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No Eiropas Savienības 
fondiem atbalstu saņem 
arī Latvijas zinātnes 
nozare. Šajā plānoša-
nas periodā zinātnei 
pavisam piešķirts Ls 
225 milj. liels atbalsts. 

Zinātnes projektu īsteno-
šanu uzrauga Valsts izglītības 
attīstības aģentūra (VIAA). Eiro-
pas Sociālā fonda aktivitātē “Cil-
vēkresursu piesaiste zinātnei" 
tā ir apstiprinājusi 35 projektus 
ar kopējo Ls 40 milj. lielo finan-
sējumu. Vienošanās ar atbalsta 
saņēmējiem ir noslēgtas 2009. 
gada beigās. ESF aktivitātes 
vispārējais mērķis ir nodrošināt 
zinātniskajā darbā nodarbinā-
to skaita pieaugumu, sekmēt 
ārvalstīs strādājošo zinātnieku 
atgriešanos Latvijā un ārvalstu 
zinātnieku piesaisti. 

Projektu īstenošanas gaitā 
atbalsts paredzēts 1000 pilna 
laika nodarbināto pētnieku, kas 
2007. – 2013. gada plānošanas 
periodā ir 10% no kopējā zināt-
nē un pētniecībā nodarbināto 
skaita. Iecerēts, ka līdz 2013. 
gadam zinātnē un pētniecībā 
strādājošo skaits pieaugs līdz 
10 100 cilvēkiem. 

Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda (ERAF) aktivitātē “At-
balsts zinātnei un pētniecībai" 
par apstiprināto 114 projektu 
finansēšanu vienošanās noslēg-
tas 2010. gada nogalē, patlaban 
(līdz 2011. g. aprīlim) rit vienoša-
nās noslēgšana par vēl deviņu 
projektu īstenošanu. Tātad ko-
pējais projektu skaits būs 122, 
kuru īstenošanai ir piešķirti Ls 
38,7 milj. 

Kā norāda VIAA, ERAF ak-
tivitātē ir atbalstīti praktiskas 

ievirzes pētniecības projekti, 
kas sekmēs zinātnes un ražoša-
nas integrāciju un pētniecisko 
rezultātu ieviešanu atbilstoši 
valstī izvirzītajiem prioritāra-
jiem zinātnes virzieniem – ag-
robiotehnoloģija, informātika, 
biomedicīna un farmācija, ener-
ģētika, materiālzinātne, meža 
zinātne, medicīnas zinātne un 
vides zinātne. 

Projektu īstenošanas gaitā 
iecerēts būtisks starptautiski 
atzītu publikāciju skaita pieau-
gums: 2013. gadā plānotas 800 
publikācijas. Starptautisko pub-
likāciju skaits 2004. gadā Latvijā 
sasniedza vien 350. 

Pieteikto starptautisko 
patentu skaits 2013. gadā plā-
nots 43. 2004. gadā nacionālo 
patentu skaits bija 97, Eiropas 
patentu skaits – 9, bet triālo 
(Eiropa+ASV+Japāna) paten-

tu skaits – 2 (tātad 
starptautisko patentu 
skaits 2004. gadā bija 
11). Tādējādi līdz 2013. 
gadam plānots četrkāršs 
starptautisko patentu pie-
augums. 

Vēl ERAF aktivitātē "At-
balsts starptautiskās sadar-
bības projektiem zinātnē un 
tehnoloģijās" – 20 projektu īs-
tenošanai ir piešķirti Ls 4,9 milj., 
bet aktivitātē  "Informācijas teh-
noloģiju infrastruktūras un in-
formācijas sistēmu uzlabošana 
zinātniskajai darbībai" vienam 
projektam, ko īsteno Izglītības 
un zinātnes ministrija, – Ls 10,5 
milj.

Līdz šā gada 18. jūlijam turpi-
nās projektu iesniegšana ERAF 
aktivitātē "Zinātnes infrastruk-
tūras attīstība", kopējais finan-
sējums ir 131 milj. latu. 

RTU Transportmašīnu 
tehnoloģiju institūtā 
gatavo jaunas kon-
cepcijas bezpilota 
mikrolidaparātu.

