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PIRMO REIZI 
tikās divu universitāšu LTF 

nodaļu vadības un abas tās ir 
mūsu Rīgā, proti — LU un tik
ko dzimusī Rīgas tehniskā uni
versitāte (agrākais RPI ) . 

RTU LTF nodaju vada Prezi
dijs ar U. Augstkalnu priekšga
lā, darbojas arī nodaļas koordi
nācijas padome. Tikšanās reizē 
ieradās arī V. Eglājs un E. 

Dzelzītls, gandrīz pilnā sastāvā 
bija mūsu nodaļas valde. 

Pēc iepazīšanās sekoja domu 
apmaiņa ,kas uzreiz plieclnāja, 
ka mums ir daudz kopīgu pro
blēmu. Pirmā — studentu pasi
vitāte (pašreiz ne tikai studen
tu), jo liekas ,ka mūsu tautas 
nākamās smadzenes snauž un 
gaida brīvu Latviju, taču pie
mirstot, ka sliņķiem visos laikos 
ir bijis vienīgi vergu liktenis. 

Otrā — augstākās izglītības 
reforma. Neapšaubāmi, ka augst
skolām jāpāriet uz priekšmetu 
sistēmu, bet, kā to ieviest, ja 
studentu kontingenta kvalitāte ir 
viduvēja, jo skolā, kā zināms, 
reforma noris visai pretrunīgi. 

Trešā — Baltijas augstskolu 
sadarbība. Cerams, daudz atrisi
nās maijā paredzētā Baltijas 
valstu konference augstākās iz
glītības jautājumos. 

Kolēģus no RTU īpaši satrauc 
Anglikāņu abznīcas nākotne un 
ļoti interesants ir priekšlikums 
par studentu garīgā centra izvei
došanu šajā dienvnamā. 

Šķīrāmies vienisprātis, ka būs 
arī citas tikšanās. 

JĀNIS STRAUHMANIS, 
LTF LU noda|as valdes 

priekšsēdētājs 

LTF un LNNK LU nodotas 
aicinājums 

Tuvojas Latvijas pilsoņu kongress. Laikā no 8. līdz 23. aprīlim 
tiks vēlēti kongresa delegāti. 

Pašlaik par LR pilsoņiem un kandidātiem reģistrējušies ap 730000 
Latvijas iedzīvotāju. Lai Pilsoņu kongresa lēmumiem būtu lielāks 
juridisks spēks, jāpanāk, lai būtu reģistrējušies un aktīvi iesaistītos 
Pilsoņu kongresa vēlēšanās ne mazāk kā 1.000 000 pilsoņu un 
kandidātu. Reģistrācija turpinās un tāpēc atgādinām: 

no mūsu un tikai no mūsu aktivitātes, pilsoniskās atbildības ir at
karīga Tēvzemes nākotne! 

Reģistrēšanās vietas: 

1. Jaunajā Sv. Ģertrūdes baznīcā, darbdienās no pl. 14.00 līdz 
18..00. 

2. Mākslas darbinieku namā Vaļņu ielā 9, darbdienās no p l 
12.00 līdz 19.00, sestdienās no 13.00 līdz 19.00. 

3. Sākot ar 2. aprīli 93. vidusskolā Sesku ielā 72, darbdienās 
no 16.00 līzd 20.00. 

LTF LU nodaļas valdes 
aicinājums 

Jau septīto gadu notiek Bērnu un jauniešu folkloras svētki, bet 
pērn tie kļuva starptautiski. So svētku pirmais posms jau rit, bet 
otrais būs Rīgā no 4. līdz 6. maijam. Un tā rīkotāji ir mūsu Alma 
Mater folkloristi. 

_ Atbalstot mūsu folkloristu lūgumu, LTF nodaļas valde aicina: ko
lēģi — pasniedzēji, darbinieki, studenti, lielāki un mazāki priekš
nieki, pārskatīsim savus.naudas makus un atbalstīsim Bērnu un jau
niešu folkloras svētku otrā posma rīkotājus ar naudas ziedojumiem. 

Ja jūsu iespējas ļauj spert šādu labdarības soli, tad dariet to zi
nāmu valdes sekretārei Vivitai Sennei līdz 23. aprīlim (tālr 
228120). 

В Д Р У Г И Х ВУЗАХ 

В аудитории мехмата, где ко

миссия Московского университета 
принимала госэкзамен «Проблемы 
современного социализма», на 
доске красовалась четкая надпись 
мелом: «Экзамен по собственному 
желанию». 

