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"Kāpēc tualetēs nav papīra? 
Ja studentiem brīvlaiks, laikam 
domā ,ka citi nav cilvēki..." 

Dzirdēts LU lielās mājas 
tualetes telpās 

(īstenībā LU neesot naudiņas, 
lai papīru nopirktu - tā 
skaidroja komandante) 

LU ABSOLVENTAM 95 GADI 

"Pie Tēvu zemes dārgās turies klāt, 
To turi ciet ar visu savu sirdi, 
Kā niedre svešā malā būšu es, 
Ko iespēj mazais vējiņš samaitāt... " 
šos vārdus studentiem velta cienījams kungs - ārsts 

Kārlis Skalders. 30. janvāri viņam apritēja 95 gadi, bet 
atmiņas par studijām LU viņš nevar aizmirst vēl šodien. 

Godājamais jubilārs savā mūžā piedzīvojis daudz -
skaistus brīžus, neģēlības, lielas sāpes un prieku. (īsu 
biogrāfiju varat lasīt LU 75 gadu jubilejai veltītajā 
"Universitātes Avīzē" 1994. gada 26. septembrī). 

Klausoties Skaldera kunga teiktajā un turot viņa roku, 
var just spēcīgu personību un enerģijas lauku. Viņš ir akls, 
slikti dzird, bet domā un runā jauneklīgi un skaidri. So 
spēju nesalūzt garīgi un likt sev iet, kaut fiziski sāp - var 
vēlēt ikvienam no mums. Kārļa Skaldera iznesība un 
personība savulaik apbūrusi ari Ausmas kundzi, kurai vēl 
nav 70, bet viņi satikās 1959. gadā. 

Abi ar kolēģi Aldi Zelmeni bijām priecīgi, ka radās 
iespēja savā ceļā satikt šo interesanto cilvēku - lai 
jubilāram veselība, bet mums tika atziņa, ka dzīvē 
galvenais ir sirds un godaprāts. 

LATVIJAS PREZIDENTS 
UNIVERSITĀTE 

2. februāri LU viesojās Latvijas valsts prezidents Guntis 
Ulmanis. Savā akadēmiskajā runā uzsvēra, ka, viņaprāt, 
latviskai Latvijai ir vairākas dimensijas: valsts stiprums, 
cilvēka sevis izjūta un politiskais simbols - kaut kas tīrs un 
skaidrs. Tas savukārt nozīmējot, ka Latvija ir modema un 
eiropeiska. Prioritāte pieder produktivitātei - stabilitātei, 
ekonomiskai attīstībai. 

Kāda loma būtu izglītībai, inteliģencei? Prezidents 
uzskata, ka inteliģences uzdevums ir palidzēt nosargāt 
savu identitāti un tautai neaizmirst savas saknes. 

Cik un kādas augstskolas nepieciešamas Latvijai? 
Jāatbalsta projekti par reģionālajām augstskolām Val
mierā, Ventspilī u.c, jo intelektuālais potenciāls nedrīkst 
piederēt tikai Rīgai,- tā G.Ulmaņa kungs. i 

ANO materiāli atbalstīs latviešu valodas mācīšanu. 
Kā finansiāli izglītību atbalstīs Latvijas valsts? No pre

zidenta teiktā varēja saprast, ka līdzekļus vajadzētu atrast. 
ILZE BRINKMANE 

P.S. Prezidenta runa pilnībā tiks publicēta izdevumā 
"LU Vēstnesis" 

ZINĀTNES LABIRINTOS 
Šā gada 17. - 19. janvāri jau astoņpadsmito reizi notika 

Baltijas zinātņu vēstures konference, kas šoreiz galvenokārt 
veltīta Latvijas Zinātņu akadēmijas 50 gadu jubilejai, bet 
atklāšanas datums sakrīt ar profesora Paula Strādina simto 
dzimšanas dienu. Pirmo reizi šāda veida tematiska konference 
notika 1958. gadā. Viens no tās organizētājiem bija Pauls 
Stradiņš (zinātnisko konferenču organizēšana ir kļuvusi par 
ģimenes tradīciju, jo tagad to dara viņa dēls profesors Jānis 
Stradiņš). Toreiz tā bija savdabīga, apslēpta pretošanās 
Maskavas diktētajām normām. 

Šogad Baltijas zinātņu vēstures konferences galvenās 
tēmas bija nacionālzinātņu centru veidošana Latvijā un 
zinātņu instanču funkcijas lielās un mazās valstīs. 

INGA BĒRZIŅA 

UZTICĪGS SEV UN SAVAM 
DARBAM 

Cilvēks, kas sevi pierādījis ar savu darbu un pratis ap sevi 
pulcēt interesantus cilvēkus. Profesoram Paulam Strādinām 
18. janvārī apritēja 100 gadi, un, atceroties jubilāru. Medicīnas 
vēstures muzejā sanāca krietns ļaužu pulks. 

Lai kaut kas izdotos, nepieciešama noskaņa. To atzina 
ari muzeja direktors K.Ārona kungs, jo pasākumu atklāja 
mūzikas skaņas, kas patikušas ari jubilāram - J.S.Baha, 
A.Kalniņa, Ravēla skaņdarbi. 

Zālē tēvu un vectēvu dokumentālo filmu fragmentos 
skatīja ari profesora bērni un mazbērni. Liela, darbīga 
un inteliģenta ģimene. 

Dzīvē ir gājis visādi, bei šķiet, ka Pauls Stradiņš mācē
jis palikt uzticīgs sev. Paldies tika teikts ari Dabas mu
zeja direktoram V.Krūmiņa kungam un E.Berklava kun
gam, kuri palīdzējuši nosargāt Medicīnas vēstures muzeja 
telpas, lai tās neatdotu komjaunatnes komitejas rīcībā. 

Laiki mainās un tagad draudzības līgumu ar muzeju, ku
ram jau 30 gadi, vēlas slēgt līdzīgs centrs no Krievijas, pie
daloties ari Krievijas kultūras atašejam AGasjuka kungam. 

Nobela prēmijas laureāta, daudzu valstu ZA īstenā un goda 
locekļa Djas Mečņikova (1845 - 1916) sieva reiz muzejam 
atdāvināja viņa goda zīmes un medaļas. Šajā dienā varēja 
redzēt dārgumus no seifa, piemēram, Uzlecošās Saules ordeni 
(Japāna), Francijas goda leģiona Lielo oficiera krustu, Nobela 
prēmijas zelta medaļu u.c. Varbūt ne tik grezni, bet dažādas 
piemiņas lietiņas, grāmatas, mākslas priekšmetus varēja 
skatīt ari profesora P.Stradiņa muzeja istabā. 

Staigājot pa daudzajām telpām, varēja pamanīt ari 
ārsta riteni, ar kuru viņš un dēls Jānis apbraukājuši visas 
Rīgas priekšpilsētas - iepazinuši Latviju, dabu, cilvēkus... 
Radi, draugi, kolēģi, pacienti vienmēr jutuši, ka viņi nav 
vienaldzīgi, viņus atceras, par viņiem domā, un tikai tad 
var rasties savstarpēja uzticība, cieņa ilgi, ilgi vēl... 

ILZE BRINKMANE 

PAŠA NOPELNĪTS PRIEKS 
Juridiskajā fakultātē 25. janvāri bija svinīgs notikums. 

