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Amerika cer uz Ozoliņu 5

Latvijas Universitātes absolvents Vidvuds Ozoliņš kļuvis par pētniecības centra direktoru Kalifornijā, kur tiek meklēti
revolucionāri risinājumi samilzušajām enerģētikas problēmām

Foto: Ar sievu personāla vadības speciālisti Inesi Ešenvaldi, viesojoties Detroitā. Foto no personīgā arhīva
Ieva Puķe pirms 2 nedēļām
Izdrukāt Nosūtīt

Bez hokejista Ozoliņa, kas savā profesijā sasniedzis maksimālo, latviešiem, izrādās, ir vēl viens Ozo, kurš ir izdarījis to pašu.
Latvijas Universitātes fizmatu absolvents, Kalifornijas Universitātes profesors Vidvuds Ozoliņš vada aizokeāna lielvalstij
stratēģiski svarīgu institūciju - enerģijas izpētes centru molekulārās inženierijas līmenī ar daudzmiljonu dolāru budžetu. 
Pēc maģistrantūras un doktorantūras Zviedrijā mērķtiecīgi turpinājis veidot zinātnisko karjeru globāli nozīmīgajā alternatīvo
enerģiju jomā, viņš Latvijas kolēģu aprindās tiek uzskatīts par profesionālajā ziņā pašlaik vistālāk tikušo pēckara pašmāju
zinātnieku. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta direktors Andris Šternbergs, gatavojoties Vidvuda Ozoliņa lekcijai
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pagājušajā nedēļā, pat velk paralēles ar Rīgā dzimušo ķīmiķi Vilhelmu Ostvaldu - Nobela prēmijas laureātu.

Neko daudz nezinot par Leipcigas Universitātes profesoru Ostvaldu, kurš, starp citu, 53 gadu vecumā priekšlaicīgi emeritējās
un atlikušo mūža daļu nodevās savam vaļaspriekam - gleznošanai, tomēr saskatu zināmu līdzību starp abiem zinātniekiem. Lai
arī Vidvudam Ozoliņam, tāpat kā viņa vienaudžiem, divus gadus no aktīvajām gaitām ir laupījis obligātais dienests padomju
armijā, viņš 42 gadu vecumā ir sasniedzis apbrīnojami daudz. Polo kreklā parkā uz soliņa demokrātiski malkodams Mangaļu
minerālūdeni, Ozoliņš par darbu stāsta ar eksaktam cilvēkam neraksturīgu aizrautību un ir gatavs apspriest arī tēmas, kas nav
saistītas ar zinātni.

No citiem zinātniekiem esmu dzirdējusi, cik grūti ir izsisties ārzemēs, īpaši Amerikā, kur konkurenci rada neticami
darbspējīgie Āzijas zinātnieki. Kā jums tas ir izdevies?
Jā, konkurence ir ļoti spēcīga. Uz katru jaunu amatu mūsu departamentā saņemam simtiem pieteikumu. Tie visi izskatās vairāk
vai mazāk vienādi, ļoti reti kāds tiešām izceļas par galvas tiesu. Studenti no Ķīnas tiešām bieži vien ir gudrāki par saviem
profesoriem. Nu, O.K., varbūt nav, bet akadēmiskās kvalitātes ir daudziem, un vajag kaut ko īpašu, kas izceltu pāri citiem.
Daļa ir profesionāli panākumi, daļa - veiksme. Būt kaut kur pareizajā laikā, pareizajā lauciņā, pareizajā vietā.

Ir vajadzīgas personības īpatnības - spēja dibināt kontaktus, spēja atstāt labu iespaidu, spēja skaidri izteikties. Ļoti svarīga ir
spēja skaidri rakstīt. Jābūt arī vadības spējām. Jāvada studenti, postdoktorantūras pētnieki, jāuztur labas attiecības ar
kolēģiem.

Enerģijas centra vadīšana pagaidām ir tāds kā apstiprinājums maniem iepriekšējiem karjeras sasniegumiem. Mūsu universitāte
šo centru pirms gada dabūja no Amerikas Enerģētikas departamenta. Uz pieciem gadiem paredzēts finansējums 2,15 miljoni
dolāru gadā! Tajā iesaistīti ļoti daudz cilvēku gan no Kalifornijas Universitātes, gan no citiem institūtiem Amerikā. Tie visi ir
līderi savās jomās. Cerēsim, ka pēc pieciem gadiem mums būs kaut kas revolucionārs, ko parādīt. Mūsu ideja: no molekulām
var veidot materiālus, ar ko uzlabot pašreizējās enerģijas tehnoloģijas. Uzlabot polimēru saules paneļus (tā dēvētās saules
baterijas - red.).

