RTU TPK ziņas
RTU Inovāciju un jauno tehnoloģiju konferences
2011. gadā Inovāciju un jauno tehnoloģiju konference Rīgas Tehniskajā universitātē tika organizēta divas reizes
– martā un septembrī. Konferences 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 16. martā, tika prezentēti 36
pētniecības projekti tādās tautsaimniecībai būtiskās nozarēs kā: arhitektūra, būvniecība, datorzinātne un
informācijas tehnoloģijas, enerģētika un elektrotehnika, elektronika un telekomunikācijas, materiālzinātne un
lietišķā ķīmija, transports un mašīnzinības.
Kopumā konferenci apmeklēja 170 dalībnieku, no kuriem vairāk kā piecdesmit bija dažādu uzņēmumu un
organizāciju pārstāvji.

Savukārt RTU Inovāciju un jauno tehnoloģiju konferencē, kas notika 29. septembrī, zinātnieki prezentēja 30
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 140 interesenti. Starp tiem 52 uzņēmumu un organizāciju pārstāvji.
Abas 2011. gada Inovāciju un jauno tehnoloģiju konferences 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.

No 4. līdz 8. aprīlim Hannoverē, Vācijā norisinājās starptautiskā izstāde «Hannover Messe 2011», kuras laikā
apmeklētājiem bija iespēja aplūkot pasaules vadošo uzņēmumu jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus 27 hallēs,
aptverot tādas nozares kā:
 Ražošanas procesu automatizācija (Industrial Automation);
 Spēka pārvadi (Motion, Drive & Automation);
 Enerģētika (Energy);
 Spēkstaciju tehnoloģijas (Power Plant Technology);
 Vēja enerģētika (Wind);
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Mobilās tehnoloģijas (hibrīda un elektro tehnoloģijas) (MoliliTec);
Digitālās tehnoloģijas (IT un integrētie procesi) (Digital Factory);
Vukuumtehnologijas (ComVac);
Rūpnieciskās piegādes (apakšpiegādātāji) (Industrial Supply);
Eletrotehnika (ģeneratori, elektriskie motori, transformatori) (CoilTechnica);
Mikro un nano tehnoloģijas (MicroNano Tec);
Zinātniskā pētniecība un tehnoloģijas (Research and Technology).

Šā gada izstādes vadmotīvs bija «Gudrā efektivitāte» (Smart Efficiency), kas atspoguļojās gan dalībnieku
stendos, gan diskusiju forumos. Ievērojamu apmeklētāju uzmanību guva uzņēmuma «SIEMENS» stends, kas bija
iespaidīgs gan tā mēroga, gan atraktivitātes ziņā.

No Rīgas Tehniskās universitātes izstādi apmeklēja RTU ITPC Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vadītājs
Renārs Reklaitis un RTU ITPC Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta konsultante Linda Šufriča. Apmeklējuma
mērķis bija iepazīties ar jaunākiem izstrādātiem produktiem un tehnoloģijām, kā arī uzzināt kādas sadarbības
iespējas tehnoloģiju pārneses jomā piedāvā dalībvalstis. Izstādes norises laikā tika nodibināti kontakti ar
atsevišķiem izstādes dalībniekiem, iegūta jaunu pieredze, informāciju un idejas.
Izstāde «Hannover Messe» ir pasaules lielākais industriālais gadatirgus ar 60 gadus ilgu vēsturi. Pēc izstādes
organizatoru informācijas, 2011.gadā ir sasniegti pēdējo desmit gadu rekordi apmeklētāju un dalībnieku skaita
ziņā. Izstādē piedalījās vairāk kā 6500 dalībnieku no 65 pasaules valstīm. Savukārt apmeklētāju skaits
pārsniedza 230 tūkstošus.

Semināts «Patentēšanas procedūras un prakse»
Šā gada 28. aprīlī Rīgas Tehniskajā universitātē norisinājās Pasaules Intelektuālā īpašuma dienai veltīts seminārs
«Patentēšanas procedūras un prakse».