Par to sīkāk pastāstīja Juridiskās fakultātes dekāns 
Jānis Vēbers: 

- Vairāki mūsu studenti saņēma stipendijas. Nevis 
vienkāršas, bet stimulējošās. Ja studentu labākie darbi 
ir ar zinātnisku ievirzi, tad tos ir jāstimulē. Jau pagājušā 
gada nogalē izdevums "Latvijas Vēstnesis" studentiem 
piešķīra trīs stipendijas. 

Kā radās ideja piešķirt šīs stipendijas? Iniciatīva nāca 
no Civiltiesisko zinātņu katedras. Tās vadītājs profesors 
K.Torgāns vērsās pie Juridiskās fakultātes fonda ar 
lūgumu apbalvot studentus. Apbalvošanai tika iesniegti 
trīs darbi civiltiesisko zinātņu jomā, jo pārējās katedras 
savus pretendentus nebija izvirzījušas. 

Kristīne Šūniņa (III kursa studente) konkursam 
iesniegusi darbu "Norvēģijas likums par darba aiz
sardzību un darba veikšanas apstākļiem salīdzinājumā 
ar Latvijas Republikas darba likumdošanu". 

Mārtiņa Bičevska II kursa studenta darbs 'Vispārējā 
un speciālā atbildība vekseļtiesībās". Students jau strādā 
Tieslietu ministrijā. 

Raivo Sjademe uzrakstījis konkursa darbu "Līgu-
miskā mantošana". Šie studenti saņēma vienreizējo sti
pendiju ar Fonda valdes lēmumu 75 latu apmērā. 

Vēl diviem III kursa studentiem studentiem tika piešķirtas 
stipendijas: Agrim Repšam un Mārtiņam Kvēpam. Agris 
Repšs uzrakstījis paplašinātu referātu "Līgums, tiesībspēju 
un rīcībspēju noslēgšana un līgumu slēgšanas brīvība Vācijas 
un Latvijas civiltiesībās". Izdevies labs salīdzinājums. Tas 

•Valsts valoda LU - 2. lpp. 
•Manieres - cilvēks spogulī -

3. lpp. 
• * K W sesija bijusies -

7J 2. un 3. lpp. 
JCik maksa studenta 

veselība? 
Kāda tā ir, Universitātē iestājoties, par to 

"Universitātes Avīze" interesējās Studentu po
liklīnikā. Lūk, ko mums pastāstīja poli
klīnikas galvenā ārste RITA SKUJENIECE. 

R. S.: - Kā ik grādus, ari šogad rudenī pārbaudījām 
pirmkursniekus. Šogad veselības pārbaudi izgāja 90%. 
Statistika ir tāda, ka no 1000 apskatītajiem studentiem 
tika konstatēti 560 saslimšanas gadījumi. Satriecošs 
rādītājs ir tas, ka 85% studentu bērnu vecumā ir inficēti 
ar tuberkulozi. Pēc medicīniskām apskatēm, pirmā 
mācību gada studentiem no visiem apskatītajiem, pa
mata grupā iedalīti 77,8%, sagatavošanas grupā -13,6% 
un speciālā grupā - 8,6%. Pēdējos gados gan tās vairs tā 
nesauc, bet gan saka attiecīgi: D t D 2 un D 3 grupas. 

(Turpinājums 2. un 3.lpp.) 

JAUNĀS STUDENTU 
PADOMES AKTIVITĀTES 

Lai apzinātu pašreizējo situāciju, LU jaunievēlētās Stu
dentu Padomes pārstāvji 18. janvāri tikušies ar iepriekšējās 
Studentu Padomes līderiem, savukārt 24. janvāri darbības 
prioritātes saskaņojuši Paisums un Nacionālā apvienība. 

8. februārī pL 18 LU Senāta zālē notiks jaunās Stu
dentu Padomes pirmā sēde. Tajā tiks ievēlēts Prezidijs, 
kurā divas vietas būs Paisuma pārstāvjiem, viena - Na
cionālajai apvienībai, kā arī Padome sadalīsies sešās komisijās 
- Juridiskajā, Informācijas, Finansu, Izglītības, Kultūras un 
atpūtas, Sociālo lietu. 

Drīzumā paredzēta tikšanās ar LU vadību, bet 2. un 3. martā 
plānots seminārs, kurā piedalīsies ari fakultāšu aktīvākie 
studenti, kas tiks iesaistīti pašpārvalžu veidošanā fakultātes. 

INGA ULNICĀNE 

No labās: Mārtiņš Kvēps, Agris Repšs, 
Mārtiņš Bičevskis, Kristīne Šūniņa, Raivo Sjademe 

rekomendēts kā mācību līdzeklis. Mārtiņa Kvēpa darbs ir 
"Līguma pārkāpums". Tas ir tulkojums saistībtiesībās un ari 
noderēs kā mācību līdzeklis. Šie darbi prēmēti ar 100 latiem. 

Dažkārt rodas jautājums, ar ko nodarbojas "Juridiskās 
fakultātes fonds"? Ar fakultātes materiālās bāzes iekārtošanu, ar 
literatūras iegādi, ar mācību programmu realizēšanu, studiju ma
teriālu pavairošanu, ar mācībspēku papildatalgošanu. Stipendiju 
piešķiršana par zinātniski augstvērtīgiem darbiem ir Fonda jauns 
iesākums un es ceru, ka tas turpināsies un kļūs par tradīciju. 

MĀRA SADOVSKA 
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Cik maksa studenta veselība? 

(Turpinājums no 1. lpp.) 
No visām slimībām - 327 stu

dentiem (tātad, lielākajai daļai) 
ir tuvredzība. Atrasto saslim

šanu struktūrā otrajā vietā 
ar 12,3% ir nervu un maņu 

orgānu sistēmas, trešajā vietā 
ar 7% - urogenitālās slimības. 
Ķirurģiskās - ar 6,6% ir cetur
tajā vietā. Gremošanas orgānu 
slimības ar 4,8% ir piektajā vie
tā. Elpošanas orgānu slimības ir 
sestā vietā - ar 4,5%. Asinsrites 
saslimšanas ir septītā vietā ar 
2,5%. Adas un zemādas slimības 
ar 1,25% ir astotā vietā. Vie-
lumaiņas slimības ierindojas de
vītā vietā ar 1,1%. Hroniski 
mandeļu iekaisumi ar 0,9% ir 
desmitā vietā. Visvairāk sa
slimšanu - 68% tika konstatētas 
Teoloģijas fakultātes studen
tiem. Tālāk seko Svešvalodu 
fakultāte (63%), Vēstures un filo
zofijas (62%), Juridiskā (53%), 
Bioloģijas (52%), Pedagoģijas 
(50%), Ģeogrāfijas (42%), Vadī
bas un ekonomiskās informā
tikas - (38%), Fizikas un mate

mātikas (42%), Filoloģijas (40%), 
Ekonomikas fakultāte (34%). 

Ļoti iepriecinošs rādītājs bija 
vērojams, apkopojot sieviešu pro
filaktiskās apskates rezultātus -
85% pirmkursnieču līdz šim ne
bija dzīvojušas dzimumdzīvi. Tas 
liecina, ka meitenes, kas nāk uz 
augstskolu, ir centrētas uz izglītī
bu un ari pozitīvi domā par savu 
veselību un tālākās savas dzīves 
pamatfunkcijām. 

