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REKTORA VELĒŠANAS 
27. maijā LU rektora vēlēšanas notika divās kārtās. 

Piedalījās 332 biļeteni (11 no tiem nederīgi). Pirmās kārtas 
rezultāti: prof. Andrejs Bankavs iegūst 54 balsis, prof. Ju
ris Krūmiņā - 115 balsis, prof. Juris Zaķis - 148 balsis. 
Pēc otrā balsojuma prof. Juris Krūmiņš iegūst 120 , bet 
prof. Juris Zaķis - 169 balsis. 

Turpmāk rektors Juris Zaķis nolēmis atteikties no 
deputāta pienākumu pildīšanas. 

• Nākotnē varētu notikt ģeogrāfijas, pedagoģijas, biznesa un 
humanitāro specialitāšu studentu un mācībspēku apmaiņa starp 
LU un ASV augstskolām. Aizsākumi šādai sadarbībai likti 
8.maijā, LU prorektoram Jurim Krūmiņam tiekoties ar Džor
džijas štata deviņu starptautisko studiju koledžu apvienības 
vadītāju Radžgopalu Sašu. Šai apvienībai jau imoslēgti apmaiņas 
līgumi ar Japānas, Indņas un Ķīnas augstskolām. 

• 21.maija Studentu padomes sēdē apstiprināts SP bu
džets šim gadam 2.1asy urnā, stipendiju fonda sadales nolikums 
un pašpārvaldes paraugnolikums. Diskusijas izraisīja SP 
vēlēšanu nolikums, kurš neļauj SP vēlēšanās balsot nepil
soņiem. SP vairākums to neatbalstīja, uzskatot, ka tādējādi 
tiktu ierobežotas studentu tiesības. Nedaudz mainījās SP 
sastāvs, jo par sēžu neapmeklēšanu 3 cilvēki no SP tika izslēgti. 

• Fizmatdienās notika Fizikas un matemātikas fakul
tātes studentu pašpārvaldes vēlēšanas, kurās uz 14 vietām 
pretendēja 30 kandidāti. 15.maijā par tās priekšsēdētāju 
kļuva Ildze Straume, viņas vietnieku - Valdis Spūle, izpild
direktori - Annele Slišāne, sekretāri — Dace Vaivode. 

• Ievērojami varētu mainīties vadībnieku pašpārvaldes 
darbība, jo pēc 17.maijā notikušajām vēlēšanām nozīmīgi 
mainījies tās sastāvs. Tajās 75 balsis saņēma saraksts 
Bums", kuru veidoja l.kursu studenti, bet 50 balsis -
'Saraksts Nr.l", kuru galvenokārt veidoja iepriekšējās paš
pārvaldes dalībnieki Līdz ar to jaunajā pašpārvaldē 9 vie
tas būs "Bumam", bet 6 - "Sarakstam Nr. 1". No iepriekšējā 
sastāva atkārtoti ievēlēti 4 cilvēki. 

• No 1. jūnija Raiņa bulv. 19 Studiju padomnieku cen
trā ir iespēja pieteikties programmas "C" ietvaros teorētis
kajā un praktiskajā stusiju kursā "Māksla izglītībā un ke
ramika kā metode", kuru vadīs mākslas pedagoģijas ma
ģistre Helga Ingeborga Melnbārde 

jāsi INGA ULNJCĀNE 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 
1996. GADA IZLAIDUMA DATUMI 

(LIELAJĀ AULĀ) 
Pedagoģijas un psiholoģijas katedra 
- Pedagoģijas maģistra studiju programma 

7. jūnijā pīkst. 15.00 

Biologías fakultāte 

Juridiskā fakultāte 

20. jūnijā pīkst. 11.00 

21. jūnijā pīkst. 11.00 

Vēstures un filozofijas fakultāte (MAZAJĀ AULĀ) 
 Politikas zinātnes bakalaura studiju programma 

21. jūnijā pīkst. 13.00 
 Politikas zinātnes bakalaura studiju programma, 

Starptautisko attiecību apakšprogramma 
21. jūnijā pīkst. 15.00 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
- Pedagoģijas bakalaura studiju programma. Latviešu 

valodas un literatūras mācību metodikas, Svešvalodu 
mācību metodikas apakšprogramma, Pedagoģijas 
maģistra un psiholoģijas maģistra studiju programma 

21. jūnijā pīkst. 14.00 

- Psiholoģijas bakalaura studiju programma, Pedagoģijas 
bakalaura studiju programma, Veselības un sporta iz
glītības mācību metodika, Vizuālās mākslas mācību 
metodikas, Darbmācības mācību metodikas apakš
programma 21. jūnijā pīkst. 16.30 

Vēstures un filozofijas fakultāte (MAZAJĀ AULĀ) 
- Filozofijas bakalaura studiju programma 

22. jūnijā pīkst. 12.00 
- Socioloģijas bakalaura studiju programma, Sociālā 

darba bakalaura studiju programma 
22. jūmjā pīkst. 14.00 

Svešvalodu fakultāte 26. jūnijā pīkst. 11.00 

ZINAS 
Vēstures un filozofijas fakultāte 
- Vēstures bakalaura un maģistra studiju programma 

26. jūnijā pīkst. 14.00 

Fizikas un matemātikas fakultāte 
27. jūnijā pīkst. 10.30 

Teoloģijas fakultāte 27. jūnijā pīkst. 14.00 

OFICIĀLA INFORMĀCIJA PAR LU DARBĪBU 
Likumā "Par valsts budžetu" 1995. gadam, kas apstiprināts 

1995. gada 3. janvārī, Latvijas Universitātei tika paredzēts Ls 
4118 085,-. Atbilstoši šai summai Latvijas Universitāte veica 
savu darbību. Sakarā ar grozījumiem tikumā 'Par valsts bu
džetu" 1995. gadam, kas apstiprināti tikai 1995. gada 1. no
vembrī, šī summa tika samazināta par Ls 353 315,-. Pārkāpjot 
šo likumu, Latvijas Republikas valdība no šīs summas Latvijas 
Universitātei neizdalīja vēl Ls 201570,-. 

Strādājot šādos apstākļos, Latvijas Universitātei tomēr 
izdevās 1995. gadu nobeigt ar parādiem (no neapmaksātajiem 
līdz 1995. gada 1. novembrim paveiktajiem darbiem), kuri 
nepārsniedza Ls 206 000. - . 

1996. gadu Latvijas Universitāte iesāka ar valdības solī
jumu, ka katru mēnesi tiks izdalīts finansējums 1/12 daļas 
apjomā no LU valsts budžetā 1995. gadam paredzētās sum
mas, kas 1995. gada beigās bija par Ls 353 315,— mazāka 
par to summu, pēc kuras Latvijas Universitāte vadījās savā 
1995. gada darbībā līdz 1. novembrim. 

Latvijas Universitāte izplānoja 1996. gada laikā norēķi
nāties ar iepriekšminēto parādu, samazinot katra mēneša 
izdevumu apjomu. 

Latvijas Universitātes kreditori pieprasīja norēķināties 
ar parādiem jau pirmā ceturkšņa laikā, vēršot pret LU 
sankojas (elektrības, apkures u. c atslēgšanu). 

Latvijas Universitātei kā tipiskai valsts budžeta Tnansē-
jamai iestādei nav iespējams mainīt ienākumu uņ izdevumu 
plānojumu, ja to nepieļauj valsts budžets. 

Tāpēc esam spiesti paziņot, ka izeju no radušās situācijas 
var rast tikai ar aktīvu Latvijas Republikas valdības rīcību. 

Rektors prof. J. ZAĶIS 

Ekonomikas fakultāte 
- Ekonomikas studiju programmas Uzņēmējdarbības 

ekonomikas, Saimnieciskās darbības uzskaites, kon
troles un analīzes, Tautsaimniecības attīstības un 
regulēšanas, Statistikas apakšprogrammas 

28. jūnijā pīkst. 11.00 
- Finansu un kredīta apakšprogramma 

28. jūnijā pīkst. 15.00 

Starptautisko attiecību institūts (MAZAJĀ AULĀ) 
28. jūnijā pīkst. 12.00 

Ekonomikas fakultāte 
- Pārtikas preču prečzinības apakšprogramma 

Nepārtikas preču prečzinības apakšprogramma 
29. jūnijā pīkst. 11.00 

- Tirdzniecības uzņēmējdarbības apakšprogramma 
29. jūnijā pīkst. 15.00 

Filoloģijas fakultāte 
- Latviešu filoloģijas studiju programma, Klasiskās filolo

ģijas studiju programma, Bibliotēkzinātnes un infor
mācijas studiju programma, Komunikācijas zinātnes 
studiju programma 1. jūlijā pīkst. 12.00 

- Krievu filoloģijas studiju programma 
1. jūlijā pīkst. 15.00 

Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte 
2. jutija pīkst. 1100 

Vēstures un filozofijas fakultāte (MAZAJĀ AULĀ) 
- Filozofijas maģistra studiju programma, Socioloģijas 

maģistra studiju programma 5. jūlijā pīkst. 14.00 

•STRĀDĀJU 
LATVIJAI 

Saruna ar Kārli Čerānu - 6. Saeimas de
putātu un kustības "Latvijai" biedru. 

