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NOTIKS SATVERSMES 
SAPULCE 

18. martā pīkst. 13.00 L U Lielajā aulā 
not iks L U Satversmes sapulce . Dienas 
kārtībā: 

1. Latvijas Universitātes Satversmes 
projekts 

2. Latvijas Universitātes Likuma projekts. 
3. Dažādi. 
Struktūrvienību vadītājiem lūdzu nodro

šināt Satversmes delegātu iepazīstināšanu ar 
LU Satversmes sasaukšanas laiku un atbrīvot 
Satversmes delegātus no kārtējām nodarbī
bām, savlaicīgi veicot nepieciešamās izmaiņas 
nodarbību sarakstos. 

Rektora r./. JURIS KRŪMIŅŠ 

UNAS 
LR UN EIROPAS ZINĀTŅU 
AKADĒMIJAS PRĒMIJAS 
Šogad Zinātņu Akadēmija atkal atgriezās pie 

vecās tradīcijas - prēmēt augstskolu studentus par 
viņu veiktajiem pētījumiem. 

Prēmijās Ls 100 un diplomus fizikas un tehnisko 
zinātņu grupā saņēma Artūrs Āboltiņš (LU Mate
mātikas un informātikas institūta maģistrants) un 
Ansis Mežulis, ķīmijas un bioloģijas zinātņu 
grupā Aigars Jirgensons, Jānis Kloviņš, 
Edvārds Kušners un Juris Smalinskis, bet 
humanitāro un sociālo zinātņu grupā Dace 
Golubova un Iveta Tiltiņa. īpašu atzinību 
izpelnījušies vēl septiņi LU studenti. 

1. martā Zinātņu Akadēmijā Eiropas 
Akadēmija pasniedza prēmijas (DM 1000) 
jaunaj iem zinātniekiem. Eiropas 
Akadēmija, kas ir dibināta 1988. gadā un 
apvieno vairāk nekā 1500 Eiropas redzamā
ko zinātnieku no vairāk nekā 35 valstīm, 
veicina un atbalsta augsta līmeņa pētījumus 
un izglītību Eiropā. Astoņpadsmit prēmēto 
vidū ari seši Latvijas pārstāvji: Aleksejs 
Kuzrnins (cietvielu fizika), Kārlis Cerāns un 
Andris Ambainis (datorzinātnē), Vita Ozola 
(organiskā ķīmijā), Dace Skrastiņa (imuno
loģijā) un Juris Šteinbergs (molekulārbio-
loģijā). Galvenie priekšnoteikumi, lai iegūtu 
šo prēmiju, bija angļu valodas prasme un ie
guldījums zinātniskajā darbā. 

INGA BĒRZIŅA 

BŪS STUDENTU 
KRODZIŅŠ UN 

ATTURĪBNIEKU 
BIEDRĪBA ARĪ 

Šīs divas lietas studentu kro
dziņš (un, iespējams, ne viens vien) 
un atturībnieku biedrība studen
tiem pavisam droši draud nākotnē, 
jo tā ir nolēmusi Studentu Padome, 
un tās sekretārs R.Eglājs to jau ir 
paspējis ierakstīt otrās SP sēdes 
protokolā. 

īpaši nopietna un steidzama ir 
atturības biedrības organizēšana, jo, 
kā pastāstīja LU mācību prorektors 
J. Krūmiņš, LU ir atguvusi namu 
Kr.Barona ielā ar noteikumu, ka tiek 
atjaunota studentu atturibas bied
rība, jo tieši tādai biedrībai šis nams 
kādreiz ir piederējis. Tādēļ, studenti, 
sarosieties cēlā mērķa vārdā! 

(Turpinājums2. lpp.) 

Smaidīgs un laipns mani un redakcijas fotogrāfu Aldi viņš sagaidīja savā dekāna 
kabinetā. 

Tagad Teoloģijas fakultāte atrodas galvenajā Universitātēs ēkā un arī dekāns VILIS 
VARSBERGS mīt tur, jau ceturto semestri āo amatu pildīdams. Viņš ir no tiem ārzemju 
latviešiem, kas pirms pāris gadiem atgriezies mājās no ASV un tagad savas zināšanas 
tālāk dod Teoloģijas fakultātes studentiem. Kādā radiopārraidē vinu kāds klausītājs ieteica 
kā iespējamo kandidātu Valsts Prezidenta amatam. Pats Vilis Vārsbergs gan smej, ka 
nav viņam nekādu politisku ambīciju un esot jau ari pensijas vecumā. Taču ne katrs 
izpelnās šādu goda ieteikumu. Tātad cilvēki, ar kuriem viņš kopā strādā, redz viņā 
godavīru, kura viedokli ir vērts uzklausīt. Tādēļ ari "Universitātes Avīze" aicināja Teolo
ģijas fakultātes dekānu Vili Vārsbergu uz sarunu. 

- Kāds bija ceļš, kas atveda jūs atpakaļ uz Latviju? 
Pirmo reizi ar sievu apciemojām Latviju pēc ilga pārtraukuma 1988. gadā.Taču līdz 

1994. gadam, kad atbraucu strādāt, biju viesojies Latvijā jau desmit reizes. Lasīju fa
kultātes studentiem vairāku nedēļu kursu draudzes administrācijā. Pēc dekāna 
Akmentiņa nāves fakultātes dome šo amatu piedāvāja man. Es piekritu un tā ar rektora 
pavēli būšu Teoloģijas fakultātes dekāns jau trīs gadus. 

ASV biju draudzes mācītājs un deviņus gadus biju Latviešu baznīcas Amerikā pārvaldes 
priekšnieks. Pildīju bīskapa funkcijas. 

