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"Paši nezinām, cik mēs tās 
grūtnieces sataisīsim.. 

Dzirdēts no LU vadības vīru 
mutes, apspriežot jautājumu par 
Studentu poliklīnikas problēmām. 

Sandra Zariņa 

EDGARA ANDERSONA PIEMINAS 
STIPENDIJU PASNIEGŠANA 

Edgars Andersons 
emigrācijā dzīvojo

šais vēsturnieks bija 
viens no nedaudza
jiem, kas savā dzīves 
la ikā popular izē ja 
Latvijas vārdu pa
saulē. Pēc vina nāves 
dzīvesbiedre Ligita 
Andersone nodibinā
ja piemiņas stipendi
ju fondu, un 8. febru
āri jau otro reizi tika 
pasniegtas šī fonda 

stipendijas Četriem sekmīgākajiem LU audzēkņiem, 
kuru dzīves apstākļi ir grūti. Šogad stipendijas $100, 
- apmērā saņēma Marika Karlsone (Filoloģijas fa
kultāte, bibliotēkzi-
nātnes bak. stud. 
progr.), Olita Caku-
le (Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakul
tāte psiholoģijas 
bak. stud. progr.), 
Sandra Zar iņa 
(Ekonomikas fakul
tāte , ekonomikas 
bak. stud. prog.) un 
Rinalds Zembahs 
(Vēstures un filozo
fijas fakultāte, filo
zofijas bak. stud. 
progr.). Tas ir brīnišķīgi, ka mūsdienu grūtajos si
tuācijā atrodas cilvēki, kas atbalsta smagos apstāk
ļos nonākušus, bet studēt gribošus cilvēkus. Atliek 
tikai vēlēties, lai šādu labvēļu būtu vairāk! 

INGA BĒRZUSA 

PIELĪDZINĀSIM LU 
BIBLIOTEKĀRUS SAEIMAS 

SĒTNIEKAM! 
KUR ĀRSTĒSIMIES? 

Tā esot, ka LR Saeimas mājā deputāti līdzjūtīgi 
nopūšoties, jo saviem sētniekiem varot samaksāt tikai 
Ls 50, tad nu, rakstot Šīs rindas, arī jūtos kā līdzjūtības 
cienīga. 

Par savu un savas iestādes likteni uz sarunu LU 
vadību u.c. pārstāvjus ir aicinājis gan LU bibliotēkas 
direktors G.Manguļa kungs, gan Studentu poliklīnikas 
galvenā ārste R.Skujenieces kundze. 

Direktors stāstīja par savām problēmām: gan par 
3300 grāmatu parādniekiem, gan par to, ka vajadzētu 
savus kaķus, jo citādi grāmatas apēdīs peles un žurkas, 
gan, protams, par minimālajām algām, kas nesniedzas 
pat līdz Ls 50. Darba apjoms nav mazais, ja salīdzina 
ar citām bibliotēkām, ieviestas arī automatizētās 
sistēmas un, tās pilnveidojot, nepieciešamas datortīklu 
līnijas uz nozaru bibliotēku telpām utt. 

Priekšlikumi: 1) grāmatu parādniekus nepielaist pie 
mācībām, 2) valsts iedalītie līdzekļi nenodrošina bib
liotēku uzturēšanu, tādēļ katru semestri, reģistrējo
ties no jauna, budžeta studentam jāiemaksā Ls 0,25, 
maksas studentam Ls 10. 

Līdzīga situācija ar Studentu poliklīniku. LU vadība 
nolēma, ka rūpēsies par savu studentu obligātajām ap
skatēm l.un 2. kursā, taču tad, uzsākot jauno mācību 
gadu, katram studentam būtu jāsamaksā Ls 3. Radās 
secinājums, ka LU ir vienīgā augstskola, kas interesējas 
par savām grūtniecēm, tādēļ, vai obligāto apmaksu 
rēķinā iekļaut ari topošās māmiņas, vēl jāizlemj. 

Studenti būs informēti par pakalpojumu cenām un 
varēs izvēlēties apmeklēt šo, vai citu poliklīniku. 

Par darbinieku veselību, kas saistīti ar kaitīgiem 
darba apstākļiem, jādomā attiecīgo struktūrvienību 
vadītājiem. 

Gan jau ari pienāks laiks noskaidrošanai, kas un 
kā apmaksās iespēju saņemt informāciju par notiekošo 
LU. Gaidīsim. 

ILZE BRINKMANE 

UZMANĪBU, AKŪTI IELAISTA 
"SLIMĪBA"! 

• CIEMOS ATKAL PAPARDES 
ZIEDS - 2.LPP. 

• IEPAZĪT SEVI PALĪDZĒS 
TESTI - 3.LPP. 

• N U ESAM RŪDĪTI STUDENTI 
- 3.LPP. 
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Oiita Cakule 

No sirds pateicos Dievam un priecājos, ka viņš 
man ir devis iespēju mācīties. Sirsnīgs paldies ļ. cien. 
Andersones kundzei par atsaucību, viņas ieintere
sētību par Latvijas studentiem, sniegto materiālo 
atbalstu. Vēlos pateikties Pedagoģijas un psiholoģi
jas fakultātes mācībspēkiem par parādīto pacietību, 
iejūtību un vēlmi palīdzēt. Es ļoti augsti vērtēju ari 
savu ģimenes locekļu un draugu garīgo atbalstu, 
paldies viņiem, ka ir bijuši kopā ar mani gan grūtī
bās, gan veiksmēs. 

OLITA CAKULE 

Kā ziņo Sociālo zinātņu bibliotēkas nodaļas vadātāja 
Andžela Avdeikina, juristi cieš visvairāk. Tieši piecsimt 
pirmkursnieku vidū vissmagāk plosās briesmīga 
epidēmija - bibliomānija. 

Kā jau katru mācību gadu, arī šajā, tiek veikti 
"parādnieku aprēķini" Atklājās, ka vislielākais 
parādnieku skaits ir tieši Juridiskajā fakultātē. 
Vispieprasītākās grāmatas bibliotēkā ir par Romiešu 
civiltiesībām, kā ari grāmatas krievu valodā, kurām 
pagaidām latviešu valodā analogu nav. Rodas 
pārliecība, ka šajā fakultātē mācās pašas "gudrākās 
skudras" Tomēr to apstrīd fakts, ka uz šo brīdi LU 
Juridiskajā fakultātē ir ap 50 atskaitīto studentu. 

Viens no reiz bijušajiem studentiem, Raimonds 
Miglenieks, ar krietnu grāmatu kaudzīti ir "noziedējis" 
jau tālajā 1989. gadā. Spriediet nu paši, cik apbrīnoja
mi ilgi cilvēks var piespiest sevi mācīties! 

Pašreiz dienas nodaļā ir ap 70 parādnieku, vakara 
nodaļā - 50 (paldies kārtīgajai laborantei) un neklātie
nes nodaļā - ap 106 parādniekiem. 

Skaitļi ir iespaidīgi un dažs pat aizbildinās ar lasī
tāja kartes nozaudēšanu un visām ar to saistītajām 
problēmām. 

Gribas jau teikt ari kādu nomierinošu vārdu saldajā 
ēdienā. Tiem Juridiskās fakultātes studentiem, kuri 
ir krājuši grāmatas jau no 1995. gada jūlija, tagad tās 
nododot, būs jāmaksā tikai Ls 1,50. 