Otrs, strādājam elektriskās enerģijas virzienā: ar sistēmām, kuras sauc par superkondensatoriem. Tās var uzņemt un atdot
enerģiju daudz ātrāk nekā parastās baterijas, kas ir mūsu datoros un telefonos. Šai tehnoloģijai varētu būt liels pielietojums
enerģijas atjaunošanā. Piemēram, celtnis ostā patērē enerģiju, paceļot milzīgu smagumu, to pārbīdot un laižot zemē. Pagaidām
enerģija tiek patērēta gan paceļot, gan nolaižot. Bet, laižot zemē, varētu to atgūt: ir vajadzīga sistēma, kura ātri uzņemtu
ģenerēto elektroenerģiju. Arī lifti - uz augšu tie ir jāvelk, bet, laižot lejā, daļu no enerģijas varētu atgūt.

Amerikā tagad ir virziens, ko sauc smart grid, - elektriskais tīkls, kurā var integrēt saules un vēja enerģiju - nepastāvīgos
enerģijas avotus. Vējš dažreiz pūš, dažreiz nepūš, saule dažreiz spīd, dažreiz nespīd. Līdz ar to tīklā rodas svārstības, ko var
izlīdzināt ar smart grid tehnoloģiju, kur superkondensatoriem būs svarīga nozīme.

Trešais virziens ir tā sauktā oglekļa dioksīda uztveršana. Ogļu dedzināšana pasaulē arī turpmāk būs ļoti svarīgs enerģijas
avots, un turpmāko 100 gadu laikā mēs no tā vaļā netiksim. Ogļu ir ļoti daudz, vienīgā nelaime, ka tās rada CO2. Šī gāze ir kaut
kā «jānoķer», citādi mēs visi nosmaksim no karstuma. Mūsu veidotie materiāli, ko varēs lietot jaunākajās spēkstacijās, uzsūks
sevī CO2, ko pēc tam varēs koncentrēt un injicēt zemes dzīlēs, lai tas nenonāk atmosfērā.

Jūsu līdzšinējais pētniecības virziens ir arī ūdeņraža enerģija. Pirms vairākiem gadiem Īslandē satiku profesoru, kam
bija ambiciozi plāni par ūdeņraža ekonomiku - visi transporta veidi šajā valstī varētu darboties tikai ar viņu straujo kalnu
upju saražoto ūdeņradi. Vai tas ir reāli?
Tas ir aizraujošs pētījumu virziens. Ja mēs mašīnas varētu darbināt tikai ar ūdeņradi, tas ļoti palīdzētu uzlabot dzīves kvalitāti.
Bet ūdeņraža mašīnām ir divas tehniskās problēmas. Pirmā - kā uzglabāt ūdeņradi? Tā ir saspiesta gāze, bet aizņem lielu
tilpumu. Līdz ar to mašīnā ir mazāk vietas pasažieriem un bagāžai, un bez uzpildes tās tik un tā var nobraukt tikai pārsimt
kilometru. Otra - degvielas šūnu cenas. Tās ir diezgan dārgas, jo ir vajadzīgi platīna katalizatori, turklāt tās netiek ražotas
sērijveidā, līdz ar to daži ūdeņraža automašīnu modeļi, ko tagad var nopirkt, ražotājam izmaksā simtus tūkstošus dolāru. Bet
Toyota, arī vācieši, amerikāņi - General Motors un Ford - nodarbojas ar pētījumiem šajā jomā.

Nākamās paaudzes tehnoloģijas noliks ūdeņraža tvertnes zem pasažieriem, un tās būs izgatavotas no oglekļa
kompozītmateriāliem, kas ir ļoti stipri un viegli. Šīs mašīnas jau varēs nobraukt 400-500 kilometru ar vienu degvielas
uzpildīšanu. Tad vienīgais šķērslis, kas paliks, būs cena.

