.

Ietvert visas studiju 
programmas

RTU jau iet kopsolī ar Eiropas 
jaunajām nostādnēm inženierzinātņu 
izglītībā – universitāte ir 
apstiprinājusi stratēģiju līdz 
2020. gadam, kurā kā horizontālās 
prioritātes ir starpdisciplinaritāte un 
internacionalizācija. Labs piemērs 
ir RTU Dizaina fabrika, kas attīsta 
inženiertehnisko, radošo un dizaina 
domāšanu. Dizaina fabrika veidota 
pēc Somijas Ālto Universitātes, kura 
arī ir CESAER organizācijā, parauga. 
RTU Dizaina fabrika iekļaujas 
pasaules līmeņa dizaina fabriku ķēdē 
(Design Factory Global Network) un 
pašlaik Baltijas valstīs ir vienīgā. 

Lai veicinātu Latvijas ekonomisko 
izaugsmi un modernu ražošanas 
nozaru attīstību, RTU dod iespēju 
studentiem attīstīt uzņēmējdarbības 
kompetenci un iespēju apzināties, 
vai šī darbības joma viņus interesē 
vai ne. RTU Senāta lēmums nosaka, 
ka uzņēmējdarbības, tehnoloģiju 
pārneses un produktu attīstības 
studiju modulis jāievieš visās 
inženierzinātņu studiju programmās. 
RTU ir pirmā universitāte Latvijā, 
kas līdz 2019. gadam plāno integrēt 
uzņēmējdarbības un inovāciju 
moduli visās RTU bakalaura līmeņa 
studiju programmās. Šajā studiju 
gadā moduļa pilotprojekts tika 
īstenots Mašīnzinību, transporta 
un aeronautikas fakultātē. Studenti, 
praktiski strādājot projektos, attīsta 
uzņēmēja kompetenci un radošo 
domāšanu, turklāt daļa no projekta 

ir darbs RTU Dizaina fabrikā pie 
prototipu izstrādes, savas teorētiskās 
zināšanas pārvēršot reālos produktos 
vai arī pakalpojumos. Visa procesa 

rezultātā students saprot, vai viņš 
ir zinātnieks, izgudrotājs, vai viņš 
ir inženieris un uzņēmējs. Students 
ir iemācījies, kā iepriekš apzinātās 
patērētāju vajadzības var pārvērst 
produktā vai pakalpojumā. Tā 
ir nozīmīga kompetence, kuras 
attīstībai jaunajos inženieros iepriekš 
netika pievēsta īpaša uzmanība, saka 
pilotprojekta vadītāja un viena no 
moduļa autorēm profesore Elīna 
Gaile-Sarkane.

Pasaulē nekas vairs nav teritoriāli 
noslēgts, jo vairums procesu 
šodien ir globāli – to nodrošina 
globālais tīmeklis, tehnoloģijas 
un virtuālā vide, kā arī globālās 
vērtību ķēdes attīstība. Līdz ar 
to starpkultūru kompetence ir 
nepieciešama, lai ikviens saprastu, 

kas ir uzņēmējdarbība bez lokālās 
piesaistes, starptautiskā orientācija, 
ilgtspēja un sociālā atbildība. Tās 
visas ir kompetences un prasmes, kas 
nepieciešamas mūsdienu inženierim.

RTU, esot tādā organizācijā kā 
CESAER un piedaloties dažādās 
tās darba grupās, atbilstoši mūsu 
universitātes stratēģiskajām 
aktivitātēm dod savu pienesumu un 
spēj ietekmēt Eiropas institūciju, tai 
skaitā Eiropas Komisijas, viedokli 
par zinātni, izglītību un inovācijām 
inženierzinātnēs Eiropā. Tā ir 
arī iespēja sekot vadošo Eiropas 
augstskolu attīstības tendencēm, 
lai varam attīstīties moderni un, 
iespējams, kādā jomā kļūt par 
līderiem.

CESAER ir nekomerciāla starp-
tautiska vadošo Eiropas zinātnes un 
tehnoloģiju universitāšu un inže-
nierzinātņu augstskolu organizācija. 
 CESAER apvieno 27 Eiropas valstu 
50+ vadošās tehnoloģiju augstskolas. 
Apvienojot Eiropas vadošās tehno-
loģiju augstskolas un šo augstskolu 
stratēģiju veidotājus vienā organizāci-
jā, CESAER veido pamatu inženierzi-
nātņu un moderno tehnoloģiju attīs-
tībai Eiropā. Tāpēc RTU kā Latvijas 
lielākajai un nozīmīgākajai tehnoloģi-
ju universitātei ir gods būt starp šīm 
augstskolām. Organizācijas viedoklis 
tiek ņemts vērā, kad dažādas Eiropas 
institūcijas, tai skaitā EK, izstrādā 
jaunus dokumentus vai nostādnes. 

