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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 – šarman-
tā pilsētiņā aptuveni divu stundu braucienā no Rīgas, kur viņš 
ir dzimis, audzis un sācis žurnālistikas studijas universitātē. 
Dzimtajā pilsētā viņš aktīvi piedalījās kopienas sociālajā dzī-
vē, darbojoties Jaunatnes padomē. Jaunā vīrieša dzīve mainī-
jās, kad kādu dienu, piedaloties pašvaldības padomes darbā, 
ko viņš parasti darīja, lai pārstāvētu Cēsu jauniešu intereses, 
viņš iesaistījās saspringtā diskusijā ar vietējo uzņēmēju Pau-
lu Irbinu. Pēc dažām dienām Emīls saņēma telefona zvanu: 
viņa dedzīgajam oponentam bija priekšlikums – viņš aicināja 
Emīlu pievienoties Zinoo komandai un strādāt pie viņa.

INOVĀCIJAS UN
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Pauls Irbins ir uzņēmējs, kas aiz-
raujas ar zinātni, un 2011. gadā Cē-
sīs izveidoja Zinoo zinātnes centru. 
Acīmredzot jaunā vīrieša dedzība un 
inteliģence bija atstājusi uz Paulu ne-
dzēšamu iespaidu pārliecināja, ka viņš 
ir īstais cilvēks, kāds nepieciešams 
šajā organizācijā. Emīlu Paula priekš-
likums pārsteidza, taču, ilgi nedomā-
jot, viņš izaicinājumu pieņēma. 

Tā sākās Emīla darbs un pieredze 
Zinoo zinātnes centrā. Uzsākot dar-
bu, viņš bija žurnālistikas otrā kursa 
students, taču drīz saprata, ka vēlas 
pilnībā pievērsties jaunajam darbam, 
studijas pameta, lai vēlāk kļūtu par or-
ganizācijas direktoru. 

Paula izvēle uzticēties šim jau-
nietim izrādījās pareiza. Arī Emīls 
uzticas jauniešiem. “Ziniet, mēs kļū-
dāmies visu laiku, taču mūsos ir lie-
la zinātkāre un radošums, kas mūs 
padara atšķirīgus no citiem,” saka 
Emīls. Šodien organizācijā ir aptuveni 
40 darbinieku, kuru vidējais vecums ir 
aptuveni 29 gadi. 

https://www.zinoo.lv
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Tas, kas modināja Emīla aizrau-
tību, lai pievērstos šim darbam un 
ieņemtu tik prestižu amatu tikai 23 
gadu vecumā, bija organizācijas misi-
ja: veicināt bērnu interesi par zinātni. 
Tādējādi ar dīvainām interaktīvām 
izstādēm četros centros visā valstī 
un pastāvīgi skolās organizētām darb-
nīcām Zinoo zinātnes centrs snie-
dzis ieskatu zinātnes pasaulē vairāk 
nekā 30 000 bērnu ar cerību radīt 
daudzus jaunos zinātniekus, kas tu-
vākajā nākotnē ar zinātnes palīdzību 
nodrošinās Latvijas attīstības ceļu, 
pamatojoties uz ilgtspējīgas attīstības 
principiem. 
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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu 
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Agnis Biukšāns
SIA “Elektropunkts” 

Iepirkumu centra 
vadītājs

http://www.elektropunkts.lv

Ja sanāk brīnīties par to, kas notiek, kad elektroiekārtas tiek 
nodotas pienācīgi, nevis atstātas dabā vai sadzīves atkritumos, 
tad Agnim no “Elektropunkts” ir atbilde, un tā iekļauj iespēju 
saņemt atlīdzību. Kompānija ir atvērta gan uzņēmumiem, gan 
arī indivīdiem, un pieņem elektroiekārtas, lai tās nonāktu līdz 
pienācīgai pārstrādei. Ņemot vērā to, ka kompānijām Latvijā 
ir likumisks pienākums atbrīvoties no elektroprecēm atbildīgi, 
“Elektropunkts” piedāvā saviem klientiem gan palīdzēt sagata-
vot dokumentāciju, gan arī bez maksas transportēt ierīces.