Kura jums pašlaik šķiet svarīgākā problēma savā nozarē, ko vajag atrisināt?
Ir vairākas specifiskas problēmas, kas ir pamats zinātnes pētījumu piedāvājumiem. Laba problēma ir 1/3 no veiksmīga
pētījumu piedāvājuma.

Bieži vien cilvēki pēta problēmas, kuras nemaz nav tik svarīgas. Viņi kaut kādu iemeslu dēļ tām ir pieķērušies un, tās pētot,
labi pavada laiku. Bet tas daudzus neinteresē.
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Vai zinātnes vidē tas nav pat diezgan tipiski, bieži sastopams?
Jā, definēsim to tā - bieži. (Smejas.)

Zinātne vispār ir interesanta. Jūs noteikti esat lasījusi par krievu matemātiķi Grigoriju Perelmanu, kurš nesen pierādīja
Puankarē lemmu. Viņš kopā ar mammu diezgan vienkāršos apstākļos dzīvoja Sanktpēterburgā un jau kādus desmit gadus
strādāja, lai pierādītu šo sarežģīto lemmu. Tad viņš publicēja divus «papīrus» - pat ne matemātikas žurnālā, bet vienkārši
internetā, un tā bija sensācija. Viņu aicināja uzstāties, viņš ceļoja visapkārt pa pasauli, viņam bija gari mati un nagi - ļoti
ekscentrisks tipāžs! Viņam piešķīra Fīldsa medaļu, kas matemātikā ir kā Nobela prēmija. Bet viņš atteicās! Viņš teica - ja
pierādījums ir pareizs, nekāda cita atzinība man nav vajadzīga, es neesmu ieinteresēts naudā vai slavā un nevēlos būt kā
zoodārzā apskatei izlikts zvērs. Un nebrauca pakaļ medaļai. Mazliet ekscentrisks, vai ne?

Zinātnieki tomēr var būt arī ļoti vientuļi. Cilvēki mēdz asi kritizēt jebko, ko līdz galam nesaprot.
Tā ir ļoti šaura domāšana. Ja problēma ir interesanta un intelektuāli stimulējoša, tad - hei! - kādu dienu tā var izrādīties
noderīga. Sevišķi tas sakāms par matemātiku, arī par fiziku, par pamatfiziku. Kas to varēja zināt, ka kvantu mehānikai, ko
izgudroja 1925.gadā, būs tāds pielietojums mūsdienās!? Vai Maksvela vienādojumiem, ko viņš uzrakstīja XIX gadsimtā, - visa
mūsu ikdiena pamatojas uz Maksvela vienādojumiem (elektromagnētiskā lauka teorijas postulātiem - red.). Viņš tika saprasts
jau dzīves laikā, bet neviens nedomāja, ka viņa pētījumiem būs tik fundamentāla nozīme.

Tāpat arī Faradeja eksperimenti. Viņš nodarbojās ar elektromagnētisko indukciju, pētīja elektriskos lādiņus. Faradejs, starp
citu,

ir labs piemērs, ka ir svarīgi būt ne tikai izcilam zinātniekam, bet arī interesantai personībai. Viņš fizikas vēsturē ir slavens kā
viens no labākajiem publiskajiem runātājiem. Viņš rādīja eksperimentus, kuri vienmēr bija ļoti ilustratīvi un ar izcilu dizainu.
Bet diez vai tajā laikā cilvēki varēja iedomāties, ko mēs ar to darīsim. Ka mēs runāsim pa mobilo telefonu un klabināsim datoru
visos stūros, ka pat parkā būs bezvadu internets...

Kāds varētu būt XXI gadsimta lielākais atklājums?
Mans lauks - fizika - mūsdienās ir gandrīz par 95% «pabeigts». Ir kaut kādi neskaidri jautājumi ļoti augsto enerģiju vai ļoti īso
attālumu, vai eksotisku kvantu efektu jomā, kuros iesaistīts ļoti daudz daļiņu. Materiālu zinātnē gan joprojām ir daudz
vajadzību - viena svarīgāka par otru. Mums jau ir spēja radīt materiālus, kuru dabā nav, tikai mēs to vēl uzlabosim. Radīsim,
piemēram, biomateriālu kaulu lūzumiem, kas ir izturīgāks un vieglāks par titānu un labāk «saskan» ar ķermeni. 
Radīsim arī materiālus, kuri var glabāt daudz enerģijas ekonomiski izdevīgā veidā - tādā, ka mums nebūs jāatsakās no dzīves
stila un ērtībām, kad izbeigsies nafta un akmeņogles.

