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. T i e , k a s a k t ī v i deva -
d o k t o r a n d u s " - d z i r d ē t s LU 
s ē d ē , a p s p r i e ž o t p r o b l ē m u 
l i e l o d o k t o r a n d u s k a i t u f a k 

- d a b ū j a 
v a d ī b a s 
p a r n e -

u l t ā t ē s . 

• 6.aprīlī LU ieradās Lietuvas valsts vadītājs Aļģirds 
Brazausks, lai tiktos ar zinātnes, izglītības, ekonomikas, 
un biznesa pārstāvjiem. 

• Kurš kuram parāda? 
Valdība Universitātei vai Universitāte valdībai? 

Pagājušā gadā LR valdība neiedeva LU Ls 200 000 no plānotā 
budžeta, bet tagad, sakarā ar Ls 20 000 parādu par elek
troenerģiju, Latvenergo gatava atslēgt visās LU ēkās elek
trību. Pirmā ultimāta beigu termiņš - 6 . maijs pīkst. 14. 

• Senāta sēdē 
Kārtējā LU Senāta sēde notika 29.aprīlī. 
Lielākā uzmanība tajā tika veltīta 200 tūkstošus lielajam 

parādam, ko LU nav nomaksājusi par komunālajiem mak
sājumiem un sociālajam nodoklim, un tam, kā to nomaksāt. 

Tika nolemts, ka turpmāk par poliklīniku būs 
jāmaksā katrai fakultātei atsevišķi no sava stipendiju fon
da. Tādēļ poliklīnikas darbinieki veic precīzu uzskaiti par 
to, cik bieži un kuras fakultātes pārstāvji izmanto tās 
pakalpojumus. 

! Plānots, ka sākot ar nākošo mācību gadu tiks pa
augstināta īres maksa dienesta viesnīcās. Līdzšinējo trīs 
latu vietā paredzēts to tuvināt pašizmaksai (LslO). Stu
dentu padomes pārstāvji "Universitātes Avīzi" informēja, 
ka turpmāk šī maksa varētu būt Ls7 mēnesī. 

ZINAS 
• Fakultāšu dienas 

Maija sākumā ar īpašu grandiozitāti tika svinētas 
Fizmatdienas. Nedēļas laikā notika gan Fizmatgājiens, gan 
kopīgs brauciens uz jūru, gan talkas, gan Universitātes 
centrālās ieejas izdaiļošana, gan zaļumballe ar šķūnīšu 
dedzināšanu, kā arī citām jautrām izklaidēm. 

No 16.1idz 18.maijam notiks Vadībnieku dienas. Tās sāksies 
ar fakultātes pašpārvaldes vēlēšanām. Pēc tām visi godīgi 
nobalsojušie varēs doties uz Doles salu, kur tiks spēlēts volejbols, 
dejots ballē un rīkoti riti aizraujoši izklaides pasākumi. 

Ķīmiķu dienas notiks no 16. līdz 19.maijam Tās ietvers 
konkursu starp pasniedzēju un studentu komandām, 
minibasketbola turnīrus stapbrīžos, īpašu titulu piešķiršanu 
mācībspēkiem (piemēram, "Mācībspēks - garastāvokļa 
bende"). 17.maijā paredzēta atklātā stunda, kuras laikā 
studenti rādīs eksperimentus. Nedēļas nogalē ķīmiķi dosies 
izbraukumā zaļumos, lai kopīgi orientētos un priecātos par 
pirotehnikas brīnumiem. 

• Pašpārvaldēs 
29.aprīlī notikušas Ekonomikas fakultātes studentu 

pašpārvaldes vadības pārvēlēšanas. Jaunais pašpārvaldes 
priekšsēdētājs ir Gints Āboltiņš, viņa vietnieks — Vilnis 
Dreimanis. 

Vēstures un filozofijas fakultātes studentu pašpārvaldes 
vēlēšanās uz 15 vietām bija izvirzīti 15 kandidāti, un visi 
arī tika ievēlēti. 

Vadības un ekonomiskās informātikas fakultātes studentu 
pašpārvalde aprīļa beigās pirmoreiz veikusi mācībspēku 
novērtēšanu, liekot aizpildīt studentiem pašizgatavotas anketas. 
Pēc rezultātu apkopošanas ar rezultātiem varēs iepazīties 
gan studenti, gan mācībspēki. Fakultātes vadība bijusi ļoti 
labvēlīgi noskaņota pret šādas novērtēšanas orgartpēš-^nu. 

Līdzīgas novērtēšanas anketas sagatavojusi ari Ģeo
grāfijas fakultātes studentu pašpārvalde. To plānota1 veikt 
pēc šī mācību gada kursu beigām. 

• Studentu organizācijās 
Tiesību studējošo apvienība "TieSA kopā ar Latvijas 

Juristu biedrību un Central un Austrumeiropas Likum
došanas atbalsta grupu (CEEL1 > organizē semināru 14. un 
15.maijā, kurā lekcijas par kopuzņēmumiem lasīs lektors 
no Vašingtonas. Seminārs notiks viesnīcas Rīdzene" 
konferenču zālē. 

27.aprīlī tika nodibināta sabiedriska jaunatnes 
organizācija ar nacionālliberālu ievirzi - Kronvalda 
biedrība. Tajā apvienojušies radikāli domājoši politikas 
zinātnes, ekonomikas un tieslietu studenti. Saskaņā ar 
kongresā apstiprinātajiem statūtiem Apvienības uzdevums 
ir organizēt izglītojošus seminārus, diskusijas, konferences, 
un par tās biedru var kļūt jebkurš Latvijas pilsonis, 18 līdz 
30 gadus vecs. 

AIESEC Latvia 9. līdz 11.maijā sadarbībā ar Rīgas 
Komercskolas Komercizglītības centru organizē Biznesa 
simulācijas spēli Rīgas Komercskolā. 

Apkopojusi INGA ULNICANE 

O Lielais sports 3.-4. lpp. 

Ul Vēstules no Amerikas - 5. lpp. 

• Vai paļausimies uz horoskopu 
ideāla darba izvēlē? - 5. lpp. 
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T e nu es esmu, dārgie 
studenti - karavīri! 

Diskusijā ierauti 
studenti. Vairumam no 
viņiem šķiet, ka kārtējo 
reizi viņiem grib noda
rīt pāri. Tā jau topošo 
bakalauru stipendija 
tikai Ls7, no tā jau trū
cīgā stipendiju fonda 
vēl jādala naudiņa ma
ģistrantiem un dokto
randiem (valsts insti
tūti nolēmuši, ka dok
torandiem stipendija 
būs pietiekama Ls l6 
apmērā, bet LU nolē
ma, ka tai jābūt vismaz 
Ls 66). Par dažādiem 
pakalpojumiem studiju 
procesā vēl jāmaksā pa
pildus, un tagad vēl pui
šus grib iesaukt armijā 
par ierindniekiem... Pa
rasti jau visvairāk ir 
bail no nezināmā. Bai
les, ja sāpēs. Bailes, ja 
var zaudēt pat dzīvību. 
Bailes nedabūt darbu. 
Bailes pazaudēt kar
jeru. Mēdz teikt - nav 
tik slikti, lai nebūtu vēl 
sliktāk. Pirmkārt, pro

tams, ir katra paša ego, pēc tam domas par saviem 
tuvākajiem, bet kad aizdomājamies par zemi, kuru dē
vējam par Tēvzemi? 

Kāds iebildīs — tu esi sieviete, tev nav jādienē, tādēļ 
viegli runāt. Ne tik viegli, ja runā par darbu, jo itin 
bieži darba piedāvājumu reklāmās pieprasa tikai 
vīrieti. Šoreiz domāju par vīriešu vīrišķību attiecībā 
pret valsti, kūjā viņi dzīvo, lasot LSA argumentus. 

Runājot ar puišiem, kas teju iegūs bakalaura grādu, 
ir tādi, kas būtu ar mieru iziet vairāku mēnešu fizisko 
sagatavotību, bet lai tas nebūtu tukši nosists laiks, 
vāļājoties kazarmu gultās. Tam varu tikai piekrist. 

Kā uz studentu protesta akciju reaģē LU vadība. 
LU rektors J. Zaķis: - Nepiekritu uzskatam, ka 

armija tiks uzlabota ar studentiem. Viņi ir nesagatavoti 
un ja studentus grib izmantot par armijā iztrūkstoša
jiem cietumsargiem, parastiem kareivjiem - viņus vien
kārši iznīcinās. Iesaukt tad, kad iegūts pirmais akadē
miskais grāds, ir diskriminācija. 

LU mācību prorektors J.Krūmiņš: - Manuprāt, op
timālais variants, ja studenti vasarā vairākus mēnešus 
izietu apmācību Ādažu poligonā. 

LU Senāta priekšsēdētājs E.Grēns - Nepieciešamas 
teorētiskās apmācības, ja grib pielīdzināt virsnieka pakāpei. 

Savulaik bija Studentu rota. Domāju, ka studenti 
no tās īpaši nealka asiņu vai pašaudīties. Viņi bija pār
varējuši bailes baidīties. 

ILZEBRINKMANE 
(Notikumu izklāsta turpinājums 2. lpp. I 

KAM TflJ \\\ IZDEVĪGI? 
• Dzīve nav 
vieglo laiku 

Viņš bija 5. Saeimas deputāts, turklāt viens no 
partijas "Latvijas Ceļš" dibinātājiem, bet vēlētāji vi
ņam izteica savu uzticību arī 6. Saeimas vēlēšanās 
un tagad viņa vieta Sae imas plenārsēžu zālē ir pir
majās rindās. Varētu teikt: uzmini nu, kas tas ir? 
Droši vien uzminējāt: tas ir Andrejs Panteļejevs. 
Viņš ir dzimis un audzis Rīgā j ū m i e k a un skolotājas 
ģimenē. Pabeidzis Rīgas 1. vidusskolu un iestājies 
L U Fizikas un matemātikas fakultātē, kuru 1984. 
gadā pabeidzis kā teorēt iskās fizikas speciālists. 
Strādājis laikrakstā "Atmoda" . Pēc savas dziļākās 
pārliecības humānists (šo apgalvojumu viņš paudis 
5. Saeimas vēlēšanu kandidāta bukletā). 

