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Kitija Seržāne

PagājušāS nedēļas bei-
gās Latvijas Universitātes 
(LU) Zinātņu mājā norisinā-
jās biznesa iespēju festivālu 
Icebreakers ’19, kura ietvaros 
tika atklāts sešu Latvijas 
augstskolu kopīgs projekts. 
Tā mērķis ir dot iespēju stu-
dentiem, izmantojot studijās 
iegūtās zināšanas, attīstīt 
darba tirgum nepieciešamās 
prasmes un iemaņas. 

Augstskolas īsteno projek-
tu Inovāciju granti studen-
tiem, piedāvājot jauniešiem 
daudzveidīgus un modernus 
mācību modeļus. Projekta 
pamatā ir ideja, ka jaunieši 
varēs attīstīt inovatīvo domā-
šanu, jaunrades un uzņēmēj-
spējas, sadarbojoties ar in-
dustriju, Dienai stāsta Rīgas 
Tehniskās universitātes 
(RTU) pārstāve Lāsma Vaiva-
re. Projektu koordinē Izglītī-
bas un zinātnes ministrija un 
līdzfinansē Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonds. Projektu 
īsteno RTU, LU, Rīgas Stradi-
ņa universitāte (RSU), Vents-
pils Augstskola (VA), Liepājas 
Universitāte (LIEPU) un Lat-
vijas Jūras akadēmija (LJA). 
Projektam paredzētais finan-
sējums ir 14 miljonu eiro. Pa-
pildus iespējai izstrādāt savu 
biznesa ideju kādam uzņē-
mumam katram studentam 
ir paredzēta ikmēneša sti-
pendija 228 eiro apmērā. 

Festivālā katra augstskola 
prezentēja savu piedāvāju-
mu šī projekta ietvaros, pie-
mēram, RTU triju gadu laikā 
plāno biznesa ideju attīstībā 
ieguldīt aptuveni 400†000 ei-
ro, savukārt stipendijām pa-
redzētais budžets ir 1,2 mil-
joni eiro. RTU zinātņu pro-
rektors Tālis Juhna skaidro, 
ka augstskola plāno šajā lai-
ka posmā projektam piesais-
tīt aptuveni 6000 studentu. 
Papildus Valsts prezidenta 

Egila Levita uzrunai un dis-
kusijai ar augstskolu pārstāv-
jiem festivāla apmeklētāji va-
rēja iepazīties ar to studentu 
biznesa idejām, kuri jau ir iz-
mantojuši projekta piedāvā-
tās iespējas. Par to, ko tieši 
augstskolu kopprojekts var 
dot jauniešiem, Dienai stāsta 
RTU studenti.

Īstenot no nulles 
Uz jautājumu, kādi ir ieguvu-
mi un zaudējumi no šī pro-

jekta, RTU  Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultātes 
trešā kursa students Kārlis 
Ulmanis atbild: «Viens no 
plusiem ir tāds, ka ir iespēja 
sadarboties ne tikai ar dažā-
diem uzņēmumiem, bet arī 
ar studentiem no dažādām 
fakultātēm. Tiek nodrošinā-
tas apmācības, kā no idejas 
tikt līdz produktam, kuru var 
pārdot. Nereti inženieriem 
pats trakākais ir tas, ka viņi 
par savu izstrādāto ierīci zina 

visu, taču izskaidrot kādam 
citam, kurš par to neko nezi-
na, ir grūtāk. Tāpēc ir būtiski 
mācēt cilvēkiem izstāstīt 
vienkāršiem, saprotamiem 
vārdiem.»

K. Ulmanis stāsta, ka par 
iespēju uzzinājis, kad augst-
skolas e-pastā ir pienākusi 
informatīva vēstule par ie-
spēju iesaistīties projektā un 
kopīgi ar kādu uzņēmumu 
izstrādāt jaunu inovatīvu 
produktu. Izpētot sadarbībai 

piedāvāto uzņēmumu sa-
rakstu, K. Ulmanis secinājis, 
ka vienīgais uzņēmums, kas 
atbilst viņa specialitātei un 
iecerei, ir Hansab. Uzņē-
mums izstrādā un piedāvā 
dažāda veida tehnoloģiskos 
risinājumus, piemēram, pār-
nēsājamos posttermināļus, 
dažādu sistēmu drošības ri-
sinājumus un arī tehniskos 
risinājumus autostāvlauku-
miem, ar ko ir saistīta arī K. 
Ulmaņa izstrādātā inovācija 

– brīvo vietu skaitītājs auto-
stāvlaukumos. Kopīgi ar stu-
dentiem, kas pārstāv citas fa-
kultātes, un pašu uzņēmu-
mu tika apspriests, kādā vei-
dā varētu īstenot viņa ieceri. 
K. Ulmanis stāsta, ka idejas 
izstrādes procesā lieti node-
rēja arī projekta ietvaros pie-
dāvātās informatīvās darba 
grupas, kurās ne tikai skaid-
roja, kā no idejas nonākt līdz 
gatavam produktam, bet arī 
kādā veidā ir jāprezentē un 