Ir dzirdētas vairākas versijas par fosilo enerģijas avotu izsīkšanu.
Tās visu laiku mainās. Slavenais «Romas klubs» paredzēja, ka jau mūsdienās naftas cenas būs tūkstošos dolāru un drīz viss
beigsies. Bet šīs prognozes nav piepildījušās. Jebkuras prognozes, ka pēc 50 gadiem būs pasaules gals, jo beigsies nafta,
izgāzīsies! Cilvēki vienkārši nezināja, cik daudz naftas ir pasaulē. Protams, sekas, kā mums rāda British Petroleum katastrofa
Meksikas līcī, var būt šausmīgas, bet mēs turpināsim urbt. Nafta ir vajadzīga. Citādi visa mūsu dzīve apstāsies. 
Prognozes, ko es esmu dzirdējis, paredz, ka vismaz 100 gadiem naftas vēl pietiks.

Tas jau nav daudz!
100 gados viss kas var notikt. Bet, protams, tas nav ilgs periods. Un vēl svarīgākas ir klimata izmaiņas. Ja mēs turpināsim
naftu dedzināt tā kā līdz šim, tad celsies gaisa temperatūra un nebūs labi. Tāpēc ir vajadzīgas tādas alternatīvās tehnoloģijas
kā saules enerģija, bioenerģija, vēja enerģija, viļņu enerģija un, starp citu, atomenerģija, ko bieži vien neuzskata par videi
draudzīgu. Cilvēki Eiropā atceras Černobiļu, bet amerikāņi - atgadījumu Triju Jūdžu salā (Three Miles Island): noplūdi, ko gan
ne tuvu nevar salīdzināt ar Černobiļu.

Ja ir jāizvēlas starp ogļu vai atomspēkstacijām, es balsotu par pēdējām. Tikai vajag politisko gribu, lai atrisinātu jautājumu, ko
darīt ar radioaktīvajiem atkritumiem. Cilvēki grib enerģiju, bet negrib šīs lietas sev tuvumā, kā to sauc Amerikā - not in my
backyard, ne manā pagalmā!

ASV Enerģētikas departamentā joprojām ir ideja visus atkritumus savākt zem liela kalna - Jukas kalna Nevadā - un atstāt uz
tūkstošiem gadu. Bet ir gan zinātniski, gan politiski jautājumi, un projekts pagaidām ir iestrēdzis. Kaut kā tas ir jāatrisina.
Domāju, ka atomenerģija varētu nopietni palīdzēt cīņā pret globālo sasilšanu. Urāna pasaulē ir pārsteidzoši daudz.

Protams, kādas nozares attīstību var virzīt ar valdības programmām. Piemēram, lielākā saules paneļu daļa pašlaik tiek ražota
Vācijā, kuras valdībai ir programmas, lai veicinātu to ražošanu. Dānija ir līdere vēja ģeneratoru ražošanā.

Saules paneļi, silīcija tehnoloģijas joprojām ir ļoti dārgas. Tāpēc mēs institūtā darbojamies ar polimēru saules paneļiem - tie ir
salīdzinoši lēti. Diemžēl, tie nav ne tuvu tik efektīvi kā silīcija paneļi, kuru efektivitāte mērāma desmitos procentu. Labākajiem
polimēru paneļiem tā ir septiņi procenti - šādu daļu no saņemtās saules enerģijas tie spēj pārvērst elektrībā. Līdz ar to vajag
lielākas virsmas, un tas ekonomiski nav tik izdevīgi. Bet, ja varētu šo skaitli dubultot vai trīskāršot, tad polimēru tehnoloģija
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būtu atraktīvāka par silīciju.

Turcijā saules baterijas ir uz jumtiem pat mazās pilsētiņās.
Arī Indijā, kas ir ļoti nabadzīga, saules paneļi ir populāri. Šo valstu paradokss: individuālajiem patērētajiem daudz lētāk ir uz
jumta uzstādīt saules paneli nekā pieslēgties tīklam. Ja gribi būt pilnīgi neatkarīgs, tad saules paneļi ir viens no veidiem, kā to
panākt. Arī Kalifornijā, kur mājas parasti nav augstceltnes un jumtu virsma ir diezgan liela, mierīgi var salikt saules paneļus.

