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LATVIJAS STUDENT! 
Sis ir laiks, kad nākotnē jāskatās bez ilūzijām, lavā un Uvas 

tautas nākotnē. Tavas zināšanas ir vērtība tavai Tēvzemei. Latvija 
tika celta ar garu, gāzta ar varu. Šodien ar garu tā jāatjauno. Taču 
ir kāds draudošs spēks, kas var mūs noslaucīt no šis zemes vienā 
acumirkli. Mūžīgā cilvēces pretruna starp varu un garu kā negaisa 
mākonis bija un ir pār Latviju. 

Viens no nevardarbīgās filozofijas principiem ir šāds: «Jābūt pār
liecībai, ka Visums ir taisnības pusē, un tiem, kas tic nevardarbībai 
ir ari ticība nākotnei.» 

Kādam dzejniekam pieder šādas rindas: 
« . . . zieda un cirvja strīdā 
uzvarētājs vienmēr ir cirvis? 
bet cirvis ir truls un nesaprot 
ka smarža ir vilnis 
un viļņi viļņojas visumam pāri 
ari cirvjiem pāri» 

DISKUSIJA 

Lielajā aulā interesenti bija 
pulcējušies uz diskusiju par 
1940. gada notikumu izvērtēju
mu. To atklāja profesors E. 
Meļķlsls, aicinot aplūkot laiku no 
1940. gada 16. jūnija līdz au
gusta sakumam, jo šis posms Ir 
pamata tam, par ko šodien spriež 
tautā, par ko domā mūsu parla
mentārieši šeit un Maskavā. Te 
vajadzīgi ne tikai dokumenti, bet 
ari atmiņas. Nopietni jāanalizē 
arī sīkās detaļas. Tas vajadzīgs 
arī tāpēc, lad Maskava atzītu, ka 
Baltija varmācīgi iekļauta PSRS 
sastāvā. Bez tam Maskavas arhī
vi pašlalik ir maz pieejami. Jā
pieprasa to atvēršana. 

Tagad par 16. jūnija ultimātu. 
Latvijas sūtņa Kociņa sarunā ta
jās dienās ar Molotovu fiksēto, 
ka Jauno valdību veidos pēc 
Maskavas norādījuma. Tātad pat
stāvīgas valdības veidošanās ne
bija paredzēta. Ultimātam nebija 
tiesiska pamata, Jo 5. oktobra lī
gums paredzēja, ka nekādā mē
rā netiks skarta līgumslēdzēju 
pušu suverenitāte. Turklāt līdz 
ultimāta iesniegšanai nekādas 
pretenzijas Latvijai netika izvir
zītas. Ar ultimātu padomju puse 
pārkāpa arī 1932. gada īpašo 
paktu par konfliktu atrisināšanu 
mierīgā ceļā. 

1933. gadā PSRS un tās ro
bežvalstīs (arī Latvija) noslēdza 
konvenciju uzbrukuma definēša
nai (franču tekstā te lietots paš
laik pieņemtais apzīmējums — 
agresija). Sī dokumenta 2. pants 
definē agresoru. Par tadu, citu 
vidū, uzskatāms tas, kas savas 
valsts karaspēku ieved citas 
valsts teritorijā. Pie tam nekāds 
politisks, ekonomisks vai citas 
dabas apstāklis nav attaisnojums 
agresijai. Tāpēc Jau 16. jūnija 
ultimāts Ir agresijas akts. 

B. Daukšts. Dažas piezīmes 
par PSRS iestāžu kontaktiem tā 
saucamas tautas valdības sagata-
vošanā; 30. gados Rīgā aktīvi 
darbojas VOKS — Vsesojuznoje 
obščestvo kuļturnoi svjazd. 
VOKS uzdevums bija meklēt 
kontaktus, kas nākotnē varētu 
noderēt, tās darbinieki bija sub-
versie aģenti, jau kopš 1930. ga
da, ikad Krievijā Iezīmējās pa
vērsiens (1929. gadā Staļins sa
grābj varu). Lielai daļai vēlākās 
tautas valdības locekļu sakari ar 
PSRS rodas jau 30. gadu sāku
mā. Krrhenšteina brālis strādāja 
Maskava izlūkošanas pārvaldē. 

Apzināt 
un 

izvērtēt 
Tagadējos padomju avotos sa

stopam publikācijas ar izlaidu
miem, pie kam bez to norādes. 
Piemēram, izlaisti teikumi, kuros 
runāts par ģenerāli Dambitl vai 
ģenerāļa Baloža grupu. Starp ci
tu, kontakti ar Baloža grupu ne
bija tādi, kā Maskavai gribētos. 
Sākotnēji PSRS Interesējas par 
Kurciju, tad Smiļģi, beidzot Kir-
henšteinu — kā iespējamiem re
zidentiem. Sava loma izlūkošanā 
bija arī TASS korespondentiem, 
piemēram, Pēterim Veinim. Kopš 
1937. gada visu iespējamo kad
ru izraudzīšanu vada PSRS vēst
niecības darbinieki Clčajevs un 
Vetrovs. Cičajevs savās atmiņas 
raksta, ka daudz šajā darbā pa
līdzējis Vilis Lācis, kura līdzdar
bošanās Latvijas iestādēm nebija 
zināma. Tātad 1940. gadā izvei
dotā tautas valdība faktiski bija 
iepriekš sagatavotu ielikteņu val
dība, kas pakalpīgi darbojās oku
pantu interesēs. 

A. Stranga. Ir zināmi vairāki 
PSRS valdības mēģinājumi dibi
nāt marionetiskās valdības ārze
mēs. Piemēram, 1939. gadā 
Stokholmā" un 1940. gada maija 
Maskavā. Mazāk zināms mēģinā
jums ir 1938. gadā Parīzē. Te 
piedalījās bijušais Latvijas sūt
nis Francijā, Spānijā un Portu
gālē F. Clelēns. Viņš, draudot at
kāpties, pieprasīja Ulmaņa deml-
sionēšanu, un tā palika bez dar
ba. Clelēns bija ļoti godkārīgs, 
un vīnam bija cieši sakari ar 
PSRS.' Viņš plānoja gāzt Ulma
ni, lai dotu iespēju krievu armi
jai caur Latviju uzbrukt Vāci
jai. Viņš ievada sarunas ar 
PSRS par revolucionāras pagai
du valdības izveidi. Sociāldemo
krātu līderis Bruno Kalniņš šo 
plānu noraida kā avantūristisku. 
Arī citi ekstrēmisti (Rudēvlcs. 
Ozols) Maskavai nederēja. Val
dības locekļu kandidātus vaja
dzēja izmeklēt no mērenajiem, Jo 
grupai vajadzēja atstāt latviskas 
valdības iespaidu. 

O. Niedre. Cik toreizējās vē
lēšanas bija demokrātiskas? Vai 
ir atšķirības vēlēšanu procesā at
sevišķās Baltijas valstis? Vēlēša
nas organizēja viens centrs. To
mēr ir arī atšķirības. Igaunija 
un Lietuva balstījās uz autoritāro 
režīmu konstitūcijām. Latvijā bi
ja tikai 1922. gada satversme, 
kuras darbību Ulmanis apturēja. 
Tāpēc Latvijā 1940. gadā visvai
rāk lauza vēlēšanu likumu. 5. Jū
lijā publicēja likumu, ka nevis 
30 dienu laikā, bet līdz 10. Jūli

jam jāiesniedz kandidātu sarak
sti. Aģitācijai palika tikai 3 die
nas. Par derīgiem uzskatīja tikai 
tos sarakstus, kuros neviens kan
didāts nebija svītrots. Jāiesniedz 
bija vienīgi tikai centrālajai vē
lēšanu komisijai. 6. Jūlija pieņē
ma un 8. jūlijā publicēja kandi
dātu saraksta paraugu. Tikai pēc 
tam nāca centrālās vēlēšanu ko
misijas paziņojums, ka partijām 
jāiesniedz sava platforma, un tai 
jābūt iepriekš publicētai. Daž
kārt saraksti nebija noformēti at
bilstoši likumam. Piemēram, Lat
galē sarakstu bija parakstījusi ti
kai 6. Siguldas pulka kareivji 
un daži rīdzinieki, neviens latga
lietis. Daudzus sarakstus noraidī
ja tāpēc, ka nebija pierādījumu, 
ka platforma darīta zināma at
klātībai. Atis Ķēniņš savu sarak
stu ar Višinski bija saskaņojis. 
Višinskim tas bija rezerves va
riants. Taču pirms vēlēšanām šī 
saraksta dalībniekus apcietināja. 
13. jūlijā Klrhenštetns teica 
priekšvēlēšanu runu velētājiem, 
bet tajā nebija ne vārda par pie
vienošanos PSRS. «To, lūk. iz
gudrojot provokatori,» — viņš 
teica. Avīze «Rīts» deklarēja: 
«Kas atturas no vēlēšanām, tas 
ir tautas ienaidnieks». «Vēliet, 
lai nebūtu jākaunas no doku
mentiem, kuros trūks iespieduma 
par piedalīšanos vēlēšanās», — 
rakstīja to dienu laikraksti. Ir zi
ņas, ka tie, kas gāja kabīnes, ti
ka reģistrēti. Daudzos iecirkņos 
atradās liekie biļeteni. Centrālā 
vēlēšanu komisija tos padarīja 
par derīgiem. 