Kā vērtējat Šodien Universitātē notiekošo? 
Ļoti pozitīvi. Ir svarīgi, ka studentiem tiek piedāvātas starpdisciptmaras programmas, 

nevis šauii specializētas. Rietumos mēdz teikt, ka jebkurš cilvēks var sagaidīt, ka viņa 
karjerā iespējami septiņi ļoti nopietni pagriezieni. Ja ir šaura specializācija, krīzes periodus 
ir grūtāk pārvarēt Man pat liekas savādi, ka šeit studenti reģistrējas kādā fakultātē, bet 
nevis Universitātē. Ari diplomu izsniedz pa fakultātēm. Tas ir citādi nekā ASV, kur studēju 
50. gados un kā esmu pieradis. Uzskatu, ka studentiem būtu jāapzinās sava piederība 
Latvijas Universitātei, nevis tikai vienai fakultātei. Protams, ari pamatkursam ir jābūt. 

(Turpinājums 2. lpp 

SPORTAM SVĒTKI 
• Lamu' crleki 

dzimsi 2 9 . tebriM 
skat. 2. lpp. 

• Ko Latvijā dara 
kaskadieri - 3 . lpp. 

• Konkurss 
atgriezies, lai 
dzīvotu līdz 
Lieldienām - 4. lpp. 

V 
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RTU KOMANDA IV SPORTA DIENAS IZRĀDĪJĀS STIPRĀKA PAR LU KOMANDU, TĀDĒĻ 
CEĻOJOŠAIS KAUSS AIZCEĻOJA NO LU UZ RTU. SKAT. ARĪ 3. LPP. 
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(Turpinājums no 1. ipp.) 
Taču tādas lietas kā vispārējie kul
tūrvēstures zinātņu pamati ir 
visiem kopīgi un tos nevajadzētu 
dalīt pa fakultātēm. Vajadzētu 
visiem Universitātes studentiem 
piedāvāt kopēju kursu ar labā
kajiem profesoriem, kādi šajos 
mācību priekšmetos ir atrodami. 
Tikai pēc tam sekotu specializē
dams teoloģijā, vai citur. 

Vecos laikos labas zināšanas de
va Latvijas ģimnāzija. Šaubos, vai 
tagad vidusskolas ir tik labas. 

Esmu pat dzirdējis, ka var pa
beigt vidusskolu, nemācoties fiziku. 
Tas ir Šausmīgi. Jo jebkuram teolo
ģijas studentam vidusskolas apmē
rā noteikti būtu jāzina fizika un ķī

mija, tāpat kaut kas no algebras 
un ekonomikas. Ja to nedod 
vidusskola, Universitātei tas 
būtu jādara. 

- Ko domājat par Teoloģijas 
fakultāti? 

Esmu optimistu. Tagad mums 
ir vesela rinda bakalauru kas bija 
Vācijā, Zviedrijā, ASV, Anglijā. Vi
ņi brauks atpakaļ ar maģistra, 
doktora grādiem un būs mūsu mā
cībspēki. Viņi ir jauni un kvalificēti 
cilvēki. Par to es ļoti priecājos. 

Patiesībā mums jau ir ļoti labi mā
cībspēki. No Austrumu klaida ir at
vilināts profesors Taivāns un docents 
Sīkstulis. No rietumniekiem šinī 
semestrī 3 kursus lasa Visvaldis Kti-
ve. Jaunās Derības katedras vadītājs 
ir Juris Cālītis no Toronto. No Bos-
tonas mācītājs Kalniņš - viņam ir 
doktora grāds pastorālā padom-
došanā, dvēseļu kopšanā. Ir cerības, 
ka uz rudens semestri fakultātē būs 
Profesors Grīslis no Manu tobas uni
versitātes - visā ASV pazīstams dog
mu vēstures speciālists. 

• Kādas problēmas, ir jūsu 
fakultātē? 

Budžets neatļauj maksāt tādas, 
algas, kas varētu paturēt un pie
saistīt labus un spējīgus cilvēkus. 

Ārpus Universitātes darba un peļ
ņas iespējas ir daudz labākas, tā ir ļoti 
nopietna problēma. Ceru, ka teoloģi
jas maģistri un doktori neaizies uz 
draudzēm, bet paliks strādāt fakultātē. 

Mēs patlaban radām Akadēmis
ko Teoloģijas biedrību, ar kuras pa
līdzību arī ceram uz finansiālu atbal
stu studijām ārzemēs, bibliotēkas ie
kārtošanai un citām lietām. Lai ne

būtu jāapgrūtina valsts budžets. 
• Jūs esat Universitātes Se

nāta, tātad arī pie lemšanas? 
Senātā es sēžu un balsoju, bet 

liels runātājs vēl līdz šim neesmu 
bijis. Taču ir tādas lietas, kuras es 
nevaru saprast! Piemēram, visi 
dekāni bija aizvesti uz Centrālo 
bibliotēku, lai iepazīstinātu ar tās 
problēmām. Viena ir tāda, ka stu
denti grāmatas nenes atpakaļ. 
Dekāni smējās kad teicu, ka tāda 
"prrhvatizēšana" nav pieņemama! 

Bibliotēkas grāmatas nevar aiz
nest mājās un turēt. Ieteicu nedot 
diplomu studentam, kas nav atde
vis grāmatas. Glabāt arhīvā, ka
mēr students atnāk ar bibliotēkas 
grāmatām. Vai arī neļaut reģistrē
ties nākošajam semestrim, ja nav 
nokārtots parāds bibliotēkā. 

Tā nav sodīšana, bet gan au
dzināšana. 

Vai daudz ko redzat no 
malas ar "svaigu aci", uzskatāt, 
ka jums ir iespējas arī ko 
mainīt Latvijas sabiedrībā? 

Domāju, ka jā. Tādēļ, ja man tiek 
dota iespēja runāt radiofonā vai kā
dās sanāksmēs, to ari daru. Uzska
tu, ka izmaiņām jāsākas ar mums 
pašiem. Piemēram, ka mēs vairs 
nespļaujam uz trotuāra. Tā ir viena 
no šausmīgākajām lietām. Izmai
ņām jāsākas ar to, ka vairs nestai
gājam ar garu ģīmi un nebaramies ar 
citiem, bet pasmaidām un esam pie
klājīgi. Ari sabiedriskā gaisotne lielā 
mērā ir atkarīga no mums pašiem. Jo 
mainīties varam tikai paši, nevis 
piespiežot mainīties citus. 