Viņš ir viens no jaunākajiem politiķiem Saeimā. Pirms 
6. Saeimas vēlēšanām Kārļa Cerāna vārdu gan neko 
daudz politiskajās kaislībās nedzirdējām, jo viņam ir cita 
darbības joma - datorzinātne. Taču tagad viņa viedoklis 
Saeimā tiek uzklausīts ļoti nopietni, jo "tam vīram ir gudra 
galva". Savulaik pabeidzis Rīgas 1. vidusskolu ar padzi
ļinātu matemātikas novirzienu, piedalījies olimpiādēs. 
Tad sekoja studijas Latvijas Universitātes Fizikas un ma
temātikas fakultātē - lietišķās matemātikas specialitātē, 
pēc tam - aspirantūrā - Matemātikas un informātikas 
institūtā. Latvijas zinātņu doktora disertāciju Kārlis Ce-
rāns aizstāvēja 1992. gadā. Stažējies ari ārzemēs, galve
nokārt Zviedrijā - Gēteborgas Universitātes un Chal-
mersa tehniskās Universitātes datorzinātņu departa
mentā. Tāpat arī piedalījies zinātniskās konferencēs. 
Šobrīd Kārlis Čerāns ir "politikā līdz ausīm". 

- Kādēļ kāpāt pāri slieksnim, aiz kura sākas 
politika? 

- Man bija sajūta, ka kaut kas ir jādara. Nepietiekami 
ir aizbraukt uz ārzemēm, atrast kādu universitāti, kur 
strādāt, nodrošinot sev iztiku. Gribējās, lai iespējas strā
dāt zinātnisku darbu būtu ari Latvijā. 

Man sāp, ka Latvijā, ne tikai zinātnē, bet vispār sabied
rībā, neiet kā gribētos. Cenšos kopā ar frakcijas kolēģiem 
uzlabot siutāciju. Q 

(Turpinājums Z. lpp.) 
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STRĀDĀJU LATVIJAI 

(Turpinājums no 1. lpp.) 

Atradu savas iespējas kustībā 
"Latvijai". Tā ir labēji orientēta par
tija, kas ir par tirgus ekonomiku. 
Tajā pat laikā, nostājoties pret pār
prastām tās izpausmēm, kad no
tiek valsts īpašuma izvazāšana un 
arī liela mēroga dažādas finan
siālas aieras, "Latvijai" iestājas par 
godīgumu. Šīs partijas kristīgi so
ciāli konservatīvā nostāja man kā 
kristietiem, ir ļoti svarīga. Tajā re
dzu pamatu savai darbībai, un po
litikā centīšos stiprināt šo spēku. 

- Kādi ir jūsu uzdevumi 
Saeimā? 

- Esmu Eiropas lietu komisijas 
priekšsēdētāja biedrs. Uzskatu, 
ka daudzas no mūsu valstī eso
šām nekārtībām varētu novērst, 
ja būtiskus jautājumus likumdo
šanā sakārtotu atbilstoši Eiropas 
Savienības normām. Mana vēlme 
ir arī elementāras kārtības un 
godīguma iedzīvināšana valsts 

Nobeigum am tu vojas 
kārtējais mācību gads 
Latvijas Universitātē. Kāds 
tas ir bijis? 

Mācību prorektors Juris Krū
miņš: " Šajā gadā vairāk esam sā
kuši strādāt pie akadēmisko jau
tājumu, kuri agrāk šķita pašsa
protami, risināšanas. Līdz ar to 
apmācības sistēma kļūst sakār
totāka, skaidrāka kļūst akadē
miskā stratēģija. 

Nopietnāk kā iepriekš domā
jam par reflektantu un papildus 
naudas līdzekļu piesaisti, jo 
augstskola ir tāds pats tirgus kā 
viss pārējais, ar savu specifiku, 

Latviešiem 
ir tik daudz dažādu savda
bīgu svētku un paražu, ka 
mēs paši to dažreiz pat ne
apzināmies, tāpēc labi no
der kāds cilvēks, kas visu 
savu mūžu nav pavadījis 
Latvijā. DEILS DŽOZEFS 
KĪLS (Dale Josepb Kiehl) ir 
no Amerikas Ņūmeksikas 
štata, bet par pārējo lai viņš 
pastāsta pats. 

pārvaldē. 
Darbojos ari finansu un 

budžeta (nodokļu) komisijā. 
Caur to iet visi Saeimas lēmumi 
budžeta jautājumos - kādai insti
tūcijai un kuram pasākumam no
teiktā naudas summa piešķirta. 

Man nav pieņemami principi, 
pēc kuriem ir sastādīts 1996. gada 
budžets. Viens no galvenajiem ie
bildumiem ir, ka valdība budžetā 
neparedz ienākumu pienācīgu 
iekasēšanu. Valsts atklāti atzīst, 
ka liela daļa no ienākumiem aiz
iet budžetam garām, konkrēti -
akcīzes nodoklim. Nepieciešami 
konkrēti pasākumi, lai to novēr
stu. Ierosināts pacelt akcīzes no
dokli situācijā, kad finansu mi
nistrs atzīst, ka 50% no akcīzes 
nodokļa netiek iekasēti. Paceļot 
akcīzes nodokli, radīsies papildus 
ekonomiskā ieinteresētība šo 
nodokli neatmaksāt. 

Pēc manas iniciatīvas ir izvei
dota informācijas tehnoloģijas 
deputātu grupa. Tā kā nāku no 
informātiku aprindām, mani sa
trauc sliktais informatīvais stā
voklis. Nefunkcionē tāda nozīmī
ga datu bāze kā uzņēmumu re
ģistrs. Šī reģistra darba pārtrauk
šanai par pamatu bija ierēdņu 
patvaļīgs lēmums. Iespējams, ka 
tam bija kāds politiskais pasūtī
jums, lai dati reģistrētiem uzņē
mumiem nebūtu viegli pieejami. 
Tāpat šobrīd dažādās datu bāzēs 
tiek uzkrāti vieni un tie paši dati, 
ir centieni dublēties. Ari iedzīvo
tāju reģistram ir vairākas 
kopijas. Nedarbojas elementāra 
komunikācija starp dažādiem 
mezgliem. Sakārtojot valstī 

pārvaldes informatīvo nodroši
nājumu, varētu "nogriezt skā
bekli" daudziem ekonomiskiem 
noziegumiem, tādēļ steidzīgi jā
veic ari muitas kompjuterizācija. 

Izveidoju deputātu grupu, kas 
varētu vispirms novērtēt Saeimas 
informatīvo nodrošinājumu. Tālāk 
varētu pievērsties situācijai valstī 
informātikas jomā. 

-Vai paralēli politikai strā
dājat arī Universitātē? 

- Strādāju Matemātikas un 
Informātikas institūtā par vadošo 
pētnieku. Turpinu savu darbu -
zinātniskās izstrādnes teorētiskā 
datorzinātnē, kas ir saistīts ar al
goritmu pareizības pierādīšanu. 
Ari ar reālā laika sistēmu spe
cifikāciju. Vēl lasu lekcijas Fizikas 
un matemātikas fakultātē dator
zinātņu bakalaura un maģistra 
programmās. Tagad pavasari man 
ir lekciju kurss par programmu 
verifikāciju, par programmu pa
reizības pierādīšanu datorzinātņu 
maģistra programmā. 

- Jūs Saeimā pārstāvat 
Latvijas Universitāti, zināt, 
kāda loma pienākas izglītībai. 

- Sabiedrībā ir jāatjauno iz
glītības un zināšanu prestižs, bet 
to nevar izdarīt ar vienu vai vairā
kiem lēmumiem Saeimā. Vajadzī
ga pašas inteliģences aktīva rīcī
ba, pierādot, ka tā ir vajadzīga sa
biedrībai. Jo citādi notiks, kā tei
cis kāds klasiķis: "Ja tu neiesais
ties politikā, tad tu riskē ar to, ka 
pār tevi valdīs idioti". 

- Ko sakāt par iespējamību 
augstskolas absolventiem 
dienēt armijā? 

- Jāsaprot, ka armijai vajadzī-

GADS LATVIJAS 
UNIVERSITĀTĒ 

protams. Lielāku uzmanību pie
vēršam augstskolas prestiža cel
šanai, popularizēšanai, jo konku
rence starp augstskolām atse
višķās specialitātēs, piemēram, 
ekonomikā, ir ievērojama. 

Liels papildus stimuls darbam 
šogad bija ari jaunās Universi
tātes Satversmes pieņemšana un 
Izglītības likuma apspriešana. 

Situāciju augstākas izglītības jo
mā cerīgāku dara ari 17.novembri 
pieņemtais Augstskolu likums un 
uzsāktā augstskolu akreditācija. 

Universitātē pieaugusi Stu
dentu loma. Aktīvāk Sākusi dar
boties Studentu padome, studen
tu pašpārvaldes fakultātēs. Ļo
ti labi , ka darbojas un tiek 
dibinātas ari dažādas studentu 
organizācijas. Studenti piedalās 
arī LU Senāta un tā komisiju 
darba, tā izsakot un aizstāvot 
savu viedokli." 