Diemžēl ar katru gadu stu
dentu veselības stāvoklis paslik
tinās. Ja agrāk bija 380 neveseli 
pirmkursnieki, tad tagad šis 
skaitlis ir pieaudzis līdz 560. Arī 
studiju laikā veselība studen
tiem nebūt nav spoža. Tas ari 
tādēļ, ka novārtā atstāta fiziskā 
kultūra. Agrāk tā bija obligāta, 
tagad pie mums nāk studenti, 
kas paši ar to grib nodarboties. 
Pie mūsu dzīves dārdzības stu
dents saprot, ka ari veselība ir 

nauda. Ja viņš būs slims, ne
vienam nebūs vajadzīgs. Skolas 
un pusaudža gadu vecums - me
dicīniski tas ir atstāts pašplūs
mā. Ļoti daudzi studenti, atnā
kuši pie mums, nemaz nezina, 
ka viņiem ir kāda slimība. 

- Kā rit ārstēšanās pro
cess? 

R. S.: - Pēc šīm medicīnis
kajām apskatēm informējām 
studentus, ka viņiem ir tiesības 
nākt un ārstēties Studentu po
liklīnikā. Taču tai brīdī vēl nezi
nājām, ka melojam. Izrādījās, ka 
LU izdalītie plānotie budžeta 
līdzekļi izbeidzās jau augustā -
pēc pirmā mācību gada studentu 
medicīniskajām apskatēm. 

Tālāk sekojošā 1995./96. mā
cību gada I semestri praktiski fi
nansējums tika pārtraukts, un 
mēs līdz 1995. gada beigām LU 
studentiem bezmaksas me

dicīnisko palīdzību esam snie
guši par velti. Studentus, ku
riem tika konstatētas nopietnas 
slimības, turpinām novērot. Stu
dents, ja tas ir nepieciešams, nāk 
uz procedūrām. Ļoti slikti gan, 
ka Universitātei vairs nav profi
laktorija. Viļņas Universitāte 
Studentu profilaktoriju ir sagla
bājusi. To uztur studentu arod
biedrība. Kad profilaktoriju tai
sījās likvidēt, studenti vienu 
nedēļu stāvējuši pie Ministru 
Padomes protesta akcijā un nav 
ļāvuši to aiztikt. 

Studiju laikā galvenokārt nāk 
uz poliklīniku, ja ir elpošanas 
un gremošanas orgānu slimības 
un dažādas traumas. 

Novērošanā, sakarā ar grūt
niecību 1995. gadā atradās 41 
LU studente. Tas ir ievērojami 
mazāk nekā iepriekšējos gados. 
(1994. g. - 78; 1993. g. -103). Gal
venokārt tam par iemeslu ir ma
teriālie apstākļi. Manuprāt, va
jadzētu šim faktam veltīt lielāku 
uzmanību arī no valsts puses, ma
teriāli stimulēt studentes, lai 

VALSTS 
VALODA 

LATVIJAS 
UNIVERSITĀTĒ 

il il il il 1 il il 

K i v / sesija baĻmes-. 

Mēs dzīvojam Latvijā. Mēs mā
cāmies Latvijas Universitātē. Mēs 
runājam latviski. Nu jau daudzi 
pavisam labi. Taču joprojām Latvijas 
Universitāti beidz un diplomu 
saņem cilvēki, kas nav spējīgi runāt 
labā, pareizā latviešu valodā. 

LU Senāts 1995. gada 25. oktob
ra sēdē apstiprināja svešvalodu un 
valsts valodas mācīšanas koncepciju 
Universitātē, kurā norādīts: 

1) stājoties Latvijas Universitātē, 
reflektantiem, kas nav beiguši skolu 
ar latviešu mācībvalodujākārto valsts 
valodas vispārējās prasmes pārbaude 
vidusskolas programmas prasību 
līmenī ar mērķi - noteikt reflektanta 

ī 
spējas studēt valsts valodā; 

2) citvalodu skolu beigušajiem 
studentiem bakalaura studiju 
nobeigumā vai studiju gaitā obligāti 
jākārto valsts valodas eksāmens; 

3) ja studenta latviešu valodas 
zināšanas gala eksāmena kārtoša

na tru rītu viņa vēroja saules 
lēktu un vakaros saules krišanu 

nai nav pietiekamas, studentam ir 
tiesības tās papildināt divus semes
trus bakalaura studiju programmu 
izvēles daļā par budžeta līdzekļiem, 
ja to paredz programma, vai papil
dus - par studenta paša līdzekļiem, 
īpašu vērību pievēršot valodas 
kultūrai, praktiskajai latviešu valo
dai un specialitātes terminoloģijai. 

Valsts valodas eksāmena prasī
bas, kas saskaņotas ar Valsts va
lodas likumu, izstrādājusi LU Va
lodu centra Praktiskās latviešu va
lodas katedra: 

1) specialitātes teksta tulko
jums no krievu valodas latviešu 
valodā (250 - 300 vārdi); 

2) latviešu valodas nozīmīgāko 
gramatikas jautājumu pārbaude un 
teksta rediģēšana (uzdevumu cikls.); 

3) referāts 8-10 lpp. apjomā un 
saruna par referāta tēmu (piemē
ram, "Cilvēks, sabiedrība un poli
tika", "Izglītība un zinātne Latvi
jā", "Latvijas Universitāte", "Spe
cialitāte" u. c ) , kura iepriekš jāsa
skaņo ar docētāju, kas konsultē 
katrā fakultātē (tēmu var sašau
rināt, referāts ir jāiesniedz 2 ne
dēļas pirms eksāmena). 

Daudzkārt jāatbild uz jautā
jumu, kāpēc vajadzīgs eksāmens, 
ja ir kārtots iestājpārbaudījums. 

Jāatzīst, ka iestājpārbaudījuma 
prasības kļuvušas stingrākas, zi
nāšanas, salīdzinot ar iepriekšējo ga
du, labākas, taču iestājpārbaudīju
mā var prasīt tikai to, kas mācīts 
vidusskolā, nevar prasīt pilnīgu valo
das prasmi. Augstskolā šīm zināša
nām jāpapildinās, jākļūst bagā
tākām, jo mūsu studenti ir topošie 
valstsvīri, ministri, deputāti... 

1995. gada pavasarī iestājpār
baudījumu latviešu valodā kārtoja 
904 reflektanti. No tiem 513 saņēma 
vērtējumu "ieskaitīts", bet 391 sa
ņēma pretēju vērtējumu "neie
skaitīts". No 513 reflektantiem lat
viešu valodu ļoti labi un labi prata 
aptuveni 60, bet pārējie nokārtoja 
viduvēji vai pat svārstoties uz 
robežas "ieskaitīts - neieskaitīts". 

P a s m a i d ī s i m ! Izraksti no 
reflektantu darbiem: 

Moto: 
Es ļoti atvainojiet! Es gribu, bet 

es nevaru māciet latviešu valodu. 
Es gribu macities LU un iegūt iz-
glitibu. Es pielikšu maksimālu 
speķu. Es ļoti atvainoju! 

Jauni, neparasti vārdi: 
Rīt un aizrit būs ļoti karsti. 
Katru rītu viņa vēroja saules 

lēktu un vakaros saules krišanu. 
Mājās mani gaidāja vēl viena 

sur prīze. 
Es ļoti ceros, ka nebūs finansu 

krīzis. 

Pēc eksāmenu 
drudža studenti parasti jūt ne
pieciešamību atpūsties un 
uzkrāt spēkus jaunajam mā
cību semestrim. Ir studenti, 
kas, izvēloties starp deju klu
bu un krogu piedāvātajām 
atpūtas iespējām, priekšroku 
dos aktīvākiem atpūtas vei
diem. Šī gada aukstā ziema ir 
kā radīta tam, lai dotos uz 
lielākiem vai mazākiem kal
niem, slidotavām, piesnigu
šiem mežiem un kamaniņu 
trasēm. Kā studenti izmanto 
šīs iespējas ? 

