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Uzsākot jaunu mācību gadu (2022./2023.) sadarbībā ar RTU tiek veidots Projekta 

Studentu inovāciju grantu atvēršanas festivāls, kas norisinājās 2022.gada 15.septembrī RTU 

Dizaina fabrikā, Arhitektūras fakultātē. Ar vērienīgu svētku uzrunu studentus sveica LJA Zinātņu 

prorektore un Projekta Viespētniece Astrīda Rijkure.   

 

  

  

Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, studenti tiek aicināti uzzināt par iespējām – kā 

attīstīt idejas un iepazīt industrijas. 2022.gada 22.septembrī norisinājās ideju radīšanas 

meisterklase RTU Dizaina fabrikā un 29.septembrī norisinājās aktivitāte – Pirmie soļi 

prototipēšanā.  

Papildus LJA foajē un bibliotēkas ēkā izvietoti plakāti, lai informētu studentus par 

iespējām piedalīties pasākumos, kas veidoti sadarbībā ar RTU –  

 

1) Creative Tuesdays - Radošuma prasmju attīstīšana, izmantojot grupu 

darbnīcas, diskusijas un ideju treniņus; 

 

 



 

2) Demola – Inovāciju konkursi, lai attīstītu studentos inovatīvo domāšanu, 

jaunrades prasmes un uzņēmējspējas; 
 

 

3) PAP - Produktu attīstības projekts (PAP) ir apmācību modulis, kurā studentu 

komandas, sistematizējot un padziļinot zināšanas jaunu produktu izstrādāšanā, 

tehnoloģiju pārnesē, inovāciju un to rezultātu komercializācijā, rada 

prototipus. 

 

4) IdeaLab - Pirmsinkubators nodrošina atbalstu jaunām vai esošām RTU 

studentu biznesa idejām, veicinot jaunu komercdarbības aktivitāšu uzsākšanu, 

sniedzot atbalstu biznesa idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei. 

 

5) UniLab - Studentu komandām tiek sniegts atbalsts zinātniski ietilpīgas biznesa 

idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei, sagatavojot tās nākamajai idejas 

attīstības fāzei – privātai vai publiskai investīciju piesaistei.  

 

6) VIP - Vertikāli integrēts projekts (VIP) apvieno dažādu nozaru studējošos, 

ļaujot viņiem izstrādāt liela mēroga projektēšanas un izpētes projektu, 

vienlaikus stiprinot un paplašinot mācībspēku zinātnisko darbību. Aktivitātes 

mērķis ir radīt iespēju studentiem no dažādām studiju programmām un 

līmeņiem sadarboties ilgtermiņa pētniecības projektā – maģistranti un 

doktoranti uzrauga bakalaura līmenī̄ studējošo darbu projektēšanas un izpētes 

projektā, kas var būt dala no maģistranta vai doktoranta pētniecības darba.  

 

7) Industriālais doktors - promocijas darba pētījuma izstrāde, ievērojot 

uzņēmuma intereses un vajadzības. Doktorantu sagatavošanā zinātniskās 

metodes apgūšana parasti balstās uz akadēmiskā vidē radītām problēmu 

nostādnēm, kā rezultātā nav izteikta sasaiste ar industriju un tās vajadzībām. 

 

8) Co.Lab - Aktivitātes mērķis ir attīstīt un veicināt ciešāku sadarbību starp 

pētniecības un komercsektoriem, iesaistot pētniecības procesā uzņēmumu 

vadītājus no jaunajiem zinātniekiem – doktorantus, vienlaikus nodrošinot 

pētījuma komerciālā rakstura un uzņēmējdarbības kapacitātes un jauno 

zinātnieku novatoriskā domāšana.  

 

 

Studenti aicināti pieteikties Studentu inovāciju grantu projektiem Demola aktivitātē 

sadarbībā ar RTU – aicinājums pieteikties ir publicēts LJA Facebook lapā un izsūtīts uz 

studentu grupu epastiem. Divi no Demolas izaicinājumiem ir saistīti ar jūrniecību: 

- The future of maritime transportation until 2050 

- The profession of a sailor in 2050 



 

 

Sadarbībā ar RTU LJA doktoranti tiek aicināi 2022.gada 28.oktobrī uz īpašu pasākumu 

RTU Zinātnes un Inovāciju centra (ZIC) jauno telpu atklāšanā, kur neformālā gaisotnē iespēja 

apskatīt gan jaunās darbnīcas, gan semināru telpas un uzzināt par ZIC piedāvājumu tieši 

doktorantiem. 

 

 

Informācija atjaunota 2022.gada 31.oktobrī 