Jums pašam ir saules panelis?
Es to labprāt gribētu, bet pagaidām nav. Tā ir diezgan liela investīcija. Kaut gan... Daudzi cilvēki uzliek saules paneļus vairāk
principa dēļ, nevis tāpēc, kas tas būtu izdevīgi. Žēl, ka parasti saules paneļos nav enerģijas uzkrāšanas sistēmas: ja tajā brīdī,
kad tiek ģenerēta enerģija, tu to neizlieto, tā «aiziet». Tāpēc vajag, lai uzņēmums, kas piegādā tavai mājai enerģiju, būtu gan
tehniski, gan komerciāli gatavs uzpirkt saules enerģiju. Lai cilvēki ieplūdinātu to kopējā tīklā un vakarā, kad saules nav,
ņemtu no tīkla.

Latvijā nākamziem tiek prognozēts siltumtarifu pieaugums par 30% , esam pamatoti uztraukušies par spējām to
samaksāt. Kā jums liekas, vai tas, kā lietojam siltumenerģiju, ir optimālais ceļš, vai būtu bijuši iespējami pavisam citi
scenāriji? 
Es neesmu speciālists šajā jomā, bet man liekas mazliet dīvaini, ka siltums tiek radīts vienā rūpnīcā un pa caurulēm piegādāts
uz mājām.

Amerikā cilvēki mājas silda lokāli: zem zemes ir milzīgs balons ar naftu. Gāzi reti kur vairs lieto pat ēdienu gatavošanai, kur nu
vēl apkurei! Gāzes plītis un gāzes katli ir galvenokārt vecākās mājās.

Latvijā gāze ir bīstama atkarība no Krievijas. Ja visi rēķini palielinās par 30-40%, tad par to ir nopietni jāuztraucas, sevišķi, ja
atkal ir auksta ziema. Nezinu, ko var darīt. Uzlabot siltumizolāciju? Bet tik un tā gāze būs jādedzina un jāmaksā. Būtu labi, ja
būtu izvēles iespējas. Varētu vairāk enerģijas ražot lokāli, kaut vai saules paneļos. Bet atkal - kā to izdarīt? Tas pašlaik, kad
naudas nav un ekonomiskā situācija ir smaga, prasa investīcijas. Ir jābūt politiskai gribai un tālredzībai.

Neesmu manījusi, ka mūsu partijas aktīvi iestātos par enerģētisku neatkarību vai videi draudzīgu enerģijas ražošanu.
Obamas kampaņai Amerikā gan šis aspekts bija ļoti svarīgs. Viņš ir radījis jaunas federālās programmas tieši enerģijas
neatkarībai, jauno enerģiju tehnoloģiju pētīšanai. Ļoti aktīvi tiek virzītas saules enerģijas tehnoloģijas, arī nebenzīna
automašīnas vai automašīnas, kuras integrē elektriskās tehnoloģijas un benzīnu, lai samazinātu naftas daudzumu, kas
jāimportē. Protams, mēs to reāli nesamazināsim, bet vismaz noturēsim konstantu.

Un Obama ne tikai vārdos to dara, bet ir arī palielinājis finansējuma līmeni ASV Enerģētikas departamentam un Nacionālajam
zinātnes fondam, lai realizētu šīs idejas praksē. Amerikai tas ir nacionālās drošības līmeņa jautājums. Amerikā saražotās
naftas varbūt pietiku kādai nedēļai. Ja mums visa nafta nāk no pasaules nestabilākajiem nostūriem, būtu labi, ja varētu to
tērēt mazāk un būt no tās mazāk atkarīgi. Visi vēl atceras 70.gadu naftas šoku.

Kas notika?
Naftas ražotāji vienā dienā nolēma pacelt cenas. Līdz ar to naftu sāka iepirkt mazāk, un tas Amerikā radīja nopietnu recesiju.
Cilvēkiem bija stundām jāgaida rindās - tā kā mēs to atceramies no 90.gadiem! -, lai uzpildītu automašīnu. Galvenokārt tāpēc
prezidents Kārters netika ievēlēts uz otro termiņu.