T. Pumpurlņš. Vēl par vēlēša
nām. Madonas rajonā LKP pār
stāvis paziņojis, ka kabīnē ieiet 
nedrīkst. Ir pat tādi vēlēšanu 
dienu protokoli, kur atzīmēti tie, 
kas iet kabīnēs. Visur bija klāt 
1—3 Sarkanās Armijas pārstāv
ji. Daudzi citas valsts pārstāvji 
kļuva par mūsu valsts deputātu 
kandidātu uzticības personām. 
Vēlēšanu komisijām vairākas rei
zes dienā bija jāiesniedz atskaite 
politpārvaldel. 

I. Gore. Publikācijām par 
1940. gadu jābūt krievu valodā, 
lai informētu latviski nelasošos. 
Tolaik ar Ulmani daudzi nebija 
apmierināti. Taču ir skaidrs, ka 
21. Jūnija demonstrāciju kāds 
īpaši organizēja. Pirmā persona 
jaunajā kabinetā bija Vilis Lācis. 
Cieši sakari ar LKP CK Lācim 
un E. Briedim nebija. Viņi kopā 
ar Latkovskl izstrādā demonstrā
cijas plānu. Vetrovs apsola pie 
cietumiem nogādāt tanketes. Vis
pār šis periods dalās divās daļās. 
Līdz 2. jūlijam noteicējs ir mi
nistru kabinets (bez komunis
tiem). Komunisti gatavojas orga
nizēt vietējo padomju vēlēšanas. 
Tad no Maskavas atved likumu 
par saeimas vēlēšanām. Par va
došo spēku kļūst LKP CK, kas 
pec Maskavas pavēles likvidē so
ciāldemokrātu partiju. Starp citu 
LPSR arhīvos nav stenogram
mas, ka Latvijas saeima būtu no
balsojusi par padomju varu. To 
pasludināja LKP CK otrais sek

retārs 2. Spure savā runā: 
« . . . līdz ar to es pasludinu pa
domju varu Latvija». Tad zāli 
atstāja to ārvalstu pārstāvji, kas 
bija atzinusi Klrliensieina val
dību. Deputāti Nacionālajā teāt
rī aizņēma apmēram 3 rindas. 
Kas gan piepildīja pārējo zāli? 
Attēlos redzams, ka balsojuši ne
vis deputāti, bet gan visa zāle. 
Delegācijā, kas pēc tam brauca 
uz Maskavu, bija 20 cilvēki. Та 
jāatzīst par nelikumīgu, jo aiz
brauca tikai 13 no paredzēta
jiem. Septiņus bez saeimas lē
muma nomainīja. Neaizbrauca 
Kalnbērziņš, Spure, Lācis. Di
vām sievietēm, kas bija delegāci
jas sastāvā, uzvilka tautas tērpus. 
Delegācijā nebija neviena, kas 
nebūtu beidzis kādu Krievijas 
augstskolu vai gadus 10 pava
dījis Krievijā — visi tekoši ru-
noja krieviski. Tomēr Maskavā 
runu tekstus viņi lasīja latviski, 
bet pēc tam tos tulkoja krievu 
valodā. 

1940. gada mantojums lr 
smags. Piemēram, lēmumu par 
1941. gada deportācijām Minist
ru Padome pieņēmusi kopīgi ar 
LKP CK. Tātad atbildība par to 
jādala. Vai A. Rubikam kā šīs 
politikas mantiniekam nevajadzē
tu daļu no savas partijas līdzek
ļiem Ieskaitīt represēto fondā? 

A. Puga. Pirms 18. jūlija ne
bija aicinājumu par padomju va
ru. Bet jau nākamajā ddenā «Cī
ņa» raksta, ka demonstrācijā iz
paudusies vienota darbaļaužu 
prasība. 

Viss ritēja saskaņā ar Hitle
ra—Staļina plānu. 

Vienlaikus ar represijām Lat
vijā izplatījās markslsma-ļeņinis-
ma fanātisms. 

Strauta kungs. Mans tēvs bija 
tautas saeimas deputāts profesors 
Galenleks. Kad jautāju: «Kāpēc 
tu ta vadīji saeimas sēdi?», viņš 
atbildēja: «Man lika». Viss bija 
jau iepriekš izplānots. Pirms sē
des man pienāca klāt PSRS sūt
nis Derevjanskis, iedeva papīra 
lapu un teica: «Sēdi vadot, pie
turieties pie šī protokola». «Cīņā»' 
ir publicēti fotouzņēmumi, kur 
redzams, ka visapkārt valdībai 
bija milzums padomju virsnieku. 
«Ja gribēji palikt dzīvs, pretī 
balsot nedrīkstēja», tekā tēvs. 

Tiem, kas brauca uz Maskavu, 
katram Jau darīja zināmu, par ko 
būs jārunā. Tēvam uzdeva par 
analfabētismu un zemo Izglītības 
līmeni Latvijā. Viņš teica: «Ko 
gan kolēģi sacīs. Ja tādu runu 
turēšu?» un nerunājis neko. 
(Red. piezīme. Tolaik Eiropā 
augstākās izglītības ziņā Latvija 
bija otrajā vietā, pirmajā — 
Igaunija). 

Maskavā viesnīcā katram de
legātam pasniegta aploksne ar 
pieciem tūkstošiem rubļu. 

Diskusijās ieklausījās 
AIVARS JANSONS 

MEMORIA 
UNIVERSITAS 

LATVIENSIS 
Blakus arhīvu, muzeju mate

riāliem un publikācijām arvien 
lielāku nozīmi vēstures pētīju
mos, it sevišķi tā saucamā indi
viduāla faktora atKtāšanā, sāk 
ieņemt vēstures atmiņa, mutvār
du vēsture (oral history). 

Sī mutvārdu vēsture pastāv 
blakus rakstītajai vēsturei, daž
kārt esot no tās atšķirīga, taču 
nereti būtiskāk izteic vēstures 
procesu un vairāk ietekme tau
tas vēstures apziņu nekā rakstīta 
vēsture, vismaz par pēdējo simt
gadi. Tāpēc, uzsākot Latvijas 
Universitātes vēstures pētījumus, 
LU Latvijas vēstures katedra ai
cina visus bijušos un esošos LU 
mācību spēkus, darbiniekus, stu
dentus, viņu tuviniekus un visus, 
kuriem atmiņa glabā notikumus 
LU atsevišķu fakultāšu vai cilvē
ku dzīvē tos uzrakstīt un nodot 
Latvijas vēstures katedras rīcī
bā. Atmiņās pēc Iespējas jācen
šas minēt darbojošās personas, 
notikumu vietas un gadus. Esam 
iecerējusi savākt un ar augšmi
nēto nosaukumu «Latvijas Uni
versitātes atmiņas» publicēt tas 
visvairāk par laiku no 1919. ga
da līdz mūsdienām. Taču, ja Ie
spējams, atmiņas varētu skart ari 
agrāku laiku — mācības spēku, 
darbinieku un studentu dzīvi 
pirms LU nodibināšanas. Pēc ie
spējas jāpievieno dokumenti, fo
togrāfijas u. c. materiāli. 

