Ievest Baltiju
kosmosā
ASV dzimusī un augusī latviešu izcelsmes kosmosa pētniece
Amara Grapa pirms pieciem gadiem ieradās uz dzīvi Latvijā, lai
šeit audzinātu savu meitu un palīdzētu Latvijas un Baltijas kosmosa
pētniekiem atrast savu vietu starp pasaules zinātniekiem
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IEKURBULĒT

BALTIJU. Amaras
dibinātās biedrības

Baltics in Space
mēr\:is ir lekustināt
gan Latvijas, gan

kaimiņvalstu
stagnējošās

kosmosa izpētes
programmas un
savest vietējos
speciālistus ar
kolēģiem ārzemēs

vai nav īpaši ieinteresēti Visuma izpētē,
par to tā arī neuzzināja. Tas gan nav
pārsteigums, jo arī valsts amatpersonas
un institūcijas nespēja novērtēt pasāku
ma potenciālu un prestižu un, pēc organizatoru domām, tam nesniedza pietiekamu atbalstu.
Tomēr kongress notika, un par to
lielā mērā jāpateicas latviešu izcelsmes
ASV zinātniecei Amarai Grapai, kura nu
jau piecus gadus dzīvo Latvijā un šeit
audzina arī savu meitu. Amara saka, ka
konferences rīkošanai, kas lielā mērā
bija paredzēta kā laba platforma Latvijas
un Baltijas zinātnieku savešanai kopā ar
ārzemju kolēģiem, veltīti pēdējie četri

viņas dzīves

gadi.

Organizēšanas

propati Amara ir
pārliecināta -lai gan nekad iepriekš
viņai nebija nācies rīkot tik apjomīgus
pasākumus, konference izdevusies un
var kļūt par vienu no pirmajiem soliem
Baltijas kosmosa pētniecības iekustinā
cess bijis

grūts, taču

šanā.

EPSC 2017

RAIVIS VILŪNS,
FOTO - ANRIJS POžARSKIS

rusku jokojot, varētu
uz vienu nedēlu
kopējais IQ Latvijas teritorijā pieauga par
vairākiem tūkstošiem punktu, proti,
pateicoties Eiropas Planetārās zinātnes
kongresam (EPSC 2017), šeit viesojās
vairāk nekā 800 kosmosa pētnieku un
zinātnieku. Par kongresu pubLiskajā telpā
gan daudz netika runāts, un, visticamāk,
tie, kuri nebija saistīti ar tā organizēšanu
teikt, ka

septembrī

laikā norisinājās

daudz
kosmosa
izpētē vadošie pasaules prāti sprieda par
planētārn, mazajiem kosmosa ķerme
ņiem, zvaigžņu sistēmām, kosmosa
putekļiem, cilvēku misijām uz citām
planētārn un vēl citiem tematiem, arī
loti tehniskiem un zinātniski smagiem
(dažas no diskusijāmjoprojārn iespē
jams noskatīties LMT Straume mājaslapā
internetā). Vienlaikus šīs diskusijas
parādīja - kosmoss jau sen vairs nav
tikai zinātnieku izklaide, arvien biežāk
tieši uzņēmumi pelņas meklējumos ir
ieinteresēti un pavisam burtiski gatavi
doties līdz zvaigznēm. Tāpēc arī kongresā tika runāts par gauži praktiskārn
lietārn, piemēram, resursu ieguvi no
asteroīdiem, kas ir pirmais solis aktīvā
kai cilvēces darbībai - ja ne uz citārn
planētām, tad vismaz reģionā starp Zemi
un Mēnesi. Tāpat uzmanību izpelnījās
divdesmit gadu ilgais Saturna un tā
apkārtnes izpētes projekts Cassini, kas
tieši dažas dienas pirms kongresa sāku
ma tika pabeigts - kosmosa zonde savu
dienestu beidza, sadegot Saturna atmosfērā. Viens no redzamākajiem šī projekta
atklājumiem bija pierādījumi, ka Saturna pavadonis Encelāds nav ledus bumba, bet gan tā iekšienē ir šķidrs ūdens,
kas tiek izšlākts arī kosmosā. Tas zināt
niekiem dod cerību, ka zem ledus kār
tārn uz pavadoņa varētu būt piemēroti
apstākļi dzīvībai. Portālā Diena.lv publicētajā intervijā zinātnieks Skots
Edžingtons, kurš pavadījis 17 gadu,
strādājot ar Cassini, nekautrējās pat
norādīt, ka misijas datus vēl gadu desmitiem izmantos gan zinātnieki, gan
studenti.
Kongresa organizatore Amara Grapa
ir apmierināta ar tā norisi. Šobrīd viņa ir
Latvijas Universitātes Astronomijas
institūta vadošā pētniece, kā arī Planetray Science Institute (bezpelņas planētu
zinātnes organizācija - aut.) darbiniece.
un