- Kas jums visvairāk palicis atmiņā no studiju 
gadiem LU? 

- Kolhozs, uz kuru braucām pirmajā kursā. Tā bija jauka 
tradīcija, ko tagadējie studenti ir pazaudējuši, jo praktiski 
nenotiek nekādi pasākumi, kuros piedalās viss kurss. 

/ Turpinājums 2. lpp.) 
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(Turpinājums no 1. lpp.) 

Ir daži mācībspēki, kuri palikuši 
atmiņā, piemēram. Uldis Grīnfelds 
- matemātikā un tagadējais žur
nāla "Rīgas Laiks" galvenais re
daktors Uldis Tīronis, kurš ir gan
drīz mans vienaudzis. Strādāt mū

su fakultātē norīkoja tos Filozo
fijas fakultātes absolventus, kuri 
neiekļāvās nekādos rāmjos. Viņi 
nebija "ierāmēti" un tāpēc inte
resanti. 

Man mācības LU bija 
smags darbs. Es uzskatu, ka 

tam tā ari jābūt. Pirmajā sesijā 
noliku visus eksāmenus uz "5", un 
tā man bija latiņa, kura jāievēro 
ari turpmāk. (Šeit jāpiebilst, ka A. 
Panteļejeva LU atestātā ir tikai "5" 
- aut.). Nevarētu teikt, ka man bņa 
daudz brīva laika. Tas parādījās 
vēlākos kursos. Jocīgi, bet vienmēr 
no studiju laika atceras tieši brīvā 
laika jautro pavadīšanu. 

- Vai tādā gadījumā laiks 
pēc LU beigšanas jums neli
kās vieglāks? 

-Dzīvē neviens laiks nav viegls. 
Es vienmēr atrādīšos laikā, kur ir 
savs vieglums un savs grūtums, tā
pēc negribu būt negodīgs ne pret 
vienu laiku. 

-Kāpēc jūs izvēlējāties tieši 
Fizikas un matemātikas fa
kultāti? 

- Aizgāju uz fiziku tāpēc, ka ap
zinājos, Ka tā ir viena no brīvāka
jām zinātnēm tajā laikā. Skolas 
pēdējos gados es gāju uz Filozofijas 
fakultāti, bet konstatēju, ka tur 
pastāv nospiedoša domu vadīšana. 
Toreiz gan man vēl nebija skaidrs, 

Kāpēc studenti 
NEGRIB dienēt 
Latvijas armijā? 

N e 
vēlēšanās veikt ilg

stošu, smagu, nepatīkamu fizisko 
darbu ir inteliģencei raksturīga īpa
šība. Ari es, gribot negribot ("Es ne
varu nezināt to, ko es zinu, un es 
gribu uzzināt aizvien vairāk un vai
rāk!"), esmu tipisks šī sabiedrības 
slāņa pārstāvis, tādēļ ļoti labi iz
protu šo studentu nevēlēšanos die
nēt Latvijas armijā. Ir patīkami un 
jautri skatīties brašo Vella kalpu 
varonīgos piedzīvojumus filmās, ta
ču patiesajā realitātē karš un ar to 
saistītas izdarības ir ārkārtīgi nepa
tīkama lieta (kaut vai, ja palasa to 
pašu Ē. M. Remarka "Rietumu fron
tē bez pārmaiņām"), kaujinieciski 
noskaņoti un braši tēvaiņi, kuriem 
darbošanās ar ieročiem sagādātu 
prieku, inteliģences aprindās ir ār
kārtīgs retums. Protams, ir arī tā
das aprindas kā patriotiski noska
ņotie militārie teorētiķi un taktiķi, 
kuri sapņo par karavadoņa slavu, šā
di inteliģenti varētu būt sastopami 
Nacionālās Aizsardzības akadēmijā. 

Manuprāt, studentu organizāci
ju izvirzītā argumentācija, lai 
izvairītos no šī patriotiskā pienā
kuma pildīšanas, ir samērā nepa
matota. Ide.ils dienests ideālā ar
mijā ir sava veida "dzīves skola", kas 
izveido JUI attīsta zināmas node
rīgas k-?naņas visam mūžam. Pro
tam?, spriežot pēc publikācijām 
Latvijas presē, Latvijas armija 
vismaz pagaidām ir visai tālu no ŠI 
ideāla, Be? tam zināmās vīriešu 
aprindās augstāk tiek vērtēti aku. 
tie. kuri savā laikā ir izgājuši cauri 
visai militārā dienesta, vai ari kara 
"putrai' Ari sevi cienošas sievietes 
laikam jau tomēr dzīvesbiedra 
izvēlē dos priekšroku izdienējuša
jiem karavīriem. Protams, par die
nestu armijā vismaz pagaidām alga 
netiek izmaksāta, bet mūsdienu 
finansiāli sarežģītajā laikā tas ir 
ārkārtīgi aktuāli. 

Es pats, paldies Dievam, dienē
jis neesmu, man pilnīgi pietika ar 
divu mēnešu "sboriem" 1984. gadā 
Kaļiņingradas apgabala Gusevā. 
Ari pašlaik es samērā rūpīgi anali
zēju starptautisko situāciju un 
cenšos izdarīt prognozes, vai tuvā
kajā nākotnē Latvijas teritorijā 
varētu būt sagaidāms karš vai nē. 

Kāpēc man liekas, ka Latvijas 
Studentu apvienības izvirzītā ar-

ko darīšu pēc Fizikas fakultātes 
beigšanas. Biju pat nolēmis pēc 
tam iet studēt filozofiju 

- Vai tādā gadījuma jūsu 
politiķa karjera nav likum
sakarība? 

- Jā, tā tas ir. Tajā laikā, kad es 
mācījos augstskolā, komjaunatne 
bija veids, kā sevi izteikt. Pēdējos 
gados tā vairs nebija politiska or
ganizācija, bet gan studentu dzīves 
organizēšanas centrs, apmēram kā 
tagad korporācijas. Tā es nonācu 
komjaunatnē, jo man patika sa
biedriskā dzīve un filozofēšana. (A. 
Panteļejevs ir bijis LU komjaunat
nes sekretārs - aut.). Bija kāds ne
parasts notikums: mēs Domu klubā 
uz filozofiskām diskusijām uzai
cinājām mācītāju Saveljevu, bet O. 
Potreki (kompartijas sekretārs -
aut.) nelaida viņu iekšā LU. 

- Kāpēc jūs izvēlējāties tieši 
"Latvijas Ceļu", nevis kādu ci
tu partiju? 

- Es biju "Latvijas Ceļa" dibi
nātājs un tāpēc nevarēju iestāties 
citā partijā. 

- Kāpēc vispār radās ideja 
dibināt šādu partiju? 

- Es konstatēju, ka nav orga
nizācijas, kas atbilstu maniem 
uzskatiem. Bija nepieciešamība 
pēc modernas, eiropeiskas liberā
lās partijas, kas būtu kaut daļēji 

gumentācija nav īsti pareiza? Es 
neesmu precīzi informēts par situ
āciju darba tirgū, taču man liekas, 
ka ārkārtīgi liels daudzums augst
skolu beidzēju strādā ne tikai pri
vātajās struktūrās, bet ari valsts 
iestādēs (es domāju, apmēram 
40%). Valsts iestādes, manuprāt, 
labprāt pieņemtu ari izdienējušos 
augstskolu beidzējus, jo nav tik 
"egoistiski noskaņotas" 

Protams, ari krievu augstskolu 
beidzējiem ir savas neatsveramas 
priekšrocības - krievi ir vitālāki, 
nekaunīgāki un vieglāk iesaistāmi 
avantūrās. 

Manuprāt, visas darba vietas 
agrāk vai vēlāk neizbēgami pola
rizēsi es divās grupās: vienās tiks 
uzņemti tikai latvieši - augstskolu 
beidzēji, citās — tikai krievi. Darba 
devējam zināmā mērā tomēr ir 
svarīgi, kādas tautības un kādas 
valsts pilsonis strādā pie viņa dar
bā. Tas viss lielā mērā ir atkarīgs 
no pašu darba devēju nacionālās 
piederības un attiecīgās darba vie
tas rakstura un komerciālās orien
tācijas. 

Ko lai saka par tiem. kuri jau ir 
paspējuši apprecētie*? Salīdzinot 
tagadējo dzīvi ar kārtību bijušajā 
Padomju Savienība, šajā zinā atšķi
rība ir milzīga - tad bija jādienē di
vus gadus un tu varēji tikt nosūtīts 
pavisam tālu no dzimtās Latvijas, 
bet tagad dienesta ilgums ir tikai 
gads un tas notiek tepat Latvijā. 

Ja Nacionālā aizsardzības aka
dēmija nespēj sagatavot pietie
košu daudzumu virsnieku kadru 
jaunajai Latvijas armijai, tad būtu 
lietderīgi atkal augstskolās at
jaunot militāro apmācību. Kad es 
studēju Fizikas un matemātikas 
fakultātē (1980-1985), arī es biju 
spiests iziet militāro apmācību. 
Nevarētu teikt, ka man un ma
niem "likteņa biedriem" tas īpaši 
patiktu, bet tagad, kad es visu to 
atceros, ir jāatzīst, ka nekas jau 
pārāk sarežģīts tur nebija un bija 
arī tīri interesanti iepazīties un 
gūt zināmu priekšstatu par krievu 
militāro sistēmu un kārtību Pa
domju Armijā. 

Es domāju, ka līdz profesionālās 
armijas izveidošanai Latvijā vēl ir 
tāls ceļš, jo mūsu valsts ir ārkārtīgi 
nabadzīga un tādu "greznību" vis
maz pagaidām vēl nevar atļauties. 

ARNIS GRANTS 
(Mag. phys. sc.) 

brīva no aizspriedumiem. Dibinot 
ir ļoti grūti pateikt, vai partija sa-
būs tāda, kā iecerēts. Mums iz
devās apvienot cilvēkus, kas pēc 
mietpilsoniskā uzskata bija nesa
vienojami: frakcijas "Satversme" 
konservatīvāko daļu un trimdas 
latviešus. Anatoliju Gorbunovu 
un Gunāru Meierovicu. 