 RTU ir pirmā 
universitāte Latvijā, kas 
līdz 2019. gadam plāno 
integrēt uzņēmējdarbības 
un inovāciju moduli visās 
RTU bakalaura līmeņa 
studiju programmās ...
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ATBALSTS

Santa Jākobsone, 
RTU Attīstības fonda projektu 
vadītāja

RTU studenti ik gadu 
var pretendēt uz 
dažādām stipendijām, 
kas tiek piešķirtas 
par sasniegumiem 
studijās, zinātnē un 
pētniecībā, kā arī 
par praksi dažādos 
uzņēmumos

stipendijām par sasniegumiem stu-
dijās. Tā stipendiju konkursam «To-
pošais profesionālis» var pieteikties 
vidējās izglītības iestāžu 12. klases 
absolventi, kuri sāk studijas jebku-
ras RTU pamatstudiju programmas 
1. kursā un kuru materiālais nodro-
šinājums studijām nav pietiekams. Ik 
gadu stipendijas uz 10 mēnešiem AS 
«Olainfarm» piešķir vismaz sešiem 
jaunajiem RTU studentiem.

Ja students pirmajā studiju gadā 
ne vien izcili mācījies, bet arī aktīvi 
iesaistījies RTU sabiedriskajā dzīvē, 
sākot no 2. kursa ir iespēja pretendēt 
uz mecenāta Alfreda Raistera izcilī-
bas stipendiju. A. Raistera izcilības 
stipendijai aicināti pieteikties RTU 
inženierzinātņu studenti, kuru vidējā 
atzīme nav zemāka par 7,5 ballēm. 
Studenti 150 EUR ikmēneša stipen-
diju saņem 10 mēnešus. Ja sasniegu-
mi studijās un iesaiste sabiedriskajā 
dzīvē nav pasliktinājusies, stipendiju 
turpina maksāt arī nākamajā gadā.

Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultātes (MLĶF) studenti 
var pretendēt uz Solomona Hillera 
vārdā nosaukto atbalsta stipendiju 
vienam studiju semestrim (konkurss 
tiek organizēts divas reizes gadā), SIA 
«Light Guide Optics International» 
stipendiju 10 mēnešiem un Gustava 
Vanaga vārdā nosaukto stipendiju 10 
mēnešiem. 

Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas jomā studējošie, sākot 
no 2. kursa, var pretendēt uz AS 
«Exigen Services Latvia» stipendiju 
10 mēnešiem. Lai piedalītos konkur-
sā, pretendenta vidējai svērtajai at-
zīmei pēdējā sesijā jābūt ne zemākai 
par 7 ballēm. 

Mašīnzinību, transporta un aero-
nautikas fakultātes (MTAF) dzelzceļa 

specialitāšu programmu studenti var 
pretendēt uz VAS «Latvijas dzelz-
ceļš» stipendijām. Ik gadu 30 dzelz-
ceļa nozares studentiem un audzēk-
ņiem konkursa kārtībā ir iespēja iziet 
sešu nedēļu ilgu praksi vasarā, par 
to saņemot vienreizēju stipendiju. 
24 labākie prakses dalībnieki nāka-
majā studiju gadā saņem ikmēneša 
stipendijas. 

SIA «ITERA Latvija» ik studiju 
gadu piešķir četras ikmēneša sti-
pendijas 10 mēnešiem Arhitektūras 
fakultātes (AF) studiju program-
mas «Arhitektūra» izcilākajiem 
studentiem.

Savukārt AS «Latvijas gāze» no 
2.kursa piešķir stipendijas tiem Būv-
niecības inženierzinātņu fakultātes 
(BIF) Siltuma, gāzes un ūdens teh-
noloģijas institūta studentiem, ku-
riem ir teicamas sekmes un pieredze 
tādu zinātnisko darbu veikšanā, kas 
orientēti gāzes tehnoloģiju problēmu 
risināšanā.

SIA «Severstal Distribution» at-
balstītajā «Severstal» izcilības stipen-
diju konkursā var pieteikties MTAF 
1. līmeņa profesionālo (koledžas) 
studiju programmu un bakalaura 
līmeņa 2. un 3. kursa studenti. Divas 
ikmēneša stipendijas tiek piešķirtas 
uz vienu studiju semestri, kopā – 
pieciem mēnešiem. 

