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S t u d e n t i 
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mācībspēku, l a i kārtotu eksāmenu. 
Ienāk d o c e n t s un saka: "Kuram 
p i e t i e k ar 4 punktiem, n ā c i e t 
p i e manis ar i e ska i šu grāmatiņām. 
P ā r ē j i e v a r ē s v i l k t b i ļ e t e s . " 

N e v i e n s s t u d e n t s s ē ž o t 
n e p a l i e k , un i z v e i d o j a s gara 
r i n d a . 

(Redzēts un dzirdēts sesijas 
laikā) 

Šobrīd LU Senāts tikai gatavo lēmuma projektu par 
papildus samaksas noteikšanu, ja students atkārtoti liek 
eksāmenu vai ieskaiti , un pagaidām lielākajā daļā 
fakultāšu izkritušie studenti vēl var neuztraukties. 
Izņēmums ir divas fakultātes, kur ar fakultāšu Domes 
lēmumu par atkārtotiem eksāmeniem vai ieskaitēm 
noteikta papildmaksa. Tas vienādi attiecas gan uz tiem 
studentiem, kas mācās par valsts budžeta līdzekļiem, gan 
arī uz tiem, kas mācās par savu naudu. 

Tā Filoloģijas fakultātē, otro reizi kārtojot eksāmenu 
vai ieskaiti, studentam jāmaksā Ls 2; 

Svešvalodu fakultātē par eksāmena kārtošanu jāmaksā 
Ls 8, par ieskaiti - Ls 6. 

ZUSTAS 

PADOMI PIRMKURSNIEKIEM 
SESIJAS LAIKA 

Sesijas laiks - steiga, skriešana, mēģinājumi 
vēl iemācīties to, kas lekcijās aizslīdējis gar 
ausīm, turklāt vēl daudz neskaidrību, sevišķi 
pirmā kursa studentiem. Tāpēc nedaudz par 
to, ko un kā darīt. 

Visas studiju programmas varētu sadalīt trijās daļās: 
A - obligātā daļa, B - izvēles daļa (atbilstoši specialitātei) 
un C - brīvā daļa (jebkuras studiju programmas lekcijas). 
Fakultātes ir izstrādājušas bakalaura studiju pro
grammas plānu, kurā paredzēts, cik kredītpunkti jāsavāc 
katrā no šīm daļām. Tiesa, jāpiebilst, ka visas fakultātes 
to nav izdarījušas. Neliels ieskats šajos plānos (iekavās 
dots obligāto kredītpunktu skaits): 

datorzinātņu bakalaura studiju programma: A (17), B 
(2), C (2) 

filozofijas bakalaura studiju programma: A(17) , B ( 4 i . 
C(2) 

komerczinību bakalaura studiju programma: A ( 16), B 
(2), C (2) 

matemātikas bakalaura studiju programma: A (22), B (1) 
optometrijas bakalaura studiju programma: A(20) 
pedagoģijas (latviešu valoda un literatūra) bakalaura 

studiju programma: A (20), B (2), C (2) 
pedagoģija (svešvalodas) bakalaura studiju program

ma: A (25), B (2), C (2) 
politisko zinātņu - starptautisko attiecību bakalaura 

studiju programma: A(18) , B (6) vai (12) 
psiholoģijas bakalaura studiju programma: A (12), B 

(10), C (2) 
vēstures bakalaura studiju programma: A(16) , B (4). 
Par pārējo programmu kredītpunktiem informāciju var 

saņemt attiecīgajā fakultātē. Bet, ja studiju grāmatiņās ie
rakstīto obligāto kredītpunktu skaits pārsniedz pieprasīto, 
jums ir tiesības celt iebildumus. Pārmācīties arī nav labi. 

Ko darīt, ja jūs gribat izvēlēties kādas lekcijas C daļai, 
bet mācībspēks negrib jūs ielaist auditorijā? Vienkārši 
jāiet uz studiju padomnieku centru un jānoskaidro, vai 
jūsu izvēlētā kursā ir brīvas vietas, un, ja tās ir, tad 
mācībspēkam nav tiesību jūs atraidīt. 
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• īsziņas šoreiz ari 2. lpp. 
• Labas manieres ir panākumu 

ķīla - 2. lpp. ļ _ 
• Par ko studentiem DUS 

jāmaksā-3. i P P . 
• Papardes zieds turpina mācīt, kā 

iedarbojas kontracepcija - 3. lpp. 

G Kur izplatīts lektoru 
kūtrums? vai kas notiek 
Holandē - 4. lpp. 

Konkurss liks kustināt kājiņas 
- 6. lpp. 

• "Jā, bet man ir bail. Zini, ir 
tādas - zudušā sāpes..." to saka 
Inga Sandim Ingunas Cīrules 
stāstā "Sandis", kuru iesākām 
publicēt iepriekšējā "UA" - 7. lpp. 

• Gribi peidžeri? Izlasi 
informāciju - 8. lpp. 

STUDENT/ 

2. februāri LU akadēmiskās konferences laikā ar 
akadēmisko runu uzstāsies Latvijas valsts prezidents 
Guntis Ulmanis. 

Konferences dienas kārtība: 
1. LU rektora Dr.h.fiz., prof.J.Zaķa uzruna 
2. Latvijas Republ ikas Valsts Prezidenta Gunta 

Ulmaņa akadēmiskā runa. Pārtraukums - 20 min. 
3. Studiju kvalitāte un studiju iespējas Latvijas 

Republikas universitātēs Dr.h.biol., prof. PCimdiņš, LR 
IZM valsts ministrs 

4. LU akadēmiskās attīstības stratēģija Dr.h.biol., prof. 
E.Grēns, LU Senāta priekšsēdētājs 

5. LU misija un akadēmiskās tradīcijas Dr.h.ekon.,prof. 
J.Krūminš, LU Mācību prorektors 

6.Par LU budžeta sadales principiem Dr. mat., doc. 
O.Judrups LU Senāta finansu un budžeta komisijas 
priekšsēdētājs 

7. Akadēmiskā un profesionālā augstākā izglītība 
Dr.fiz.,doc. A .Broks , Fizikas un matemāt ikas fak. 
Vispārīgās fizikas kat.vad. 

8. Starpdisciplināru studiju programmu izveide un 
vides studijas augstskolā Dr.ped. RErnšteins , Vides 
zinātnes un pārvaldes studiju centra direktors 

9. Vienota studentu reģistra izveide un studiju procesa 
informatīvais nodroš inājums J .Stonis , LU Studiju 
informācijas centra direktors 

TURPINĀS LEKCIJU CIKLS 
Pēc sesijas Latvijas Universitātes Mācību dala kopā 

ar Mākslas akadēmiju turpinās Latvijas augstskolu 
maģistrāta lekciju ciklu "Republikas interesantākie 
lektori". 

Plānots arī turpmāk lekcijas rīkot katru otro nedēļu 
Raiņa bulvārī 19, 12.auditorijā pīkst 18.15. 

Nākošā lekcija notiks 15.februāri. To lasīs dr. hab. filoz. 
Maija Kūle par tematu "Nihilisms un postmodernisms kā 
mūsdienu garīgās dzīves tendences". 

(Zinu turpinājums 2. lpp.) 

AR SES/JU. 
AR 
S11KWJ1 
SIS/JA. 
" N ā k viņi te no 

r ī t i e m u z t r a u k u 
šies, aiz bai lēm vē
deri s ā p . D a ž i ir 
māņticīgi , lūdz, lai 
drēbes pakar uz īs
tā n u m u r a . . . " K ā 
tas īsti notiek, la
siet 4. i un 5. lpp. 

No 29. janvāra sākas reģistrācijas nedēļa. Kam tā do
māta? Šajā nedēļā studenti, kuri nokārtojuši visas sais
tības vai ar studiju programmas direktora atļauju pārcē
luši tās uz nākošo semestri, reģistrējas nākošajam se
mestrim. Pretējā gadījumā students var tikt atskaitīts. 

Eksāmenus un ieskaites varēs kārtot atkārtoti, bet, vai 
par tām būs jāmaksā, to lems katra fakultāte atsevišķi. 
Lasiet informāciju tepat "Universitātes Avīzes" lappusēs. 

Studiju padomnieku centrs ir izstrādājis ari veidlapas, 
kurās mācībspēki jau laicīgi sniegtu informāciju par kursā 
izskatāmo vielu, bet diemžēl atsaucība ir visai niecīga. 
Vai tā ir mācībspēku nevēlēšanās plānot savu laiku vai 
vienkārši laika trūkums, to atliek tikai minēt. 

Studiju padomnieku 
centrā iegūto informāciju 

pierakstījusi INGA BĒRZIŅA 

LIIK8 UZ 
JUMTA 

B a l t s s n i e d z i ŗ i š s n i e g uz s k u j i ņ ā m . . . 
U n i v e r s i t ā t e i r i e p u t i n ā t a b a l t ā s k u p e n ā s , 
un s ē t n i e k i e m d a r b a n e t r ū k s t Ārā ap - 3 C ° , 
b e t i e k š ā s i l t s , nē d r ī z ā k k a r s t s , dažam 
p l ū s t a u k s t i , dažam k a r s t i s v i e d r i , j o i r 
t a č u s e s i j a . . . 
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universitātes avīze Pirmdiena, 15.janvāris 

BALTIJAS ZINĀTŅU 
KONFERENCE' 

Šogad tā būs pēc kārtas jau astotā un notiks no 17.1īdz 
19. janvārim Rīgā. Konference veltīta Latvijas Zinātņu 
akadēmijas 50 gadiem. To rīko Latvijas Zinātņu vēstures 
asociācija, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Uni
versitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Paula Strādina 
Medicīnas vēstures muzejs, bet rīcības komitejā ir Jānis 
Stradiņš (Latvijas Zinātņu akadēmija), Karls Sīlivasks 
(Igaunijas Zinātņu akadēmija), Juozas Algimantas Krik-
štopaitis (Lietuvas Zinātņu akadēmija), Juris Zaķis (Lat
vijas Universitāte), Egons Lavendelis (Rīgas Tehniskā 
universitāte) un Kārlis EriksArons (P.Stradiņa Medicīnas 
vēstures muzejs). 

Konferences programma būs šāda 7. janvārī no pl. 
10 līdz 13 atklāšana LU Lielajā aulā. Zinātņu vēstu
res nozaru sekciju sēdes 18. janvārī pl. 9.30. Tajā 
būs ietvertas šādas nozares Universitāšu vēsture (LU Ma
zajā aulā), Zinātņu vēstures vispārējās problēmas un zi-
nātniecība (Latvijas ZA sēžu zālē) , Inženierzinātņu 
vēsture (RTU Būvniecības fakultātes sēžu zālē), Ķīmijas 
vēs ture (LU Bio loģ i jas fakul tā tes 2. aud i tor i jā ) , 
Astronomijas, fizikas un matemātikas vēsture (Raiņa 
bulvārī 19, 12. auditorijā), Lauksaimniecības vēsture 
(Latvijas Fotogrāfijas muzejā), Ģeogrāfijas un ģeoloģijas 
vēsture (LU Ģeogrāfijas fakultātē), Zinātnes un tehnikas 
pieminekļi (Rīgas motormuzejā) , Bioloģijas vēsture 
(Kronvalda bulvārī 4, LU Pedagoģijas auditorijā Nr. 252), 
Medic īnas vēsture (P.Stradiņa Medic īnas vēstures 
muzejā). 

Paula Strādina simtgades sarīkojums notiks 17. 
janvārī pl. 16 P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. 

Konferences ietvaros darbosies izstādes P.Stra
diņa Medicīnas vēstures muzejā (Antonijas ielā 1), Latvi
jas Ķīmijas vēstures muzejā (Kronvalda bulvāri 4, 2. stā
vā) un Latvijas fotogrāfijas muzejā (Mārstaļu ielā 8, ieeja 
no Alksnāja ielas). 

PAR STUDENTU ZINĀTNISKO 
DARBU TĒMĀM 

Izglīt ības un zinātnes ministri jā ir sagatavotas 
interesējošās tēmas studentu zinātniskajiem darbiem 
(kursa darbiem, bakalauru darbiem, diplomdarbiem, 
maģistra darbiem, doktora darbiem). 

Izglītības un zinātnes ministrija ir ieinteresēta re
zultātu izmantošanā un aicina augstskolas studentu 
darbus ar Valsts eksāmenu komisi jas vai katedras 
r e k o m e n d ā c i j ā m n o g ā d ā t I Z M n o r ā d ī t a j i e m s p e 
ciālistiem izmantošanai. 

Izglītības un zinātnes ministrija ir ieinteresēta šo 
tēmu iespējami plašā izplatīšanā, taču tai nav iespēju 
to apmaksāt kā sludinājumu. 

Ve iksmīgu turpmāko sadarbību ar Izglītības un 
zinātnes ministriju! 

Ministrs JĀNIS GAI GALS 
P. S. Sīkāka informācija "UA" redakcijā 

KO DARĪS AUGSTĀKĀS 
IZGLĪTĪBAS PADOME ? 

Ņemot vērā zemo sabiedrības uzticēšanās līmeni val
dībai, tiek veidota Augstākās izglītības padome, kurā ie
tilptu sabiedrībā pazīstami cilvēki no dažādām apvie
nībām. Kopā padomē būs 9 delegāti - pa vienam no Latvi
jas Zinātņu akadēmijas, Radošo savienību padomes, Lat
vijas Izglītības vadītāju asociācijas, Latvijas Ārstu bied
rības, Tirdzniecības un Rūpniecības kameras, no Rektoru 
padomes, Augstskolu profesoru un studējošo organizā
cijām, kā ari Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis. 
Šīs Padomes pilnvaras apstiprina Saeima četru gadu ter
miņam neatkarīgi no valdību maiņām. 