"Par mūsu sākto darbu pie 
mikroklases daudzmērķu bez-
pilota lidaparāta izveides jau 
patlaban interesējas Latvijas 
un citu valstu uzņēmēji. Projek-
ta galvenais mērķis ir bezpilota 
aviācijas kompleksa izveide 
apkārtējās vides un tautsaim-
niecības objektu monitoringa, 
uzraudzības un aizsardzības 
efektivitātes paaugstināšanai 
un izmaksu samazināšanai. 
Mums ir jāiegūst patents bez-
pilota lidaparāta konstrukcijas 
izveidei, inovatīvo kompozīt-
materiālu izmantošanai un 
tehnoloģiju izveidei. Esam ie-
cerējuši arī izveidot divus Eiro-
pas Savienības dizainparaugus 
un vienu Eiropas Savienības 
preču zīmi," norāda ar ERAF 
atbalstu īstenotā projekta 
"Bezpilota aviācijas kompleksa 
izstrāde un lidaparātu indus-
triālo prototipu izveide Latvijas 
tautsaimniecības uzdevumu 
risināšanai" vadītājs profesors 
Aleksandrs Urbahs. 

Bezpilota lidaparāti (BLA) 
kā iespējami perspektīvas Lat-
vijā attīstāmas tehnoloģijas ir 
nosaukti Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas Ekonomikas institūta 
pētījumā "Militārās rūpniecī-
bas attīstības iespējas Latvijā". 
Profesors Urbahs gan uzsver šo 
BLA plašās lietojuma iespējas 
civilajās nozarēs, tostarp lauk-
saimniecībā, apkārtējās vides 
stāvokļa uzraudzīšanā un citās 
nozarēs.  

RTU Transportmašīnu teh-
noloģiju institūta pētnieku 
grupa (23 dalībnieki un pieci 
brīvprātīgie) līdz 2013. gada 
novembrim apņēmušies izvei-
dot divus unikālus BLA modeļu 
prototipus. "Mums ir jāizveido 
bezpilota lidaparāts, kas var 
lidot vismaz divas stundas. Pat-
laban šādi lidaparāti var lidot 
ne ilgāk kā pusstundu. Vienam 
mūsu izveidojamajam modeļa 
prototipam darbības rādiuss 
ir iecerēts 25, bet otram – 75 
kilometrus tāls. Tas nozīmē, ka 
varēsim nodrošināt, piemēram, 
videonovērošanu, fotografēša-

nu un vides monitoringu," ie-
ceres skopi atklāj projekta vadī-
tājs. Viņš piebilst, ka jaunajiem 
BLA modeļiem jābūt vienkārši 
ražojamiem, tie svērs ne vairāk 
kā piecus kilogramus, maksās 
samērā lēti un būs ekoloģiski 
droši (darbosies ar elektrodzi-
nēju, nepiesārņos dabu, darbo-
sies diezgan klusi). 

Precizēsim, ka informāciju 
par, piemēram, meža ugunsgrē-
ku vai jūrā nelaimi cietušu jahtu 
no lidmašīnā uzstādītās video 
vai fotokameras varēs uzreiz 
redzēt datorā uz zemes. Latvijā 
patlaban šādus BLA neizmanto, 
bet Lietuvā izmanto radiovadā-
mus BLA, kurus var vadīt vien 
pārredzamā attālumā. 

Latvijas pētnieki jau agrāk ir 
izgatavojuši vairākus BLA mo-
deļus, kurus patlaban izmanto. 
Tātad pieredze ir. 

Patlaban projekta īstenotāji 
ir sākuši iekārtu un materiālu 
pirkšanu. A. Urbahs atzīst, ka 
nereti inovāciju Latvijā kavē 
modernas aparatūras trūkums. 
Piedalīšanās ERAF projektā šo 
problēmu daļēji atrisinās. Tiesa 
gan, ERAF atbalsts paredzēts 
iekārtu izmantošanai vien pro-
jekta laikā, turklāt tas nav pare-
dzēts projekta administratīvo 
izdevumu segšanai. Šo trūku-
mu atzīmē visi ERAF projektu 
īstenotāji. 

Atbalsts arī zinātnei 

Ventspilī atgriežas pēt-
nieki, atjaunos Irbenes 
radioteleskopus.