Ir jābūt pašiem praktiskākiem 
un brīvākiem no stereotipiem uz
skatiem. 

- Vai ir piepildījies tas, kaf 
bija iecerēts, kad dibinājāt 
"Latvijas C e ļ i i " 1 

- Viss noteikti ne! Tas, kas ne
izdevās, ir pārvarēt atsvešināša
nos no valsis Ir cilvēki, kuri do
mā, ka viņi paši ir valsts un poli
tika. Tam jāuek pāri. 

Daudzi L&Lvijas iedzīvotāji ir 
vērtētāji, gaidītāji un novērotāji 
Tas ir sliktākai, kas notiek mūsu 
valstī. Ir slānis, kas vada, kļūdās, 
cīnās, par viņiem raksta, viņi ko
rumpēti vai nekorumpēti, bet vi
ņiem vismaz ir mērķi gan sev, gan 
valstij. Tad ir liela starpa, un otrā 
pusē ir tie, kuri runā par pirmo 
slāni, bet viņi runā atsvešināti. 
Igaunijā ir citādāk, tāpēc viņi ari 
ātrāk virzās uz priekšu. 

- Kā jūs vērtējat jauno ie
nākšanu politikā? 

- Viņu ir daudz par maz. Jau

nieši nav vērotāju tauta, viņi visur 
rosās, kaut ko dara, bet viņi paši 
vēl īsti nezina, ko grib. Es biju klubā 
"Pulkvedis" Tur brīvība tiek uzska
tīta par kaut ko, kas jādemonstrē. 
Man nav nekādu iebildumu pret 
klubu, bet ja es aizeju atpūsties, tad 
man nav ne mazākās vēlēšanās 
diskutēt par politiku, piedevām ar 
nepazīstamiem cilvekk-m, kuri pret 
mani izturas ļoti familiāri. 

Jaunieši, klausīdamies savu ve
cāku čīkstēšanā par politiku, zau
dē vēlēšanos paši tajā iesaistāties. 

Jaunieši droši vien pašreiz jūtas 
ttā zvēri, kuri beidzot izlaisti no krā
tiņa un kuriem viss ir jāizmēģina. 
Man pašam ari sī sajūta nav sveša. 
Kad mācījos, ārzemju braucieni 
man bija kaut kas jauns, mūsu val
stī vēl nebijis (A. Panteļejevs studiju 
laikā par labām sekmēm bija Čehi
jā - aut). Viss būs kārtībā, līdz ko 
jaunatne tiks vaļā no vecāku neap
zināti uzspiestiem stereotipiem. 
Vecākā paaudze ir jau kaut ko labu 
piedzīvojusi, visgrūtāk ir vidējai pa
audzei - jūsu un maniem vecākiem, 
kuru dzīve ir pagājusi komu
nistiskajā režīmā un kuri tajalaika 
varbūt ir bijuši slaveni, bet tagad 
šāda slava tiks apšaubīta, bet 
jauniešiem viss vēl ir priekšā. 

INGA BĒRZIŅA 
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Sie 
jaunekļi 25. 
aprīļa rītā nedodas \is uz 
lekcijām, bet gan uz Latvijas 
Studentu Apvienības rīkoto 
piketu pie Saeimas, lai pro
testētu pret augstskolu beidzēju iesaukšanu obligātajā dienestā 
un pūli ar visiem pavadītu deputātus uz darbu ar kliedzieniem 
Ziepēs, ziepēs!" un "Kreiso, kreiso, viens, divi, trīs!" 

Al.fn ] lU)l. vai tieši 
aizstāvi jtudentu interest 

tikai savas politiskās ambfcļji 

PAMATARGUMENTI PAR STUDENTU 
IESAUKŠANAS ARMIJĀ NELIETDERĪBU 

1. Likumprojekta pieņem
šana radītu priekšnoteiku
mus zemākam LR pilsoņu iz
glītības līmenim vispār. Pēc 
laika posma, kas pavadīts 
valsts obligātajā dienestā, at
rautībā no izglītības, stipri sa
mazinātos jauniešu spēja 
konkurēt tālākā izglītības 
tirgū. Šādi tiktu apgrūtināta 
iespēja LR pilsonību pieņē
mušajiem jauniešiem turpi
nāt dziļākas studijas izvēlētās 
specialitātes maģistratūrā, 
kā ari mazināta iespēja pa
plašināt redzesloku, apgūstot 
citas bakalaura programmas. 

2. Salīdzinājumā ar nepil
soņiem, tiktu pazemināts tie
ši Latvijas pilsoņu izglītības 
līmenis, jo likumprojektā ie
kļautā koncepcija paredz tikai 
LR pilsoņu iesaukšanu valsts 
obligātajā dienestā pēc pir
mās augstākās izglītības ie
gūšanas. 

3. Bez tam šādi tiktu ne ti
kai samazināta konkurēt
spēja darba tirgū LR pilso
ņiem, salīdzinot ar nepilso
ņiem,, bet arī nodarīti kaitē-
jumi Latvijas valstij. So spe
ciālistu izglītošanai un saga
tavošanai patērētie valsts bu

džeta līdzekļi varētu tikt uzskatīti 
par veltīgi izšķērdētiem. 

4. Esošajos sociāli ekonomis
kajos apstākļos vairākums stu
dentu paralēli studijām ir spiesti 
strādāt, lai nodrošinātu ar iztiku 
sevi un nereti ari savas ģimenes 
locekļus. Līdz ar viņu iesaukšanu 
dienestā pasliktinātos ari iesauk
tā studenta ģimenes finansiālais 
stāvoklis. 

5. Lēmums, ka pēc mācību ie
stādes beigšanas seko 12 mēnešu 
dienests, radītu izteikti negatīvu 
attieksmi pret studentiem darba 
tirgū un radītu priekšnoteikumus 
jauniešu bezdarbam, tādējādi dau
dziem liedzot iespēju iegūt aug
stāko izglītību, jo samazinās iespēja 
papildus studijām pelnīt iztiku. 

6. Bez tam lielai daļai jaunie-
šu dienests Latvijas armijā at
ņemtu iespēju pēc dienesta beig
šanas turpināt izglītību vai rea
lizēt sevi darbā atbilstoši savai 
kvalifikācijai. 

7. Vēlamies norādīt ari uz to, ka 
veidojas zināma pretruna starp šo 
likumprojektu un Saeimā izska
tīšanai iesniegto Latvijas izglītības 
koncepciju, kurā paredzēts palie
lināt to studentu skaitu, kuri aug
stāko izglītību valsts augstskolās 
iegūst par maksu. 

8. Zinot, ka izglītības koncep
cija paredz radīt iespējas stu
dentiem aizņemties naudu (studi
ju kreditēšana) no valsts savu stu
dy u finansēšanai, kura noteiktā 
laika posmā pēc augstskolu beig
šanas valstij ir jāatmaksā, studen
ti ir ieinteresēti pēc studiju beig
šanas iespējami ātri atrast darbu 
un dzēst savu parādu valstij. 

9. Jāņem vērā arī lielais spe
ciālistu trūkums dažādās taut
saimniecības nozarēs, kura dēļ 
valsts ir objektīvi ieinteresēta, lai 
pēc iespējas drīzāk pēc mācību ie
stāžu beigšanas studenti varētu 
iegūtās zināšanas izmantot valsts 
labklājības veidošanā. 

10. Zinot, ka morālo klimatu 
karavīru savstarpējās attiecībās 
veido un nosaka nevis intelekts un 
izglītības līmenis, bet gan fiziskais 
spēks, mēs kategoriski iebilstam 
pret to, ka līdzšinējo Aizsardzības 
spēku neieinteresētību šo jautāju
mu risināšanā labotu ar studentu 
palīdzību, pārtraucot viņu studijas 
pēc bakalaura programmas apgū
šanas un pakļaujot tos obligātajam 
valsts dienestam. Tas vispirms ix 
karavīru un virsnieku audzinā
šanas jautājums. 

LATVIJAS STUDENTU 
APVIENĪBA 
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LIELAIS SPORTS 
VOLEJBOLA DIENA 

14. martā notika LU volejbola tātes komanda "Uldis" otro ari 
VISI UZ VESELĪBAS DIENU -

diena. Sacensībās pieteicās lielākais 
dalībnieku skaits, kāds bija vē
rojams pēdējos gados - 21 komanda 
no desmit fakultātēm. Volejbola 
diena domāta kā masveida pasā
kums un šī iemesla dē) arī spēles 
noteikumi atšķiras no vispārpie
ņemtajiem. Laukumā spēlē jauktās 
komandas, kuras sastāvā ir divas 
dāmas un četri kungi. 

Pirmo vietu ieguva VEI fakul-

VEI fakultātes 1 komanda, bet 
trešo un ceturto - dalīja VSI spe
cialitātes un Juridiskās fakultā
tes komandas. 

Labākie volejbolisti pēc sīvām cī
ņām sadalīja uzvarētāju tortes un 
sulas, kas bija labs atspirdzinājums 
un stimuls tālākām sacensībām. 
Nākošais šāds pasākums notiks 
Veselības dienā. Gatavosimies! 

S. RUBENIS 

ANDAS LĀSES 
zīmējums 

GALDA TENISA HRONIKA 
• 7. martā notika LU kausa iz

cīņas sacensības galda tenisā: pie
dalījās 19 dalībnieces no septi
ņām fakultātēm un 32 dalībnieki 
no deviņām fakultātēm. Sievie
tēm komandu kārtība šāda: I v. 
Bioloģijas fak., II v. Fizikas un 
mat. fak., III v. Vēst. un filozofijas 
fak. Tālāk sekoja Ekonomikas 
fak., CEI fak., Ģeogrāfijas fak. un 
VSI specialitātes komanda, kura 
startēja ārpus konkurences. 

Vīriešiem I v. Fiz. un mat. fak., 
II v. Ģeogrāfijas fak., III v. - VEI 
fak. Tālāk sekoja Juridiskā fak., 
Bioloģijas fak. VSI specialitātes 

komanda, kura startēja ārpus kon
kurences, Ekonomikas fak. un 
Ķīmijas fak. 

Individuāli labākās galda teni
sistes bija liga Buševica Vēst. un 51. 
fak-, Ieva Celmiņa - Ekonomikas 
fak. un Laila Enģele - Bioloģijas fak. 