Pasākuma ietvaros apmeklētājiem bija iespēja noklausīties Patentu valdes vadošās ekspertes Eiropas patentu
jautājumos Māras Rozenblates un Intelektuālā īpašuma aģentūras «FORAL» patentpilnvarotā Jevgeņija
Fortūnas prezentācijas par starptautisko patentēšanas procedūru un tās izmaksām. Patentu valdes Patentu
tehniskās bibliotēkas vecākās speciālistes Inese Klišāne un Evita Lande aplūkoja jautājumu par patentu kā
vērtīgas informācijas avotu un iepazīstināja ar patentu informācijas meklēšanas iespējām dažādos interneta
resursos. Savukārt AS «Sidrabe» patentu menedžeris Vitālijs Verigins un Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta
vadošais pētnieks Uldis Stirna dalījās pieredzē par patentu ieviešanu uzņēmumos.
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Semināru atklāja Rīgas Tehniskās universitātes rektors Leonīds Ribickis un LR Patentu valdes direktora
pienākuma izpildītāja Jekaterina Macuka, savās uzrunās uzsverot intelektuālā īpašuma nozīmību, kā arī aicinot
pievērst lielāku uzmanību tā aizsardzībai.

2

Kopumā semināru apmeklēja 82 interesenti, to vidū uzņēmēji, valsts iestāžu pārstāvji, akadēmiskais personāls,
studenti u.c.
Pasaules Intelektuālā īpašuma diena tiek atzīmēta kopš 2000. gada un tās laikā WIPO dalībvalstīs (t.sk. Latvijā)
notiek dažādi pasākumi ar mērķi veicināt intelektuālā īpašuma aizsardzību, paaugstināt sabiedrības izpratni par
intelektuālā īpašuma aizsardzības nozīmi inovāciju radīšanā, kā arī pievērst sabiedrības uzmanību intelektuālā
īpašuma ietekmei uz cilvēku dzīvi.
Semināru «Patentēšanas procedūras un prakse» organizēja RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs
sadarbībā ar LR Patentu valdi un RTU Doktorantūras skolu.

Izstāde «Riga Food 2011»
No 7. līdz 10. septembrim izstāžu centrā Ķīpsala norisinājās gadskārtējā Baltijā plašākā pārtikas nozares izstāde
«Riga Food 2011». Izstādes mērķis ir iezīmēt pārtikas nozares attīstību, izcelt jaunumus un sniegt iespēju
iepazīties ar nozares uzņēmumiem.
Arī šajā gadā Latvijas Tehnoloģiskais centrs izstādes ietvaros
organizēja stendu «Inovācija pārtikai», kurā apmeklētāji varēja
iepazīties ar jaunumiem, ko piedāvā pārtikas nozarē iesaistītās
universitātes un pētniecības institūti, kā arī inovācijas atbalsta
struktūras Latvijā.
Inovācijām veltītajā stendā piedalījumā arī Rīgas Tehniskā
universitāte, kuru pārstāvēja divas struktūrvienības no
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes – Organiskās ķīmijas
tehnoloģijas institūts un Lietišķās ķīmijas institūts.
RTU Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts interesentus iepazīstināja ar pētījumiem par augu eļļām un to
oksidatīvās stabilitātes uzlabošu ar graudaugu ekstraktiem. Apmeklētāju uzmanību piesaistīja izstādītie augu
eļļu paraugi. Interesi izraisīja to plašās pielietošanas iespējas gan pārtikā, gan kosmētikā.