Šī padome, izstrādās: 
- augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacio

nālo koncepciju; 
- ilgtermiņa plānus un priekšlikumus izglītības un 

zinātnes attīstībai augstākās izglītības sistēmā; 
- priekšlikumus par kvalifikācijas celšanu gan aka

d ē m i s k a j a m personā lām, gan s tudi ju p r o g r a m m u 
kvalitātei; 

- priekšlikumus par augstskolu struktūru maiņu valstī; 
- kā arī prognozēs valstī nepieciešamo studentu skaitu 

kopumā un izstrādās priekšlikumus par valsts budžeta 
finansēto studentu skaitu katrā nozarē; 

- sniegs Ministru kabinetam vērtējumu par sagatavoto 
valsts budžeta projektu augstskolu finansēšanai; 

- uzturēs sakarus ar citu valstu institūcijām, kas risina 
augstākās izglītības jautājumus un vairākas citas funk
cijas. 

Šī padome savu darbību uzsāks februāri un pirmais 
jūtamākais tās darba lauks būs universitāšu reformu 
programma. 

Jūsu students MĀRIS EGLĪTE, 
AIP delegātu kandidāts 

PAR IZGLĪTĪBAS BUDŽETU 
Saeimas apstiprinātajos grozījumos 1995. gada 

budžetā finansējums augstskolām samazināts par 
4,73%. Šo summu segs pārsvarā no transporta iz
devumu kompensācijām studentiem paredzētajiem 
līdzekļiem, kas bija plānoti lielāki nekā faktiski 
izmantoti. T ā t a d - d a r b a algas f o n d s U n i v e r 
sitātei s a m a z i n ā t s net iek . 

PAR AUGSTSKOLU LIKUMU 
1995. gada 2. novembri Saeima pieņēma Augst

skolu likumu, kuru 27. pants nosaka, ka "vēlētus 
p r o f e s o r a , a s o c i ē t ā p r o f e s o r a , d o c e n t a u n 
adminis trat īvos a m a t u s (rektors , prorektors , 
dekāns) augstskolās v a r i e ņ e m t l īdz 6 5 g a d u 
v e c u m a m . Vecumu, līdz kuram var ieņemt pārējos 
personāla a m a t u s , nosaka atbilstoši Latvijas Re
publikas tiesību aktos n o t e i k t a j a m p e n s i j a s 
v e c u m a m . Ar pensionēto akadēmisko personālu 
rektors saskaņā ar valsts vai citu avotu piešķirto 
finansējumu var slēgt individuālus līgumus, arī 
līgumus par zinātnisko pētījumu veikšanu, paredzot 
konkrētu samaksu par noteiktu darba apjomu 
atbilstoši darbinieka kvalifikācijai". 

PARLU 
ARODORGANIZĀCIJAS 

BIEDRU SKAITU 
Pēc vēl 1995. gada oktobri apkopotajām ziņām L U 

arodorganizācijas uzskaitē ir 1751 biedrs. 100% no 
visiem strādājošajiem ir iestājušies arodbiedrībā 
Starptautisko attiecību institūtā, Astronomiskajā ob
servatorijā un Tiesību zinātņu pamatu katedrā; vai
rāk nekā 9 0 % - Filoloģijas, Bioloģijas un Ķīmijas fa
kultātē, kā ari Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā; 
8 0 % līdz 9 0 % - Vadības un ekonomiskās informā
tikas fakultātē (90%), Fizikas un matemātikas fa
kultātē (85%), Vēstures un filozofijas fakultātē (80%), 
Svešvalodu fakultātē (80%), Valodu centrā (82%). 
Turpretī tikai 3 3 % no Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultātes un 2 4 % no Saimniecības pārvaldes dar
biniekiem ir arodbiedrības biedri. Ne vienmēr un ne 
visu struktūrviembu arodorganizāciju vadītāji pie
tiekami seko tam, lai jaunpieņemtie darbinieki bū
tu informēti par L U arodorganizācijas darbību un 
tiesībām, kā ari iespēju iestāties arodbiedrībā. 

Ilggadēji L U darbinieki un ilgstoši bezdarbnieki 
ir tiesīgi saņemt pabalstu no Veselības un sociālās 
palīdzības fonda. 

PAR BRĪVPRĀTĪGO 
VESELĪBAS APDROŠINĀŠANU 

Katram cilvēkam ir iespēja brīvprātīgi apdrošināt 
savu veselību vai nu Rīgas pilsētas polildīnikās, vai 
darba vietā. Lai to veiktu, jāaizpilda speciāla veidlapa. 
Ir iespējams iegādāties polises uz 3,6 un 12 mēnešiem. 
Strādājošiem viena polise maksā Ls 1, bērniem 
vecumā no 1 līdz 18 gadiem - Ls 0,20 mēnesī, bet pen
sionāriem, I un II grupas invalīdiem, maznodro
šinātajiem un bezdarbniekiem - Ls 0,50 mēnesī. 

Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas priekš
rocība ir tā, ka polises īpašnieks var saņemt medi
cīnisko palīdzību Rīgas pilsētas medicīnas iestādēs, 
samaksājot tikai pacienta iemaksu. Uz plānotajām 
operācijām tas attiecas tad, ja polise nopirkta 12 mē
nešiem. Sīkāku informāciju var saņemt Slimo kasē 
Lāčplēša ielā 38, tālr. 7-281379, vai Skolas ielā 3, 
tālr. 213377. 

(LUarodkomitejas 'ZIŅNESIS") 

IZVEIDOTA PROFESORU 
ASOCIĀCIJA 

Lai apvienotu dažādu augstskolu un dažādu zinātņu 
nozaru kvalificētākos speciālistus kopīgu problēmu 
risināšanai, 3.janvārī nodibināta Latvijas profesoru 
asociācija. Latvijas Universitātes Lielajā aulā šajā reizē 
pulcējās vairāk nekā 190 profesori, no tiem 140 iestājušies 
asociācijā. (Jāpiebilst, ka pavisam Latvijā ir aptuveni 200 
līdz 300 profesoru). 

Jaunizveidotās asociācijas prezidents Latvijas Univer
sitātes mācību prorektors Juris Krūmiņš domā, ka, dar
bojoties kopīgiem spēkiem, profesoru devums augstākās 
izglītības politikas veidošanā, augstskolu dzīvē un citās 
jomās varētu būt krietni lielāks nekā līdz šim. 

- Kādi ir konkrētie uzdevumi, ko asociācija 
gatavojas veikt ? 

- 10.janvāri asociācijas prezidijs pulcēsies uz pirmo sēdi, 
tad ari tiks lemts par konkrētiem uzdevumiem, kas veicami 
šajā gadā, bet, formulējot plašāk, šīs organizācijas interešu 
laukā ir Latvijas augstākās izglītības attīstības stratēģijas 
jautājumi. Neatliekami, pirmkārt, ir jānoskaidro, kādai tad 
jābūt augstākās izglītības sistēmai, kādam jābūt augstskolu 
skaitam, jānosaka augstskolu profils, studiju programmu 
skaits, specializācija, optimālais studentu skaits, jāpārskata 
arī studiju programmas, kādām zinātnes nozarēm vajadzētu 
būt pārstāvētām akadēmiskajā izglītībā, aktuāli ir ari 
jautājumi par materiālo stāvokli. Nav normāli, ka šodien 
augstskolu beidzēji nereti saņem lielāku atalgojumu nekā 
profesori vai ari tas, ka doktorandi saņem stipendiju Lsl6. 

-Vai jaunās organizācijas darbs nedublēsies ar 
augstskolu Senātiem? 

- Es domāju, ka profesoru asociācija palīdzēs Senātiem. 
Neapšaubāmi, asociācijas lēmumiem būs konsultatīvs 
raksturs. Tie būs ieteikumi augstskolām un ministrijām, 
varbūt arī Ministru kabinetam, Saeimai. Pēc manām 
domām, asociācijai nevajadzētu noslēgties sevī - tā varētu 
rīkot tikšanās ar Izglītības ministrijas un citu institūciju 
speciālistiem. 

DAINA PAKALNE 

LABAS MANIERES IR 
PANĀKUMU KILA 

i 

Ar šādu pārliecību 20. decembrī Vēstures un filozofijas 
fakultātē notika pasākums "Manieres - vai tas ir svarīgi?" 
To LU angļu valodas pasniedzējas M. Jurkānes vadībā 
rīkoja socioloģijas, starptautisko attiecību un politikas zi
nātnes studenti, lai apmainītos domām un gūtu jaunas 
idejas par to, kādas manieres mūsu sabiedrībā visbiežāk 
sastopamas pašreiz un kā šos uzvedības veidus varētu 
mainīt, lai savstarpējās attiecības padarītu patīkamākas. 
Tā kā šo studentu izvēlētās specialitātes ir saistītas ar 
darbu starp cilvēkiem, tad šīs problēmas viņiem ir ļoti 
svarīgas. 

Pasākuma gaitā izkristalizējās divas galvenās problē
mas šajā jomā - pirmkārt, ļoti bieži trūkst zināšanu par to, 
kā katrā konkrētā situācijā rīkoties, otrkārt, daudzos 
gadījumos zināšanas ir, taču tās ikdienā netiek pielietotas. 

Pārvarēt pirmo problēmu - zināšanu trūkumu - nav 
vienkārši, jo , kā atzīmēja arī pasākuma iniciatore M. 
Jurkānes kundze, sabiedrībā ārkārtīgi trūkst labas uzve
dības paraugu, no kuriem varētu mācīties. 

Lai mācītos un papildinātu zināšanas, tika nolasīti re
ferāti. Politikas zinātnes studentes M. Rībele un I. Pīrā
ga runāja par manieru lomu dažādos laikos un to, kādas 
manieres nepieciešams ievērot politiķiem. Savukārt I. Ko-
ķe noAIESEC sniedza praktiskus padomus, kā veiksmīgi 
risināt sarunas. 

Kā viens no iespējamiem risinājumiem šai problēmai 
varētu būt īpaša lekciju kursa ieviešana. 

Daudzus sarežģījumus savstarpējās attiecībās rada otra 
problēma - gluži elementāru, visiem zināmu pieklājības 
normu neievērošana. Šajā ziņā situāciju vieglāk laikam bija 
izvērtēt angļu valodas lektoram D. Aueram no Liel
britānijas, kurš neslēpa, cik ļoti viņu kaitina attiecības 
Rīgas ielās un pat iestādēs. Dažiem varbūt šķiet, ka pa
virši un neuzmanīgi atbildēta telefonsaruna vai kaut par 
nelielu palīdzību nepateikts paldies ir tikai sīkums. Taču, 
jā nem vērā, kā tas sarūgtina otru, cik tas rada nelabvēlīgu 
vidi attiecībām, tie tomēr ir ļoti būtiski momenti. 

Arī topošo sociologu izdarītā aptauja, par piemērotāko 
uzvedību dažādās situācijās, liecināja, ka studenti zina, 
kā pareizi vajadzētu uzvesties, taču ikdienā var novērtēt 
gluži ko citu. 

Šī problēma atrisināsies tikai tad, j a katrs pats 
apzināsies, ka labas manieres nav tikai ārišķība, bet ir 
ļoti nepieciešamas, lai attiecības ar apkārtējiem padarītu 
patīkamākas. Kā secināja pasākuma dalībnieki - tas jau 
neprasa daudz. Tikai mazliet vairāk pietātes pret citiem, 
mazliet uzmanības un vēl nedaudz centības. 

INGA ULNICĀNE 
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BŪS JĀMĀCĀS CĪTĪGĀK 
Ar joni nāk tas 

laiks, kad, pārliekot 
eksāmenu vai ieskaiti, būs 

jāmaksā ne tikai maksas studentiem, bet arī 
valsts budžeta studentiem. Ja cilvēks otrreiz 
apgrūtina mācībspēku, ja studentam ir vēlreiz 
jānoklausās viss kurss, varbūt jāveic vēl papildus 
darbs, par to nāksies maksāt pašam. 

Kā informēja Latvijas Uni
versitātes mācību daļas vadī
tāja LOLITA SPRUĢE, Mācī
bu padome ir izskatījusi ar 
studijām saistīto pakalpoju
mu sarakstu, par kuriem va
rētu prasīt samaksu. Tas gan 
vēl Senātā nav pieņemts un 
ir tikai projekts. Viens punkts 
tajā ir ļoti strīdīgs. Par moder
nizēto auditoriju, personālo 
kompjūteru izmantošanu, kas 
ir, piemēram, Ekonomikas un 
vadības informātikas fakul
tātē. Fakultāte par to vēlas 
studentiem prasīt samaksu. 

Vai par to vajag maksāt, vai 
nē - jautājums šobrīd tiek ri
sināts. 

Studentiem, kas mācās par 
maksu, to nosaka un apstip
rina fakultātes Dome. Taču arī 
maksas studentiem, ja būs jā
pārliek eksāmens vai ieskaite, 
vai arī gadīsies citi ar mācī
bām saistīti papildus darbi, 
papildus būs ari j ā m a k s ā . 
Maksa būs ari par bibliotēku. 

