Latvijas jaunie zinātnieki mācīs francūžiem taupīt degvielu
Izglītība un Kultūra, 24/09/2009, Katrīna Slišāne, lpp.: 7, rubrika: Aktuāli

latvijas jaunie zinātnieki mācīs fra.ncūžiem taupīt degvielu
bb
i as uzlabošanai. Divu ga
du ilgā pētnieciba sadarbī·
Nu jau otro gadu pēc kār

bā ar Latvijas Universitātes

tas Latvijai ar panākumiem
beidzies Eiropas Savienibas

Cietvielu fizikas institūtu Rī·
gas Franču liceja skolotājas
Birutas Šķēles vadibā izvēr

(ES) jauno zinātnieku kon·
kurss, kurā šāgada Latvijas
pārstāvji - Rīgas Tehniskās
universitātes (RTU) studenti
Mārtiņš Zeps un Gunārs Ķī
sis - ieguva elektroenerģijas
ražošanas giganta .Eiectri·
cite de France· balvu, kas
paver turpmākas sadarbī·
bas iespējas jauniešu izstrā
dātā projekta attīstīšanai.
Abi jaunieši konkursā
piedalijās ar projektu, ar ku
ru jau bija uzvarējuši skolē
nu zinātnisko darbu konkur
sā Latvijā. lā pamatā bija
elektroiTzes šūnas izveide
un optimizācija dzinēja dar·

tusies sekmīga- pievienojot
pašu raciTto ierīci automašī
nas dzinējam, jaunieši kon·
statējuši, ka degvielas patē
riņš samazinās par aptuveni

kuru autori divas dienas pre
zentēja savus atklājumus iz·

Īrijas pārstāvjiem l.aeimam
Makkārtijam un Džonam

stādē, atbildot gan uz kon
kursa žūrijas, gan ziņkārīgo
jautājumiem. No Latvijas par

O'Kalaganam. Abi pusau

Zeps, šogad konkurence
konkursā ir bijusi sīva, bet
žūrijas domas - grūti no·

dži, kuru vecāki, kā noskaid·
rojās uzvarētājiem ve�ītajā

protamas, lai gan jautājumi
bijuši daudzi un sarežģīti.

godalgām cīn�ās arī Vecum
nieku vidusskolas skolniece
Eva Dručka, kura bija izstrā

preses konferencē, ir īru lop

Latvijas pārstāvji arī bija
paman�uši, ka žūrijas pār
stāvji neieradās uz daiTb
nieku izstādi - tātad lē

14%, vienlaikus krietni sa·

dājusi metodi māksiTgā kau
la materiāla izstrādei, kā arī
Siguldas Valsts ģimnāzijas
skolniece üga Zāģere, kura

mazinoties izplūdes gāzu
daudzumam.

bija pēt�usi izolētu hloro
plastu dzīvotspējas izmai·

Taču Parīzē RTU studen·
tiem Latvijas gods bija jāaiz·

ņas, ku�ivējot tos in vitro.
Šogad konkursā tika pa

stāv sāncensibā ar citu 37
valstu pārstāvjiem, kuri bija
ne vien no ES valstīm, bet
arī citām - no ASV, Kanādas,
Krievijas, Ķīnas un pat Dien
vidkorejas. Kopumā konkur
sam bija pieteikti 87 projekti,

sniegtas trīs pirmās vietas,
trīs otrās vietas un trīs trešās
vietas balvas, kā arī vairāku
uzņēmumu un iestāžu spe
ciālās balvas. Š ogad pirmo
vietu konkursā laimējās ie
gūt diviem gados jauniem

kopji, bija nolēmuši zinātnis·
ki izpētīt senu tautas gudrī
bu par govju somatisko šū
nu skaitīšanu un tās nozīmi
piena ražošanā.
lāpat neviltotu izbrīnu
un pirmo vietu bija izpelnī·
jies šveicietis Fabians Gal·
ners, kurš, pētot lidaparātu
iespējas lidot atpakalgaitā,
bija ra�is šādi lidojošu lid·
mašīnu, kā arī Polijas jau
no zinātnieku Aleksandra
Kubicas un Viktora Pilev
ska pēt�umi optikā.
Kā konkursa pēdējā die·
nā atzina G. Ķīsis un M.

mums jau ir ticis pieņemts
pēc pirmās vizītes.
Saņemot
.Eiectricite
de France" specbalvu,
jaunieši ieguvuši iespēju
doties ekskursijā uz uzņē·
muma institūcijām Franci·
jā, kā arī tikties ar tā pār
stāvjiem. Š ādu iespēju
viens no projekta autoriem
G. Ķīsis vērtē pat augstāk
nekā godalgotas vietas ie·
gūšanu Naudas balva ir
uz to bridi, turklā! saskaņā
.

© SIA LETA Marijas 2, Rīga, LV–1050 Tālr. 67222509, marketing@leta.lv, www.leta.lv

•

ar nolikumu Eiropa to nau
du var pārskaitīt lidz pat
nākamā gada jūlijam, taču
mēs jau savu balvu varam
īsienot ātrāk, iegūstot ne
tikai atpazīstamibu," spriež
Latvijas pārstāvis. Pagai·
dām par to, vai un kādas
varētu izveidoties sadarbī·
bas iespējas ar Eiectricite
"
de France", viņš vēl neņe·
mas spriest, norādot, ka
viss atkarīgs no uznēmu·
ma piedāvājuma. Šobrīd
abi studenti raksta pro·
jekta pieteikumus vairāku
Eiropas projektu īsteno
šanai, lai iegūtu finansē·
jumu, kas palīdzētu ne ti·
kai darba tālākai izstrā·
dei, bet arī lidz šim iegul·
dītā atpelnīšanai, kas ir
vairāki simti latu.
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