Steidzieties! Ar katru brīdi cenas aug! 
LAURA RUDZIŠA 

8-februārī uz savu 
pirmo sēdi sanāca jau
nā Studentu Padome. 
Ierasties uz to bija pa
centušies 22 no 25 stu
dentu pilnvarotajiem 
pārstāvjiem (izskanēja 
replika, ka iepriekšējā 
SP, kas uz sēdēm spēja 
savākties nepiecieša-

u!tufy^T^unāpr^ mājamā sastāvā arī ti-
sēdētāja Inga Samoviča kai līdz maijam, vismaz 
uz pirmo sēdi esot pratušies ierasties pilnā sa
stāvā). Tajā, kā jau iepriekš sagatavotajā scenā
rijā bija paredzēts, tika ievēlēts SP Prezidijs, at
celti vecie un apstiprināti jaunie studentu 
senatori. 

(Turpinājums un O.Jpp.) 

• Vai studenti grib mest kūleni? 
Vai viņš to prot? Gandrīz vai tā gribas jautāt, 

jo studentu saslimstība aizvien palielinās. Bet vai 
tad fiziski spēcīgi un attīstīti cilvēki, kas 
nodarbojas ar fizisko kultūru, slimo? Atbilde ir: 
noteikti retāk. Tādēļ uz jautājumu, kāds ir 
šodienas students, atbildēt lūdzam JĀNI 
MELBARDI - Veselības un sporta izglītības ka
tedras vadītāju. 

J. M.: - Katru gadu veicam pirmkursnieku fi
zisko spēju pārbaudi, kas notiek augusta beigās. 
To darām pēc trijiem fizisko īpašību testiem: iztu
rības, spēka un ātruma īpašībām. Tad sagatavojam 
un izanalizējam rezultātus fakultāšu skatījumā. Tie 
ir testi, ko studenti savā laikā pildījuši, beidzot vi
dusskolu. Atsevišķās disciplīnās šie rādītāji ir ļoti 
vāji. Ātruma testā visvājākie ir Teoloģijas fakultātes 
studenti (57%), seko Filoloģijas fakultātes studenti 
(4190, tad Pedagoģijas fakultātes studenti (39%). 
Nākamajā - izturības testā visvājākie ar 48% ir bio
logi, 47% - ķīmiķi, 40% - Svešvalodu fakultātes stu
denti. Spēka testā visvājākie atkal ir teologi (33%), 

(Turpinājums 2. JppJ 

krnts uz 
JUMTA 

L a i k s i r d r a ņ ķ ī g s , b e t d z ī v e t o m ē r 
s k a i s t a , .fcftr s p ī t i slapjumam, aukstumam, 
putenam, sastrēgumam. . . Vaļag t i k t i c ē t -
PAVASARIS BŪS! 
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Vai studenti grib mest kūleni? 

39% - biologi, 27% - filologi. 
Fiziskās pārbaudes testus 

organizējam mēs - Veselības un 
sporta izglītības katedra. Līdz 
ar to varam redzēt, ka fiziskā 
sagatavotība diemžēl strauji 
pasliktinās. Fiziskā kultūrā, 

skolu beidzot, ir pat jākārto ek
sāmens vai ieskaites, bet, acīm
redzot, arī pedagogu attieksme 
ir diezgan pavirša. Ar tādiem 
rezultātiem, kādus jaunie stu
denti uzrāda pie mums, vidus
skolas pārbaudījumus viņi ne
maz nevarēja, nokārtot. 
FIZISKA KULTŪRA STUDIJU LAIKA 

J. M.: - Loti daudzi studenti 
saslimst ari Universitātē se
višķi ar miopiju. Tā gan nav tik 
daudz fiziskās kultūras vaina, 
bet ari tas, ka Universitātē nav 
pietiekams apgaismojums, jo 
miopija ir saistīta ar acu slimī
bām.Taču mēs daļēji atbildam 
par sirds, asinsvadu slimībām. 
Tās galvenokārt rodas no kus
tību trūkuma. Slimie studenti 
to ļoti izjūt un pārdzīvo. Mēs sa
protam, ka, lai studentiem pa
tiktu darboties sporta bāzēs, 
tām ir jābūt gaišām, siltām un 
tīrām telpām, jābūt blakus ka
fejnīcai, jāskan mūzikai. Diem

žēl mūsu bāzēs tādu iespēju 
nav, jo trūkst finansu. Ja šīs ēr
tības būtu, nešaubos, ka studen
tu skaits būtu lielāks. Šobrīd uz 
mūsu kursu pagājušajā rudenī 
piereģistrējās 1700 studenti, bet 
samērā maz viņi nāk kārtot ie
skaites. Izrādās, ka daudzās fa
kultātes par fizisko kultūru ne
dod kredītus, jo tas nav pare
dzēts mācību programmās. Ta
ču par priekšmetiem, kuri ir 
Universitātes katalogā (ari par 
fizisko kultūru), viņiem ir iespē
jams saņemt kredītus. 

Fiziskā kultūra ir mācību 
priekšmets ar savu teoriju, me
todiku utt. Tātad, studenti šeit 
nodarbojas ne tikai fiziski, bet 
ari iegūst garīgas un praktiskās 
zināšanas par dažādiem sporta 
veidiem, par cilvēka ķermeņa 
uzbūvi, par veselīgu dzives vei
du utt. 
STUDENTU VESELI BAi - LU RE
HABILITĀCIJAS CENTRS 

J. M.: - Ja studentam uz cen
tru doties ir ieteicis ārsts, no
darbības šeit notiek par brīvu. 
Viņam ir attiecīgās nodarbības, 
profilaktiskā vingrošana, masā
žas. Iespējas ir dažādas: pirts, 
baseins, dušas. Tad rehabilitā
cija: solārijs, Šarko dušas, siltās 
vannas, zemūdens masāžas, at
pūtas centrs. 

Rehabilitācijas centru ap
meklē apmēram 300 studenti, 
kuriem ir veselības traucēju
mi. Centrs darbojas jau trīs ga
dus. Reizi nedēļā to var apmek
lēt ari katrs Universitātes izla
ses dalībnieks. Tāpat nāk ari 
Universitātes mācībspēki, dar
binieki, tādēļ par apmeklētību 
nevar sūdzēties. 
KADA IR STUDENTU IEINTERE
SĒTĪBA? 

Tie studenti, kuri rūpējas par 
savu veselību, ķermeni, atnākot 
pie mums, ir apmierināti. Taču 
ne visi zina un nē visi grib nākt. 

Varbūt neuzticēšanās, varbūt 
aierģija. Jo līdz ko pasakām, ka 
tas būs saistīts ar vingrošanu, 
trenažieriem un tā tālāk, tas 
daudzus atbaida. Jo dažiem no 
vidusskolas vai bērnības iestrā
dājusies zināma alerģija pret fi
zisko kultūru un pret darbu. Ja 
tagadējam studentam palūgsi 
pastrādāt ar sniega lāpstu, tā 
būs problēma... 
KA RAUG ATI ES NĀKOTNE? 