Darbs jau sācies. Sevišķu uz
manību atmiņu uzrakstīšanai pie
vērsusi profesore L. Birziņas 
kundze, kura jau nodevusi vairā
kus pierakstus. Atmiņu pirmo sē
jumu iecerēts nobeigt 1990. ga
da decembrī, lai varētu nodot ie
sniegšanai 1991. g. febnuārī. 
Konsultācijas sniedz Latvijas 
vēstures katedra Brīvības bulv. 
32, III stāvā, tālrunis 282297. 
Ja teicējs pats kaut kadu iemes
lu dēļ nespētu atmiņas pierakstīt, 
lūdzu pieteikties pa minēto tele
fonu. Pie Jums ieradīsies LU 
Vēstures un filozofijas fakultātes 
studenti un tās pierakstīs. Varbūt 
Jūs zināt Jau uzrakstītas atmi
ņas? Ja to autors no rokraksta 
negribētu šķirties, būsim pateicī
gi par iespēju izgatavot mašīn
raksta norakstu. Pētīsim Latvijas 
nacionālā garīgā centra likteņ
gaitas, zaudējumus un uzvaras, 
meklējumus un atklājumus, kļū
das un neveiksmes. Piedalīsimies 
mūsu Alma Mater dzīves stāsta 
rakstīšanā! 

Prof. HEINRIHS STRODS, 
Latvijas vēst. katedras 

vadītājs 



UniVER/ITATE/ AVÍÍ 

OLIMPIĀDE EKONOMIKAS ZINĀTNE 
iyyu. gada 17. aprīli notika Politekonomijas katedras organizētā 

olimpiāde par mūsdienu aktuālajām ekonomikas problēmām. Pārstā
vētas bija Ekonomikas un Juridiskas takultates 6 studentu komandas. 

Olimpiāde notika divās dalās. 
Pirmajā daļā studenti komentēja 
kādu no PSRS likuma «Par īpa
šumu PSRS» pantiem. Vērtēšanā 
piedalījās gan studenti, gan žū
rija. Visaugstāko punktu skaitu 
savāca Juridiskās fakultātes die
nas nodajas I kursa un vakara 
nodaļas II kursa komanda. īpaši 
gribas izcelt vakara nodaļas Ju
ridiskās fakultātes studentes Dai
gas Suharevskas komentārus, jo 
atbilde bija tik pilnīga un izsme
joša, ka pārējām komandām 
praktiski nebija ko papildināt. 

Otrajā dajā studentu komandas 
noteiktā secībā uzdeva jautāju
mus viena otrai. Par atsevišķiem 
jautājumiem izvērsās dzīva dis

kusija. Pēc šāda principa olim
piāde notiek jau otro gadu. 

Jāatzīmē Juridiskās fakultātes 
dienas nodaļas I kursa studenti: 
J. Brazovskis, I. Krūms un L. 
Liepa, kā ari dienas nodaļas 
tautsaimniecības pl. specialitātes 
II kursa studentu komanda kopu
mā. Aktīvi diskusijā piedalījās 
dienas nodaļas grāmatvedības 
(budžeta) specialitātes studenti: 
K. Ieviņš, D. Cinītis un S. Mi-
z::ne. Ar sevišķi lielu aktivitāti 
izcēlās Ekonomikas fakultātes 
rūpn. pl. specialitātes dienas no
daļas II kursa students U. Straz
diņš, parādot labas zināšanas un 
erudīciju. Olimpiādē spilgti pa
rādījās atšķirības, kā vienu un to 
pašu jautājumu uatver un ko

mentē topošie juristi un ekono
misti. 

Pēc iegūto punktu skaita olim
piādes rezultāti ir šādi: 

1. vieta — Juridiskās fakultā
tes, tiesību zinātņu spec., dienas 
nodaļas I kursa komandai (111 
punkti): 

2. vieta — Juridiskās fak. tie
sību zinātņu spec., vakara noda
ļas II kursa komandai (107 
punkti): 

3. vieta — Ekonomikas fak. 
Tautsaimniecības pl. spec., die
nas nod. II kursa komandai (89 
punkti). 

Pēc olimpiādes rezultātiem var 
izdarīt secinājumu, ka ekonomis
tiem ir nepieciešami tiesību zi
nātņu pamati un juristiem ekono
mikas zinātņu pamati. 

Žūrijas komisijas uzdevumā 
pasniedzēja Daira BARANOVA 

ĪSTA UZŅĒMĒJA DARBĪBA NES AUGĻUS 
Turpinām uzklausīt viedokļus par ekonomiskās izglītības aspek

tiem. Kā ekonomikas jautājumos orientējas paši ekonomisti un ari 
žurnālisti, savas domas izteiks Ekonomikas fakultātes rūpniecības 
ekonomikas un plānošanas katedras vadītājs JĀNIS VITKOVSKIS. 

— Šobrīd Joti svarīga ir mūsu 
visu ekonomiskā domāšana. Mēs, 
žurnālisti, pārsvarā ekonomiskos 
procesus uztveram ar emocijām 
un tas ne vienmēr ir labi. Zinu, 
ka jūs šobrīd lasāt lekciju ciklu 
žurnālistikas specialitātes studen
tiem, kāds ir šis līmenis un kā
dam tam būtu jābūt, kā tiek pa
sniegta ekonomiskā Izglītība citu 
specialitāšu studentiem? 

— Jā, preses loma mūsu at
klātuma apstākļos ir ļoti pieau
gusi. Sajā sakarā ir jādomā par 
žurnālistu kadru sagatavošanu, 
es kā ekonomists esmu ieintere
sēts, bez šaubām, lai arī žurnā
listi labi orientētos mūsu ekono
mikas jautājumos. Šķiet, nav ne
vienas dzīves, darba vai ražoša
nas sfēras, kura nebūtu saistīta 
lielākā vai mazākā mērā ar eko
nomiku, jo tā jau ir pamatā vi
sam pārējam, un tādēļ arī žur
nālistam — vienalga kultūrā, 
lauksaimniecībā vai zinātnē, ko
mentējot faktus vai notikumus, 
viņam tik un tā ir jāizprot arī 
ekonomiskie procesi, kas notiek 
šajā sfērā vai nozarē un visā re
publikā kopumā. Līdz šim tika 
fetišizēta ražošana pati kā tāda 
no sava tehniski tehnoloģiskā as
pekta, bet aiz kadra vienmēr pa
lika jautājumi, kas bija saistīti 
ar darba samaksu, strādājošo so
ciālajiem un sadzīves momen
tiem. Ne tik sen rakstīja avīzēs, 
rādīja TV, stāstīja radio tikai 
par sociālistisko sacensību, jau
nām metodēm un tehniku, darba 
ražīgumu un produkcijas apjo
mu. 

Šobrīd, kad mēs sakām, ka 
esam pārorientējušies uz sociālo 
faktoru, t. i., uz cilvēku, tad arī 
ir jāpārorientējas visā mūsu pro
pagandas darbā. Žurnālistiem jā
padziļina politekonomiskas zinā
šanas pretēji tam, kas bija ag
rāk. Vairāk laika jāveltī mūs
dienīgām analīzes vadīša
nas metodēm, kaut gan tas ie
tilpst musu programmā, nodarbī
bu skaits varēja būt lielāks. 

— Kā ir ar pašu ekonomikas 
specialitāšu studentu apmācību? 
Latvijas Universitātē 20. un 30. 
gados centās ieviest tādus priekš
metus, kas tieši tobrīd ir nepie
ciešami tautas saimniecībā. Kā 
mēs šobrīd reaģējam, cik ātri? 
Vai ir iespējams momentā ieviest 
jaunu specialitāti, Ja tā lr loti 
vajadzīga? 