Vīriešiem labākie — Jānis Zi-
cāns VSI, Guntars Jundzis - Ģeo
grāfijas fak. un Uldis Šteibergs -
Fiz. un mat. fak. 

Sacensību organizēšanā un tie
sāšanā aktīvi piedalījās Jānis Zi-
cāns un Guntars Rūsis, VSI spe
cialitātes studenti. 

S. RUBENIS 

Ar spožu panākumu beidzās 
Latvijas individuālais čempionāts 
galda tenisā. Šajā čempionātā 
startēja diemžēl tikai LU vīrieši, 
bet toties guva maksimālo skaitu 
zelta medaļu — 4, sudraba - 4, 
bronzas - 1. 

Vislielākais panākums vīriešu 
vienspēlē, kur viss pjedestāls pie
derēja S/K "US" vīriem: S. Va-
siļjevs, G. Rūsis, V. Tolkačevs. Ari 
5., 6. un 7. vieta mūsējiem - U. 
Šāvējam, J. Zicānam un V. Gla-
zunovam. 

Otrs lielākais guvums ir vīriešu 
dubultspēlē, kur mūsējiem piede
rēja fināls. Par čempioniem pirmo 
reizi kļuva G. Rūsis - V. Tolkačevs, 
bet sudrabs - S. Vasiļjevam - J. 
Apsēm. Mūsējie iekļuva ari jaukto 
dubultspēļu finālā. Sievietēm 
finālistes bija no firmas "Lansma-
nis un Partneri". Par čempioniem 
otro gadu pēc kārtas kļuva S. Va-
siļjevs - 0 . Kartuzova, bet sudrabs 
ari otro gadu pēc kārtas G. Rūsim 

- 1 . Jozepsonei. 
Republikas komandu čempio

nāts šoreiz augstākajā grupā 
startē ar nosaukumu "Elitas līga" 
Vīriešiem pirmajā posmā sacentās 
8 komandas pēc riņķa sistēmas. 
Visai pārliecinoši pirmo posmu 
nobeidza S/K "US"-1 komanda (S. 
Vasiļjevs, G. Rūsis, V Tolkačevs, 
J. Apse, J. Eglīte), kuri visai 
pārliecinoši ar 4:0 un 4:1 guva vi
sas uzvaras. Tikpat pārliecinoši 
spēlēja arī S/K "US"-II komanda 
(J. Zicāns, U. Šāvējs, V. Glazunovs 
un S. Krūmiņš), kuri zaudēja tikai 
US-I komandai , bet pārējos 
uzvarēja ari ļoti pārliecinoši ar 4:0 
un 4:1. Otrais posms, kur tiksies 
4 labākās komandas, kaut ko 
izmainīs, jo gūtās uzvaras pār 
galvenajiem sāncenšiem ar 4:1 dos 
iespēju reāli izcīnīt S/K "US" abām 
komandām 1. un 2. vietu. 

G. KARTUZOVS, 
LU galda tenisa sekcijas 

treneris 

— V 

IEVU ZIEDĒŠANAS LAIKA 
Kā ik gadus, ari šogad notiks 

Latvijas Universitātes Veselības 
diena. Pašā ievu ziedēšanas laikā 
- 1 8 . maijā - LU studenti, mācīb
spēki un darbinieki laipni aicināti 
uz Ķegumu. Pāri aizsprostam, 
Daugavas malā "Krautuvēs" 
visas dienas garumā līdz nākamās 
dienas rīta gaismai un pirmajiem 
gaiļiem notiks sporta svētki. Būs 
sporta spēles: pludmales volejbols, 
basketbols, soda metieni, hand
bols, jautrības stafetes, konkursi 

un viktorīnas. Veiklākie un 
zinošākie saņems jaukas balvas. 
Notiks ari nakts mači. piemēram, 
orientēšanās sportā. LU sporta 
ļaudīm būs ari palīgi - Studentu 
Padome, kas organizēs paraug
demonstrējumus beisbolā un ari 
citas interesantas lietas. 

Paralēli sportošanai būs stu
dentu saviesīgā dzīve, aerobika, 
pašdarbības kolektīvu priekš
nesumi, bufete, bet vakarā notiks 
Studentu brīvdabas balle. 

Veselības dienas tradīcija ir 
sena un populāra. Pagājušajā ga
dā tajā piedalījās ap 350 dalīb
nieku, taču ir bijuši gadi, kad sa
nācis vesels tūkstotis. Tādēļ visi. 
kas vien vēlas, var aut kājas LU 
Veselības dienai. Sekojiet reklā
mai "Universitātes Avīzē", ziņo
jumu dēļiem - būs ari sīkāka in
formācija par vilcienu sarakstu uz 
Ķegumu, kā ari par nokļūšanas 
iespējām ar savu transportu. 

MĀRA SADOVSKA 

BASKETBOLA DIENAS 

KARAĻU MACS 
Naktī no 11. uz 12. maiju ar sākumu pīkst. 12 dienā notiks 

"Karaļu mačs" starp RTU un LU. 
īstenībā tas būs ielas basketbols pie viesnīcas "Rīga". 

HANDBOLA SPĒLES 
VSI startēja ārpus konkursa un palika nepārspētas 
čempionātā. No kreisas: I.Tare, l.le\iņa, L.Dzene, 
R. Vīksna, E. Janu te, A. Kokameģi 

Spēles moments. 

Sporta, pedagoģijas zēni rāda ko 
var spēlē pnr 1. vietu - ar 
fizmatiem 

Vēstures un filozofijas fakultātes handbolistes 
US kausa ieguvējas atkārtoti otro gadu. No krei
sās: I.Drēziņa V Rolmane, R.Pārpuce, 1.Slava, 
G.Leitlande, A.Rozenvalde. 1. Stolina 
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LIELAIS SPORT 

mm 
Sport ists 

daudzu uztverē ir cilvēks ar 
milzīgu enerģiju un gribasspēku 
un, protams, pacietību, jo labu re
zultātu sasniegšana taču prasa 
milzīgu piepūli un atteikšanos no 
daudz kā, tajā skaitā ari dažādām 
studentiskām izpriecām. Un tāpēc 
neiztrūkst ari panākumi, gadās 
jau, protams, visādi, reizēm iestā
jas pa kādam melnajam periodam, 
bet tas nav nepārvarams. Domāju, 
ka sportisti ir vieni no tiem cilvē-

kiem, par kuriem droši var teikt -
grūti darbā, viegli kaujā, jo spor
tojot gūtais dzīves rūdījums lieti 
noder turpmākajā dzīvē. Piedā

vāju "UA" lasītājiem interviju ar 
interesantu personību - daudz pie
redzējušo, ari traumu gūšanā, bet 
tomēr cerīgi nākotnē verošos LU 
sportisti - IVETU LOČMELI: 

- Iveta, pastāsti, lūdzu, par 
sevi. Ar kādu sporta veidu tu 
nodarbojies? 

- Esmu dzimusi Cēsīs. Lielāko 
mūža daļu esmu nodzīvojusi Mur
jāņos. Pašlaik dzīvoju Rīgā, jo mācos 
LU Pedagoģijas fakultātes Veselības 
un sporta specialitātes III kursā Es 
iesāku kopā ar Egilu Fogeli un citiem, 
bet pagājušogad paņēmu "akadē
misko" Pašlaik strādāju Izglītības 
ministrijā par sekretāri. Nodarbojas 
ar vieglatlētiku, bet jau kopš 13 gadu 
vecuma - ar Šķēpmešanu. 

- Kāpēc no visiem sporta 
veidiem tieši šķēpmešana? 

- Varbūt tāpēc, ka man vienmēr 

ir paticis aktīvi darboties, un šķēp
mešana ir viens no tiem sporta 
veidiem, kur treniņi ir ļoti dažādi. 
Jā, man patīk dažādība. 

- Šķēpmešana tev droši vien 
nav daudz konkurentu...? Kāds 
ir tavs personīgais rekords? 

- Jā, ar konkurenci tā ir, kā ir. 
Daudzi tāpat kā es, pašlaik netre
nējas. Mans lielākais sasniegums 
bija pagājušogad "Eiropas Kausos", 
kur ieguvu 7. vietu. Personīgais 
rekords man bija 57,10 m, bet tagad 
jau tik ilgi neesmu metusi... 

Kāpēc? Profesionāla 
trauma? 

- Jā. Iespējams, ka pārāk agri 
sāku sportot, tādēļ organisms tika 
novājināts un pēdējo sacensību lai
kā guvu traumu. Ja jau pašā sā
kumā nebūtu uzstādīta galīgi ne
pareiza diagnoze, kura vēl tikai pa

sliktināja stāvokli, man nebūtu ra
dusies neticība. Ja tev pašam nav 
naudas, tad ir diezgan sāpīgi. Tā 
nesen man iztaisīja operāciju ple
cam, varbūt būs jātaisa vēl viena. 

- Kādi ir tavi tuvākie nā
kotnes plāni? 

- Tuvākie mērķi apvienojami vie
nā - izveseļoties. Pašreiz akcents 
tiek likts tieši uz to, lai es vispār 
varētu sportot. Kā citi smalki 
izplāno, ko darīt vasarā, tā es pašlaik 
kopā ar savu jauno treneri, domāju, 
kā ātrāk izveseļoties. Ja viss noritēs 
labi, tad pirmās sacensības varētu 
būt kaut kad maija sākumā, bet ļoti 
iespējams, ka es tajās nepiedalīšos 
Domāju, ka ari olimpiāde Atlantā 
man ies secen. Varbūt nākamā, kas 
būs pēc četriem gadiem, tātad jau pēc 
Universitātes beigšanas. 

LIENE ZINKEVIČA 

\IZ lHKAļļ PIECU BUMBU TURNĪRS FRANCIJĀ 
19. aprīlī no Rī

gas uz Franciju izbrauca vīriešu 
basketbola komanda no LU Eko
nomikas fakultātes un vīriešu fut-
bolkomanda no Rīgas Ekonomi
kas augstskolas. Šīs komandas 
piedalījās 17 ekonomikas augst
skolu piecbumbu turnīrā (volej
bols, basketbols, rokasbumba, 
futbols un regbijs), kurš noritēja 
Francijas pilsētā Cergy. Šajā tur
nīrā piedalījās 26 komandas no 12 
valstīm. Pirmo reizi tajā startēja 
ari sportisti no Latvijas. 