Ar Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) atbalstu Ventspils Augst-
skola jau vairāk nekā gadu 
īsteno projektu "Uz Zemes 
mākslīgo pavadoņu (ZMP) 
attiecināmu signālu uztverša-
nas, raidīšanas un apstrādes 
tehnoloģijas". Kā norāda pro-
jekta vadītājs, zinātņu doktors 
Normunds Jēkabsons, projek-
ta mērķi ir saistīti ar zināšanu 
apguvi un šo mērķu īstenošana 
nākotnē ļaus iesaistīties augsta 
līmeņa pētījumos. "Projekta 
mērķis ir rosināt pētnieku at-
griešanos zinātnē, piesaistīt arī 
citu valstu zinātniekus, lai vei-
cinātu kompetences ieplūšanu 
un apmaiņu. Mēs piesaistījām 
astoņus cilvēkus no malas, to-
starp fizikas zinātņu doktoru 
Jāni Trokšu, kas no Cietvielu 
fizikas institūta bija aizgājis 
darboties banku nozarē, fizikas 
zinātņu doktori Mariju Ņečaje-
vu no Ņižņijnovgorodas Radio-
fizikas institūta, inženierzinātņu 
doktoru Robertu Joffi un vēl 
citus zinātniekus," norāda N. 
Jēkabsons.

Patlaban pētnieku grupa 
– 20 cilvēki – darbojas četros 
virzienos ar mērķi, lai pēc pro-
jekta beigām un radioteles-
kopu darbības atjaunošanas 
Ventspilī varētu veikt gan fun-
damentālus, gan praktiskas 
nozīmes kosmiskās telpas pētī-
jumus, tostarp Latvijas un citu 
valstu vajadzībām.

Četri virzieni

Kosmisko atkritumu novē-
rošanas grupa, izmantojot lielo 
Irbenes radioteleskopu "RT 32", 
pērn jau piedalījās starptautis-
kajā projektā, kas novēro kos-
mosa atkritumus. Kā norāda 
pētnieks Vladislavs Bezrukovs, 
orbītās ap Zemi pēc desmit, 
piecpadsmit gadiem vairs ne-
būs vietas jauniem mākslīga-
jiem pavadoņiem, jo patlaban 
ar ātrumu 8 kilometri sekun-
dē tajās pārvietojas aptuveni 
600  000 objektu, kuru izmērs 
ir lielāks par vienu centimetru. 
"Mēs darbojāmies tīklā ar ra-
dioteleskopiem citās valstīs un 
noteicām šo atlūzu koordinātas 

pēc Eipatorijā palaistā radiosig-
nāla, kuru atstaroja atlūzas. Šis 
darbs ir vajadzīgs jaunu Zemes 
pavadoņu ievadīšanai drošās 
orbītās," norāda V. Bezrukovs.    

Lai tā saucamā tuvā kosmo-
sa dati nebūtu mēnešiem ilgi 
jāapstrādā, Ventspils Augst-
skolā ir īpaši jaudīgs dators un 
patlaban jau ir izveidota un 
tiek pārbaudīta datu apstrādes 
programma. Tas ir otrs darbī-
bas virziens šajā projektā, un 
to vada N. Jēkabsons. Viņš no-
rāda – vienlaikus tiek pētīts un 
rēķināts, cik patlaban izturīgas 
ir abu radioteleskopu balsta 
iekārtas, kādas mehāniskās 
deformācijas un vēja slodzes 
tie var izturēt. "Esam iecerēju-
ši abu radioteleskopu darbību 
vadīt no attāluma, patlaban šo 
iespēju pārbaudām. Tāpat vē-
lamies, lai radioteleskopus pēc 
atjaunošanas varētu izmantot 
arī citu valstu pētnieki. Esam 
nolēmuši vērsties projekta 
uzraudzības grupā un prasīt 
atļauju dažu labojumu veik-
šanai. Piemēram, antenas no 
kompozītmateriāliem izveidei 
un citus labojumus. Esam gadu 
nostrādājuši un mūsu redzē-
jums par darbiem ir stipri vien 
mainījies," tā N. Jēkabsons.