LU "Universitātes Sporta" 
atpūtas un ceļojumu centra 
"IMPRO" vadītājs UAlksnis 
pastāstīja, ka studenti ir vieni 
no aktīvākajiem slēpotgribētā-
jiem,kas sestdienās un svētdie-

" IMPRO" autobusiem dodas 
uz Gaiziņu. Jūtams bijis studentu 
aktivitātes pieaugums pēc sesijas 
beigām. Tie, kas jau paspējuši pabūt 
Gaiziņā, kopumā ir apmierināti. 
Sniega apstākļi slēpošanai ir ideāli, 
pacēlājs strādā (tā cena ir salīdzinoši 
mērena - Ls 1.50 dienā), ja vien ir 
slēpotāji, tad kalns ir apgaismots 
līdz vieniem naktī. Ir iespējas pār
nakšņot Latvijas Jaunatnes Tūris
ma centra bāzē (tajā vietu var atrast 
60 - 70 cilvēki). Diemžēl tad ir jā
rēķinās ar nelielām neērtībām - tajā 
ir tikai elektriskās plītiņas ēdienu 
gatavošanai, ūdens tiek nests no 
āra, taču siltu pajumti tur atradī
siet. Nedaudz labāki apstākļi ir Zi
nātņu Akadēmijas fizikas institūta 
bāzē, kur ir 20 vietas. Tajā iespē
jams apmesties tikai nedēļas vidū, 
jo brīvajās dienās to izmanto šī 
institūta darbinieki. Ņemot to vērā, 
"IMPRO" ir gatavi studentus vest 
uz Gaiziņu ari darba dienā, ja vien 

atrastos studentu grupa, kas to 
vēlētos (biļetes cena turp un atpakaļ 
irLs2). 

Pirms došanās uz Gaiziņu pa
šiem jāsagādā slēpes (slēpju nomas 
uz vietas nav) un vēlams - ari 
pārtika, jo iespējas to iegādāties pie 
Gaiziņa ir nelielas. 

Tie, kam tādi kalni kā Gaiziņš ir 
par lieliem (distanču slēpošanai pie 
Gaiziņa nav iebraukta trase) un tik 
tālu doties nav vēlēšanās, var slēpot 
Biķernieku mežā. Ja traucēklis šim 
priekam ir tikai slēpju trūkums, var 
doties uz LU slēpju bāzi Tālivalža 
ielā lb (juristu un filologu kopmītņu 
pagrabstāvā), kur slēpes var izno
māt (maksa- 10 santīmi par dienu, 
30 - par nedēļas nogali, atstājot ķī
lā studenta apliecību). Tur atrodas 
170 slēpju pāri - tās visas gan ir 
distanču slēpes, lielākoties koka, 
taču ir ari 20 pāri plastikas slēpju. 
Sesijas laikā slēpotāju ir bijis mazāk 
- dienā iznomāti vidēji 10 slēpju 

Mums vairāk vajag smaidīties. 
Ekonomista darba ir ļoti prestiža darba. 
Ļoti pieaug žūpošana un laupība. 
Es nopirkšu ka var vairāk dārzeņus, jo ta ir 

veselīga ēšana, bet gaļas bļodas ir grūtas. 
Grūti izpildāmas vēlēšanās: 
Gribu papeldēt laivā. 
Man jāpadziļinās garā un pagātnē. 
Gribu iegūt augsto izglītību. Gribu kļūt par labo 

juristu. 
Jūtu, ka tās izglītības ir vajadzīgas, un es ņemšu 

stipendiju katru mēnesi. 
Grūtās situācijās atri jāsalasās ar domām. 

Neparasti piedzīvojumi... un dabas ainavas: 
Ārā lija lietus un lauzās koki. 
Šampanietis lijās kā upe, visi smaidījās un 

atputijās. 
Mēness lāses sitās logā. 
Autobuss, kuras nomers bija trešais, atstāv pieturā. 
Autobuss bija ļoti pilnīgs. Kaut kāds tumšais 

cilvēks cilvēks atstāv uz viņa kāju. Kad attaisījās 
durvi, visi pasažieri kāpa nost. 

Man uzdāvināja suņu. Viņai bija ļoti gari ausi. 
Tagad jau mana dāvana ir pārvērsta pieaugušā suņā. 

Diskotēkās es sarunai ar daudzām cilvēkiem un 
daudz dēju. 

Pavisam nesaprotamas darbības (atbilde uz 
jautājumu, ko dara ar lāpstu, līmi u. tmL): 

Ar lāpstu mazgā galdu. 

Gribu papeldēt laiva 

Ar lāpstu es notīri galdu. 
Ar lāpstu ravēsim. 
Ar lāpstu mēs dzīvojam. 
Ar līmi limē piparus. 
Man jānolaiž uz galdu! 
Karote dzīvo mežā. 

Jaunatklājumi ģeogrāfijā un literatūrā: 
* Kurzeme ir visjurākā daļa Latvijai. Varbūt, ka 

Universitātē es bušu Kurzemes parstavnieks. 
* Kad es staigāju pa Siguldas kalniem, es nopietni 

apmeklēju alus un ari staigāju ar zirgiem. 
* Mums ir bojātas upes. 
* Draugi dzīvo netālu no Cēša. 
* Nesen biju drāmas teātri un redzējos Blaumaņa 

lugu "Trinas grieķi". 
* I. Ziedoņam ir skaistas vardas: "Es raudu par to 

puķu zilo, man liekas, ka viņa nav apsargāta". 

PRAKTISKĀS LATVIEŠU VALODAS KATEDRA 
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bērniņš piedzimtu studiju laikā. 
Tas būtu valsts Zelta pamats. 

- Kāds būs Studentu po
liklīnikas liktenis? 

R S.: - Tas ir jautājums, kas 
pašreiz satrauc arī mani. Pirms 
dažām nedēļām vadības sapulcē 
dzirdēju, ka Studentu poliklīnikai 
nauda netiks piešķirta. 

Studentu poliklīnika nav mana 
personīgā firma un students nav 
bagāts pacients. Ja poliklīnika 
tuvākā laikā nesaņems maksu par 
LU studentiem sniegtajiem me
dicīnas pakalpojumiem, tad medi
cīnas palīdzības saņemšana studen
tiem būs ierobežota, vai pat liegta. 

Par Studentu poliklīnikas tā
lāku pastāvēšanu ir gan rektors, 
gan dekāni. Ik gadu, pēc 1. kursa 
apskates katram dekānam 
nosūtām informāciju, kur viņš 
redz savas fakultātes studentus 
pārējo kontekstā. 

- Problēma, kas jārisina. 
R S.: - Iepriekšējā gadā Stu

dentu poliklīnikai budžetā bija 

paredzēta zināma summa. Bet 
šogad Senāta budžeta komisija 
poliklīniku budžetā neiekļāva, 
bet iedalīja īpašo programmu 
grupā. Man nav skaidrs, kā šī 
finansēšana notiks, jo no Univer
sitātes kopējā budžeta "īpašām 
programmām" izdalīts ļoti ne
liels naudas procents. Es do
māju, ka atrisinājums ir brīv
prātīgas apdrošināšanas ievie
šana LU. Mēs līdz šim neesam 
noslēguši līgumu ar pilsētas 
Slimokasi, bet kādēļ mums tas 
būti /ajadzīgs? Universitātē ir 
ekonomisti, juristi, kāpēc Uni
versitātes studentiem un darbi
niekiem nevarētu izveidot savu 
Slimokasi? 