Francijā mūs sagaidīja īsts pava
saris. Koki salapojuši, visapkārt zied 
un smaržo daudz puķu un košum
krūmu. Tā, pavasara jūsmas ap
ņemtus, mūs pārsteidza ari sacen

sību organizatori, dāvā 
jot katram krekliņu ar 
sacensību simboliku, 
sacensību programmu 
un Parīzes karti. 

Sacensības organi
zēja un vadīja Cergy 
pilsētas ESSEC uni
versitātes studenti — 
sporta aktīvisti, kurus 
aktīvi atbalstīja spon
sori. Arī LU Ekono
mikas fakultātes 
komandai par ele
gantajām formām 
jāpateicas atbalstī
tājam - A/s "Aldaris". 

Basketbolā startēja 17 koman
das, un mūsu komanda izcīnīja 9. 
vietu. Komandā spēlēja: G.Ābol

tiņš, 
A . O z o l i ņ š , 
J . S t ī p n i e k s , 

A.Teteris, S.Skrei-
tulis, R Veckāgans, 
A.Ķezbers un Z.Zā-
lītis, kurš Šajā tur
nīrā labi parādīja 
savu spēlētprasmi. 

Mūsu komanda 
būtu varējusi izcī
nīt arī augstāku 
vietu, ja vien daži 
fakultātes bas
ketbolisti būtu 
laikā nokārtojuši 
a k a d ē m i s k ā s 
saistības un ne

piedalītos sacensī
bās Rīgā. Ekonomikas 

fakultātes dekāns O. Da-
novpkis uzskata, ka brau

ciens uz šo turnīru ir jāno

pelna ar labām sekmēm mācībās 
un aktīvu piedalīšanos fakultātes 
sabiedriskajā dzīvē. Pretenziju 
nav. Mēs visi esam pateicīgi visla
bākajam, vissaprotošākajam de
kānam, kurš mūs atbalstīja un 
atbalstīšot arī turpmāk. Tāpēc 
studenta sportiskā dzīve, veselī
ba, veiksmes un neveiksmes ir 
mūsu pašu rokās. 

Lielu paldies sakām ari dele
gācijas vadītājam, 4. kursa stu
dentam J. Teterim, kurš ne tikai 
nodrošināja šī brauciena sekmīgu 
norisi, bet arī rūpējās, lai bez 
sportošanas mēs redzētu arī Pa
rīzes ievērojamākās vietas. 

Ekonomikas fakultātes 
ñzkolektiva priekšsēdētājs 

S. SKREITULIS 

VESELĪBAS MĀCĪBA IR DZĪVES MĀCĪBA 
Pirms 

četriem gadiem Latvijas Univer
sitātes Pedagoģijas fakultātē mā
cības sāka pirmie studenti Veselības 
un sporta izglītības specialitātē. 
Šogad jūnijā viņi absolvēs Uni
versitāti un šo jauniešu diplomā būs 
rakstīts - Veselības mācības un fizis
kās audzināšanas skolotājs. 

Par absolventiem un ari par nā
kamo kursu studentiem šajā spe
cialitātē viszinošākais ir docents 
Jānis MELBĀRDIS, Veselības 
un sporta izglītības katedras 
vadītājs. Lūk, ko viņš pastāstīja: 

Sī gada absolventi (skaitā 21) 
būs pirmie veselības mācības speci
ālisti Latvijā ar Latvijas Universitā
tes diplomu. Kurss apkopo cilvēkus 
ar ļoti lielu entuziasmu. Daudzi no 
viņiem ir izcilnieki un teicami mācās, 
piemēram, Zanda Abzalone, Antra 
Birzule, Tija CeriņatBaiba Lule, Dze 
Ogle, Liene Plūme. Šīs meitenes būs 
ļoti noderīgas speciālistes Latvijai. 
Kursā mācās ari republikas izlases 
dalībnieki: Zanda Abzalone - orien
tēšanās sportā, Ģirts Fogelis - viegl
atlētikā, Artūrs Grīnbergs - orientē
šanās sportā, Egils Tēbelis - viegl
atlētikā, Haralds Lučkovskis - pel
dēšanā. Viņi Latvijas Universitāti un 
republiku pārstāvējuši ne vienās vien 
starptautiskās sacensībās. Egils 
Tēbelis gatavojas arī Olimpiskajām 
spēlēm. Vai viņš izpildīs visas pra
sības, lai tajās piedalītos, tasirjautā-

jumšTbet ļoti ceram. 
Mūsu specialitātes studenti ir 

pierādījuši, ka Lielo sportu var sa
vienot ar sekmīgām mācībām Lat
vijas Universitātē. Mēs par to prie
cājamies. 

- A r ko atšķiras šīs specialitā
tes stumjasl^tvijas Universitātē 
un Sporta pedagoģijas aka
dēmijā? 

— Akadēmijā gatavo trenerus, 
sporta darba organizatorus, arī fi
ziskās audzināšanas skolotājus. 
Mums pārsvarā ir pedagoģijas un 
psiholoģijas priekšmeti. Nākamie 
speciālisti vairāk virzīti uz pedago
ģisko darbu, ari uz zinātnisko. 

Mūsu specialitātē studēt gribē
tāju nav trūcis. Pagājušajā gadā 
konkurss bija 4, 6 abiturienti uz 
vienu vietu. Ļoti gaidām jaunie
šus, kas patiešām grib mācīties, 
bet nevis tikai sportot un iegūt 
augstāko pedagoģisko izglītību. 

-Ar ko veselības mācības sko
lotājs atšķiras no parastā - fi
ziskās audzināšanas skolotāja? 

Veselības mācības skolotāji 
pratīs veselības mācības priekš
metus integrēt fiziskās audzinā
šanas nodarbībās. Šiem jaunajiem 
speciālistiem ir plašas zināšanas 
veselības mācībā, pedagoģijā, psi
holoģijā, higiēnā utt. 

Profesora Igora Puškareva vadī
bā ir izstrādāta veselības mācības 
programma vidusskolām - katrai 
klasei. Mūsu studenti ir "lietas kur

sā" par šīm programmām un to, kas 
katrai klasei ir jāmācās veselības 
mācībā. Bloki ir dažādi: garīgā ve
selība, ētika, estētika, uzvedības kul
tūra, higiēna, dzimumaudzināšana, 
fiziskā veselība utt. Mūsu viedoklis 
ir, ka skolā veselības mācībai jābūt 
atsevišķam mācību priekšmetam, 
kurā šie bloki ir apvienoti. 

- Par to, kas pirms četriem 
gadiem vairāk vilinājis nākt uz 
šo specialitāti: sports vai daudz
pusīgās zināšanas pedagoģijā 
Universitātē, jautāju 4. kursa 
studentēm Dacei KaulinaL Evijai 
Vilmai un Zandai Abzalone! 

Dace: - Nācu no citas augstsko
las, jo man tur mācīties nepatika. 
Dzirdēju, ka Latvijas Universitātē ir 
labākas iespējas. Studiju laikā uz
zināju ļoti daudz par veselības mācī
bu, kas man pašai ari noderēs. Mans 
sporta veids ir distanču slēpošana. 

Evija: - Pirmajos kursos vese
lības mācība bija it kā otrajā plānā, 
galvenokārt nodarbojāmies ar fi
zisko audzināšanu. Pēdējos kursos 
situācija ir mainījusies pretēji, 
galveno kārt apgūstam ar veselību 
saistītas zināšanas. Ari mācībspē
ki mācībās kopā ar mums - esam 
taču pirmie. 

Mans sporta veids ir aerobika, 
vingrošana. 

Zanda: - Mana specializācija ir 
orientēšanās sports. Kad bija jā
lemj, kur studēt, atnācu uz Peda
goģijas fakultātes "Atvērto durvju 

dienām", uzzināju, ka būs šī jaunā 
specialitāte. Ieinteresējos un sāku 
mācīties. Veselības mācība man ir 
tuvāka nekā sports. 

- Kā raksturojat savu kursu? 
Zanda: - Esam ļoti jautri. 
Evija: - Nedomāju, ka mēs ļoti 

kopā turētos, bet nejauki viens 
pret otru ari neesam bijuši. 

Dace: - Kad pirmajā kursā 
tikko bijām sanākuši, viens pie 
otra turējāmies. Tagad esam 
pieauguši cilvēki. Katram ir sava 
privātā dzīve un iespējas. Visi 
paralēli studijām ari strādājam. 
Citiem jau ir ģimenes un bērni. 
Pēdējos mēnešos nav vairs ari tik 
daudz laika, lai būtu kopā. 

- Interesantākais notikums 
pa šiem gadiem? 

Dace: - Būtiskākais notikums 
mūsu kursa vēsturē tomēr bija 
slēpošanas nometne Ērgļos -
Brāķos. Tad ari kā kursa biedri 
labāk iepazinām viens otru. 

Zanda: - Bijām kā citā pasaulē 
- atšķirti no visiem - dzīvojām 
mežā veselu nedēļu. 

Evija: - Tajā brīdī tas nelikās 
brīnišķīgi, jo bija agri jāceļas un 
jāslēpo. Kad šo notikumu 
pavērtējām ar laika distanci - tas 
bija ieguvis pavisam citu vērtību. 

-Vai šajā laikā ir bijusi arī kā
di nozīmīgi panākumi sportā? 

Zanda: - Esmu pārstāvējusi 
Latvijas studentu izlasi Šveicē -
pasaules studentu čempionātā. Ar 

rezultātiem gan īpaši lielīties 
nevaru. Labāk veicās pirms pāris 
gadiem Dānijā - pasaules junioru 
čempionātā, kur ieguvu 6. vietu. 
Pēc mēneša piedalīšos "Pasaules 
kausos" - Cēsīs. 

Sacensību ir daudz un dažāda 
mēroga. Tur, kur vajag, pārstāvu 
Universitāti, citās reizēs — orien
tēšanās klubu "Magnēts" 

Dace: - Spēlēju Universitātes 
čempionātos basketbolā. Piedalos 
ari Universitātes sacensībās. 