Līdz šim mācību maksa bi
ja lielākoties simboliska. Plā
nots, ka turpmāk pašiem stu
dentiem, kas mācās par mak
su, vajadzēs pilnībā finansēt 
savas studijas. Pie tā strādā 
Saeimas budžeta komisija. 
Individuālajiem pakalpoju
miem vispirms būs tikai vir
zieni un pēc tam ari principi, 
kā izstrādāt mācību maksas. 
Pagaidām tas ir fakultāšu zi
nā. Vislielākās mācību maksas 

šobrīd ir Svešvalodu fakultātē, 
tās tuvojas reālajām mācību 
izmaksām. Dienas nodaļas IV 
kursa studentiem par vienu 
semestri jāmaksā Ls l68 , II un 
III kursa studentiem Ls 205 , 
bet pirmkursniekiem Ls 315. 
Maģistratūras studentiem Ls 
200, tulkošanas maģistratūras 
zināšanas novērtētas par Ls 
270. Vakara nodaļas studenti 
maksā Ls 105, bet visi kole
džas studenti Ls 170 par vienu 
semestri. Atklātās universitā
tes studentiem maksa par vie
nu praktisko kursu semestri ir 
Ls 22, maksa par vienu teorē
tisko kursu semestrī Ls 17. 
Par eksāmena kārtošanu eks-
ternam ir jāmaksā Ls 12, bet 
par ieskaiti - Ls 10. Par at
kārtotu eksāmena kārtošanu 
samaksa ir Ls 9 , bet par at
kārtotu ieskaites kārtošanu Ls 
8 . Ja students izstrādā kursa 

darbu (ar kursa darba vadiītā-
ju), viņam jāmaksā Ls 1 8 , bet, 
ja students iztiek bez kursa 
darba vadītāja, ar vienu kon
sultāciju, tad maksa ir Ls 13 . 
Bakalaura darba izstrādāša
na, vadība un aizstāvēšana (ar 
bakalaura darba vadītāju), 
maksā Ls 105, bet tas pats bez 
bakalaura darba vadītāja Ls 
60 . Maģistra darba aizstāvē
šana tiek vērtēta Ls 120. Par 
kvalifikācijas pārbaudījumu ir 
jāmaksā Ls 25, bet par kvali
fikācijas darba izstrādāšanu 
un aizstāvēšanu Ls 60. Maģis
triem neklātienē par vienu 
kursu ar nodarbībām 1 reizi 
nedēļā maksa ir Ls 35 . 

Tātad saturieties, studenti, 
būs jāmācās cītīgāk! 

MĀRA SADOVSKA 

STUDIJU MAKSAS 
PAKALPOJUMU SARAKSTS 

1995./96. un 1996./97. akad. gadam (šobrīd projekts, kas gaida 
apstiprinājumu) 

1. Juridisko un fizisko per
sonu finansētās studijas LU. 

2. Eksāmena kārtošana eks
terņiem. 

3. Ieskaites kārtošana eks
terņiem. 

4. Atkārtota eksāmena kār
tošana eksterņiem un LU stu
dentiem. 

5. Atkārtota ieskaites kār
tošana eksterņiem un LU stu
dentiem. 

6. Atkārtota eksāmena kār
tošana pie komisijas eks-

Plānojot specialitā
tēs profesionālās apmācības 
programmas, tiek izmantots 
profesiju klasifikators, ko sa
stādījis Latvijas Darba Zināt
niski Pētnieciskais Institūts, 
Valdemāra ielā Nr. 38. Klasi
fikatorā ir daudzu specialitāšu 
uzskaitījums, tomēr dažas no 
tām nav Latvijai raksturīgas, 
iespējams, ka klasifikatoram 
par paraugu ir starptautiskā 
koncepcija un terminoloģija, 
kas atšķiras no savā laikā Lat-
vijā dominējošiem priekšsta
tiem. Ari specialitātei " ekono
mists" ir tāda izpratne, kas īsti 
nesaskan ar mūsu uzskatiem, 
ekonomisti veic pētniecības 
darbu, izstrādāiot ekonomis-

terniem un LU studentiem. 
7. Kursa darba izstrādāšana 

ar vadītāju (kopā ar aizstāvē
šanu) eksterņiem, kā ari tiem 
LU studentiem, kuri darbu iz
strādā atkārtoti. 

8. Kursa darba izstrādāšana 
bez vadītāja (kopā ar aizstā
vēšanu) eksterņiem un tiem LU 
studentiem, kuri darbu izstrā
dā atkārtoti. 

9. Bakalaura darba izstrā
dāšana ar vadītāju (kopā ar aiz
stāvēšanu) eksterņiem un tiem 

LU studentiem, kuri darbu iz
strādā atkārtoti. 

10. Maģistra darba izstrādā
šana ar vadītāju (kopā ar aiz
stāvēšanu) eksterņiem un tiem 
LU studentiem, kuri darbu iz
strādā atkārtoti. 

11. Kvalifikācijas darba iz
strādāšana ar vadītāju (kopā ar 
aizstāvēšanu) eksterņiem un 
tiem LU studentiem, kuri dar
bu izstrādā atkārtoti. 

12. Bakalaura darba izstrā
dāšana bez vadītāja (kopā ar 

aizstāvēšanu) eksterņiem un 
tiem LU studentiem, kuri dar
bu izstrādā atkārtoti. 

13. Maģistra darba izstrādā
šana bez vadītāja (kopā ar aiz
stāvēšanu) eksterņiem un tiem 
LU studentiem, kuri darbu iz
strādā atkārtoti. 

14. Kvalifikācijas darba iz
strādāšana bez vadītāja (kopā 
ar aizstāvēšanu) eksterņiem un 
tiem LU studentiem, kuri dar
bu izstrādā atkārtoti. 

15. Gala pārbaudījumu kār

tošana eksterņiem un bijuša
jiem LU studentiem, kuri gala 
pārbaudījumus kārto atkārtoti. 

16. Atkārtota valsts valodas 
pārbaude reflektantiem. 

17. Laboratoriju un dator-
klašu izmantošana eksterņiem, 
brīvklausītājiem u. c. perso
nām, kuras nav LU studenti, 
un LU studentiem ārpus plā
notā nodarbību laika un studiju 
programmas. 

VAI "PROFESIJU KLASIFIKATORS" IR NODERĪGĀKAIS 
DOKUMENTS PROFESIONĀLO PROGRAMMU SASTĀDĪŠANAI? 
kās teorijas, koncepcijas un 
metodiku, ko izmanto daudzās 
tautsaimniecības nozarēs. Tā
dā kārtā ekonomika ir ierobe
žota "land economics" (sauc ari 
par makroekonomiku) ietva
ros, bet Latvijā bija parasts 
ekonomiku identificēt ar taut
saimniecību, tātad ar ekono
mikas tehnoloģiju, kas studiju 
programmā reducējas uz lie
tišķās ekonomikas kursiem. 
Grāmatvedības specialitāte ir 
atsevišķa specialitāte, kas ne
ietilpst ekonomikas gru
pas profesijā. No tirdznie
cības Specialitātēm ekono
m i s t u grupā ieti lpst tikai 
ārējās tirdzniecības speciālisti, 
tā tiek saukta par ārējās tirdz
niecības ekonomiku. Trūkst 
komerczinību specialitātes, 
kaut gan savā laikā Rīgas 
Politehniskā institūtā bija 
komerczinību nodala. Biznesa 

zinības - saimniekošanas teo
rētiskais pamats - ir izdalītas 
kā atsevišķa specialitāte. 

Kā zināms, tad makroeko-
nomika ir mazākā daļa no ko
pējām ekonomikas tehnoloģi
jas disciplīnām. 
I Iespējams, ka šos trūkumus 
varētu uzskatīt par sīkām re
dakcijas nepilnībām, ja tas šo
gad neaizkavētu praktiskās 
programmas apstiprināšanu 
komerczinību specialitātē. 

Vai nevajadzētu tomēr vai
rāk uzmanības veltīt mū
su kaimiņzemju program
m ā m , pirTnkārt. pētot to zem
ju izglītības struktūru, ar 
kurām nākotnē gribam sadar
boties. 

Rīgas Tehniskā Universi
tātē pirms kāda laika notika 
izglītības jautājumiem veltīta 
s tarptaut iska konference, 
kurā nrof. Vītols no Ansliias 

referēja par programmu un 
speciālistu sertifikāciju. Piem, 
inženieru fakultāšu beidzēji 
savas karjeras turpināšanai 
iesniedz dokumentus Inže
nieru Asociācijai, kura caur
skata individuālo specializāci
jas programmu, norāda uz pa
pildināšanās iespējām dažā
dās augs tskolāSjļcuru Anglijā 
pašreiz ir 100. Pēc attiecīgo 
darbu, t.i., eksāmenu nokārto
šanas, tiek pieprasīts raksturo
jums no darbavietas un ziņas 
par tehniskām veiksmēm pro
fesijā. Pirms uzņemšanas šajā 
asociācijā inženieris vēl paraks
ta solījumu par turpmāko ga
tavību kvalifikācijas celšanā. 

Ari RTU daudzi mācībspē
ki ir ieguvuši atzītu starptau
tisku organizāciju sertifikā
tus, piem., Vispasaules Tek-
stilražotāju asociācijas sertifi
kātus. Tādus ir ieguvuši arī 

Somijas augstskolas mācīb
spēki, kuri organizē skolu rok
darbu skolotāju apmācību. 

Pašreiz Rīgas pilsētai ir 
sadraudzības līgums ar Norčē
pingu un Linčepingu. Sajās 
pilsētās ir arī augstākās mā
cību iestādes. Lietišķu savstar-
pēju sakaru attīstīšana atvieg
lotu studentu apmaiņu un vei
cinātu ciešāku sadarbību starp 
m ū s u tuvām kaimiņzemju 
augstskolām. 

Ja Latvijas Republikas pro
fesiju klasifikators atbilst 
Starptautiskās Darba organi
zācijas prasībām un šis klasifi
kators ir obligāti jāizmanto vi
sās valsts institūcijās, tad tas 
ievērojami atvieglos ari ārējo 
sadarbību izglītības jomā. 

Pierakstījis 
ILMĀRS SKĀRDS 



universitātes 
avize Pirmdiena, 15.janvaris 

JAUNAS IESPĒJAS STUDENTIEM JEB 
12. un 13. d e c e m b r ī 

p ē c L a t v i j a s U n i v e r 
sitātes i e l ū g u m a Rīgā 

u z t u r ē j ā s P a r ī z e s S o r b o n a s 
Univers i tātes prez idents īvs Ž E G U Z O . Šajā 

la ikā augsta is v ies is t ikās a r M i n i s t r u p r e z i d e n t u M . 
Gai l i , Izgl īt ības ministr i jas atbi ldīgaj iem d a r b i n i e k i e m 
u n Latvi jas augstskolu lektor iem. 

13 . d e c e m b r ī ī. Z e g u z o ieradās L U , lai oficiāli apstip
r i n ā t u a b u a u g s t s k o l u s a d a r b ī b u , parakstot l ī g u m u . 

SADARBĪBA STARP LU UN 
SORBONU 

K ā sekmīgas sadarb ības 
priekšnoteikums Sorbonas uni
versitātes prezidents minēja tās 
nepārtrauktību un ilgstošu tur
pinājumu, programmu integrā
ciju augstskolu mācību sistēmās 

un valsts amatpersonu ieintere
sētību un atbalstu. Ņemot vērā to, 
ka Sorbonas lektori ierodas lasīt 
lekcijas par ekonomiku jau vai
rākus gadus, ka studenti par tām 
ir izrādījuši lielu interesi un 90 
no viņiem jau mācās franču valo-
du, lai varētu turpmāk klausīties 

lekcijas bez tulka palīdzības, kā 
ari Francijas vēstniecības atbal
stu, ī. Zeguzo pašreizējo situāciju 
atzina par sadarbībai labvēlīgu. 
Sorbonas universitātes prezi
dents apsolīja savu atbalstu LU 
ieiešanai Eiropas universitāšu 
apritē, iekļūšanai universitāšu 
kopīgajā tirgū. Tas ļautu studen
tiem mācīties citu valstu univer
sitātēs un LU - iekļauties Starp
tautiskajā programmā "Sokrāts", 
kas tagadējām Eiropas univer
sitātēm revolucionārajā situācijā 
būtu ārkārtīgi svarīgi. 

LEKCIJAS JURISTIEM, 
EKONOMISTIEM UN 

VADIBNIEKIEM 
13. decembrī noslēgtais sa

darbības līgums paredz, ka 1996. 
gada martā sāks darboties pro-

J. Zaķis var priecīgi smaidīt, kad I. Zeguzo viņu uzaicinājis 
apmeklēt Sorbonas universitāti 

I u z » i ķ a KĀ 

MĀCĪBAS HOLANDĒ 
Trīs mēnešus Juridiskās fa

kultātes studente Evelīna Ba-
ranovska mācījās Holandē, Ut-
rehtas universitātē. 

-Kā tu nokļuvi Utrehtā? 
Tas viss notika drausmīgā 

steigā. Divu nedēļu laikā man bi
ja jānokārto izbraukšanas doku
menti, kā arī saistības ar darbu. 

-Kāpēc viss tādā ātrumā? 
Līgums par apmaiņas mācī

bu programmu ar Utrehtas uni
versitāti tika noslēgts par se
šiem mēnešiem- no janvāra līdz 
jūl i jam. Studente, kas aizbrau
ca uz Utrehtu jau janvāri , bija 
s p i e s t a m ā c ī b a s m a r t ā p ā r 
traukt. Tā kā līgums par apmā
c ību bi ja nos lēgts uz seš i em 
mēnešiem, tad kādam šīs m ā 
cības bija jāturpina. Tā nu man 
sanāca lielā steigā pamest Lat
viju un doties turp. Uz Utrehtu 
devos ceļā ar lidmašīnu, tā ka 
jau pēc pāris stundām atrados 
Holandē. 

-Kā not iek m ā c ī b a s H o 
landē? 

