RTU TPK ziņas
Parakstīts līgums par RTU zinātnieku radītas tehnoloģijas komercializēšanu
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ar uzņēmumu «Conelum» noslēgusi licences līgumu, kas paredz, ka universitātē izstrādātā
inovatīvā metode operatīvai rauga un pelējuma sēnīšu konstatēšanai piena produktos tiks ieviesta ražošanā un tehnoloģija
nonāks industrijā.
RTU pētnieki profesora Tāļa Juhnas un Lindas Mežules vadībā ir izstrādājuši metodi, kas ļauj īsā laikā – 30 minūtēs –
konstatēt pelējuma un rauga sēnīšu klātbūtni piena produktos. Salīdzinājumam šobrīd industrijā izmantotās metodes to
nodrošina 48 stundu laikā, dažkārt pat ilgāk.
Tehnoloģijas komercializēšanas līgums tika parakstīts, aktīvi sadarbojoties RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centram
(ITPC) un Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras laboratorijai.

LR Ekonomikas ministrs iepazīstas ar RTU laboratoriju darbu
7. februārī Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) viesojās Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts. Vizītes mērķis bija apmeklēt
RTU laboratorijas un iepazīties ar īstenotajiem zinātnes un inovāciju atbalsta mehānismiem.
Vizītes ietvaros D. Pavļuts viesojās RTU Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrā, RTU Ūdens inženierijas un
tehnoloģijas katedras laboratorijā un RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrā. Ekonomikas ministrs iepazinās ar RTU
laboratoriju darbu, to sasniegumiem zinātnē un piedalījās sarunā ar RTU vadību par inovāciju un tehnoloģiju pārneses
atbalsta mehānismiem, kā arī zinātnieku un uzņēmēju ciešākas sadarbības veicināšanu.

RTU rektors Leonīds Ribickis pēc tikšanās atzina, ka, viņaprāt, ekonomikas ministrs bijis patīkami pārsteigts par plašo RTU
sadarbību ar industriju ne tikai pētniecības, bet arī produktu un tehnoloģiju attīstības jomā.
LR Ekonomikas ministra vizīti Rīgas Tehniskajā universitātē organizēja RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs.
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Vizītes laikā RTU zinātņu prorektors Tālis Juhna iepazīstināja ministru ar ideju attīstīt RTU Ķīpsalas kompleksu kā vienotu
zinātnes un tehnoloģiju parku, kurā ar Openlab un inkubatoru palīdzību īpaša uzmanība tiktu pievērsta produkta attīstībai,
tādejādi sekmējot tehnoloģiju pārnesi un sadarbību ar uzņēmumiem.
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ASV tehnoloģiju pārneses profesionāļu asociācijas ikgadējā konference
Laikā no 27. februāra – 2. martam ASV, Sanantonio norisinājās ikgadējā
tehnoloģiju pārneses profesionāļu asociācijas konference «AUTM 2013 Annual
Meeting», kas ir lielākais ar tehnoloģiju pārnesi saistītais notikums pasaulē. Ar
interesantu un saistošu prezentāciju konferences plenārsēdi atklāja Silikona
ielejas uzņēmējs un biznesa attīstības metodoloģijas «lean start-up» pionieris
Ēriks Raiss, kurš izklāstīja savu pieredzi un pieeju jaunu uzņēmumu veidošanā.
Konferences programmā bija iekļautas paralēlās sesijas, apmācības, individuālās
tikšanās biznesa kontaktu veidošanā, kā arī biznesa plānu konkurss ar uzvarētāja
balvu fondu 10000 dolāru apmērā.
Paralēli konferencei notika arī dažādu ar tehnoloģiju pārnesi saistītu pakalpojumu sniedzēju izstāde. Šie uzņēmumi piedāvā,
piemēram, intelektuālā īpašuma vadības programmatūru, starptautiska mēroga patentpilnvaroto un partneru piesaistes
pakalpojumus, kā arī apmācības.

Starptautiskā izstāde «Hannover Messe 2013»
No 8. līdz 12. aprīlim Hannoverē, Vācijā norisinājās starptautiskā izstāde «Hannover Messe 2013», 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);
Mobilās tehnoloģijas (hibrīda un elektro tehnoloģijas) (MoliliTec);
Digitālās tehnoloģijas (IT un integrētie procesi) (Digital Factory);
Vukuumtehnologijas (ComVac);
Rūpnieciskās piegādes (apakšpiegādātāji) (Industrial Supply);
Zaļās tehnoloģijas industrijā (Industrial Green Tec);
Virsmas materiāli un apstrādes tehnoloģijas (Surface Technology);
Zinātniskā pētniecība un tehnoloģijas (Research and Technology).