— Jā, esam atkāpušies, kā 
agrāk teica, no Maskavas diktā
ta, kad vajadzēja stingri ievērot 
tipveida mācību plānus, varējām 
variēt tikai nelielā speciālo dis
ciplīnu apjomā, kuru stundu 
skaits bija 10% no kopstundu 
skaita. Stāvoklis ir mainījies un 
mūsu rektors profesors Juris Za
ķis šajā ziņā ir progresīvs cil
vēks un Jauj fakultātēm un ka
tedrām pilnīgu rīcības brīvību 
mācību plānu izstrādāšanā. So 
brīvību gribam izmantot tādējā
di, ka komplektēsim tādu mācī
bu disciplīnu sastāvu un struktū

ru, kāda atbilst mūsu republikas 
vajadzībām. Manuprāt, vajag 
orientēties vairāk uz universālu 
ekonomistu sagatavošanu, jo Lat
vijā neesam tik bagāti, lai varē
tu apmācīt šauras specialitātes, 
jo aiz katras no tām stāv daudz 
cilvēku un jādomā, kur viņus 
pēc tam Iekārtosim darbā. 

Iecerēts, ka līdz 3. kursam 
ekonomisti varētu mācīties pēc 
vienota disciplīnu bloka. Tās ir 
disciplīnas, kas jāzina gan sta-
tistiķim, gan plānotājam, gan 
vadītājam utt. Līdz 3. kursam 
jaunajam speciālistam būtu jā
atrod sava nākaimā darba vieta, 
jo šogad sadale, kāda tā bijusi 
līdz šim, notika pēdējo reizi. Ar 
nākošo gadu valsts sadale vairs 
nepastāv, studentiem pašiem Jā-
meklēl sev darbs. 

Lad viņi sameklē tādu uzņēmu
mu, ar kuru varētu noslēgt indi
viduālu līgumu, ka pec beigša
nas ies tur strādāt, līdz ar to arī 
mācību process atvieglināsies, un 
mums būs patīkamāk strādāt, ja 
zināsim, ka varēsim šim studen
tam dot tādas speciālās disciplī
nas pēdējos divos gados, kas bus 
vistuvāk viņa izvēlētajai specia
litātei. Arī diplomdarbs un kursa 
darbi būs ar to saistīti. Jācer, ka 
tur ļoti laipni uzņems praksē, Ja 
vēlēsies varēs piestrādāt pa vasa
rām, brīvo laiku vai pa vaka
riem. Jaunais speciālists, aizie
dams uz šo uzņēmumu pēc augst
skolas beigšanas, jau momentā 
var Iekļauties darbā, sadzīvē utt. 
Tā kā šajā gadījumā būsim pie
tuvinājuši mācības procesu tieši 
ražošanas vajadzībām. 

Kas attiecas uz jaunināju
miem, virzāmies uz tirgus ekono
miku, tādēj mācām tādas discip
līnas kā marketinga teorija, ārē
jie ekonomiskie sakari, Jo esam 
uzņēmuši kursu uz dažādu kop
uzņēmumu veidošanu, paredzētas 
fakultatīvas nodarbības arī sveš
valodā, lai varētu brīvi sarunā
ties. Līdz šim valodu mācīšana 
neko lielu nav devusi. Sajā kur
sā ietilpst arī tas, kā vajag no
formēt dokumentus, kā tas lr pie
ņemts starptautiskajos sakaros. 
Tāpat arī biznesa valoda un lek
sikons. Ir vēl virkne speciālu 
priekšmetu, kur tiek pētīta ār
valstu uzņēmumu ekonomika, or
ganizācija, pārvalde. Daudz stun
du ir veltīts socioloģiska rakstu
ra disciplīnu apgūšanai. So lek
ciju kursu lasa lietišķās sociolo
ģijas katedras pasniedzēji. 

Sie speciālisti varēs iekļauties 
tautas saimniecībā tikai pēc ple
ciem gadiem. Diez vai mums ir 
tik daudz laika gaidīt, tādēj Eko
nomikas un arī kaimiņu fakultā
tē lr nolemts, ka ar šo specdis-
ciplīnu palīdzību varam pār
orientēt daļu no studentiem uz 
ārējiem ekonomiskiem sakariem, 
jo arī ražošana jau negaida. 

Jat iks pieņemti likumprojekti 
par īpašumu, nodokļiem, budže
tu, uzņēmēju darbību, tad jau 

varbūt ar nākošo gadu varē
tu sākt pārkārtot visu mūsu tau
tas saimniecību uz jauniem eko
nomiskiem un tiesiskiem pama
tiem. 

— Tad varbūt izdosies pēc ie
spējas vairāk piesaistīt uzņēmī
gus cilvēkus, topošie ekonomisti 
būs tādi, kādus mēs viņus gai
dām, jo šobrīd nāk mācīties ne 
vienmēr tie, kas botu ar pers
pektīvu kļūt spējīgi baņķieri vai 
tamlīdzīgi. Tā tas lr? 

— Daudzi jaunieši redz, ka 
uzņēmīgi cilvēki šodien dzīvo ļo
ti labi un brauc mersedesos. Līdz 
šim ekonomists nebija prestiža 
profesija, jo vispār speciālisti 
ar augstāko izglītību saņēma 
(diemžēl vēl saņem) zemas algas, 
tādēļ augstskolās noticis straujš 
feminlzācijas process, bet, kā 
jebkurā dzīves un darba Jomā, 
arī te vajadzīgs līdzsvars. Ta
gad, kad zēni redz, ka īsta uz
ņēmēja darbība, kam pamatā lr 
ekonomika, nes labus augļus, ce
ru, ka šie jaunie apstākļi stimu
lēs jaunos cilvēkus nākt studēt. 

— Vai šobrīd, ja tā varētu 
teikt, notiek dabīga atlase, Ja jūs 
konstatējat, ka potenciālais ab
solvents nav atradis kontaktu ne 
ar vienu uzņēmumu u. tml., nav 
viņam tādas spējas, lai kā jūs 
būtu centušies viņam kaut ko 
dot, vai viņš tik un tā saņems 
diplomu un ies strādāt, vai jūs 
pateiksiet, nē, mēs diplomu ne
izsniegsim. Vai vēl līdz šim ir 
obligātais skaits un vēl tfi tas 
turpinās? 

— Ja jau cilvēks ir Universi
tātē uzņemts un ja viņš ir izpil
dījis minimālo mācību program
mu, tātad nokārtojis sekmīgi vi
sas disciplīnas, kas ir paredzē
tas mācību plānā, mums nav tie
sību viņam nedot diplomu. Bet 
Iespējams, kādu laiku viņš bus 
bezdarbnieks. Tā tas bieži lr arī 
ārzemēs. Ir zināms bezdarbnieku 
skaits un tajā pašā laikā avīzes 
ir pilnas ar sludinājumiem, ar ai
cinājumiem uz darbu, tātad, vai 
nu neatbilst kvalifikācijai, vai 
kaut kādi citi nosacījumi. 

Ja atgriežamies pie tada stu
denta. Ir divi ceļi: ja viņš var 
samaksāt par apmācību, tad dip
loms faktiski ir izpirkts, tad 
viņš var darīt ko grib. 
Bet, ja mēs esam viņu ap
mācījuši un ari patērējuši līdzek
ļus, tad viņam ir jāiekļaujas sa
biedriski derīgā darbā. Varam 
dot zināmu laiku, ja darbu ne
atrod, tad mēs caur darbā Ie
kārtošanas biroju vai caur darba 
biržu, kas nu būs _ savu laiku, 
piedāvāsim un varbūt pat uzsple-
distm. ka viņam ir jāiet tur un 
tur. Varbūt mani var uzskatīt 
par ļoti stingru šais jautājumos, 
par nehumānu, bērt ja jau ejam 
visā mūsu sabiedrībā uz tādiem 
ekonomiskiem pamatiem, tad zi
nāmai atbildībai šim studentam, 
jaunajam speciālistam ir Jābūt. 
Galu galā — tā jau nedrīkst ro
taļāties. 

— Cerēsim, ka kļūt par eko
nomistu turpmāk būs prestiža lie
ta. 

Sarunājās ILZE BRINKMANE 

EKSPRES-
KONKURSS 
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Iepazinušies ar konkursam 
par studentu dzīvi iesniegtajiem 
materiāliem, nolemjam: 

pirmo vietu nepiešķirt, 
otro vietu piešķirt Filoloģijas 

fakultātes 4. kursa studentam 
Dmitrijam Martakam par rakstu 
«Vienīgā» (krievu vai.). 

Žūrija 
* * * 

КОНКУРС 
Ознакомившись с материалами 

конкурса на лучший рассказ о сту

денческой жизни, постановляем: 

первого места не присуждать, 
второе место присудить матери

алу «Единственная...» студента 
4 курса филологического факуль

тета Д М И Т Р И Я МАРТАКА . 