Kā skatāties uz Latviju 

nākotnē? 
Šobridējo kritisko situāciju pār

varēt nebūs viegli. Domāju, ka tajā 
lielā mērā ir vainīga valdība. Ie
priekšējās, bet ne Andra Šķēles. Sā
kot ar Ivara Godmaņa laiku, kad 
saimnieciski tika izdarītas lielas 
muļķības: sagandēta lauksaimnie
cība, izlaupīti kolhozi Visas tās ne
attaisnojamās "prihvatizēšanas" 
sekas tagad labi redzamas. Taču ti
cu, ka latviešu tauta ir pietiekami 
spēcīga un grūtībām tiks pāri. Ari 
padomju domāšanai - lai valsts dod. 
Jāprasa, lai dod cilvēkam iespējas. 
Strādāt, pelnīt un krāt, nevis lai dod 
rokā. Radikālā pārmaiņa ir tā, ka 
nesakām, lai valdība mūs apgādā, 
bet lai rada iespējas strādāt. 

- Pievērsīsimies fakultātei. 
Vai studentu interese par teo
loģiju pieaug? 

Interese ir. Daudz nāk ari tādi 
jaunieši, kuriem jau ir akadēmis
kais grāds. Kursā tas rada nobrie
dušāku atmosfēru. Domāju, ka ari 
nākotnē interese nemazināsies. 
Atjaunotajai fakultātei jau ir bijuši 
3 izlaidumi un bakalaura grādus 
ieguvuši 57 absolventi. Šogad 45 
cilvēki saņems maģistra grādu. 

Tagad studentiem piedāvājam 
vēl 5. mācību gadu pēc bakalaura 
grāda iegūšanas, lai saņemtu re
liģijas skolotāja sertifikātu. Pirm
kārt, tā ir iespēja strādāt &rl Teo
loģijas fakultātes absolventiem. 
Otra lieta irtā, ka lauku draudzes ir 
tik mazas, ka nākotnē, iespējam?, 
neviena nespēs pieklājīgi atalgot 
savu mācītāju. Mācītājam būs jā
apkalpo 3-4 mazas draudzītes. 

Tad viņi nespēs perfekti strādāt 
nevienā no tām. Vai ari blakus drau
dzes darbam būs jāmeklē cits darbs. 
Labākā kombinācija ir skolotāja 
profesija, kaut vai būtu jāmāca ma
temātika vietējā pamatskolā. 

Kādas ir jūsu « f a m a g par 
Teoloģijas fakultātes stu
dentiem? 

Domāju, ka viņi ir nopietni un 
apzinīgi. Problēmas rodas tad, ja 
studenti pārāk aktīvi tiek "iemes
ti" draudžu darbā. Konsistorija vi
ņus nosūta kalpot pat 2 un 3 drau
dzēs. Tas traucē studijas. Mēs sa
protam, ka draudzei šis cilvēks ir 
nepieciešams, bet žēl būtu, ja viņi 
pamestu novārtā studijas. Ar tiem 
studentiem, kuri nestrādā drau
dzēs, problēmu nav. Sekmes ko
pumā ir labas. 

Salīdzinājumā ar rietumu stu
dentiem bakalaura līmenī, rie
tumnieki ir citādi - jaunāki, jaut
rāki. Vairāk domā par izpriecām 
nekā mani studenti. 

- Ko gribat ieviest Univer
sitātē? 

Biju ļoti pārsteigts kad mani 
ievēlēja Saeimas Senātā, jo tur ir 
tikai 55 pārstāvji no Universitātes 
mācībspēkiem un vadības. Mani 
ievēlēja ar diezgan daudz balsīm. 
Tātad es šķietu vai nu interesants, 
vai akceptējams. 

Tas ir ļoti patīkārai. 
Uzdevumi rodas vienmēr, un ii 

jādarbojas pēc apstākļiem. Uz 
skatu, ka svarīgi ir domāt arī par 
jauniem mācībspēkiem. Tā ar 
Dieva palīgu būs jāstrādā! 

MAKA SADOVSKA 

BŪS STUDENTU 
KRODZIŅŠ UN 

ATTURĪBNIEKU BIEDRĪBA ARI 
(Turpinājums no 1. Ipp.) 

Ne mazāk svarīga problēma ir 
studentu krodziņu veidošana. Šī 
ideja apsēdusi SP pārstāvjus pēc 
Vācijas apmeklējuma, kura laikā 
pabūts studentu krodziņu gal
vaspilsētā Drēzdenē. Tur 27 stu
dentu krodziņos alus esot trīs rei
zes lētāks nekā citur un katru va
karu "viss notiekot" 

Taču nejau krodziņi vien Vācijā 
tika aplūkoti. SP pārstāvji - I.Sa-
moviča, Ģ.Freibergs, R.Melbārdis 
un E.Baklāne - piedalījās semi
nārā "Studentu loma universitātē 
un sabiedrībā", kuru organizēja 
vācu studentu organizācija 
"Deutsches Studentenwerk" 
(DSW), kas apvieno 1,8 miljonus 
studentu un kurā strādā 15000 
profesionāļu. DSW risina tādas 
studentu sociālās problēmas kā 
kopmītnes, studentu ēdnīcas (Vā
cijā sauktas - Mensas), kā ari stu
dentu kreditēšanas, stipendiju un 
aizdevumu jautājumus. DSW 
kompetencē ir ari sniegt studen
tiem psiholoģisko palīdzību, at
balstīt (ari finansiāli) studentu 
kultūras un sporta pasākumus, 
īstenot valdības iecerētos un finan
sētos izglītības projektus. 

SP pārstāvji iepazinās ari ar Vā
cijas pašpārvalžu darbību, kuras 
galvenokārt nodarbojas ar kon
sultāciju sniegšanu, aizdevumu un 
stipendiju saņemšanu, kā ari ar 
citiem studentus interesējošiem 
jautājumiem. Interesanti, ka 
fakultāšu pašpārvaldes līdzekļus 
pelna ar lekciju konspektu pavai
rošanu un pārdošanu. Šīs pašpār
valdes arī nodrošina studentiem 
brīvbiļetes sabiedriskajā transportā. 