Bija aplūkojami arī automātikas elementi, kur robots atkārtoja cilvēka kustības ar kameras datu apstrādes palīdzību.
Savukārt «Viessman» demonstrēja kā siltums tiek iegūts no ledus.
Kā katru gadu interesantas demonstrācijas rādīja «FESTO», kurš šogad demonstrēja lidojošo spāri – BionicOpter.
«ABB» prezentēja kompaktu nepārtrauktās barošanas sistēmu DPA UPScale ST 200, kas aizņem tikai 0,42m2, sasniedzot
ievērojamu jaudas blīvumu 472kW/m2.
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Šā gada izstādes vadmotīvs bija «Integrētā Industrija» (Integrated Industry), kas atspoguļojās gan dalībnieku stendos, gan
diskusiju forumos. Ievērojamu apmeklētāju uzmanību guva uzņēmuma «SIEMENS» stends, kas bija iespaidīgs gan tā
mēroga, gan atraktivitātes ziņā. Lielu interesi piesaistīja arī Wolkswagen stends un tajā izvietotie elektroautomobiļi.
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Izstādē bija redzams arī Latvijas Nacionālais stends, kuru organizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar
MASOC.
No Rīgas Tehniskās universitātes izstādi apmeklēja RTU EEF pētnieki Pēteris Apse-Apsītis un Ansis Avotiņš. 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.

Technopolis pārstāvja vizīte RTU
9.maijā Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) viesojās Technopolis Group valdes priekšsēdētājs Eriks Arnolds. Vizītes mērķis
bija iepazīties ar RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra darbību (ITPC), gūt priekšstatu par RTU lomu nacionālās
pētniecības un inovācijas sistēmā, īpaši ITPC pieredzi organizējot tehnoloģiju pārnesi, kā arī apmeklēt RTU laboratorijas.

Vizītes ietvaros E.Arnolds iepazinās ar Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra darbību, veiktajām aktivitātēm, sadarbības
veidiem ar zinātniekiem un industriju, izmantotajiem tehnoloģiju pārneses mehānismiem, kā arī intelektuālā īpašuma jomas
aktualitātēm. Kopā ar ITPC darbiniekiem plaši tika apspriesta patreizējā inovāciju politika, tās stiprās un vājās puses, kā arī
potenciālie attīstības virzieni, tāpat aktīvi tika apspriesti jautājumi saistībā ar tehnoloģiju pārneses turpmāko attīstību un tās
veicināšanas pasākumu nepieciešamību.
Vizītes ietvaros tika apmeklētas arī RTU Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras laboratorijas, gūstot ieskatu
aktuālākajos pētniecības virzienos un esošos tehnoloģiskos sasniegumus.
Technopolis Group valdes priekšsēdētājs Eriks Arnolds izteica atzinīgu novērtējumu par RTU Inovāciju un tehnoloģiju
pārneses centra darbību un sasniegtajiem rezultātiem, kā arī pauda gandarījumu par zinātniskajiem sasniegumiem inovāciju
jomā RTU laboratorijās.

Izraēlas vēstniece RTU atklāj tehnoloģiju pārnesei veltītu semināru
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10. maijā Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) viesojās Izraēlas ārkārtas un pilnvarotā vēstniece Latvijā Hagita Ben-Jākova.
Vizītes mērķis bija iepazīties ar RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra darbību, apmeklēt RTU laboratorijas, kā arī
piedalīties tehnoloģiju pārnesei veltītā semināra atklāšanā.
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Vizītes ietvaros Izraēlas delegācija iepazinās ar RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra darbību, aktivitātēm, sadarbību
ar zinātniekiem un industriju, kā arī apmeklēja RTU Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras laboratorijas, gūstot ieskatu
aktuālākajos pētniecības virzienos un esošos tehnoloģiskos sasniegumus.
Vizītes noslēgumā vēstniece H. Ben-Jākova atklāja semināru «Israeli experience in entrepreneurship & technology transfer».
Tehnoloģiju pārnesei un spin-off veidošanai veltīto semināru organizēja RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs
sadarbībā ar Izraēlas vēstniecību un Latvijas Universitāti. Semināru vadīja un ar Izraēlas pieredzi dalījās vieslektors Orens
Simanians, pie Telavivas universitātes izveidotā uzņēmējdarbības centra «StarTau» vadītājs.