Tas ir ļoti svarīgi. Enerģētikas departaments, kas finansē arī mūsu institūtu, domā ne tikai par to, ko mums vajadzēs šodien
vai rīt, bet arī - ko mums vajadzēs 10-20 gadu uz priekšu.

Bet kas notiek ar cilvēku apziņu? Latvijā, piemēram, joprojām netiek šķiroti atkritumi. Mašīnas uz ielām ir izretinājusi
vien krīze. Milzīgs auto, un tikai viens cilvēks iekšā! Tā gan ir ne tikai Latvijas problēma.
Ko var darīt, arī kaliforniešiem patīk braukt vieniem savā mašīnā. Losandželosā ir ļoti slikta satiksme. Ja brauc pa lielceļu, tad
vakara vai rīta sastrēgumos paiet stunda, lai tiktu uz darbu, un stunda, lai tiktu atpakaļ.

Grūti ir piedabūt cilvēkus dalīties automašīnā - tas ir praktiski neērti, turklāt benzīns joprojām ir diezgan lēts. Pilsētās, kur ir
ļoti slikti ar satiksmi, ir īpašas joslas, tā sauktās carpool lanes, pa kurām Losanželosā var braukt tikai mašīnas ar vismaz
diviem pasažieriem, bet Sanfrancisko - ar vismaz trīs.

Kad strādāju Ziemeļkalifornijā, arī kādu laiku ar kolēģi izmantoju carpool. Tagad jau vairs ne - man neviens nedzīvo blakus un
arī nav tik tālu jābrauc.

Vai drīkstu jautāt par jūsu latvieša identitāti - par veidiem, kā uzturat savu latvietību? 
Es jau ļoti ilgu laiku - kopš 1992.gada, kad aizbraucu uz Zviedriju, - dzīvoju ārzemēs. Pēc zināma laika neviens vairs šos
jautājumus neuzdod.

Vide, kurā es apgrozos, ir ļoti internacionāla. Tā ir akadēmiskā vide. No mana departamenta 11 profesoriem tikai divi ir dzimuši
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Amerikā. Ir viens indietis, vairāki ķīnieši, ir kipriete. Ir grieķi, kas precējušies ar grieķietēm, viņiem ir bērni, kas runā grieķiski.
Es esmu precējies ar latvieti.

Laikam esat pasaules pilsonis - viens no jauno kosmopolītu paaudzes? Pirms 50 gadiem nemaz nebūtu iespējams, ka
cilvēks, pret kuru nav vērstas ne politiskas, ne ekonomiskas represijas, strādā otrpus pasaulei. 
Esmu Amerikas pilsonis. Bet, protams, neesmu 100% amerikānis un nekad nebūšu.

Tie, kas dzimuši tur, pirmā, otrā paaudze, laika gaitā vairāk un vairāk integrējas. Jautājums - ar ko viņi integrējas? Kalifornijā ir
latīņamerikāņi, aziāti, afroamerikāņi... Dzīvojot tādās valstīs kā Šveice, Vācija vai Francija, kam ir spēcīga nacionālā identitāte -
valoda, kultūra, ēdieni -, integrēties noteikti ir daudz grūtāk. Eiropas Savienība nodarbojas ar eksperimentu. Manā uztverē,
iedzīvoties, piemēram, Francijā, ir tikpat grūti, kā tas bija senajos laikos. Toties ASV cilvēki ceļo no krasta uz krastu, no štata
uz štatu. Arī es no sākuma biju Kolorado, tad aizceļoju uz Ziemeļkaliforniju, tad uz Dienvidkaliforniju, un, kas to zina, kur
dzīve vēl aiznesīs.

Gribētu parunāt par latviešu studentiem. Mēs saņemam pieteikumus no visas pasaules, bet diezgan maz no Eiropas.
Acīmredzot tāpēc, ka attālums ir liels. Mūsu departamentā doktorantūrā katru gadu uzņemam kādus 20 studentus. Man
liekas, ka cilvēkam no Latvijas studēt mūsu doktorantūrā ir diezgan reāli. Bet neviens pat nemēģina! Pat neapzinās. Un tā ir
lieta, kur es gribētu palīdzēt. Mēs ņemam ārzemju studentus, un mēs maksājam par viņu studijām.