AS «Hansamatrix» atbalsta sti-
pendijai var pieteikties Elektronikas 
un telekomunikāciju fakultātes 
(ETF) bakalaura un maģistra līme-
ņa studenti, kuri pabeiguši vismaz 
vienu semestri, turpina studijas izvē-
lētajā specialitātē, ir uzrādījuši labas 
sekmes, bet kuriem nav pietiekams 
materiālais nodrošinājums studijām. 
Stipendija tiek piešķirta 10 mēne-
šiem. 

Stipendiju konkursi sadarbībā 
ar privātpersonām un nozaru 
vadošajiem uzņēmumiem 

tiek organizēti visa gada garumā, un 
informācija par tiem un pieteikšanos 
vienmēr atrodama RTU Attīstības 
fonda mājaslapā fonds.rtu.lv, kā arī 
fonda sociālo tīklu profilos. 

Apmaksātas prakses vietas no 
viena līdz 12 mēnešiem visa studiju 
gada garumā regulāri piedāvā vairāk 
nekā 60 dažādi uzņēmumi. Ikmēne-
ša prakses stipendiju lielums ir līdz 
760 EUR mēnesī.

Sākot no pirmā kursa, dažādu 
jomu studentiem tiek piedāvāta 
iespēja pretendēt uz atbalstītāju 

Stipendijas RTU studentiem



Stipendijas  
nosaukums

Stipendijas piešķīrējs Kas var pieteikties?
Stipendiju 

skaits
Stipendijas apmērs 
un izmaksas ilgums

 Topošais
 profesionālis AS «Olainfarm»

12. klases absolventi, kuri 
sāk studijas jebkuras 
RTU pamatstudiju 
programmas 1. kursā 
un kuru materiālais 
nodrošinājums studijām 
nav pietiekams

 6 150 eiro, 
10 mēneši

 Alfreda Raistera 
 izcilības stipendija 

 Tiek piešķirta, 
pateicoties 

Alfreda Raistera 
ziedojumam

RTU AF, BIF, DITF, 
ETF, EEF, MLĶF, MTAF 
studenti, sākot no 2. kursa

 7 150 eiro, 
10 mēneši

 Solomona Hillera 
 vārdā nosauktā 
 stipendija 

AS «Olainfarm»

RTU MLĶF programmu 
«Ķīmija» un «Ķīmijas 
tehnoloģija» studenti

 5 

150 eiro uz vienu 
mācību semestri, 
5 mēnešiem 
(konkurss tiek 
organizēts 
2 reizes gadā)

 SIA «Light Guide 
 Optics 
 International» 
 stipendija 

SIA «Light Guide Optics 
International»

RTU MLĶF studenti, sākot 
no 3 . kursa  3 115–170 eiro, 

10 mēneši

 Gustava Vanaga 
 vārdā nosauktā 
 studentu stipendija 

Tiek piešķirta 
ar profesora 

Edvīna Vedēja 
atbalstu

RTU MLĶF studenti  2 150 eiro, 
10 mēneši

 AS «Exigen Services 
 Latvia» stipendija AS «Exigen Services Latvia» 

stipendija

RTU DITF studenti, sākot 
no 2. kursa  1 150 eiro, 

10 mēneši

 SIA «ITERA Latvija» SIA «ITERA 
Latvija»

RTU AF studiju 
programmas 
«Arhitektūra» studenti, 
sākot no 2. kursa

 4 150 eiro, 
10 mēneši

 AS «Latvijas gāze» AS «Latvijas 
gāze»

RTU BIF SGŪTI studenti, 
sākot no 2. kursa  6 175–215 eiro, 

10 mēneši

 VAS «Latvijas 
 dzelzceļš» praktisko 
 iemaņu iegūšanas 
 un veicināšanas 
 stipendija 

VAS «Latvijas 
dzelzceļš»

RTU MTAF 1.–3. kursa 
pilna laika dzelzceļa 
specialitāšu programmu 
studenti

 30 

285 eiro par 
6 nedēļu vasaras 
prakses periodu. 
Labākajiem 
prakses 
dalībniekiem –  
95–110 eiro, 
10 mēneši

 «Severstal» izcilības 
 stipendija 

SIA «Severstal Distribution»

RTU MTAF 1. līmeņa 
profesionālo studiju 
programmu un bakalaura 
līmeņa 2. un 3. kursa 
studenti

 2 100 eiro, 5 mēneši

 AS «Hansamatrix» 
 atbalsta stipendija 

AS 
«Hansamatrix»

RTU ETF bakalaura un 
maģistra līmeņa studenti, 
kuri pabeiguši vismaz 
vienu semestri

 1 200–300 eiro, 
10 mēneši
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SPORTS