И экзамен сдавали! Потому что 
угрохали на подготовку уйму вре

мени. Потому что неизвестно, что 
будет дальше. Потому что раньше 
так было положено. Потому что 
просто интересно. 

— Такого удовольствия от экза

мена мы еще никогда не получали: 
те, кто пришел его сдавать, пора

довали нас основательностью под

готовки, самостоятельностью и 
смелостью суждений, — говорят 
преподаватели. — Возможность 
выбора — сдавать или не сдавать 
— изменила саму атмосферу эк

замена: мы беседовали со свобод

ными людьми. После экзамена не

которые студенты признались, что 
не пришли бы его сдавать, если 
бы это не было делом доброволь

ным. 
Официально экзамен никто не 

отменял. Студенты сами чувство

вали неловкость ситуации. Не 
сдававшие экзамен объявили бой

кот не кафедре и преподавателям, 
а факту существования государст

венных испытаний по обществен

ным дисциплинам. 
Руководство М Г У отмену госэк

замена по общественным наукам 
расценило как эксперимент. 

« * * 

Коммунисты экологического фа

культета Казанского университета, 
отмечая серьезное отставание про

цессов демократизации в КПСС, 
решили приостановить перечисле

ние взносов (продолжая их упла

ту) на счет обкома партии. Эта 
мера должна повернуть аппарат 
лицом к первичным организациям, 
которые должны стать основой 
партии. Коммунисты выступают не 
просто за полную гласность в рас

ходовании бюджета, но и за пере

смотр самого принципа формиро

вания денежных средств партии. 
Первички должны сами выделять 
определенную часть взносов на 
содержание аппарата. 

» * * 
По просьбе студентов лекции по 

истории религии в Московском фи

зикотехнологическом институте 
будут читать священнослужители, 
лично рекомендованные ректором 
Загорской духовной семинарии. От 
денежной платы за свой труд они 
единодушно отказались. 

SOLI PA SOLIM 
Pasniedzēju kolektivs aktīvi 

diskutē par priekšmetu apmācības 
sistēmu un tās realizācijas iespē
jām. Autoram zināmākajās trīs 
ekonomikas specialitāšu fakultā
tēs ir vērtēti vismaz divi samē
rā plaši izstrādāti projekti. To
mēr par tiem bija jādzird daudz 
pamatotu iebildumu. Pēc mūsu 
domām ne tādēļ, ka autori ne
būtu strādājuši pietiekami no
pietni, bet tādēļ, ka par daudz 
uzņēmušies. Pat visgudrākais 
profesors ir augsti kvalificēts 
speciālists tikai savā specialitātē, 
bet citas var zināt vienīgi pro
blēmu līmenī. Tādēļ darbs jāsāk 
nevis no augšas atsevišķiem va
dītājiem vai entuziastiem, bet no 
apakšas — pasniedzēju kolektī
vos. 

Seit neapspriedīsim perspektī
vo specialitāšu sarakstu. Pēc mū
su domām labāk izveidot dažas 
jaunas ,nekā, septiņreiz neap
spriežot, slēgt vai apvienot eso
šās ,tās, kuras visumā sevi ir 
attaisnojušas. Tādēļ darbam jā
sākas pašreizējās katedrās. To 
varētu organizēt šādos posmos 
jeb soļos. 

1. Jāsavāc informācija, kādus 
priekšmetus (kursus, disciplīnas) 
šai specialitātei māca ārzemēs, 
kādi bija obligāti trīsdesmitajos 
gados un jāsavāc pasniedzēju 
pieteikumi. 

2. Katedras metodiskai komi
sijai jāizveido obligāto un ietei
camo priekšmetu saraksti. Pie
ņemam, ka kādā specialitātē obli 
gāto priekšmetu sarakstā ir jāie
tver 20 disciplīnas. Ieteicamo 
priekšmetu saraksts nav ierobe
žots. 

3. Katedru izstrādātos un ap
stiprinātos priekšmetu sarakstus 
savāc fakultātes metodiskā ko
misija (runājot par ekonomis
tiem — varbūt vienu trīs fakultā
šu komisija). Tā konstatē, kādus 
priekšnetus uzskata par obligā
tiem visas vai vismaz lielākā 
daļa katedru. Sie priekšmeti vei
do fakultātes obligāto priekšme
tu sarakstu jeb pirmo bloku. 