J. M.: - Domāju, ka šo velo
sipēdu pēc pāris gadiem mēs 
gudrosim no jauna. Līdz ko ma
teriālais stāvoklis uzlabosies, 
tas viss augstskolā atgriezīsies. 
Ikvienam studentam vajadzētu 
būt apveltītam gan ar spēku, 
gan izturību. Tas dzīvē nepie
ciešams un šeit ir tā vieta, kur 
varētu %o meklēt. Veselības 
mācības un Sporta izglītības 
katedrā. 

MĀRA SADOVSKA 
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Parasti jēdzienus seksuali
tāte un seksuālais mēs izpro
tam, ņemot vērā savu ikdienas 
pieredzi. Pateicoties lielākai 
atklātībai par šiem j a u 
tājumiem, pēdējo gadu laikā ir 
radusies iespēja veidot veselī
gāku attieksmi pret tiem. Lai 
dalītos savā pieredzē un pār
domās, decembra sākumā Lat
vijas Ģimenes plānošanas un 
seksuālas veselības asociācijas 
"Papardes z ieds" r īkotajā 
seminārā par seksualitāti bija 
pulcējušies Latvijā pazīstami 
seksopatologi un psihologi - dr. 
Māris Š i l iņš , dr. Andris 
Šauriņš, dr. Eduards Agānovs 
un citi, k& ari daudzi intere
senti, tai skaitā Universitātes 
studenti. 

Seminārā atklāti tika dis
kutēts par jautājumiem, kurus 
bieži ikdienā kautrības dēļ 
neskaram. Atsevišķos gadīju
mos viedokļi bija pārdroši, to
mēr visiem semināra dalībnie
kiem nebija g r ū t i vienoties, 
ka apzināties savu seksua
litāti nozīmē apzināties sevi 
kā n o t e i k t a dzimuma pār
stāvi. Savukārt tas palīdz vei
dot harmoniskākas attiecības 
ar partneri. 

Saskarsmē gūtais ir abu mij
iedarbībā esošo pušu ieguldī
jums. Pāra attiecības nosaka ne 
tikai abpusēja fiziskā pievil
cība, bet ari psiholoģiskais at
balsts un sadarbība, cieņa pret 
otra interesēm, kā ari kopēja 
finansiālo problēmu risinā
šana. Ja partneris izjūt neēr
tību vai baidās runāt par kā
du no Šīm tēmām, otrs var ne
kad neuzzināt par viņa problē
mām, līdz ar to draugs vai 
draudzene nesniegs palīdzību. 

Biezi cilvēki neizprot un ne
atzīst savu seksualitāti tādēļ, 
ka jau bērnībā ģimenē ieaudzi
nāts uzskats, ka viss, kas sais
tīts ar dzimumdzīvi ir slikts un 
noliedzams. Vecāki kautrējas 
runāt par šiem jautājumiem 
ar "bērnu" , k a s pamazām 
pieaug. Likumsakarīgi, ja es 
nekad neesmu pārspriedusi 
savas intīmās problēmas ar 
savu māti vai tēvu, man būs 
grūtāk iemācīties to darīt sa
vā ģimenē. 

Ceļš uz savas seksualitātes 
apzināšanos nav viegls. Neva
jadzētu arī uzskatīt, ka tas, 
kurš to vienmēr izrāda atklāti 
ir spējis atrisināt visas problē
mas. Gluži otrādi, ja cilvēks 
par k a u t ko nav drošs vai 
šaubās, viņam vajag to pie
rādīt. Reizēm grūtības rada 
bailes riskēt un nevēlēšanās 
uzņemt ies at
bildību par sa
vu izvēli. Daudz 
vieglāk savās 
neveiksmēs vai
not citus. 

N o b e i g u m ā 
vēlējos dal īt ies 
kādā vienkāršā, 
bet pārsteidzošā 
domā, kuru semi
nāra laikā izteica 
dr. Šauriņš: "Tu esi 
unikāls, jo no 60 mil
joniem spermatozoīdu, tu esi 
vienīgais, kam izdevies uzva
rēt milzīgajā Maratonā, ap
augļot olšūnu, un nākt šajā 
pasaulē. 

Vai tādēļ nebūtu vērts ap
zināties savu neatkārtojamo 
vienreizību? 

INESE KĪKULE 
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(Turpinājums no 1. Ipp.) 
Pārjauno SP priekšsēdē

tāju kļuva Inga Samoviča, 
par viņas biedru Ģirts 
Freibergs (abi no Paisuma), 
savukārt jaunais SP sek
retārs ir Ritvars Eglājs (no 
Nacionālās Apvienības). 
Šeit būtu īpaši jāatzīmē 
Paisuma labā griba - būda
mi vairākumā, viņi itin vien
kārši visos posteņos Prezi
dijā varēja ievēlēt savus pār
stāvjus, taču, domājot par 
nākotnē nepieciešamo sa
darbību, viena vieta tika at
stāta arī NA pārstāvim. 

7i 7i 7i 7i 

SPpiiekšsedetajas biedrs Ģirts freibergs 
Studentus LU Senātā turp

māk pārstāvēs 7 Paisuma , 2 NA 
un 1 Kosmosa Noslēpumu Zinātā

ja pārstāvis (šādu vietu sadalīju
mu R.Eglājs bņa aprēķinājis, ņe
mot vērā iegūto vietu skaitu SP). 

Taču ne jau viss noritēja tik 
gludi kā Paisums ar NA bija ie
plānojuši, jo trīs vietas šajā Pado
mē ieguva ari Kosmosa Noslēpu
mu Zinātājs. Šī saraksta pārstāv
ji, kaut arī būdami mazākumā, 
par sevi atgādināja nepārtraukti. 
Jau nosaucot SP priekšsēdētāja 
kandidatūras, KNZ pārstāvji 
viens pēc otra cēlās kājās un ie
teica cits citu kā Šī amata kandi
dātus, lai gan šāds pasākums jau 
sākumā bija nolemts neveiksmei. 
Arī turpmākajā sēdes gaitā KNZ 
aktivitātes nemazinājās - nemitīgi 
skanēja iebildumi ("nekādus lē
mumus par sankcijām SP sēžu ka-

7i 7i 7i 7i 7i 
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INJICĒJAM* 

KoimcepcfJA 
Sie preparāti (piemēram, De-
po-provera) novērš ovulāciju, 
izsauc dzemdes kakla gļotu sa-

biezēšanos, kā ari sama
zina dzemdes gļotādas 
funkcionālās spējas. 

Preparātu injicē mus
kulī. Tā kā preparātam 
ir ilgstoša darbība, at-

atjaunojas apmēram gada 
laikā. 

* augsta efektivitāte; 
* ērta lietošana; 
* lietošana nav saistīta ar 

dzimumaktu. 

tHPLAmi 
Šo kontracepcijas līdzekli 

pagaidām Latvijā nevar no
pirkt. Medicīniskos apstākļos 
ar vietējo anestēziju 6 kapsuli-

. nas ievada sievietes augšdelma 
kārtota injekcija nepie- ^kšpusē (parasti kapsulas zem 
ciešama ik pēc 3 mene- a das nav redzamas). Preparāts 
Stem. (progestagens) no kapsulām or-

Ehjt&lvvUšU: ganismā izdalās lēni, un kon-
Mefodes drošība, re- traceptīvā iedarbība ir tāda pa-
gulāri injicējot pre- tika injicējamai kontracepcijai 
parātu, ir 99,9%. ( t a i l S s t 5 gadus). Izņemot kap-

U i ļ l ^ UJJH*% s u l a s ( a r 1 P i r m s 5 e a d i e m >> s i e ~ ^ ^ T T v ^ vietes reproduktīvas spējas at-
vw* _ L . , _ jaunojas. lietošanas sākumā var rasties kā' 

di no šiem blakus efektiem: gal
vassāpes, depresija, asiņošanas, 
svara pieaugums. 