Gata Garklāva (31), tāpat kā 
komandas trenera Raimonda 
Vildes, vārds volejbola fa-

niem nav svešs – pēdējos gados Gatis 
ir viens no Latvijas čempionvienības 
«RTU/Robežsardze» kodola spēlētā-
jiem. Augumā – divi metri – raženais 
volejbolists nenoliedz, ka šajā spēlē 
garumam ir liela nozīme. Taču sva-
rīga ir arī sportista fiziskā kondīcija, 
darbs, ko esi sevī ieguldījis, ko vari 
izdarīt un izturēt spēles laukumā. Ik-
dienā G. Garklāvs ir restorāna «Ter-
ra» automobiļa vadītājs, atbildīgs par 
izbraukumiem un banketiem. Vairāk 
darba viņam ir vasarā, kad volejbolis-
tiem ir brīvdienas.

Puika būs sportists

Gatis jeb Gača, kā viņu draudzīgi 
sauc komandas biedri, spēlēt volejbo-
lu sāka piektajā klasē. Mācoties Rīgas 
28. vidusskolā, sācis trenēties pie Ed-
vīna Griķa, kurš viņam labi ielicis vo-
lejbola pamatus. Otra trenere, kuru 
slavē Garklāvs, ir Olga Bogdanova. 
Gatis teic, ka ikviena sportista izaug-
sme ir ļoti individuāla, un nosmej: 
«Mamma man stāstīja, ka pirmais 
vārds, ko iemācījos, bijis «bumba». 
Viņa teica – puika būs sportists.»

Gatis atzīst, ka spēle «RTU/
Robežsardze» komandā nozīmē 
Latvijas augstāko līgu un atšķirībā no 
ārzemēm «tas jau skaitās profesionā-
lais sports, augstāka līmeņa te vairs 
nav». Komandai nelielas algas maksā 
Valsts robežsardze, savukārt RTU 
nodrošina spēļu un treniņu zāles. 
Gatis izmanto arī RTU sniegto atbal-
stu izciliem sportistiem un tagad uz-
ņēmējdarbību un vadīšanu studē bu-
džeta vietā Inženierekonomikas un 
vadības fakultātes (IEVF) neklātienē. 

Pirmais vārds bija «bumba»
Elīna Eglīte, Māra Miķelsone 

«RTU/Robežsardze» 
volejbolisti šogad 
jau otro reizi pēc 
kārtas kļuvuši par 
Latvijas čempioniem. 
Komandas atbalsts un 
diagonāles spēlētājs 
Gatis Garklāvs ir RTU 
students

Kāpēc neklātienē? Lēmums bijis 
racionāls – vajadzēja savienot gan 
ikdienas darbu, gan sportu, gan 
studijas. Neklātienē mācības notiek 
sestdienās, tāpēc var pagūt ierasties 
uz lekcijām, bet vakarā doties uz spē-
lēm, ja tās notiek Rīgā. Gatis noteikti 
vēlas iegūt augstāko izglītību, jo ar to 
saistās arī viņa nākotnes plāni – kopā 
ar sievu Aneti, kura šogad absolvēs 
Biznesa augstskolu «Turība», būt 
saimniekiem un noteicējiem pašiem 
savā ģimenes uzņēmumā.

Gatis jau ir studējis Latvijas Spor-
ta pedagoģijas akadēmijā, taču studi-
jas pārtrauca. Pats atzīst – sanāca par 
daudz, gribējis bez sporta pedagoģi-
jas «pieķert klāt» arī fizioterapiju. 

Volejbolists pirms vairākiem 
gadiem saņēmis piedāvājumu spēlēt 
Francijā, Strasbūrā. Tas bijis ļoti labs 
piedāvājums galvenokārt finansiālā 
ziņā, atzīst Gatis, jo viens no iemes-
liem izšķirties par labu Francijai bi-
jusi vēlme apprecēties un nodrošināt 
ģimeni. Francijā Gatis spēlējis 10 
mēnešus, komandā bijis diagonāles 
spēlētājs tāpat kā Latvijā. Visgrūtā-
kie jaunam sportistam esot pirmie 
divi mēneši, kad jātiek pāri visam, 
jānoturas. «Tas bija cits līmenis. Man 
tur gāja ļoti labi.» Kā pats raksturo 
diagonāles spēlētāja uzdevumu – viņš 
neuzņem serves, bet ir komandas 
melnā darba darītājs, lai nodrošinātu 
labu spēli.