Ko tas dod jūsu augstskolai?
Mēs diemžēl nevaram dabūt pietiekami daudz studentu no Amerikas, lai iztērētu visus savus «zinātnes dolārus». Protams, tas
ir smadzeņu uzsūkšanas mehānisms. Bet uzskatu, ka visa zinātniskā pētniecība ir... Cik tad no mums paveiksies atklāt kaut ko
šausmīgi lielu un nozīmīgu? Revolucionāru ideju nav daudz. Pat, ja man nekas neizdosies, bet kaut viens no maniem
studentiem atklās kaut ko izcilu, es varēšu uzskatīt, ka mana karjera nav bijusi nevērtīga.

Viens no jūsu jaunajiem kolēģiem, RTU zinātnieks, lūdza, lai uzdodu triviālo jautājumu par Latvijas zinātnes
perspektīvām.
Divu miljonu valstij zinātne, it īpaši eksakto zinātņu - fizikas, ķīmijas, matemātikas, materiālzinātņu jomā, ir ļoti attīstīta.
Eiropas Savienība ir liels pluss, ka zinātnieki var pieteikties uz Eiropas projektiem. Bet no tiem vien uzturēt zinātnes līmeni ir
grūti. Lai uzturētu kādu aktīvu programmu, vajag 5-6 projektus vienā grupā, ar vienu ir par maz. Ja kādu slēdz, var pārmesties
uz citiem. Protams, pašlaik Latvijas zinātne cieš no finansējuma trūkuma, nevar atļauties pašu modernāko aparatūru un
spēcīgākos datorus, bet ilgtermiņā viss būs atkarīgs no tā, cik daudz cilvēku gribēs studēt fiziku, ķīmiju, inženierzinātnes. Ja
visi gribēs kļūt par advokātiem un politiķiem, tad nebūs pārāk labi. Arī man fizmatos bija ļoti spēcīgs kurss, bet lielākā daļa
kļuva par baņķieriem un uzņēmējiem, piemēram, Ģirts Rungainis, Gatis Kokins. Kaut gan arī es tajā laikā Latvijā doktorantūrā
nebūtu gribējis palikt.

Ir ļoti labi, ja valstī var uzturēt zināmu ražošanas līmeni. Diemžēl Latvijā tas kļūst arvien zemāks. Diez vai tā ir gluži harmoniska
valsts, kas nodarbojas tikai ar pakalpojumiem. Zinātne stimulē radošo atmosfēru.

Paskatieties Amerikā - kaut vai Silīcija ielejā, kur neko daudz vairs neražo, bet kur nepārtraukti rodas jaunas kompānijas, kaut
vai tas pats Google. Viņi sāka no nekā, un septiņu gadu laikā pelna desmitiem miljardu dolāru. Var, protams, teikt, ka Google ir
pakalpojumu kompānija, bet es tā nedomāju. Tā tomēr ir tehnoloģiju kompānija. Arī Apple visu savu produktu dizainu rada
Kalifornijā. Ražo, protams, Ķīnā, bet pēc Apple dizaina. Šodien lasīju: jaunais Apple iPhone 4 tiek pārdots par 600 dolāriem,
bet tā pašizmaksa ir 187 dolāri. Cilvēki to grib - tam vienkārši ir ļoti skaists dizains.

Vidvuds Ozoliņš
Dzimis 1967.gadā
Vecāki - VEF inženieri 
Beidzis Rīgas 50.vidusskolu ar angļu valodas novirzienu un LU Fizikas un matemātikas fakultāti
1992.gadā Stokholmas Karaliskajā Tehnoloģiju institūtā sācis maģistrantūru, 1996.gadā Kolorado Nacionālajā atjaunojamās
enerģijas laboratorijā - pēcdoktorantūras studijas 
1996-2002.gadā Kalifornijā Sandijas nacionālajā laboratorijā - štata zinātnieks 
Kopš 2002.gada - Kalifornijas Universitātes (UCLA) mācībspēks un zinātnieks
2009.gadā kļuvis par profesoru, Kalifornijas Universitātes Enerģijas robežu izpētes centra Molekulārās inženierijas enerģijas
materiāli direktoru
Vairāk nekā 75 publikāciju autors prestižos zinātnes žurnālos
Sieva Inese Ešenvade - personāla vadības speciāliste, trīs grāmatu autore
Hobiji: peldēšana, kas «sakārto domas no rīta», kopā ar sievu gatavo ēdienu, apmeklē vīna degustācijas, opermūzikas un
filharmonijas koncertus