Kad ierados universitātē, un 
man paziņoja, ka nedēļā man būs 
tikai trīs lekcijas, nopriecājos. 
Tomēr ilgi mani prieki neturpi
nājās. Sajās nedaudzajās lekcijās 
lektors tikai ievirzīja pareizajā 
gultnē un ieteica literatūru. Pā
rējais laiks tika pavadīts speciali
zētā Juridiskajā bibliotēkā, ap
mēram mūsu Valsts bibliotēkas 
lielumā. Studenti uz bibliotēku 
nāk kā uz darbu no 9 līdz 17. 

-Ko tu studēji? 
Es s tudē ju s tarptaut i skās 

tirdzniecības tiesības, starptau
tiskās ekonomiskās tiesības un 
Eiropas ekonomiskās tiesības. 

-Vai stipendiju tev mak
sāja? 

Jā, latos pārrēķinot, tas sa
nāk ap Ls 400 mēnesī, taču uz
reiz Ls 150 aizgāja par "kojām". 
Holande ir dārga zeme, tāpēc 
lielus tēriņus atļauties nevarēju. 

-Kādas tur ir 'kojas '? 
Es dzīvoju čaļu "kojās" un tā

pēc ar izcili pedantisku kārtību 
turienes iedzīvotāji lepoties ne
varēja. Bet vispār dzīvot trīs 
mēnešus kopā ar čaļiem bija tīri 
interesnti.Vienā no 18 stāvīgu 
"koju" korpusiem dzīvoju kopā 

ar desmit puišiem, kas bija no 
Ukrainas un Anglijas. 

-Spilgtākie iespaidi.. . 
Kad ierados Utrehtā, tur bija 

sākusies svētku "sezona". Liel
dienas, Karalienes dzimšanas 
diena, Mātes diena... 

Katru nedēļu notika kādas svi
nības un vienmēr tās tika paslu
dinātas par Nacionālajiem svēt
kiem, kuri pārtapa par Visholan-
des brīvdienām. Apskatīju ari lie
lākās Holandes pilsētas - Amster
damu, Roterdamu un Hāgu. 

-Kas tevi pārsteidza? 
Utrehtā visi brauc ar velosi

pēdiem, taču to zagšana ir tikpat 
ikdienišķa, kā pie mums maizes 
pirkšana. Velosipēdus pat apdro
šina pret nelaimes gadījumiem. 
Tos zog apmēram divas reizes 
nedēļā, un meklēt neviens pat 
netaisās. Lētāk un izdevīgāk ir 
nopirkt jau zagtu riteni. 

-Kāda ir atšķirība starp 
mācīšanos tur un šeit? 

Salīdzināt nav grūti. Utrehtas 
universitātes mācību pamatā ir 
meklēt visas atbi ldes pašam, 
"rakties" pa grāmatām. Tas ir 
patīkami, jo ir iespēja to darīt. 

Šeit, Latvijā, ir izplatīts mā
cību literatūras trūkums un lek
toru kūtrums. 

LAURA RUDZIŠA 

STUDENT/ PAR SES/JU 

Sesija studentiem ir 
īpašs laiks - daudzi bei
dzot sāk mācīties, daži, 
kas mācījušies visu se
mestri, var atviegloti uz
elpot. Pēc eksāmeniem 
reizēm kāds raud, bet 
kāds priecājas. Un stu
dentu noskaņojums šajā 
laikā un domas par sesiju 
ir ļoti atšķirīgas. 

Zita: "Vispirms jāno
liek eksāmeni, tad jārīko 
balle. Tagad nemaz ne

gribas domāt, kāds ir no
skaņojums. Un ko tur daudz do
māt - eksāmeni ir laimes spēle, 
"kā gadās, tā gadās." 

Ilona: "Slikti, ka sesijas lai
kā ir tik maz iespēju atpūsties, 
jo eksāmeni ir viens pēc otra. 
Tagad jau bailes starp eksā
meniem vairs nav, pirms pir
mā eksāmena gan bija šaus
mīgas bailes." 

Sintija: 'Vislielākās bailes ir 
tieši pirms iešanas iekšā, jo 
tad liekas, ka nu galīgi neko 
nezinu." 
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Elīna: "Sesija ir vienīgais 
laiks, kad cilvēki mācās." 

Mārtiņš : "Sesi ja ir baigi 
foršs laiks. Mājās var pagulēt, 
daudz brīvā laika." 

Kata: "Eksāmeni ir veiksmes 
spēle, nervu izturības pārbaude 
un sacensība pašam ar sevi - cik 
daudz tu vari un cik nē. Pirms 
eksāmeniem ir nepatīkams 
satraukums, taču pēc - absolūts 
miers, neatkarīgi no rezultāta." 

Rita: "Eksāmenos traucē 
tas, ka auditorijās ir auksti. 
Taču ir patīkami redzēt, ka 

Utrehtas simbols - 112 m 
augstais Utrehtas Doma 
zvanu tornis ir viens no 
augstākajiem Nīderlandē 

Kontracepcija darbojas, lai ne
ļautu spermatozoīdam apaugļot 
olšūnu, taču veidi (metodes), kā to 
veikt, ir dažādi: 

• hormonu preparāti (piemē
ram, tabletes, injicējamā kontra
cepcija) nomāc ovulāciju, neļaujot 
olšūnai nobriest apaugļošanai un 
sabiezina dzemdes kakla gļotas, kas 
apgrūtina spermatozoīdu nokļū
šanu dzemdē; 

• barjermetodes (piemēram, 
prezervatīvs, sūklis) neļauj sper
matozoīdam sasniegt un apaugļot 
olšūnu; 

•spirāle: dzemdē rada sper
matozoīdiem nelabvēlīgu vidi; 

*S spermicīdi: makstī iznīcina/ 
novājina spermatozoīdus; 

•kalendārās metodes: Aznrmm-
dzīvei izvēlas laiku, kad olšūna nav 
nobriedusi apaugļošanai. 

Dažādos dzīves posmos tu droši 
•vien izmantosi dažādas metodes. 
Piemēram, visbiežāk kontracep
cija, kuru sieviete lieto, kamēr nav 
precējusies, atšķiras no tās, kuru 
lieto vēlāk savā dzīvē, piemēram, 
pēc bērna piedzimšanas. 

Šodien Latvijā ir pieejams 
plašs mūsdienīgas kontracepcijas 
klāsts, taču ne jau visas metodes 
ir piemērotas katrai sievietei. Tev 
pašai kopā ar savu ārstu ir jāizv
ēlas sev vispiemērotākā metode. 

• Vai metodes lietošanas pro
cedūra man ir pieņemama? 

• Vai manis izvēlētā metode ir 

pieņemama ari manam partnerim 
un viņš to atbalstīs (piemēram, 
prezervatīvu lietošanu)? 

•/ Vai man ir pieņemama šīs 
metodes cena? 

• Vai metodes drošība mani ap
mierina? 

• Vai mani netraucēs dažām 
metodēm piemītošie blakus efekti? 

• Vai man vajag izsargāties ari 
no inficēšanās ar seksuāli trans
misīvām slimībām? 

Atceries, ka katra kontracepcijas 
metode ir droša tikai tad, ja tā pareizi 
un rūpīgi pielietota. Tādēļ pārlie
cinies, vai esi sapratusi, kā lietot 
izvēlēto metodi un tad dari to rūpīgi, 
lai tu būtu maksimāli pasargāta. 

Metodes drošības procenti no
zīmē, ka metode pārbaudīta uz simts 
sievietēm, no kurām X palika stā
voklī 1 gada laikā. Piemēram, efek
tivitāte: 98% nozīmē, ka pareizi lieto
jot šo metodi, divas no simts sievie

tēm palika stāvokli 
viena gada laikā. 

Mūsdienu hor
monālā kontracep
cija satur viszemā
ko iespējamo hor-

papardes monu īaneni. k t -
Z l E D S m o s mēnešus 

daļa sieviešu var 
just rninimālus bla-

kusefektus (skat. tālāk tekstā), kas 
vēlāk izzūd. Hormonālā kontracep
cija nav kaitīga sievietes veselībai, 
un, to lietojot, nerodas nekādas iz
maiņas sievietes ārējā izskatā. Da
žos gadījumos tai ir pat vēlama ie
darbība uz organismu. Šobrīd hor
monālā kontracepcija ir pasaulē po
pulārākā metode, jo tā ir vis
efektīvākā. 

fCOMZtN&fc HORMONU 

Tās satur divu veidu hormonus: 
estrogēnus un progestagēnus, kas ir 
līdzīgi sievietes organismā izstrā
dātajiem hormoniem. Tie ir sabalan
sēti speciālās devās, kas nomāc ovu
lāciju un sabiezina dzemdes kakla 
gļotas, kas apgrūtina spermatozoīdu 
nokļūšanu dzemdē. 

Sieviete katru dienu iedzer vienu 
tableti vienā un tajā pašā laikā, ievērojot 
attiecīgo tablešu lietošanas pamācību. 

Pareizi lietojot, efektivitāte ir99,8%. 

Dažām sievietēm var būt kādi no 
blakus efektiem: galvassāpes, slikta dūša. 
smērējoši izdalījumi no dzimumceļiem, 
smagums vai sāpes krūšu dziedzeros. Ja 
tie nepazūd 2-3 mēnešu laikā, vajadzētu 
atkal konsultēties ar ārstu 

• augsta efektivitāte; 
t/ viegli lietojamas; 
• nav jāpiedomā pie lietošanas 

dzimumakta laikā; 
• noregulējās menstruālais 

cikls, samazinās menstruāciju 
intensitāte un sāpes; 

• mazina risku saslimt ar 
dzemdes un olnīcu vēzi; 

• mazina ārpusdzemdes grūt
niecības risku. 

• nav ieteicami lietot sievietēm, kas 
vecākas par 35 gadiem un regulāri 
smēķē. (<rurpmājums sekos) 
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LU NOSLĒDZ SADARBĪBAS LĪGUMU AR SORBONU 
gramma "Eiropa un uzņēmuma 
ekonomiskie un juridiskie as
pekti." Tās ietvaros Juridiskās fa
kultātes 3. un 4. kursa studen
tiem un Vadības vai ekonomikas 
zinātnes jau bakalaura grādu 
ieguvušajiem būs iespējas no
klausīties lekciju ciklus "Eiropas 
Savienības institūcijas" (1996. ga
da martā), "Apdrošināšana" (1996. 
gada oktobrī ) un "Lietišķās 
ekonomikas aktualitātes" (1996. 
gada novembris). Lekciju ciklu 
izvēle būs brīvprātīga, katrā no 
t iem būs 32 lekci jas , un stu
dentiem, kas veiksmīgi nokārtos 
eksāmenus, Sorbonas universitāte 
izsniegs sertifikātus, kā ari būs 
iespēja saņemt kredītpunktus. 

Lekcijas lasīs pieredzes bagāti, 
Eiropas Savienības jautājumu iz-

/ Žeguzo apliecināja, ka, ierodoties LU, viņam ir aizmirsušies 
gan franču studentu streiki, gan sniegi, jo siltums, ar kādu viņš 
šeit sagaidīts, visu ir izlīdzinājis 

tirzāšanā specializējušies franču 
profesori un tās sniegs zināšanas, 
kas būs nepieciešamas, Latvijai 
iestājoties Eiropas Savienībā. Kā 
teica I. Zeguzo, tās ļaus studentiem 
kļūt par 21. gadsimta eiropiešiem. 
SERTIFIKĀTI -
STUDENTIEM, DIPLOMS -
PASNIEDZĒJAI 

I. Zeguzo no Parīzes bija atve
dis diplomu Ekonomikas teorijas 
katedras pasniedzējai B. Šavriņai. 
Vina Sorbonas universitātē aiz-
stāvējusi disertāciju par priva
tizācijas tēmu un saņēmusi eko
nomikas zinātņu doktora grādu. 

To, ka Latvijas studentiem ir in
terese par franču profesoru lasī
tajām lekcijām, apliecina 15 Va
dības fakultātes studenti, kas jau 
noklausījušies viņu lasītās lek

cijas. Viņiem Vadības fakultātes 
dekāns E. Vasermanis izsniedza 
Sorbonas universitātes sertifi
kātus un izteica cerību, ka tos atzīs 
ne tikai Eiropā, bet ari Latvijā. 

Francijas vēstniece Z. Debenē, 
uzrunājot studentus, aicināja šos 
sertifikātus uzskatīt nevis par no
slēgumu, bet gan izejas punktu 
savā izglītībā, un ari turpmāk būt 
gataviem apgūt jaunas zināšanas. 

Vēsturiskais līgums, kā to nosau
ca LU rektors J. Zaķis, ir vēl viens 
solis uz LU tālāku integrēšanos 
Starptautiskajā universitāšu sistē
mā, kas pašiem studentiem paver 
arvien plašākas iespējas jaunu zi
nāšanu ieguvei. Kā šīs iespējas tiks 
izmantotas, tas jau būs atkarīgs no 
studentiem pašiem. 

INGA ULNICĀNE 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
eksāmenos pasniedzēji ir labā 
garastāvoklī. Kaut šāds ga
rastāvoklis viņiem saglabātos 
līdz sesijas beigām. Pašai, kad 
pirms eksāmena paspēju visu 
atkārtot, noskaņojums ir labs. 
Kaut gan, protams, ir tēmas, 
kuras sāku mācīties tikai ie
priekšējā vakarā. Pēc nolikta 
eksāmena vispirms galvenais 
ir labi izgulēties, pēc tam jau 
var arī aizstaigāt līdz "pabam". 

Par s tu^mi^m 
sesijļ 

Tā kā paši studenti sesijas 
laikā ir steidzīgi, aizņemti, no

slēgti un ne vienmēr ļoti runī
gi, ir interesanti uzzināt, kā 
studenti sesijas laikā izskatās 
no malas. Un tā dažu cilvēku 
viedokļi, kuriem ir iespēja 
studentus diendienā vērot no 
malas. 