Atgriezies no Francijas, Gar-
klāvs ticies ar «RTU/Robežsardze» 
komandas menedžeri Aināru Dakšu, 
izrunājušies un vienojušies, ka Gatis 
spēlēs komandā. Kā notiek šāda 
«pārpirkšana»? Gatis atbild, ka Latvijā 
volejbolā cits citu pazīst, zina, ko kurš 
spēj. Te nav kā Francijā, kur vajadzīgs 
aģents, kas rūpējas par sportistu.



31

Pirms Francijas Gatis divus vai 
trīs gadus spēlēja «RTU/Robežsar-
dze» pašreizējo lielāko konkurentu 
komandā «Poliurs/Ozolnieki». Arī 
šogad pēdējā izšķirīgā cīņa par Latvi-
jas čempiona titulu notika tieši ar šo 
komandu.

«Sajūta, kad uzvari, ir laba»

Gatis nespēj aprakstīt sajūtas, kādas 
bijušas, kad komanda šogad otro 
reizi pēc kārtas kļuva par Latvijas 
čempionvienību volejbolā. Viņš tikai 
nosaka: «Tā sajūta, kad uzvari, ir 
laba.» Mazliet kreņķīgs ir tikai par 
to, ka pēdējā spēlē nevarēja palīdzēt 
komandai laukumā, jo traumas dēļ 
«sēdēju malā un pārdzīvoju. Kā 
treneris to visu izcieš…», nopūšas 
Gatis. Latvijas volejbola čempionā-
ta finālsērijas trešās spēles pirmajā 
setā Gati pārņēma lielas muguras 
sāpes, iespējams, no kāda muskuļa 
mikroplīsuma.

«RTU/Robežsardzes» treneris 
Raimonds Vilde par fināla spēli iz-
teicies, ka izdevies puišus atmodināt. 
«Uzvaras seta galotnēs jānopelna ar 
disciplīnu un raksturu. Fināls ir rak-
sturu cīņa. Bijām stiprāki kā koman-
da,» teica R. Vilde, norādot, ka šī se-
zona bijusi smaga, finālsērijā nevarē-
ja startēt labākajā sastāvā. «Vispirms 
Ingars Ivanovs izkrita no sastāva, tad 
Rolands Ozoliņš, Gatis Garklāvs pat 
divreiz. Mums nav gara rezervistu 
soliņa, tomēr izturējām. Puiši ir ma-
lači, ka cīnījās, un gandarījums par 
rezultātu beigās ir vēl lielāks.»

Gatim Latvijas čempiona tituls 
nozīmē daudz. «Sportā saka tā, ka 
stulbākās vietas ir otrā un ceturtā,» 
viņš piebilst un slavē treneri R. Vildi, 
kurš ir arī Latvijas volejbola izlases 
vienības treneris. No R. Vildes Gatis 
mācoties katrā treniņā, viņš spēlētā-
jiem nedodot nekādas atlaides. Tre-
niņi notiek piecas reizes nedēļā, bet 
sestdienās un svētdienās ir spēles.

«RTU/Robežsardzes» komandā ir 
11 spēlētāju, pamatsešnieks ir Gatis, 
Ingars Ivanovs, Rolands Ozoliņš, 
Aleksandrs Avdejevs, Andrejs Zavo-
rotnijs un Māris Lancmanis. Savu-
kārt no RTU studentiem komandā 
bez Gata spēlē arī Antons Nazarovs 
un Vladimirs Visockis, abi ir arī 
valsts izlases spēlētāji.

Uz augstākiem mērķiem

Volejbola aktīvā sezona ir beigusies, 
vasarā katram sportistam ir jāstrā-
dā pašam pie savas fiziskās formas 
uzturēšanas. Gatis atgādina trenera 
asistenta Ainara Cīruļa teikto, kas 
jāievēro – higiēna, pareiza ēšana un 
laba fiziskā sagatavotība. A. Cīrulis 
solījis katru mēnesi pārbaudīt, kā 
sportisti tiek ar to galā, – apciemošot 
mājās. Gatis teic, ka tagad dziedē 
muguras traumu un spēlēm aktīvāk 
sāks gatavoties augustā. Svaru zālē 
viņš gan iegriežas arī tagad, bet vasa-
rā prieku dod skrējieni Garciemā gar 

jūru un pludmales volejbols kopā ar 
draugiem un kaimiņiem.

Vaicāts, vai «RTU/Robežsar-
dze» gribētu sasniegt augstākus 
mērķus arī Baltijas līgā, Gatis teic, 
ka gribētos Latvijai izcīnīt vismaz 
bronzas medaļu vai tikt iekšā TOP 4. 
Viņš igauņu volejbolistu panākumus 
skaidro ar to, ka kaimiņi vairāk tre-
nējoties, arī finansiālais atbalsts esot 
citāds.