Ж Ю Р И . 

KADA, STUDENT, 
IR TAVA IKDIENA? 

Sajā anketā mēs lūdzam Jūs bridi padomāt par savu studenta 
ikdienu un uzrakstīt savus ieteikumus un jautājumus. Anketas re
zultāti būs noderīgi Latvijas Universitātes Studentu arodbiedrības 
komitejai, lai labāk izzinātu un palīdzētu risināt Jūsu problēmas. 
Par aptaujas rezultātiem Jūs visdrīzākā laikā informēs Universi
tātes avīze. 

Bieži vien ikdienas dzīvē mums rodas problēmas un jautājumi, 
kas saistīti ar mācībām un sadzīvi, brīvā laika pavadīšanu. Lū
dzam uzrakstīt iespējamos jautājumus un ieteikumus: 

1. Kopmītnes sadzīves problēmas. 
2. Ar pašdarbību, sportu saistītie jautājumi. 
3. Brīvā laika pavadīšanas iespēju uzlabošana. 
4. Ar komjaunatnes un partijas organizāciju darbu saistītie 

jautājumi. 
5. Studiju darba problēmas. 
6. Personīgais budžets. 
7. Citas problēmas un jautājumi. 
Varat uzdot jautājumus jebkuram cilvēkam, kas pārstāv Univer

sitātes vadošos posmus (rektoram, prorektoriem, dekāniem, Stu
dentu klubam, Sporta klubam, Studentu centram, Studentu arod
komitejai, Komļaunatnes komitejai utt.). 

KAM Uñí KĀDUS JAUTĀJUMUS JOS GRIBAT UZDOT? 
1. Jautājums adresēts 
Jautājums? 
2. Jautājums adresēts 
Jautājums? 
3. Jautājums adresēts 
Jautājums? 
Pateicamies par palīdzību! 
STUDENTU ARODKOMITEJA lūdz aizpildīt šo anketu un no

dot to mums (Raiņa bulv. 19, 30A telpa), vai savas fakultātes 
arodblrojā. 

P Ā R R E Ģ I S T R Ē Š A N Ā S A N K E T A 
Lai nodrošinātu Latvijas Universitātes studentiem tiesības izvēlē

ties būt vai nebūt par arodbiedrības biedru, studentu arodkomiteja 
nolemj veikt arodbiedrības biedru pārreģistrēšanu, kuras rezultātā 
visi tie, kas nebūs pārreģistrējušies, tiks no arodbiedrības biedru 
skaita svītroti, t. i., izslēgti. 

Pārreģistrēšanas kārtību nosaka fakultātes arodbirojs. 
Visiem, kas vēlas būt un palikt par arodbiedrības biedru, lūdzam 

aizpildīt anketu. 
Vārds — 
Uzvārds • 
Tēva vārds 
Dzimšanas gads, datums * 
Mēnesis un gads, kad iestājies arodbiedrībā — — 
Organizācija, kas izdevusi biedra karti 
Mājas adrese, telefons 
Datums 
Paraksts 

Jūs varat aizpildīt šo anketu un nodot to savas fakultātes arod-
birojā, vai arī saņemt šāda parauga anketu fakultāšu arodbirojā un 
aizpildīt to. 

Termiņš 1. jūnijs. 
Informācijai: tie. kuri nebūs vairs arodbiedrības biedri, sanato-

rija-profilaktorija, diētiskās ēdināšanas, sanatoriju, pansionātu ce
ļazīmes būs jāiegādājas par pilnu cenu, nevarēsit saņemt arī pa
balstus no arodbiedrības sociālās nodrošināšanas fondiem, utt., bet 
nebūs jāmaksā biedru nauda (0,20 kap.). 

UZMANĪBU! 
1990. gada 30. maijā, 15.00 LU Mazajā aulā tiek aicināti pār

stāvji no visām Latvijas Universitātes fakultātēm, LU formālām un 
neformālām organizācijām uz diskusiju par studentu pašpārvaldes un 
administrācijas attiecībām. 

Informācija pa tālruņiem: 
223066 (SAK Jānis), 
228320 (SIF Ilmārs). 

LU Studentu arodkomiteja, 
Studentu Iniciatīvas fonds. 



AVĪZE 
VIEDOKĻI 

PAR IZGLĪTĪBAS PROBLĒMĀM 
Viens no ASV lielajiem ziņu žurnāliem — «U. S. News and 

World Report* — katru gadu sakopo Informāciju par Amerikas 
augstākās izglītības Iestādēm un uzraksta ziņojumu par «Amerikas 
labākajām koledžām». Sā gada ziņojuma ievadā žurnāls Ieteica trīs 
mērauklas, kas palīdzētu izlemt, vai universitāte ir laba, vai slikta: 
labai universitātei ir «stiprs» mācību spēku korpuss, «Inteliģenti, zi
nātkāri un enerģiski» studenti, «nepieciešamais finansiālais atbalsts 
un Institucionālais atbalsts». 

Šogad par labākajām ASV 
universitātēm žurnāls * atzina pa
saulslavenas, gadu simtiem vecās 
«efejas līgas» universitātes: Hār-
vardu, Jeilu, Prinstonu (par 
«efejas līgas» universitātēm tās 
sauc lielā vecuma dēj — to stal
tās ēkas jau sen ir paguvušas no
augt ar efejām). Mēs Latvijā va
ram jautāt, kāpēc Hārvarda ir 
«laba» universitāte. Būtiskāks ir 
jautājums — kāpēc salīdzināt 
Latvijas Universitāti ar Hārvar-
du būtu tas pats, kas salīdzināt 
pamatskolas tautas deju kolektī
vu ar Lielā Teātra baletu? 

Es esmu Latvijas Universitātē 
pasniedzis angļu valodu un žur
nālistiku kopš 1989. gada sep
tembra. Jākonstatē, ka LU neat
bilst nevienam no augšminētā 
"žurnāla kritērijiem par labu uni
versitātei. Bet es steidzos pie
bilst, ka visi trīs kritēriji ir 
acīmredzami savstarpēji saistīti. 
Ja LU studenti nav «inteliģenti, 
zinātkāri un enerģiski,» tas varē
tu būt lielā mērā tāpēc, ka LU 
mācību spēku konpuss nav īsti 
«stiprs». Bet tas savukārt dro
ši vien ir vismaz daļēji tāpēc, 
ka vienīgais «institucionālais at
balsts», kuru LU administrācija 
(LPSR valdība) pēdēja pusgad
simta laika sniegusi, ir bezgalīga 
Iejaukšanās Universitātes mācību 
plānā ar savu idiotisko ideoloģi
ja. Lūdzu mani neparprast — 
Latvijas Universitātē ir mācību 
spēki, kuri dara visu iespējamo, 
lai savus studentus izglītotu so
ciālistiskās paradīzes iespēju ro
bežās. Ir studenti, kuri mācības 
ņem nopietni. Svešvalodu kated
rā" esmu redzējis gan vienu, gan 
otru. Bet es ari esmu pietiekami 
dārdējis studentus sūdzamies par 
pasniedsēju zemo kvalitāti un pa
sniedzējus sūdzamies par studen
tu zemo_ kvalitāti, lai spriestu, ka 
gluži kārtībā ne viens, ne otrs 
korpuss nav. Un tāpēc vietā lie
kas dažas salīdzinošas pārdomas 

par Amerikas Izglītības sistēmu 
un musu Republikas «nopelniem 
bagāto» augstākās izglītības ie
stādi: 

1) Amerikas universitātēm 
nav ideoloģijas. Par Kārli Mark-
su mācās filozofijas studenti, par 
politekonomiju — ekonomisti un 
politzlnātnieki. Ir apsveicami, ka 
LU sak no saviem mācību plā
niem izskaust visus muļķīgos 
pseidopriekšmetus (to priekšgalā 
«zinātnisko komunismu» — ko
munisms, mīļie izglītības līderi, 
nav zinātne, tas ir teorija, un 
pie tam pilnīgi neizdevusies teo
rija), bet šis process Ir jāpaātri
na. Turklāt, uz pēdām ir jālik
vidē komunistiskās partijas or
ganizācija Universitātē. Komu
nisms kā teorija nevar izturēt 
pat vispaviršāko zinātnisko iz
meklēšanu. Universitāte ir vieta, 
kur vismazāk vajadzētu atrast šīs 
morāli bankrotējušās muļķības 
mākslīgās un piespiestās kliķes. 