Apkalpotāja īru krogā: "Se
sijas laikā studenti nāk daudz 
m a z ā k . S e n ā k j a u vini te 
daudz nāca pa lekciju starp
laikiem, ar tladītēm staigāja." 

Nacionālās bibliotēkas bi
bliotekāres: "Sesiju mēs ļoti 
jūtam (smaga nopūta). Tas 
mums ir saspringts laiks, brīv
dienas nevaram paņemt. Kad 
Universitātes bibliotēkā ir sa
nitārā diena, tad mums te 

studenti gāž bibliotēku apkārt. 
Lasītavās vietu trūkst, sēž pat 
uz palodzēm un trepēm. Stu
denti ir trešā dala no mūsu ap
meklētājiem, taču viņi ir vis
aktīvākie. Ar viņiem var sa
censties vienīgi kaislīgie krus
tvārdu mīklu risinātāji. 

Mēs cenšamies studentiem 
palīdzēt, cik vien iespējams, un 
labi saprotam viņu problēmas 
- pasūtītās grāmatas reizēm 
jāgaida veselu dienu, tās bieži 
vien ir aizņemtas, jo mums ir 
tikai 1 vai 2 eksemplāri. Var 
redzēt arī, ka vakaros, 
saprazdami, ka visu vajadzīgo 
nepaspēs izlasīt, studenti līdz 
pēdējam brīdim stāv garās 

rindās pie kopētavas un tad 
kopē visu, naudu nežēlojot." 

Vēstures fakultātes garde-
robiste: "Es jau vislabāk redzu, 
kā viņiem visiem iet pa sesiju. 
Nāk vini te no rītiem uztrau-
kušies, aiz bailēm vēderi sāp. 
Daži ir māņticīgi, lūdz, lai 
drēbes pakaru uz īstā numura. 
Es jau par visiem ļoti pārdzī
voju. Interesanti skatīties, kā 
daži, kas vienmēr ir ļoti klusi, 
pēkšņi lec aiz priekiem - pa
sniedzējs ielicis "automātisko 
atzīmi". 

Pagājušo nedēļu bija gadī
jums, ka viens puisis atskrēja 
ļoti satraukts, teica, braucis ar 
taksi, bet vienalga nokavējis. 

Šausmīgi viņš steidzās. 
Pēc kāda laika atnāk at
pakaļ, saka, ka par velti 
ņēmis taksi un steidzies, 
jo izrādās, ka pasnie
dzējs kāju salauzis un 
eksāmens nenotiek. Tā 
jau visu ko te var sesijas 
laikā redzēt." 

Bārmenis "Fredī " : 
"Tagad jau mums ļoti 
daudz studentu nāk. 
Tējiņu dzer. Nav re
dzēts, ka viņi te tagad 
mācītos vai svinētu kā
du noliktu eksāmenu, 
bet tējiņu gan dzer." 

INGA ULNICĀNE 

1 J Ï Ï S LATVIEŠU STUDENTU PANĀKUMI PARĪZE 

Pagājušās vasaras bei

gās Japānā notika universiāde 
 kārtējās vispasaules studentu 
sporta sacensības. 

Šo sacensību vairākkārtējs 
dalībnieks trīsdesmitajos ga

dos, olimpietis A Riekstiņš pa
stāstīja par sacensībām, kurās 
Latvijas studenti guva vislabā
kos panākumus. 

1937. gadā no 21. līdz 29. au
gustam Parīzē risinājās VII studentu 
pasaules meistarsacīkstēs, kuras bija 
veiksmīgākās Latvijas studentiem. 
Toreiz Universiādes sauca par 
studentu pasaules meistarsacīkstēm. 
Vienlaicīgi pie Eifeļa torņa bija 
sarīkota pasaules izstāde. 

Parīze vilināja. Laimīgi bija 
turpat 50 studenti un studentes, 
iekļūstot dalībnieku sarakstos. 

- Riekstiņa kungs, pastāstiet, 
lūdzu, par gatavošanos gaidī
tajam braucienam. 

- Tā bija liela "raušanās" un dar
bošanās vairākas dienas. Kopā ar 
"Universitātes Sporta" priekšsēdē
tāju Robertu Plūmi, basketbola tre
neri Ādolfu Grasi, vingrošanas tre
neri Mariju Grapmani-Jurģi, futbola 
komandas kapteini Leonīdu Vedēju, 
sekretāri Zigrīdu Kūm-Kezi kārtojām 
dokumentus, inventāru, ārzemju 
pases, anketas, vīzas, fotogrāfijas, 
CIE kartītes. CARTE d'identité 
Internationale d'étudiant - starpt
autiskās studentu savienības kartīte. 
Vēl naudas mainīšana utt. 

- Kāda bija sa
censību atklāšana? 

- Tā notika lielajā 
Colombo stadionā. Aiz 
uzraksta LETTONIE 

nesēja soļoja mūsu cerība, basket
bolists Rūdolfs Jurciņš ar sar
kanbaltsarkano karogu. Aiz viņa 
mūsu vadība un basketbolistes, 
basketbolisti, vingrotājas, fut
bolisti, vieglatlēti un paukotājs 
Edgars Mateuss. Mūsu daiļavas 
atkal bija tērpušās skaistajos tau
tas tērpos, kas izraisīja skatītāju 
simpātijas un aplausus. Bija 
patīkami atrasties pasaules sporta 
zvaigžņu vidū, Francijas gal
vaspilsētā Parīzē. 

- Tad sākās sacensības? 
- Jau pirmajā dienā tās notika 

dažādās pilsētas vietās. Iepriek
šējās sacensībās Budapeštā mūsu 
basketbolisti bija izcīnījuši pirmo 
vietu, tāpēc priekšsacīkstes ne
piedalījās. Turpretim futbolistiem 
nācās sastapties ar spēcīgo Itālijas 
komandu. Itālija - Latvija 6:3. 

Piedalījās sešas komandas. A 
grupa - Itālija, Francija, Latvija. B 
grupa - Ungārija, Beļģija, Vācija. 
Nākošā spēlē Latvija:Francija 2:0. 
Citas spēles - Ungārija - Vācija 1:0, 
Itālija - Francija 5:0, Vācija - Beļģija 
4:2, Beļģija - Ungārija 3:2... beigās 
finālā spēlēja Vācija - Ungārija. 
Vinnēja Vācija 2:0. Par trešo vietu 
spēlēja Latvija un Beļģija! 2:0 
mūsējo labā. Trešā vieta! 

Vārtus guva Pētersons un 
Barotājs. Vārtos bija Vanags, aiz
sargos - Ozols, Slavišens, pussargos 
- Gulens, Rūja, Āboliņš, uzbrukumā 
- Barotājs, Maģers , Bluķis, 
Pētersons un Klāvs. 

Basketbolā priekšsacīkstes 
studentiem: Polija - Francija 46:15; 
Ēģipte - Igaunija 25:33, Ēģipte -
Francija 27:45. Pusfinālā Polija -
Francija 44:38, Latvija - Igaunija 
33:33, pagarinājumā 34:33. Pēc 
protesta spēlēja vēlreiz, un Latvija 
- Igaunija 46:26. Finālā Latvija -
Polija 40:36. Par trešo vietu 
Igaunija - Francija 33:32. 

Latvija otro reizi uzvarēja. 
Komandā spēlēja R Jurciņš, G. 
Andersons, Ā. Pētersons, A Ozols, 
A Krisons, I. Miltiņš, R Bluķis, E. 
Ruja, R Veilands, J. Dzenis. 

Studentēm basketbolā nācās 3 
reizes sacensties ar Polijas mei
tenēm. Pirmajā spēlē uzvarēja 
Latvija 29:33, bet nākošajās spēlēs 
polietes ar 30:26 un 37:29. Tā otrā, 
,?oda vieta, bet... vairāk komandu 
nebija. Latvijas komandā spēlēja 
Erna Eltermane - Miķelsone, Alīse 
Gailīte - Zīverte, Alma Gailīte -
Šulca, Velta Jansone - Argale, 
Marija Švede - Grapmane - Jurģe, 
Margarita Otlane - Buša, Vera 
Vītola, Elfa Tēmberga-Tēriņa. 

- Kā vingroja mūsu mei
tenes? 

- No Latvijas piedalījās Lidija 
Ozoliņa, Taisija Tuča, Lidija Vītola 
un Malva Lence. Viņas startam 
gatavoja Marija Grapmane-Jurģe. 
Programma bija diezgan sarežģīta: 
partera vingrojums, zirgs, zviedru 
baļķis, kombinācija un ritmiskā 
vingrošana - deja. Rezultāti bija 
pārsteidzoši, visas trīs pirmās 
vietas Latvijai. 1. vieta - Lidija 
Ozoliņa- Tauriņa. 2. Taisija Tuča. 
Saglabājies viņas rezultāts - 45,825 
punkti. 3. Lidija Vītola - 44,206 
punkti. Tālākās vietās - beļģietes. 

- Vai v i e g l a t l ē t i e m v e i c ā s 
tikpat spoži? 

- Vieglatlēti arvien sāk ātri ar 
simtnieku. Mūsējos 100 m priekš-
skrējienā pārstāvēja Sčerbiņins, 
bet finālā neiekļuva, jo pie mērķa 
pienāca ceturtais. Labāki rezultāti 
bija pieccīņniekiem, bet gadījās 
traģiska neveiksme. 

Pirmajā vietā tāllēkšanā Ar
nolds Bērziņš aizlēca 7 m 40 cm. 
Jau pa skaļruni paziņoja rezultātu, 
taču pēc brītiņa to atsauca. Kāds no 
tiesnešiem bija saskatījis naglu 
kurpes iespiedumu pašā valnīša 
maliņā, kas varēja būt ari no kāda 
iepriekšējā lēcēja. Bet ari nākošais 
lēciens 7 m 17 cm bija labākais no 
visiem dalībnieku uzrādītajiem. 
Pat kopsummas uzvarētājam vā
cietim Milleram bija - 7 m 11,5 cm -
otrais rezultāts. N. Zariņš ar 6,62 
m, kija ceturtais. 

Šķēpa mešanā Zariņam 3. vieta 
- 55,78 m, Bērziņš ar 53,52 m -
piektais. Pēc diviem veidiem -
Bērziņš ar 1503 punktiem turējās 
otrajā vietā aiz pasaules rekordista 
Millera, kuram bija 1644 punkti. 
Tad nāca bēdīgais notikums 200 m 
skrējienā. Kad vēl palika 60 m no 
finiša, Bērziņam sarāva kājai 
muskuli, viņš pakrita un viņu nācās 
kliedzošu aiznest uz ģērbtuvēm, 
izsaukt taksi un aizvest uz 
slimnīcu. Zariņš turpināja un diska 
mešanā atkal bija trešais ar 39,85 
m, bet Millers - 5., ar 38.08 mJPBS| 
kopsummā vēl pēc 4 veidiem Zariņš 
aiz vāciešiem - Millera un Hilbrehta 
- bija 3. vietā. Grūtāk gāja 1500 m 
skrējienā, kur Zariņš bija 5. vietā, 
ar 5 min. 07,9 sek. Milleram - 4 min. 
33,4 sek. Kopsummā Zariņam 4. 

vieta, palaižot vēl garām Amsleru 
no Austrijas ar 20 punktu starpību. 

Studentēm - Lidija Vītola tāllēk
šanā ar 4,82 m - ierindojās 7. vietā. 

- Vai n o ' P a r ī z e s la ik iem" 
p a l i c i s a t m i ņ ā k a u t kas 
studentisks vai "raibs'? 

- Pārskatot toreiz atvestās pro
grammas uz rezultātus, tepat re
dzams, ka Bērziņš 200 m noskrējis 
24,2 sek., bet es taču pats palīdzēju 
viņu nonest no skrejceļa... 

Tad vēl godalga Zariņam, pēc 
kuras vajadzēja braukt pēdējā 
vakarā. Tā varēja būt par labiem 
rezultātiem atsevišķos veidos. To 
uzzinot, abi ar Zariņu braucām tai 
pakaļ, bet bija vēl jāgaida; vilciens uz 
Rīgu pēc pāris stundām... Plūme 
palika gaidīt, mēs steidzāmies uz 
viesnīcu organizēt aizbraukšanu. 
Braucām metro ar pārsēšanos. Vienā 
pieturā ievēroju, ka maziem burtiem 
ir tās stacijas nosaukums, kurā 
jāpārkāpj. Lēcu laukā, durvis vērās 
ciet un iecirta man kreiso kāju. Ar 
spēcīgu rāvienu kāju izrāvu, bet 
Zariņš aizbrauca. Ar nākošo vilcienu 
braucu vienu staciju uz priekšu satikt 
savu tautieti, bet viņš tikmēr skriešus 
skrēja atpakaļ meklēt mani, j o nebija 
par ko nopirkt biļeti. Satikāmies pie 
viesnīcas, kur abi piebraucām pa
visam studentiski - ar takšiem. Tie 
mums noderēja čemodānu aizvešanai 
uz staciju. Atvadījāmies no Parīzes un 
gaidījām Daugavas tiltus. 

Lai nākošajās universiādēs 
'Universitātes Sportam" atkal būtu 
čempioni! 

• JĀNIS BRDSMANIS 



u n i v e r s i t ā t e s 
avīze 

KA ASTROLOĢIJA VAR TEV 
PAUDZET NOMĀKT STRESU 

K a t r a h o r o s k o p a z ī m e ir 
k ā a t s l ē g a c i l v ē k a p e r s o 
nībai . T o v a r i z m a n t o t , lai 
l a b ā k t i k t u g a l ā a r i k 
d ienas stresu. 