Inga Samoviča, Studentu PE 
domes priekšsēdētāja, Ekonomi-
kas fakultātesjfkursa studente:' 
"Liels sasniegums ir tas, ka šogad 
saradušās vairākas jaunas stu
dentu pašpārvaldes, studenti vai
rāk sākuši darboties fakultātēs. 
Vispār studenti ir kļuvuši aktīvā
ki. Tas noteikti ir dažādu studen
tu organizāciju, piemēram, Latvi
jas Studentu apvienības nopelns. 

Esam sapratuši, ka visa lielā 
Universitātes mašinērija strādā kā 
vieriota sistēma. Ari studentu pro
blēmas jārisina vienoti. Jūlijā SP 
plāno visām fakultāšu studentu 
pašpārvaldēm rīkot semināru, lai 

^•tas savstarpēji sapazītos un tiktu 
nodrošināta informācijas apmaiņa 
starp tām. Augusta beigās pare
dzēts šiem cilvēkiem atkal sanākt 
kopā, lai spriestu par lielākajiem 
plāniem nākošajam gadam" 

INGA ULNICĀNE 

AMERIKĀNIS INTERESĒJAS PAR 
LATVIJAS KULTŪRU 

- Es esmu no Dienvidameri
kas, tur ir tuksnesis un ļoti 
karsts. Pēdējos gadus vasarā tur 
temperatūra bija +50°C. Latvijas 
klimats ir ļoti atšķirīgs no tā, ku
rā biju pieradis dzīvot. Lai gan 
Latvijā esmu bijis četras reizes, 
šogad pārdzīvoju šeit pirmo zie
mu, kas man šķita pārāk auksta. 

Pirmo reizi, kad biju Latvijā, 
redzēju Līgo svētkus, kas man bi
ja kaut kas jauns un nepieredzēts, 
jo pie mums tos nesvin. Mana spe
cialitāte ir antropoloģija, bet 
Amerikā to uztver nedaudz citā
dāk nekā Latvijā: pie mums an
tropoloģija sevī ietver arī entno-
grāfiju un arheoloģiju. Tā radās 

ideja rakstāt savu maģistra grāda 
iegūšanas darbu par latviešu Lāgo 
svētku attēlojumu fotogrāfijās. Es 
meklēju dažādu paražu fiksējumu 
fotogrāfijās, bet tas nemaz nebija 
viegli, piemēram, ļoti grūti bija 
atrast fotogrāfiju, kurā būtu attē
lota lēkšana pāri ugunskuram. 
Šobrīd esmu savācis vairāk nekā 
200 fotogrāfijas no dažādiem mu
zejiem un privātkolekcijām, kas 
rāda Līgo svētkus gan pirmskara 
gados, gan padomju laikos, kad 
tradicionālos ozollapu vainagus 
bija aizstājušas sambrero cepu
res, gan mūsdienās. Meklēju tieši 
momentuzņēmumus, jo vēlējos 

(Turpinājums ō. lpp. > 

gi cilvēki, taču nav pareizi baka
laura grādu ieguvušajiem likt die
nēt par ierindniekiem: lēkāt pa ie
rakumiem un ne visai labi orga
nizētā veidā mācīties šaut. Neva
jadzētu piespiest jauniešus pēc 
studijām dienēt. Varētu piedāvāt 
dienēt tādās vienībās, kur inte
lektuālais potenciāls tiek izman
tots, par to piešķirot privilēģijas 
attiecībā uz tā tālāko darbu. Sis 
ir mans personiskais viedoklis. 

- Kādas problēmas redzat 
politikā? 

- Šobrīd ir ļoti liela sāpe par val
dības darbību. Tā ir lielā mērogā 
veiktā privatizācija. Tajā skaitā 
privatizējot valstiski svarīgus 
energokompleksa uzņēmumus, 
valdība ir paredzējusi garantēt par 
76 miljoniem dolāru kredītam 
"Latvenergo" Daugavas HES kas
kādes rekonstrukcijai. Līgums ir 
uzrakstīts tā, ka kredīta neatmak
sāšanas gadījumā pati Daugavas 
HES kaskāde ir jānoformē par ķHu 
šajā aizdevumā. Tāda veida līgumi 
Latvijā nav pieļaujami, jo kaskāde 
ir stratēģisks valsts objekts. Manu
prāt, privatizācija Latvijā rit pārāk 
sasteigti. Tas ir tādēļ, ka Latvijā vēl 
nav radīti priekšnoteikumi ārval
stu investīciju ienākšanai, nav 
radītas tiesiskās garantijas, kas 
ļautu investoram šeit ieguldīto nau
du pēc tam aizstāvēt Tā šajā priva
tizācijā varētu piedalīties tikai vie
tējais kapitāls, taču tas latviešu 
tautai ne vienmēr ir labvēlīgs. Līdz 
ar to vairāk stratēģiskos objektus 
savā īpašumā iegūst austrumu iz
celsmes kapitāls. 

Tomēr šī valdība ir labāka par 
iepriekšējo, jo reorganizācija un 
reformu mēģinājumi notiek. 

Manuprāt, vajadzētu atvērt če
kas maisu arhīvus, lai sabiedrībai 
ir pieeja pie visiem materiāliem. 

GATIS DILĀNS 
(Turpinājums* 

R 
RABBIT - trusis 

to give someone a rabbit-killer 
- austral. - iešķelt, iezvelt kādam 
pa pakausi 

- a blow to the back of the neck, 
like a karate chop -

( I took a rush and gave him a 
rabbit-killer that must haw nearly 
broken his neck. Es ieskrējos un te-
šķēlu viņam pa pakausi tik stipri, 
ka gandrīz salauzu viņam kaklu.) 

ДАТžurka 
smell a rat  amer., brit.  sa

ost ko nelabu; saost mironi 
 to suspect that something is 

wrong 
(The minute I came in, I 

smel Jed a rat. Sure enough, I 
had been robbed. Tieši tajā mi
nūtē, kad es ienācu iekšā, es sa
odu ko nelabu. Skaidrs kā die
nā, es biju apzagts.) 

to be rats, ratty  austral.  būt 
tērētam; ekscentrisks, bezatbil
dīgs cilvēks 

 odd, eccentric, irresponsible 
i I can't make it out at 

all. I believe she's 
gone ratty. Es 
galīgi nevaru to 
izprast. Man 
šķiet, ka viņa ir 
tērēta.) <x 

ratbag-(see 
the previous en
try) 

rathouse -
austral. 

patversme 
- the 

lunatic asvlum 

Nav būtiski - ko un kurā izdevu
mā publicēt, svarīgi ir noņemt 
sabiedrībā spriedzi. Un veicināt to. 
ka cilvēki iesaistās politiskajos 
procesos, "noņemt" viņiem bailes. 
Jābūt pietiekami drosmīgiem iz
teikt savu viedokli un savstarpēji 
diskutēt. 

Uztrauc komunistikās partijas 
funkcionāru pāriešana valsts eko
nomiskajās struktūrās. Jādomā par 
šī procesa maiņu, lai pie darīšanas 
tiktu lietpratēji un Latvijas patrioti. 

Kustība "Latvijai" veido atbal
sta grupas Latvijas pagastos ar 
domu, ka tās varētu startēt paš
valdību vēlēšanās. Gribam savākt 
godīgus cilvēkus, kuri varētu kār
tot pagastu iekšējo dzīvi, jo šobrīd 
atsevišķās pašvaldībās notiek 
neiedomājamas nekārtības. Bieži 
vien vainīgi ari likumi, kuros bū
tu jāizdara grozījumi. 

"Latvijai" Saeimā strādā opo
zīcijā. Tā arī būs viena no mūsu 
darba formām - censties lokalizēt 
kādu problēmu, sniegt grozīju
mus likumos un ierosināt jaunus, 
lai tās novērstu. Cenšamies to 
darīt aizvien efektīvāk. 

- Ko gribat veikt savas dar
bības laikā Saeimā? 

- Galvenā vēlme ir, lai Latvijā 
būtu normāla tiesiskā kārtība un 
normāli apstākļi uzņēmējdarbī
bas attīstībai. Jābūt saprātīgai 
valsts darbībai un tirgus ekono
mikai, - to uzskatu par savu mēr
ķi. Ja kāds šo mērķi sasniegs bez 
manis, es ļoti labprāt atgrieztos 
zinātnē. Man ir kontakti un iespē
jas braukt ārzemju komandēju
mos, lai strādātu kopā ar pasau
les vadošiem speciālistiem, tādēļ 
politikas lauciņu labprāt atstātu. 
Taču izskatās, ka darba šeit ne
trūks un būs jādarbojas! 

MĀRA SADOVSKA 

s 
SARDINES - sardines 

packed in like sardines, packed 
like herrings in a barrel -

amer. = k& sijkes 
muca 

- packed very tightly -
(The bus was full. The passen

gers were packed like sardines. 
Autobuss bija pilns. Pasažieri bija 
kā siļķes mucā.) 