RTU zinātnieki piedalās komercializācijas veicināšanas seminārā
22. un 23. septembrī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) organizēja
komercializācijas veicināšanas semināru ciklu, ar mērķi veicināt jaunu produktu un
tehnoloģiju komercializāciju Latvijas zinātnieku vidū.
Semināra ietvaros tika piesaistīts Londonas biznesa skolas inovāciju speciālists Džefs Skiners un tā bija lieliska
iespēja sniegt Latvijas zinātniekiem praktisku pieredzi jaunu produktu un tehnoloģiju virzīšanai tirgū.
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RTU Lietišķās ķīmijas institūts prezentēja izstrādātās metodes, kuras var pielietot taukskābju un veselībai kaitīgo
trans-taukskābju sastāva noteikšanai augu taukos un eļļās. Institūts, lai veicinātu interesi par veselīgas pārtikas
lietošanu uzturā, izstādes apmeklētājiem piedāvāja bezmaksas veikt analīzes to atnestiem taukiem vai eļļai.
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Pasākuma ietvaros norisinājās praktisks darbs ar idejām un tehnoloģijām, lai tās pielāgotu uzņēmējiem un
investoriem saprotamā valodā, kas ir būtiskākais priekšnosacījums augsto tehnoloģiju komercializācijā.

No Rīgas Tehniskās universitātes piedalījās sekojoši zinātnieki:





Aivars Žandeckis, Jūlija Voicehovska, Marika Rošā, Jeļena
Pubule - RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu
institūts;
Pēteris Apse-Apsītis - RTU Industriālās elektronikas un
elektrotehnikas institūts;
Egīls Zvejnieks - RTU Būvmateriālu laboratorija.

RTU zinātnieki piedalās Latvijas zinātnieku un uzņēmēju kontaktbiržā
20. oktobrī norisinājās Latvijas zinātnieku un uzņēmēju kontaktbirža, kuras mērķis bija iepazīstināt uzņēmējus
ar zinātnisko institūciju pārstāvju izgudrojumiem un tehnoloģijām, to izstrādātajiem komercializācijas
piedāvājumiem, kuru īstenošanai zinātnieki ir ieinteresēti piesaistīt uzņēmējus, sadarbības partnerus un
investorus.
Pasākuma laikā tika prezentētas astoņas inovatīvas idejas no dažādām Latvijas augstskolām, Rīgas Tehniskā
universitāte tika pārstāvēta ar divām idejām - „Biokeramiskie implantu materiāli”, kuru prezentēja Biomateriālu
inovāciju un attīstības centra vadošais pētnieks Jānis Ločs un inovatīvu produktu alternatīvo enerģijas resursu
izmantošanas jomā - „Kompakts saules un granulu modulis”, kuru prezentēja Vides aizsardzības un siltuma
sistēmu katedras pētnieks Aivars Žandeckis.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizēto kontaktbiržu apmeklēja 50 dalībnieki, no kuriem 25 bija
uzņēmēji un invesrori.
Rīgas Tehniskās universitātes dalību kontaktbiržā koordinēja un nodrošināja RTU Inovāciju un tehnoloģiju
pārneses centra Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts.