Latvijas laikā, semestri stu
denti ārstniecībai iemaksāja Ls 
2,50. Esmu ari šobrīd ar studen
tiem runājusi, vai viņi būtu ar mie
ru maksāt Ls 2,50, un mēs viņus 
par to apkalpotu. Jāņem vērā 
princips, ka "veselais maksās par 
slimo", jo maksās visi. Tas, kurš 
nāks 5 vai 7 reizes, maksās to pašu 
summu kā tas, kurš neatnāks 

mirst un šī ziema esot negai
dīts pārsteigums. Bija tādi, kas 
nekautrējās atzīt, ka slēpot un 
slidot viņiem nu atkal jāsāk 
mācīties kā no jauna. Tomēr, 
neskatoties uz šīm problē
mām, atrodas pietiekami 
daudz tādu, kas, nokārtojuši 
eksāmenus, visā pilnībā steidz 
baudīt ziemas priekus. 

pāri, taču parasti esot vairāk nekā 
30 cilvēki, kas slēpes iznomājot re
gulāri. Uz slēpotāju pieplūdumu 
tiek cerēts februāri, kad bāze strā
dās no 12.00 līdz 18.00. Studentiem 
gan ir jārēķinās ar to, ka gadījumā, 
ja slēpe tiek salauzta, tad tās vērtību 
pašiem nāksies atlīdzināt. 

Studentu vidū ir iecienītas da
žādas slidotavas. Visbiežāk viņi 
manīti VEF sporta centra slidotavā. 
Kaut arī slidot daudziem studen
tiem tur patīk, viņi tomēr 
atzīst, ka slidošana esot 
dārgāks prieks nekā slē
pošana un arī ka apstākļi 
varētu būt labāki - iz
nomājamās slidas bieži 
vien esot stipri vien nolie
totas un ari ledus virsma, 
kaut ari tā tiekot atjaunota 
katru nakti, tomēr varētu 
būt labāka. 

Kā atzina vairākums 
studentu, ziemas priekiem 
un to baudīšanai viņi vēl 
nav īsti gatavi, jo pēdējos 
gados sniega trūkums vi
ņiem par tiem licis pie-

R K R K 
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Kas ir studentu korporācijas un kāds ir to uzdevums? 
Par šo jautājumu ir dažādi uzskati. 

Lielai sabiedrības daļai uz šo jautājumu ir vienkārša 
atbilde: "Korporācijas ir savu laiku pārdzīvojis, uz 
viduslaiku paražām balstīts un latviešu studentijai svešs 
organizāciju veids. Neko pozitīvu tas nevar dot." 

Kāda cita sabiedrības daļa, varbūt pat īsti nebūdama 
skaidrībā par korporāciju būtību, tomēr prazdama 
objektīvāk novērtēt parādības, tīri intuitīvi atzīst 
korporāciju vērtību un nozīmību. 

Bet korporāciju patieso būtību, viņu uzdevumus un spē
ku zina tikai tie, kuri paši ir izbaudījuši korporācijas dzīvi. 

Korporāciju pamatprincipi ir personība, disciplīna, 
draudzība un goda kodekss. Šie principi, kā ari vairāku 
gadsimtu senās studentu tradīcijas, ari ir pamats tam, ka 
daudzus latviešu studentus mūsdienās saista korporāciju 
ikdienas dzīve un idejas. 

Latvijā pašlaik aktīvi darbojas 23 studentu korporācijas, 
kas visas ir apvienotas vienā korporāciju apvienībā - Latvijas 
studentu korporāciju Prezidiju Konventā. Šo korporāciju 
apvienību katru semestri rotācijas kārtībā (korporāciju 
vecākuma secībā) vada viena korporācija. Prezidiju 
Konvents ir tā institūcija, kas lemj jautājumus, kas attiecas 
uz visām korporācijām. Pašlaik Prezidiju Konventu vada 
studentu korporācija Fraternitas Academica, kura dibināta 
1925. gada 4. februāri pie Latvijas Universitātes. \ 

Pirmais jautājums, ko parasti uzdod tie studenti, kuri 
nav nevienas korporācijas biedri, ir: "Kā tad īsti izpaužas 
korporāciju darbība?" 

Uz šo jautājumu ir iespējams atbildēt tikai daļēji, jo īstā 
korporācijas būtība ir izprotama tikai korporantam. Tomēr 
ir iespējams uzskaitāt daudzas un dažādas aktivitātes, kādas 
tiek rīkotas korporāciju iekšienē, kā ari starp dažādām 

nemaz. Tā šo naudu cilvēki varētu 
iemaksāt LU Slimokasē. Cik 
vajadzīgs, Slimokase naudu iedos 
mums, cik vajadzīgs - iedos kādam 
sanatorijā, stacionārai ārstēšanai 
vai operācijai. Tad, ja, piemēram, 
atnāktu students ar apendicītu, 
aizsūtītu viņu uz operāciju. No 
slimnīcas atnāktu rēķins, un SK 
par to samaksātu. Universitātei ir 
pietiekams juridisks pamats, lai 
izveidotu kaut ko jaunu - savu. 

Studentu poliklīnikā cilvēks 
nāks pēc palīdzības. Vienu die
nu varbūt neatnāks neviens, 
otru dienu atnāks divdesmit vai 
trīsdesmit. Nepieciešamas 
laboratorijas, ķirurgs, gineko
logs, nervu ārsts, fizioterapijas 
procedūras, tādēļ poliklīnikas 
rīcībā jābūt noteiktam finan
sējumam. Tad ari mēs varētu no
pirkt modernāku medicīnisko 
iekārtu - stomatoloģijas mašīnu, 
rentgena aparātu, un veikt re
montu, lai mūsu telpas izskatās 
pievilcīgākas. Šobrīd tikko va
ram izmaksāt saviem darbi
niekiem algas. 

Tadel ļoti lūdzu talkā 
studentus un darbiniekus 
šī jautājuma steidzīgai 
izlemšanai līdz 8. febru
ārim. Vai nūjā, un tad kā? 
Ja nē - tad mēs domāsim 
par kādu citu pastāvēšanas 
formu. Kādēļ pazaudēt vi
su šo lielo darbu, kas tiek 
veikts, un kas visiem ir va
jadzīgs? 

Jaunajā semestri mēs 
bez naudas vairs nevienu 
neapkalposim! Jo par pada
rīto darbu no 1995. gada 
septembra mēneša līdz 
gada beigām mums nekas 
nav samaksāts. Varbūt 
Studentu Padome no 
saviem līdzekļiem var segt 
daļu šī parāda - no 
stipendiju fonda? Ja paši 
studenti pašreizējā situ
ācijā aktīvi nepiedalīsies un 
nepateiks savu nostāju par 
poliklīnikas tālāku darbību, 
tad atrisinājums ir skaidrs. 