To apstiprina fakultātes padome. 
Otrajā bloka paliek atseviš 

ķām specialitātēm obligātie 
priekšmeti, kuri nenokļūst pir
majā blokā. Ari tos ieteicams 
akceptēt fakultātes padomei. Tre
šajā blokā paliek ieteicamie 
priekšmeti, kurus rekomendē 
profilējošā katedra. Tie nav jā
apstiprina. 

Lai students beigtu LU izvēlē
tajā specialitātē, viņam jānokār
to eksāmeni pirmo divu bloku 
priekšmetos. Bez tam jāsavāc 
minimālais ieskaites ballu skaits, 
bez obligātajiem eksaminējoties 
vēl citos — rekomendētajos vai 
paša studenta izvēlētajos priekš
metos. 

4. Lai stimulētu galveno vē
rību pievērst obligātajiem spe
cialitāti veidojošiem priekšme
tiem, jāizstrādā koeficientu sistē
ma, kuru izmanto aprēķinot ie
skaites balles. Piemēram, obligā
tajos priekšmetos iegūtās atzīmes 
(atskaitot nesekmīgas) pareizina 
ar 1,5, ieteicamajos-'priekšmetos 
— ar 1,2, pārējās atzīmes kop
summā ieskaita tiešā veidā. 

5. Jānosaka minimālā ballu 
summa LU beigšanai, kura dažā
dās specialitātēs var būt atšķirī
ga. Pieņemot, ka kādā speciali
tātē studenti eksaminējas 50 
priekšmetos un vidējai atzīmei 
būtu jābūt vismaz 4, atzīmju 
summa iznāk 200. Tā kā darbo
jas koeficientu sistēma, nepiecie
šamo ballu summa varētu būt 
ap 250—300, atkarībā no fa
kultātes un specialitātes. 

6. Atsevišķi jāizstrādā jautā
jums par beigšanas (valsts, ga
la) eksāmeniem un diplomdar
biem. 

Students, iestājoties fakultātē, 
saņem obligāto un ieteicamo 
priekšmetu sarakstu par visām 
fakultātē iegūstamajām speciali
tātēm. 

Bez tam viņš saņem informā
ciju par ieteicamo priekšmetu 
mācīšanās secību, kura dažos 
gadījumos var būt obligāta. 

Ja students jau pirmajā kur-
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UA» redakcija kopā ar komjaunatnes 
arodkomiteju izsludina 

komiteju un studentu 

PUBLIKĀCIJU KONKURSU 

«MIS, MR prese 90» 
Tematika — viss, kas saistīts ar studentu dzīvi. Apjoms — 

līdz 3 mašīnraksta lapiņām, rakstot ar 2,5 vai lielāku atstarpi. 
Obligāti jānorāda autora fakultāte, kurss, grupa, adrese (mājas), 
ja iespējams — tālrunis. Manuskripta sākumā kreisajā stūrī jābūt 
atzīmei — KONKURSAM. Ieteicams materiālam pievienot foto-
attēlu(-us) obligāti norādot autoru un tā adresi. Termiņš — 15. 
aprīlis, vēlams agrāk. Balvas: 1. vieta — brauciens uz ārzemēm 
(organizē LU komjaunatnes komiteja), 

2. vieta — tūrisma ceļazīme pa PSRS (organizē studentu 
arodkomiteja), 

3. vieta — naudas prēmija 50 rubļu. 
Konkursā piedalās 1.—5. kursu studenti, kuri nestrādā kā pro

fesionāli žurnālisti. Manuskriptus iesniedz redakcijā Raiņa bulv. 
1», 121. ist. darbdienās (vēlams ap 12.00), vai sūtīt pa pastu. 

Vēl vienmēr jūsu «UA» redakcija 

Latvijas Universitātes partijas 
^organizācijas delegāti LKP 
•XXV kongresam: 

1. A IVARS ENDZIŅS, LU 
partijas komitejas sekretārs 

2. JURIS ROZENVALDS, 
Vēstures un filozofijas fakultā
tes dekāns 

3. KĀRLIS PODNIEKS, Ma
temātikas un Informātikas insti
tūta laboratorijas vadītājs 

Izvirzīti LU partijas organizā
cijas sapulcē 26, martā. 

sā ir izvēlējies savu nākošo spe-
citalitāti, viņš ir saistīts tikai ar 
šīs specialitātes obligāto priekš
metu sarakstu. Pārējo priekšme
tu izvēle studentam brīva. Pie
mēram, ekonomists var papildus 
mācīties svešvalodas, matemāti
ku, filozofiju vai vēl ko citu. 