* dažus blakus efektus pre
parāta darbības laikā nevar no
vērst; 

* injicēt preparātu var tikai 
medicīniskais personāls; 

* pēc preparāta lietošanas 
pārtraukšanas, menstruācijas 
un reproduktīvās spējas 

jaunojas. 
Implantātu drošība ir 99,8%. 
Kaut gan šī metode ir ļoti iz

devīga, tai ir 
arī b lakus-
efekti, kas ir 
līdzīgi injicē
jamai kon
tracepcijai. 

Tabletes nav efektīvas, ja 
tās nedzer katru dienu no
teiktā laikā. Pārtraucot to lie
tošanu, reproduktīvās spējas 
atjaunojas ļoti ātri, īpaši mi-
ni-piU. Lr ari svarīgi atcerēties, 
ka vemšanas vai caurejas ga
dījumā, tablešu iedarbība sa
mazinās (tad 7 dienas jālieto 
papildus izsargāšanās metode, 
piemēram, prezervatīvs). 

Ir daži medikamenti, kas 
samazina hormonālās kontra
cepcijas iedarbību (piemēram, 
dažas antibiotikas). Tāpēc, lie
tojot hormonālo kontracepciju, 
vienmēr nepieciešams pajau
tāt ārstam vai farmaceitam, 
vai nozīmētās zāles neietekmē 
kontracepcijas efektu. Šādā 
gadījumā papildus jālieto kā
da cita izsargāšanās metode 
ārstēšanās laikā vai līdz pir
majām menstruācijām. 

Tikai mediķis var nozīmēt 
tev piemērotas tabletes, bet 
pēc tam tās var pirkt jebkurā 
aptiekā. 

Nedrīkst lietot citas sievie
tes tabletes. 

Atcer ies , ka hormonālā 
kontracepcija tevi nepasargā 
no seksuāli transmisīvām sli
mībām. Tāpēc, ja tev mainās 
dzimumpartneri, lieto ari pre
zervatīvus, lai sevi pasargātu. 

(Turpinājums sekos) 
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Ar testu palīdzību te var 
uzzināt, kādi ir jūsu uzmanī
bas radītāji- spēja koncentrē
ties, pārslēgt uzmanību , var 
noteikt arī atminas īpatnības, 
operatīvas atmiņas apjomu* 
nervu sistēmu raksturojošās 
īpatnības- stabilitāti, tempe
ramentu u.c. 

Mēs esam Vispārējās uzņē
mējdarbības attīstības centra 
profesionālo konsultāciju ka
binetā, kas V E F kultūras pili 
d a r b o j a s j a u c e t u r t o g a d u . 
M a n a s a r u n u b i e d r e n e i r 
centra darbiniece Ieva A m e . 

- K u r n o d e r j ū s u c e n t r ā 
iegūtā informācija un kas ir 
jūsu apmeklētāji? 

- Pirmkārt, mūs apmeklē 9. 
un vecāko klašu skolēni.Bieži 
vien viņi nevar izvēlēties, vai pa

klausīt vecākiem un pēc vidus
skolas beigšanas mācīties tālāk, 
vai darīt ko citu. 

Mums ir ari izveidojusies sa
darbība ar augstskolu studen
tiem, konkrēti- ar Tehniskās 
Universitātes inženierekonami-
kas fakultātes 2.kursa maģis
trantiem. Mēs sniedzam studen
tiem praktisku kursu. Tas nozī
mē, ka vispirms tiek dota infor
mācija par to, kā noteikt cilvēka 
profesionālās un lietišķās īpašī
bas, un tas notiek grupā. Pēc tam 
studenti strādā ar testiem, un ti
kai tad individuālās pārrunās, 
pamatojoties uz testu rezultā
tiem, konstatējam- kas kurš ir, 
ar kādām īpatnībām, pie kādām 
īpašībām katram vajadzētu pie
strādāt, lai atbilstu izvēlētajai 
profesijai. 

Strādājam arī ar Latvijas Uni
versitātes studentiem, taču tikai 
individuālā kārtā- tad, ja studen
ti mūs paši sameklē. Pie mums 
ir nākuši tādi studenti, piemē
ram, kas jau beidz kādu fakultā
ti, bet jūt, ka tas nav īsti tas 
lauks, kurā viņi gribētu darbo
ties. Vai arī students grib mācī
ties maģistratūrā, viņš grib būt 
vadītājs, bet nav pārliecināts, ka 
viņš to var. Šādos gadījumos mēs 
nākam studentiem talkā un pa
līdzam tikt skaidrībā. 

- Bailes, neuzticēšanās sev-
vai tā ir galvenā cilvēku prob
lēma, kas rodas viņu karjeras 
ceļā? 

- Ne tikai. Dažkārt ari zināša
nu trūkums. Ja, piemēram, at
nāk 3.kursa students, mēs viņu 
virzām uz maģistratūru, lai viņš 
apgūst zināšanas tieši biznesa 
vadīšanā, personāla plānošanā. 
Savos ieteikumos cenšamies bal
stīties galvenokārt uz cilvēka pa
ša interesēm un jau apgūtajām 
zināšanām. Jaunieši parasti no 
testēšanas nebaidās, taču pavi
sam citādi ir ar vecākiem cilvē
kiem, kuri jau ir kādas organi
zācijas vadītāji. Viņi baidās uz
zināt par sevi patiesību. 

- Studenti ir tie, kas nākot
nē aizpildīs atbildīgākos pos
teņus darba sektorā, bet no 
spējīga vadītāja lielā mērā ir 
atkarīga uzņēmuma veiksme. 
Vai nevajadzētu mācību pro
cesu augstskolā uzsākt ar psi
holoģisko testu, lai jaunietis 
j a u laikus varētu atrast sev 
vispiemērotāko vietu? 

Bez šaubām. Taču jāatceras 
arī, ka studiju laikā cilvēks mai
nās. Ideālā variantā testēšanu 
vajadzētu izdarīt gan pirmajā, 
gan pēdējā kursā. Ārzemes, cik 
man zināms, šāda testēšana no
tiek katru gadu, un tā ir obligāta 
prasība. Mēs šajā ziņā esam at
palikuši. 

K ā d ē ļ , j ū s u p r ā t , m ū s u 
augstskolām nav izveidoju
sies sadarbība ar tāda veida 
konsultatīvajiem centriem kā 
jūsējais? 

Interese par mums ir, taču 
laikam pašu aktivitātei vajadzē
tu būt lielākai. Vajadzētu iet pie 
augstskolu vadītājiem, dekāniem 
un piedāvāt sadarbību. Pagai
dām kavējuši dažādi subjektīvi 
un ari objektīvi faktori. Viens no 
tiem- mūsu darba zemais atalgo
jums. Par saviem pakalpojumiem 

skolēniem mēs varam prasīt ne 
vairāk kā Ls 3, studentiem- Ls 5, 
firmu vadītājiem- Ls 15, bet darbs 
ir laikietilpīgs, ari aparatūra-
dārga. Vislabāk būtu, ja šādi psi
holoģisko konsultāciju centri bū
tu iekļauti konkrētu augstskolu 
vai Izglītības ministrijas struk
tūrā, tad varētu strādāt sistemā
tiski. 

