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EMĪLS LUKJANSKIS drīz svinēs savu 24. dzimšanas dienu.
Viņš ir viena no Latvijā populārākajiem zinātnes centriem –
Zinoo, rīkotājdirektors. Emīla stāsts aizsākas Cēsīs – šarmantā pilsētiņā aptuveni divu stundu braucienā no Rīgas, kur viņš
ir dzimis, audzis un sācis žurnālistikas studijas universitātē.
Dzimtajā pilsētā viņš aktīvi piedalījās kopienas sociālajā dzīvē, darbojoties Jaunatnes padomē. Jaunā vīrieša dzīve mainījās, kad kādu dienu, piedaloties pašvaldības padomes darbā,
ko viņš parasti darīja, lai pārstāvētu Cēsu jauniešu intereses,
viņš iesaistījās saspringtā diskusijā ar vietējo uzņēmēju Paulu Irbinu. Pēc dažām dienām Emīls saņēma telefona zvanu:
viņa dedzīgajam oponentam bija priekšlikums – viņš aicināja
Emīlu pievienoties Zinoo komandai un strādāt pie viņa.

Pauls Irbins ir uzņēmējs, kas aizraujas ar zinātni, un 2011. gadā Cēsīs izveidoja Zinoo zinātnes centru.
Acīmredzot jaunā vīrieša dedzība un
inteliģence bija atstājusi uz Paulu nedzēšamu iespaidu pārliecināja, ka viņš
ir īstais cilvēks, kāds nepieciešams
šajā organizācijā. Emīlu Paula priekšlikums pārsteidza, taču, ilgi nedomājot, viņš izaicinājumu pieņēma.
Tā sākās Emīla darbs un pieredze
Zinoo zinātnes centrā. Uzsākot darbu, viņš bija žurnālistikas otrā kursa
students, taču drīz saprata, ka vēlas
pilnībā pievērsties jaunajam darbam,
studijas pameta, lai vēlāk kļūtu par organizācijas direktoru.
Paula izvēle uzticēties šim jaunietim izrādījās pareiza. Arī Emīls
uzticas jauniešiem. “Ziniet, mēs kļūdāmies visu laiku, taču mūsos ir liela zinātkāre un radošums, kas mūs
padara atšķirīgus no citiem,” saka
Emīls. Šodien organizācijā ir aptuveni
40 darbinieku, kuru vidējais vecums ir
aptuveni 29 gadi.

Tas, kas modināja Emīla aizrautību, lai pievērstos šim darbam un
ieņemtu tik prestižu amatu tikai 23
gadu vecumā, bija organizācijas misija: veicināt bērnu interesi par zinātni.
Tādējādi ar dīvainām interaktīvām
izstādēm četros centros visā valstī
un pastāvīgi skolās organizētām darbnīcām Zinoo zinātnes centrs sniedzis ieskatu zinātnes pasaulē vairāk
nekā 30 000 bērnu ar cerību radīt
daudzus jaunos zinātniekus, kas tuvākajā nākotnē ar zinātnes palīdzību
nodrošinās Latvijas attīstības ceļu,
pamatojoties uz ilgtspējīgas attīstības
principiem.
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