Ja students grib saglabāt ie
spējas šauro specialitāti izvēlē
ties vēlāk, viņam priekšmetu iz
vēlē jāvadās no 2—3 interesējo
šo specialitāšu obligāto priekš
metu sarakstiem. Lai sevi nepār
slogotu un nevajadzīgi neieildzi-
nātu studiju laiku, izvēle ārpus 
radniecīgo specialitāšu priekš
metu loka Ir jāierobežo. 

Ejot soli pa solim gan priekš
metu sistēmas izstrādes stadijā, 
ko dara pasniedzēji, gan priekš
metu izvēles stadijā, ko dara 
studenti, nav sagaidāmi žilbinoši 
ātri lēmumi un panākumi. To
ties būs daudz mazāk velti pa
darīta darba un tukšāki papīr
grozi no neapstiprinātiem pro
jektiem un nereālām ilūzijām. 

Pāreja uz priekšmetu apmācī
bas sistēmu izdarāma tikai vien
laikus ieviešot mācību maksu, 
ko maksā paši studenti, vajadzī
bas gadījumā izmantojot aizde
vumu. Citādi, kā rāda «veco 
laiku» pieredze, studiju laiks var 
izstiepties divkārt un vairāk. 
Tādēļ viss darāms bez forsēša
nas, vislabāk eksperimenta vei
dā, paralēli saglabājot līdzšinējo 
kursu apmācības sistēmu. 

OĻĢERTS KRASTIŅŠ, 
profesors 
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L A I Z E M E I B U T U Kas e s a m u n n o kurienes nākam? 

S A V A D I E N A ! 
1990. gada 22. aprīļa saules-

lēkts un baznīcu zvanu skaņas 
gan mazās nomales baznīciņās, 
gan krāšņās lielās katedrālēs ai
cinās uz dievkalpojumiem miljo
niem cilvēku, lai aizlūgtu par 
mūsu planētu Zemi. Sim svētbrī
dim sekos vesela notikumu vir
kne — akcijas, koncerti, uzvedu
mi, protesti, parādes, proklamā
cijas, ekotirdziņi. % 

Piemēram: Sietlā (Vašingto
nas štats) Iedzīvotāji protestēs 
pret piesārņojumu Pjudžetsaun-
das līcī (Pyjet Sound), zaļie 
Rietumbengālijā un Indijā plāmo 
divriteņu turiādi, skolēni mazajā 
Indijas okeāna salā Maurīcijā 
stādīs kokius, alpīnistu grupa no 
ASV, PSRS un Ķīnas grasās at
tīrīt Everestu no iepriekšējo 
ekspedīciju atstātajām drazām. 
Ja viss notiks kā paredzēts, Ze
mes dienas—90 būs lielākā glo
bālā manifestācija, un tajā pie
dalīsies vismaz 100 miljoni cil
vēku. 

22. aprīlis zaļajiem ir īpašs 
datums. Šogad aprit 20 gadi, 
kopš pirmajām Zemes dienām. 
1970. gadā ASV senatora Gei-
lorda Nelsona ideju stimulēti, 
vairāk nekā 20 miljoni amerikāņu 
pirmo reizi pulcējās zem Mātes 
Dabas karoga. Viņu lūgums pēc 
sabiedriskās aktivitātes sagata
voja ceļu likuma «Par tīru gai
su» pieņemšanai un ASV Vides 
aizsardzības aģentūras izveido
šanai. Šoreiz Zemes dienas būs 
starptautisks pasākums, tādējādi 
apliecinot, ka vides aizsardzībai 
ir globāls raksturs. Vairāk nekā 
100 valstīs jau izveidotas rīcī
bas komitejas un izplānota dar
bības programma. Jurists- Dānis 
Heiss no Sanfrancisko, Zemes 
dienu-90 priekšsēdētājs, saka: 
«Ieejot jaunā desmitgadē gribē
tos, lai tā būtu ekoloģiski dro
šāka. Mēs ceram, ka Zemes die
nas veicinās vēl lielāku vides 
aizsardzības kustību dažādību, 
dos ierosmi danblbas program
mai (nākošajiem desmit gadiem». 

