RTU TPK ziņas 2010
RTU Inovāciju un jauno tehnoloģiju konferences
Rīgas Tehniskajā universitātē Inovāciju un jauno tehnoloģiju konference tiek organizēta 2 reizes gadā –
februārī un septembrī. Tās mērķis ir veicināt zinātnisko izstrādņu atpazīstamību un parādīt RTU zinātnieku
izstrādātos jaunos un inovatīvos produktus, tehnoloģijas un procesus, kas nākotnē veiksmīgi varētu tikt
komercializēti un ieviesti tirgū; veicināt zinātnieku – uzņēmēju kontaktu veidošanos un sadarbību.
RTU Inovāciju un jauno tehnoloģiju konferencē, kas norisinājās šā gada 23. februārī, tika prezentēti 52
pētniecības projekti tādās tautsaimniecībai būtiskās nozarēs kā: arhitektūra, būvniecība, datorzinātne un
informācijas tehnoloģijas, enerģētika un elektrotehnika, elektronika un telekomunikācijas, inženierzinātne,
materiālzinātne un lietišķā ķīmija, transports un mašīnzinības.
Kopumā konferenci apmeklēja ap 200 dalībnieku, no kuriem vairāk kā piecdesmit bija dažādu firmu un
organizāciju pārstāvji.

Savukārt RTU Inovāciju un jauno tehnoloģiju konferencē, kas notika 24. septembrī, zinātnieki prezentēja 37
zinātniskās pētniecības projektu rezultātus jaunu tehnoloģisko risinājumu un inovatīvu produktu formā
sekojošās nozarēs: būvniecība; datorzinātne un informācijas tehnoloģijas; enerģētika un elektrotehnika;
elektronika un telekomunikācijas; materiālzinātne un lietišķā ķīmija; transports un mašīnzinības.
Konferenci apmeklēja vairāk kā 170 interesenti. Starp tiem 70 uzņēmumu pārstāvji, kuru vidū gan mazo un
vidējo uzņēmumu, gan arī nozares vadošo uzņēmumu pārstāvji.
Abas 2010. gada Inovāciju un jauno tehnoloģiju konference tika organizētas posteru jeb plakātu sesijas formā.
Katram projektam tika izveidots stends ar uzskates materiāliem - posteriem, kuros atspoguļoti izstrādātie
pētījumu rezultāti un inovatīvie risinājumi. Pie katra stenda bija iespēja satikt pētījuma autoru, uzdot viņam
interesējošos jautājumus, kā arī pārrunāt sadarbības iespējas.

RTU piedalās izstādē «Ražots Latvijā»

Izstādē piedalījās arī Rīgas Tehniskā universitāte, kura iepazīstināja
apmeklētājus ar inovatīvām zinātnieku radītām iekārtām un
tehnoloģijām.
Rīgas Tehnisko universitāti pārstāvēja Betona mehānikas laboratorija
ar termopaneļu konstrukciju ģimenes māju būvniecībai un fibrobetona
kompozīto
konstrukciju
izgatavošanas
paņēmieniem;
TMF
Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts prezentēja
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Laikā no 25. līdz 27. martam Olimpiskajā Sporta centrā norisinājās izstāde – gadatirgus «Ražots Latvijā 2010»,
kurā ikvienam Latvijas ražotājam bija iespēja prezentēt savus jaunos un jau esošos produktus un
pakalpojumus.
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Elektronu spektrometru, ar kuru var veikt mērījumus nanoobjektiem; MZLĶF Tehniskās fizikas institūts
demonstrēja Superelestīgu spiediena sensorelementu, kuru var pielietot lokāla mehāniska spiediena
detektēšanai inženiertehniskām vajadzībām, savukārt TMF Mehānikas institūts piedāvāja aplūkot Robotizētas
zivs kustības modeli, kā arī autonomu robota platformu.

Izstāde «Riga Food 2010»
No 8. līdz 11. septembrim izstāžu centrā Ķīpsalā notika 15. Starptautiskā pārtikas izstāde «Riga Food 2010».
Izstādes laikā Latvijas Tehnoloģiskais centrs un projekts EEN-Latvija organizēja pārtikas inovācijas stendu
«Inovācija pārtikai», kurā piedalījās arī Rīgas Tehniskās universitāte.
RTU izstādē pārstāvēja divas struktūrvienības no Materiālu un lietišķās ķīmijas fakultātes - Bioloģiski aktīvo
savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra un Polimērmateriālu institūts.

Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra iepazīstināja ar augu kultūru eļļu pētījumiem.
Interesenti varēja aplūkot dažādus augu eļļu paraugus un uzzināt to pielietojumu pārtikas produktu ražošanas
procesā. Savukārt Polimērmateriālu institūts prezentēja pētījumu par jauna veida bionoārdāma iepakojuma
materiālu izstrādi, kas ir uzskatāma par alternatīvu plastmasas iepakojuma materiāliem, kas vidē nesadalās.

Izstāde «Tech Industry 2010»
No 25. līdz 27. novembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika starptautiskā mašīnbūves,
metālapstrādes, automatizācijas, elektronikas, elektrotehnikas, instrumentu un jauno tehnoloģiju izstāde
«Tech Industry 2010», kas ir lielākais gada rūpnieciskās ražošanas pasākums Baltijas reģionā.

BF Materiālu un konstrukciju institūts prezentēja pētījumus par porainās keramikas tehnoloģiju un dažāda
veida betonu sastāviem t.sk. «Betons ar drupinātiem māla ķieģeļiem», «Sevišķi augstas stiprības betons»,
«Smagais betons ar atkritumiem no metāla ražošanas un pārstrādes rūpnīcām», «Betons ar dolomīta karjeru
atkritumiem» un «Betons ar lampu borsilikāta stikla atkritumiem».
BF Būvmašīnu un būvmehanizācijas profesora grupa izstādes apmeklētājus iepazīstināja ar kompozītmateriālu
pētījumiem un to pielietojamības iespējām, kā arī ar metālisko pulvermateriālu pētījumiem.
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Rīgas Tehnisko universitāti izstādē pārstāvēja piecas struktūrvienības no Būvniecības, Materiālzinātnes un
lietišķās ķīmijas, Transporta un mašīnzinību, kā arī Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes. Zinātniekiem tā
bija lieliska iespēja iepazīstināt izstādes apmeklētājus ar jaunākām izstrādātām tehnoloģijām un pētījumiem.
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EEF Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts izstādē piedalījās ar projektiem «Sistēmiskās domāšanas
integrēšana vides politikā» un «Kompakts saules un granulu modelis». MLĶF Tehniskās fizikas institūts
demonstrēja izstrādni «Superelastīgs spiediena sensorelements». Savukārt TMF Mašīnbūves tehnoloģijas
institūts prezentēja kontaktmetināšanas pētījumus.
Rīgas Tehniskās universitātes stends piesaistīja lielu izstādes apmeklētāju interesi. Ar RTU izstrādātiem
pētījumiem iepazinās arī uzņēmēju delegācija no Somijas, kas sniedza iespēju dibināt jaunus kontaktus un
veidot sadarbību.
Izstāde «Tech Industry» mērķis ir veicināt uzņēmumu ražošanas un tirdzniecības attīstību, stimulēt tiešu
sadarbību starp Latvijas un ārvalstu uzņēmējiem un profesionāļiem, atspoguļot rūpnieciskās ražošanas
industrijas attīstības tendences un ar to saistīto nozaru attīstību Baltijā, kā arī sekmēt Latvijas ražošanas
uzņēmumu konkurētspēju pasaules tirgū.

Pulveru tehnoloģiju izstāde «Powtech 2010»
27. aprīlī Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra Tehnoloģiju pārneses
kontaktpunkta vadītājs Renārs Reklaitis un Būvniecības fakultātes
Būvražošanas katedras profesors Viktors Mironovs apmeklēja pulveru
tehnoloģiju izstādi «Powtech 2010».
Apmeklējuma mērķis bija sadarbības partneru meklēšana pulveru transporta
tehnoloģiju jomā, kā rezultātā tika identificētas 5–10 kompānijas, kuras
izrādīja interesi par RTU izgudrojumiem.
Nodibinātie kontakti un apzinātie esošie produkti uzlabo iespējas izvērtēt RTU piedāvāto produktu
komercializācijas iespējas, jo publiski pieejamā informācija nedod pilnvērtīgu priekšstatu par attiecīgajiem
produktiem.
Izstāde «Powtech» orientējas uz produktiem, kas saistīti ar pulveru daļiņu izmēra samazināšanu, malšanu,
jaukšanu, filtrēšanu un transportēšanu. Izstādi kopumā pārstāvēja aptuveni 700 kompānijas no 27 valstīm.
Apmeklētāju skaits sasniedza 15 000, to vidū bija tehniķi, inženieri, ražošanas vadītāji un zinātnieki.