Baltijas līgas spēļu sezona sākas 
rudenī un parasti ilgst līdz martam. 
Pēc tam sākas gatavošanās Latvijas 
čempionātam. Vai «RTU/Robežsar-
dze» un Gatis trešo reizi kļūs par 
Latvijas čempioniem? Lai sasniegtu 
rezultātus, jābūt pacietībai, saka 
Gatis.

«Nemaz nezināju, ka RTU ir sava 
karsējkomanda,» viņš teic. RTU 
karsējkomandu kā atbalstītājus Ga-
tis labprāt redzētu arī čempionāta 
spēļu laikā. Bet sportista vislielākā 
pateicība par atbalstu ir ģimenei un 
radiem. 

Gatis Garklāvs kopā ar sievu Aneti un Latvijas volejbola čempionvienības kausu. 
Foto – no personīgā arhīva

 Sportā saka tā, ka 
stulbākās vietas ir otrā un 
ceturtā ..........



FAKULTĀTĒS

ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS 
FAKULTĀTE (APF)

Starptautiska konference par koka izmantošanu 
arhitektūrā, amatniecībā un dizainā 2. maijā notika 
koncertzālē «Cēsis». Starpdisciplināro pasākumu ar 
vietējo un ārvalstu (Austrija, Somija, Itālija, Igaunija, 
Lielbritānija) lektoru līdzdalību AF organizēja sadarbībā 
ar «Koka arhitektūras, amatu, rūpniecības un dizaina 
dienu» veidotājiem. Studentiem konferenci bija iespēja 
apmeklēt bez maksas.

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS 
TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE (DITF)

Aprīlis DITF pagāja sieviešu zīmē. 27. aprīlī pasaule 
atzīmēja Sieviešu dienu informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijās, kam par godu DITF zinātnieces un 
absolventes piedalījās divās radio tiešraidēs LR1 un 
LR4, savukārt 28. aprīlī DITF zinātniskā asistente 
Māra Pudāne piedalījās RTU Absolventu asociācijas 
organizētajā sarunu forumā «Nezūdamības likums: 
Zinātnieces RTU» (attēlā).

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS 
FAKULTĀTE (EEF)

23. martā ar vieslekciju «Particle Accelerators – 
Application and Research» uzstājās Frankfurtes 
Universitātes vadošā pētniece Katrīna Šulte (Kathrin 
Schulte). Vieslekcija notika RTU sāktā sadarbības līguma 
ar Eiropas Kodolpētniecības centru (CERN) ietvaros.

ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU 
FAKULTĀTE (ETF)

ETF veiksmīgi sadarbojas ar nozares uzņēmumiem. 
Fakultātes Elektroakustikas laboratorija ir saņēmusi 
vērtīgu iekārtu dāvinājumu no SIA «Arcus Elektronika», 
kas kvalitatīvi uzlabos gan mācību, gan zinātniskās 
pētniecības procesu. Attēlā: RTU ETF dekāns profesors 
Jurģis Poriņš (no kreisās) pateicas uzņēmuma «Arcus 
Elektronika» valdes priekšsēdētājam Vitālijam Aišpuram 
par vērtīgo ieguldījumu fakultātes un elektroakustikas 
virziena attīstībā.
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INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 
(IEVF)

Inženierekonomikas un vadības fakultātes Studentu pašpārvalde 
20. aprīlī jau 14. gadu rīkoja savu mācībspēku godināšanas 
pasākumu «IEVF Lepnums 2017». Pamatojoties uz studentu 
aptauju, tika teikts paldies par ikdienā ieguldīto darbu studentu 
izglītības veicināšanā un fakultātes izaugsmē. Titulu «IEVF Lepnums 
2017» šogad ieguva Darba un civilās aizsardzības katedras lektors 
Jānis Bartušauskis (attēlā), bet titulu «IEVF Goda darbinieks» 
saņēma dekāns profesors Remigijs Počs.

MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS
FAKULTĀTE (MLĶF)

12. maijā MLĶF «Kreatīvo ķīmiķu dienu» ietvaros 
notika fakultātes studentu pašpārvaldes telpas, kā arī 
atpūtas stūrīša atklāšana. Lai uzlabotu un modernizētu 
studentijas vidi, telpu remontdarbus un iekārtošanu 
veica paši studenti. Uz jauno telpu atklāšanu ieradās 
fakultātes dekāns Valdis Kokars (attēlā 2. no labās), kā 
arī citu RTU fakultāšu studenti.