MĀRA SADOVSKA 

GRĀMATAS TEV 
(Dāvinājums LU bibliotēkai, turpinājums) 

60. Pekas, Mary D. Telephone 
mastery / 1990 

Fondi : 18 
61. Peterson, Christoper. Intro

duction to psychology / 1991 
Fondi : 19, 1L 
62. Planetarium / 1993 
Fondi : 1 Šifra : C-95/123 
63. Pratt, James W. Individual 

taxation /1991 
Fondi : 18 
64. Rackham, Jeff. From sight to 

insight / 1991 
Fondi : 1 Šifra : B-95/190 
65. Rackham, Neil. Managing major 

sales / 1991 
Fondi : 18 
66. Robbins, Stephen P. ABC News/ 

Prentice Hall video guide [to] James C. 
Spee f's] Management, 3rd edition /1991 

Fondi : 18 
67. Shim, Jae K. Schaum's outline of 

theory and problems of personal finance / 
1991 

Fondi : 18 
68. Sibbald, John, career makers /1990 
Fondi : T Sifra : B-95/276 

(Turpinājums sekos) 

MANIERES - CILVĒKS 
SPOGULĪ 

INGA ULNICANE 

Mūsdienās ikkat
ram ir jāapzinās, ka labas manie
res ir viena no svarīgākajām 
cilvēka izpausmēm. Manieres - tā 
ir uzvedības ārējā forma un iz
turēšanās veids. Ir svarīgi, lai 
katrs cilvēks kontrolētu savus iz
teicienus, balss toni un intonāciju, 
kā ari gaitu, žestus un mīmiku. 
Manieres tiek izprastas kā cilvēka 
kautrības un savaldības forma, kā 
māka kontrolēt savu rīcību, arī 
taktiskas attiecības ar cilvēkiem. 

Šajā īsajā apkopojumā par ma
nierēm minēšu dažus, iespējams, 
jau zināmus noteikumus, kas jā
zina, runājot ar cilvēku: 

* Sniedziet roku sirsnīgi un 
draudzīgi. 

* Esiet tiešs un vienkārši pa

sakiet, kas jums sakāms. 
* Runājiet īsi, kodolīgi un 

mierīgi. 
* Sākot sarunu, tieši nofor

mulējiet sarunas mērķi. 
* Izsakieties pareizā, izkoptā un 

skaidrā valodā. 
* Nevajag pārlabot, ja kāds, jū

suprāt, neprecīzi izteicies. Labāk 
izlikties nemanām kļūdu. 

* Vispirms ir jāzina, ko teikt, 
un tad jāsaka. 

* Noslēguma vārdi var būt īsi, 
bet tiem ir jābūt trāpīgiem. 

Runas meistars Cicerons ir 
devis piecus padomus, kā pareizi 
runāt ar cilvēkiem: 

* izvēlieties tematu, 
* sakārtojiet secīgi jautājumus, 

kas attiecas uz šo tematu, 

* izdomājiet, kā jūs uzstāsieties, 
* iegaumējiet savu runu, 
* runājiet. 

Runājot ar cilvēkiem vai 
uzstājoties, vislielāko iepaidu -
50% atstāj tas, kā jūs to pasakāt, 
42% iespaidu atstāj jūsu manieres 
un ārējais izskats un tikai 8% -
saturs. 

Šī informācija ir apkopota no 
Ētikas vārdnīcas, Sirkas Lasilas 
"Zelta uzvedības grāmatas" un 
AIESEC apmācību kursa. 

INESE KOĶE, 
Politikas zinātnes 1. kursa 

studente 
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korporācijām. Šeit var minēt 
referātu vakarus, dziesmu vakarus, paukošanas mākslas 
apgūšanu, korporāciju vēstures un tradīciju izzināšanu, 
dāmu vakarus, alus vakarus, dažādu valsts svētku kopīgu 
atzīmēšanu, kur nereti praksē nākas pielietot visas 
koiporācijā iegūtās zināšanas un iemaņas. Nav noslēpums, 
ka katra koiporācijā savās rindās vēlas redzēt pēc iespējas 
vairākjaunus un ar buršu garu pārpilnus studentus. Tomēr 
ne visi studenti iztur to pārbaudes laiku, ko nosaka katra 
korporācija - fukša laiku. Tādējādi korporācijā paliek tikai 
tie, kas atbilst tās prasībām un kurus patiešām aizrauj un 
interesē korporantu dzīve un ideāli. 

Uzņemšana korporācijās notiek katra semestra sā
kumā, bet pirms tam studenti tiek iepazīstināti ar attie
cīgās korporācijas pamatnostādnēm un prasībām, kuras 
būs turpmāk jāievēro nākamajam korporantam. Tuvāku 
priekšstatu par korporāciju studenti parasti iegūst "viesu 
vakaros", kuri notiek pirms jaunu biedru uzņemšanas. 
Uz "viesu vakariem", kuri norisinās attiecīgās korporācijas 
dzīvoklī, tiek aicināti visi akadēmisko augstskolu studenti, 
kuri turpmāk vēlētos savu dzīvi saistīt ar korporāciju. Šeit 
ari viņi pirmo reizi saskaras ar korporāciju dzīves īpatnējo 
romantismu un studentu tradīcijām. 

Nobeigumā vēlos novēlēt visiem korporantiem, kā ari 
potenciālajiem korporantiem - studentiskas jautrības pilnu 
nākamo studiju s p m p s t . r i l 

GATIS ŠVĪKA, FraternitasAcademica 
P. S. Sīkāku informāciju par Fraternitas Académica 

vai korporācijām kopumā iespējams iegūt pa tālruni -
279866 (prasīt Aivaru Helmutu). 

Pēm veco gadu galda teni
sistu studentu saime aizvadīja 
ar Latvijas VI LTniversiādes sa

censībām. Galvenais šo plašo 
sacensību rīkotājs bija tieši LU. Un 
pasteidzoties priekšā, var teikt, ka 
vīriešu komandai bija 100% trā
pījums nu jau kuru gadu (tas no
zīmē, ka LU vīrieši izcīna mak
simālo punktu skaitu kāds bija ie
spējams šajās sacensībās). 

Galda teniss studentu vidū kļu
vis ļoti populārs, jo pirmo reizi 
pēdējo gadu laikā startēja tik 
daudz vienību - septiņas sieviešu 
un deviņas vīriešu. Debitēja 
Rēzeknes augstskola. 

Tagad par LU startu, jo koman
das sastāvā varēja piedalīties tikai 
četri, bet republikas pirmā un otrā 
rakete pat nestartēja. Gundars Rūsis 
bija slims, bet Sandijs Vasiļjevs 
joprojām vairāk ir ārzemēs nekā 
mājās. Bet, pat neskatoties uz to, 
starts bija lielisks. 

Vīriešu konkurencē, pirmo reizi 
startējot studentu pulkā, uzvarēja 
Pedagoģijas fakultātes veselības 
un sporta izglītības specialitātes I 
kursa students Jānis Zicāns, atstā
jot aiz sevis šīs pašas fakultātes III 
kursa studentu Uģi Šāvēju, bet tre
šajā vietā, var teikt, pārsteigums -
Guntars Jundzis no Ģeogrāfijas fa
kultātes, ceturtajā - arī mūsējais -
Salvis Krūmiņš. 

Tikpat veiksmīgi mūsējie star
tēja ari vīriešu dubultspēlē, jo abi 
pāri tikās finālā. Par čempioniem 
kļuva Jānis Zicāns - Uģis Šāvējs, 

Gun-bet otrie - Salvis Krūmiņš 
tars Jundzis. 

Sieviešu komanda pagaidām 
pārdzīvo paaudžu maiņu un 
galvenais bija šoreiz piedalīties un 
gūt pieredzi. Kā saka, palika ta
bulas lejasgalā. 

A R A K T I V I T Ā T Ē M - L U 
Interesanti tas, ka tieši nāko

šajā dienā pēc Latvijas VI Uni
versiādes sacensībām notika S/K 
"Universitātes Sports" atklātās 
Ziemassvētkiem veltītās sacen
sības: skolēniem, studentiem un 
pieaugušajiem. 