SHEEP-aita/s 

wolf in sheep's clothing - brit. 
= vilks aitādā 

- something threatening dis
guised as something kind — 

(This proposal seems harmless 
enough, but I think it's a wok*in 
sheep's clothing. Šis lēmums 
Šķiet diezgan nekaitīgs, bet es 
domāju, ka tas ir kā vilks aitādā 
tērpies.) 

separate the sheep from the 
goats - amer. - ( look for an ex
ample in the letter G section) 

SPARROWS-zvirbuļi 

sparrows^ geese) flying out of one's 
backside - austral. - saņemt neiz
sakāmu baudu (izteiciens, kurš apzī
mē vīriešu orgasmu dzimumaktā) 

- an expression for the male 
orgasm -

( I exploded with feeling and 
million sparrows flew out of 
my backside. Sajūtas mani 
steigšus atraisīja un es saņēmu 
neizsakāmu baudu) 

(Turpinājums sekos rudenī) 
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LIETUVAS 
REZIDENTS VIESOJAS LU Л 

Lietuvas prezidenta 
A.Brazauska vizīte Latvijas 
Universitātē 6. maijā bija īsa 

tikai pusstunda Prezidents pa

spēja atbildēt tikai uz dažiem 
jautājumiem, bet galvenais no 
runātā, ka sadarbību starp 
Latvju un Lietuvu bieži tikai 
reklamējam, bet kopēju darbību 

traucē iekšējās problēmas. 
Pozitīvais — baltu valodnie

ku darbs. Tiesiskajā sadarbībā 
 kopīgi ejams ceļā uz Eiropas 
Savienību, kopīga cīna ar 
noziedzību, un galvenais -
nostiprināt Austrumu robežu. 

Varētu teikt, ka uzticamies 
viens otram, jo laikraksta 

'Universitātes Avīze" fotogrāfa 
darbarīki pat netika pārbaudīti 
un miesassargi blakus nestāvēja. 
Atvadoties ABrazauska kungs 
teica: "Skatoties uz nākotni, pro
fesoriem vēlu veiksmi, optimis
mu un veselību!" 

ILZE BRINKMANE 

• i 

Dīli 
Attēlā no kreisās Lietuvas prezidents ABrazausks, LU rektors J.Zalps 
un Latvijas prezidents G. Ulmanis 

— V vizīšu 
NEREDZAMĀ PUSE 

DIBINĀTS PROFESORU KLUBS 

PROFESORI MAINA SAVUS UZSKATUS 
Tikai retais no augsti stāvo

šiem Viļņas viesiem, kurus ai
cinājis Lietuvas Prezidents vai 
Ārlietu ministrija, neapmeklē 
Viļņas universitāti. Tādos ga
dījumos viesi un viņu pava
dītāji "izbauda" līdz sīkumiem 
noslīpētu un ar daudzām ie
stādēm saskaņotu "parādi". 
Universitātē ar augsto ciemi
ņu apmeklējumu organizē
šanu un viesu uzņemšanu no
darbojas VU pārvaldnieks doc. 
Sigitas Sunelaitis. Viņam tad 
arī lūdzām pastāstīt par vizīšu 
"neredzamo" pusi. 

Ciemiņu vizītes plāno Proto
kolu dienests. Atbildīgas perso
nas piezvana Universitātei un 
paziņo, kas, no kurienes un kad 
atbrauks. Tad pašiem nākas 
domāt, kur ciemiņu vest un ko 
viņam izrādīt. Tas nav viegls 
darbs, jo katrs solis jāsaskaņo 
ar tādām iestādēm kā Ārlietu 
ministrija, Prezidentūra un 
Galvenā Protokolu nodaļa, ku
rām ir katrai sava nostāja un 
prasības. Tādēļ nākas lavierēt, 
bet mūsu uzdevums ir viens -
pēc iespējas labāk uzņemt cie
miņus. Pagaidām ar šo uzde
vumu esam tikuši galā godam 
un uzkrājuši prāvu pateicību 
krājumu. 

Jūs droši vien interesē kon
krēti piemēri "iz dzīves", tādēļ 
pievērsišos tiem. Nesen vieso
jās Norvēģijas premjerminis
tre G. H. Brundtlande. Pirms 
tam - bija atnākuši Protokola 
dienesta darbinieki, kuriem 
tika parādīta katra taciņa, pa 
kuru tiks vesta premjere. Bet 
notiek arī neparedzēti gadī
jumi. Bija norunāts, ka Nor
vēģijas premjeri sagaidīsim 
pie Filoloģijas fakultātes, bet 
vizītes rītā nospriedām: sēta 
sen krāsota, arī sniega daudz, 
tad labāk sagaidīsim viešņu 
pie Universitātes galvenās ie
ejas - pāris desmitus metru 
tālāk. Pēc šādas "pašdarbības" 
dabūjām pamatīgi "krāgā" un 
tikai tāpēc, ka kontroles die
nesti nevarēja savā starpā vie
noties - kā būtu bijis labāk. A. 
Kvašņevska vizītes laikā ap
sardze pieprasīja, lai no rok
rakstu lasītavas zāles tiktu iz
vesti visi tur esošie ???, ko mēs 

arī izdarījām (ar lielu atvaino
šanos). Norvēģijas premjermi
nistres vizītes laikā atkal iz
skanēja šāda prasība, taču šo
reiz mēs nepiekāpāmies - te 
tomēr ir Universitāte, kurā 
pulsē dzīvība, nevis kaut kāda 
izstāžu zāle. 

Visi Universitātes goda vie
si izdara savus ierakstus īpašā 
grāmatā. Vieni takai parakstās 
un ieraksta datumu, citi izvēr
šas vairāk. Pirms L. Valensas 
un A. Kvašņevska vizītes iera
dās viņu pārstāvji un ierak
stīja iepriekš sagatavotu tek
stu. Bet augstie ciemiņi vēlāk 
tikai parakstījās. L. Valensas 
tekstu mākslinieks rakstīja di
vas stundas. 

Zviedrijas karaļa Kārļa XVI 
Gustava un karalienes Silvijas 
vizītes laikā Mazajā aulā ie
kļuva spilgti izkrāsojusies ga
rīgi slima dāma ar daudziem 
groziem - Universitātes bieža 
viešņa. Apsardze viņu bija no
turējusi par kādu no Universi
tātes profesorēm vai darbinie
cēm, tālab arī ielaida. Tāpat ari 
šīs vizītes laikā vajadzēja iz
mainīt Augstā pāra maršrutu. 
Dienesti bija pamanījuši, ka 
Silvijai kājās ir augstpapēžu 
kurpes un paredzējuši, ka ejot 
pa slīpo celiņu, viņa var paslī
dēt un nokrist. Bieži ir nācies 
cīnīties ar bibliotēkas tualetes 
"pavedinošajām" smaržām. 

* nedaudz saīsināts* 
*LLANA 

B1NKA USKIENE 

Kādā marta pievakarē Uni
versitātes Senāta zālē pul
cējās, jaunu dzīvi uzsākušais, 
Profesoru klubs. Bija aicināti 
visi, kuriem rūp Universi
tātes zinātniskās inteliģences 
stāvoklis. Ieradās apmēram 
30 profesoru. Atklādams 
saietu, Universitātes Rektors 
atzīmēja, ka par profesoriem 
var uzskatīt ne tikai tos, ku
riem ir piešķirts Šis augstais 
grāds, bet arī katru Univer
sitātes mācībspēku. 

Kāds būs šī kluba darbs, ko 
konkrēti tas spēs darīt un kādās 
situācijās tam būs jāpaziņo sava 
nostāja - to tad arī centās no
teikt kluba biedri savā pirmajā 
sapulcē. Kas pamudināja profe
sorus izveidot savu klubu? Gluži 
tāpat kā visiem - grūtais mate
riālais stāvoklis. Taču ar šī klu
ba palīdzību nav domāts atrast 
kādu zelta dzīslu, bet gan kon
statēt, kādēļ zinātniskā inteli
ģence ir nonākusi šādā stāvoklī 
un, ko vajadzētu darīt, lai stā
vokli kardināli uzlabotu. 

Lūk, galvenās sanākšanas 
atziņas: 

1) Universitāte ļoti jūtīgi 
reaģē uz visām izmainām un 
pārvērtībām. Viss, kas labs vai 
slikts notiek Lietuvā - mēs to 
ļoti labi izjūtam. Tādēļ mēs 
nevaram būt vienaldzīgi pret to, 
kas notiek apkārt. Ari Univer
sitātes statūtos ir noteikts, ka 
Universitātei, kad tā uzskata 
par nepieciešamu, ir oficiāli jā
pauž sava nostāja. Tālab arī 
Profesoru klubs ir nolēmis ne-
norobežoties no politikas tās 
vārda plašākajā nozīmē — poli
tikas, kā valsts pārvaldes māk
slas. Universitāte ir pielīdzinā
jusi sevi valstiskām interesēm. 
Tomēr Profesoru klubs nav poli
tiska apvienība vai kādas kon

krētas politiskās partijas veido
jums. Klubs iesaistīsies politikā 
ekonomisku apsvērumu dēļ, 
kaut vai tādēļ, lai būtu nosar
gāta, pagaidām vēl dzīvojošā 
profesūra, nemaz jau nerunājot 
par pārējiem Universitātes dar
biniekiem. 