RTU norisinājās Latvijas izgudrojumu izstāde
4. novembrī Rīgas Tehniskās universitātes Lielajā aulā norisinājās «Latvijas izgudrojumu izstāde». Kopumā
izstādē tika demonstrēti 76 individuālo izgudrotāju, universitāšu, pētniecības institūtu, kā arī uzņēmumu
izgudrojumi dažādās tautsaimniecībā aktuālās jomās.
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Rīgas Tehnisko universitāte izstādē pārstāvēja struktūrvienības no Būvniecības fakultātes (BF), Transporta un
mašīnzinību fakultātes (TMF), Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF), Enerģētikas un
elektrotehnikas fakultātes (EEF), Inženierekomonikas un vadības fakultātes (IEVF), prezentējot 14 dažādus
izgudrojumus.
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RTU, BF Būvražošanas institūts izstādes apmeklētājus iepazīstināja ar izstrādāto iekārtu «Dispegātorsmaisītājs», tā darbības principiem, kā arī informēja par perforētās tērauda lentes racionālām izmantošanas
iespējām būvniecībā.
RTU, TMF Mehānikas institūts piedalījās ar projektiem «Žiroskopiskas paņēmiens peldlīdzekļa dzinējspēka
radīšanai» un «Vienotā ielu nosaukuma un norāžu sistēma», kā arī prezentēja izstrādāto lineāro peristaltisko
sūkni un nehomogēna fibrobetona konstrukciju veidošanās tehnoloģisko procesu. Savukārt Aviācijas institūts
piedalījās ar tehnoloģiju gaisa kuģa konstrukcijas tehniskā stāvokļa noteikšanai.
RTU, MLĶF Tehniskās fizikas institūts demonstrēja mākslīgās ožas sensoru un spiediena sensorelementu no
gumijas. Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts piedāvāja izstrādni «Riteņbraucēja josta ar gaismas
izstarojošiem un gaismu atstarojošiem elementiem». Savukārt Koka konstrukciju dizaina institūts piedāvāja
apmeklētājiem apskatīt dažādus no koka materiāla veidotus izstrādājumus – rotaļlietas bērniem, rotas
mājoklim, koka māju konstrukcijas u.c. ekspozīcijas.
RTU EEF Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts piedāvāja tehnoloģijas «Dūmgāzu kondensators lielas
jaudas šķeldas katliem» un «Katalītiskais dūmgāzu kondensators ar zemas temperatūras plazmas ģeneratoru».
Izstādē piedalījās arī divi RTU studenti. Students no Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes demonstrēja
velosipēda riteņos stiprināmas gaismas diodes, savukārt studente no Inženierekonomikas un vadības fakultātes
piedalījās ar tehnoloģiju «Digitālās kameras skeneris», iegūstot pēc žūrijas vērtējuma augsto 2. vietu.
Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieku dalību izstādē koordinēja RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses
centrs. «Latvijas izgudrojumu izstāde» norisinājās jau otro gadu un to organizēja «Connect Latvija» un Latvijas
Izgudrotāju biedrība Izgudrotāju dienas ietvaros.

RTU zinātnieki piedalās izstādē «Tech Industry 2011»
No 24. līdz 26. novembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā norisinājās gada lielākais rūpnieciskās
ražošanas pasākums Baltijas reģionā - starptautiskā mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektronikas,
elektrotehnikas, instrumentu un jauno tehnoloģiju izstāde «Tech Industry 2011».

RTU izstādē pārstāvēja struktūrvienības no Būvniecības fakultātes (BF), Transporta un mašīnzinību fakultātes
(TMF), Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF), kā arī Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes
(EEF).
BF Būvražošanas institūts demonstrēja iekārtu, kas paredzēta pulvera materiālu transportēšanai ar impulsa
elektromagnētisko lauku, un informēja par perforētās lentes kā ražošanas atlikuma racionālām izmantošanas
iespējām būvniecībā un citās nozarēs.
TMF Aviācijas institūts izstādē piedalījās ar izstrādāto tehnoloģiju gaisa kuģu konstrukcijas tehniskā stāvokļa
novērtēšanai, kā arī apmeklētājus iepazīstināja ar institūta iespējām veikt aerodinamisko un termodinamisko
plūsmu aprēķinus. TMF Dizaina un ergonomikas centrs prezentēja vienoto ielu nosaukumu un norāžu sistēmu.
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Izstādes ietvaros Latvijas Tehnoloģiskais centrs, līdzīgi kā iepriekšējos gadus, organizēja «Zinātnes un inovāciju
stendu», kurā piedalījās arī Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki.
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MLĶF Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts demonstrēja riteņbraucēja jostu, kurā iestrādāti gaismu
izstarojoši un atstarojoši elementi – diodes.
Savukārt EEF Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts prezentēja katalītisko dūmgāzu kondensatoru ar
zemas temperatūras plazmas ģeneratoru.
RTU zinātniekiem dalība izstādē sniedza iespēju iepazīstināt apmeklētājus ar jaunākām izstrādātām
tehnoloģijām un pētījumiem, kā arī nodibināt kontaktus ar Latvijas un ārvalstu uzņēmējiem.
Rīgas Tehniskās universitātes dalību koordinēja RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs.
Izstādes «Tech Industry» mērķis ir veicināt uzņēmumu ražošanas un tirdzniecības attīstību, stimulēt sadarbību
starp Latvijas un ārvalstu uzņēmējiem, atspoguļot rūpnieciskās ražošanas industrijas attīstības tendences un ar
to saistīto nozaru attīstību Baltijā, kā arī sekmēt Latvijas ražošanas uzņēmumu konkurētspēju pasaules tirgū.