Nākamais virziens, kurā zi-
nāšanas apgūst Ventspilī, ir no 

mākslīgajiem Zemes pavado-
ņiem saņemto attēlu analīze. 
Šis darbības virziens nākotnē 
varētu dot arī naudas ienāku-
mus, norāda pētnieks Kārlis Zā-
līte. Patlaban viņš veido uguns-
grēku noteikšanas algoritmus. 
"Slīteres rezervātā Bažu purvā 
pirms daudziem gadiem notika 
ugunsnelaime. Izdegušais ap-
gabals ir aizaudzis, mēs pētām, 
kā šis process notiek, vērtējot 
no satelīta uzņemtos attēlus un 
salīdzinot ar to, kas reāli noticis. 
Vispirms izveidosim metodes 
maza mēroga novērtējumam, 
vēlāk centīsimies tās izmantot 
lielākiem mērogiem. Praktiskais 
pielietojums attēlu nolasīšanai 
ir ļoti plašs, tostarp vējgāžu pos-
tījumi, zemes apstrāde un citas 
iespējas. Tiesa gan, mums ir va-
jadzīgs savs uztvērējs. Patlaban 
cenšamies iesaistīties starptau-
tiskajos projektos," tā K. Zālīte. 

Pēdējais projekta darbības 
virziens ir mazākā radioteles-
kopa "RT 16" modernizācija. Ar 
to nodarbojas inženierelektro-
nikas grupa. ""RT 16" patlaban 
nedarbojas, tas ir sarūsējis, 
tomēr pusgadā ceram nodro-
šināt, lai ar to var uztvert sig-
nālus. Visticamāk, ka mainīsim 
šā radioteleskopa šķīvi – tā me-
tāla konstrukcijas vietā būs no 
kompozītmateriāliem veidota 

konstrukcija. Mūsu inženieri 
patlaban galvenokārt nodar-
bojas ar mašīnām, kas pare-
dzētas radioteleskopa pozicio-
nēšanai," norāda N. Jēkabsons.   

Pēc PSRS armijas aizieša-
nas nav saglabājusies antenu 
dokumentācija, tāpēc Latvijas 
pētnieki atjaunošanas laikā ir 
spiesti apgūt arī antenu mez-
glu konstrukcijas īpatnības.  

 Raugās nākotnē

Līdz iecerei Ventspilī izvei-
dot Kosmisko datu apstrādes 
centru vēl tāls ceļš ejams, norā-
da pētnieki. Patlaban īstenotais 
ESF projekts nodrošinās konku-
rētspējīgu darba samaksu līdz 
2012. gada beigām. Kas notiks 
tālāk? Pētnieki cer iesaistīties 
vēl kādā ES projektā un uz ie-
spējami ātru Eiropas Reģionā-
lās un attīstības fonda (ERAF) 
naudas izmantošanu kompe-
tences centru izveidei. Viens no 
deviņiem kompetences cen-
triem, visticamāk, būs Ventspilī. 
Ar ERAF naudas atbalstu tad 
varētu atjaunot "RT16" radiote-
leskopu un pirkt citas darbības 
vajadzīgās iekārtas. Zinātnieki 
arī uzsver – šo infrastruktūras 
iekārtu pirkumi ir svarīgi, lai va-
rētu iestāties Eiropas kosmosa 
aģentūrā (EKA) un piedalīties 
pasūtījumu darbu konkursos. 
Iestāšanās maksa gan esot 
viens miljons latu, tomēr sa-
ņemtie pasūtījumi to atpelnot. 
Bažas esot par to, vai EKA nau-
da neesot paredzēta ierēdņu 
algošanai, tāpēc viņiem neesot 
intereses šo ieceri atbalstīt. 

Bezpilota lidaparātu 
(BLA) ražošana
�� vislielākie sasniegumi 

ir ASV, Izraēlai, Kanādai, 
Vācijai un Francijai,
�� pēdējos gados valsts 

līmenī BLA projektus 
intensīvi atbalsta Igaunijā, 
Lietuvā, Baltkrievijā un 
Krievijā,
�� 2008. gadā ar BLA 

ražošanu vai veidošanu 
nodarbojās 59 valstīs,
�� ASV izmaksas BLA 

pētniecībai veido 75% no 
visas pasaules izmaksām, 
�� eksperti paredz, ka 

nākamajos desmit gados 
ik gadu BLA tirgū apgro-
zīsies 30 miljardi dolāru, 
turklāt Eiropas tirgus, 
neskaitot militāros BLA, 
veidos sešus miljardus 
ASV dolāru, kas ES izvirzīs 
otrajā vietā aiz ASV.