Augstskolas audzinās nozaru ledlaužus
Studentu skatījumā projekts sniedz iespēju pilnveidot iegūtās zināšanas praksē

0 RTu zinātņu prorektors Tālis Juhna kopā ar Valsts prezidentu Egilu Levitu, LU profesoru Mārci Auziņu un RSU prorektoru Tomu Baumani dalījās savā 
pieredzē akadēmiskajā vidē no studenta skatpunkta.  F o t o – A n r i j s P o ž A r s k i s

SĒRU VĒSTS SĒRU VĒSTS

Līdzjūtību vai sēru vēsti laikrakstā  var iesniegt Andrejostas ielā 23, 
pa e-pastu pieteikumi@diena.lv, vai faksu 67063169.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību bijušā direktora un mūsu 
mīļā autora Kārļa Skruža tuviniekiem, 

pavadot viņu Mūžības ceļā.

Izdevniecības Avots kolektīvs

Skumjās paziņojam, ka mūžībā devusies 
mūsu mīļā skolotāja 

Baiba Reinfelde 
(25.10.1969.–02.10.2019.)

Atvadīšanās otrdien, 8. oktobrī, plkst. 15.00 Jūrmalas 
Dubultu evaņģēliski luteriskā baznīcā. 

Guldīšana zemes klēpī plkst. 16.30
Slokas kapos.

Piederīgie, 
tālrunis 22834279 (Gunta).

Tu gadus mēroji ar darbu,
Ko krietni paveikt bij Tavs gods.

Ar sirsnību un klusu rūpi,
Ko allaž centies citiem dot.

(K. Apškrūma)
Dziļās sērās paziņojam, ka mūžībā devies RTU MTAF Aeronautikas 

institūta direktors, pasaulē atzīts aviācijas nozares 
zinātnieks LZA korespondētājloceklis, profesors, 

Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Urbahs (1958–2019) 
un izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem.

Izvadīšana otrdien, 8. oktobrī, plkst. 11.00 no Katlakalna 
evaņģēliski luteriskās baznīcas.

RTU MTAF Aeronautikas institūta kolektīvs

Izsakām visdziļāko līdzjūtību RTU Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultātes Aeronautikas institūta 

ilggadējā direktora, profesora 
Aleksandra Urbaha tuviniekiem, 

viņu mūžībā pavadot.

RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes dekanāts
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jāpiedāvā potenciālajiem 
pircējiem savs produkts.

Runājot par pašu ieceri, K. 
Ulmanis atzīmē, ka viena no 
uzņēmuma prasībām bija, 
lai izstrādātās inovācijas paš-
izmaksas būtu pēc iespējas 
zemākas, lai to varētu iegā-
dāties ne tikai lielo, bet arī 
mazo stāvlaukumu īpašnie-
ki, kuru pelņa nav liela. «Ide-

ju apmaiņas ceļā esam nonā-
kuši pie šāda veida risināju-
ma,» stāsta Kārlis un norāda 
uz sistēmas prototipu. Pats 
ierīces darbības princips ir 
ļoti vienkāršs – mašīnai pār-
braucot pāri stāvlaukuma ro-
bežai, zemē iebūvētie senso-
ri dod signālu vadības pultij, 
kas ar lampiņām dod zināt 
stāvlaukuma izmantotājiem, 
vai tajā ir brīvas vietas. Līdzī-
gi risinājumi jau attiecas uz 
iebraukšanas maksu stāvlau-
kumā, piemēram, ir stāvlau-
kumi, kuros tiek izmantoti 
pazemes sensori, kas dod zi-
ņu stāvlaukuma darbinie-
kiem, ka ir iebraucis jauns 
klients. Plānots, ka piedāvā-
tās inovācijas izstrādes iz-
maksas varētu būt aptuveni 
1000-2000 eiro. «Vēl ir jāap-
rēķina reālās ražošanas iz-
maksas,» norāda Kārlis un 
piebilst, ka iekārtas izstrādes 
procesu plāno pabeigt šomē-
nes.

Apgūt zināšanas praktiski
Antons Radžans ir no Šrilan-
kas un iepriekš strādājis uz-
ņēmumā, kas saistīts ar vides 
un ekoloģijas jautājumu risi-
nāšanu, taču pašlaik studē 
maģistrantūrā vides zinātni 

RTU. Viņš stāsta, ka par pro-
jektu uzzinājis augstskolas 
Facebook lapā un nekavējo-
ties pieteicies. A. Radžana 
skatījumā vērtīgākā atziņa 
un mācība no dalības šajā 
projektā ir iespēja kopīgi ar 
citu fakultāšu studentiem 
pielietot praktiski studijās ie-
gūtās zināšanas, lai radītu 
kaut ko patiešām unikālu. 
«Idejas izstrādes procesā kat-
ram ir savs uzdevums, pie-
mēram, mūsu komandā ir 
biologi, ķīmiķi un inženieri – 
katrs no mums atbild par no-
teikta inovācijas posma izs-
trādi atbilstoši savai speciali-
tātei,» skaidro A. Radžans un 
piebilst, ka salīdzinājumā ar 
iepriekšējo semestri šogad ir 
novērojama lielāka studentu 
interese un iesaiste projektā. 