Starptautiskā izstāde «Hannover Messe 2010»

Šobrīd «Hannover Messe 2010» ir vadošā izstāde jauno tehnoloģiju, materiālu un ideju jomā ar 60 gadu ilgu
vēsturi. Tradicionāli galvenās jomas ir rūpnieciskā automatizācija, piedziņa un automatizācija, enerģētika u. c.
Īpaši liela uzmanība apmeklētāju vidū tika pievērsta tieši atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām, kuru ietvaros

RTU TPK ziņas 2010

Hannoverē, Vācijā, no 19. līdz 23. aprīlim notika ikgadējā starptautiskā izstāde «Hannover Messe 2010», kuru
apmeklēja RTU Zinātņu prorektors Leonīds Ribickis un RTU Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vadītājs
Renārs Reklaitis.
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organizatori šogad bija izveidojuši stendu «MobiliTec» 4000 kvadrātmetru platībā un tika demonstrētas
elektriskās piedziņas transportlīdzekļi. Izstādes laikā notika arī daudzas diskusijas un forumi, kuros uzņēmēji
no visas pasaules stāsta par saviem produktiem un iesaista diskusijās arī pārējos dalībniekus.
Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvji izstādes laikā apzināja jaunākos produktus, tehnoloģijas un tendences,
kas nepieciešamas darbā ar potenciāli komercializējamām izstrādnēm. Ar atsevišķiem ražotājiem tika
nodibināti kontakti un pārrunātas sadarbības iespējas ar RTU.

RTU notika Igaunijas dzeramā ūdens kvalitātei veltīta vieslekcija
Šī gada 14. aprīlī Rīgas Tehniskās universitātē norisinājās igauņu profesora Reina Muntera vieslekcija, kurā
profesors stāstīja par Igaunijā izmantotajām tehnoloģijām dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai. Lekcijas
noslēgumā tika demonstrēta globālām ūdens problēmām veltīta ASV Hroniku grupas filma «Ūdens iet
zudumā – laiks darboties».
Vieslekcijas mērķis bija iepazīstināt nozares studentus, jaunos speciālistus, ūdensapgādes uzņēmumus un
plašāku sabiedrību ar jaunākajiem ūdensapgādes tehnoloģiskajiem risinājumiem, piefiksēt aktuālākās
tendences un problēmas, kā arī ieskicēt ūdenssaimniecības attīstības perspektīvas.
Vieslekciju organizēja RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs sadarbībā ar RTU Materiālzinātnes un
lietišķās ķīmijas fakultāti.

Sižetu sērija Latvijas Neatkarīgajā televīzijā (LNT) par RTU inovatīvām izstrādnēm
Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Neatkarīgā televīzijas (LNT) ir uzsākusi
inovācijām veltītā kopprojektu. Sākot ar 6. oktobri LNT raidījuma «Tautas balss» laikā
pus gada garumā tiks demonstrēti sižeti par RTU zinātnieku radītajām inovācijām.
Rīgas Tehniskā universitātes zinātnieki LNT skatītājus iepazīstinās ar universitātē radītajiem Bezpilotu
lidaparātiem, atklājumiem dzeramā ūdens kvalitātes pētniecībā, demonstrēs viedapģērbu, ar kura palīdzību
iespējama cilvēka kustību enerģijas akumulēšana un tālāka izmantošana, kā arī citām inovatīvām izstrādnēm.
RTU un LNT kopprojekts izveidots ar mērķi veicināt zinātnes veiksmes stāstu iekļaušanu mediju dienaskārtībā
un tādējādi sekmēt Latvijas zinātnieku un vietējo uzņēmēju sadarbību, kā arī piedāvāt sabiedrībai neparastus
sižetus par zinātnieku atklājumiem.