ERAF projekts "Bezpilota aviācijas kompleksa  
izstrāde un lidaparātu industriālo prototipu izveide 
Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai":
�� projekta kopējās attiecināmās izmaksas – Ls 457 240,
�� ERAF finansējums – Ls 422 947 (92,5%),
�� projekta īstenošanā ir iesaistīti gandrīz visi no institūtā strā-

dājošajiem cilvēkiem. Iecerēts, ka viņi par projektu tēmu nāka-
mo gadu laikā publicēs 40 starptautiski atzītas publikācijas.

ESF projekts "Uz Zemes mākslīgo pavadoņu  
attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un ap-
strādes tehnoloģijas":
�� projekta kopējās attiecināmās izmaksas – Ls 927 270,
�� ESF finansējums – Ls 788 179 (85%),
�� valsts budžeta finansējums – Ls 139 091 (15%).

Veido jaunu nozari

L Ī G A S  VA S I Ļ Ū N A S  F O T O

Ventspils Augstskolas pētnieki Agris Bērziņš (no kreisās), Vladislavs Bezrukovs, Jānis 
Trokšs un Andris Lesiņš radioteleskopa tornī kāpj reti tāpēc, ka vispirms darba kārtībā 
jāsaved motori, kas teleskopu kustina. 

T I M U R A  S U B H A N K U L O VA  F O T O 

Profesors Aleksandrs Urbahs (no kreisās) un pētnieks 
Vladimirs Petrovs ar vienu no RTU Transporta mašīnu 
institūtā izveidotajiem bezpilota lidaparātiem.

Gatavojas kosmosa pētījumiem
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Ieguldījums  
tavā nākotnē! Publikācijas finansētas 

no ES līdzekļiem

Iespējams, jau pēc trim čet-
riem gadiem grūdienu Latvijas 
ceļu būvniecības nozares iz-
augsmei un dabas saudzēšanai 
dos Rīgas Tehniskās universi-
tātes (RTU) Būvniecības fakul-
tātes Transportbūvju institū-
ta pētnieku izveidots jauns 
asfaltbetona kompozītmate-
riāls no blakusproduktiem, 
tostarp no dolomīta atsijām 
un tērauda sārņiem, kas rodas 
metalurģijas rūpnīcā "Liepājas 
metalurgs". Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) projek-
ta "Jauna asfaltbetona kompo-
zītmateriāla un stiprības pār-
baudes tehnoloģijas izstrāde, 
iegūstot tērauda ražošanas un 
dolomīta karjeru blakuspro-
duktu lietderīgu pielietojumu" 
mērķis ir ceļa seguma nestspē-
jas paaugstināšana. Jaunais 
asfalta materiāls ļautu samazi-
nāt negatīvo ietekmi uz vides 
kvalitāti. 

 
Projekta mērķis

Par projektā veicamajiem 
darbiem stāsta inženierzinātņu 
doktors Viktors Haritonovs: "As-
faltbetonu definē kā maisījumu 
no dažādu frakciju minerālma-
teriāla (šķembas, smilts, mine-
rālais pulveris) un bitumena. 
Bitumens atšķirībā no mine-
rālmateriāla ļoti plašā tempe-
ratūras diapazonā krasi maina 
savas īpašības. Asfaltbetons ar 
vienu un to pašu bitumenu pie-
jūras rajonos (Ventspilī, Liepājā 
u.  c.) "uzvedīsies" citādi nekā, 
piemēram, Alūksnes rajonā. 
Tā ir svarīgākā asfaltbetona at-
šķirība no cementbetona jeb 
parasta betona, kas ir mazāk 
jutīgs pret temperatūras svār-
stībām. Šobrīd Latvijā lielā dau-
dzumā ir pieejamas dolomīta 
atsijas un tērauda sārņi, tāpat 
jāmin Latvijas dabas resurss – 
dolomīts un grants, ko šobrīd 
plaši neizmanto asfaltbetona 
sastāvu izstrādei, jo tiem ir 
zemi kvalitātes radītāji. Projek-
ta ietvaros tiks izstrādāti sastāvi 