Evija: - Man ļoti patīk fiziska 
sevis attīstīšana. 

- Ko darīsiet pēc diploma sa
ņemšanas? 

Zanda: - Vēlos vēl mācīties, 
taču pilnīgi citā jomā. 

Dace: — Mūs no kursa aicināja 
uz Valdorfa skolu mācīt bērniem 
fizisko audzināšanu. Es laikam 
tomēr gribētu strādāt kādā 
Pierigas skolā. 

Evrja: - Mana doma ir mācīties 
juristos - neklātienē. Tādēļ dienā 
droši vien strādāšu, un skola tam būs 
labākā vieta. Zināšanas, ko esam 
ieguvuši, varēsim izmantot, kaut vai, 
audzinot savus bērnus. Veselības 
mācība ir arī dzīves mācība. 

Brīdī, kad saņemsiet diplomus, 
būs jau jūnijs. Lai šis notikums — 
Universitātes izlaidums - ir viens 
no skaistākajiem jūsu dzīvē. Kā 
pakāpiens, kas prasa spert nā
kamo soli dzīves mācībā. 

MĀRA SADOVSKA 



Ceturtdiena, 9.maijs 
universitātes 

a v i z e 

KA SNIEGT VEIKSMĪGU DARBA INTERVIJU 

Atbildi uz šo jautā
jumu visi interesenti varēja rast 

Karjeras dienu' 96 ietvaros notiku
šajā seminārā "Sekmīga darba in
tervija . Iespējams, daudzi nojums 
jau ir pazīstami ar Rīgas Mene
džeru skolas mācībspēku Baibu 
Osiņu un viņas vadītajiem semi
nāriem, bet pārējiem varbūt palī
dzēs šis nelielais atreferējums. 

* Tātad, kā zināms, darbā stā
šanās process sastāv no: CV iz
sūtīšanas, tad seko kontaktēšanās 
ar firmas personāla daļu vai cilvē
ku, kas atbild par personāla atlasi, 
pēc kuras savukārt seko pārrunas. 
Labi rezultāti šajās pārrunās ir 
atkarīgi no: 

- sevis pazīšanas; 
- mērķa skaidrības; 

Astrologi uzskata, ka 
horoskops norāda uz pie
mērotu darbu katrai zīmei. 

AUNS. Tu esi uzņēmīgs un 
gatavs vienmēr būt nodarbināts, 
labi jutīsies aktīvā un pārmaiņām 
bagātā darbā. 

Ieteicamie darbi: aerobikas in
struktors, zobārsts, policists, mo
des dizainers, ugunsdzēsējs. 

VĒRSIS. Tu esi praktisks, pa
cietīgs (uz tevi var paļauties) tev 
piemīt atbildības izjūta. Labi veik
sies darbi, kuros nepieciešama ap
ņēmība, akurātība, sabiedriskums. 

Ieteicamie darbi: kasieris, bir
žas mākleris, nekustāmā īpašu
ma aģents, mūziķis, juvelieris, 

- saistoša un profesionāli sa
stādīta CV; 

- iepriekšējās sagatavotības 
pārrunām. 

* Pēdējā ietver sevī šādus 
nepieciešamus nosacījumus: 

1) Jāievāc ziņas par firmu un 
konkrēto darbu; 

2) Jābūt pilnīgai informētībai 
par firmas produkciju; 

3) Jāzina firmas attīstības vēs
ture, firmas izmēri, pārstāvnie
cību izvietojums; 

4) Jāzina ir arī firmas attīs
tības virzieni un tempi; 

5) Firmas problēmas un vaja
dzības; 

6) Firmā valdošā "filozofija" 
(firmas funkcionēšanas veids); 

7) Jāzina firmas galvenie 
konkurenti; 

8) Būtu vēlams zināt ari firmas 
nozīmīgāko darbinieku vārdus; 

* Vēl ir svarīgi atcerēties, ka: 
1) uz parunām ir jāierodas 

laikā; 

2) jāpadomā par ārējo izskatu; 
3) jākontrolē izturēšanās: 
- rokasspiediens; 
- skatiens acīs; 
- būtu vēlams iegaumēt tā 

cilvēka vārdu, ar kuru runājat, 
uzrunāt viņu vārdā; 

-uzvesties dabiski un atraisīti, 
taču pieklājīgi. 

(Starp citu, lielākā kļūda ir tieši 
sasaistāba, nervoza uzmanība, ilga 
domāšana un izvairīgas atbildes). 

4) atbildēm jābūt patiesām un 
pietiekoši izsmeļošām, taču pēc 
iespējas konkrētākām un koncen-
trētākām (neizplūst sīkumos -
nerunāt pārāk uzbāzīgi); 

5) jāiepazīstas ar tipiskajiem 
jautājumiem, ko mēdz uzdot 
darba intervijas laikā. 

* Šie tipiskie jautājumi pa
rasti ir par: 

- izglītību un darba pieredzi; 
- darba vietas maiņas moti

vāciju; 
- personiskām īpašībām, kas 

var traucēt un kas var 
palīdzēt strādāt šajā uzņē
mumā; 

- nākotnes nodomiem; 
- attiecību sfēru (attiecības 

ar draugiem, intereses utt.). 
6) vēlams uzdot konkrētus jautā

jumus par firmu un piedāvāto darbu; 
7) jāuzsver tieši tās prasmes un 

pieredzes, kas saistās ar piedāvāto 
darbu; 

8) labvēlīgi jāuzņem iebildumus, mē
ģinot tos pieklājīgi atspēkot; 

9) dodoties prom, jācen
šas būt labā garastāvok
lī; jāpaspiež roku intervē
tājam un jāpajautā, kad 
būs rezultāti. 

Tātad, ja ievērosiet 
visus šos padomus un 
nezaudēsiet drosmi -
jūsu kārotais darbs 
būs jums tikpat kā 
rokā. Lai veicas! 

LIENE 
ZINKEVIČA 

VAI PAĻAUSIMIES UZ HOJRDSKOPU 
IDEĀLA DARBA IZVELĒ? 

arhitekts, šuvējs. 
DVĪNI. TU esi sabiedrisks, ko

munikabls cilvēks, kuram darbā 
nepieciešama dažādība, pārmai
ņas. Esi labs runātājs un tev patīk 
strādāt kolektīvā. 

Ieteicamie darbi: pārdevējs, 
žurnālists, ceļojošais aģents, te
rapeits, pasta darbinieks, gaisa 
satiksmes regulētājs, Šoferis. 

VĒZIS. Tev pa tik citiem palīdzēt, 
labprāt kontaktējies ar cilvēkiem. 

Ieteicamie darbi: aukle, bērnu
dārza audzinātājs, slimnīcas dar
binieks, izklaides organizators, 
oficiants, bārmenis. 

LAUVA. Tev būtu vēlams priekš
nieka amats. Vislielāko ap

mierinājumu gūsi, pats vadot darbu 
Ieteicamie darbi: administra

tors, restorāna saimnieks, skolas 
pārzinis, svētku organizators, 
skaistuma kopšanas konsultants. 

JAUNAVA. Tu esi pedants, labs 
orators, plānotājs un analizētājs. 

Ieteicamie darbi: datu apkopo
tājs, skolotājs, advokāts, grāmat
vedis, dietologs, farmaceits, me
diķis, garīdznieks. 

SVARI. Vislabāk jutīsies dar
bos, kur nepieciešams artistis-
kums, akurātība un tavs šarms. 

Ieteicamie darbi: skaistuma 
salona konsultants, interjera di
zainers, laulību konsultants, šu
vējs, kosmētiķis, reģistrators. 

SKORPIONS Tu esi čakls, 
darbīgs un labs pētnieks. Plauksi 
un zelsi darbā, kur nepieciešama 
koncentrēšanās spēja un rūpība. 

Ieteicamie darbi: inženieris, pēt
nieks, kredīta menedžeris, statis
tiķis, santehniķis, aģents, ķirurgs. 

STRĒLNIEKS. Esi nemierīgs, 
fiziska spēka pārpilns, tev vaja
dzīgas psiholoģiskas pārmaiņas. 

Ieteicamie darbi: sporta instruk
tors, sporta preču pārdevējs, lidma
šīnas apkalpes darbinieks, fermeris. 

MEŽĀZIS. Esi ambiciozs, ga
tavs smagi strādāt, lai sasniegtu 
savu mērķi. Tev ir teicamas or-

I 
ganizatora spējas. 

Ieteicamie darbi: menedžeris, 

arheologs, arhitekts, biologs, nam
daris, jumiķis^ antikvārs. 

ŪDENSVĪRS. Tavas idejas 
bieži, šķiet, nav ne no šīs vietas, 
ne laika. Vislabāk justos darbā, 
kur varētu pilnībā izpaust savu 
radošo potenciālu. 

Ieteicamie darbi: psihologs, 
apgaismotājs, kompjūteru vai 
mašīnu pārdevējs, mākslinieks. 

ZIVIS. Tu esi sapņotājs, ku
ram nepieciešams izmantot iztēli 

s un jūtīgumu citu labā. 
Ieteicamie darbi: sociāls dar

binieks, aktieris, dizainers, foto
grāfs, kinomehānikis, režisors. 
Pēc 'NATIONAL ENQUIRER" 

tulkojusi ANDA LASE 

Latvijā ir SOROSa 
fonds, kas atbalsta censoņus 
juridisko un ekonomisko zinību 
laukā. 

Sa vu laimi izmēģināja arīAnri 
Leimanis, kurš 1994. gadā beidza 
LU un ieguva bakalaura grādu. 

Ar viņa atļauju publicējam vēs
tuļu fragmentus, kurus viņš 
sūtījis uz Latviju savam draugam. 

1995. gada 13. septembri. 
Sveiks, baņķieri Ēriki 

Pieļaujot, ka Tevi un citus godī
gus latviešus varētu interesēt ma
nas gaitas Jaunajā Pasaulē, cen
tīšos šo zinātkāri mazliet remdēt. 
Vispirms pastāstīšu par pirmo 
eleganto mēnesi, kuru aizvadīju 
pasaules galvaspilsētā Ņujorkā. 