MAŠĪNZINĪBU, TRANSPORTA UN 
AERONAUTIKAS FAKULTĀTE (MTAF)

RTU studentu komanda «BEST-Riga» ar pašu projektēto 
pneimobili 50 komandu konkurencē izcīnīja uzvaru 
10. starptautiskajās pneimobiļu sacensībās, kas šogad 
no 4. līdz 6. maijam norisinājās Ungārijas pilsētā 
Egerā. Otro gadu piedaloties sacensībās, komandas 
konstruētais auto ieguva 2017. gada pneimobiļa titulu 
un uzvarēja sacensībās. Komandā «BEST-Riga» MTAF 
Automobiļu katedras laboratorijas vadītāja Jāņa 
Rudzīša vadībā startēja MTAF students, komandas 
kapteinis Māris Cirša, DITF students Dāniels Stuģis, 
MLĶF studenti Jānis Ozoliņš un Annija Admidiņa. 
Sacensībās ar otru pneimobili piedalījās RTU MTAF 
studentu komanda «Riga Airmobile», kas ārkārtas 
situācijā palīdzēja kolēģiem sasniegt uzvaru.
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BŪVNIECĪBAS INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE (BIF)

No 18. līdz 21. aprīlim jau trešo gadu pēc kārtas notika «Būvniecības nedēļa 
2017», kurā katra diena bija veltīta noteiktam tematam. Pasākums ir 
publiskas diskusijas forums, kurā bija Politikas diena, Koka apbūves forums, 
Būvnormatīvu un standartu diena, bet 21. aprīlis bija Tehniskās izglītības 
diena. Izglītībai veltītajā pasākumā referenti iepazīstināja ar dažādu 
augstskolu piedāvātajām būvniecības studiju programmām. Diskusijā ar 
būvindustrijas pārstāvjiem tika izteikti priekšlikumi studiju programmu 
pilnveidošanai. Attēlā: RTU BIF dekāns profesors Juris Smirnovs.
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RTU JAUNĀKĀS GRĀMATAS

 Baiba Čikste, Uldis Šteins.  
«DEJAS INŽENIERIS»

Grāmata veltīta izcilas personības – inženiera, horeogrāfa un pedagoga – Ulda 
Šteina dzīvesstāstam un ieguldījumam Latvijas kultūrā. Tajā ir U. Šteina atmi-
ņu stāstījums, grāmata bagātīgi ilustrēta ar fotoattēliem no U. Šteina un RTU 
Tautas deju kolektīva «Vektors» arhīva. Grāmata būs aizraujoša lasāmviela 
ikvienam latviešu skatuviskās dejas interesentam vai dejotājam. Grāmata ta-
pusi ar ziedotāju, RTU Kultūras centra un biedrības «Vektors» atbalstu. To var 
iegādāties biedrībā. Kontaktpersona – Līva Zorgenfreija (tel. 29785688).

 Juha Hintsa.  
«SUPPLY CHAIN SECURITY»

Pārrobežu pētījumu asociācijas (CBRA) dibinātāja Ph. D. Juha Hintsa grāmata 
angļu valodā par piegādes ķēžu drošību tapusi sadarbībā ar kolēģiem no dau-
dzām pasaules augstskolām. Tajā apkopoti 18 zinātniski raksti. Grāmata būs 
noderīga dažādu pasaules augstskolu studentiem un jaunajiem pētniekiem, 
kuri studē piegādes ķēžu pārvaldību un loģistiku, riska pārvaldību un drošību, 
muitas vadību. Grāmata ir vērtīga lasāmviela arī piegādes ķēžu drošības un 
muitas nozares speciālistiem un amatpersonām.

 Jānis Viesturs, Ineta Geipele. 
«STARPTAUTISKIE DARĪJUMI AR NEKUSTAMO 
ĪPAŠUMU»

Mācību grāmata paredzēta RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes 
studentiem, kuri apgūst būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadības, 
kā arī nekustamā īpašuma pārvaldības programmas. Grāmata noderēs arī citu 
specialitāšu studentiem un interesentiem, kuri vēlas iepazīties ar nekustamo 
īpašumu starptautisko darījumu teorētiskajiem un praktiskajiem  aspektiem. 
Grāmata pieejama RTU Zinātniskajā bibliotēkā.

 Jānis Putniņš. 
«LABORATORIJAS DARBI KVANTITATĪVAJĀ 
ANALĪZĒ»

Mācību metodiskajā līdzeklī ietverti 15 laboratorijas darbu apraksti, kuros 
izmantotas trīs populārākās kvantitatīvās analīzes metodes – titrimetrija, 
gravimetrija un fotometrija. Darbu apraksti sniegti, galvenokārt izmantojot 
pusmikrometodes paņēmienus, lai ekonomētu reaģentus un analizējamos 
objektus, kā arī lai vienkāršotu darbu izpildi. Mācību līdzeklis paredzēts RTU 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes ķīmijas un ķīmijas tehnoloģi-
jas specialitāšu studentiem. Tas pieejams fakultātes bibliotēkā.