dažādas diskusijas, kurās
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NĀKAMAIS PROJEKTS. Amaras
nākamals projekts «Baltijas vešanai
kosmosā», kur paredzēts izmantot katras
valsts unikālo pieredzi un zināšanas, ir
saistīts ar miniatūru satelītu

palaišanu

kosmosā

Ar kosmosa nozari viņa ir saistīta jau
vairāk nekā trīsdesmit piecus

gadus un,
uz Latviju, nodlbinājusi ari
biedrību Baltics in Space, vēloties Latvijas
un kairniņu kosmosa zinātnes iestādes un
pētniekus iepazIstināt ar pārējo pasauli.
Jau četrus gadus pētniece klauvē pie
atbildīgo ministriju un dažādu iestāŽu
durvīIn, lai šo procesu iekustinātu.Taču,
iespējams, vislabāk par viņas entuziasmu
un ticību pašas izvirzītajiem mērķiem
liecina tas, ka kongresa organizēšanā viņa
iegu1dījusi ari savu naudu. Jau pēc pasā
!<urna, tiekoties ar SestDienu, Amara
atzīst, ka tagad pirmais uzdevums ir
sakārtot savas finanses, jo rēķini jau
vienalga jāmaksā, un, sarunai beidzoties,
vē1 piebilst: «Varbūt tas ir rupji vai nelatviski, bet, ja cilvēki vai uzņēmumi uzskata, ka konference bija labs un vērtīgs
pasākums, tad es gribētu viņus aicināt
ziedot naudu Baltics in Space (www.
balticsinspace.coml - konta numurs un
biedrības apraksts ir atrodams mūsu
pārceļoties

mājaslapā.»

j

Kad zvanīju, lai sarunātu interviju,
vienojāmies,ka labāk būs tikties pēc
konferences, minējāt, ka saistibā ar
pasākumu ir liels satraukums un grūti
atrast laiku garākai sarunai. Kā jūtaties
tagad, kad kongress ir beidzies (SestDiena ar Amaru tikās dažas dienas pēc tās)1
Atvieglota. lr neliels «pēctraumas
stresa sindroms». Satraukums bija mēne
šiem ilgi, bija jārisina tas un tad tas, un
tad vē1 tas... Bet rezultāts bija lielisks, tas
bija tā vērts! Man tikai jāatkopjas. EPSC
pārstāvji atnāca pie manis ar nulli naudas, man rīkošanai nebija atbalsta nedz
no viņiem, nedz Latvijas valdības. Dažā
das iestādes gan palīdzēja, piemčram,
Izglītības un zinātnes ministrija piedāvāja
10000 eiro bērnu izstādei, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra piedāvāja to
izstādl uzbūvēt. Iedevu viņiem piecdesmit lapu ar informāciju.
Betkāpēc...
... kāpēc sevi pakļāvu šīm mokām?
Jā, tieši tāl Kad konference sākās, jūs
tvītojāt, ka «četri gadi tapŠanID). Tātad
-kāpēc1

Ir joks, ko gribēju pastāstīt konferenbet aizmirsu: «Man nebija gana
naudas, lai dotos gana bieži uz EPSC,
tāpēc izlēmu to atvest pie sevis.» Bet, ja
nopietni, planētu zinātnes laukā strādāju
35 gadus, es zinu šo kopienu gan Eiropā,
cč,

Mani kolēģi Baltijas reģio
nā, manuprāt, nekad nebija bijuši uz šo
pasākumu. Somijas pētnieki - jā, bet
nevaru nosaukt nevienu no Latvijas,
Igaunijas vai Lietuvas. lr grūti pastāstīt,
kāpēc tas ir noderīgi, ja viņi to nav redzē
juši. To var tikai parādīt. Es ticu savstarpējo tīklu veidošanas nozīmei. Mērķis ir
iekurbulēt kosmosa izpēti Latvijā. Latvija
cīnās ar problēmu - kur būt noderīgiem.
lr vietas, kurām veicas labi, bet šis kongress ir veids, kā atvest jaunus projektus
uz Latviju, Lietuvu un Igauniju. Es nodlbināju Baltics in Space, lai izveidotu šo
pasākumu, bet tās vē1 nav beigas. Es
teiktu, ka šī zinātnieku tikšanās bija
lielais projekts, kas to visu iesāks.
Kas bija grūtākais organizatoriskajā
gan