Laáni í ¿ cA ékí 
w \ d^JXM 29. tebnJñ 

Jāpiebilst, ka DSW un pašpārval

des tiek uzturētas no pašu studentu 
iemaksātajām biedru naudām. 

Daudzas no Vācijā iegūtajām 
idejām paredzēts realizēt arī Lat

vijā, piemēram, "koju" reformas 
(visu augstskolu "kojas" Rīgā va

rētu tikt pārvaldītas centralizēti), 
studentu iemaksu ieviešana paš

pārvalžu darba nodrošināšanai un 
studentiskākas dzīves veidošana. 

Lai gan šie varbūt bija intere

santākie jautājumi, taču līdzās 
tiem tika izskatītas ari daudzas 
citas problēmas, kā piemēram, stu
diju programmu un mācībspēku 
novērtēšana, kas ļautu optimizēt 
studiju procesa organizāciju, un sti
pendiju nolikuma izveidošanu, lai 
stipendiju fondu SP varētu pār
ņemt savā pārziņā. Šie un daudzi 
citi projekti tiks tālāk izstrādāti 
SP komisijās un apspriesti semi
nārā "Plosti - 96". SP uz Šo semi
nāru liek lielas cerības. Tam būtu 
jāsaliedē SP vienotā komandā, kas 
vēlāk spētu būtiski izmainīt stu
dentu dzīvi, aktivizējot pārējos 
studentus un iesaistot viņus pašus 
savas dzīves uzlabošanā. 

To, ka studenti vēl nebūt neiz
manto visas savas iespējas un turp
māk varētu darīt daudz vairāk paši 
savā labā, atgādināja arī prorektors 
J.Krūraiņš, teikdams: "Ja studenti 
izietu ielās un sāktu būvēt barikādes, 
tad tā jau būtu revolūcija". 

INGA ULNJCĀNE 

Tā apgalvo tau
tas paruna, kurai piekrīt arī 
Ilgvars Bitāns, Juridiskās fa
kultātes 1.kursa students un 
Bitāna un Silinga juridiskā bi
roja jaunākais konsultants. 

- Kā tas tā izdevās - pie
dzimt tieši 29. februārī? 

- Nejau es pats pie tā biju vai-
mga.-MālEiganpJeāavājaiz^ēbes, 
kad reģistrēt manu piedzimšanu -
28. februāri vai L martā, bet viņa 
uzstāja, kajāraksta tas datums, kad 
es patiešām piedzimu. 

- pgdas priekšrocības ir 
cilvēkam, kurš savu dzim
šanas dienu svin 29. feb
ruāri? 

- Esmu daudz jaunāks. 
- Cik tad tev būtu gadu, 

ja skaits tu pēc dzimšanas 

dienām? 
- Tad sanāktu 6 gadi. Ar Šiem 

gadiem es spekulēju. Reizēm, kad 
prasa vecumu, saku, ka man ir pieci 
ar pus vai seši gadi. 

• Kādu reakciju tas izraisa? 
- Parasti pārējie ir pārsteigti, iz

brīnīti, nesaprot, 
kas par Lietu. 

Kad kādam 
"pielec", tad 
pasmejas , 
pajokojas. 

• Un kā 
ir ar dzim
šanas die
nām? 

Ļoti 
Labi - mazāk 

izdevumu. 
- Bet vai 

nav žēl, ka ir 

TnftTĀlr dāvanu? 
- Tas ir mīnuss. Taču tā kā 

man pēc tam tūlīt ir vārda die
na (Ilgvars savu vārda dienu 
svin 1. martā - red. piezīme), 
tad bieži tāpat saņemu vienu 
dāvanu abos svētkos. 

• Vai attiecībā uz savu 
dzimšanas dienu arī nekā 
citādi nejūties 'apiets1? 

- Nē, jo ar to man ir inte
resantāka dzīve. Tāpat jau 
katru gadu to svinu, vie
nalga ir 29. februāris kalen
dārā vai nav, taču neesmu 
kā visi, ir ar ko izcelties. 

INGA ULNICĀNE, 
kurai diemžēl 

nav ar ko izcelties 

t 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

* * * * * * * * * * * * * * * 

(Turpinājums) 

HORSE - zirgs 

work as a horse - amer. 
strādāt ka zirgam 

- to work very hard -
working off a dead horse -

austral. - atstrādāt parādu 
- working for a return that is 

immediately consumed in the 
payment of a debt, and thus 

for no personal benefit -
(They will come back possibly 

with a dead horse to work off- that 
is, a debt at the accommodation 
house. Iespējams, ka viņi atgrie
zīsies, lai atstrādātu parādu par 
pagaidu mītnes lietošanu.) 

horse pill - brit. = zirga deva 
(domāta liela zāļu tablete) 

- a large medical pill -
( 7 was just about to take one 

of my homeopathic horse pills, 
when the midwife said, 

You can push it now. " So I 
started to push like this , says 
Jeni, screwing up her face and 

making grunting noises, 'and 
the midwife said, " No, not from 
the throat, dear, do it from 

down below." 
Es tikko gra
sījos ieņemt 
vienu no 
manām ho
meopātis
kajām zirga 
devām, 

kad akušiere 
teica, " Nu var 
grūst. "Tānu es 
sāku spiest 

šādi, ' teica,Dženija, sašķiebjot 
seju un stenot, 'un akušiere 

teica, "Nē, ne no kakla, mīļā, bet 
no lejas daļas." 

JUMBUCK - aborig. - aita 
jumbuck - abor. - aitu ga

nāmpulks; aitpulks; aita 
- aboriginal pigeon- English for 

sheep; the word means the white 
mist preceding a shower, to which 
a flock of sheep bore a strong 
resemblance -

( Mister Charlie, jumbuck go 
along the grass, blood all there, 
big dog catch him, there 

big jumbuck, m'me word, neck 
torn. Mister Čarlij, aitpulks iet pa 
zāV, asins līst, lielais suns to ķer, 
nu to lielo ait\ god'vārds, rīkle 
puš'J 

(Turpinājums sekos) 
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Šoziem tiek veidota kārtējā kaskadieru ap

mācības grupa, tāpēc gribu jums sniegt ieskatu 
par Latvļjas kaskadieru dzīvi un viņu treniņiem. 
Uz sarunu aicināju Latvijas Gumijlēcēju kluba 
prezidentu IVARU BEITANU un akrobātikas 
treneri ANDRI KATKOVSKL 

- Kas bija pirms "Kurbada" un kad vispār 
Latvijā sāka darboties kaskadieri? 