1970. gada Zemes dienas bija 
spontāns pasākums. Harvardas 
universitātes students Heiss, 
kurš tajā laikā bija 25 gadus 
vecs, uz laiku pameta mācības, 
lai palīdzētu organizēt ipirmo Ze
mes dienu. Vēl arvien viņš ir 
šīs .kampaņas virzošais spēks. 
Šogad Zemes dienu organizēša-

naiASV ir izveidota rīcības ko
miteja 115 cilvēku sastāvā, ku
rā pārstāvētas 33 valstis. Hei-
sa grupai aktīvi palīdz vairākas 
mazākas organizācijas. Piemē
ram, grupa «Ēarth Day-20» 
Sietlā plāno milzīgu ekspozīciju 
amfiteātrī, kas ilgs vienu nedēļu 
ipirms 22. aprīļa. So izstāžu, 
muzikālo priekšnesumu un runu 
kolāža ar satelītu palīdzību tiks 
pārraidīta ASV studentu kole
džās un tirdzniecības centros. 
«Earth Day-20» palīdz sponso
rēt neformālo grupu organizēto 
akciju pret toksisko vielu izman
tošanu. Viens no Zemes dienu 
mērķiem ir panākt visu sabied
rības slāņu aktīvu iesaistīšanos 
vides aizsardzībā. Februārī kā
da grupa dosies turnejā pa ASV, 
lai aicinātu akcijā iesaistīties 
arī nacionālās minoritātes. Ame
rikā četras no piecām toksisko 
atkritumu glabātuvēm atrodas 
nacionālo minoritāšu apdzīvoto 
vietu tuvumā. Organizētāji cer, 
ka šim notikumam būs arī poli
tiska nozīme. Viena no Zemes 
dienu organizētājām, Kristīne 
Desera, saka: «Ja 1970. gads bi
ja problēmu apzināšanās laiks, 
tad 1990. gadā apkārtējai videi 
ir jākļūst par prizmu, caur ko 
tiek aplūkoti un pieņemti visi 
lēmumi. . . Es gribu redzēt mil
joniem vienotu cilvēku, saucam 
mūsu politiķiem: Hei, vai jūs 
mūs sapratāt? Mēs to domājam 
nopietni. Ja jūs mums neatbildē
sit, mēs atradīslrr kādu, kas at
bildēs.» 

«Zemes dienas-90» parādīs, 
cik daudz mums rūp mūsu pla
nēta. 
Un nākošās desmitgades uzde
vums ir šīs rūpes vērst stiprā 
un pastāvīgā darbībā, lai glābtu 
Zemi. 

(Informācija sagatavota no ār
zemju preses materiāliem) 
Latvijas Vides aizsardzības 
klubs un Latvijas Zaļā partija 
lūdz visas ieinteresētās 'perso
nas, iestādes, organizācijas, kas 
vēlas līdzdarboties, piedāvājot 
idejas, ieteikumus, vai sniedzot 
cita veida palīdzību pirmo Ze
mes dienu organizēšanā Latvijā, 
lūdzam zvanīt pa telefonu: 
612850, vai atnākt uz Kalncie
ma ielu 30, katru ceturtdienu 
no 15.00—18.00. 

GAIDĪSIM! 

UNIVERSITĀTES EKOLOĢISKAJĀ CENTRA 
var pieteikties studenti, kas vasarā vēlas strādāt zaļajās vienībās. 

Varat nākt pirmdienās pīkst. 15.00—18.00 Raiņa bulvāri 19, 5. 
telpā, telefons 225304, kā a r ī citās nedēļas darbdienās. 

Izmantojiet izdevības, ko var Iegūt sadarbojoties ar EKO centru, 
— liela darba objektu izvēle, 
— līgumu slēdz un par darba apstākļiem rūpējas EKO centrs, 
— vasarā būs iespēja piedalīties Dabas vienību festivālā, starp

tautiskajās ekoloģiskajās nometnēs. 
FIRMA GARANTĒ! 

AICINĀM! 
Līdz 5. aprīlim Filoloģijas fa- . gleznu Izstāde «Latvijas aina-

kultatē redzama filozofijas zin. 
kand. doc. Gustava Bušmaņa ' 

Atzīmējot 26. Artura Ozola 
dienut Filoloģijas fakultātes lat
viešu valodas katedra 20. martā 
rīkoja zinātnisko konferenci 
«Latvijas vietvārdi». 

Kas ir vietvārdi? Savu atbil
di, un domāju trāpīgu, devis 
Jānis Endzelīns: «Vietvārdi Ir it 
kā kāds zemes arhīvs, kas līdzī
gi dokumentu arhīviem var 
sniegt ziņas par bijušajiem lai
kiem.» 