2) Universitātei ir tenden
ce strauji pārkārtoties uz šo
dienas pieprasītajām zinātņu 
lietišķajām nozarēm. Tas ir ļoti 
pārsteidzošs solis, iedomājoties, 
kas notiks pēc gadiem 10 - 20, 
kad būs Universitātei zudušas 
fundamentālas zinātnes - ķīmija, 
bioloģija, filoloģija un daudzas 
citas. Tikai ar lietišķajām noza
rēm vien - nepietiek, tām līdzās 
ir jābūt nosargātām zinātņu pa-

. matnozarēm, kas ir īstenā valsts 
vērtība, īstenā kultūra. Ja mēs 
Eiropā ienāksim kā rūpnieki un 
patentētāji, tad Eiropas lielās 
universitātes vienīgi sev atstās 
tiesības veidot "lielo" zinātni, bet 
mēs zaudēsim savu vērtības ap 
ziņu, kas ir ļoti bīstami. 

3) Universitāte nespēj "no
pirkt" profesoru kā speciā
listu (nopirkt - labākajā no
zīmē). Vienā, piemēram, Eko
nomikas fakultātē, vienam pro
fesoram iznāk apmācīt 330 stu
dentu, tādēļ, ka trūkst mācīb
spēku. Jaunie, spējīgie studenti 
neturpina strādāt zinātnisko 
darbu, viņi atrod sfēras, kur tiek 
maksāts daudz vairāk. Mācīb
spēki tagad nevar pilnībā nodo
ties savam darbam, jo ir spiesti 
meklēt vēl arī citus ienākuma 
avotus. Nesen pie mums jokoja, 
ka Lietuva var sasniegt Etiopijas 
līmeni, kurā apmācīt studentus 
ierodas pieaicinātie ārvalstu pro
fesori, jo savu speciālistu nav. 

4) Daudzi piekrita domai, 
ka Lietuvas augstskolām va
jadzētu nākt klajā ar inicia

tīvu Valsts atjaunošanas 
programmai. Vajadzētu uzdot 
zinātniekiem sagatavot taut
saimniecības nozaru program
mas. Un Profesoru klubs te 
varētu spēlēt lielu lomu: pie
aicināt inteliģenci, kura būtu 
spējīga piedāvāt Valdībai kon
krētus saimniecības attīstības 
virzienus un pamatotus cēloņus. 
Taču vienlīdz ar bažām tika at
zīmēts, vai Valdības struktūras 
vēlēsies ieklausīties izglītoto cil
vēku piedāvājumos? 

Kā viens no veidiem Kluba 
mērķu sasniegšanai bija piedā
vāts atbalstīt pirmsvēlēšanu 
kampaņās kādas konkrētas per
sonas. Universitāte tās izcels kā 
godīgus, pieredzējušus darbi
niekus, bet galvenais — kā lie 
liskus, augsti izglītotus savas 
nozares speciālistus. Pēc šāda 
kandidāta ievēlēšanas - valsts 
būs saņēmusi garantiju par de
putāta profesionalitāti, bet Uni
versitāte - savu aizbildni par
lamentā. 

5) Sanāksmē svarīgs ak
cents tika likts arī uz jau
natni. Profesūra cenšas panākt 
to, lai katrs jaunietis saprot, ka 
zinības ir svētākā un lielākā 
vērtība. Pašreizējā situācija rā
da, ka daudzi jau par to sāka aiz
mirst. Lai Profesoru kluba 
darbība kļūtu vēl interesantāka 
un auglīgāka, tika piedāvāts uz 
sanāksmēm aicināt ari jaunāka 
gada gājuma kolēģus - jo viņi vēl 
tic, ka var kaut ko izdarīt (no
vest līdz galam), viņu redzesloks 
ir plašāks un viņi ir eiropeiskāki. 

Nobeigumā bija nolemts, ka 
klubs kopāsanākšanas rīkos 
reizi mēnesī un izskatīs tēmas, 
kuras tiks paziņotas iepriekš. 

*saīsināts* 
R STONKU1E 

JAUNIE BALTISTIKAS IZDEVUMI 
'Universitātes Dzīve" izvei

dojusi mūsdienīgu un visai ne
ierastu pasākumu. 7. februāri 
Filoloģijas fakultātē notika 
jaunāko baltistikas izdevumu 
reprezentācija. Docenta B. 
StundŽa vārdiem sakot, tas 
bija pirmais šāda veida pasā
kums Lietuvā. Šodien zināt
niekiem nākas ne tikai nopiet
ni strādāt, bet arī pašiem rek
lamēt savus darbus. 

Grāmatu pieteikumā pieda
lījās fakultātes dekāns doc. K. 
Urba un atzīmēja, ka šajos, ne 

vieglajos laikos, zinātniskais 
process nenoplok, bet pāriet 
pat jaunā fāzē. Ievērojami tika 
pārstāvēti Baltu valodnieku 
darbi. Tie ir: zinātniskā mono
grāfija (prof. A. Girdenas) "Teo
rētiskie fonoloģijas pamati", 
doc. O. Polikava grāmata par 
baltu un slāvu valodu līdzās
pastāvēšanas problēmām, 
prof. A. Rosina "Baltu valodu 
vietniekvārdi: morfoloģija", 
prof. Z. Zinkeviča "Norādes un 
bibliogrāfija", zinātniskie žur
nāli, rakstības pieminekļi (J. 

Paliloņa un V. Jakštienes saga
tavotais M. Daukštas 1595. ga
da Katehisms, vēsturiskās un 
jaunās mācības grāmatas un 
uzskates līdzekļi. 

Pasākuma laikā varēja ari 
iegādāties jaunās Universitātē 
izdotās grāmatas un žurnālus. 
Organizatori cer, ka Šāds ikga
dējs pasākums kļūs par fakul
tātes tradīciju. 

No "Universitas 
Vilnensis" tulkojis 

RIHARDS PLTVČS 
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KIJU 
m o r o s 

STUDENTI 
Viesīte - līdz šim man nezi

nāma vieta Latvyā. Tagad iepa
zīta un liekas jauka, sakopta un 
sirsnīga, jo ļoti viesmīlīgi ir tās 
ļaudis. "UA" uz turieni doties pa-
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T e IR 
jeb, kā teica akadēmiķis Jānis 
Stradiņš - desu mājas (gara 
celtne) pieminas istabas apskatē, 
jo šis ir ari ievērojamā mediķa 
simtās jubilejas gads. "Austrumā" 
darbojas ari Paula Strādina 
mazdēls. 

Viesītē ir ļoti daudz kultūras 
pieminekļu: 1919. gada latviešu 
partizānu cīņām pret vāciešiem 
veltīts piemineklis ar uzrakstu 

"Brīvība -

MĪTISKO •$№<£№... 
dzekļu tās uzturēšanai. Toties 
daudz paveikts, lai nosauktie ob
jekti un no jauna celtie - kultūras 
pils, skola, atpūtas bāze "Pērlīte" 
- priecētu pašus un viesus. Tie
šām vērienīgas un skaistas celt
nes. Šeit ir pat bānītis, kas taisīts 
1916. gadā, ir bagātīgāks vīna 
kalns nekā Sabilē (ap 90 šķirņu un 
400 stādu), ir ari mīlnieku kaps, 
kurā guldīta Anželika Bērena, kas 
nelaimīgi mīlējusi un devusies 

& Mmm 

Strādājot Sērpinu pilskalnā, kopējā devīze 
bija: "Ikvienam roka jāpieliek... " 

mudināja akadēmiskā vienība 
"Austrums", jo Viesīte jeb Āžu 
miests atrodas Sēlijā un Kultū
ras fonda organizēto pasākumu 
ietvaros beidzās Sēļu gads. Dau
dzi kultūras darbinieki, ari kul
tūras ministrs O.Spāritis bija klāt 
Paula Strādina bērnības mājas 

I 

•-jr 

dzīvība Lat
vijai", ļoti oriģināli un arhitekto
niski interesanti veidota Viesītes 
Brīvības baznīca (1939 - 1994), 
uzmanību saista Sunākstes baz
nīca un Stendera kaps... Šobrīd ie
spējams jebkuram savā īpašumā 
iegūt Vārnavas muižu, jo trūkst lī-
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nāvē. Tiesa sen, bet to apmeklē 
tāpat kā Turaidas Rozes kapu 
Siguldā. 