Ivars Beitāns - Aizsākumi meklējami aptuveni 1975. 
gadā. Bija tāda situācija, ka Padomju Savienībā nebija 
profesionālu kaskadieru. Tad tika pulcēta grupa no 
cīkstoņiem un dažādiem sportistiem. Aktīvākie bija Jā
nis Krūmiņš un Veispals, kuri ari uzsāka grupas vei
došanu. Jānis Krūmiņš bija un ir tas treneris, kurš 
«iesāka un turpina audzināt gan pirmās, gan tagadējās 
kaskadieru paaudzes. Bija jāinscenē dažādas kautiņu 
ainas, un to veica Rīgas kinostudijas kaskadieru grupa, 
kuras nosaukums, laikam ritat, bija gan Virāža", gan 
"Kaskāde", bet šobrīd tās nosaukums ir "Kurbads" 
Pirmā filma ar kaskadieru piedalīšanos bija "Robiņa Hu-
da bultas", tad jau nopietnāka filma "Liekam būt" 

Andris Katkovskis - ... un vissmalkākā filma ar 
kaskadieru dalību bija filma "Kad bremzes netur" ar 
dažādiem mašīnu trikiem. 

I B. - Ar to ari viss sākās un lēnām Šī kustība iz
vērsās. Baltijā mūsējie bija vienīgie. Paralēli arī 
Krievijā tika taisīti dažādi kaskadieru triki. 

- Kad kaskadieru kustībai Latvijā b i j a vis-

plašākais vēriens? 
- 1989.-1990. gadā bija sagatavota liela tri

ku izrāde, un mēs ar to braukājām apkārt pa 
Latviju. Izrādes nosaukums bija "Sugar Super 
Show" un tā bija saistīta ar tolaik aktuālajiem 
cukura taloniem - kā mafijas cīņa par to iegū
šanu. Akcents bija tieši uz trikiem, jo saturs 
bija vajadzīgs, lai šos trikus savstarpēji sasais
tītu. Katrā šādā izrādē sasita pa automobīlim, 
un izrādes, kuru rādījām vairāk nekā desmit 
Latvijas pilsētās, ilga ap pusotru stundu. 

- Kas notiek kaskadierismā šobrīd? 
IB . - Lēna šīs kustības reanimācija. 
A K . - Šobrīd mēs pārsvarā nodarbojamies 

ar gumijlēkšanu, darbojamies ari bērnu atrak
ciju un izklaides parkā "Jampadracis" 

I.B. - Kaskadierisms ir mūsu sirds Lieta, bet 
tam uz kādu laiku bija samazinājies pie
prasījums. Bet pērn tika filmētas divas filmas. 
Viena bya norvēģu filma - "Rīgas jumpravas" 
un otra A.Brenča filma "Baltās jaunavas" 

- Cik šobrīd ir aktīvu kaskadieru jūsu 
grupā? 

I.B. - Apmēram 10-15. Ari visi gumijlēcēji ir 
saistīti ar kaskadieriem , jo tas ir veids kā ie
saistīt jaunus cilvēkus. Parasti par kaskadieri 
kļūst katrs desmitais, jo ir grūti treniņi un jā
būt pacietīgam. Jaunie domā, ka jau pēc mē
neša viņu vadās pa filmēšanas laukumiem un 
maksās lielu naudu. 

- Jā! Kā ir ar kaskadieru apmaksu? 
I.B - Ja taisa supertrikus, tad ir ari super-

apmaksa, bet tas gadās ļoti reti. Ari dažu firmu 
atklāšanas izrādes ir labi apmaksātas, piemē
ram, S W H atklāšana Rīgā. Tur bija gan 
sprādzieni, gan degoši cilvēki, gan lēkšana no 
balona. Vidējs triks izpildītājam maksā līdz Ls 
100. Visvairāk saņem triku inscenētāji, ap
tuveni 3 -5 reizes vairāk, jo šeit vajadzīgas pa
matīgas fizikas zināšanas un izdoma. 

- Kāda ir jūsu pamatnodarbošanās? 
I.B. - Ziedu laikos lielākā daļa bija augst

skolu studenti, jo Jānis Krūmiņš izziņoja par 
jaunu grupu veidošanos tieši augstskolās. Pats 
es mācījos Latvijas Universitātē Vēstures un 
filozofijas fakultātē. 

A.K. - Es mācījos datorzinātnes Tehniskajā 
universitātē. Un pamatā visi aktīvie kaskadieri 
ir jau beiguši studijas. 

I.B. Ir izveidojusies ari viena kaskadieru 
ģimene, jo viena piektdaļa no mums, uzsākot 
treniņus, ir meitenes. 

- Kādi ir jūsu asākie piedzīvojumi? Jo, 
protams, kaskadieriem ir visādi atgadījumi! 

I.B. - Nav negaidītu piedzīvojumu - viss sa
plānots. Bet dzīve brīžiem ir ļoti piesātināta. 
Pērnvasar mēs braucām ar plastmasas pudeļu 
pontonu plostu pāri Rīgas Jūras līcim. Tas bija 
divu gadu sapnis. Jauna ir iecere par braukšanu 
mašīnā no kalna. Tā lec no tramplīna un met 
kūleņus, bet dalībnieki it kā no iekšpuses var 
izbaudīt dažādus kaskadieru trikus. 

A.K. - Tu, Ivar, sapņoji krietni ilgāk, jo katra 
iecere lēnām realizējās. Un pirms tam mēs 
braucām ar tamponiem (Ha! Nē, pontoniem). 

I.B. Vispār visādas uzjautrinošas ne
jaušības gadās tīri bieži. Tā nekas, bet veicas! 