Dalība starptautiskā konferencē «International Conference of Education, Research and
Innovation 2010»
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No 15. līdz 17. novembrim Spānijā, Madridē norisinājās gadskārtējā starptautiskā konference «International
Conference of Education, Research and Innovation (ICERI) 2010». Konferenci no Rīgas Tehniskās universitātes
apmeklēja Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra vadītāja Laila Eliņa un Tehnoloģiju pārneses
kontaktpunkta projektu vadītāja Linda Šufriča.
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ICERI konferencē bija iespēja apmeklēt un noklausīties mutiskas prezentāciju sesijas, kā arī aplūkot
prezentācijas posteru sesijas formā. Tematika bija ļoti plaša un daudzveidīga, apskatot izglītības, pētniecības
un inovāciju jautājumus no dažādiem aspektiem.
Viens no galvenajiem apmeklējuma mērķiem bija iepazīties, kā citās valstīs tiek organizētas posteru
konferences, lai gūtu idejas un jaunas ierosmes, kā uzlabot RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra
organizētās Inovāciju un jauno tehnoloģiju konferences. Būtiski, apmeklējot konferenci, bija arī nodibināt
jaunus kontaktus ar citiem konferences dalībniekiem.
«International Conference of Education, Research and Innovation 2010» Madridē tika organizēta jau trešo
gadu. Dalībniekiem no dažādām valstīm bija iespēja sanākt kopā un prezentēt jaunākos izstrādātos projektus,
kā arī apspriest aktuālākos ar izglītību, pētniecību un inovācijām saistītos jautājumus. Konferences galvenais
mērķis ir veicināt starptautisko sadarbību dažādās izglītības, pētniecības un inovāciju jomās.
Šā gada ICERI konferenci apmeklēja ap 600 dalībniekiem no 65 dažādām pasaules valstīm, to vidū arī no
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

RTU zinātnieki piedalās komercializācijas reaktorā
Laikā no 9.-11. novembrim Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra rīkoja jau trešo uz augstām tehnoloģijām
orientētu ideju komercializācijas pasākumu «Commercialization Reactor».
Sadarbībā ar ITPC Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu, pasākumā piedalījās divas zinātnieku grupas no RTU.
Viena no zinātnieku grupām – Tālis Juhna, Simona Larsone un Jānis Krafts – prezentēja tehnoloģiju, kas ļauj
ātrāk un lētāk noteikt piesārņojumu ūdenī salīdzinot ar esošajiem risinājumiem tirgū. Uz izstrādātās
tehnoloģijas bāzes iespējams veikt arī analīzes pārtikas produktos un dzērienos. Otra zinātnieku grupa – Māris
Knite un Juris Zavickis – prezentēja pilnībā elastīgu sensorelementu, kas ļauj, piemēram, veikt dažāda
smaguma objektu automatizētu uzskaiti.
Pasākuma gaitā RTU zinātnieki ieguva būtiskas zināšanas zinātnes komercializācijas jomā, kā arī izrādīta liela
interese no uzņēmējiem par tehnoloģiju ieviešanas iespējām. Nākošais «Commercialization Reactor»
pasākums notiks nākamā gada pavasarī, tādēļ ceram uz aktīvu zinātnieku iesaisti, lai RTU radītās tehnoloģijas
tiktu pārvērstas jaunos, konkurētspējīgos produktos un ieviestas tirgū.

Komercializācijas piedāvājumu sagatavošanas seminārs

Kopumā RTU TPK pārstāvēja 6 zinātnieki. Pirmajā dienā lektori sniedza teorētisku ieskatu komercializācijas
piedāvājuma sagatavošanā un tika aplūkoti visi svarīgie jautājumi, uz kuriem jāatbild jebkuras idejas
komercializācijas sākuma fāzē. Otrā diena bija veltīta praktiskiem pārbaudījumiem, kā arī tika veidoti
komercializācijas piedāvājumi no klātesošo zinātnieku idejām. Dalībnieki tika sadalīti četrās grupās un tika
strādāts ar četrām idejām, kā rezultātā ideju autori prezentēja savas idejas, ņemot vērā abās dienās iegūtās
zināšanas.

RTU zinātnieki piedalās „Latvijas izgudrojumu izstādē”
2010. gada 16. decembrī Rīgas Tehniskās universitātes Lielajā aulā pirmo reizi norisinājās „Latvijas
izgudrojumu izstāde”. Izstādē piedalījās 66 izgudrotāji, kuri demonstrēja vairāk nekā 70 Latvijā tapušus
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Šī gada 13. un 14. decembrī notika LIAA un TPK organizēts seminārs par
komercializācijas piedāvājumu sagatavošanu. Semināra galvenais mērķis bija
uzlabot komercializācijas piedāvājumu sagatavošanas kvalitāti, kā arī aplūkot
dažādus aspektus no uzņēmēju un investoru skatupunkta, ko pētniekiem ņemt
vērā, veicot zinātnisko darbību.
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izgudrojumus – jaunas tehnoloģijas un produktus tādās jomās kā mājsaimniecība, būvniecība, mehānika,
transports, pārtikas rūpniecība, sports, medicīna, ķīmija, informācijas tehnoloģija un enerģētika.
Rīgas Tehnisko universitāte izstādē pārstāvēja struktūrvienības no Būvniecības fakultātes, Transporta un
mašīnzinību fakultātes, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes, Enerģētikas un elektrotehnikas
fakultātes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes, kopumā prezentējot 11 izgudrojumus.