(jau ir pirmie pozitīvie rezultā-
ti), izmantojot blakusproduktus 
un zemas kvalitātes šķembas, 
saglabājot tādas pašas īpašī-
bas kā no ļoti dārgām impor-
tētām šķembām izstrādātiem 
sastāviem, piemēram, granīta, 
diabaza vai bazalta. Variējot ar 
saistvielas īpašībām un dau-
dzumu, var izstrādāt asfaltbe-
tona sastāvus, kas būs piemē-
roti gan ziemeļu, gan dienvidu 
dabas apstākļiem. Kā otru ceļa 
segumu ietekmējošo ārējo fak-
toru mēs vērtēsim transporta 
slodzi. Zinot gaisa temperatūru 
un transporta slodzi, meklēsim 
iespējas no blakusproduktiem 
un vietējām šķembām izveidot 
tādu segumu, lai tas izturētu 
transporta slodzi. Ja ir vājāks 
materiāls, piemēram, dolomīts, 
tad asfaltbetona struktūra 
jāizmaina tā, lai daļu slodzes 
uzņemtu bitumens. Mūsu tra-
dicionālais bitumens to nevar, 
tāpēc ir jāizmaina tā īpašības. 
Šim nolūkam jālieto modificē-
tais vai cietais bitumens. Tā pa-
kāpeniski trīs gadu laikā mums 
ir jāizveido augstas kvalitātes 
asfaltbetons no zemas kvalitā-
tes vietējā materiāla, turklāt šim 
asfaltbetonam augsta kvalitāte 
ir jāsaglabā svārstīgas tem-
peratūras un intensīvas trans-
porta slodzes apstākļos. Mēs 
patlaban rēķinām ekonomisko 
ieguvumu, tas valstij noteikti 
būs liels." 

Diagnoze  
ceļu kvalitātei

Patlaban projekta darba 
grupa, kurā no deviņiem da-
lībniekiem septiņiem ir zinātņu 

doktora grāds, intensīvi veic 
dažādu ceļu segumu pārbau-
des RTU Ceļu būvmateriālu 
akreditētajā neatkarīgajā la-
boratorijā un veido jaunas 
receptes. "Jau patlaban esam 
atraduši vājos punktus, kas 
var būt iemesls sliktajai Lat-
vijas ceļu segumu kvalitātei. 
Līdz šim ir pārbaudīta Latvijas 
ceļu segumu piemērotība ļoti 
siltiem dabas apstākļiem, tā 
saucamajam dienvidu varian-
tam. Par nulli zemākā tempe-
ratūrā ceļu segums sāk plaisāt. 
Ja nākamā ziema būs kā šī, tad 
daudzi nesen būvētie ceļi var 
ļoti saplaisāt. Asfaltam 80% no 
stiprības veido bitumens, 20% 
– minerālmateriāli. Ja ir sliktas 
kvalitātes bitumens, jaunam 
ceļam problēmas radīsies, vē-
lākais, pēc trešā ekspluatācijas 
gada. Latvijā ir bijis gadījums, 
ka ceļa virskārta sabrūk arī pir-
majā gadā," norāda Ceļu būv-
materiālu laboratorijas vadītājs 
Guntis Brencis. Viņš precizē 
– ceļu būvmateriālus ievedam 
no Zviedrijas, bet 20 gadu laikā 
nav pārbaudīta to piemērotība 
Latvijas dabas apstākļiem. Nav 
noteikts asfalta elastīgums, 
stingums, nogurums, stiprības 
pārbaudes un materiālu cietī-
ba. G. Brencis vērš uzmanību 
– viena ceļa seguma sastāva 
recepte Zviedrijā maksā aptu-
veni 10 000 eiro. Šo recepšu va-
jagot ļoti daudz un mūsu ceļu 
būvnieki izrēķinājuši – šāds pir-
kums nav izdevīgs. 

Visu vainu uzvelt uzņēmē-
jiem arī nevar, tāpēc ka Latvijas 
valsts 20 gadu laikā ceļu būv-
niecības materiāliem, ko lieto 
vidējā un zemā temperatūrā, 

nav noteikusi kvalitātes pra-
sības. Tiesa gan, šo kvalitātes 
prasību ievērošanas pārbau-
dēm vajadzētu iekārtas vairāku 
simtu tūkstošu latu vērtībā. 