Projektā studenti apvieno-
jas komandās, un katrai ir 
savs mērķis, kura ietvaros 
tiek īstenotas inovatīvās ide-
jas. «Mūsu komandas mērķis 
ir radīt strādājošas ekomašī-
nas prototipu, kas attīrītu 
ūdenstilpes no piesārņoju-
ma,» skaidro A. Radžans un 
piebilst, ka idejas koncepts 
aizgūts no kanādiešu biologa 
Keneta Toda. Viņš norāda, ka 
pagaidām pasaulē nav šāda 
veida ūdens attīrīšanas ie-
kārtu, kas darbotos. «Piesār-
ņoti ūdeņi satur daudz kaitī-
gu vielu, ja ūdens ezerā ir 
piesārņots, to var pateikt pēc 
nepatīkamās smakas. Mūsu 
izstrādātās inovācijas pama-
tā ir ideja, ka, lietojot ierīci, 
piesārņotajā ūdenī esošās 
kaitīgās vielas tiek neitralizē-
tas, izmantojot ūdensaugus, 
piemēram, aļģes,» stāsta A. 
Radžans un uzsver, ka ūdens 
būs drošs izmantošanai un 
tajā dzīvojošās zivis varēs lie-
tot uzturā. Nākamie soļi ide-
jas realizācijā – jāveic augu 
bioloģiskās un ķīmiskās ana-
līzes un jāizstrādā ierīces ma-
kets. 5
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Studentu skatījumā projekts sniedz iespēju pilnveidot iegūtās zināšanas praksē

0 RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes trešā 
kursa studenta Kārļa Ulmaņa skatījumā projekta ietvaros 
paredzētā stipendija vairāk nekā divsimt eiro apmērā ir 
patīkams bonuss, taču vērtīgāka ir pieredze.

Atis Rozentāls

ŠopAvAsAR pašvaldību 
atkritumu apsaimniekotāja 
SIA ZAAO dalībnieku sapulce 
pieņēma lēmumu rīkot kon-
kursu uz vadītāja amatu, jo 
esošais valdes priekšsēdētājs 
Aivars Sirmais tajā atradīsies 
līdz šā gada beigām un vēlāk 
dosies pensijā. Ar SIA ARISTA 
Executive Search Latvia palī-
dzību izvēlēts jaunais uzņē-
muma vadītājs, un tas ir līdz-
šinējais Smiltenes novada 
domes priekšsēdētājs Gints 
Kukainis (VL-TB/LNNK). 

Viņš Dienai skaidroja, ka 
piedalīties konkursā viņu uz-
aicinājusi personāla atlases 
firma un viņš piekritis. «Smil-
tenes novads kopš iepriekšē-

jās pašvaldību reformas ir 
stabili augošs, mēs atbalstām 
novadu reformu un to, ka 
Smiltenes novadā iekļautos 
Apes un Raunas novads, un 
uz to pašlaik reforma arī vir-
zās, ir zināma skaidrība,» tei-
ca vēl pašreizējais novada 
mērs. Lēmumu vadīt ZAAO 
viņš skaidro ar vēlmi rast iz-
aicinājumu, jo novada vadī-
bā bijis astoņus gadus, vis-
pirms kā vietnieks, piecus 
gadus – domes priekšsēdē-
tājs. 

G. Kukainis norāda, ka vi-
ņam ir labi zināmi uzņēmu-
ma procesi, jo Smiltenes no-
vads ir viens no tā līdzīpaš-
niekiem. «ZAAO ir viens no 
labāk attīstītajiem pašvaldī-
bu uzņēmumiem Latvijā. Ce-

ru būtiski nemainīt uzņēmu-
ma stratēģiju un izvirzītos 
mērķus,» viņš teica. 

Aģentūra LETA norāda, ka 
G. Kukainis, kā liecina Valsts 
ieņēmumu dienestā iesnieg-
tā valsts amatpersonas dek-
larācija, pērn pašvaldībā no-
pelnījis 31 194 eiro un vēl 
2809 eiro Vidzemes plānoša-
nas reģionā. Savukārt ZAAO 
valdes priekšsēdētāja A. Sir-
mā ienākumi pērn bijuši ap-
tuveni 43 031 eiro. 

Kā liecina Firmas.lv infor-
mācija, ZAAO apgrozījums 
pagājušajā gadā sasniedzis 6 
867 572 eiro, bet peļņa – 103 
646 eiro. Uzņēmuma lielā-
kais kapitāldaļu turētājs ir 
Valmieras pilsētas pašvaldī-
ba. 5

No mēra par atkritumu  
apsaimniekotāja vadītāju

«Viens no 

plusiem ir tāds, 

ka ir iespēja 

sadarboties ne 

tikai ar 

dažādiem 

uzņēmumiem, 

bet arī ar 

studentiem no 

dažādām 

fakultātēm»
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