2) Amerikas universitāšu iz
glītībā ir viens elements, kura 
Latvijas Universitātē nav — bai
ļu sajūta. Kad es mācījos univer
sitātē, tad arī es reizēm neaiz
gāju uz lekcijām. Bet es zināju, 
ka man par to būs, ļoti Iespē
jams, jāatbild. Bija klases, ku
rās pārlieka lekciju kavēšana no
zīmēja pazeminātu atzīmi. Selt 
pirmajā semestrī man_ bija stu
denti, kas no 16 lekcijām apmek
lēja piecas. Man kauns atzīties, 
ka es nevienu no viņiem neiz
gāzu, lai gan tas viņiem pienā
cās. So semestri es kļūdu neat
kārtošu. Mani studenti zina, ka 
katrs, kurš kavēs vairāk par trim 
lekcijām, dabūs automātisko div
nieku. Tas izklausās tirāniski, 
bet es ieteiktu visiem LU pasnie
dzējiem šo paraugu pieņemt. Kad 
es vienu pēcpusdienu par saviem 
«neklātniekdem» sedzējos svešva
lodu katedrā, kāds cits pasnie-
dsējs man paskaidro ja: «Raizē
jieties tikai tad, ja jums regulāri 

sāk Iztrūkt vairāk par pusi. Ci
tādi tas Ir pavisam normāli». Es 
sacīju, ka varbūt tas ir ierasti, 
bet normāli tas nav nekādā zi
ņā. LU ir universitāte, ne bērnu 
dārzs. Studenti, kas to neprot 
pienācīgi novērtēt, lai meklē citu 
nodarbošanos. 

3) Bet ja mēs gaidām no stu
dentiem cītīgu lekciju apmeklē
šanu, tad mums jāsagaida arī cī
tīgu pasniedzēju sagatavošanos. 
Ik dienas dzirdam sūdzības par 
«stagnātlem» Latvijas valdībā. 
Vai tādu nav arī Latvijas Uni
versitātē? Varbūt tas izklausās 
nežēlīgi, bet prom viņus! Univer
sitātei ir jāieņem nozīmīgākā vie
ta mūsu nākamo paaudžu saga
tavošanā Jaunajai Latvijai un 
brežņeviskas smadzenes te vairs 
neder. Kas augstāko izglītību vēl 
Joprojām uzskata par Ideoloģijas 
propagandas avotu, lai vācās ārā 
no izglītības sistēmas — viņiem 
vietas te nav. Amerikas univer
sitātēs par profesoru var kļūt ti

kai ar visaugstākā, t. 1., doktora, 
grāda iegūšanu, un profesorus 
universitātes pieņem darbā tā-
pēc^ ka viņi ir kvalificēti, nevis 
tāpēc, ka viņiem kabatā ir parei-
sa politiskā apliecība. 

4) Tiem pasniedzējiem, kuri 
pēc augšminētās «pārkārtošanās» 
paliek uz vietas, Ir jādod plašā
kas iespējas papildināt savas zi

nāšanas. Svešvalodu fakultātē re
tais pasniedzējs ir viesojies an
gliski vai franciski runājošās 
valstīs, kur nu vēl tādās studējis. 
Zinātnisku priekšmetu pasniedzē
jus vēl joprojām traucē tas, ka 
šai valstī tik Ilgi pastāvēja nejē
dzīga doma, ka ir tādas lietas kā 
«Komunistiska bioloģija», «sociā
listiski fizikas principi» utt. Lai 
arī cik ļoti varenās Padomijas 
aizstāvji to nevēlas atzīt, zinātne 
Rietumos ir attīstījusies daudz 
tālāk nekā zinātne Padomju Sa
vienībā. Kalifomijas Tehnoloģi
jas institūtā profesoru amatos 
strādā 21 Nobela prēmijas lau
reāts. Cik - tādu strādā LU vai 
pat Maskavas universitātē? 

5) Svešvalodas katedras mā
cību grāmatas ir patētiski nove
cojušas. Angļu valodu vēl jopro
jām mācas, lietojot stāstiņus par 
Ļeņina uzvarēšanas laiku Londo
na, leievizijas žurnālistiku ma
ča ar gadu desmitiem vecu teh
noloģiju. Jaunie Augstākās Pa
domes kandidāti solīt sola paaug
stināt budžeta devu izglītībai. 
Mans konkrētais priekšlikums šai 
sakarā būtu slēgt ienīsto un tau
tai r,ederigo čeku un viņas re
sursus atdot Universitātei. Ja tas 
vēl ir par maz, tad varētu pār
dot privātīpašumā visus kompar
tijas īpašumus. Man arī liekas, 
ka studenti mācītos cītīgāk, ja 
viņiem par šo privilēģiju būtu 
jāmaksā, un tāpēc pati Univer
sitāte varētu apsvērt skolas nau
du Iekasēšanu. Tas gan ir 
priekšlikums tālākam laikam, jo 
Latvijas sakropļotā ekonomika 
jau tā cilvēkiem ļauj tik tikko 
izdzīvot, kur nu vēl maksāt uni
versitātes naudu. Bet atcerēsi
mies, ka Hārvardas studenti par 
savu izcilo izglītību arī izcili sa
maksā. Un tas ir iemesls, kāpēc 
Hārvardal nav žurnālistikas ka
tedras, kurā nebūtu nevienas stu
dentiem lietojamas rakstāmmašī
nas. 

6) Atgriežoties pie studentu 
izvērtēšanas, vajag tūlīt atmest 
ieskaišu sistēmu un pieņemt no 
jauna veco labo 5—4—3—2 si
stēmu. Vārds «ieskaitīts» nozī
mē, ka students izpildījis tikai 
visminimālākās prasības (un ņe
mot vērā, cik liela ķēpa sagaida 
pasniedzējus, kuri atsakās ieskai
šu grāmatiņu parakstīt, noteikti 
gadās arī tā, ka parakstu saņem 
pat studenti, kuri nav izpildījuši 
visminimālākās prasības). Man 
pagājušajā semestrī bija vairāki 

studenti, kuri ar uzviju bija pel
nījuši trīs ar mīnusu. Tā vietā 
viņi dabūja to pašu parakstu, ko 
studenti, kas bija pelnījuši piec
nieku. 

7) Arī ar t. s. «eksāmena» 
kursiem ir grūtības. Eksāmens 
semestra beigās vairāk mērī to, 
cik students ir paspējis pēdējās 
pāris dienās iekrāmēt galvā, ne
kā to, cik viņš semestra laikā ir 
apguvis informāciju. Informāci
ju, kuru students ātri Iemācās, 
viņš ātri aizmirst. Manos univer
sitātes gados es nesaskāros ne ar 
vienu klasi, kurā mana darba 
vērtējums būtu pamatojies tikai 
uz vienu eksāmenu. Arī Latvijas 
Universitātē studentu vērtēju
mam vajadzētu ilgt visu semest
ri. 

8) Sim punktam patiesībā nav 
nekāda liela sakara ar visas iz-
g.ltifoas sistēmas labumu, bet tas 
ir mans jājamais zirdziņš, un es 
to likšu priekšā tā vai tā. Lat
vijas Universitātē mācībām krie
vu valodā vajadzētu notikt vienā 
vienīgā — krievu valodas un li
teratūras katedrā. Amerikas uni
versitātēs neuzņem studentus, ku
ri nevar pierādīt pietiekamas 
spējas angļu valodā. Latvijas 
Universitātē nevajadzētu uzņemt 
studentus, kuri neprot latviešu 
valodu. Latvijā valsts valoda ir 
latviešu valoda. Latvijas Univer
sitātes mācību valodai vajadzētu 
būt valsts valodai. 

