Artūrs Kančs -profesora Oļģerta Ozola stipendiāts
2018./2019. studiju gadā
Artūrs Kančs ir beidzis Madonas Valsts ģimnāziju. Viņu
vienmēr ir interesējušas tehniskas lietas un automobiļi.
Skolā Artūram labi padevās ar matemātiku un fiziku saistītie mācību priekšmeti. Izvēlēties Inženierzinātni ieteica arī
Artūra vecāki- viņa tēvs arī ir ieguvis mehānikas inženiera
izglītību.
Studiju laiks un brīvais laiks
Jaunieti aizrāva tehniskie studiju kursi- viņam patika un
ļoti labi padevās Teorētiskā mehānika, Matemātika,
Materiālu pretestība.
Lekcijas un praktiskie darbi netraucēja Artūram aktīvi
iesaistīties arī studentu sabiedriskajā dzīvē. Atmiņā
paliekoši ir Azemitologa svētki un arī ikgadējās Mehu
dienas - gan paši pasākumi, gan arī studentu ballītes, kas
tiem seko.
Artūrs sevi raksturo kā mērķtiecīgu un patstāvīgu. Viņam
patīk kārtība, organizētība, precizitāte. Labi jūtas, kad viss
notiek pēc plāna (it īpaši paša veidota), tomēr dažreiz
patīk arī atslābt. Artūrs ir atvērts visam jaunajam un
pozitīvi skatās uz dažādām iespējām.

A.Kanča iespaidi par profesoru O. Ozolu:
Iepazīstot profesora Oļģerta Ozola biogrāfiju tapa skaidrs, ka viņš ir ļoti iedvesmojoša
personība jebkuram tehnisko zinātņu studentam. O. Ozols ir cilvēks, kas visu savā dzīvē ir
sasniedzis tikai ar gribasspēku, zinātkāri un rūpīgu darbu, un tas kalpo kā pierādījums, ka
augsti sasniegumi ir iespējami tikai ar pilnu atdevi tam, ko vēlies sasniegt.
Domāju, ka jebkurš students varētu iedvesmoties no Oļģerta Ozola dzīves gājuma un
sasniegumiem, jeb „aizdegties” tālākai savai zināšanu papildināšanai.
Iespējas, ko sniedza O.Ozola stipendija
Viena no galvenajām iespējām ir finansiālais atbalsts, kas dod iespēju mazāk uztraukties par darbu
un kvalitatīvi izpildīt studiju uzdevumus. Tā ir laba motivācija studēt, iedziļināties mācību tematos, jo
paša Oļģerta Ozola personība ir ļoti iedvesmojoša.
Artūrs Kančs esošiem un topošiem Mehiem:
Varu pieminēt, ka inženieri ir ļoti pieprasīti, tāpēc, ja esi uzsācis studijas inženierzinātnēs, tu ej
pareizo ceļu. Galvenais ir meklēt iespējas un izaicinājumus, un tos pieņemt.

Artūrs Kančs
«Lauksaimniecības inženierzinātne»
4. kursa students

Mehānikas institūta mācībspēki par Artūru: Kluss, tehnisks, organizēts... Uzdoto izpilda
laikus.... Izdara vairāk nekā uzdots... Mazāk runā, vairāk dara.... Iesaistījās Pelču
internātskolas spēļu laukuma veidošanas projektā.

Vaļasprieks
Viens no Artūra vaļaspriekiem ir mūzika. Visvairāk viņam patīk rokmūzika- žanrs, ko pašam
patīk spēlēt. Studiju laikā Artūrs spēlēja basģitāru kopā ar draugiem grupā
«Frekvence», uzstājoties vietēja mēroga koncertos un ballītēs. Viņš uzskata, ka līdzās
tehniskajai domāšanai ir jāattīsta arī radošā puse, jābūt daudzpusīgam.
Artūru ļoti interesē arī ceļošana - viņš šovasar kopā ar draugiem apceļoja lielu daļu Eiropas, pārvietojoties tikai ar autostopiem. Ceļošana Artūram dod brīvības sajūtu – «tā ir iespēja aizmirst
par rāmjiem, ko mums uzliek darbs, mācības un sesijas». Ceļojot ar autostopiem, aizrauj tas, ka
Tu nezini, cik tālu un kur nokļūsi rīt, kādus cilvēkus satiksi. Vajadzīga ir arī pacietība, jo ne vienmēr viss notiek raiti un bez problēmām.

Darbs un pienākumi. Lielāko daļu studiju laika Artūrs arī strādāja - gan mājās vecāku
saimniecībā, gan arī dažādos metālapstrādes un ražošanas uzņēmumos. Vecāku
zemnieku saimniecībā viņš nodarbojas ar lauksaimniecības tehnikas (traktoru, augsnes
apstrādes un lopbarības sagatavošanas agregātu) un automobiļu remontu un apkopēm.
Pats laukos saimniekot gan neplāno, jo vēlas savu karjeru saistīt ar inženierzinātnēm.
Šobrīd Artūrs ir praksē SIA "Dinex Latvia", kur ieņem tehnologa amatu un nodarbojos ar
dažāda ražošanas aprīkojuma projektēšanu, galvenokārt tās ir palīgierīces metināšanas
robotiem.
Ja esi sekmīgs Tehniskās fakultātes students, Tu vari kļūt par O.Ozola stipendiātu. Stipendijas apmērs 130 eiro mēnesī.
Stipendijas nolikums LLU un TF mājas lapās: www.llu.lv; www.tf.llu.lv