Ja tie izzūd ,tos aizmirst, tad 

mirusi ir šī vieta, jo zaudējusi 
saikni ar tautas atmiņu. 

Filol. zin. kand. V. Dambe 
savā referātā par vēsturiskajiem 
vietvārdiem norādīja ,ka toponī-
mijas sākumi meklējami 12. gs. 
Mūsu senču mutēs Liepājas vārds 
skanējis citādi: Līva, Live, Li-
pala, bet Daugavas — Duna, 
Dune. 

No 1940. gada likvidēja ap
riņķus un pagastus, kas savu 
vietu bija raduši jau no 16. un 

Kompjūters māca dzīvot 
Pagājušā nedēļā Rīgā vieso

jās imitācijas kompjūterspēļu 
speciāliste no ASV Diana Sen-
nona, kuru uz Latviju bija uzai
cinājis Latvijas Universitātes 
Ekoloģiskais Centrs. 

1985. gadā beigusi Dartmun-
das koledžu ASV, specializācija 
— kompjūterprogrammu tehno
logs, piedalījusies 15 spēļu izvei
došanā un uz Rīgu atveda divas 
no tām — «A IDS» un «Stratē
ģija». Ar pirmo D. Sennona ie
pazīstināja Republikāniskā 
AIDS profilakses centra speciā
listus ,bet «Stratēģiju» aizrautī
gi spēlēja Valsts Dabas Aizsar
dzības Komitejā. 

— Mums kompjūterspēles aso
ciējas ar cilvēka un mašīnas 
dueli, viens pret vienu. Ar ko 
imitācijas spēles atšķiras no pa
rastajām kompjūterspēlēm? 

— Galvenā atšķirība slēpjas 
apstāklī, ka imitācijas spēlēs 
kompjūters ir tikai statista lomā, 
tas tikai sniedz nepieciešamo in
formāciju spēlētājiem. Tā arī ir 
priekšrocība šāda veida spēlēm, 
cilvēki šeit paši pieņem lēmu
mus, dažkārt pilnīgi negaidītus 
un arī realizē tos spēles gaita, 
protams, arī kā dzīvē to visu ie
tekmē dažādi apstākļi un nejau
šības, īpaši svarīgi ir tas, ka 
nekas nav noslēpts no cilvēka, kā 
tas ir kad viņš spēlē ar kompjū-
teru un neredz, kādi procesi no
risinās tajā. Imitācijas spēles 
tieši rada plašas komunikāciju 
iespējas starp cilvēkiem, jo jeb
kurš lēmums un rīcība tieši ie
tekmē pārējos spēlētājus. 

— Ko šī'spēle dod cilvēkam? 
— Raksturīgi ir tas, ka katra 

valstī cilvēki saņem tipisku iz
glītību, raksturīgu tieši šai : kon
krētajai valstij ,bet svarīgi ir 

uzrādīt visai pasaulei kopē
jas problēmas un iespējas tās at
risināt. Lūk, tieši šis princips ir 
spēles satura galvenā ideja. 

— Kā Tev patika mūsu audi
torija? 

— Talantīgi cilvēki! Galve
nais kritērijs, pēc kura var 
pārbaudīt, vai spēle ir iein
teresējusi auditoriju, ir vēlēša
nās izspēlēt to līdz galam. (Spē
le var ieilgt pat līdz 8—10 stun
dām). Šoreiz bija jāpaliek bez 
pusdienām, jo vēlme pabeigt 
spēli bija lielāka par izsalkumu. 

— Ko Tev pašai dod šo spē
ļu vadīšana? 

— Šādus imitācijas spēļu pa-
raugseansus esmu sniegusi 15 
valstīs un jebkuras spēles iznā
kums un auditorijas uzskati ir 
ļoti svarīgi, jo «Stratēģijas» pa
matprincipi, kuri tika izstrādāti 
Masačūsetsas Tehnoloģiskajā In
stitūtā pirms 20 gadiem .nemitī
gi tiek pilnveidoti, balstoties uz 
spēlētāju atsauksmēm un ierosi
nājumiem. 

— Vai kļūdas spēles laikā, 
pirmo reizi to spēlējot, ir rakstu
rīgas visiem, vai arī tas ir at
karīgs no cilvēku dzīves līme
ņa un mentalitātes? 