ārpus tās.

procesā1

Tas ir bijis liels mēģinājumu un kļūdu
process. Piemčram, runājot par naudu nemāku to vākt. No konferences pārstāv
jiem nenāca atbalsts, jo viņi pieņēma - ja
man ir saistība ar universitāti, tad man ir
stabils darbs. Bet tā nav, lielā dala Eiropas
tā nav. Bija grūti tikt uz sarunām ar
Latvijas valdību. Neviens neticēja, ka šis
notikums ir kaut kas liels. Doktoram
Indriķim Muižruekam jau 2014. gadā par
to rakstīju, bet nesaņēmu atbildl.
Tie, kas ticēja, bija uzņēmumi. Iqūda,
vācot naudu, bija, ka vispirms mēģināju
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tikties ar valdIbu un saņemt atbalstu no
tās. Tagad man ir mācība - ja man ir liela
lieta, kurai nepieciešams atbalsts, sākšu
ar uzņēmumiem, jo tie saprot, ka kosmosa industrijai ir liela ekonomiskā vērtība.
Tev nevajag būt astronomam, lai darbotos tajā. Varbūt savā publikācijā ari
pasakiet - Amara atvainojas, ka daudzus
uzņēmumus nepaspēja uzrunāt. Kad
beidzu rakstīt grantu pieteikumus, bija
palikuši seši mēneši, bet uzņēmumi
nevar tik ātri atrast finanses.
Jūs sakāt, ka mēs, baltieši, neapzinā
mies, kur un kā varam piedalīties starp-

•

STRĀDĀT LATVIJĀ IR

IZAICINOŠI, BET TICU
KONTAKTU
VEIDOŠANAI UN
SAVIEM KOLĒĢIEM
Dubultā pilsonība

jauj

optimizēt

manus

tautiskajāpētniecībā.Pastāstietplašāk,

finansējumaavotus. Dzīves kvalitāte

kur, piemēram,Ventspils teleskopi, ko
esat pieminējusi,varētu noderēt ārzem
ju kolēģiem?
Planētu zinātne ir aizraujošs lauks.
Piemēram, mazie planetārie ķermeņi,
kuru iekšienē ir ūdens, - Eiropa (Jupitera
pavadonis), Encelāds (Saturna pavadonis). Visi zina, ka komētās ir ūdens, bet
šie ķermeņi ir interesanti, jo tajos varētu
būt dzīv1ba. Ne dzīvī:ba ierastajā izpratnē,
ne šūnu līmeņa dZīv1ba, bet gan drīzāk
apstākļi dzīvibai. Tos sauc par dziļi apdzī
vojamiem objektiem. Piemēram, Encelā
dam ir lielie ūdens geizeri. Mēs nevaram
tieši konstatēt ūdeni, bet varam noteikt
ķīmiskā savienojuma OH frekvenci un ar
radioteleskopu to konstatēt. Man bija arī
viena laba saruna starp Ventspili un
Eiropas Kosmosa aģentūru (EKA). EKA ir
ieinteresēta šajos radioteleskopos.
Kur, jūsuprāt, šobrīd ir problēma?
Kāpēc mūsu iestādes un pētnieki, ja jau
varam būt noderīgi, neiesaistāsaktīvāk
jau tagad? Nav naudas, nav zinātnieku,
nav gana liels atbalsts no valsts?
Pirrnkārt, mums ir diezgan liela
vecuma problēma - cilvēki, kas vada šis
iestādes, ir pensijas vai jau faktiski pēc
pensijas vecuma. Finansējums ir tik
slikts, ka nav viegli dabūt jaunus cilvēkus.
Nav reguJāra finansējuma. Navarī pieredzes ar sevis parādIšanu starptautiskajā
vidē - pētnieki paši neredz, kāpēc viņu
spējas un zināšanas ir svarīgas. Viņjem
vajag iesaistīties starptautiskos projektos,
vajag cilvēkus, kas māk rakstīt fmansēju
ma pieteikumus. Tāpēc var teikt, ka trūkst
gan naudas, gan pieredzes, nav gana
daudz jaunu cilvēku, vispār nav gana
daudz cilvēku.
Igauņiem kosmosa darbā veicas
labāk, viņiem ir nedaudz labāk ar fmansējumu. ir ari ir īpašs birojs, kas palīdz ar
reklāmu, viņiem ir laba sadarbība ar EKA.
Latvija un Lietuva var no tā mācīties.
Pirms intervijas pārskatījujūsu
CV - daudzi un dažādi pētījumi, pieredzes bagāta karjera ārzemēs. Kāpēc
tomēr izvēlējāties Latviju, šķiet, citur
jums nebūtu problēmu atrast darbu un
būtu ari daudz lielāks valsts atbalsts,