BF Būvražošanas institūts izstādē piedalījās ar izgudrojumiem „Kompozītu materiāli uz Al-W-B bāzes”,
„Pulveru presēšana ar magnētisko impulsu” un „Tērauda performētā lente”. Savukārt Betona mehānikas
laboratorija prezentēja rūpnieciski izgatavotu fasāžu siltināšanas paneli „Sildpanelis”, kā arī augstas stiprības
fibrobetonus un fibrobetonu konstrukcijas. TMF Mehānikas institūts demonstrēja hidrodinamiskās spuras
vibrokustinātāja darba režīma vadības paņēmienu.
EEF Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts iepazīstināja izstādes apmeklētājus ar projektu „Kompakts
saules un granulu modulis”.
DITF Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts piedāvāja apskatīt izstrādni „Asinsspiediena
monitorēšanas sistēma ar datu bezvadu pārraidi internetā”.
MLĶF Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts prezentēja „Elektromehānisko pārveidotāju ar plakanu
konstrukciju”, „Portatīvu mēbeļu komplektu”, saliekamās mēbeles „Saliec mani”, „Maināmas konstruktīvas
sistēmas koka mājokļiem”, kā arī koka konstrukciju kopiju kolekciju. MLĶF Tehniskās fizikas institūts piedalījās
ar izgudrojumu „Viscaur superelestīgu spiediena sensorelementu”.
RTU zinātnieku dalību «Latvijas izgudrojumu izstādē» koordinēja RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses
centrs.
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„Latvijas izgudrojumu izstāde” tika organizēta „Latvijas izgudrotāju dienas” ietvaros. Pasākuma mērķis ir
popularizēt izgudrotāju darbību Latvijas sabiedrībā, īpaši jauniešu vidū, kā arī rosināt izgudrojumu
komercializēšanu.
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Konferences un semināri 2011. gadā











Participatory Innovation Conference
13.–15. janvāris, 2011. Sonderborga, Dānija
The 2011 International Conference on Asia Pacific Business Innovation & Technology Management
23.–25. janvāris, 2011. Bali, Indonēzija
ICIMT 2011: International Conference on Innovation, Management and Technology
25.–27. janvāris, 2011. Dubaja, Apvienoto Arābu Emirāti
The Innovations Conference 2011
27. februāris–2. marts, 2011. Sandjego, ASV
European Innovation Conference 2011
29.–31. marts, 2011. Billunda, Dānija
Hannover Messe 2011
4.–8. aprīlis, 2011. Hannovere, Vācija
InnoTown 2011
8.–9. jūnijs, 2011. Alesunda, Norvēģija
The XXII ISPIM Conference – Sustainability in Innovation: Innovation Management Challenges
12.–15. jūnijs, 2011. Hamburga, Vācija
The R&D Management Conference 2011
28.–30. jūnijs, 2011. Norrkopinga, Zviedrija
2011 International Conference on Innovation, Management and Technology (ICTMT 2011)
9.–10. augusts, 2011. Taipeja, Taivāna

Noderīgas saites









Rīgas Tehniskās universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts
http://www.rtu.lv/itpc
Latvijas Universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts
http://www.lu.lv/inovaciju-centrs/
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs
http://www.inovacijas.llu.lv/
Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina inovāciju un tehnoloģiju laboratorija
http://www.designlv.lv/?parent=10
Rēzeknes Augstskolas Vides aizsardzības tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts
http://vtpp.ru.lv/
Rīgas Stradiņu universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts
http://tpk.rsu.lv/
Daugavpils Universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts
http://du.lv/lv/par_mums/struktura/tehnologiju_parneses_kontaktp
Kurzemes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts
http://ktpk.venta.lv
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Kontaktinformācija
Rīgas Tehniskā universitāte
Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs
Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts
Āzenes iela 16/20 – 136
Rīga, LV1048, Latvija
Tel.: 67089179
E-pasts: itpc@rtu.lv
www.rtu.lv
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Ieguldījums Tavā nākotnē!
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