RTU pārstāvji sadarbības vizītē apmeklē uzņēmu «Latvijas valsts meži»
14. maijā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pārstāvji viesojās «Latvijas valsts mežu» (LVM) Mazsilu kokaudzētavā Talsu
novadā. Vizītes mērķis bija iepazīties ar LVM darba specifiku un aktuālajām jomām sadarbības veidošanai ar RTU.

Apmeklējuma laikā LVM speciālisti prezentēja uzņēmuma galvenos darbības virzienus, sniedza izsmeļošu informāciju par
meža apsaimniekošanas plānošanu, meža infrastruktūras objektu būvi un ekspluatāciju, par piegāžu organizēšanu un
transporta loģistiku, par koku stādu audzēšanu, kā arī esošajām nozares tehnoloģijām un nākotnes izaicinājumiem. RTU
pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar kokaudzētavu un tās ikdienas darba procesu, kā arī praktiski izmēģināt kokvedēja
tehniskajās iespējas un tehnoloģiskos uzlabojumus.
RTU rektors Leonīds Ribickis pauda pārliecību par «Latvijas valsts mežu» un Rīgas Tehniskās universitātes produktīvu un
mērķtiecīgu sadarbību nākotnē, jo pirmie soļi šajā virzienā ir sperti ļoti veiksmīgi.

Eiropas zinātnes un tehnoloģiju pārneses asociācijas ikgadējā konference
Laikā no 22. – 24. maijam Vīnē, Austrijā norisinājās jau 14. Eiropas zinātnes un tehnoloģiju pārneses asociācijas (ASTP)
ikgadējā konference, kuru apmeklēja aptuveni 300 dalībnieki. Tās programmu veidoja paralēlās sesijas, apmācības, kā arī
interaktīvas diskusijas. Svarīgākie temati bija konkurētspējīgu intelektuālā īpašuma «portfolio» veidošana, biežāk izmantotie
argumenti licences darījumos, kā arī sociālo tīklu aizvien pieaugošā nozīme biznesa kontaktu dibināšanā.

RTU pārstāvju vizīte AS «Valmieras stikla šķiedra»
6. jūnijā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pārstāvji apmeklēja uzņēmumu AS «Valmieras stikla šķiedra» (VSŠ), kura
galvenie darbības virzieni ir stikla šķiedras pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana. Uzņēmums specializējas 3 dažādu
stikla šķiedras veidu (E-stikls 600°C, HR-stikls 800°C, SiO2-stikls 1000+°C) un to izstrādājumu ražošanā, kas tiek izmantoti
tālākai pārstrādei, termo un tehniskās izolācijas materiālos un kā gatavie izstrādājumi celtniecībā.
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Apmācību jomā visiem interesentiem par maksu bija iespēja iegūt zināšanas dažādās aktuālās ar tehnoloģiju pārnesi
saistītās tēmās. Šogad ASTP sadarbības stiprināšanas nolūkos organizēja vairākus seminārus sadarbībā ar Eiropas patentu
iestādi.

4

Vizītes laikā VSŠ pārstāvji prezentēja uzņēmuma produkcijas sortimentu, galvenos attīstības rādītājus un aktuālākās
problēmas, kur būtu iespējams rast sadarbību. Pēc tam RTU zinātņu prorektora vietnieks Gatis Bažbauers iepazīstināja ar
sadarbības iespējām ar universitāti, īpaši aicinot pievienoties biedrības Baltijas inovatīvu projektu attīstības un tehnoloģiju
pārneses centra darbībā, lai kopīgiem spēkiem piesaistītu finanšu resursus jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai.

Kipras universitāšu delegācijas vizīte RTU
11. jūnijā Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) viesojās Kipras universitāšu delegācija. Vizītes mērķis bija iepazīties ar RTU
Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra darbību, sasniegtajiem rezultātiem, kā arī diskutēt par aktuālākajiem jautājumiem
un sadarbības iespējām universitāšu starpā.

Kipras delegācija pārstāvēja Frederika universitāti (Frederick university), Kipras Tehnoloģiju universitāti (Cyprus University of
Technology), kā arī CARDET (Centre fot the Advancement of Research & Development in education Technology).
Vizītes ietvaros Kipras delegācija iepazinās ar RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra darbību, aktivitātēm, sadarbību
ar zinātniekiem un industriju, kā arī apmeklēja RTU Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras laboratorijas, gūstot ieskatu
aktuālākajos pētniecības virzienos un esošos tehnoloģiskos sasniegumus.