Pirms dažiem mēnešiem Latvi
jas televīzijā pārraidīja diskusi
ju, kurā vairāki mediķi nopietni 
pārrunāja to, kāpēc Padomju Sa
vienībā izglītoti ārsti nav tiesīgi 
stažēties ārzemēs. Es nezināju, 
vai smieties, vai raudāt, jo atbil
de taču ir tik ļoti skaidra. Ko
munistu septlņdesmitgadīgā ne
kompetence ir sacūkojusi visu 
sabiedrību, un arī izglītības si
stēma nav tikusi taupīta. 

Latvijas Universitāte nekad 
nebūs Hārvarda. Tai arī nevaja
dzētu par tādu kļūt. Latvijas 
Universitātei ir jāattīsta pašai 
savs gars un sava slava. Bet bē
dīgs ir fakts, ka pašreiz doma, 
ka Latvijas Universitātē varētu 
notikt kaut kas tāds, par ko pie
šķir Nobela prēmiju, ir visai 
smieklīga. Cik ilgi mūsu lepnā 
tauta atļaus savu reiz vareno 
Universitāti tik bezjēdzīgi iz
šķiest? 

KĀRLIS STREIPS 
(«Neatkarība» Nr. 19) 

Reportāža no kādas 
* . . . vienīgais, ko mums ne

atņems nekad un neviens — mu
šu Jaunatnes smadzenes. Ari ār
zemnieki iebraucot prasa, kur 
lr /visdrošākais un izdevīgākais 
palīdzēt: medicīna un izglītība 
abšm pusēm. Bērnu veselība un 
viņu gudrība lr mūsu nākotne.» 

Andrejs Panteļējevs. 
(«Isglītība», 1990. g. 23. febr.) 

Un te, lūk, pretrunu gūzma, 
kas spoguļojas latv. pad. stu
denta ikdienā. Nenotikuša brī
numa gaidas, mazvērtības kom
plekss, pa ceļam uz fakultāti 
iegriežoties kooperatīvu bodēs, 
un nemitīgā pieaugušo prasību 
politika no pasniedzēju un dar
ba devēju puses rada nelielu 
stresiņu, kas nereti izlaužas uz 
āru, mainot nodarbību formu, 
proti — lekcija kļūst par disku
siju klubu, šeit tiek pateikts 
viss, ko students domā un nedo
mā. 

Ievadam var minēt tendenci 
pārmest latviešu valodas sliktu 
prašanu specialitātes vajadzībām 
(un ne tikai), pieprasot stingrā
ku studentu atlasi žurnālistikas 
specialitātē, kur tieši pašai spe
cialitātei nav nevienas mācību 
grāmatas latviešu valodā (vis
maz I. kursā), nemaz nerunājot 
par sengrieķu, romiešu un 
viduslaiku literatūras vēstures-
grāmatām, kuras latviešu valo
dā tiek Izsniegtas līdzīgi ka zie
pes pret taloniem un arī tikai 
atsevišķiem biedriem vai biedru 
grupām. Starp citu, nesen «Li
teratūrā un Mākslā» Andrievs 

Ezergailis bija minējis faktu, ka 
kirillcā pasniegts teksts tiek uz
tverts par 15% lēnāk neka latī
ņu alfabētā. To laikam sauc 
par materiāla pretestību, un 
grāmatu kalni krievu valoda 
tiek aizstiepti atpakaļ neatvērti. 

Bet tagad pie reportāžas. 
Konkrētā lekcija varēja būt so
ciālisma politekonomija. Studen
tu balsis tiks numurētas.-

— (pasn.) Vajadzētu Ieviest 
maksas izglītības sistēmu arī 
šeit, līdzīgi kā ārzemes, kur . . . 

Balss Nr. 1 — Atvainojiet, 
vai pie mums ir bezmaksas izglī
tība? Esmu dzirdējusi, ka vecā
kiem nākas maksāt nodokli. Un 
ja viņi paši nav pasteigušies ie
gūt augstāko izglītību, un ja 
rēķina, ka ekspluatācijas pakāpe 
Latvijā ir 800%,.un Ja . . . Kur 
lai mes ņemam naudu, ja rīt tas 
notiks, un tēvs nav Kooperatīva 
priekšsēdētājs? 

— Redziet, būs iespēja iegūt 
aizņēmumu valsts bankā uz vi
su studiju laiku. 

Balss Nr. 2 — Bet stipendi
jas? 

— Stipendijas ietilps šai aiz
ņēmumā. 

Balss Nr. 1 — Kas to naudi
ņu atdos un kā? 

— Izcilu sekmju \ gadījumā 
daļa vai arī viss aizņēmums var 
tikt dzēsts, ir arī citi ••ariEnti, 

lekci j as 
vispār tas ir nākotnes Jautā
jums . . . 

Balss Nr. 3 — būtu labi, ja 
pie reizes mainītos arī apmācī
bu sistēma, šodien neredzu, par 
ko maksāt. Pat mācību studijā 
mus mīl tikai izejamās dienās un 
valsts svētkos, kad durvis aiz-
plombetas. Pārējās dienās lieto 
psiholoģiska šoka metodi — no 
1. kursa studenta pieprasot sce
nāriju pa sekundēm 

— Turpināsim politekonomi
ju; šajā sakarā gribas teikt, ka 
varētu jūs būt nedaudz pieticī
gāki un padzīvot trūcīgāk, ka
mēr iesoļosim ekonomiski brīva
jā Latvijā. 

Balss Nr. 1 — Kur nu vēl 
trūcīgāk! Pat ungāru kurpes div
reiz pazolētas un atkal cauras! 

— Nekļūstiet ciniski, jūs esat 
izauguši par patērētājiem . . . 

Balss Nr. 4 — (nedaudz sa
miegojusies). Es jau divas nedē
ļas staigāju pa veikaliem mek
lējot, kur varētu patērēt vecmā
miņas uzdāvinātos rubļus. 

— Zināmā mērā jums ir tais
nība, kaut gan nevajadzētu būt 
tik nesaudzīgiem aprēķinātā
jiem, agrāk studenti. . . 

Balss Nr. 2 — Dibinām «At
raitnes dela» fanu klubu! Bied
riem atviegloti noteikumi už 
plaušu slimnieku profilaktoriju, 
spec. rinda — kopmītnēs dzīvo
jošajiem. 

— Starp citu, pec kara ko
ka tupelītēs staigāja! 

Balss Nr. 5 — Jāsāk apmek
lēt vīžu pīšanas kursi. Kamēr 
sarkanie, pelēkie un sarkanbalt
sarkanie baroni pārdod Latvijas 
zeltu (lasīt mežus) pret Rietu
mu valūtu, mes varētu apgūt 
tehnoloģiju un cerēt, ka mizas 
tiks atvēlētas studentu organizā
cijām uz pieprasījumu. 

— Es jums pilnībā piekrītu, 
ka stipendijas šobrīd ir stipri 
zemas, optimālā varētu būt ap
mēram 135 rubļi. 

Balss Nr. 6 — Aprēķini nesa
krīt. Man sanāca bUO rubļu, ta
ču tas ir pie pašreizējās inflā
cijas. 

Seit reportāžu varētu beigt, 
varētu pat uzskatīt, ka tādas 
lekcijas patiesībā nemaz nav bi
jis. Ja vien vēlāk, runājot par 
studentu vai Jauno speciālistu 
ģimenēm (viss viens), mēs ne
vienotos savdabīgā terminā — 
sado-mazohisms. Ja vien, aplēšot 
mūsu smadzeņu spējas valodu 
un citu zinību apguvē, nesapņo
tu par neēstiem ananasiem un 
riekstiem un nedomātu par vi
dusskolām, ko esam beiguši 
tikai pirms pāris gadiem, kad 
vēl . . . Ja vien nepārņemtu arī 
kauna sajūta žēloties laikā, kad 
esam nabagi, bet tomēr vēl 
jauni. 

«Jo ne jau tāpēc cilvēki Iebil

dīs pret līdzekļu ieguldīšanu iz
glītībā, ka viņi negribētu, lai 
bērni mācās. Taču viņi uzskata, 
ka šo pašu līdzekļu atdošanu vi
ņu sfērai būs tieši saistīta ar 
ekonomisko labumu jau nākama
jā dienā.» 

(Andrejs Panteļējevs) 
ZANNA ACĪGA 

(dzim. BEZSTIPENDIJA); 
mācās — filoloģijas fak. 

žurn. spec. I. kurss 
P. S. Paldies saku māmiņai... 