Projekta vadītājs, profesors 
Juris Smirnovs precizē – nav 
notikušas šo dažādo materiā-
lu zinātniskās pārbaudes, kas 
maksā ļoti dārgi un kā veikša-
nai vajag ļoti dārgas iekārtas. 
Piemēram, Somijā pēdējo 20 
gadu laikā ceļu segumu izpētei 
ir iztērēti vairāki desmiti mil-
jonu latu. "Mums ar ceļu kva-
litāti sokas tik grūti tāpēc, ka 
esam paņēmuši receptūru no 
Zviedrijas un šajā valstī pērkam 
šķembas, tomēr bitumens, citi 
materiāli nāk no citas vietas. 
Pēc mehāniskajām un fizikā-
lajām īpašībām tie, iespējams, 
ir ļoti līdzīgi Zviedrijas receptē 
norādītajiem, tomēr ķīmiskais 
sastāvs ir cits, mijiedarbība ar 
bitumenu atšķirīgā tempera-
tūrā ir atšķirīga. Jauna asfalt-
betona seguma veidošana ir kā 
melnā maģija," tā J. Smirnovs.

Viņš norāda uz ASV veik-
tajiem pētījumiem – ja vidējā 
gaisa temperatūra gadā ir ma-
zāka nekā plus septiņi grādi, 
tad jāņem vienas cietības bi-
tumens. Ja temperatūra ir virs 
septiņiem grādiem, tad vajag 
citas cietības bitumenu. Lat-
vijā vidējā gada temperatūra 
esot tieši pa vidu – aptuveni 
6,8 grādi. 

Ieguvums no ERAF projek-
ta īstenošanas nebūs tikai ar 
patentu aizsargāta ceļu segu-
ma sastāva recepte, vairākas 
tehnoloģijas un metodikas, 
bet arī valstij samaksātie no-
dokļi, jaunas iekārtas RTU 
laboratorijā un kas pavisam 
netaustāms. Proti, kā norāda 
doktorants Mārtiņš Zālmanis, 
tās ir komandējumos uz citām 
valstīm gūtās zināšanas un pie-
redze. Latvijas pētnieki cer, ka 
nākotnē pēc šā ERAF projekta 
īstenošanas trīs Baltijas valstis 
varētu izveidot kopēju Ceļu 
nozares institūtu.  

RTU sadarbībā ar Fi-
zikālās enerģētikas 
institūtu veido vilcienu 
pasažieriem draudzīgu 
un drošu ģeneratoru. 

Jaunas konstrukcijas elek-
triskā ģeneratora izveidei klāt 
ķērušies pētnieki no RTU Elek-
trisko mašīnu un aparātu ka-
tedras un Fizikālās enerģētikas 
institūta (FEI), kuriem ir liela 
pieredze līdzīgu pētījumu veik-
šanā. Jaunajam ģeneratoram 
būs daudz priekšrocību salīdzi-
nājumā ar to ģeneratoru, ko 
aizvadītā gadsimta 80. gados 
arī izveidoja Latvijas pētnieki 
un kas aizvien tālsatiksmes 
starptautiskajos vilcienu vago-
nos ražo elektroenerģiju, no-
rāda projekta zinātniskais va-
dītājs, inženierzinātņu doktors 
Edmunds Kamoliņš. E. Kamo-
liņš par nepieciešamību veidot 
jaunu modeli saka: "Pēdējos 
gados arī vilcienos redzam aiz-
vien lielāku elektroenerģijas 
patēriņa pieaugumu saistībā 
ar cilvēku vēlēšanos braukt 
siltā kupejā ziemā vai vasarā – 
ar ieslēgtu gaisa kondicionieri. 
Tāpat cilvēki lieto mobilos tāl-
ruņus, datorus, atskaņotājus, 
kam nepieciešams elektro-
enerģijas pieslēgums, tāpēc ir 
jāpalielina ģeneratora jauda, 
efektivitāte un arī tā drošums. 
Cilvēku prasības ir pieaugušas, 
un esošā ģeneratora modelis 
tās nespēj apmierināt." 

ERAF līdzfinansētā projektā 
"Dzelzceļa pasažieru vagona 
elektroapgādes efektivitātes 
un konkurētspējas uzlabošana" 
laikā līdz 2013. gada jūnijam ir 
iecerēts izveidot jaunas kon-
strukcijas ģeneratoru, kā svars 
būs par 30% mazāks nekā tai 
ierīcei, ko izmanto patlaban. 
"Mēs veidosim ekspluatācijā 
drošāku modeli no materiāliem 
ar uzlabotiem elektrotehniska-
jiem raksturlielumiem. Šī mo-
deļa ražošana būs lētāka nekā 
patlaban," norāda E. Kamoliņš. 
Viņš neslēpj, ka pētnieku gru-
pas mērķis ir izveidot tādu mo-
deli, kas rastu pielietojumu ne 

tikai Latvijā izmantojamo ģe-
neratoru aizvietošanai, bet arī 
citu valstu pasažieru vilcienu 
vagonos. Veiksmīga rezultāta 
sasniegšanas gadījumā, par ko 
pētnieki nešaubās, izgudro-
jumam būs arī daudz plašāks 
lietojums citās transporta un 
enerģētikas jomās.