— Cilvēkiem ir raksturīgi 
kļūdīties un ļoti labi, jo tas mā
ca viņus nekļūdīties dzīvē. Spē
le ir ļoti grūta un tikai retos 
gadījumos to izdodas izspēlēt 
bez neprecizitātēm. Spēles kultū
ras ziņā ir svarīgi izprast, kāpēc 
cilvēki pielaiž kļūdas un kurā 
mirklī. Taču neapšaubāmi pa
stāv atšķirības starp spēles nori
si Latīņamerikā un šeit Latvijā. 

— Kā Tev patika Rīgā? 
— O, jā, šeit bija brīnišķīgi, 

it sevišķi vecpilsētā. 
BILS PURIŅS 

17. gs. Tādējādi, piemēram, 
nav vairs Ērgļu pagasta, kur dzi
mis Rūdolfs Blamanis. Zinu, ka 
Vecbaznīcas ciems pārvērties par 
Vecdaugavu un mistisku 3. cie
matu, ta aizmirstot, ka reiz šeit 
bijusi baznīca, nocietinājums, 
kapi. Šķiet, piemērus varētu tur
pināt bez gala. 

Filol. zin. kand. B. Laumane 
stāstīja par toponīniem un ape-
laUviem ar piedēkli — ait-. 

Latvijā izzuduši lauku un 
pļavu nosaukumi, kuri vienā 
vārdā izsaka aprakstošu teikumu: 
akminaite — akmeņaina vieta, 
ābolaite — āboliņš audzis, ru-
gaite — vieta, kur augusi labī
ba, rudzaite — vieta, kur augu
ši rudzi, auzaite, zirnalte utt. 

Filol. zin. kand. P. Vanags 
pakavējās pie Latgales, kur sen 
nelieto vārdu «sola», bet saka 
«sādža». Tur pārsvarā sastopami 
slāviskas cilmes vārdi, piemē
ram, Rumaki pārvērtušies par 
Rumakoviem. Krāslavas rajonā 
un ne tikai process ir visai sā
pīgs, jo latvieši ir pārkrievoju-
šies. 

Vai spēsim saglabāt latvisko, 
reiz uztverto un apzinās iepro
grammēto? 

Profesore M. Rudzīte atgādi
nāja, ka pēc vietvārdiem notei
ca etnisko piederību. 

Sākumā tiem piešķīra orientē
šanās nozīmi. 

Pakavējos pie valodnieku ska
tījuma uz vietvārdiem, bet ir 
vēl kartogrāfiskā metode šajos 
pētījumos. Lielu darbu dara Lat
vijas Kultūras fonds, veidojot 
«Tēvzemes vietvārdu atlantu». 
Atliek aicināt visus, īpaši stu
dentus atcerēties, kas viņi ir, no 
kurienes nākuši un kurp grib 
iet. Varbūt mēģināsiet? 

ILZE BRINKMANE 

ZINĀTŅU AKADĒMIJAS 
PRĒMIJAS 1990. GADA 

SAŅĒMUSI: 
fizikas un matemātikas zi

nātnēs par darbu «Frankeļa-
Kontorovas modelis ar anhar-
monisku mijiedarbību» Latvi
jas Universitātes Fizikas un 
matemātikas fakultātes absol
vents P, ZAPOLS — 150 
rubļi; 

ķīmijas zinātnēs par darbu 
«Silīcija un germānija orga
nisko savienojumu elektroĶī-
miskie pētījumi» Latvijas Uni
versitātes Ķīmijas fakultātes 
absolvente K. BROKA — 
150 rubļi; 

par darbu «Dimetilhidrazo-
no un dimetilhodrazīno kar-
bonskābju iegūšana un īpašī
ba» Latvijas Universitātes Ķī
mijas fakultātes absolvents G. 
KALNIŅŠ — 150 rubļi; 

bioloģijas zinātnes par dar
bu «Vektorplazmldas pB 329 
inserciju atvasinājumu rakstu
rojums» Latvijas Universitā
tes Bioloģijas fakultātes ab
solvente G. DUMPE — 150 
rubļi; 

par darbu « V — X I V gs. 
zemgaļu un latgaļu fiziskā at
tīstība (pēc osteoloģiskajiem 
datiem)» Latvijas Universitā
tes Bioloģijas fakultātes ab
solvents G. GERHARDS — 
150 rubļi; 