Atkal finālā tikās abi mūsējie, 
vienīgi šoreiz Uģis Šāvējs revanšē
jās Jānim Zicānam par zaudējumu 
Latvijas VI Universiādē. Tāpat jā
atzīmē ari kluba biedra Jāņa Apses 
izcīnītā 6. vieta. 

Arī Jauno gadu veiksmīgi uz
sāka G. Rūsis, kurš Pērnavas bal
vas izcīņas sacensībās pirmajā die
nā izcīnīja 3. vietu, bet otrajā dienā 
kļuva par uzvarētāju. 

Šogad tiek organizētas jaunas 
sacensības galda tenisā - Lielās 
balvas izcīņā. Šī ideja nāca no spor
tistu puses - tieši no S/K "US". 

Par uzvarētājiem kļuva visi S/ 
K "US" biedri. Gundars Rūsis, 
Viktors Tolkačovs un Uģis Šāvējs. 
Gribas vēlēt tikpat aktīvi dar
boties visu gadu! 

GENADIJS KAKTUZOVS, 
LU galda tenisa sekcijas 

treneris 



4 
universitātes 

avīze Ceturtdiena, 1996.gada 8.februāris 

INFORMĀCIJA 
Top Ventspils augstskola 

No 26. lidz 27. janvārim Ventspilī bija pulcējusies Latvijas 
augstskolu, pilsētas vadība un dažādas ieinteresētas personas 
konferencē, kas bija veltīta topošajai Ventspils augstskolai. Nākamā 
konference, kas šīs augstskolas principus izstrādās sīkāk un lems 
par augstskolas darba uzsākšanas laiku, notiks maijā. 

Janvāra konferencē kopā ar pilsētas domi tika apspriesta 
augstskolas dibināšanas iespējamība. Māt bija arī kultūras ministrs 
Ojārs Spārītis un valsts izglītības ministrs Pēteris Cimdiņš. 

Ventspils ir ostas pilsēta caur kuru eksportē dīzeļdegvielu, 
naftu, metanolu, kālija mēslojumu, slāpekļa mēslojumu. Ļoti 
nozīmīga loma Ventspilij ir tautsaimniecībā. Speciābstu va
jadzīgajās specialitātēs trūkst un tādus Latvijā nekur negatavo. 
Tādēļ ir doma veidot profesionālu augstskolu. Struktūra būtu -
trīs fakultātes - tautsaimniecības organizācija un vadība, taut
saimniecības inženierzinības, humanitārā fakultāte. Studentu 
skaits varētu būt apmēram 1000. Pilsētas galva Lemberga 
kungs ir gatavs finansiāli atbalstīt jauno augstskolu, taču viņš 
uzskata, ka tai noteikti jābūt valsts augstskolai ar valsts budžeta 
līdzekļiem. 

Kāda būs tās saistība ar Latvijas Universitāti? Visi bija 
vienisprātis, ka ari inženiertehniskajiem darbiniekiem vaja
dzīgas humanitārās zināšanas, lai cilvēks būtu vispusīgs. 
Acīmredzot Universitāte palīdzēs mācību darba organizē-
šanājo, pastāvot 75 gadus, pieredze ir liela. Varbūt palīdzēs 
ari ar mācībspēkiem vai sarīkot kādu konferenci. Sadarbība 
būs, jo Universitāte atbalsta augstskolas tapšanu šajā reģionā. 
Turklāt tā būs profesionāla augstskola. 

MĀRA SADOVSKA 

Sastādījusi INDRA ŠILIŅA 

HORIZONTĀLI: 1. Sodīšanas ierīce. 4. Specialitāte, amats.7. 
Transporta kustības josla. 8. Paslēpis dziļāk zemē. 10. Mītne, 
ēka. 11. Ūdens dzīslas dabā. 12. Piesaistījis ar savu šarmu. 13. 
Saistīt. 16. Ikona. 18. Triks. 20. Iznākums, sekas. 22. Priekš
mets, kas nes laimi, pasargā no neveiksmēm. 28. Ekzēmas. 29. 
Gara sala Daugavā. 30. Vaid. 31. Asinssūcēji galvā. 32. Saeimas 
deputāts, bijušais Latvijas Ārlietu niinistrs. 33. "Trīs musketieru" 
autors. 34. Nevesela sieviete. 35. Neatliekams. 

VERTIKĀLI: 1. Ornitologs, grāmatas "Zīlītes dziesma" 
autors. 2. Rotaļlietas, kas mīļas meitenēm. 3. Cirka 
māksliniece. 4. Vieta, kur paēst. 5. Kādas Eiropas valsts 
pamatiedzīvotājs. 6. Dēka, piedzīvojums. 8. "Daiļā dzimuma" 
pārstāves, kas savu vārda dienu svin februārī (daudzsk.). 9. 
Sautēties, karst. 14. Tāds, kam temperatūra ir virs nulles. 
15. Liels zīdītājs, ūdens dzīvnieks. 17. Bojājas (piemēram, 
kartupeļi, dēļi). 19. Sievietes vārds jūnijā. 20. Priekšmeta 
grafisks attēlojums plaknē ar līnijām. 21. Darbiniece 
lidmašīnā vai uz kuģa. 22. Kaitīgs kukainis telpās. 23. Tracis. 
24. Paklāji. 25. Dod tiesības ko darīt. 26. Tāds, kam piemīt 
vēlamās īpašības, pazīmes. 27. Rosība, ātrums. 

IEPRIEKŠĒJĀS KRUSTVĀRDU MĪKLAS 
ATRISINĀJUMS 

Horizontāli: 1. Nesen. 3. Saimnieks. 5. 
Fakultāte. 8. Slepus. 10. Jumts. 12. Ieva. 14. 
Zupa. 16. "Zemitāni". 17. Fantomass. 19. SOS. 
20. Upene. 21. Abi. 22. Sirēnas. 24. Sinagoga. 
26. Lepra. 29. Inese. 30. Speciālists. 31. Takse. 

Vertikāli: 2. Nianse. 3. Sals. 4. Itālija. 6. 
Imants. 7. Nazis. 9. Uzpurnis. 11. Summa. 13. 
Ezers. 14. Ziepes. 15. Istabas. 18. Ananasi. 23. 
Ēdene. 2. Olektis. 27. Raibs. 28. Lists. 

LEKCIJU CIKLI 
Tālāk pašu rokās 

LU un Sorbonas universitātes "Eiropa un 
uzņēmuma ekonomiskie un juridiskie 
aspekti" paredz trīs lielus lekciju ciklus, 
katram no tiem atvēlot 32 stundas: 

1. cikls veltīts Eiropas Savienībai - tās 
institūcijām, lauksaimnieciskajai politikai; 

2. cikls veltīts apdrošināšanai - tās 
teorijai un praktiskajiem jautājumiem; 

3. cikls sauksies "Lietišķās ekonomikas 
aktuālās problēmas", tam būs 2 daļas: 

1) s t a r p t a u t i s k o s a r u n u pie 
r e d z e , 

2) b a n k r o t s un u z ņ ē m u m a 
l i k t e n i s . 

Lekcijas galvenokārt domātas vecāko 
kursu vai maģistratūras studentiem, un tās 
martā notiks ļoti intensīvi - aptuveni pusotru 
nedēļu katrā lekciju ciklā pa divām lekcijām 
dienā, pēcpusdienās - ar tulka palīdzību. 