Auns . Šie 
cilvēki bieži ir 
saspringti , jo 
viņi ir aktīvi un 
parasti ar kaut 
ko a i z ņ e m t i . 
Lai n o m ā k t u 

stresu, viņiem nepieciešamas 
nomierinošas nodarbības -
gleznošana, šūšana, modeļu 
būvēšana. Lai nomierinātu 
nervus, īpaši piemērota ir 
fotografēšana. 

Vērs is . Vini 
izpi lda savus 
uzdevumus rū
pīgi, neatlaidīgi 
un pavada dar
bā garas stun
das . T a s var 

būt iemesls problēmām ar 
kaklu un mugurkaulu. Būtu 
nepieciešams izpildīt vingro
jumus, lai nostiprinātu mu
gurkaulu. Pievērsiet uzma
nību arī kaklam; šie vingri
nājumi jūs noteikti atslābinās. 

D v ī n i . Vini 
ir tik darbīgi, ka 
atpūsties ir grū
tāk kā citās zī
mēs dzimuša
jiem. Dvīņiem 

patīk roku darbs; 
zīmēšana un amatniecība vien
laikus varētu būt arī atpūta. Kā 
atslābināšanās līdzeklis derēs 
ari krustvārdu mīklas risinā
šana un kāršu spēle. 

V ē z i s . V ē 
žiem patīk iz
klaidēties. V i 
ņiem piemēro
ta varētu būt 
televīzijas ska
tīšanās. Ja vini 

ir īpaši spēcīgā stresā, palīdzēs 
mierīgs pikniks ar mīļoto, ce
ļojums vai kāda filma. 

L a u v a . Lau
vām ļoti svarīgi 
ir izrādīt, de
monstrēt savas 
spējas, reizēm 
aizejot līdz ga

lējībām un iedomībai. Sporta 
nodarbības palīdzēs viņiem 
uzturēt fizisko formu, labāk 
izskatīties. Vienlaikus tā būs 
ari atpūta. Aizejiet uz dejām 
ar draugu vai dodieties kopā 
ekskursijā - tas jums sagādās 
patiesu prieku! 

J a u n a v a . 
Jaunavai patīk 
likt lietā savas 
prāta spējas . 
Cilvēkiem, kas 
dz imuši šajā 
zīmē, saspring

tā dienā vajadzētu izbrīvēt 
mirkli, lai palasītu un tādā 
veidā atslābinātos. Varētu no
derēt krustvārdu mīklas ri
sināšana, vienlaikus atpūšo
ties un nodarbinot prātu. 

Svari . Šie 
cilvēki ir sa
biedriski. Kad 
vini ir stresā, 
saruna ar drau
gu "aci pret aci" 
vai pa tālruni 

spēj darīt brīnumus. Laba ideja 
būs sarīkot intīmas mājas vie
sības ar tuvākajiem cilvēkiem. 

S k o r p i o n s . 
S k o r p i o n i e m 
patīk intensīva 
dzīve. Vinu sa-
springtos ner
vus var atslā
bināt masāža. 

Skorpionus mierīgākus darīs 
ari meditācija un fiziski vin
grinājumi. Lieliski palīdzēs 
sporta zāles apmeklējums vai 
vingrošana mājās, sevišķi ko
pā ar draugu vai mīļoto cil
vēku. 

S t r ē l n i e k s . Strēlnieki ir 
mundri un optimistiski, bet 
dažkārt viņi baidās - ja at
ļausies atpūsties , nepagūs 

neko paveikt. 
A i z r a u š a n ā s , 
kas ļauj nodar
bināt prātu , 
piemēram, mo
nētu vai mar

ku kolekcionēšana, būs visla
bākais atslābināšanās veids. 

M e ž ā z i s . 
Mežāži ir no
pietni un prak
tiski. Tādas spē
les kā šahs un 
dambrete vien
laikus liks gan 

loģiski domāt, gan noderēs kā 
atpūta. Mežāzim derētu palasīt 
arī labu fantastiku. Aizraujošas 
grāmatas var būt lielisks ierocis 
pret stresu! 

Ū d e n s v ī r s . 
Viņu enerģijas 
līmenis ir augsts, 
bet uzmanība 
vienlaikus pie
vērsta daudzām 
lietām. Viņi 

mazliet padarbojas vienā sfērā, 
tad citā; tātad Ūdensvīriem ne
pieciešami dažādi relaksācijas 
veidi. Vini var kombinēt dau-
dzas no nodarbībām, ko izman
to atpūtai citās horoskopa zīmēs 
dzimušas personas - mūzikas 
klausīšanos, lasīšanu, peldē
šanu, pastaigas utt. 

Zivis . Zivīm 
ūdens ir rad
niecīga stihija. 
V i s l a b ā k tās 
atpūšas, atro
doties ūdenī 
vai blakus tam. 

Vai nu tā būtu karsta vanna 
vai ari pelde baseinā - tas viss 
samazinās stresa līmeni. Ja 
Zivis dzīvo pie jūras, viņas it 
sevišķi izbaudīs skrējienu vai 
pastaigu gar jūras krastu. 

Tulkojusi un zīmējusi 
ANDA LĀSE 

(no žurnāla National 
foouirer) 

VĒLĒŠANAS... VĒLĒŠANAS 

Ir vēlēšanas atkal klāt! 
Varbūt iet vēlmēģināt?.. 
No daudzpartijām runā vīri, 
Ka visi ir un būs jo tīri. 

Ja par viņiem balsošot, 
Arvien labāk dzīvošot! 
Visu sakārtot tiem sīkums; 
Dzīvot spēšot katrs likums. 

Kas par labu tautai būs. 
Saulē celšot visus mūs! 
Būšot katram bieza rika; 
Ne tā: kam nē..., kam tika. 

Ir partijas, kas bagātas, 
Un summas maksā milzīgas, 
Lai savus plānus slavētu; 
Lai mēs tos vairāk mīlētu... 

Tik netiekam pie skaidra prāta, 
Kā tāda nauda sakrāta, 
Ar ko vieglprātīgi riskē -
Varbūt vinnē, varbūt nē... 

Kā tādas summas tērēt var, 
Kad citi zobus vadzī kar?.. 
Ne par naudu visu nopirkt var. 
Bij' darbi jādara, kas godu dar'. 

LU pensionāres ANNA un 
BIRUTA 

1995. gada 10. septembrī 

Pirmdiena, 15.janvāris 

Spriežot pēc jūsu atsaucības un atbilžu variantiem, iepriekšējā 
kārta izrādījās visgrūtākā. Nepakam jums nepatīk pakustināt savas 
kājiņas. Vislabāk šajā kārtā ir veicies Uģim Sinkam no Fizikas un 
matemātikas fakultātes, kurš pareizi atbildēja uz trim jautājumiem 
un saņem trīs punktus (pavisam kopā 4 punktus). 

ANRIJS, kurš nepadodas, saņem tikai 1 punktu. Pēc trim kārtām 
līderis ar 5,5 punktiem ir nepiekāpīgais ANRIJS. Veiksmi sesijā, bet 
neaizmirstiet par konkursu! 

3.kārtas pareizās atbildes. 
l.b) LU Veselības un rehabilitācijas centrā, Aspazijas bulv. 5, 
2.c) Mākslas akadēmijas interjera neatņemama sastāvdaļa, 
3.b) RTU Inženierekonomikas fakultātes, 
4.a) RTU galvenās ēkas ēdamzālē, 
5.a) RTU Aparātbūves un automatizācijas fakultātes studentus. 

1. Kuras augstskolas deju ko
lektīva dalībnieks bija kopā 
ar mūsu rektoru studentu 
svētkos Tartu ? 

a) RTU - Vektors, 
b) LU - Dancis, 
c) Medic īnas akadēmi jas -

Ačkups. 

2. Mācību prorektors J. 
Krūmiņš tikko ir atklājis 

a) Kirotakultātes bibliotēku, 
b) Studiju padomnieku centru, 
c) Jaunās mācību telpas Eko

nomikas fakultātē. 

M # $i % 
3. Kādas studentu avīzes re
dakci jas durvis grezno šī 
pastkastīte? 

a) Medicīnas akadēmijas avī
zes "Pulss", 

b) LU "Universitātes Avīzes", 
c) RTU avīzes "Jaunais In

ženieris". 

4. Šis sienas gleznojums 
atrodas 

a) LU Pedagoģijas fakultātē, 
b) Kultūras akadēmijā, 
c) Mūzikas akadēmijā. 

KAS BAGĀTS IR 

Kas bagāts ir, tas operu tik skatās, 
Kas nabadzīgs, tas kādā disko kratās, 
Kas bagāts ir, ar taksīti tas brauc, 
Kas nabadzīgs, tas mājās kazu slauc. 

Kas bagāts ir, sēž Oksfordā un smaida, 
Kas nabadzīgs, LU stipendiju gaida. 
Kas bagāts ir, svin Jaungadu pie Dieva, 
Kas nabadzīgs, tam studente ir sieva. 

Kas bagāts ir, tas brauc uz Porto-Riko, 
Kas nabadzīgs, uz Vecākiem pa pliko. 
Kas bagāts ir, tas viskiju tik prasa, 
Kas nabadzīgs, tas pudeles tik lasa. 

Kas bagāts ir, tas "Kazino" tik spēlē, 
Kas nabadzīgs, tas Parlamentu vēlē. 
Kas bagāts ir, tam sievu skaits jau jūk, 
Kas nabadzīgs, no alimentiem mūk. 

Kas bagāts ir, ēd ikrus, varžu kājas, 
Kas nabadzīgs, pēc brīvās zupas stājas, 
Kas bagāts ir, lai karogi un dejas, 
Kas nabadzīgs, lai jautras būtu sejas! 

LEOPOLDS MIETIŅŠ 

4. kārta. 
KUSTINI KĀJIŅAS! 



Pirmdiena, 15.janvaris 
universitātes 

avīze 

(Nobeigums. Sākums 
"UA " 19. decembra numurā) 

Sandis nepārtraukti meklē
ja manas lūpas, taču es tikpat 
dedzīgi centos izvairīties. "Vie
na, gluži viena," negaidot ieru
nājās kāda balss manī. Kļuva 
vēl skumjāk. Palika sevis ne
daudz žēl. Nu, kur ir mans sap
ņu princis? Spējā jūtu uzplūdā 
apviju rokas ap Sanda kaklu. 
Piekļāvos cieši klāt. Šķita tā 
spēšu viņu aizturēt kaut uz 
brīdi. Mazu brītiņu... 

"Inga, kas notika?" puisis ie
lūkojās man sejā. Divas muļķī
gas asaras pārritēja pār vaigu. 
"Sandi, man bail... No dzīves." "Ej 
nu, muļķīt, no dzīves nevajag 
baidīties. Ar to ir jācīnās. Un jo 
drošāka tu būsi, jolabāk jutīsies. 
Vairāk panāksi." "Jā, bet man ir 
bail. Zini, ir tādas - zudušā 
sāpes..." "Inga?... Mazo, mīļo 
meitenīt, gan pienāks laiks un tu 
satiksi savu īsto, vienīgo." Viņš 
bija uztrāpījis naglai uz galvas. 
Skumji pavēros sānis. "Nu, 
pasmaidi tagad!" - No jauna 
ieskatījos Sandim acīs. Tanīs 
lasīju neizprotamas skumjas. 
Tādas, it kā viņš mani redzētu 
pēdējo reizi un neparko nevēlētos 
šķirties. "Pasmaidi, mazā," - pēc 

I N G U N A C I R U L E 

brītiņa viņš klusi nočukstēja "Ja 
tu zinātu, kā tev piestāv smaids! 
Tas ir brinumjauks." Šie vārdi 
atraisīja manas lūpas. Tās uz
plauka spējā smaidā un es pati 
iesaucos: "Noķer mani!" Izrāvos 
no Sanda rokam un metos skriet. 
Nenieka nebēdāju par kurpēm, 
kas samirka rasas pilnajā zālē. 
Pār mani savus starus kaisīja 
saule, atplestām staru rokām 
sagaidīdama jaunu dienu. 'Un 
tu domā, ka aizbēgsi?" piepeši 
saklausīju sev blakām Sanda 
balsi. No jauna divas spēcīgas 
rokas pacēla mani augšup. 
"Nejaukā meitene, nesīšu tevi 
slīcināt!" "Sandi-ī!" 

Piepeši mūsu uzmanību 
saistīja mašīnas taurēšana. Tā 
skanēja jau labu laiciņu. "Vai 
dzirdi, mūs meklē. Iesim!" 
Viņš nolika mani atkal zemē. 
"Iesim," piekrītu. Negaidot 
iesmējos un no jauna bēgu. 
"Inga!" Sandis uzjautrināts 
centās mani noķert. Ātri vien 
panāca. Spēji apcirtos apkārt 
un, apvijusi rokas puisim ap 
kaklu, nočukstēju: "Sandi, es 
nevēlos, lai tu aizej. Man ar 
tevi ir labi. Sen neesmu tā 
jutusies." Viņš nezin kāpēc 
palika domīgs, pat nedaudz 
bēdīgs. 

*** 
" N u jau gan puspasaules 

laikam būsiet apstaigājuši?" 
Cik nāriņu redzējāt? Un vai 
nomedīji ar' kādu, Sandi?" 
mūs abus sagaidīja ar kodī
gām piezīmēm. "Es tevi pašu 
tūlīt pie nārām iegrūdīšu," 
Sandis paspēra pāris soļus uz 
runātāja pusi. Tas ķircinā
damies aizbēga. 