Projekta mērķa sasniegšanai 
patlaban ir noteikti trīs darbības 
virzieni, tostarp izpētīt esošo 
ģeneratoru, pētīt patstāvīgos 
magnētus un iespēju atteikties 
no magnētiskās plūsmas ieros-
mes tinuma. "Nevar apgalvot, 
ka šie trīs virzieni ir dažādi un 
viens uz otru neattiecas. Kad 
visus modeļus izpētīsim, tad 
tos salīdzināsim un noteiksim 
to priekšrocības un trūkumus, 
un tas ļaus izveidot jaunu ģene-
ratora prototipu ar uzlabotiem 
enerģētiskajiem un drošuma 
rādītājiem," tā E. Kamoliņš.

Šobrīd projekta ietvaros tiek 
pētītas Eiropas Savienības iz-
virzītās prasības elektriskajām 
mašīnām, kā arī to lietošanai 
dzelzceļa transportā. Tiek veik-
ta matemātiskā modelēšana ar 
datorprogrammu. Proti, dator-
programmā ievadot vajadzīgo 
informāciju, līdzīgi kā rentgen-
uzņēmumā uz datora ekrāna 
var redzēt un analizēt magnē-
tiskās plūsmas raksturlielumus. 

Ļoti svarīgi, ka RTU projek-
tam piesaistīs arī studentus, 
kas saistībā ar pētījumu te-
matiku gatavos vismaz vienu 
maģistra vai doktora darbu un 
inženiera kvalifikācijai atbilsto-
šu pētījumu.  

Ir paredzēts iegūt starp-
tautisku patentu – pieteikumu 
RTU un Fizikālās enerģētikas 
institūta pētnieku grupa plāno 
iesniegt šā gada beigās vai nā-
kamā gada sākumā. E. Kamo-
liņš uzsver – būs jāparāda jaunā 
prototipa augstie enerģētiskie 
un drošuma rādītāji un apko-
pes efektivitāte, arī tas, ka ģe-
neratoram ir jaunas, patentē-
jamas īpašības, kādas pasaulē 
vēl nav bijušas. Vienkārši sakot, 
jaunā ģeneratora konstrukcijā 
ir jābūt izgudrojumam.

Ar rūpēm par  
pasažieru ērtībām

ERAF projekts "Dzelzceļa pasažieru vagona elektro-
apgādes efektivitātes un konkurētspējas uzlabošana":
�� projekta kopējās attiecināmās izmaksas – Ls 126 995,
�� ERAF finansējums – Ls 117 470 (92,5%),
�� Rīgas Tehniskās universitātes finansējums – Ls 9525 (7,5%).

ERAF projekts "Jauna asfaltbetona kompozītmateriāla 
un stiprības pārbaudes tehnoloģijas izstrāde, iegūstot 
tērauda ražošanas un dolomīta karjeru blakusproduk-
tu lietderīgu pielietojumu":
�� projekta kopējās attiecināmās izmaksas – Ls 169 864,
�� ERAF finansējums – Ls 157 124 (92,5%),
�� Rīgas Tehniskās universitātes finansējums – Ls 12 740 

(7,5%).

L Ī G A S  VA S I Ļ Ū N A S  F O T O

Edmunds Kamoliņš: "Patlaban projekta grupa galvenokārt 
modelē dažādus procesus, kas ļauj vērtēt magnētiskās 
plūsmas raksturlielumus." 

Jaunas vēsmas ceļu nozarē 
RTU pētnieki veido asfaltbetona sastāvus ceļu būvniecībai no ražošanas 
blakusproduktiem un zemas kvalitātes vietējiem minerālmateriāliem

L Ī G A S  VA S I Ļ Ū N A S  F O T O 

RTU Ceļu būvmateriālu laboratorijas vadītājs Guntis Brencis pārbauda dažādu recepšu ceļa seguma izturību.