Mans uzturēšanās mērķis N. Y 
bija amerikāņu juridiskās termi
noloģijas studijas pasaulslave
najā Columbia University. Tā kā 
studijas aizņēma tikai nelielu die
nas daļu, tad atzīšos, ka paspēju 
izdarīt visas kārtīga tūrista cienī
gas lietas. Apskrēju, apskatīju, iz
ošņāju un nofotografēju katru sī
kāko apskatīšanas cienīgo vietu 
Metropolē. Ja es Tev censtos to vi
su sīki aprakstīt, tad man sanāk
tu vesela brošūra. Lai taupītu Ta
vu dārgo laiku, tikai pieminēšu 

man pašam visvai
rāk iepatikušās vie
tiņas un lietiņas. 

Pirmie iespaidi 
N.Y. bija diezgan 
Šausminoši: burzma 
lidostā, koferu stai-
pīāana un brau
ciens taksometrā 

cauri visai milzu pilsētai. Tā stip
ri jocīgi man izlikās tas, ka šoferis, 
braucot iekšā Hārlemā, pastei
dzās aizslēgt visas durvis, jo 
visādi varot gadīties... Jā, vispār 
pilnīgi visi vietējie par pirmo ie
vērības cienīgo faktu piemin 
briesmas uz ielas. Varot aplaupīt, 
nolaupīt un pat nožmiegt. Nu, jau
ki, vai ne? Tā kā dzīvoju Univer
sitātes kopmītnē, tad drošība bija 
100%, toties apkārtne bija tāda 
šaubīga. Proti, Universitāte atro
das N. Y galvenajā daļā - Manha-
tenā (uz Brod
veja), kuras zie
meļu galā ir ie
perinājusies no 
filmām un lite
ratūras zināmā 
Hārlema 
graustu, dīkdie
ņu un noziedzī
bas centrs. Jā
atzīstas, ka tā 
izskatās visai 
iespaidīgi un ļo
ti līdzīgi filmās 
attēlotajai. To
mēr, lai cik es te 
skaisti to visu 
ap r akls t i j u , 
man nekādas 
problēmas ne
radās, ja ne- Vēstules autors 

skaita to, ka man vispār nekādu 
baudu nesagādā komunicēšanās 
ar melnādainajiem ASV pilso
ņiem. To šeit ir miljards, īpaši iekš 
metro - riktīgs zooloģiskais dārzs. 

Pie ievērojamākajiem N. Y. 
jaukumiem jāpieskaita EMPIRE 
STATEBUILDING, kas ir izska
tīgākā un slavenākā ēka visā pil
sētā. Tā ir 102 stāvus augsta un 
pilna visādiem brīnumiem. Starp 
citu, tā pati skaitās pasaules as
totais brīnums. Lai apstiprinātu 
šo faktu, pirmajā stāvā ir izvietota 
vesela gleznu galerija, kas atspo
guļo pirmos septiņus brīnumus. 
Jāatzīstas, ka tie man likās visai 
skaisti, tāpēc Tev jāsaprot, cik 
pašai ēkai bija jābūt vienreizējai! 
īpaši man patika 2. stāvā izvietotā 
JVC izklaides vieta, kur ir tāds, 
kā kino ar specefektiem, proti, 
skatoties filmu, pilsoņi tiek pie-

Ann' attēlā pa labi 

sprādzēti pie krēsliem un kratīti 
uz nebēdu. Efekts sanāk vien
reizīgs, pateicoties tam, ka pati 
filma ir ko vērta - ceļojums cauri 
N. Y. ar kosmosa kuģi. Pa ceļam, 
dabiski, visādi piedzīvojumi gadās 
un haizivs zobi k labinās , ka 
ārprāc! Nenoliedzami ļoti jauks 
skats paveras uz visu pilsētu, kad 
beidzot esi izstāvējis n-tās rindas 
un uzbraucis uz paša jumta, kur 
izvietots skatu laukums. Līdz 
gadsimta vidum tā bija augstākā 
ēka N. K, bet nu to apsteidzis 
slavenais WORLD TRADE CEN
TER, kuru veido divi dvīņu torni 
108 stāvu augstumā. Ari tajā es 
pamanījos uzrāpties, lai neatpa
liktu no paša King-Konga, kurš zi
nāmajā filmā, saskatīja Šajos tor
ņos sev tik tuvos klinšu veidoju
mus uz Borneo salas, šeit gan pir
mo reizi radās izdevība pavērot, 

kā tad tie lidojošie 
helikopteri izska
tās no virsas. Nu 
tā, nekas! Man 
patika. Helikop
terus te izmanto 
īpaši uzbiezējušas 
personas, kuras 
nevar atļauties 
nīkt stundām au
tomobiļu sastrē
gumos. Vispār vi
ņiem ir taisnība, 
es domāju - bie
zos, pilsētā ir 
daudz par daudz 
cilvēku un auto. 
Šajā sakarībā ari 
es braucu ar met
ro un komunicējos 
ar melno publiku. 

kas ari iecienījusi šo transporta 
veidu. Par auto runājot, šeit iecie
nītākais m odelis ir LINCOLN 
TOWNCAR. To te ka biezs. Tajā 
skaitā lielisko garo limuzīnu. 

No izcilākajām izklaides vie
tām, kuras apmeklētājiem jāpie
min - "Hard Rock Cafe", "Harley 
Davidson Cafe", un, protams, sla
veno aktieru Stallones, Švarcen-
egera un Villisa restorāns "Pla
net Hollywood" Visas piemi
nētās vietas ir milzīgi feinas un 
piesaista milzums cilvēku. Gal
venais uzsvars tajās ir likts uz 
dažādām relikvijām, kas pie
derējušas visādām slavenībām. 
Lai kā es centos, tomēr "U2" ak
sesuārus neatradu - tas gan žēl. 
Viens īpaši fiflgs krodziņš saucās 
"Jakyl& Hyde" Tas iekārtots kā 
ģeogrāfa dzīvoklis trīs stāvos. 
Tajā visas sienas nokabinātas ar 
atradumiem, skeletiem, dzīvnie
ku izbāžņiem un kartēm. Katra 
zāle ir citādāka: kabinets, biblio
tēka utt. Galvenais uzsvars likts 
uz miroņiem. Tie mētājas visap
kārt, turklāt tie ir dzīvi (vismaz 
izliekas) un kustas, kliedz, mur
mina vai kaujas. Ik pa brīdim 
kādas haizivs žokļos pazūd ne
laimīgs kliedzošs radījums. Tad 
vēl tie zirnekļu tīkli un apkal
potāji... Pēdējie ir ļoti dīvainas 
personas, laikam savāktas no 
trako namiem. Daži strādā kā 
bitītes, bet daži ir makan aiz
domīgi - bubina pie sevis dzies-
miņas , buramvārdus un pat 
mazliet dejo. Daži atkal skrien 
uz ielas un tur izkaujas. Tīri brī
numi man tur bija... 

(Turpinājums sekos) 
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"KARJERAS DIENAS '96" LU 
"Karjeras Dienu'96" pasākumi Latvijas 

Universitātē notika no 23.1īdz 25.aprīlim. Trīs 
dienu laikā LU, Tehniskās Universitātes, 
Lauksaimniecības Universitātes un citu 
augstskolu studentiem bija iespēja piedalīties 
semināros, diskusijās, kā arī studentu un 
uzņēmēju kontaktforumā. 

Pasākumu programmu ievadīja diskusijas par glo
bālām pasaules attīstības tendencēm, kam sekoja jau 
konkrētu Latvijas problēmu apspriešana un nobeigumā 
katram bija iespēja iegūt informāciju par sevi intere
sējošām karjeras iespējām. Pasākumus vienoja ideja par 
to, ka katram nepieciešams ne tikai šauri domāt par savu 
karjeru, bet arī apzināties savu vietu valstī un pasaulē. 
Paralēli tam notika ari apmācības semināri, kuros varēja 
iegūt praktiskas zināšanas, kas nepieciešamas darba 
vietas meklējumos. Studenti ar īpašu atzinību novērtēja 
semināru par veiksmīgu darba interviju. 

"Universitātes Avīze" centās noskaidrot, kā šo pa
sākumu vērtē studenti, uzņēmēji un paši tā orga
nizētāji. 

Liene, tieslietu studente: "Man šis pasākums patika, 
jo bija daudz piedāvājumu un iespēju no dažādu firmu 
puses. Firmu pārstāvji ļoti laipni visu paskaidroja, 
atbildēja uz jautājumiem. Labi, ka studenti varēja ari 
aizpildīt dažādu firmu anketas. Tie, kas šo pasākumu 
noorganizēja ir lieli malači." 

Jānis, datorzinātņu students: "Tas ir baigi labais 
šovs, tikai vajadzētu konkrētāku informāciju par 
firmām. Varēja būt ari vairāk firmu, kas interesējas 
tieši par datorzinātņu speciālistiem." 

Ilze, tieslietu studente: "Nesaprotu šī pasākuma 
jēgu. Painteresējos par darba iespējām firmās "Parnass 
Presentreklam", bet man atbildēja, ka viņiem vispār 
neviens darbinieks nav vajadzīgs." 

Diāna Timma, firmas Tetra Pak tirdzniecības me
nedžere: Mums tā ir iespēja informēt potenciālos 
pircējus par savu darbību. Patstāvīgus darbiniekus 
pagaidām šeit nemeklējam, taču studenti var pie mums 
sarunāt vasaras praksi vai ari nākt palīgā dažādu 
nptauju veikšanā. Varbūt kāds no viņiem laika gaitā 
ari varētu kļūt par mūsu darbinieku. "Karjeras Dienas" 
kopumā vērtēju ļoti pozitīvi, j o tās dod studentiem 
priekšstatu par firmu darbību un prasībām pret 
darbiniekiem." 

Juris Borzovs, SWH IS pārstāvis: "Neesmu pārbe-
cināts, vai šādā pasākumā kāds atrod savu firmu vai 
darbinieku. Firmām šeit, tāpat kā gadatirgos ir svarīgi 
piedalīties, lai parādītu, ka tās vēl eksistē un ka ar tām 
viss ir kārtībā. 