ekoloģijā par darbu «Dau
gavas ūdenskrātuvju kaskā
des ūdens sastāva vērtējums» 
Latvijas Universitātes Ģeo
grāfijas fakultātes absolvente 
L. KOLE — 150 rubļi; 

sabiedriskās zinātnēs par 
darbu ««Pēterburgas A\īžu>: 
darbība latviešu tautas apvie 
nošanā cīņai pret Baltijas pri
viliģēto kārtu jūgu» Latvijas 
Universitātes Vēstures un fi 
lozofijas fakultātes 5. kursa 
students G. APALS — 150 
rubļi; 

par darbu «Baltijas vācie 
šu loma «Zeitschrift für Ost 
forchung» izgaismojumā» Lat 
vijas Universitātes Vēstures 
un filozofijas fakultātes 4. 
kursa students K. KĻAVINS 
— 150 rubļi. 
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:ONI<UR! 

KAS DZĪVO 
VIŅĀ PUSE? 

KAD tu atvērsi smagās LIE
LAS MĀJAS durvis, 
TAD lesi taisni, 
TAD augšā tur, kur stāvēja 
Stučka tu neiesi .bet iesi vai pa 
labi, vai pa kreisi, 
TAD nokāpsi trīs pakāpienus uz 
leju, 
TAD iesi cauri plašai spoguļotai 
un mēteļotai telpai. Tevi pava
dīs ziņkārīgi acu pāri, 
BET tu atpakaļ neskaties — 
METIES TIK UZ PRIEKŠU! 
TAD, kad tu būsi ieskrējis (usi) 
ar pieri spoguļos, 
TAD fiksi palūrl PA KREISI un 
tu ieraudzīsi DURVIS. 
DURVIS Nr. » . 
TAD — vai nu tu iesi pa tām 
durvīm iekšā, vai neiesi. Tā 
nu ir TAVA personiskā darī
šana. 
BET — apdomā labi — aiz 
TAM DURVĪM tev solis daudz 
ko labu — teiksim darbu un 
dzīvokli RIGA, studijas dažāda 
kalibra galvaspilsētās u. c. 

KAS DZĪVO TANI PUSE? 
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si ziņu, ka 23. martā Universi
tāte tikšot pie cita nosaukuma, 
taču tas notika tikai pa pusei. 
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«CIK LABI 
JŪS PAZĪSTAT 

VĪRIEŠUS?» 
fS ZINU PIS к и ( Г Л Г и Ē i 

Vai Jums ir problēma atrast 
īsto viru? «Varbūt jūs pārāk 
maz zināt par tā saukto stipro 
dzimumu,» apgalvo amerikāņu 
psiholoģe Roberta Temes. Sis 
tests jums palīdzēs saprast vī
riešus. Uz katru Jautājumu atbil
diet ar «jā» vai «nē». Par kat
ru pareizu atbildi — 10 punkti. 

1) VĪRIEŠI ātrāk viļas; 
2) VĪRIEŠI ir agresīvāki; 
3) VĪRIEŠI pārtrauc biežāk; 
4) VĪRIEŠI var sliktāk ie
justies; 
5) VĪRIEŠI mazāk smēķē; 
6) VĪRIEŠI labāk izprot 

«ķermeņa valodu»; 
7) VĪRIEŠI ātrāk kļūst ne 

s uzticīgi; 
8) VĪRIEŠI retāk melo; 
9) VĪRIEŠI krīzes situācijās 
paliek mierīgi; 

10 VĪRIEŠI vairāk našķējas; 
PAREIZAS ATBILDES: 

1) NE. Ātrāk saniknojas. 
2) JA. Vainīga ir harmonija. 
3) NĒ. Sievietes vairāk Jau
tā. 

4) JA. Sievietēm ir labāka 
uztvere. 
5) JA. Viņi biežāk ar ciga
reti uzklausa. 
6) Nē. Jau mazas meitenes 
zina daudz. 
7) NE. 

8) NE. Sievietes ir godīgā
kas. 

9) NE. Sievietes paliek mie
rīgas. 

10. JA. Sievietes ēd veselīgāk. 
VĒRTĒJUMS. 

80—100 punkti. Kolosāli 
(ideāli). 

50—80 punkti. Jums vēl var 
palīdzēt. 

30—50 punkti. Kur Jūs dzī
vojat? 

Mazāk par 30: bezcerīgi. 
(No žurnāla «BILD») 

Numurā izmantoti INGAS RE-
CAS un ANITAS BULAS zīmē
jumi. 
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