Latvijā ir loti laba. Kad es pārvācos uz
šejieni, visas vajadzibas bija apmierinātas
-lidosta ir tuvu, ēdiens ir veseligs, dzīves
izdevumi samērā mazi. Tad pēc gada
iemīlējos Rīgā, un man vairs nav nodomu
pārvākties. Nopirku savu dzīvokli, un
mana meita mācās 3. klasē Latvijas skolā.
Kad pametu ASV 2012. gadā, saņēmu
savu pēdējo NASA grantu, un bija doma,
ka turpināšu iesniegt pieteikumus NASA.
Planetary Science Institute ir vienalga, no
kurienes strādāju. Caur Latvijas Universitāti varu pieteikties Eiropas Komisijas
finansējumam vai Latvijas grantiem.
Heliocentric Technologies Latvia man ir
uzņēmums, caur kuru pieteikties, ja
grantiem nepieciešams SIA. Bet ar visām
šīm sajstībām man ir trīs reizes vairāk
grantu pieteikumu, kurus vajag uzrakstīt.

To nebiju iedomājusies. Strādāt Latvijā ir
izaicinoši, bet ticu kontaktu veidošanai
un saviem kolēģiem. Man gan pietrūkst
zinātnes, jo tagad vairāk nodarbojos ar
menedžera darbu.
Kā veicas ar iedzīvošanosLatvijā?
Te dzīvoju piecus gadus. Atvainojos
par savu latviešu valodu (saruna notiek
angju valodā - red.) - ja intervētu manu
meitu, viņa runātu latviski. Bet man viss
darbs ir angļu valodā, visi projektu pieteikumi ir angliski. Saprotu katru piekto
latviešu valodas vārdu.
Kāda ir jūsu izglītība, un kā sākāt
strādāt kosmosa pētniecībaslaukā?
Karjeru sāku citāru nekā jaunie cilvēki
mūsruenās - tiku pie labiem darbiem, kas
virzīja ari manu izglitību. Kad man bija 22
gadi, dabūju darbu Reaktīvās kustības
laboratorijā. Tad nebiju pabeigusi vēl pat
bakalaura studijas, bet dabūju darbu, jo
man bija kaislīga interese par astronorruju. Tieši tāpēc zinu, kāda ir sakaru vērtī
ba, - tolaik caur amatieru astronomu
klubu iepazinos ar zinātniekiem un
piedāvāju palīdzēt. Tas noveda pie darba
piedāvājuma, jo viņi tobrīd bija tikai
sākuši Voyager rrusiju.
Kas jūs ieinteresēja astronomijā?
Vidusskolā man bija loti labs fizikas
skolotājs. Mums bija joti praktiska pieeja
fizikai, mācījārrues, kā būvēt tiltus no
saldējumakociņiem, izdomājām savas
)
komētas, plānojām to celu.

KRIEVU

21

PERLE
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ROMANTISMA
-

lielāks finansējums.

Latvija ir laba vieta, kur audzināt
- bērnu aprūpe te ir daudz
pieejamāka, medicīnas atbalsts ir daudz
pieejamāks un dzīves izdevumi mazāki.
bērnus,
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GRANDIOZAS BEIGAS. Divdesmit gadu ilgā Cassini misija bija viens no galvenajiem sarunu tematiem R.īgas kosmosa Zlnātnieku
konferencē, jo tieši pāris dienu pirms tās sākuma zonde pabeidza savu grandiozo un auglīgo darbu, sadegot Saturna atmosfērā