-Kādi 
ir jūsu 
t u r p 
m ā k i e 
izpaužamie sapņi? 

I.B. Mums visiem kaut kā 
trūkst, tāpēc jau idejas rodas ļoti 
daudz un ātri. Iespējams, ka mēs 
pārspēsim pasaules rekordu gu-
mijlēkšanā. Līdz šim ir lēkuši ko
pā 12 cilvēki, bet mēs gribam vi
ņus "pārsist"! 

• Kādas ir skatītāju replikas 
par kaskadieriem? 

I.B. - Viņi nāk skatīties laikam 
tiešām tāpēc, ka domā, ka tur sa
vākušies kaut kādi pārgalvji un ... 

A.K. - Būs kāds līķitis! 
I.B. Bet tur nekā nav! Nav 

līkīšu, un daži sašutuši iet mājas! 
Tas, ka mums nav traumu, lieci
na vien par profesionalitāti. Strā
dājam ar tādām augstām enerģi
jām, kā atomfiziķi. Mums ir vien
kārši jāmāk viņas savaldīt! Tad 

tiek veidota jauna grupa? 
Kādi būs treniņi un kur jūs var 
atrast? 

A.K. Nedēļā iesācējiem būs 
trīs treniņi. Viens džudo treniņš 
pie trīskārtējā Eiropas čempiona 
Imanta Klintsona. Viens karatē 
treniņā un akrobātikas treniņš. 
Šie treniņi būs pirmdienu, treš
dienu un piektdienu pievakarēs -
Rīgas centrā - Aspazijas bulvāri 
5, cīņu zālē. Jaunajiem ir jābūt 
sportiskiem. Maksa par treni
ņiem mēnesī būs ap Ls 15. Pēc 
pirmajiem diviem treniņu mēne
šiem apmācīsim parastos kaska
dieru triciņus, kaut vai pārbraukt 
ar moci pāri vēderam, lēkt no 
braucošas mašīnas utt. 

Daudz ko noteiks mūsu finanses. 

V. 

Gumijlēcēji pie Siguldas gaisa troses vagoniņa. No kreisās 
Andris Katkovskis, paša augšā Ivars Beitāns 

tu vienkārši vari, piemēram, ar 
moci triekties iekšā tilta margā. 
Tu vari nobīties, bet tad tu nosi
tīsies, jo ir pareizā bridi jānolec! 
Jābūt bez nerviem jeb pārāk regu
lētiem nerviem. Ir gan bijuši ga
dījumi, kad nopietni sasitas. Bet 
tieši tas cilvēku ļoti disciplinē. 

- Kādus jūs vēlaties redzēt 
jaunos dalībniekus? 

IJ3.- Vispirms jābūt lielai pacie
tībai un lielai interesei. Jo sākumā 
notiek tikai treniņi, un sistemātiska 
darbošanās attīsta iemaņas. 

A.K. - Uzreiz visu nevar gribēt! 
Pašam jāgrib kaut ko sasniegt! 
Tikai pašam! 

- Jums no februāra vidus 

Lai varētu realizēt savas ieceres, ar 
gumijlēkšanu pelnām naudu. 

Māris E. - Tātad, interesentu 
zvaniet uz Info peidžeri -
7551181 - 5028 dienā vai 926462 
Ivaram vai Andrim vakaros. 

Manuprāt, apgūt kaskādiera ie
maņas ir saistoši katram jaunam dl -
vēkam, kam ir karstas asinis, dros
me krūtīs un dzīvesprieks, kā arī ne
iztrūkstoši vēss un skaidrs prāts. 

Ģeogrāfijas un Zemes 
zinātņu neklātienes students 

MĀRIS EGLĪTE 

BEIDZOT ARĪ LATVIJA LIELA BALVA! 
Noslēgušās Latvijas Lielās balvas izcīnās sību laikā tikās ar savu bijušo 

pirmās kārtas sacensības galda tenisā. Šīs mācībspēku, S/k 'Universitātes 
kārtas sacensību rīkotājs bija "Lansmanis Sports" prezidentu Jāni Melbārdi. 
un Partneri". Jau kvalifikācijas sacensībās 
par divām vietām spēlēja ari G.Lansmanis. 
Jāatzīmē, ka G.Lansmanis 1981. gadā bei
dzis LVU Ģeogrāfijas fakultāti. Un sacen-

ANDRA DZEŅA foto turpina ieskatu IV Sporta dienā. 
Attēlos LUmācībspēku komanda jautrības stafetē un LU 
studentu^ volejbola komanda, kas ieguva pārliecinošu 
uzvaru. Zēli, ka kauss aizceļoja, bet jācer, ka nākamreiz... 

Jāteic liels paldies Georgam 
Lansmanim par šo sacensību 
sponsorēšanu un viņa aktivitāti 
galda tenisā (regulāri apmeklē 

treniņus), jo pēc 
darba , kā viņš 
saka, tā vien pra
sās padzenat ma
zo bumbiņu. 

No kvalifikā
cijas sacensībām 
sev vietu pasau
les sacensībās iz
cīnīja mūsu spor
ta kluba pārstā
vis S. Krūmiņš. 

Un tā, divās 
dienās 12 labā
kie galda tenisis
ti, pēc riņķa sis
tēmas sacentās, 
lai noskaidrotu 
Šo sacensību uz
varētāju Jāatzī
mē fakts, ka no 

12 spēlētājiem 8 bija S/k "US" 
sportisti. 

