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Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultātes telpās
Design Factory (DF) nav tālu jāmeklē – mājīga virtuves telpa ir
atvērta ciemiņiem. Līga paskaidro: “Virtuve ir ļoti būtiska sastāvdaļa, jo iedrošina cilvēkus būt par cilvēkiem.” DF nodrošina
platformu studentu, zinātnieku un uzņēmumu sadarbībai. To
var saukt par inovāciju centru, jo nodrošina pieeju lielai dažādībai instrumentu – no skrūvgriežiem līdz unikālai 3D skanēšanas
ierīcei. Līga norāda, ka fiziskās vietas faktors ir izteikti svarīgs, jo
universitātē nebūtu jāpaļaujas tikai uz teoriju – ir nepieciešama
iespēja arī praksē izmēģināt, kas strādā un kas – nē. DF idejas
pamatā bija uzstādījums radīt šādu vietu, kur šādu izmēģināšanu
“Kokmaizītes” [“Kulrand Woodcake”] aizsākās kā jebkurš
iespējams veikt bez liekas birokrātijas, patīkamā atmosfērā, lai
cits sekmīgs biznesa projekts – bija problēma. Idejas autore
cilvēki būtu gatavi atklāti dalīties ar savām idejām.
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Baibai nedod mieru kāds svarīgs
jautājums – ja pēc ļoti ilgiem laikiem
dažkārt trūkst. Cieša sadarbība ar
šīs viņu ražotās spēles tiks atrastas,
partner-kompānijām ir nozīmīga, jo tā
veicot izrakumus, vai tās tiks uzskatīpaplašina tirgu, ienesot tajā jaunas ratas par Latvijas kultūras mantojumu,
žošanas metodes. Viens no piemētāpat kā mēs šodien raugāmies uz dariem – DF palīdzēja SIA Brain Games
žādiem pagājušo laiku artefaktiem.
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piemēri iekļauj: ūdens attīrīšanas iekārtas, kas izmanto UV gaismu un nerada
izmešus; sensori sporta apģērbam, kas
ļauj izsekot un uzlabot savu sniegumu
golfā; kamanas un cimdi Latvijas kamaniņu braucējiem; akmens laikmeta koka
totēma modeļa rekonstrukcija Latvijas
nacionālajam vēstures muzejam un
virkni citu piemēru.

Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.
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https://kokmaizites.lv
http://rtudf.rtu.lv/