RTU paraksta sadarbības līgumu ar SIA «Knauf»
30.novembrī RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis un SIA «Knauf» valdes priekšsēdētājs Jānis Kraulis
parakstīja sadarbības līgumu, lai sadarbotos studiju un pētniecības darbā.
Līgums paredz uzņēmuma atbalstu universitātei inženiertehnisko speciālistu sagatavošanā, pētniecības darbā,
studiju vides pilnveidošanā, zināšanu un tehnoloģiju pārnesē.

Būvmateriālu un būvniecības sistēmu ražotājs «Knauf» apņēmies nodrošināt prakses vietas un atbalstīt
stipendiju konkursu RTU studentiem, kā arī sadarboties akadēmisko un profesionālo studiju programmu
izstrādē un pilnveidošanā, pētniecisko darbu izstrādē, laboratoriju aprīkojuma izmantošanā un jaunu
laboratoriju izveidē.
Noslēgtā vienošanās paredz, ka SIA «Knauf» pārstāvji piedalīsies studiju procesā kā vieslektori.
Savukārt universitāte apņēmusies piedalīties SIA «Knauf» aktuālo profesijas un tam atbilstošu izglītības
standartu izstrādē un pilnveidošanā, uzņēmumam un universitātei aktuālu metodisko materiālu un
rokasgrāmatu sagatavošanā un publicēšanā, kā arī aktīvi sadarboties zināšanu un tehnoloģiju pārnesē.
Vizīti organizēja RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs.

2011. gadā turpinājās Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Neatkarīgās
televīzijas (LNT) iepriekšējā gadā aizsāktais inovācijām veltītais kopprojekts,
kura ietvaros LNT raidījuma «Tautas balss» laikā tiek demonstrēti sižeti par
RTU zinātnieku radītajām inovācijām.
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Sižetu sērija Latvijas Neatkarīgajā televīzijā (LNT) par RTU inovatīvām izstrādnēm
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Kopumā šī gada laikā tika demonstrēti 19 sižeti, kuros Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki LNT skatītājus
iepazīstināja ar dažādiem izstrādātiem produktiem un tehnoloģijām – apkures kombisistēmu, ar kuru iespējams
samazināt apkures izmaksas, ūdens attīrīšanas iekārtu, autonomu robota platformu, mākslīgiem kaulaudiem,
kuri paredzēti sejas žokļa ķirurģijas vajadzībām, asfalta sastāvu no vietējiem izejmateriāliem u.c. pētījumiem.

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.

Konferences un semināri 2012. gadā











ICIMT 2012: International Conference on Innovation, Management and Technology
15.–17. janvāris, 2012. Cīrihe, Šveice
Global Innovation Forum 2012
22.–23. februāris, 2012. Londona, Lielbritānija
6th International Technology, Education and Development Conference
5.–7. marts, 2012. Valensija, Spānija
Techni-Show 2012
13.–16. marts, 2012. Utrehta, Nīderlande
Breakthrough Innovation 2012
14.–15. marts, 2012. Barselona, Spānija
CREA 2012-The World Conference on Creativity and Innovation
18.–22. aprīlis, 2012. Sestra Levante, Itālija
International Conference - Innovation through Knowledge Transfer
19.–20. aprīlis, 2012. Bornmuta,Lielbritānija
4th European Conference on Intellectual Capital
23.–24. aprīlis, 2012. Helsinki, Somija
Hannover Messe 2012
23.–27. aprīlis, 2012. Hannovere, Vācija
2012 Tech4Dev International Conference
29.–31. maijs, Lozanna, Šveice





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/

RTU TPK ziņas 2011

Noderīgas saites
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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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rīgas Tehniskā universitāte
Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs
Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts
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Āzenes iela 16/20 – 136
Rīga, LV1048, Latvija
Tel.: 67089179
E-pasts: itpc@rtu.lv
www.inovacijas.rtu.lv
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