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l ROBERTS DŽERIŅŠ

“No nekā radīt kaut ko,” 
– tā par Zinātnes un izglītī-
bas inovāciju centrā (ZIIC) 
Autoru ielā iecerētās Baltijā 
pirmās digitālās ražošanas 
laboratorijas piedāvātajām 
iespējām īsumā saka cen-
tra vadītāja Kristīne Pujāte. 
Šeit jau nākamgad atradīsies 
augsta līmeņa iekārtas, ar 
kurām varēs izveidot prak-
tiski visu, viņa turpina ie-
pazīstināt ar ieceri Liepājā 
īstenot starptautisko “Fab 
Academy” programmu.

Risinās darbaspēka 
trūkuma problēmu

Tā būs ar dažādām teh-
noloģijām aprīkota vide, kurā 
instruktores Kitijas Kudumas 
vadībā varēs darboties Liepā-
jas jaunieši, bet ne tikai viņi. 
Plānots, ka nākamgad labo-
ratoriju pilnībā aprīkos ar 15 
dažādām stacijām. Patlaban te 
ir tikai dažas iekārtas projektu 
un produktu radīšanai. Pasaulē 
daudzviet tapušas šādas labora-
torijas, bet ne visās īsteno “Fab 
Academy” izglītības programmu. 
ZIIC eksperte K. Kuduma pavadī-
ja pusgadu Somijā, kur kļuva par 
programmas instruktori. 

“Ekonomikas ministrijas spe-
ciālisti norāda, ka jau pēc sešiem 
gadiem saskarsimies ar 14 000 
darbinieku iztrūkumu dabaszi-
nātņu un tehnoloģiju jomā, jo 
īpaši tādu, kas var strādāt ar 
augsta līmeņa iekārtām. Sabied-
rība arvien vairāk jāvirza uz to, 
ka mēs pārejam no vienkāršām 
operācijām savā darbā uz aug-
sta līmeņa darbībām. Tādām, ko 
robots nevar izdarīt. Mēs esam 
tuvu tam, ka tās vienkāršās 
lietas paveiks tehnika. Tāpēc 
šī vieta varētu būt labs instru-
ments mūsu izaugsmei,” skaid-
roja K. Kuduma. Viņa uzskata, 
ka šāda laboratorija varētu būt 
viens no risinājumiem kvalifi-
cēta darbaspēka un jomas ek-
spertu trūkumam. “Tas saskan 
arī ar pašvaldības ilgtermiņa 
redzējumu par nepieciešamību 
ieguldīt cilvēkkapitālā. Var jau 
vienkārši iegādāties aprīkoju-
mu, bet ļoti savlaicīgi sapratām, 
ka svarīgākais tomēr ir cilvēks,” 
piebilda K. Kuduma.

Būs vieta,  
kur satikties 

““Fab Academy” programma, 
kuru dažādās pasaules vietās 
īsteno jau 16 gadus, piedāvā ļoti 
vērtīgas zināšanas un plaša pro-
fila prasmes. Šādu vietu šobrīd 
pie mums nav,” pastāstīja K. 
Pujāte. Trūkstot arī kvalificētu 
speciālistu, ko piesaistīt darbam 

centrā. “Ieurbšanās tehnoloģi-
jās prasa piepūli. Kamēr tā ir 
spēlēšanās, tas ir viegli, bet, ja 
vēlies kaut ko panākt, ir jāzina 
krietni vairāk. Tas bieži vien ir 
arī lūzuma punkts,” vienu no 
iespējamiem iemesliem minēja 
instruktore.

Liepājā netrūkstot eksakto 
zinātņu jomas entuziastu un 
amatieru, kuriem pietrūkstot 
vietas, kur sanākt kopā un dar-
boties. Nu šādu iespēju piedāvās 
ar Eiropas ekonomikas zonas 
un Norvēģijas grantu program-

mas atbalstu topošā nākotnes 
laboratorija. 

“Ļoti priecājamies, ka atkal 
varam satikties ar zinātkāra-
jiem liepājniekiem,” sacīja K. 
Pujāte, iepazīstinot ar ZIIC pēc 
pandēmijas no jauna atvērto 
eksponātu zāli. Tajā šonedēļ 
katru dienu viesojušies apmek-
lētāji. “Kamēr centrs bija slēgts, 
praktizējāmies interešu izglītī-
bā, tāpēc pavisam no cilvēkiem 
atraduši neesam. Bet jutām, ka 
mūsu piedāvājuma pietrūkst. 
Ļaudis zvanīja, rakstīja un 

Top laboratorija nākotnes radītājiem

Zinātnes un izglītības inovāciju centra ekspozīciju zāle šonedēļ atkal vērusi durvis apmeklētājiem. Centra vadītāja 
Kristīne Pujāte neslēpj, ka interese ir liela un cilvēki ierodas katru dienu. Zāle bijusi slēgta kopš rudens, kad tika ieviesti 
stingrāki ierobežojumi.  EGONA ZĪVERTA FOTO

Kitija Kuduma pavadī-
ja pusgadu Somijā, kur 
saņēma “Fab Academy” 
instruktores sertifikātu. 
Tas dod iespēju programmu 
īstenot arī Liepājā. 

Šādi ir iekārtotas “nākotnes laboratorijas” telpas Taizemes galvaspilsētā Bangkokā. 
Kopumā pasaulē ir vairāk nekā 1700 laboratoriju, bet tikai 78 no tām īsteno 
“Fab Academy” programmu. Jaunliepājā taps Baltijā pirmā laboratorija, kura pretendēs 
arī uz dalību programmā. FOTO NO FABLABS.IO

UZZIŅAI

ZIIC priekšgājējs ir zinātkāres centrs “Zili brīnumi”, kas 
Liepājā sāka darboties 2016. gada martā, iekārtojoties bijušās 
bibliotēkas telpās Jaunliepājā. Pāris mēnešus vēlāk, pieciem 
Latvijas zinātkāres centriem apvienojoties vienā franšīzē, to 
pārdēvēja par “ZINOO Liepāja”. Trīs gadus vēlāk centrs nonāca 
Liepājas Izglītības pārvaldes pārziņā un ieguva tā pašreizējo 
nosaukumu, turpinot iepriekš sāktos darbus un arī piedāvājot 
arvien jaunus pakalpojumus un atklājumus zinātkārajiem 
liepājniekiem. Pērnvasar ZIIC infrastruktūra tika paplašināta, 
Zirgu salā atklājot Dabas māju vides izglītības nodarbībām.

jautāja par iespējām apmeklēt 
centru, izmantot ierīces. Tagad 
esam atkal pieejami, turklāt jau 

pavisam drīz varēsim piedāvāt 
daudz vairāk iespēju,” priecīgi 
paziņoja K. Pujāte.w 