Agnis pats atzīst, ka, piesakoties uz darbu uzņēmumā, vides 
jautājumi viņam nav bijuši pārāk aktuāli – viņš vienkārši vēlējās 
labu darbu. Viņš joko, ka pirms darba “Elektropunkts” viņš bija 
no tiem, kas drīzāk domā “kā veļasmašīnu iznest naktī mežā” 
nevis pārstrādāt, taču, sākot strādāt, ātri nāca apskaidrība. Kā 
vienu no jauniem paradumiem Agnis min to, ka tagad pievērš 
uzmanību miskastes konteineriem, kā arī visam, kas tiek atstāts 
ap tiem. Tajā viņš saskata valsts atbildību, jo nav izveidots daudz 
vietu, kur ir iespējams pareizi atbrīvoties no atkritumiem, kā arī 
tas netiek sabiedrībai veiksmīgi paskaidrots, tāpēc bez speciālas 
meklēšanas cilvēki par tādām iniciatīvām kā “Elektropunkts” 
reti var uzzināt.

Jau divus gadus visa savāktā un 
nodotā elektronika galu galā nonāk 
uzņēmuma apstrādes punktos, kur tā 
tiek izjaukta līdz sīkākajām detaļām. 
Kad materiālus atšķiro, tos aizsūta uz 
tuvākajām rūpnīcām, kas paredzētas 
noteiktā materiāla pārstrādei. “Elek-
tropunkts” gadījumā  – lielākā daļa 
atrodas Polijā, Lietuvā, Igaunijā un 
Somijā. Agnis norāda, ka pati svarīgā-
kā uzņēmuma funkcija ir nodrošināt 
cilvēkiem infrastruktūru, lai ir iespē-
ja droši atbrīvoties no dabai un mūsu 
pašu veselībai bīstamiem atkritumiem. 
“Elektropunkts” atpazīstamība krietni 
uzlabojusies, un pašlaik uzņēmums ap-
kalpo arī daudz skolu un valsts iestāžu, 
iespēju konsultēties izmanto arī privāt-
personas.

Nesen, līdz ar striktajām izmaiņām 
datu aizsardzības likumā, uzņēmums 

“Visvairāk priecē redzēt, 
ka cilvēki arvien vairāk 
saprot to, ka nevar dzīvot 
bezatbildīgi metot visu, 
kur pagadās. ” 

ieviesa jaunu pakalpojumu – cieto dis-
ku utilizēšanu. Līdz ar šīm izmaiņām 
uzņēmumiem vairs nav atļauts vienkār-
ši izmest cietos diskus ar uzņēmuma 
datiem, tāpēc “Elektropunkta” koman-
da atrada piemērotas ierīces un nāca 
klajā ar ērtu risinājumu. Lai nodrošinā-
tu datu aizsardzību un caurredzamību, 
cietā diska iznīcināšanas procesu var 
burtiski redzēt cauri aizsargstiklam un, 
pēc nepieciešamības, dokumentēt at-
skaitīšanās mērķiem.

Agnis izsakās, ka pats svarīgākais, lai 
virzītos uz ilgtspēju, ir kardināli mai-
nīt domāšanu. Kā piemēru viņš min 
to pašu atbrīvošanos no ledusskapja. 
Latvijā bieži sastopamajā pēc-padomju 
vērtību sistēmā ir tikai divas iespējas – 
“vai nu man par to kāds samaksās, vai 
es izmetīšu uz ielas”. Nepieciešams 
saprast to, ka, izmetot ierīci atkritu-
mos, zaudētāji ir visi, taču vistiešāk tas 
iespaido vidi, kur pats atkritumu īpaš-
nieks dzīvo.