- K a d cilvēks n ā k pie j u m s , 
uz k o v iņam v a j a d z ē t u b ū t 
gatavam? 

- Vienīgais vēlējums ir nākt la
bā garastāvoklī, būt atbrīvotam. 
Varam mierināt ikkatru, ka ne
kādas zināšanu pārbaudes pie 
mums nenotiek, testēšanai ir cits 
raksturs. Cilvēkam ir jābūt at
klātam, godīgam pašam pret se
vi. Viņam jānāk ar sapratni, ka 
viņš strādās paša labā. 

DAINA PAKALNE 

Ja vēlaties izmantot Vispārē
jās uzņēmējdarbības attīstības 
centra psiholoģisko konsultāciju 
kabineta pakalpojumus, lūdzu, ie
priekš piezvaniet pa tel. 7322913 
vai 7554526. 

jč6 pagaítík iztiksim be^i apsīkumiem i 
i 

vešanas gadījumā pieņemt neva
jag, jo vēlētāji mūs ir ievēlējuši un 
mūs nevar atlaist") un pretenzijas 
("Prezidijam vajadzētu vienreiz 
sākt runāt latviski"). 

Reizēm šāda KNZ rīcība radī
ja vispārēju jautrību, reizēm lī
dzīgā bezmērķīgā spriedelēšanā 
ievilka ari pārējos. Grūti spriest, 
kā Šī sēde būtu izvērtusies bez ie
priekšējās SP līderu K.Blūma un 
U.Simsona stingrā vārda, kas 
centās visus atgriezt pie nopiet
nības un kārtīga darba. 

Sēdes gaitā SP pārstāvji paspē
ja ari sadalīties septiņās komisi
jās. Ari šajā gadījumā vislielāko 
aktivitāti izrādīja KNZ (viens no 
viņiem - D.Ustups paspēja pierak
stīties veselās četrās komisijās). 

Drīzumā komisijas apspried īsi es 
un izvēlēs savus vadītājus. 

Viens no pirmajiem darbiem 
par kura veikšanu vienojās SP ir 
tās telpas iekārtošana, taču no
teikti tiks veikti ari citi darbi. Pie
mēram, 21.februāri notiks otrā SP 
sēde, kurā paredzēta arī pro
rektora J.Krūmiņa piedalīšanās. 

Kopumā šo pirmo SP sēdi var 
vērtēt kā "iešūpošanos", pēc ku
ras vēl grūti spriest par tās ie
spējamo darbību. Tajā varēja ma
nīt gan asprātību, gan atjautību, 
brīžiem pat zināmu apņēmību, 
gan tieksmi iegrimt sīkumos. Zī
mīga bija kāda SP pārstāvja mir
kļa nopūta:"Ārprāts, kur es esmu 
iekūlies." Patiesībā tik bezcerīgi 
jau gluži nebija, taču LSamoviČas 

vārdiem pēc kārtējās apstip- » 
rinātās amatpersonas "pa- l \ 
gaidām iztiksim bez apsvei
kumiem"-bija liela taisnība. 
Apsveikumiem pagaidām vēl 
īsti nav pamata. Būtu jauki, 
ja pēc kāda laika apsveīku- Ufc 
mu nepieciešamību atzītu ne _ 
tikai paši SP pārstāvji, bet ^ 
gan tieši citi studenti. 

INGA VLNICĀNE^ 

P.S. īsti par labu jaunajai ^ 
SP gan neliecināja tas, ka 
bija grūti vienoties pat tādā 
vienkāršā un patīkamā jau
tājumā kā vietas izvēle sēdes |P> 
neoficiālajai daļai. 

KĀČAOABĀT 
PAtoENU 

" Tr iespējams "tikt laukā" pat no 
visneērtākajām situācijām, sagla
bājot cilvēka cienīgu stāju. Ikvie
nam no mums kādreiz ir gadījies 
sajust kaunu. Bet, ja kutelīgā si
tuācijā nezaudēsi pārliecību par 
sevi un takta sajūtu, iespējamB no 
tās izkļūt Lūk, daži piemēri. 
#Tev ar pārējiem jāiepazīstina 

kāda persona, kuras vārdu esi 
piemirsis. Pēc sasveicināšanās 
kādas sekundes uzgaidi; varbūt 
šis cilvēks pats nosauks savu vār
du. Ja tā nenotiek, atvainojies un 
saki, ka esi aizmirsis viņa vārdu. 
Vari viegli pieskarties viņa rokai 
- tā būs draudzīgas attieksmes zī
me. Vari izlīdzēties ari ar asprā-

N E E m SnUAOJA? 

NU ESAM RŪDĪTI STUDENTI 

Cilvēka dzīvē daudz kas ir 
pirmo reizi - pirmais sniegs, pir
mā mīlestība. Studentam - arī 
pirmā sesija. Šoreiz interesējā
mies par nu jau īsti studentu 
priekus u n bēdas izjurosajiem 
Pedagoģijas fakultāte» Darbmā
cības specialitātes pirmā kursa 
studentiem, Mūsu saruna pieda
lījās divas Daces, Dita, Toms, 
Mareks un Atis. 

• Bada šobrīd ir sajūta, salī
dzinājumā ar rudeni, W»J māci* 
bas uzsākāt? 

- Rudenī nācām, nezinot, kas mūs 
te sagaida. 

- Biju domājusi, ka būs vairāk 
jāmācās teorija. Nebiju gaidījusi, ka 
būs tik daudz praktisko darbu un tik 
interesanti. 

Es ari domāju, ka šeit būs 
bargāks izdzīvošanas likums, būs 
grūtāk izcīnīt savu vietu. Taču tik 
grūti nemaz nav! 

- Šeit ir daudz vieglāk mācīties, 
nekā pirms tam biju iedomājusies. 

- Pirmā sesija beigusies. Kāda 
šķiet nākotne? 

- Necerēju, ka tikšu galā ar pirmo 
sesiju, taču izdevās. 

- Pirmais semestris ir visgrūtā
kais. Tas nu ir garām. Droši vien, 

ka nākotne būs labāka. 
- Iepazīti mācībspēki un kursa-

biedri, ir vieglāk. Zini, uz kurām 
lekcijām tev jānāk ir noteikti, un uz 
kurām vari nākt mazāk. Nav vairs 
tāda uztraukuma. 

- Zinām, kādas ir mācībspēku 
prasības un ko viņi no mums gaida. 

- Ko esat iemācījušies 1. se
mestra laikā? 

- Es iemācījos labāk izplānot savu 
laiku, 

- Man bija ļoti daudz iespēju likt 
lietā savu mākslinieka talantu. Ļoti 
daudz bija darbu, kas saistīti ar 
mākslu. Strādājām ar papīru, 
zīmējām. Kļuvu gudrāks, jo uzzināju 
daudz jauna. 

- Šī jau vairs nav vidusskola, bet 
augstskola, un mans redzesloks ir 
paplašinājies. 

- Kuri ir interesantākie mācību 
priekšmeti? 

- Noteikti kompozīcija, bērnu 
attīstība, psiholoģija. 