Palūkojos pulkstenī. Bez 
piecpadsmit septiņi. "Sandi, 
mums jābrauc mājās," pār
traucu viņu. "Labi, Inga," pui
sis sacīja. Paņēma aiz rokas un 
klusi nočukstēja: "Telefonu 
pasaki. Es tev piezvanīšu. 
Apsolu." "Patiesi?' neticīgi pa
raudzījos puisī. "Bet tad lūdzu 
neapmāni. Lūdzu, lūdzu!" San
dis tik dziļi ielūkojas man acīs, 
ka es vairs nešaubījos par viņa 
vārdu patiesumu. "Kaut gan, 
Inga, es nezinu, vai mums kas 
nopietns sanāks. Esmu ļoti 
aizņemts cilvēks. Daudz jā
strādā." Šie vārdi izraisīja ma
nī šaubas. "Darbs nav šķērsus," 
atbildēju. 

"Ak, kāpēc tiem labākajiem 
puišiem vienmēr daudz darba un 
maz laika?" klusībā skumji 
nodomāju "Tikai brunču med
niekiem laika atliku likām. Tikai 
tādiem, kas nevīžīgi izturas pret 
sevi un apkārtējiem.." 

*** 
Atvadoties Sandis vēl no

skūpstīja mani uz pieres. Tad 

pamāja ar roku un aizbrauca. 
Tobrīd es jutos bezgala lai
mīga. Šķita - beidzot esmu 
satikusi savu otro pusīti. Ar 
plaukstu pārbraucu pār bērza 
rievaino mizu. Viens, divi... Jā 
divi. Iesmējos un i e s k r ē j u . 
pagalmā, tad istabā. Māte bija 
jau pamodusies. Ieraudzījusi 
manu laimē starojošo seju, 
izbrīnīti palūkojās tajā: "Kas 
tad tev noticis? Staro kā maija 
saulīte." "Zini, mammu," ie-
smiedamās paziņoju, es seju 
vairs nemazgāšu. Tas puisis 
bijatikjauks!" Vēlreiz ar roku 
pārvilku sejai. Skūpsts, Sanda 
skūpsts. Šķita, pati Laimes 
māte nostājusies man blakām. 
Māte tā jocīgi paskatījās manī. 
"Inga?!..." Es viņai uzsmaidīju: 
" N u , m a m m u ! " Vairāk ne 
vārdiņa nebilduši, viņa aizgāja 
savās ikdienas gaitās. 

*** 

Nākamās dienas rītā pirms 
manas promiešanas atskanēja 
telefona zvans. Tas bija San
dis. Tikai piecas minūtes ilga 
mūsu saruna. Sākumā par 
dažādiem mīļiem nieciņiem. 
Jutos bezgala jautra un lai
mīga. Vēl arvien nespēju no
ticēt, ka esmu satikusi tik brī
nišķīgu, brīvu puisi. Taču jau 
pēc brīža pārliecinājos par pre
tējo. "Inga, vai man pasacīt ari 
skumjo pusi?" Sandis negaidot 
ievaicājās. "Jā, noteikti," ap
stiprināju. "Zini, esmu precē

jies. Man mājās ir jau meitiņa. 
Krista vārdā. Esmu tevi pie
vīlis, vai ne?" Viņa balsī sa
klausīju nožēlu un skumjas. 
Apmulsu tik ļoti, ka pirmajā 
brīdī nespēju izsacīt ne vār
diņa. Kā? Sandis ir precējies? 
Bet viņš bija pret mani tik uz
manīgs! Gluži kā iemīlējies. 
Nē, nē, tas nevar būt! Un tur
klāt - viņam ir bērns? Jutos 
bezgala satraukta. Tikai pēc 
laba laiciņa saņēmos un spēju 
pasacīt: "Paldies Sandi, ka biji 
pret mani atklāts un godīgs. 
Paldies, ka pasacīji taisnību." 
Puisis vēl kaut ko vēlējās 
iebilst, taču es noliku klausuli. 
Telefons zvanīja vēl un vēl. Ar 
pirkstiem aizspiedu ausis. 
Sēdēju dīvānā un truli 
raudzījos savā priekšā. Gar 
acīm kā kinofilmiņā paslīdēja 
m a n a bērnība, pusaudzes 
gadi. Divatā ar māti, bez tēva. 
Nē, nē... 

Tad es piecēlos un, aizgājusi 
uz vannas istabu, cītīgi nomaz
gāju seju, kaklu, rokas. Visus 
Sanda skūpstus. Tie svilināja. 

Jau atkal es jutos vientuļa. 
Bezgala vientuļa šai plašajā 
pasaulē. Bet sirdī ieplūda pie
pildījuma izjūta. Vēl viens sa
režģītās dzīves pakāpiens pa
lika aiz manas muguras. 

" U n i -
vērsi tā tes Avīze" j a u in

formēja savus lasītājus par 
Amerikas Mārketinga Aso
ciāci jas R i e t u m m i č i g a n a s 
nodaļas visai apjomīgo dā
v inā jumu L U bibliotēkai -
590 grāmatas ekonomikas , 
jur isprudences , matemāt i 
kas , skaitļošanas tehnikas, 
arī psiholoģijas, socioloģijas 
zinātnēs. Tiesa gan, ne visas 
tās ir j a u n ā k ā s u n svaigā
kās - grāmatu izdošanas ga
di par to liecina, bet ir j a u 
arī lietas, kas nenoveco . 

Šis saraksti ņš iepazīsti 
n ā s tevi ar 9 0 . g a d u izde
v u m i e m - varbūt atrodi sev 
k o derīgu. 

Paldies dāvinātāj iem n o 
Amerikas ! 

Informācijas sektors 

Amerikas Mārket inga Aso
ciācijas dāvinājums LU bibliotēkai 
1995. g. 

N.p.k. Grāmata 
1. Arntson, L. Joyse. Business 

software applications /1991 
Fondi : 18 
2. Athey, Thomas H. Comput

ers and end-user software /1991 
Fondi : 4 
3. Athey, Thomas. Computers 

and end-user software with BASIC 
/1991 

Fondi : 4 
4. Bacon, Dennis Henry. Me-

chanical technology /1990 
Fondi : 4 

5. Bennis, Warren. Invented 
life / 1993 

Fondi: 1 Šifra: B-95/318 
6. Berkowitz, Eric N. Market

ing /1992 
Fondi : 18 
7. Business law / 1992 
Fondi: 1 
8. Carino, Peter. Basic college 

writer /1990 
Fondi : 5 
9. Chuvala, John. Suggested 

preparation for careers in security/ 
loss prevention /1991 

Fondi: 1 Šifra : C-95/153 
10. Congress on Customer 

Satisfact. Customer satisfaction: 
focus on the customer / 1992 

Fondi: 18 
11. De Pree, Max. Leadership 

jazz /1992 
Fondi: 1 Šifra : B-95/150 
12. Di Bartolo, Baldassare. 

Classical theory of electromagne-
tism /1991 

Fondi: 4 
13. Dolan, Kathleen A. Using 

application software in business / 
1990 

Fondi : 18 
14. Dolan, Marion B. Commu

nity and home health care plans / 
1990 

Fondi : 1 Šifra : C-95/338 
15. Donnelly, James H. Funda

mentals of management /1990 
Fondi: 1L, 18 
16. Dugopolski , Mark. 

Instructor's solutions manual [for] 
Intermediate algebra /1991 

Fondi: 4 
17. Dunne, Patrick. Retailing / 

1992 
Fondi: 18 
18. Dyckman, Thomas R. 

Supplement sampler to accom
pany Intermediate accounting, re
vised edition /1992 

Fondi: 18 
19. Dyckman, Thomas. Inter

mediate accounting /1992 
Fondi : 18 
20. Frey, MartinA Instructor's 

manual to accompany. An intro
duction to bankruptcy law / 1990 

Fondi : 1,M Šifra : C-95/130 
21 . Fruehling, Rosemary T. 

computer applications / 1991 
Fondi : 1 Sifra : C-95/150 
22. Garlow, John. Student's so

lutions manual to accompany 
Streeter/Hutchison/Hoelzle[ 's] 
Intermedi /1991 

Fondi: 4 
23. Gibson, Jane Whitney. Busi

ness communication /1990 
Fondi: 18 
24. Goldstein, Larry J. Finite 

mathematics and its applications 
/1991 

Fondi: 4 
25. Grill, George P. Reports! 

Formatting applications /1990 
Fondi: 1 Šifra : C-95/127 
26. Groneman, Nancy. College 

computer concepts and applica
tions /1992 

Fondi: 1 Šifra : C-95/152 
27. GUIDE Spring '93 confer

ence. Explore the possibilities... 
GUIDE for your technology future, 
Vol. 1 /1993 

Fondi : 18 
28. GUIDE Spring'93 confer

ence. Explore the possibilities... 
GUIDE for your technology future, 
Vol. 2 /1993 

Fondi: 18 
29. Hampden-Turner, Charles. 

Charting the corporate mind /1990 
Fondi: 18 
30. Handy, Charles, age of un

reason /1990 
Fondi : 1 Šifra : B-95/319 
31. Hatton, Ronald. Introduc

tory algebra /1991 
Fondi : 4 
32. Henderson, J. Vernon. Prin

ciples of economics /1991 
Fondi : IL 
33. Henderson, J. Vernon. Prin

ciples of macroeconomics / 1991 
Fondi : 18 
34. Henderson, J. Vernon. Prin

ciples of microeconomics /1991 
Fondi : 18 
35. Hungerford, Thomas W. 

College algebra /1991 
Fondi : 4 
36. Hutchinson, Sarah E. Com

puters /1990 
Fondi : 1,4 Šifra : C-93/51 
37. Keedy, Mervin L. Interme

diate algebra /1991 
Fondi : 4 
38. Keedy, Mervin L. Introduc

tory algebra /1991 
Fondi : 4 
39. Krehbiel, Anthony D. 

dBASE in PLUS / 1990 
Fondi : 1 Šifra : C-95/103 
40. Marketing masters / 1991 
Fondi : 18 

41. Martin, John R Student's 
solutions manual to accompany 
Streeter/Hutchison/Hoelzle Begin
ning algebra /1991 

Fondi : 4 
42. McCarthy, E. Jerome. Ba

sic marketing /1993 
Fondi : 18 
43. McCarthy, E. Jerome. Ba

sic marketing /1993 
Fondi : 18 
44. McCarthy, E. Jerome. Com-

putest 3 /1992 
Fondi : 1A 
45. McCarthy, Edmund Jerome. 

Applications in basic marketing / 
1991 

Fondi: 1,18 Šifra : C-94/40 
46. McCarthy, Edmund Jerome. 

Applications in basic marketing / 
1992 

Fondi: 18,1 Šifra : C-94/248 

47. McCarthy, Edmund Jerome. 
Applications in basic marketing / 
1993 

Fondi: 18 
48. McCarthy, Edmund Jerome. 

Basic marketing /1990 
Fondi : IL, 18 
49. McCarthy, Edmund Jerome. 

Computer-aided problems to ac
company Basic marketing, 10th 
edition / 1990 

Fondi : 18 
50. McCarthy, Edmund Jerome. 

Instructor's manual to accompany 
Basic marketing, 10th edition /1990 

Fondi : 18 
51. McCarthy, Edmund Jerome. 

Learning aid for use with Basic 
marketing, 10th edition / 1990 

Fondi : 18 
52. McCarthy, Edmund Jerome. 

Lecture guide to accompany Basic 
marketing, 10th edition / 1990 

Fondi : 18 
53. McCarthy, Edmund Jerome. 

Manual of objective tests to accom
pany Basic marketing, 10th edi
tion /1990 

Fondi : 18 
54. McCarthy, Edmund Jerome. 

Overhead masters to accompany 
Basic marketing, 10th edition / 
1990 

Fondi : 18 
55. McCarthy, Edmund Jerome. 

Transparencies to accompany Ba
sic marketing, [by] E. Jerome 
McCarthy/William D. P / 1990 

Fondi : 18 
56. Money and banking 90/91 / 

1990 
Fondi : 18 
57. Napoli, Vince. Adjustment 

and growth in a changing world / 
1992 

Fondi : 1 Šifra : C-95/102 
58. O'Leary, Timothy. Micro

computing /1990 
Fondi : 1 
59. Parker, Charles S. Comput

ers and their applications / 1991 
Fondi : 1 Šifra : C-95/117 

(Turpinājums sekos) 
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universitātes 

avīze Pirmdiena , 15. janvaris 

PATEICĪBA 
Godājamā "Universitātes Avīze"! 
Pateicos jums par to, ka esat Ar to jūs dāvājat ticību dzīvei 

daudziem cilvēkiem Els vēlos ar jūsu avīzes starpniecību izteikt 
sirsnīgu pateicību krievu literatūras katedrai un sevišķi docentiem 
Ivļeviem, docentiem Sidjakoviem, Muriņai un Kononovam. Šie 
cilvēki man palīdzēja nokārtot svarīgu eksāmenu krievu Uteratūrā 
un ari dzīvē. Vēlreiz liels paldies viņiem par to. 

1. grupas in valīde kopš bērnības 
Olga Kapitonova 

VĒLAS ĪRĒT 
Naudas ekonomijas nolūkos meklēju sabiedroto - jaunu 

sievieti, kas vēlētos kopā ar mani īrēt istabu vai vien
istabas dzīvokli. 

Lūdzu zvanīt pa tālr. 7-222944 vai 378138, Daigai. 

VĒLAS IEPAZĪTIES 
Precību nolūkos vēlos iepazīties ar 

skaistu latviešu meiteni gariem ma
tiem, kas runā angliski, un kas būtu 
ar mieru apmesties uz pastāvīgu dzīvi 
Indijā, kā ari pieņemt hindu paražas. 
Lūdzu atsūtīt savu fotogrāfiju. 