Katrs projekts bija loti taustāms. Vēlāk
visus astronomijas kursus
koledžā. Pēc tam universitātē, kurā
mācījos, nebija astronomijas programmas, bet bija divi astronomijas profesori,
kas ļāva paņemt viņu kursus. Pēc maģis
tra grāda iegūšanas man bija apnicis
mācīties, jo skolu apvienot ar darbu ir
grūti. Gribēju pastrādāt, bet tad saskāros
ar attieksmi - ja tev nav doktora grāda,
bet gribi strādāt zinātnē, durvis katru
reizi neatvērsies. Devos uz Heidelbergu
Vācijā, kur pavadIju piecus gadus - trīs kā
studente un vēl divus gadus kā pēcdokto
ranturās studente. Mans doktora darba
temats bija kosmosa putekļi no Jo (Jupitera pavadonis) vu1kāniem, kas, pateicoties karstai plazmai, nonāk Saules sistē
mā un, iespējams, ari tālāk. Mani interesē
putekļi uz asteroīdiem, tagad virzos uz
pētījumiem par resursu ieguvi uz asteropaņēmu

īdiem.

Paturpinot par resursu iegūšanu no
veidošanu uz
tiem - ari kongresā par to tika runāts.
Kad tas reāli varētu notikt?
Asteroīdu resursu ieguves kompānija
Transastra uzskata, ka mēs to sāksim
darīt pēc septiņiem lidz astoņiem gadiem. Domāju, ka drīzāk paies vēl kādi
desmit gadi. Ir industrijas un procesi, kas
vispirms ir jāizveido. 0 sākurna jāatrod
kosmosa ķermeņi, uz kuriem doties, un
tad vajag izdomāt, ko mēs gribam tur
asteroīd.iem,raktuvju

iegūt.

•MAN PATiK DzivE UZ
ZEMES. BET DOMĀJU,

KA BŪVĒT
KOLONIJAS IR
JĒDZiGI, JA TAS
PALiDZĒTU ZEMEI

Viena no kļūdām, runājot par resursu
ieguvi no asteroīdiem, - cilvēki vēl aizvien domā, ka tur iegūs platīnu, vedis to
uz Zemi un pārdos. Bet tas nav tas, ko
kompānijas grib. Ideja ir izveidot kosmosa infrastruktūru. Pirmā lieta, ko iegūt no
asteroīdiem, būtu tā, kas to palldz izdarīt,
piemēram, ūdens, jo to var izmantot
degvielas ieguvei. Ūdens ari var tikt
izmantots kā radiācijas vairogs, cilvēkiem
vajag ūdeni.
Mums jāuzzina, kas uz asteroīdiem
un to iekšienē ir atrodams un kas ir
tuvumā, bet tam nav īpaši veltītu teleskopu. Lielākie objekti ir atrasti, bet mazākie
vēl tiek atklāti. Mazie objekti ari pazūd.

Tos atrod, kad tie ir tuvāk Zemei, bet pēc
tam atkal pazaudē, jo to orbītas nav
precīzas. Lūk, ari viens veids, kā Latvija
var iesaistīties, - ja arhīvu datos var atrast
šos objektus un precizēt to orbītu, tie nav
pazuduši. Baldonē ir 25 000 fotogrāfisko
plātņu, kas gaida naudu, lai tās varētu
ieskenēt un apstrādāt. Divas reizes mēģi
nāju panākt, ka to finansē, iespējams,
pamēģināšu vēlreiz.
Mūsd.ienās liekas, ka sarunas par
kosmosu un tā iespējārn nav pilnīgas, ja
netiek pajautāts par cilvēku kolonijārn
uz citām planētārn vai pavadoņiem. Ko
jūs par to domājat1
Planētu pētniecības un cilvēku misiju
kosmosa izpētes lauki daudz nepārk.lājas.
VaIdIbas, īpaši ASV, un ari EKA ir izveidojušas šādus departamentus, bet tie
funkcionē vairāk kā sabiedriskā tēla
veidotāji, kā aizvietotāji tam,

ko roboti
nevar vēl izdarīt, nedaudz ari kā centieni
sevi padarit svarīgāku. Visos šajos gadIjumos cilvēks, visticamāk, dzīvotu pazemē.
Pauls Irbins bija gatavs to darīt. Es nebū
tu gatava. Man patīk dzīve uz Zemes. Bet
domāju, ka būvēt kolonijas ir jēdzīgi, ja
tas palīdzētu Zemei. Īlons Masks ir loti
ambiciozs, viņa plāos laikam bija lidz
2024. gadam izveidot pirmo koloniju, bet
mani draugi, Marsa zinātnieki, to dzirdot,
teica: «Tiešām?» eviens tam īsti netic,
taču viņš ir spēcīgs inovators, un, kad
viņš saka, ka kaut ko izdarīs, viņš izdara.
Pavērosim .•
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