Tā kā Latvijai ir noslēgts brīvās tirdznie
cības līgums ar ES un Latvija ir izteikusi 
vēlmi iestāties šajā organizācijā, lekcijās 
varēsim gūt atbildi uz daudziem neskaid
riem jautājumiem par Latvijas lauksaim
nieciskās ražošanas attīstību, par iespējām 
iekļauties Rietumu tirgū ar mūsu lauk
saimniecības produkciju. 

Katrs no lekciju cikliem ir ietverts studiju 
programmā kā izvēles kurss. Tādēļ pēc šo 
lekciju ciklu noklausīšanās students saņem 
kredītpunktus. Protams, ļoti vēlams, lai 
studenti pierakstītos uz visiem trim lekciju 
cikliem (pārējie divi tiks nolasīti rudenī), jo 
kopā tie veido vienu veselumu. Tādējādi par 
visu trīs lekciju ciklu noklausīšanos studenti 
papildus vēl saņems Sorbonas universitātes 
sertifikātus. 

Pierakstīšanās uz otrā semestra izvēles 
kursiem jau ir sākusies. Tāpēc sīkāku in
formāciju par programmā paredzēto varēsiet 
iegūt savās katedrās (maģistratūras stu
dentiem), dekanātos vai ari pie Baibas 
Savriņas - VEI fakultātes Ekonomikas teo
rijas katedras lektores, franču vieslektoru 
darbības programmas koordinatores. 

BAIBA ŠAVRINA 

PIEDĀVĀ 
Mācīsimies svešvalodas! 
Lai sasniegtu augstus pakāpienus karje

ras kāpnēs, bez svešvalodas neiztikt, dažreiz 
pat ar vienu vien nepietiek. Pašreiz daudzas 
firmas piedāvā svešvalodu kursus, kas mak
sā bargu naudu, bet vēlamais rezultāts ne
vienmēr tiek sasniegts. 

Droši vien daudzi pirmkursnieki, it sevišķi 
tie, kuri nemācās LU ēkā Visvalža ielā 4 a, 
nemaz nezina, ka ir tāds Valodu centrs 
"Minstere - Rīga". Gandrīz trijos savas pa
stāvēšanas gados (Valodu centrs atklāts 1993. 
gada 30. aprīlī) sākot ar vienu valodas pro
grammu, kura tika saņemta kā dāvinājums no 
Minsteres universitātes, izveidots programmu 
bloks. Tiesa, kā pastāstīja Valodu centra di
rektore Ilze Kangro, ar programmu iegādi sais
tītas grūti atrisināmas problēmas. 

Ko piedāvā Valodu centrs? Gaidīts jebkurš 
students, kurš vēlas sagatavot un izdrukāt 
savus darbus (vienas lapas cena - Ls 0. 07), bet 
galvenā šī centra specializācija ir svešvalodas. 
Pašreiz var mācīties sešas: angļu, vācu, franču, 
spāņu, zviedru un ķīniešu (ir domāts gan par 
tiem, kuriem ir jau priekšzināšanas, gan par 
iesācējiem). Students patstāvīgi mācās valodu 
pie Macintosh vai IBM datora, un vienas stun
das maksa ir tikai Ls 0. 30. 

Tiek piedāvāts valodas gan klausīties, gan 
mācīties rakstīt, kā ari tiek dota iespēja ie
rakstīt savu balsi un salīdzināt to ar diktora 
tekstu. Visu šo darbību kvalitāte ir nevai
nojama, jo informācija tiek ievadīta datoros 
no CD. Manuprāt, tas ir vieglāk un ari in
teresantāk nekā klausīties mācībspēku ilgajā 
monologā, kuru iegaumēt nemaz nav tik 
viegli. Tāpēc - ejiet uz Valodu centru "Mins
tere - Rīga" un mācieties svešvalodas! 

INGA BĒRZIŅA 

PANNA 
Otrdien - Neatkarīgie 
Trešdien - Nav Rap un Tekno 
Ceturtdien - Gunta TOP 40 
Piektdien - Dejas ar A G. 
Sestdien - Komercdisko 

Bārā: Skrūvīte 50 /100 - Ls 0.50 
Alus, zelta 0,5 L - Ls 0.50. 

no 22.00 līdz 6.00 
STUDENTU KLUBS 

Laimdotas 2a 
Ieeja: 

studentēm - brīva 
studentiem - Ls 0.50 

pārējiem - Ls 1.50 
no 3.00 rītā: 

studentiem - brīva 
pārējiem - Ls 0.50 

UZMANĪBU! 
Visu fakultāšu, visu kursu, 

visiem studentiem 
AIESEC Latvijas un Zviedrijas kompānijas "Celemi" pārstāvji 

Latvijā piedāvā tieši jums vienreizēju iespēju tiešā veidā iepazīties 
ar unikālu, netradicionālu Biznesa apmācības kursu "Decission 
Base" ( lēmumu pamats). 

Paraugdemonstrēšana notiks 21. februārī pL 14. 00 LU 
Mazajā aulā. 

*** 
Latvijas Universitātes slēpošanas nedēļa notiks no 

19. līdz 20. februārim. 
Fakultāšu, kursu, nodaļu, mācību grupu individuālās aktivitātes 

slēpošanā. Izmantojiet LU slēpju bāzi Tālivalža ielā lb, tel.-
17552081 no 13.00 līdz 17.00. 

*** 
LU grāmatu veikalā Raiņa bulv. 19 (garderobē) ir iespēja 

iegādāties V.Valeiņa sastādīto grāmatu "Ievads literatūr
zinātnē". Šis ir pārstrādāts un papildināts izdevums. 

5. KĀRTA 
4.kārtas pareizās atbildes, 
l.a) RTU - Vektors" 
2.b) Studiju padomnieku centru, 
3.b) LU "Universitātes Avīzes", 
4.c) Mūzikas akadēmijas. 
Pēc konkursa 4. kārtas līdera grožus pārņem 2 fizmati -

Arvis Birkmanis un Gints Plivna, kas ieguvuši katrs pa 6,5 
punktiem. Apsveicam viņus, un novēlam - tā turēt! 

1. Šie cilvēki nepacietīgi vēro 
a) operāciju sistēmas Windows 
b) Playboy ikmēneša numuruj 

¿M?}. "UA!' n t a keta tapšanu. 

alaišanu", 
teru tīklā, 

2. Kas ir šie vīri? 
a) RTU un LU rektori, 
b) Valsts prezidents un 

RTU rektors, 
c) Valsts prezidents un 

LU rektors. 

3. Pa šīm trepēm soļo 
a) RTU mehānikas 

fakultātes studenti, 
b) Mūzikas aka

dēmijas studenti, 
c) Vēstures un filo

zofijas fakultātes studenti. 

Latvijas Izglītības fonda mērķprogramma "SWH izglītībai, 
zinātnei un kultūrai" izsludina 
Stipendiju konkursu studentiem un maģistrantiem: 

datorzinātnēs un informātikā, 
pedagoģijā (maģistrantiem), 
farmācijas ķīmijā un bioloģiski aktīvu vielu sintēzē. 

Pieteikumi veicināšanas stipendijām iesniedzami divos 
eksemplāros valsts valodā. Pieteikumus pieņem lidz 12. 
februārim Skanstes ielā 13. 

Sīkāku informāciju Jūs varat iegūt savā fakultātē. Pilnu pie
likumu SWH IZK mērķprogrammas birojā - Rīgā, Skanstes ielā 
13, tālruni: 379179,379042,362500, katru dienu no 10.00 līdz 16.00. 

"Universitātes Avīze" 
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