Par Selgas vietu un lomu pār
sprieda Sēļu gada noslēgumam 
veltītajā konferencē. Vakarā kopā 
ar Viesītes pašdarbniekiem dzie

dāja, dejoja un alu dzēra gan vie
nības "Austrums", gan "Līdums", 
gan "Latviete", gan "Dzintars", 
gan korporācijas "Daugaviete" un 
"Fr. Metro politana" pārstāvji. Lai 
ari kopīgi līksmojot bija sagaidīta 
svētdiena un Vasaras svētki, stu
denti devās nedaudz uzpost, t.i., 
attīrīt no kokiem un krūmiem uz
eju Sērpinu pilskalnā, kas ir ne
pārprotams kultūras 
piemineklis. Sērpinu pilskalns 

atrodas kalnotā apvidū bi
jušajā Vārnavas pagastā pie 
bijušajām Sērpinu un Pils-
zemnieku mājām. Pirmās 
ziņas par pilskalnu 1882. 
gadā sniedza A.BīlenŠteins, 
kurš kalnā izdarīja arī 
pārbaudes rakumus. 1926. 
gadā Sērpinu pilskalna 
aprakstu un uzmērījumu 
publicēja E.Brastiņš. Pilskal
nā un apmetnē uzietie 
atradumi ļauj tā izman
tošanu datēt ar m.ē. 1. g. t 

Visi strādāja dūšīgi, lai 
ari lija. Un strādāt Vasaras 
svētkos, bet jācer, ka tas būs 
svētīgs darbs un kāds Latvi
jas stūrītis kļūs mums pazīs

tamāks un tuvāks, tāpat kā 
cilvēki, kas tur satikāmies. Ne 
velti autobusu, kas mūs veda, ro
tāja uzraksts: "Akadēmiskā vie
nība "Austrums" un draugi". 

ILZE BRINKMANE 

JUS AICINA LATVIEŠU KATOĻU 
STUDENTU APVIENĪBA "DZINTARS" 

Pēckara gados emigrācijā 
esošie latviešu katoļu studenti 
saprata nepieciešamību pēc vie
notas organizācijas, kas palīdzē
tu nostiprināt saikni ar Tēvzemi, 
Kristus baznīcu, kā ari veidot 
sakarus ar citu tautu katoļu 
studentiem. Tā latviešu studen
ti, ar katoļu garīdznieku atbalstu 
Gotingenā, Vācijā, 1947. gada 2. 
februāri dibina Latviešu Katoļu 
studentu apvienību "Dzintars". 
Organizācijas devīze ir "DEO ET 
PATRIAE" (Dievam un Tēvijai). 
Tās mērķi: apvienot, vadīt un 
audzināt latviešu katoļu studen
tus saskaņā ar Kristus baznīcas 
mācību un akadēmiskajām tra
dīcijām, sniegt biedriem garīgu 
un materiālu atbalstu; pārstāvēt 
biedrus starptautiskajā laukā. 

Organizāciju reprezentē krā
sas, kas redzamas uz studentu 
cepurītēm un krāsu lentēm. Tas 
ir zils - Dievmātes un cerības 
krāsā, dzeltens un balts - Pā
vesta krāsas, sarkans ar baltu 
- Latvijas karogs. 

LKSA "Dzintars" vada prezi
dijs, un pati organizācija sīkāk 
iedalās vienībās, kuru priekšgalā 
ir seniori. Apvienības biedri reizi 
divos gados sasauc kongresu. 

LKSA "Dzintars" ir ari Starp
tautiskās organizācijas "PAX 
ROMĀNA" biedrs. 

Daudzi dzintarieši, ieguvuši 
izglītību Eiropā, vēlāk pārcēlās 
uz ASV, Kanādu, Austrāliju, 
turpināja "Dzintara" tradīcijas 
un dibināja atsevišķas vienības. 

Šobrīd pasaulē ir apmēram 
250LKSA "Dzintars" biedru, kuri 
aktīvi darbojas ASV, Čikāgā, 
Grand Rapidos, Toronto, ari Lat
vijā. Apvienībai ir garīgs vadītājs 

- kapelāns. Šobrīd visas lielās 
apvienības kapelāns, kurš atbild 
par vispasaules dzintariešiem, ir 
bīskaps Antons Justs. 

Eiropas vienības centrs ir Prāga, 
kur mīt Eiropas vienības seniors. 

Deviņdesmito gadu sākumā, 
kad emigrantiem kļuva iespē
jams pārcelties uz dzīvi Latvijā, 
mūsu zemē sāka atdzimt dau
dzas studentu organizācijas un to 
starpā arī "Dzintars". 

Katoļu baznīcā ap prāvestu 
Antonu Smelteru pulcējās aktī-

seniors - Tomass Jāņkalns. Inte
resanti, ka vienībā ir ari divi 
jauntapušie bīskapi-Antons Justs 
un Andrejs Brumānis. Svētīgākie 
"Dzintara" pasākumi ir reko-
lekcijas, referāti. Vienībā ir 
vairākas paaudzes, kas viena no 
otras var daudz ko gūt un mācīties. 

Latvijas "Dzintars" uztur sa
karus ar dāņu jauno katoļu or
ganizāciju. Pagājušajā gadā no
tika dzintariešu organizētā 
dāņu-latviešu jauniešu nometne 
Subatē. Tajā varēja izglītoties, 
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"Dzintara "jaunie krāsneši 1993.g. Reiterna namā 

vi studenti, kuri gribēja darbo
ties Latvijas labā, palīdzēt stu
dentiem, nest kristīgo garu Lat
vijas augstskolās. Vienība 
"Dzintars" oficiāli tika nodibi
nāta 1992. gada 18. augustā un 
tika iesvētīti pirmie 10 krāsneši. 
Arhibīskaps J. Pujāts par apvie
nības kapelānu iecēla Antonu 
Smelteru. 

Šobrīd jau strādā 5. vienības 

iepazīties, atpūsties un sportot. 
Tāda pati nometne notiks ari 
Šovasar no 20. līdz 27. jūlijam. 

Interesanti, ka dzintarieši 
var būt gan studenti, gan stu
dentes. Tā ir kolorīta vienība 
Rīgā. Pa šiem četriem gadiem 
ari garīgā ziņā biedri daudz ie
guvuši. Atradusi kopīgu valodu, 
pat apprecējušies. Ir jau nosvi
nētas četras dzintariešu kāzas. 

Latvijas "Dzintarā" ir 47 piln
tiesīgi biedri un 40 kandidāti Lat
vijas vienībā galvenokārt pār
stāvēta Tehniskā Universitāte, 
Latvijas Universitāte, Mākslas 
akadēmija, Mūzikas akadēmija 

Dzintariešu pulkā ir tādi sa
biedrībā zināmi cilvēki kā Saei
mas deputāte Anta Rugāte, LU 
docente Anastasija Stikāne, 
Paula Strādina slimnīcas noda
ļas vadītājs Jāzeps Baško, Ties
lietu ministrijas Reliģisko lietu 
departamenta darbinieks Juris 
Zālītis un citi. 

Lielākais ir gada svētku kon
vents. Pagājušajā gadā tas no
tika 19. augustā Arhitektu na
mā. Bija Ziemassvētku un Liel
dienu svinēšana. Uz lekcijām 
dzintarieši ļoti daudz aicina 
priesterus un mūkus, un tās ir 
ar garīgu ievirzi. 

Arī jūs, ja esat vēl studenti 
vai jau absolvējuši augstskolu, 
Latviešu Katoļu studentu apvie
nība "Dzintars" aicina savā pul
kā. Tās mājoklis atrodas Rīgas 
Katoļu kūrijā. Informāciju par 
"Dzintaru" var gūt pie seniora 
Tomasa Jāņkalna, tālr. 361461; 
viceseniora Jāzepa Baško, tālr. 
7-334058; sabiedriskās audzi
nātājas Ievas Pētersones; tālr. 
341307; sabiedriskā audzinā
tāja Ulda Vērdiņa, tālr . 7-
220060 un 456508 (mājas tālr.). 

Uz saredzēšanos! 

Par Latviešu Katoļu 
studentu apvienību 

"Dzintars" interesējusies 
"MĀRA SADOVSKA 

.PROFESORA 
JANA ĀBOLIŅA 

'DEVUMA ' 
IESKATOTIES 

Šis - 1996. gads ir Jāņa Ābo
liņa 90. dzimšanas dienas gads. 
11. marts ir profesora pēdējā dar
ba diena pirms sešiem gadiem. 
Tādēļ tieši šajā dienā notika vē
rienīga konference veltīta profe
sora grūti aptveramajam devu
mam. Rokraksti, aprēķini, zīmē
jumi, projekti ir mērāmi metros. 
Vēl neviens nav mēģinājis sa
skaitīt to visu kopējo lappušu 
daudzumu. Konference notika Rī
gā Latvijas Universitātē. Visre
prezentablākajā telpā - Mazajā 
aulā. Te pasludināja Latvijas 
Universitātes izveidi 1919. gadā. 
(..) Te 1938. gadā Jānis Āboliņš 
aizstāvēja savu pirmo zinātnisko 
darbu jeb kā to rakstīja tajā laikā 
pro venia legendidarbu. 