Galvenais un centrālais mačs 
notika ari starp mūsējiem - S.Va-
siļjevu (kurš negaidīti bija ie
radies no Vācijas) un G.Rūsi. 
Kaut gan trešajā setā G.Rūsis bi
ja vadībā ar 20 19, tomēr galā 
pārāks bija S. Vasiļjevs. Spēlē 
par 3. vietu Viktors Polkočevs pā
rspēja Jāni Zicānu (ari abi no mū
su kluba, jo Viktors nesen atgrie
zās no Amerikas, kur viņš strā
dāja par treneri, bet pirms tam 
bija mūsu kluba biedrs). Tāpat 
sešiniekā iekļuva Uģis Šāvējs. 
Vēsturē ierakstītas jaunas sa
censības. Bet otro kārtu organK 
zē un vada S/k "Universitātes 
Sports". Jānovēl tikpat veiksmī
gu startu un arī organizāciju ša
jās sacensībā: 

GENĀDUSKARfUZOVS, 
LU galda tenisa sekcijas 
treneris un šo sacensību 

izpilddirektora 
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GRĀMATAS TEV 
69. Sloan, William David. Makers of 
the media mind / 1990 
Fondi 1 Šifra B-95/353 
70. Smith, Gaylord N. Electronic 
spreadsheet applications for cost 
accounting / 1991 
Fondi 18 
71. Smith, Gaylord N. Electronic 
spreadsheet applications for cost 
accounting / 1991 

Fondi 18 
72. Spitz, A. Edward. Instructor's 
manual for Retailing: Case problems, 
second edition /1990 
Fondi 18 
73. Spitz, A. Edward. Retailind/ 1990 
Fondi 18 
74. Staley, Constance Courtney. 
Communicating in business and the 
professions / 1992. Fondi 18 

DIZSALETS 
JELGAVĀ 

21. februārī Jelgavas pilī notika 
kārtējais, nu jau 7. studentu foUdesti vāls 

Šīs jaukās tradīcijas pirmsākumi meklējami 
pirms 10 gadiem. Festivālam nosacīti bņa 2 daļas. Pirmā 

vairāk vai mazāk atbilda "foūcara", otra savukārt bija tuvāka nosaukumā ietvertajam 
vārdam "studentu". Šur tur pa vīdam savas vārsmas - nopietnākas un ipaši nenopietnas 
publikai priekšā lasņa vairāki dzejdari. No tradicionālajiem dalībniekiem varētu minēt 
Prievīšu Andri, Valdi Atālu, kā ari visiem labi zināmo Afanāsņu no mūsu pasu 
Universitātes, kas uzstājās ne tikai ar oriģinakbejas priekšlasījumu. Turklāt šogad 
viņš uzstājās ar citu skatuvisko vārdu nekā pērn. Studentu dzīvesprieku nebūt 
nencstāpēja fakts, ka festivāla, citā vārdā, thfeaieta sponsors bija firma Vēta" - ari ne 
pirmo gadu. Ikkatrs kolektīvs vai vienkārši domubiedru kopa, vai pat solists (un kopā 
tādu bņa 33) par uzstāšanos saņēma vienu vienību Beigās vel tika pasniegtas dažādas 
speciālbalvas, tskparprofesionalitānutt. Patigalverābalva pienācāsBkaiītāju 
ieguvējiem, kas šoreiz bya duets turpat no LLU. 

No malas droši vien jauki izklausās tas, 
ka pēc tam bija balle līdz pīkst. 1.00 naktī. 
Diemžēl pasākums beidzās apmēram pus
naktī, pati apbalvošana tikai pusvienos. Tas 
nemazināja studentisko garu, jo citur 
klubiņos Jelgavā tika izsludināti specpie-
dāvājumi, lai vismaz kaut kā spētu 
konkurēt ar lielo pasākumu. 

PATEICĪBA 
Simtu paldies! 

Aiziešanu pensijā katrs piedzīvo un pārdzīvo 
citādi. 

Bet visi izjūt diskomfortu ierastā dzīves ritma 
maiņas dēļ, ka izrauti no kolektīva, kurā nostrādāti 
gari gadi. Universitātes pensionāri sevi dēvē par 
senioriem, un seniors ir katrs, kas līdz aiziešanai 
pensijā vismaz 20 gadu nostrādājis Universitātē. 

Universitātes seniori nejūtas gluži aizmirsti un 
likteņa varā pamesti. Savu iespēju robežās Uni
versitātes vadība cenšas mūs iepriecināt. Katru 
gadu Universitātes gadadienā notiek bijušo mācīb
spēku un darbinieku vakars. Ar nelieliem naudas 
pabalstiem un paciņām Universitāte sveic savus 
seniorus Ziemassvētkos un Jaunajā gadā. 

Saņemta atļauja reizi mēnesī rīkot senioru darbu 
izstādi un pārdošanu. Turpmāk tās notiks Raiņa 
bulvāri 19 un Visvalža ielā 4'. Vienmēr sastopam 
labvēlīgu attieksmi pret savām vajadzībām. Tas ir 
silti un mīļi, jūti, ka tevi atceras, par tevi domā. 

Pateicamies rektoram J. Zaķim, LU Senātam, 
budžeta komisjai un rektora palīdzei M. Kleperei. 

Simtu paldies! Lai Jums veselība! 
Latvijas Universitātes Senioru 

apvienības (LUSA) valde 

VIŅŠ MEKLĒ VINU 
Didzis Ustups fBIOLB93045. KOSMOSA 

NOSLĒPUMU ZINĀTĀJS 
m e k l ē s i e v a . 

Rakstīt: Rīga, Buļļu 5 -116. LV 1007 

Jānis Ancāns (BIOLOGS. BIOLB93045, 
20 GADI, NOPIETNS) 

v ē l a s s i e v u . 
Rakstīt: Rīga, a.k. 8(1. LV 1079 vai personīgi 

BIO fakultātes kafe (trešdienās, 12.00 - 12.30). 
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Sastādījis ILMĀRS LŪSIS 

HORIZONTĀLI. 1. Spēja valdīt pār cilvēkiem. 5. Kro

kodilu kārtas dzīvnieks. 10. Rīgas pilsētas daļa. 12. Naudas 
vienība Rumānijā. 13. Atvadīšanās ar sveicienu. 14. Latviešu 
rakstnieks (1885-1945). 15. Slīpņu salaiduma vieta. 16. 
Kukaiņēdāju kārtas adatains nakts dzīvnieks. 18. Tikai 
(vāciski). 19. Zvirbuļveidīgo kārtas dziedātājputni. 20. Tas 
(angliski). 21. Šeit. 23. Zosveidīgo kārtas ūdensputns. 24. 
Asinsvadu sienu svārstības. 25.Kārtas (Indijā). 27. Taisne ar 
noteiktām īpašībām. 28. Algots laukstrādnieks. 30. Tropu 
augs. 33. Latviešu kinorežisors. -34. Latviešu hokejists. 37. 
Veģetācijas tips. 38. Franču filozofs, eksistenciālists (1905-
1980). 39. Liels Ziemeļamerikas grauzējs. 40. Sīrijas 
galvaspilsēta. 41. Pasaules trešā lielākā sala. 