- Mūsu specializācijas priekšmeti 
ir ļoti interesanti. Zēniem ir 
remontdarbi, kokapstrāde. 

- Mums ir ļoti labi mācībspēki! 
Nevaru gan nevienu nosaukt, citādi 
apvainošu nenosauktos. 

- Mata ļoti patīk ādas plastikas 
nodarbības! ] 

- Kādēļ, esat izvēlējušies šo 
profejuju? Modē šobrīd ir jurista, 
ekonomista, finansista profesija 

Domāju, ka mūsu profesijā 
sievietes vienmēr atradīs darbu, 

varēs izdzīvot jebkurā situācijā. Ju
ristiem vai ekonomistiem, protams, 
ir lielas perspektīvas, bet domāju, 
ka mēs sevi varam iz
teikt rado
šāk. 

Es uz 
šo fakultāti 
nācu ar 
domu, ja pēc 
tam nolemšu 
nestrādāt par 
pedagogu, tad 
praktisku dar
bu vienalga es 
atradīšu. 

- Vai pēc fa 
kuttātes aheorvē-
fttmnft būs velēšanās iet uz skolu 
strādāt? 

- Jā! Noteikti, es to pat ļoti vēlos! 
- Uz skolu gan neiešu, jo sko

lotājiem ir mazas algas. Gribētu vai
rāk nopelnīt Man jau tagad ir iespēja 
iet strādāt un paralēli vēl mācīties. 
Domāju, ka tur ari palikšu. Tā man 
būs lielākas izredzes nākotnē. 

- Ari es negribētu strādāt skolā. 
Gluži vienkārši - tā būs augstākā 
izglītība. Ja citas iespējas nebūs, 
droši vien būs jāiet strādāt uz skolu. 

Domāju, ka ar laiku arī 
pedagoga profesija tiks augstu 
cienīta. Man tiešām gribas strādāt. 
Darbmācība man patīk, un ari ar 
bērniem kontakts būs normāls. 

- Ko domājat par savu kursu? 
- Es dzīvoju mājās, ne kopmītnē. 

jāsaka patiesība, jūs būtu 
sapratis. Man ir ļoti neērti. 
* Tu esi kādu aprunājis, un Šis 

cilvēks par to uzzinājis. Ja tu to 
nožēlo, paskaidro apvainotajai 
personai, ka runāji bez apdomā
šanās un tagad jūties šausmīgi. Ja 
teiktais ir pārstāstīts izkropļotā 
veidā, svarīgi ir noskaidrot patie
sību. Vari izteikt nožēlu par to, ka 
tevi varēja tā pārprast. Situācijas 
noskaidrošana rada iespēju lietiš
ķam dialogam. 
$Tev pasniedz dāvanu, bet nav 

nekā, ko dot pretī. Noteikti patei
cies apsveicējam. Ja melosi, ka 
viņam sagatavotā dāvana aiz
mirsta mājās, situāciju tikai sā

tīgu piezīmi, piemēram: "Šķiet, režģīsi. Tev nāksies parādīties ar 
šodien es nevaru atcerēties pats "pareizo dāvanu" visai drīz. Ne
šāvu vārdu." steidzini notikumus; dāvanu va-
*Tu esi pieķerts melos, kas rāsi pasniegt ari vēlāk, 

bijuši baltiem diegiem šūti" Pa- NatianalEnquirer 
skaidro, kas tevi kavēja teikt pa- Tulkojusi ANDA LASE 
tiesību. Vari teikt: "Man bija 

Tādēļ kursu Vēl samērā maz 
pazīstu. 

- Pēc pusgada vēl neko nevar 
pateikt. Visi ir normāli cilvēki. 
Neviens nav īpaši jocīgs. Sarunāties 
var ar visiem, jo mums visiem ir 
kopīgas intereses. 

- Kursam nav ne vainas! Visi sav
starpēji saprotoši. Ar laiku jau tas 
mazināsies. To diktēs izdzīvošanas 
likums, jo visi jau mēs diplomus ne
saņemsim. Taču jāstrādā šeit ir. Pir
mais kurss ir vieglāks, otrais 
noteikti būs grūtāks. Specialitāte ir 
saistoša. Cinīšos! 

- Ko vēlat šī rudens pirmkurs
niekiem? 

- Izturību un pacietību! 
- Drosmi mēģināt. Galvenais, tikt 

pāri pirmajai sesijai. 
- Censties kaut ko neiekavēt, jo 

pec tam pašam būs grūtāk. 

T 
Lai 

nākamie 
p i r m 
kursnieki 
itlabiizdo-

; raā, vai iz
vēlētā pro
fesija pa
tiešām pie
saista. Lai 

n e m ā c ā s mācīšanās 
pēc, bet ar lielu interesi, kā to darām 
mēs! 

*** 
Tāda izvērtās mūsu saruna ar 1. 

kursa darbmācības specialitātes 
studentiem. Žēl vienīgi, ka to 
cilvēku teiktajā, ar kuriem runāju, 
neizskanēja lepnums, ka viņi ir tieši 
Latrijas Universitātes - mūsu valsts 
senākās augstskolas studenti. Taču 
lai nu kā - vēlam visiem pirmkurs
niekiem jautru, darbīgu un notiku
miem pilnu studenta dzīvi. īpaši 
tiem, kuri tikko ir nokārtojuši savu 
pirmo sesiju dzīvē! 

MĀRA SADOVSKA 
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INFORMĀCIJA 
PAR TULKU U N TULKOTĀJU SAGAĪATOŠANU 

No 1995/95. akadēmiskā gada LU Svešvalodu fakultātē ir jauns studiju 
virziens - tulkošana. Nepieciešamību pēc šī jaunā studiju virziena radīja 
visā pasaulē notiekošie integratīvie procesi politikā, ekonomikā, zinātnē, 
mākslā un kultūrā. 

Tulkošanu nevar veikt katrs svešvalodu pratējs. Tulkam un tulkotājam 
ir nepieciešama specifiska izglītība un kvalifikācija, lai nodrošinātu 
saskarsmi starp sarunu partneriem, uzņemtos atbildību par darba saturu 
un atbildētu par rezultātu. Profesionālus tulkus un tulkotājus Latvijā līdz 
šim negatavoja. Tādēļ šodien izjūtam profesionālu tulku un tulkotāju 
trūkumu atsevišķās nozarēs, sevišķi trūkst speciālistu konsekutīvajā un 
simultānajā tulkošanā. 

LU Svešvalodu fakultāte sāka izstrādāt tulkošanas profesionālo un 
akadēmisko studiju programmu 1994. gada pavasari. Tajā ir svešvalodas 
(angļu, vācu, franču, spāņu un ziemeļvalstu), ievads tulkošanas metodikā, 
tulkošanas teorija un prakse, latviešu valodas stilistika, kontrastive 
lingvistika, leksikoloģūa, valsts mācība (ASV, Lielbritānija, Vācua, Francija, 
Spānija u. c), šo valstu vēsture, ģeogrāfija un kultūra, Rietumu civilizācija 
un institūcijas, kā arī vispārizglītojošie priekšmeti (psiholoģija, pedagoģija, 
filozofija u. c). Profesionālo studiju ilgums ir astoņi semestri. Sakarā ar 
lielo studētgribētāju skaitu, tulkošanas programmu paredzēts piedāvāt gan 
dienas nodaļas, gan kotedžas un atklātās universitātes studentiem. Pēc 
bakalaura grāda iegūšanas ir iespējams studēt maģistratūrā. 