Ieteikt šo rakstu? Jā(2)
Izdrukāt Nosūtīt Share   Ieteikt
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Populārākie viedokļi

signemartisune paldies par rakstu/interviju! laba prekse "ir" ir sākta intervēt mūsu zinātniekus, kuriem augsti
sasniegumi! Diemžēl ārzemēs mūsējo ir daudz, kas no vienas puses nozīmē, ka vēl daudz interesantus rakstus būs mums
iespēja lasīt, bet no otras puses mūsu pašu zinātne protams cieš zaudējumus - jo notiek brain drain vienā virzienā - prom no
Latvijas un tikai retos gadījumos kāds arī atgriežas. vēl viens burvīgs piemērs: www.lv.lv/index.php?m...
 +1    1 ATBILDE  ATBILDĒT  pirms 2 nedēļām

ex-iedzivotajs Labs raksts. 
Patīkami dzirdēt par tautiešiem kas izsitās pasaulē.
Par gāzes izmantošanu ASV apkurē gan Vidvuds nebija kompetencē.
Dabas gāze ir ASV individuālo māju galvenais apkures paveids. 
Tas ko Vidvuds nosauca par naftas cisternu zem mājas ir "heating oil" dīzelis ko apkurē izmanto tikai Ziemeļaustrumu štatos
ap Ņujorku. Gāzei priekšroka tiek dota tādēļ ka tā deg efektīvi un ir lēta. Rupji pārrēķinot no gāzes vada ar visiem nodokļiem
gāze maksā ap 15 santīmu par kubikmetru. Propāna cenu nezinu, bet visās lauku mājās vizuāli uzkrītoša ir propāna cisterna
pārdesmit metrus no mājas. 
Pēdējo pāris gadu laikā ASV ir atklātas milzīgas dabas gāzes atradnes slānekļos. Tā ka paredzams ka nākotne būs daudz
vairāk enerģētiski balstīta uz gāzes, jo jau patlaban reāli iegūstamie gāzes daudzumi pietiktu vēl 100 gadiem.
 +1     ATBILDĒT  pirms 1 nedēļas

mezavilks Tas, ka utore iedomājās vispirms par hokeja Ozoliņu, mani satriec. Padarīt Latvijaā hokeju par nacionaļo
sporta veidu ir vienkāršs idiotisms. Ši bagatnieku izprieca maksā pasakainu naudu no valsts kases. Vai tad autore to nezina?
Vidvuds Ozoliņš protams ir pinīgi no citas, daudz augstākas pasaules, izcils zinātnieks un ticis tālu un augstu. Taču Latviā
tādēļ ka vismaz 80 % žurnalistu ir muļķi, palikuši nezināmi daudzi leģendarāi latviešu zinātnieki un tehnoloģiju radītāju. Viņam
taisnība par kodolenerģiju. Idioti pie mums projektē gāzes un ogļu dedzinātavas, bet ne tīras elektrības ražošanu.

  1 ATBILDE  ATBILDĒT  pirms 2 nedēļām

Skatīt visus viedokļus → Pievienot viedokli →

Šonedēļ žurnālā

Žurnāls•
Svarīgi•
Kultūra•
Cilvēki•
Viss kaut kas

Garšīgs varoņdarbs

Neraugoties uz karstumu un lietu, skolēnu dziesmu svētki ir izdevušies, uzskata bērnu vecāki, dalībnieki un skatītāji

Iepriekšējais raksts

Brīnumi nenotiek
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Tik daudz nopietnu un pusnopietnu aicinājumu veidot jaunu dienas laikrakstu nebiju dzirdējusi kopš pērnā oktobra, kad
mūsu...

Nākamais raksts

Kultūravēl šajā numurā

Garšīgs varoņdarbs (1)

Pauls Bankovskis

Neraugoties uz karstumu un lietu, skolēnu dziesmu svētki ir izdevušies, uzskata bērnu...

Ne kurli, ne mēmi, ne akli (3)

Ieva Melgalve

Ziedojiet piectūkstoš latu, lai šis bērniņš varētu dzirdēt... Pazīstami,...
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