(Latv. tautas dziesma). 

«HOT PICTURES» 
Mīlest ība . . . sekss . . . v ientul ī 

ba . . . nežēl ība . . . Cilvēki mēģ ina 
viens otru sastapt, bet bez panāku 
miem . . . Es runā jos ar tevi, bet 
patiesībā klusēju, jo neticu, ka ma
nas prob lēmas varētu kādu intere
sēt . . . V ientul ība . . . sekss . . . ne
žēlība . . . Mī lest ība? 

« H O T P I C T U R E S » ( « K a r s t ā s bi l 
d e s » ) ir dāņu teātra « T E A T E R 
FAR 302» izrāde, kas a tgād ina rai
bu, v izuā l i spi lgtu kolāžu. Tā sa
stāv no dažādu autoru l ugu f rag 
mentiem, kuri tiek spēlēti dāņu , 
franču, ang|u, vācu, krievu un 
zviedru va l odā . īpatnējs Eiropas 
dažādo kultūru krustpunktu meklē
jums. 

Pasi aktieri par savas i z rādes asi 
uzskata Rietumu cilvēka dekaden 
ces un izolāci jas prob lēmu. 

Va i tā ir tikai Rietumu ci lvēka 
problēma? 

« H O T P I C T U R E S » R īgā — V a l 
demāra ielā 48 18., 19., 22., 23. 
maijā pīkst. 19.30. Biļetes p i rms ie
ejas. 

Visi la ipni aicināti! 

Z A N E K R E 1 C B E R G A 



PACEĻOSIM KAJAM 

NETĀLU N0 LIEPĀJAS 

Tāšu muižas pils parādes ieeja. 

Kapsēdes dzirnavas. 
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Pavasari ne tikai lācis mostas 
no ziemas miega, bet ari stu
dents. Ja jūti, ka kājas kaut cik 
strādā, bet galvā viena vie
nīga politika, tad nebūtu par 
Jaunu to atšķaidīt ar dažiem pi
lieniem Tavas un manas kultūras 
eiforisikā eliksīra. Netālu no Lie
pājas ir Tāši . . . 

TASI — ievērību pelna vēstu
riskais komplekss — muižas 
pils, divas izskatīgas saimniecī
bas ēkas un parks. 

Muižas pils pabeigta celt 
1734. gadā. Tajā esot saglabāju
šies unikāli divstāvu kamīni 
greznoti ar ģipša detaļām. Ka
mīns veidots XVIII gs. pirmajā 
pusē. Tālāk seko pārbūves (tāpat 
kā mūsu sabiedrībā), jo tālāk, jo 
«racionālāk». Mūsu gadsimta 
sešdesmitajos gados pie viena 
muižas spārna tiek pielipināts flī
ģelis, vēlāk pie otra — zāle (vē-

~ 200 м 
i ~ 300 M 

300 ii 
-200M 
 2 км 

žu skrambāts, pudeŅausku apspī
dēts saglabājies uzraksts: «Tai 
nepiemirstamai mātei un valdnie
cei no sava palīdzīgā dēla un 
Tāšu novada» . . . — 1785 
14 

No «Stalkera zonas», kā gribi, 
tiec līdz Kapsēdei. Ja kājām, tad 
būs kādi septiņi kilometri pa ce
ļu. Var gadīties, ka brauc kāds 
auto . . . 

KAPSEDĒ vispirms ieraudzī
sim vējdzirnavas. Vēl tīri nekas. 
Saglabājies arī kaut kas no 
ūdensdzirnavām, apkopta muižas 
ēka (tagad pasts) un muižas vēs
turiskais centrs — acij tīri patī
kams. 

Pie muižas ēkas, spriežot pēc 

Tašu muižas pils skats no dārza puses. 

lāk pārprofilēta par sporta zāli), 
bet pārējais brūk un pust. Kadu 
laiku muižas drošākajās Istabās 
bezbailīgi un raženi strādā ad
ministrācija. Pamestība un posts. 
Tipisks savienības nozīmes arhi
tektūras pieminekļa liktenis. Ja 
ari pārvarēsi netīrumu un gruve
šu kaudzi, kas apņem šo ēku, 
iekšā labāk bez aizsargķiveres un 
apdrošināšanas polises nelīst. Ne 
visus Dievs sargā . . . 

Ir ziņas, ka Tāšu tuvuma ir 
pilskalns, taču vietējie iedzīvotāji 
nekā nezin. Toties viens zināja 
teikt, ka tepat, Tāšu muižas par
kā, ir kaut kāda skulptūra. 

Aina nav optimistiska: tukšs 
veikals, kas «iemontējles» vienā 
no iespaidīgākajām muižas saim
niecības ēkām, līdz kliņķim aiz
laists parks un dīķis. Turpat uz 
mākslīgi saīsināta pieminekļa 
cauri postam un gadsimtiem lo-

literatūras avotiem, vajadzētu būt 
«zviedru kapiem» — senajiem 
apbedījumiem. Var Jau būt, ka 
tā ari ir, taču par to neliecina 
neviena piemiņas zīme. 

Tālākais maršruts — līdz au
tobusa pieturai, lai novērtētu sa
rakstu līdz Liepājai. Ja pulveris 
ir iekšā, tad ej uz vietu, kur se
natnē risinājās dramatiski noti
kumi. 

Velns ar palīgiem gribējis at
riebt Pērkonam un nojaukt tā 
pili. Pa nakts melnumu šie no 
pils mūra stiepuši prom lielāko 
akmeni. Pērkons to pamanījis un 
dzinies pakaļ. Kad velnu ar tā 
kompāniju bija sasniedzis — me
tis zibeņus. Taču iedziedājās gai

ļi — velns pazuda, bet zibens 
pāršķeltais akmens palika uz vie
tas. (Pierakstīts pēc večiņas stās
tījuma, gaidot autobusu). 

Tātad, iepretī vēja dzirnavām 
nogriežas ceļš uz asfalta rūpnīcu. 
Ejot pa to (apmēram 2 km) sa
sniedz dzelzceļu un tur jau viss 
būs skaidrs un redzams. 

Kādreiz šo akmeni uzskatīja 
par lielāko Latvijā, taču līderu 
lomu tam pakāpeniski nācās at
dot citiem ledāja atnestajiem 
brāļiem. Lai nu kā, bet Izmēri 
iespaidīgi: apkārtmērs 15 m, 
augstums — 4 m. 

No Kapsēdes Dižā akmens ne
tālu esot Kapsēdes Rudais ak
mens, apmēram 300 m no staci
jas — rūpnīcas teritorijā. Pelē
kais esot nedaudz mazāks par 
Dižo. 

Pelēko, šķiet, meklēt veltīgi. 
Vērojot milzīgās šķembu kaudzes, 
neviļus pārskrien saltas trīsas: 
ja nu šo milzeni arī kā Pērkon-
akmeni pie Liepājas ezera ir ra
cionāli izmantojis homo sa
pieris . . . Strādnieku izjautāšanā 
vari neielaisties. (Piezīme: pa 
dzelzceļa līniju pie rūpnīcas pa
sažierus nepārvadā). 

Braucot autobusā uz Liepāju, 
teorētiski vajadzētu redzēt Balti
jas ledus ezera senkrastu un tā 
krauju. Te iet līnija, kur Rle-
tumkurzemes augstiene (pēdējā 
ledāja sanestie mālainie nogulu
mi — morēna) pārsedzas ar 
smilšu nogulumiem Piejūras ze
mienē. To saskares vietā labi re
dzama kādreizējā Baltijas ledus 
ezera (viena no Baltijas jūras at
tīstības stadijām) senkrastu krau
ja. Vislabāk tā iezīmējas 13. kilo
metrā aiz Grobiņas pa Medzes 
ceļu labajā pusē. Sie nogulumi 
sastāv no smiltīm, kas sniedzas 
no 2 līdz 5 m dziļumam, bet 
apakšējā daļā — slīpa saguluma 
oļi un šķembas. Pēc paleontolo
ģiskiem datiem šo nogulumu ve
cums ir 10390 līdz 11950 gadu. 

RIHARDA PLIVCA 

teksts un foto 

Zīm. D. RAGA 

Kapsēdes muiža. 

Kapsēdes dižais akmens. 
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