4. un 5. oktobrī Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) norisinājās izgudrojumu izstāde «MINOX 2013», kuras laikā izstādes
apmeklētājiem tika prezentēti vairāk nekā 60 dažādi augstskolu, institūtu, uzņēmumu, kā arī jauniešu izgudrojumi un
dizainparaugi.
Rīgas Tehnisko universitāti izstādē pārstāvēja 7 dalībnieki ar 13 izgudrojumiem.
Izstādē piedalījās struktūrvienības no RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes, RTU Transporta un mašīnzinību
fakultātes, RTU Būvniecības fakultātes un RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes.
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RTU zinātnieki piedalās izgudrojumu izstādē «MINOX 2013»
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RTU EEF Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts izstādes apmeklētājiem prezentēja izstrādātu lēngaitas vēja
ģeneratoru ar integrētu energoelektronikas pārveidotāju, kas nodrošina iespēju ražot elektroenerģiju vietās ar nelielu vēja
ātrumu.

RTU TMF Mehānikas institūts iepazīstināja ar betona un fibrobetona konstrukciju stiegrošanas paņēmienu, ierīci
fibrobetona konstrukciju stiegrošanai, kā izstrādātu lineāru peristaltisku sūkni, kas paredzēts augsti viskozu šķidrumu,
abrazīvu pastveidīgu un agresīvu materiālu transportēšanu pa cauruļvadiem. TMF Dizaina un ergonomikas centrs izstādē
piedalījās ar vienotu ielu norāžu un nosaukumu sistēmu ar un bez apgaismojuma.
RTU BF Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija piedāvāja izveidotu magnētiskā impulsa maisītāja iekārtu feromagnētisko un
nemagnētisko pulveru pārvietošanai un samaisīšanai gāzes vai šķidruma vidē.
Savukārt RTU MLĶF Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts izstādes apmeklētājiem demonstrēja adītu puloveru ar
sildošu kabatu. MLĶF Silikātmateriālu institūts prezentēja izstrādātu keramikas materiālu, kas iegūts pielietojot enerģiju
taupošu apdedzināšanas paņēmienu. MLĶF Koka konstrukciju dizaina studija piedāvāja apskatīt studentu izstrādātus
izgudrojumus - uz galda novietojamu kokapstrādes darba vietu bērniem, rotaļlietas - «Pašgājēji koka auto», pašķīlējošu
konstrukciju «Gravitācija darbojās», rotaļlietu bērniem - «Skanritis», kā arī spriegotu slokšņu konstrukciju.
Izgudrojumu izstāde «MINOX 2013» tiek rīkota Latvijas izgudrotāju dienas ietvaros. Izstādes mērķis ir popularizēt
izgudrotāju darbību Latvijas sabiedrībā, kā arī veicināt izgudrojumu komercializāciju un ieviešanu tautsaimniecībā.
Pasākuma ietvaros tiek demonstrēti individuālo izgudrotāju, universitāšu, pētniecības institūtu, kā arī uzņēmumu
izgudrojumi un dizainparaugi.

Starptautiskā izstāde «British design, innovation & technology show»

Izstādes galvenais mērķis ir apvienot izgudrotājus un industrijas vides pārstāvjus, radot platformu kopējai sadarbībai, ideju
apmaiņai un kontaktu veidošanai. Izstādē ik gadu piedalās zinātnieki, uzņēmēji, potenciālie investori, dizaineri, intelektuālā
īpašuma konsultanti, prototipēšanas jautājumu speciālisti u.c. profesiju pārstāvji, kas nodrošina radošu vidi ideju apmaiņai
un potenciālai sadarbībai.
Izstādi «British design, innovation & technology show» organizē Britu izgudrotāju biedrība.
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No 23. līdz 26.oktobrim Londonā, Anglijā norisinājās starptautiskā izstāde «British design, innovation & technology show»,
kas pulcēja dalībniekus no vairāk nekā 15 valstīm ar jauniem, interesantiem un radošiem izgudrojumiem.
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Starptautiskā izstāde «Automatizācija 2013»
No 30. oktobra līdz 1. novembrim Sanktpēterburgā, Krievijā norisinājās
starptautiskā izstāde «Automatizācija 2013». Izstādi no Rīgas Tehniskās
universitātes apmeklēja TMF Mašīnbūves tehnoloģiju institūta asoc.
profesore Irīna Boiko.
Izstādē piedalījās gan tehnoloģisko procesu automatizācijas risinājumu
izstrādātāji, gan arī liels skaits automātiskās kontroles un vadības aparatūras
ražotāji, kā arī vairāku CAD/CAE programmatūras izstrādātāju firmu pārstāvi
(AUTODESK, Altium, CSoft Development u.c.), kas piedāvāja iepazīties ar
pēdējām programmatūras versijām un to priekšrocībām.
Izstādes ietvaros bija iespēja piedalīties vairākos semināros par mūsdienu automatizācijas attīstības virzieniem,
automatizācijas iekārtām un aparatūrām, kā arī lodēšanas progresīviem virzieniem un materiāliem.

