
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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Augstskolas audzinās nozaru ledlaužus
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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