Es pat brīnos, kāpēc šeit vispār kāds ir atnācis, jo 
man šķiet, ka pašreizējā situācijā studenti ir spiesti 
sameklēt darbu un strādāt jau studiju laikā. Bet tomēr 
ir labi, ka kāds šādus pasākumus organizē, un šis 
pasākums ir ļoti labi noorganizēts." 

Savukārt pasākuma organizētāji uzskata, ka savu 
galveno mērķi - informācijas apmaiņu starp studen-

i p. t i* 

'Šie puiši vienmēr teiks: "AIESEC - tas ir kolosāli' 

^^^^^^^^^^^^ ̂^^^Sļ^ 

<**\ 1 -I 
Viens no AIESEC pārstā vjiem Andris Meikulāns 
"Karjeras dienu"balli raksturoja: "Tur bija kā lētā 
klubiņā - augšā diskotēka, lejā lēti dzērieni un ģitāras" 

tiem un viņu iespējamiem darba devējiem tas ir 
attaisnojis. 

Iespē jams, ka krasi atšķirīgie viedokļi par šo 
pasākumu ir saistīti nevis ar tā organizatorisko pusi, 
bet gan ar dažādiem viedokļiem par to, kas vispār ir 
karjera, kā tā tagad un turpmāk veidojama Latvijā un 
kā vērtējama plašākā kontekstā. Droši vien katrā no 
tiem ir daļa patiesības, kas saistīta ar katra personisko 
pieredzi, zināšanām un attieksmi pret savu nākotni. 

Visi, kam šis pasākums patika var gaidīt nākošo pa
vasari un līdz ar to nākošās Karjeras Dienas, kuras 
nolemts padrīt par ikgadēju tradīciju. Kā "Univer
sitātes Avīzei " pastāstīja viens no organizatoriem 
Aigars Ruņģis, AIESEC Latvija "Karjeras Dienas" 
organizē jau otro gadu un tās ir izdevušās labāk nekā 
iepriekšējā gadā - 1 3 firmu vietā piedalās jau 31 firma, 
pasākumu programma ir daudzveidīgāka. Turp
mākajos gados domāts tās vēl pilnveidot, pieaicinot 
vairāk firmu, kā arī organizējot studentu un uzņēmēju 
tikšanos neoficiālā atmosfērā. Pasākuma organizētāji, 
nopietni strādājot pie šī projekta jau kopš janvāra, 
guvuši lielu pieredzi. Turpmāk tā tiks izmantota ari 
citu, vēl plašāku pasākumu organizēšanai. 

INGA ULNICĀNE 

LU STUDENTU UN 
MĀCĪBSPĒKU IEVĒRĪBAI! 

LU bibliotēka 1996. gadā regulāri saņem 53 zinātniskos 
žurnālus, ko sponsorējis ASV "SOCIAL RESEARCH" fonds. 1997. 
gadā par šo žurnālu pasūtināšanu būs daļēji jāmaksā, tāpēc lūgums 
visiem lasītājiem līdz 30. maijam informēt LUB komplektēšanas 
nodaļu (tel. 7 224452) par šo žurnālu nepieciešamību. Žurnālu 
nosaukumi un to atrašanās vietas uzrādītas sarakstā. 
EKONOMISKĀS LITERATŪRAS BIBLIOTĒKA 

ASPAZIJAS BULV. 5 
JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 
REVIEW OF ECONOMIC STUDIES 
PEDAGOĢIJAS LITERATŪRAS BIBLIOTĒKA 

JŪRMALAS GATVĒ 74/76 
ANNUAL REVIEW OF PSYCHOLOGY 
SPECIĀLĀ LASĪTAVA KALPAKA BULV. 4 <3.st.) 
CURRENT HISTORY 
CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA KALPAKA BULV. 4 
AMERICAN JOURNAL OF COMP. LAW 
ANNUAL REVIEW OF ECOL. AND SYSTEMATICS 
ANNUAL REVIEW OF SOCIOLOGY 
ANTHROPOLOGY AND EDUCAT. QUARTERLY 
BRIT. JRNL. OF DEVELOPMENTAL PSYCHOL. 
BRIT. JRNL. OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 
BRIT. JRNL. OF MATH. AND STATISTICAL PSYCHOLOGY 
BRIT. JRNL. OF PSYCHOLOGY 
CANADIAN JOURNAL OF PHILOSOPHY 
CRITICAL SOCIOLOGY 
HARVARD CrVIL RIGHTS - LIBERTIES LAW REV. 
HIGHER EDUCATION AND NATIONAL AFFAIRS 
HYPATIA 
JOURNAL OF PHILOSOPHY 
JOURNAL OF THE HISTORY OF IDEAS 
JRNL. OF AMER. ACADEMY OF RELIGION 
JRNL. OF OCCUP. AND ORGANIZAT. PSYCHOLOGY 
LAW AND SOCIETY REVIEW 
LITERATURE AND THEOLOGY 
PHENOMENOLOGICAL INQUIRY 
PHILOSOPHICAL FORUM 
QUALITY PROGRESS 
REVIEW OF ENGLISH STUDIES 
SOUTHERN JOURNAL OF PHILOSOPHY 
ZEITSCHRIFT FUER SOXIOLOGIE 
HUMANITĀRO ZINĀTŅU BIBLIOTĒKA 

KVALDEMĀRA 69 
AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY 
ANTIQUITY 
CURRENT ANTHROPOLOGY 
ENGLISH LITERARY HISTORY 
EIGHTEENTH CENTURY STUDIES 
ETHNOS 
FEMINIST STUDIES 
HISTORY AND THEORY 
INTERNATIONAL JOURNAL OF LEXICOGRAPHY 
JOURNAL OF FOLKLORE RESEARCH 
JOURNAL OF SOCIAL HISTORY 
LANGUAGE 
LITERATURE AND THEOLOGY 
NEW LITERARY HISTORY 
PHOENIX 
PROCEEDINGS OF AMER. ANTIQUARIAN SOCIETY 
SPECULUM 
CENTRĀLĀ LASĪTAVA KALPAKA BULV. 4 
CAMBRIDGE LAW JOURNAL 
CHRONICLE OF HIGHER EDUCATION 
INTERN. JRNL. OF POLITICS, CULTURE, SOCIETY 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL LAW 
PHILOSOPHY 
QUART. REVIEW OF ECONOMICS AND FINANCE 

FORŠĀKAS ATLAIDES STARPTAUTISKO STUDENTU 
APLIECĪBU ĪPAŠNIEKIEM RĪGĀ: 

N.p.k. Nosaukums 
29. BIMINI 
30. FORMULA 
31. Kino "RĪGA" 
32. Kino "PALLADIUM" 

Adrese 
Čaka ielā 67/69 
visi veikali 
Elizabetes ielā 61 
Marijas ielā 21 

(Turpinājumsno "UA"nr.23) 
Pakalpojums 
ieejas biļetes no pirmdienas līdz ceturtdienai 
auto rezerves daļas, biroja piederumi, 
kino seansi 
kino seansi 

Atlaide 
5 0 % 

5 % 
5 0 % 
5 0 % 

Pilnīgs atlaižu saraksts Studentu Iniciatīvas Fondā, LU Raiņa bulv. 19 - 248, darba dienās no pīkst. 14.00 līdz 
17.00. Starptautiskā studentu karte kopā ar ceļojumu medicīnisko apdrošināšanu un informācijas paketi maksā Ls 3 
(neatkarīgi no iegādes laika ir derīga līdz 1996. gada 31. decembrim). 

Šeit arī iespējams rezervēt prāmju un lidmašīnas biļetes. 
Piedāvājam ari valodu kursus dažādās valstīs; dažādu valstu un pilsētu ceļojumu rokasgrāmatas. 

LU izdevniecība "UNIVERSITĀTES AVĪZE" 
Saliek grāmatas, brošūras, konspektus, veido vizītkartes... 
Sagatavojam grāmatas izdošanai 
(tekstu literārā rediģēšana, korektūra, mākslinieciskais un datormakets) 
Piedāvājam foto pakalpojumus, attēlu skenēšanu un apstrādi. 

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

Adrese Raiņa bulvārī 19 , 1 1 0 t . teL 7 2 2 2 9 4 4 

yZJ suns 
Pirms aiziet vasaras atvaļinājumā, "Andalūzrjas suns" 

centīsies iepriecināt ar interesantāku kino repertuāru. 
No 9. maija tie, kas nav redzējuši režisora Mela Gibsona 

Oskaroto Drošsirdi - to var paspēt no 18. līdz 23. maijam pl. 
15. Bet no 10. līdz 15. maijam pl. 15 un pl. 18 "ķeriet" iespēju 
apskatīties kino klasiku "Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu" 
(režisors Milošs Formans) ar vienreizējo aktieri Džeku 
Nikolsonu, bet vienreizēji ir visi aktieri šajā filmā. 

Vakara seansos pl. 21 režisora Cena Kaiges kinoeposs 
par 50 gadu posmu (1925. - 1975.) Ķīnas vēsturē - "Ar
dievu, mana Konkubīne" Tas ir ari stāsts par divu ķīniešu 
operas solistu un ielasmeitas attiecībām. Jāpiebilst, ka 
sieviešu lomas tēlo vīrieši. 

Tie, kas vēlas nedaudz eksotikas un šausmas no indiāņu 
dzīves - var doties uz režisoru O.Faringeres un U.Hult-
berga filmu "Pumas meita" pārsvarā pl. 18, bet rīta 
seansos "Džungļu grāmata" par Maugli. 

Britu kinoklubs no 15. līdz 17 maijam rāda Terija 
Giljama filmu "Brazil" Tajā ir kaut kas no melnās komē
dijas, politiskā trillera, fantastikas, mīlas stāsta. Visa pa
matā Informācijas ministrijas ierēdnis tiek ierauts 
negaidītu notikumu virpulī, kuru iemesls ir kļūda datorā. 
11., 13. un 14. maijā pl. 15 ekrānā redzamas augstākās 
sabiedrības intrigas un kaislības, kādas tās iedomājies 
režisors Stīvens Frīrs 1988. gadā un 1782. gadā - Šoderlo 
de Laklo romānā "Bīstamie sakari" 

Nākamajā "UA" numurā par repertuāru mēneša 
beigās. 

ILZE BRINKMANE 

"Universitātes Avīze" 
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