Par sevi. Esmu ļoti ieinteresējies par 
Latviju un tās kultūru, un ļoti vēlos ap
precēties ar latviešu meiteni. 

Esmu indietis, dzimis 1954. gada 23. 
janvāri, neprecējies; mācījies Kalkutas Universitātē ben-
gāļu un angļu valodu, vēsturi un politiskās zinātnes. Aizrau
šanās - grāmatu un žurnālu lasīšana, mūzika, teniss. 

SUBHAS MITRA 
Sīkākas ziņas - laikraksta 

"Universitātes Avīze" redakcijā 

PĀRDOD 
Satr iecošs p iedāvā jums! 
Dārgie studenti! Steidzieties iegādāties sev vai savam 

draugam (-dzenei) dāvanu! 
Kāpēc tās nevarētu būt Lee vai Wrangler firmas (oriģinālās) 

džinsu bikses tikai par Ls 15 . Dažādi lielumi, gan sievietēm 
gan vīriešiem. Ir pieejamas gan parastās, gan ari rokeru! 

Sīkāk interesēties pa telefoniem 7551202, 7552025, 
jautājot Andri vai Mārtiņu no pl. 10 līdz 16.30. Bet no pl. 
21.30 jums atbildēs Andris, ja zvanīsiet 56887763. 

ATKLĀTA VĒSTULE 
(publicējam nedaudz saīsināti) 

Teātra spēle Universitātē - tā ir laika gaitā pārbaudīta 
studentu aktivitātes forma un viena no mākslinieciskās 
pašizteiksmes tradīcijām. Studentu teātra aizsākumi LU 
meklējami 1946. gadā, kad izveidojās pirmā studentu 
dramatiskā kopa, kuras darbība aizsāka līdz šim laikam 
nepārtrauktu studentu teātra spēles kustību. LU Studentu 
teātris ir unikāla teātra kopa. Kora un deju māksla ir 
kopta visās augstskolās, bet Universitātes teātra kolektīvs 
ilgus gadus ir bijis vienīgais pastāvīgais ansamblis visā 
Latvijā, un tikai pirms apmēram 10 gadiem līdzīgs kolektīvs 
nodibinājās Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā. Gadu 
ritumā Universitātes teātri izrādes veidoja daudzi režisori. 
Šeit pieminēsim tos, kuri ir bijuši ari kolektīva māk
slinieciskie vadītāji un pedagogi - Elvīra Elksne 1946-1950; 
Aleksandrs Leimanis - 1951; Nora Katlape -1952-1964; 
Laimdots Ceplītis - 1966,1967; Imants Adermanis -1965., 
1968-1974; Ārijs Geikins - 1974-1993. 

Pēdējos 20 gadus Studentu teātris ir darbojies 
Ķīmijas fakultātes aktu zālē, Valdemāra ielā 48. Tur 
tapuši iestudējumi - Šekspīra "Spītnieces savaldīšana" I. 
Adermaņa režijā, L. Zorina "Tranzīts", J. Gruša "Mīla, roks 
un velns ', J. Jurkāna "Dzērvīte" un "Pulkstenis ar dzeguzi", 
A. Buero-Valjeho "Liesmojošajā tumsā", Šekspīra 'Vētra", 
M. Friša "Godavīrs un dedzinātāji", T. Ruževiča "Kartotēka", 
M. de Gelderodes "Sarkanā maģija", Ā Geikina režijā, A. 
Volodina "Divas bultas", A. Vampilova "Atvadas jūnijā", J. 
Edlisa "Krastmala" M. Ļiņova režijā un citi. 

1992.-1993. gada sezonā Studentu teātris strādāja pie P. 
Šēfera 'Melnās komēdijas" iestudējuma, kas nepiedzīvoja 
tikšanos ar skatītāju, jo teātri bija nobriedusi nepieciešamība 
pēc paaudžu maiņas. Darbu sāka jauns kolektīva vadītājs -
Studentu teātra ilggadējais dalībnieks Visvaldis Klintsons. 
1993. gada rudenī teātri tika uzņemti jauni dalībnieki -
jaunāko kursu studenti, sākās darbs pie dažādu autoru lugu 
fragmentiem, kura rezultātā tapa izrāde ar nosaukumu 
"Okeāns trim". 

Taču šis mācību iestādes kolektīvam tik dabiskais 
paaudžu maiņas process nezin kāpēc tika uzskatīts par 
kolektīva darba pārtraukšanu. Tajā laikā tika sniegta 
palīdzība grūtībās nonākušajam Jaunatnes teātrim, kuram 
LU Studentu klubs atļāva rīkot mēģinājumus un izrādes 
Ķīmijas fakultātes zāiē, kas bieži notika Kustību teātra 
nodarbību dienās. To vajadzēja kompensēt. Tas bija vienīgais 
vērā ņemamais arguments, kāpēc tobrīd Studentu teātris 
tika pārcelts strādāt Fizikas un matemātikas fakultātē, Zellu 
ielā 8. 

Izrāde "Okeāns trim" trīs reizes tika parādīta skatītājiem, 
tai skaitā amatierteātru festivālā "Amatieru vasara-94", kas 
notika Ķīmijas fakultātes zālē. 1994.-95. mācību gadā Stu
dentu teātris uzsāka darbu pie M. de Gelderodes lugas "Es-
koriāls" iestudējuma. Notika regulāras nodarbības aktieru 
meistarībā un skatuves kustībā. Pašu spēkiem tika iz

gatavotas dekorācijas un tērpi, šajā 
sezonā teātrim būtiski pietrūka iespējas 
strādāt uz skatuves ar teātra izrādēm 
un mēģinājumiem nepieciešamo teh
nisko aprīkojumu. Iestudējums ir 
gatavs un 6. un 20. novembri notika iz
rādes. Pašlaik teātris turpina darbu pie 
E. Lēmanes lugas "Solterra" iestu
dējuma un E. Po stāsta "Nodevīgā sirds" 
skatuves varianta. Tuvojas Studentu 
teātra pastāvēšanas 50 gadu jubileja, 
kuru gatavojamies atzīmēt nākamajā 
sezonā ar jauniestudējumu, taču lai tas 
varētu notikt, ir nepieciešami regulāri 
mēģinājumi uz skatuves, jo darbu uz 
reālas skatuves nevar kompensēt ar 
darbošanos auditorijā, pat, ja tā ir tik 
liela kā Fizikas un matemātikas fakul
tātes kinozāle. Ja tur var notikt skatu
ves kustības nodarbības un nodarbības 
aktiera meistarībā, tad darbs pie lugas 
iestudējuma, kas ir visu iepriekš minēto 
nodarbību mērķis, bez skatuves tiek 
bremzēts un padarīts neefektīvs. 

I 1 
Peidžeru lietotajiem un interesentiem! 

Latvijas Universitāte sadarbojas ar BALTKOM PLUS 
par speciālas priekšrocību grupas peidžeru servisa 
izveidošanu Latvijas augstskolām. Šī sistēma ir izvēlēta 
tās lielās darbības zonas dēļ, jo tās raidītāji aptver gandrīz 
visu Latvijas teritoriju. Baltkom Plus piedāvā 
pakalpojumus, kas ievērojami atvieglina abonenta 
meklēšanu, kā ari bezmaksas papildinformāciju (valūtas 
kursus, meteoroloģisko laika prognozi, informāciju par 
sastrēgumiem Rīgas ielās utt). 

Baltkom Plus apņemas: 
1. Ar atvieglojumiem pārdot Latvijas Universitātei un 

citām Latvijas augstskolām un to struktūrām teleksa radio-
meklēšanas aparatūru - peidžerus - un sniegt pilnu servisa 
apkalpošanu; 

2. Dot atlaidi ikmēneša abonēšanas maksai tiem abo
nentiem, kas ir Latvijas Universitātes vai citu Latvijas 
augstskolu, to struktūru un darbinieku lietošanā; 

3. Bez maksas pieslēgt savai peidžeru sistēmai jebkuru 
firmas MOTOROLA teksta peidžeru un apkalpot tos. 

BALTKOM PLUS PEIDŽERU CENAS U N 
IKMĒNEŠAABONĒŠANAS MAKSAS 
Peidžera tips Peidžera Ikmēneša 

cena, abonēšanas 
Ls maksa, Ls 

1. "Motorola" ADVISOR 108 17.50 
2. 'Motorola" ADVISOR (cyrilic) 108 17.50 
2. "NEC Corp." NEC mkll 115 17.50 
3. Motorola" SCREPTOR 89 17.50 
4. "Motorola" Memo EXPRESS 69 13.50 

Atlaižu sistēma 

Kopējais augstskolu sistēmas abonentu skaits 
Atlaide abonēšanas ikmēneša maksai 
1. līdz 200 10% 
2. no 201 līdz 500 20% 
3. no 501 līdz 800 25% 
4. vairāk nekā 800Ls 9.50 (teksta peidžeriem) un 

Ls 5.00 (ciparu peidžeriem) 

LU mācībspēki, darbinieki un studenti, kas inte
resējas par šo peidžeru sistēmu var saņemt 
informāciju pa tālruni: 7-281834 - LU Saimniecības 
pārvaldē. 

L 1 

Neizpratni rada fonda JUVENTUS atsevišķu darbinieku 
rīcība, nododot Ķīmijas fakultātes aktu zāles izmantošanas 
monopoltiesības tikai A. Rūtentāla Kustību teātrim. 
Negribētos ticēt, ka Universitāte, kas izrādīja izpratni un 
atsaucību gadījumā ar Jaunatnes teātri, paliks vienaldzīga 
pret sava Studentu teātra problēmām. Tāpēc aicinām uz 
atklātu sarunu LU vadību, Ķīmijas fakultātes vadību, fondu 
JUVENTUS unA Rūtentāla Kustību teātri, lai atrastu visiem 
pieņemamu variantu skatuves izmantošanai un mēģinājumu 
laiku sadalei starp abiem kolektīviem. 

LU Studentu teātrim nepieciešami uz skatuves Ķīmijas 
fakultātē divi mēģinājumi nedēļā - pirmdienās un ceturt
dienās, kā tas ir bijis līdz 1993. gadam. Pašreiz Studentu 
teātris ir vienīgais kolektīvs, kas veido iestudējumus 
tieši šai skatuvei. Darbs uz skatuves būtiski celtu teātra 
darba efektivitāti - teātra dalībnieku skatuvisko meistarību. 

Cerot uz Jūsu atsaucību un sapratni, LU Studentu teātra 
vārdā: 

Kolektīva vadītājs V. Klintsons 
Teātra dalībnieks kopš 1971. gada A. Krūmiņš 

Teātra dalībnieku LU studentu aktīvs: 
Eva Lossane, Lienīte Galdiņa, Dzintars Vītoliņš, 

Gita Garoza 

H o r i z o n t ā l i : 1. Pirms neilga laika. 3. 
īpašnieks. 5. Augstākās mācību iestādes 
struktūrvienība. 8. Citiem neredzot. 10. 
Ē k a s " cepure" . 12. Ā d a m a s ieva . 14. 
Ēdiens. 16. Stacija posmā Rīga - Saul
krasti. 17. Populārs (negatīvs) grāmatu un 
filmu varonis. 19. Trauksmes signāls. 20. 
Vitamīniem bagāta oga. 21. Viens un otrs. 
22. Miglas signāli. 24. Ebreju dievnams. 
26. Spitālība. 29. Sievietes vārds maijā. 30. 
Sava amata pratējs. 31. Noteikta maksa. 

V e r t i k ā l i : 2.Tikko manāma atšķirība. 
3. Dabas parādība. 4. Valsts Eiropā. 6. Vī
rieša vārds jūlijā. 7. Ēšanas (galda) pie
derums. 9. Nepieciešama lieta sunim. 11. 
Kopējais skaits. 13. Slēgta ūdens krātuve 
sauszemē. 14. Mazgāšanās līdzeklis. 15. 
Telpas ēkā. 18. Sulīgi dienvidu augļi. 23. 
Paradīze. 25. Senas garuma mērvienības. 
27. Plankumains. 28. Ungāru komponists. 

Sastādījusi 
INDRA SILIN A 

IEPRIEKŠĒJĀS KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATMINĒJUMS. 
Horizontāli. 4.mape; 7.saulgrieži; l l .ANO; 12.īves; 13.salatētis; 15.astri; 17.tornis; 18.Krenberga; 

19.Kongo; 21.Asūne; 22.noskaņas; 23.Japan; 25.sanest; 27.krusa; 28."Amstrig"; 29.Hese; 31.risināt; 
33.ars; 35.avantūra; 38.niķi; 39.kraut; 40.gulsnis; 41.skaut; 42.Kirasao; 43.Jo; 44.raut; 45.Sesava. 

Vertikāli. 1.lausks; 2.klīrenss; 3.biste; 4.milnas; 5.patskanis; 6.sniegs; 8.Gvineja; 10.žargons; 
l l .Atēnas ; 14.aizkari; 16.trūkums; 20.Oņegins; 21.aukla; 24.pasaukt; 25.strūgas; 26.Trāķija; 
29.harta; 30.Eva; 32.Tiso; 34.roka; 36.Ruse; 37.alas; 39.kur. 

LU izdevniecība "UNIVERSITĀTES AVlZE" 
saliek grāmatas, brošūras, konspektus, veido vizītkartes... 
sagatavojam grāmatas izdošanai 
(tekstu literārā rediģēšana, korektūra, mākslinieciskais un datormakets) 
piedāvājam foto pakalpojumus, attēlu skanēšanu un apstrādi. 

Mācībspēki un studenti, 
esam gatavi veidot jūsu ieceres 
pasaules UN1 - PRESS līmenī! 

Adrese:Raiņabulv.19.110t., tei. 7222944. 
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