 Autoru kolektīvs RTU rektora akadēmiķa  
Leonīda Ribicka vadībā.  
«GAS AND HYDRODYNAMICS»

Grāmata paredzēta gāzu dinamikas un hidrodinamikas studiju priekšmeta 
apgūšanai. Tajā apkopoti hidrodinamikas un hidraulikas pētījumu praktiskie 
rezultāti un klasiskās teorijas jautājumi. Grāmatas temats aplūkots no mašīn-
būves, ūdens un aviācijas inženierzinātņu, matemātikas un fizikas aspektiem. 
Grāmata būs noderīga dažādu specialitāšu studentiem, kā arī inženieriem un 
pētniekiem.
Grāmata izstrādāta «Tempus» programmas projektā «Apmācības tīkla izstrā-
de izglītības energoefektivitātē uzlabošanai». Tā pieejama Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā, RTU Zinātniskajā bibliotēkā, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūtā.



Vasarā lasi, skaties, iedvesmojies!

 Linda Vecbiškena, 
zinātņu doktore, pētniece 
Latvijas Valsts koksnes 
ķīmijas institūtā

 Izlasiet divas 
grāmatas – 
Gledvela Malkolma 
«Talanta kods. Ceļš uz 
izcilību» (Malcolm Gladwell. «Outliers: The Story of 
Success») un Pola Ardēna «Kā būt izcilam, nevis vienkārši 
labam» (Paul Arden. «It’s Not How Good You Are, It’s 
How Good You Want to Be»). Pirmā noteikti mainīs jūsu 
priekšstatus par panākumiem, otrā palīdzēs piepildīt 
neiedomājamo un iespēt neiespējamo

 Aktīvāk iesaistieties COST (Cooperation Europeenne 
dans le Domaine de la Recherche Scientifique et Technique) 
starptautiskās sadarbības atbalsta programmā.  
Vairāk informācijas: http://www.cost.eu/ un https:// 
www.youtube.com/user/COSTOffice

 Lauris Cikovskis, 
zinātņu doktors

 Vasarā uz pārdomām lai rosina 
seriāls «The Young Pope» – stāsts par 
to, ka mēs visi esam ar cilvēciskām 
vājībām un trūkumiem

 Ielūkojieties žurnālā 
«IEEE Spectrum», kas 
jau vairāk nekā 50 
gadus viegli lasāmā un 
aizraujošā veidā raksta 
par jaunumiem zinātnē 
un tehnoloģijās

 Atrodiet laiku Nacionālā 
mākslas muzeja apmeklējumam, 
kur vērts redzēt ne tikai Latvijas 
glezniecības šedevrus, bet arī 
nesen atjaunoto muzeja ēku

 Evija Kaminska, 

bijusī RTU Studentu 
parlamenta prezidente, studē 
cilvēku resursu vadīšanu IEVF

 Krišs Osmanis, 

RTU lektors, «Hansamatrix 
Innovation» vecākais produktu 
izstrādes vadītājs

 Izlasiet, kā sasniegt  
vairāk un sajust sevī spēku  
«The ONE Thing: 
The Surprisingly 
Simple Truth Behind 
Extraordinary Results», 
un Ekharta Tolles 
«Tagadnes spēks»  
(«The Power of Now:  
A Guide to Spiritual Enlightenment»), kas 
ļauj apdomāt, ko vēlies dzīvē sasniegt

Apgūstiet jaunas noderīgas 
prasmes, piemēram, elektronikas 

izstrādes nozarē viens no variantiem ir 
EEVBLOG video blogi  

(http://www.eevblog.com/)

Latvijas Jauno zinātnieku 
apvienība aicina ikvienu, kuram 
ir interese par zinātni un vēlme 

līdzdarboties. Vairāk informācijas: 
http://ljza.lv/par-ljza/ 

 Ja vēlies paplašināt savu 
redzējumu cilvēku resursu 
un biznesa vadīšanā, 
aktuāli pētījumi «Harvard 
Business Review».

 Ja patīk atšķetināt 
noziegumus un uztvert dzīvi 
pozitīvi, lietainā un laiskā 
vasaras dienā noskaties seriālu 
«Castle»

 Saistoša lasāmviela ir 
pirmais RTU studentu veidotais 
populārzinātniskais žurnāls 
«Tuvāk zinātnei», kas parāda, ka 
zinātne ir FUN lieta 