Šajā paša kancelē, kur pirms 58 
gadiem stāvēja Jānis Āboliņš, Lat
vijas Universitātes rektors, profe
sors, habilitētais fizikas doktors 
Juris Zaķis atklāj profesoram 
veltīto konferenci. Apsveicis Ābo
liņa kundzi un dižģimeni, rektors 
saka, ka šai Alma mato* pasaulē ir 
daudz dižu un talantīgu bērnu. 
Viņu saimē ir profesors Jānis Ābo
liņš. Rektors J. Zaķis citē profesora 
drauga - pasaulē pazīstamā 
zinātnieka enerģijas jomā Antona 
Kroma rakstīto: "(..) jāsaka, ka 
garajos pasaules ceļos par to zinī
bu pūru, ko Latvijas Universitāte 
mums ir devusi bagāžā, nekad nav 
bijis jākaunas; taisni otrādi, esmu 
bijis arvien uz to lepns (..)"". Uni
versitātes rektors apbrīno Jāņa 
Āboliņa darbīgo mūžu un saka, ka 
viņš kā fiziķis to nespēj izvērtēt, 
tādēļ novēl raženas sekmes tiem, 
kuri to Šodien darīs. 

Profesora J. Āboliņa students, 
darba biedrs zinātnē (kaltes) un 
šī darba turpinātājs Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes 
zinātņu prorektors profesors Ed
vīns Bērziņš tēlaini paver spilgtā 
mūža lappuses. Klātesošie ar 
lielu gandarījumu uzņēma viņa 
teikto, ka LLU ir nodibināta pro
fesora Jāņa Āboliņa balva. 

Profesoru te mm kā virtuozu 
un talantīgu pedagogu un atzīmē, 
ka viņš pēc kāda garāka teorētis
ka lasījuma vienmēr teicis: "Ta
gad mazs ziediņš". 

Konferences pirmā daļā runā 
profesora bijušie studenti, darba 
biedri - profesori Jānis Ozols, Er
nests Jurevics, Vilnis Gulbis, 
Imants Ieviņš, Pāvils Zariņš, do
centi - Aleksejs Daņilevičs^ Sigis
munds Timšāns un Harijs Zīgurs. 

Konferences gaitā arvien vērie-
nīgāk atklājas Jāņa Āboliņa ta
lants. Droši vien jau ģenētiski 
mantots. Taču nenoliedzami vei
dots ģimenē un darbā. Ari viņam 
Alma mater - Latvijas Universi
tāte - ir bijusi laba māte. Te viņš 
kļuvis bagāts. J. Āboliņš pieņem 
darba piedāvājumu Lauksaim
niecības mašīnu kabinetā Latvijas 
Universitātē. Te viņa tālāko ceļu 
veido Latvijas Lauksaimniecības 
mehanizācijas zinātnes pamatli
cējs Latvijā vēlākais profesors 
doktors Arvīds Leppiks. To, ka Jā
nis Āboliņš ar pirmo darba dienu 
sāka rakstīt darba žurnālus - die
nasgrāmatas, vairāki pētnieki uz
skata par A. Leppika nopelnu (To 
A. Leppiks vēl mēģinājis īstenot 
pēc Otrā pasaules kara, veidojot 
jaunāko zinātnieku paaudzi). 

Pieminas brīdis I Meža kapos 
būs Rīgā, Jāņa Āboliņa dzimšanas 
dienā - 22. jūnijā pīkst 12.00. 

SIGISMUNDS TIMŠĀNS 



Ceturtdiena, 1996.gada 30.maijs 
universitātes 

5 

»IVÄS STARP KVALITĀTI UN KVANTITĀTI 
JEB DUBULTS NEPLĪST 

Ir studenti , kam pro
blēmas sagādā studijas vie
nā fakultātē. Ir studenti, 
kas paspēj apvienot mācī
bas divās studiju program
mās Universitātē, bet ir ari 
tādi studenti, kam vienlai
kus izdodas studēt divās 
augstskolās. Kā tad sokas 
šiem pēdējiem, 'Universi
tātes Avīze" centās uzzināt 
no viņiem pašiem. 

VIEGLI TAS NAV 
- saka Zane Eniņa. LU Fi

loloģijas fakultātes Komunikācijas 
un žurnālistikas nodaļas un Me
dicīnas akadēmijas Farmācijas 
fakultātes I kursa studente un 
turpina - tas ir grūti tāpēc, ka 
katrai no šīm augstskolām ir sava 
specifika, tās ir pilnīgi "kājām gai
sā". Priekšmeti gandrīz nedub
lējas, izņemot informātiku un 
angļu valodu. 

- Kā tu nolēmi sākt studijas 
divās augstskolās uzreiz? 

- Beidzu vidusskolu un īsti ne
zināju, ko vispār gribu studēt. Iz
domāju iet uz žurnālistiem, un tad 
notika kaut kāds debesu brīnums 
- man bija viena publikācija, bet 
es dabūju desmit balles un mani 
tur uzņēma. Savukārt māmiņai 
par prieku un tā pajokojoties, es 
iestājos farmaceitos. Sākumā to 
visu neņēmu nopietni, bet tad, kad 
pamācījos, sapratu, ka farmaceitos 
ari ir interesanti. Nolēmu - kamēr 
varēšu, vilkšu abas divas. 

Palīdz apbrīnojamā mācībspē
ku pretimnākšana—viņi ir ar mie
ru strādāt un pieņemt mani visā
dos laikos, citādi nebūtu iespējams 
daudz ko izdarīt. 

- Un tev nekad nav bijušas 
problēmas ar mācībspēkiem? 

- Protams, ka ir bijušas. Ir mā
cībspēki, kas pasaka—nu tā ir jūsu 
problēma. Tad uz brītiņu paliek tā 
jocīgi ap dūšu. Bet pēc tam jau 
atkal vajag iet un runāt Ja mācīb
spēks redzēs, ka tev ir tā gribē
šana, tad viņš nāks pretī un ar tevi 
strādās. Lielākā daļa mācībspēku 
ir ļoti saprotoši. Bez tam abās 
augstskolās man ir brīnišķīgi 
kursabiedri. 

- Un kāda vispār ir ap
kārtējo attieksme pret tavām 
studijām divās augstskolās? 

- Attieksme ir dažāda. Viena ir 
tāda skeptiska: "Tu sevi iznieko", 

'Atkarībā no kvantitātes mainās 
kvalitāte". Otra ir apbrīnas pilna. 
"O, kā tu tā vari?" Ir daudzi cilvēki, 
kas saprot , ko es gribu un viņi 
man tiešām palīdz. 

- Kādas ir galvenās pro
blēmas, apvienojot studijas 
abās augstskolās? 

- Lielākā problēma ir tā, ka 
akadēmijā ir tādas trīs, četru stun
du garas nodarbības, kur, ja neesi 
ieradies, ir jāatstrādā, un akadē
mijā tas notiek par maksu. Ir 
mācībspēki, ar kuriem var saru
nāt, ka varēs iet atstrādāt kavē
jumu pie citas grupas. 

t 
Zane 

Ir ļoti grūti, kad sevi ir jāpie
spiež, kaut ko darīt. Kad visu die
nu esi nomācījies ķīmiju un vakarā 
ir jāpiesēžas un jāuzraksta radošs 
raksts, kas nākošā rītā jau ir jā
nodod, bet galvā ir tikai formulas, 
tad ir grūti. Kopš es esmu sākusi 
mācīties akadēmijā, es mazāk rak
stu. Vidusskolas laikā ļoti daudz 
rakstīju. Man nebija svarīgi, vai 
kāds to lasīja vai nē, man bija 
vēlme rakstīt. 

- Akadēnuja "nogriež spār-
niņus'7 

- Ne gluži. Bet tā ļoti piezemē. 
- Kāda izskatās tava "darba 

diena'? 
- Iepriekšējā vakarā es izvēlos, 

kurā augstskolā man būtu vēr
tīgāk ierasties. Ja Universitātē ir 
lekcijas, kuras nedrīkst kavēt vai 
tādas, kuras man ļoti patīk, tad es 
eju uz Universitāti. Kopumā ap
mēram trīs ceturtdaļas laika es 
pavadu akadēmijā. 

- Kādas ir galvenās atšķirības 
starp abām augstskolām? 

- Atšķirības ir milzīgas. Būs ļoti 
slikti, ja tu kā žurnāUsts ielaidīsi 

kādu kļūdu, bet, ja tu kā mediķis eksāmeniem, bet ekonomistos bez 
iedosi nepareizas zāles vai zāļu devu, iestājeksāmeniem neņēma. Vēlāk 

Mārtiņš 

tad tas jau var. beigties letāli. Tur ir 
tā starpība, un tas izpaužas ari visā 
mācību procesā. Akadēmijā ir lielāka 
disciplīna, tur ir ļoti lieli un smagi 
priekšmeti. Ja akadēmijā ir noteikts, 
ka kāda nodarbība vai stunda būs. 
tad tā ari notiks. Univer
sitātē ir tāda priekšrocība, 
ka tur ir diezgan liela demo
krātija, ar mācībspēku vari 
parunāties kā pieaudzis 
cilvēks ar pieaugušu, 
attieksme ir cilvēcīgāka. 
Tas ir labi, ja vienā vietā ir 
tāda ļoti liela kārtība, bet 
otrā ir lielāka brīvība. 

- Kurā no abām spe
cialitātēm tu varēta 
darboties nākotnē? 