Starptautiskā izgudrojumu, pētniecības un jauno tehnoloģiju izstāde «Brussels Innova»
No 14. līdz 16.novembrim Briselē, Beļģijā norisinājās starptautiskā izgudrojumu, pētniecības un jauno tehnoloģiju izstāde
«Brussels Innova», kas pulcēja dalībniekus no vairāk nekā 15 valstīm, prezentējot ap 200 dažādus izgudrojumus, idejas un
piedāvājumus.

«Brussels Innova» izstāde notiek ar mērķi parādīt jaunākās un aktuālākās tendences dažādās pētniecības jomās, kā arī
piesaistīt pēc iespējas plašāku apmeklētāju loku, liekot uzsvaru uz zinātnieku un uzņēmēju mērķauditoriju, tomēr tāpat bija
padomāts par kopējās auditorijas un jaunatnes piesaisti ar dažādu praktisko darbnīcu un demonstrējumu palīdzību.
Interesanta aktivitāte bija konkurss, kura ietvaros žūrija izvēlējās 2013. gada veiksmīgākās inovācijas dažādās nominācijās.
Paralēli izstādei apmeklētājiem un ideju autoriem bija iespēja tikties ar ekspertiem no uzņēmējdarbības vides, lai tādejādi
iegūtu vērtīgus padomus biznesa attīstībai.

Starptautiskais forums «Vilnius Innovation Forum 2013»

«Vilnius Innovation Forum 2013» ir starptautisks forums, kas veidots kā augsta līmeņa diskusiju panelis par inovācijām, labās
prakses piemēriem un ietekmi Eiropas ekonomiskās situācijas uzplaukuma veicināšanā, salīdzinot dažādu valstu un reģionu
pieredzi. Forums veicināja diskusijas par aktuālām tēmām, kā piemēram par ekonomiskās izaugsmes veicināšanu un to
ietekmējošiem faktoriem, par inovācijām kā vienu no būtiskākajām sastāvdaļām aktuālāko problēmu risināšanā, radot darba
vietas un nodrošinot labklājību.
Forumā piedalījās inovāciju līderi un eksperti, politikas veidotāji, uzņēmēji, mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvji, zinātnieki
un citi interesenti no Eiropas un citām valstīm. Tā bija lieliska iespēja veidot jaunus kontaktus un iepazīties ar aktuālo
informāciju un novitātēm.

RTU TPK ziņas 2013

No 4. līdz 6.decembrim Viļņā, Lietuvā norisinājās pirmais starptautiskais forums «Vilnius Innovation Forum 2013», kas
pulcēja vairāk nekā 600 dalībniekus no Eiropas un citām valstīm.
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Konferences un semināri 2014. gadā









CoDev2014: Connected for Growth
27. – 29. janvāris, 2014. Skotsdeila, ASV
Front End of Innovation 2014
4. – 6. februāris, 2014. Minhene, Vācija
2nd International Conference on Innovation and Entrepreneurship ICIE-2014
6. – 7. februāris, 2014. Bangkoka, Taizeme
AUTM 2014 Annual Meeting
19. – 22. februāris, 2014. Sanfrancisko, ASV
ICIM 2014: International Conference on Innovation and Management
27. – 28. februāris, 2014. Barselona, Spānija
Innovations in Testing Conference
2. – 5. marts, 2014. Skotsdeila, ASV
Innovation Through Knowledge Transfer
2. – 4. aprīlis, 2014. Londona, Lielbritānija
Hannover Messe 2014
7. – 11. aprīlis, 2014. Hanovere, Vācija

Noderīgas saites









Rīgas Tehniskās universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts
http://www.inovacijas.rtu.lv
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

Āzenes iela 16/20 – 136
Rīga, LV1048, Latvija
Tel.: 67089179
E-pasts: itpc@rtu.lv
http://www.inovacijas.rtu.lv

RTU TPK ziņas 2013

Rīgas Tehniskā universitāte
Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs
Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts
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