īpaši jāatzīmē, ka tulku un tulkotāju specialitātē uzņem studentus ar 
ļoti labām angļu un vācu valodas zināšanām. Studijas ir intensīvas. 
Paredzēts, ka jaunie speciālisti tulkos ne tikai no angļu un vācu valodas 
latviešu un krievu valodā un otrādi, bet arī no angļu valodas vācu valodā 
un otrādi. 

Ievērojot pieprasījumu darba tirgū, studentiem iespējams līdzās 
tulkošanas programmas priekšmetiem apgūt ari pedagoģiju un svešvalodu 
mācīšanas metodiku. Tādēļ varam runāt par jauninājumu - par integrētām 
tulkošanas un pedagoģijas studijām LU Svešvalodu fakultātē. Ar 3. semestri 
studenti specializēsies ekonomisko un juridisko tekstu tulkošanā. Studiju 
procesā tiks izmantota jaunākā datortehnika un programmas. 

Kvalificētu tulku un tulkotāju sagatavošana šodien nav iedomājama 
bez starptautiskas kooperācijas. Tādēļ noslēgti līgumi, kas paredz studentu 
apmaiņu, docētāju tālāk izglītību, sadarbību studiju programmu iztrādāšanā 
un nodrošināšanā, šo projektu divus gadus finansēs Volkswagen fonds 
fVFR). Sadarbības līgumā paredzēta ari piedalīšanās konferencēs un 
simpozijos par tulkošanas jautājumiem. 

Ja jūs ir ieinteresējusi šī profesija,. Jūdzam martā apmeklēt atvērto 
durvju dienas LU Svesv^jodu^fcg&A.^fc^alža iela 4 a . Tālr. 7-222447. 

Dr. paed., doc. ĀRIJA SERVUTA 

AICINA 

Sastādījis ELMARS LŪSIS 
Horizontāli: 1. Valsts Austrumeiropā. 6. Naudas vienība Itālijā. 

9. Klasiskās vācu filozofijas pamatlicējs. 11. Atbrīvot. 13. Aizjūga pie
derums. 16. Gruntī iedziļināts stabs. 19, Šūšanas piederums. 20. Ap
dzīvota vieta Liepājas rajonā. 21. Pabieza zīda drāna. 24. Pārvietoties. 
26. Taustiņu stīgu mūzikas instruments, 27. Igaunijas prezidents. 28. 
Pabieza zīda drāna. 30. Laika pavadīšanas un atpūtas veids. 34. Kalnu 
sistēma Vidusāzijā. 35. Virsnieru serdes hormons. 37. Mākslīgs zīmē
jums ķermeņa ādā. 39. Ceļš (latīniski). 40. Vācu fašistu terorisma or
ganizācija (1923-1945). 41. Vidēji liels ūdensputns. 42. Iestāde, kam 
pakļauta kāda valsts pārvaldes nozare. 44. Reliģiska kustība Eiropā 
16. gadsimtā. 

Vertikāli: 1. Mikroskopiski vienšūnas organismi. 2. Tūļīgs. 3. 
Ūdenskritums ar vairākām pakāpēm. 4. Hitlera sievas vārds. 5. Sala 
Malajas arhipelāgā, Indonēzijā. 7. Ķermeņa dala daudziem dzīvniekiem. 
8. Liela upe Krievijā. 10, Cilindrisks izcilnis detaļu savienošanai. 12. 
Lietvārds (angliski). 14. Eja zemes slānī. 15. Dauza. 17. Upe Vidzemes 
Ziemeļos. 18. Atri pārvietoties. 21. Pākšaugi. 22. , 
Blāzma pirms saullēkta. 23. Medījams zīdītājs 
Latvijas mežos. 25. Ierīce temperatūras mērīša
nai. 29. Apdzīvota vieta Aizkraukles rajonā. 31. 
Irākas diktatora Huseina vārds. 32. Pilsēta 
Alūksnes rajonā. 33. Liekulīgi, nepamatoti cildi
nājumi. 34. Latvijas vēstnieks Krievijā. 36. Pil-
sētvalsts Senajā Grieķijā. 38. Asteru dzimtas ne
zāle. 39. Zīdītāji, ūdens dzīvnieki. 43. Amerikāņu 
rakstnieks, detektīvliteratūras pamatlicējs 
(1909-1849). 

Atbildes uz iepriekšējo krustvārdu mīklu: 
Horizontāli: 1. Giljotīna. 4. Profesija. 7. Iela. 

8. Ieracis. 10. Māja. 11. Upes. 12. Apbūris. 13. 
Siet. 16. Svētbilde. 18. Atrakcija. 20. Rezultāts. 
22. Talismans. 28. Ēdes. 29. Zakusala. 30. Sten. 
31. Utis. 32. Jurkāns. 33. Dimā. 34. Slimniece. 
35. Steidzams. 

Vertikāli: 1. Grigulis. 2. Lelles. 3. Akrobāte. 
4. Picērija. 5. Itālis. 6. Avantūra. 8. Idas. 9. Sust. 
14. Silts, 15. Valis. 17. Trun. 19. Ija. 20. Rasējums. 
21. Stjuarte. 22. Tarakāns. 23. Skandāls. 24. 
Tepiķi. 25. Laui. 26. Labs. 27, Steiga. 

K A M Ē R VÊL 
Ne visiem ir iespēja, laiks un nauda braukt slēpot 

uz Tatriem, Alpiem vai citiem tālu zemju kalniem. 
Tiek piedāvāta iespēja skatīt Latvijas skaisto dabu 
Latgalē, ̂ šezera krasta. *Tur atrodas viesnīca "Ezer
nieki", "kur iespējams lietiski atpūsties pījtLpadejot, 
sauļoties solārijā, bet, galvenais, atpūtas bāses tuvu
mā atrodas lielais kalns, kas ir kā radīts slaloma no 
braucieniem, darbojas bugelis. v|> 

Katru sestdienas rītu pl.7 nof' -J..< brauc autobuss 
un svētdienas vakara tas atgriežas aLpakaļ. Ceļš turp 
un atpakaļ- Ls 3. Uzturēšanā? viesnīcā un brokastis -
Ls 3.50 Vasarā ezerā var\:,s slēpot ar ūdensslēpēm, 
braukfrarudensriteņiem.. V|V 

VarHŌt gribat aizbraukt tālāk nekā GaizinŠ, bet 
tuvāk nekā Tatri, tad zvaniet un piesakieties, tel. 
7286349. 

# * * 
"US" kausa izcīņa individuāli un komandu 

čempionāts slēpošanā 28. februāri pl. 17.00. 
Šmerlī pie infekcijas slimnīcas. Pieteikšanās līdz pl. 
16.00 slēpju bāzē Tālivalža ielā lb. 

r LU Kultūrizglītības nodaļa U2nem klausītājus""1 
i angļu, vācu un zviedru valodas kursos dažādos ļ 
zināšanu līmeņos, angļu valodas kursos bērniem, 

Palkvtdki Mrieu leratoti jel 
Vecrīga Peldu ielā, kurn nezinātājam nemaz nav tik 

viegli atrast, j o ielas viena gals atrodas Rīgas 3. 
vidusskolas vienā pusē, bet Uirpmajums - otrā, atrodas 
vēl samērā jauns (dibināts pagājuša gada 20. oktobrī) 
klubs "Pulkvedim neviena neraksta". Dīvains, T M ^ » ^ * 
drūms interjers, savdabīga mūzika • vārdu sakot, kaut 
kas jauna, nepierasta. Tā īpašnieki - Miks un Ģirts, kā 
arī pārējie domubiedri ir gados jauni cilvēki, bet pax 
visu sīkāk stāsta viens no viņiem - Mārtiņā. 