VERTIKĀLI. 1. Pilsēta Talsu rajonā. 2. Ēkas 
labības žāvēšanai. 3. Profesija 4. No stieplēm veidots 
karkass. 6. Balsenes iekaisums. 7. Mājdzīvnieku 
kopums. 8. Iekšķīgo slimību ārsts. 9. Liels aukstums. 
11. Smails. 15. Tautu grupa Libērijā. 17. Adas 
sloksne. 18. Novietots. 19. Patoloģisks audu veido
jums. 22, Vīna spirts. 26. Viedoklis. 27. Starpība 
starp mainīga lieluma rninimālo un maksimālo 
vērtību. 29. Pie tuvināties. 31. Apstrādā zemi 32. 
Pārklāties ar ledu. 34. Pilsēta Itālijā. 35. Šaha 
figūras, kas pārvietojas pa diagonāli 36. Patīkamas. 

IEPRIEKŠĒJĀS KRUSTVĀRDU MĪKLAS 
ATRISINĀJUMS 

Horizontāli: 1. Baltkrievija. 6. Lira. 9. Kants. 11. 
Atsvabināt 13. Sakas. 16. Pālis. 19. Adata. 20. Kazdanga. 
24. Iet 26. Klavieres. 28. Samts. 30. Pastaiga. 34. Pamirs. 
35. Adrenalīns. 37. Tetovējums. 39. Via. 40. SS. 41, Kaija 
42. Resors. 43. P. 44. Reformācija 

Vertikāli: 1. Baktērijas. 2. Lēns 3. Kaskāde. 4. Eva. 
5. Java 7. Aste. 8. Oba 10. Tapa 12. Noua 14. Ala_ 15. 
Sit 17. Salaca 18. Skriet 21. Zirņi. 22. Ausma 23. Alnia 
25. Termometrs. 29. Skrīveri. 31 Sadams. 32. Ape. 33. 
Glaimi. 34. Peters. 36. Sparta. 38. Usne. 39. Vali. 43. Po. 

VALPURGU NAKTS 
f 

28. februārī vienā no ērtākajiem augstākā līmeņa 
nakts klubiem "Underground" notika studentu nakts, 
kas bija vēl nepieredzēts pasākums šajā atpūtas vietā. 

Atbildot uz jautājumu par šī pasākuma rašanās 
iemesliem, kluba menedžere Elita pastāstīja: 

- Pēdējā laikā ir radies tik daudz jaunu koledžu, 
privātskolu un augstskolu, ka bija nepieciešamība pēc 
pasākuma, kas pulcētu kopā visus studējošos. Tāpēc 
turpmāk reizi nedēļā notiks studentu nakts, kurā 
varēs iepazīties un izklaidēties. 

Tā kā šī bija pirmā reize, kad klubā kaut kas tāds 
notiek, bija domāts arī par pārsteigumiem. Kā sponsori 
šajā pasākumā piedalījās ''Aldaris'', "Stimorol", "Rifle", 
kura džinsus modes skatē demonstrēja Latvija modeļu 
asociācijas meitenes un A1DS centrs ar saviem pikan
tajiem pārsteigumiem. 

Šis pasākums nākotnē kļūs par tradīciju - katru 
trešdienu pīkst. 21 0 0, uzrādot studentu apliecību, klubā 
"Underground" varēs iekļūt par velti. Ar laiku šis 
pasākums attīstīsies un tajā radīsies jauni pārstei
gumi, bet galu galā aizejiet un novērtējiet paši. Par 
pirmo reizi vislabākais vērtējums, ko nācās dzirdēt 
no apmeklētāju puses bija "Valpurģu nakts ar skais
tām meitenēm, alu un prezervatīviem" 

INGA BĒRZIŅA 

6. kārta 
Konkurss 

atgriezies! 
Lai dzīvo konkurss! 

Nogurdinošā ziema savu iespaidu atstāja arī uz 
konkursa rīkotājiem, tāpēc arī iepriekšējā avīzes nu
murā to nevarēja ieraudzīt. Tikpat gurdeni izskatās 
ari konkursa dalībnieki, kas zaudējuši spēles azartu. 

Pēc piecām kārtām konkursa līderi ir Arvis Birkma-
nis- 8,5 punkti, Gints Plivna - 6,5 punkti un Uģis Inka-
6 punkti. Viņiem novēlam vēl nedaudz izturības līdz Liel
dienām- konkursa noslēgumam un apbalvošanai. 

5.kārtas pareizās atbildes. 
l.a) operāciju sistēmas Windows95 "palaišanu", 
2.c) Valsts prezidents un LU rektors, 
3.b) Mūzikas akadēmijas studenti. 

1. Šie divi kungi 
apkopo 

a) jaunās Studentu 
domes vēlēšanu re
zultātus, 

b) frakcijas "Tēvze
mei un Brīvībai" pilso
nības likumprojekta pa
rakstīšanās rezultātus, 

cj iysb. gaaa jau
numus filatēlijā. 

2. Aiz šiem vār
tiem atrodas 

a) Arhitektu iela, 
b) Bīriņu izgāztuve, 
c) Anniņmuižas ve-

lotreks. 

3. Kāda saistība šim 
jauneklim ar Veselī
bas un sporta izglītī
bas katedras vadītāju 
Jāni Melbārdi? 

a) nekādas saistības, 
b) uzvārdu līdzība, 
c) abi bieži sastopami 

Aspazijas bulvārī 5 un 
abi ir līderi. 

LU 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. 

Mācībspēki un studenti. 
esam gatavi veidot jūsu ieceres 
pasaules UN1 - PRESS limeni! 

Adrese RamabiA/.19,110.t,teL 7222944. 
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