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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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