- Kluba veidošanas ideja radās apmēram pirms gada. 
Pamatdoma - veidot kafejnīcu, kur var klausīties tāda 
veida mūziku, kāda patika kluba veidotājiem un viņu 
draugiem. Sākām meklēt telpas, rezultātā atradām 
lielākas nekā bijām cerējuši. Galvenā lieta "Pulkvedī" ir 
mūzika, paralēli tai ir virtuve: Šeit labi var paēst 
pusdienas, bet paralēli visu dienu darbojas bārs. 

• TTfiitn muziķa ļļļpmļ 'Pulkvedi"? 
Tā nav komeremūzika. To varētu nosaukt par 

alternatīvo mūziku, bet otrdienās tiek spēlēta Dark wave 
- mazliet tumšāka mūzika. Tā kā mums ir skatuve, tad 
nākotnē būs klausāma arī 'dzīvā'' mūzika, ir pat ieceres 
aicināt šeit grupas no citām valstīm, jo, manuprāt, Latvijā 
nav daudz grupu, kas var spēlēt labā līmenī. Līdz šim pie 
mums eksperimentālā kārtā ir uzstājusies Ieva un 
Simulācija, Uģis Vītinš - sakarā ar "Dzelteno pastnieku" 
diska prezentāciju, kā arī "Lādezers" Tuvākajā laikā 
spēlēs "Pilots Būbe", nepazīstama, bet interesanta grupa, 
un "Zig Zag" 

- Kāda publika nāk pie jums? 
- Diezgan dažāda, bet mums ir ierobežojumi - pēc pīkst. 

21, 00 tiek ielaisti tikai 21 gadu veci un vecāki cilvēki. 
- Vai tādā veidā nenotiek to studentu diskriminācija, 

kuri vel nav sasniegusi šo vecumu? 
- Iespējami arī izņēmumi, bet 1 4 , 1 5 gadus vecus tīņus, 

kuru galvenā aizraušanās ir alkohols, mēs neielaižam. 
Saprātīgi cilvēki pie mums ir gaidīti jekura vecuma ro
bežās. 

Pa trijiem mūsu darba mēnešiem ir izveidojusies 
publika, kas nāk Šeit regulāri - tā atšķiras no tas, kas iet 
citur. Tāpēc varbūt pat ir labi, ka mums tieši pretī ir 
"Kabata", cilvēki var izvēlēties sev atbilstošo. 

Kā jau vienmēr, projekta autori savu darbu slavē, bet, 
lai aina būtu pilnīgāka, jāuzzina, ko par to visu domā 
kluba ''Pulkvedim neviens neraksta" apmeklētāji. 

Inese: 
- Man patīk šī kluba neuzbāzīgais interjers un tas, ka 

šeit nav daudz cilvēku. It kā tepat pretī ir "Kabata", bet 
| maza biznesa skolā, kursos 'Stils. Mode. Uzvedība.'' | tas nav tas. Es noteikti nākšu Šurp vēl daudzas reizes 
i Aspazijas bulv.5, 30. tel pa no pl.13 - 17, tel. 7220420 Li 

PĀRDOD 
Lēti pārdod slēpošanas inventāru, 

informācija, zvanot pa telefonu 3028304. 
Sīkāka 

PIEDĀVĀ 
Latvijas Universitātes Ārējo sakaru daļā ir 

Šādi piedāvājumi studijām ārzemēs: 
- Amerikas Politisku un Ekonomisku sistēmu 

institūts Prāgā rīko vasaras kursus Kārļa universitātē 
no 13. 07. 96. - 03. 08. 96. 

- Starptautiskais kultūras centrs Krakovā rīko 
vasaras kursus "Basic Social and Cultural Problems 
of New Europe" no 15. 07. - 30. 07.96. 

- Eiropas maģistru studijas vadības zinātnē Eiropas 
Vadības skolā (Parīze, Oksforda, Berlīne, Madride). 
Gada apmācība maksā 12 000 ECU. 

Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības Banka 
piedāvā pēc maģistra diploma praksi. 

- Eiropas Koledža piedāvā studijas Brugge (Beļģija) 
un Varšava (Polija) dažādās sociālzinātņu specialitātēs. 

Ar materiāliem var iepazīties un pieteikumu 
anketas saņemt Raiņa bulv. 19,143. ist. Ārējo sakaru 
daļā. 

Vanda: 
Nav īsti tāds, kā es to gaidīju. Man liekas pārāk 

nospiedošs, bet tā ir gaumes lieta. Nenoliedzami, tas ir 
kaut kas jauns, nebijis, un noteikti daudzi šo vietu sāks 
uzskatīt par savu. 

Ingrīda: 
Viss kopā veido foršu atmosfēru, turklāt publika ir 

citāda nekā citur - interesantāka. Var mierīgi pasēdēt, ja 
finanses atļauj, kaut ko uzkost vai iedzert Man patik. 

Tādas ir apmeklētāju domas, bet nākas piekrist Vandai, 
ka katram ir sava gaume, tāpēc, ja vakarā klīstat pa ielām, 
lauzīdami galvu, kurp aiziet, iegriezieties 'Pulkvedī''. No 
pulkstens divpadsmitiem dienā līdz trijiem naktī, 
sestdienās pat līdz pieciem no rīta tur jūs gaidīs, un, kas 
var zināt, varbūt iepatīkas! 

INGA BĒRZIŅA 
• ••••» mm D i i i i i i i i i i i i i i i i n a i 
• Svešvalodu fakultātes • 
• Valodu centrs "Minstere-Rīga" • 
* Svešvalodu fakultātes Valodu centrā, izmantojot* 
Macintosh datorus, Jūs varat patstāvīgi apgūt: • 
• * angļu valodu (ar priekšzināšanām); B 

ļj * vācu valodu; * 
a * franču valodu. № 

a Uz kārtējo nodarbību Jūs varat pieteiksies m 

«darbdienās 10.00  17.40 personīgi vai pa tālruni 7  « 
•227822. • 
• Meklējiet mūs Rīgā, Visvalža ielā 4', 402. telpā, tālr. • 
•7227822. • 

LÜ izdevniecība "UNIVERSITĀTES AVĪZE" 
saliek grāmatas, brošūras, konspektus, veido vizītkartes ... 
sagatavojam grāmatas izdošanai 
(tekstu literārā rediģēšana, korektūra, mākslinieciskais un datormakets) 
piedāvājam foto pakalpojumus, attēlu skanēšanu un apstrādi. Adrese: R a r a 

Mācībspēki un studenti. 
esam gatavi veidot jūsu ieceres 
pasaules UN! - PRESS līmeni! 

bt*V.19,110i., teL 7222944 . 

"Universitātes Avīze" 
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