- Ja iestājoties Uni
versitātē domāju kļūt par 
žurnālisti, tad tagad es
mu sapratusi, ka farmā
cijā paveras ļoti lielas ie
spējas. Pieļauju, ka abas 
specialitātes varētu ap
vienot, piemēram, raMstit 
par medicīnu. 

- Kam tev vēl bez abām 
augstskolām atliek laika? 

- Rakstu akadēmijas laikrak
stam "Pulss" un zinātniski prak
tiskam un informatīvam farmā
cijas žurnālam "Materia Medica". 
Darbojos korporācijā "Selga". Ru
denī vēl dziedāju kori, mācījos is
landiešu valodu un gāju autova
dītāju kursos. Piedalos farmācijas 
studentu aktivitātēs. 

Vai atliek laiks arī iz
klaidēm? 

- To jau bieži prasa. Ir vai nav 
laika, es to daru. No tā nevar at
teikties. Ksi students, tas arī nes 
šo pienākumu. 

DIVAS DAŽĀDAS SPECIA
LITĀTES 

Mārtiņš Krieviņš apvieno mā
cības LU Fizikas un matemātikas 
fakultātes datorikas nodaļas 3.kur-
sā un Rīgas Ekonomikas augst
skolas 1.kursā. Pusgadu studējis 
ari Termiskajā universitātē. 

- Uzreiz pēc skolas iestājos Lat
vijas Universitātē. Kad atvērās 
Ekonomikas augstskola, tad tā kā 
man bya interese par ekonomiku un 
šī skola piedāvā labu izglītību, mē
ģināju tajā stāties. Esmu tajā stājies 
divas reizes un ar otro reizi iestājies. 

- Vai nav bijusi doma stu
dēt ekonomiku LU? 

- Bija tāda doma, bet kad va
sarā pēc vidusskolas notika iestāj
eksāmeni augstskolās, biju ķī
mijas olimpiādē Itālijā. Pēc tam 
fizmatos mani paņēma bez iestāj-

gan esmu stājies LU ekonomistos, 
bet nesekmīgi. 

Studējot LU II kursā, pusgadu 
studēju ekonomiku Tehniskajā 
universitātē. Tur man nepatika 
visi laboratorijas darbi, fizikas, ķī

mijas. Tas viss nav vajadzīgs 
ekonomistam. 

- Iestājoties Ekonomikas 
augstskolā, tev nebija doma 
pamest studijas LU? 

- Nē, jo žēl to divu gadu, ko tādā 
gadījumā es "nomestu zemē". 

- Kā izdodas studijas abās 
mācību iestādēs apvienot? 

- Praktiski es Ekonomikas 
augstskolā mācos visu, kas tajā ir 
jāmācās. Uz Universitāti lielā
koties aizeju nolikt eksāmenus, 
nodot mājasdarbus un uzrakstīt 
kontroldarbus. Ja sanāk, tad aiz
eju uz kādu lekciju. 

- Kāda ir mācībspēku attiek
sme, ka tu neej uz lekcijām? 

- Mācībspēkiem ir vienalga, vai 
studenti nāk uz lekcijām vai nenāk. 
Tagad jau tas vairs nav tik svarīgi. 
Man noteikti būtu bijušas ļoti lielas 
problēmas, ja es būtu mēģinājis 
mācīties pirmā kursā abās vietās. 

-Vai mācoties tikai vienā 
no augstskolām, tu veltītu vai
rāk laika un uzmanības tās 
priekšmetiem, nekā tagad? 

- Diez vai. Mācoties tikai Uni
versitātē, papildus mācībām ari 
strādāju. Nedļomāju, ka izglītībai 
turpmākajā dzīvē būtu tik liela 
nozīme, lai tai veltītu tik daudz 
laika, tāpēc nepieciešamas arī 
citas aktivitātes. 

- Kādas, piemēram? 
- Es jau pirms iestāšanās Eko

nomikas augstskolā sāku darboties 
organizācijā ATESEC. Esmu "AIE-
SEC Rīga" viceprezidents. Nedaudz 
darboios ari Latvijas Studentu Ap

vienībā un Ekonomikas augst
skolas Studentu Asociācijā. 

- Ar ko abas augstskolas 
atšķiras? 

- Ekonomikas augstskolā ir 
labāks tehniskais nodrošinājums -
labas telpas, datori, arī iespējas 
mācīties - lekcijās mācībspēks ne 

tikai stāsta, bet rada arī 
vizuālo informāciju, ir 
grāmatas, kur apmēram 
to pašu var ari izlasīt, tiek 
izdoti materiāli "uz ro
kas". Tāpēc prasības at
tiecīgi pēc tam ir krietni 
lielākas. Tajā apgūstamie 
priekšmeti ir vairāk 
orientēti uz praksi, Uni
versitātē daudzi priekš
meti ir derīgi varbūt 
vienīgi tad, ja cilvēks vē
las kļūt par zinātnieku. 

- Vai arī studenti 
abās augstskolās ir 
atšķirīgi? 

- Domāju, ka stu
dentiem Ekonomikas 
augstkolā varētu būt lie
lākas personiskās ambī

cijas, pašvērtības izjūta. Viņi vai
rāk ir karjeristi. 

- Ar kuru no abām specia
litātēm tu saisti savu karjeru? 

- Par to man vēl īsta priekš
stata nav, tāpēc vasaras prakses 
laikā vēlos pastrādāt kādā audi
torfirmā, lai uzzinātu kā tur no
tiek ikdienas darbs. Varbūt nā
kotnē varēšu abas specialitātes 
apvienot - strādāt ar informācijas 
tehnoloģijām. 

Sarunu ar Mārtiņu pusvārdā 
pārtrauc kāds viņa kursabiedrs 
Uzzinājis, ka tiek mēģināts no
skaidrot, kā Mārtiņam izdodas 
vienlaicīgi mācīties divās augst
skolās, viņš izsaka savu versiju par 
šo tēmu: 'Es nedomāju, ka viņš 
mācās, viņš tikai atnāk uz augst
skolu. Atklāti runājot, viņš vien
kārši nemācās." 

Kā redzams, viedokļi gan pa
šiem studentiem, gan cilvēkiem no 
malas par studēšanu divās augst
skolās ir atšķirīgi. Var jau būt, ka 
kvantitāte mazina kvalitāti. Taču, 
kā saka tautas paruna: "Dubults 
neplīst", un ļoti iespējams, ka divi 
augstskolu diplomi nākotnē kā
dam pavērs daudz plašākas iespē
jas nekā viens. To, ka Šāda cerība 
ir daudziem, liecina tas, ka rudenī 
daudzi uzsāk studijas divās augst
skolās. Daļa no viņiem iztur mē
nesi, citi—līdz pirmajai sesijai, bet 
tikai dažiem izdodas, paralēli stu
dējot divās augstskolās, abas ari 
godam pabeigt. 

INGA ULNICĀNE 

(Turpinājums. 
Sākumu skat. IJA "nr. 24) 

Būdams piedzīvojumu kārs 
latvju zellis, es kopā ar pāris sa
viem jauniegūtajiem draugiem -
igaunīšiem - bāleliņiem -, kādā 
karstā vasaras nakti devos ielās 
meklēt izklaidi. Bijām nodomāju
ši sameklēt kādu daiļu deju placi 
ar bāriņu, lai iegūtu pareizo 
priekšstatu par nakts dzīvi. Tad 
nu klausies, kā mums gāja, lai arī 
Tev šīs svarīgās ziņas garām neie
tu. Līksmā solī, čāpojot pa Brod
veju, kas ir visā plašajā pasaulē 
pazīstama izklaides iela, mēs ielū
kojāmies bāros un bāriņos, resto
rānos un restorāniņos, bet kā ne
varējām, tā nevarējām atrast īsti 

patiesu izklaižu klubiņu. Pēc kā
das stundas jau galīgi sagurām, 
iemalkojām aliņu un sapratām, ka 
mūsu piegājiens i r kļūdains, proti, 
vajag noķert kādu zinātāju. Do
māts - dariis! Jau pirmais noķer
tais zēns mums paskaidroja, ka 
pats asākais disko esot meklējams 
zem nosaukuma ' Lime&Lemon 
Lai ari nosaukums dīvains, tomēr 
vieta izrādījās tiešām garā gājiena 
vērta Abijusī baznīcā pārtaisīta 

t par četru\stāvumūzikas klubu ar 
trijām dejk-zālēm un visādām iz* 
virtībām. Jauka vieta! V 
ka alus dārgs un mūzika dikti U 
no. Tomēr jāatzīst, ka tik kvalita
tīvu deju mūziku es vēl nebiju" 
dzirdējis, lai ari ritms ir bum-bum-
bum, tomēr diezgan iespaidīgi. 
Tīri stilīgi bija iztaisīts tāds 
funktieris, kā deju uzmundri
nāšana, resp , deju zāles vidū uz 
postamentiem dejo kādas tris 
meičas ar lieliem sirsniņu plakā
tiem uz vēdera. Profesionāles* Seit 
urī pirmo reizi ieraudzīju kādas 
pāris smukas amerikāņu meite

nēs'jo citādi N. Y. ir pilnīgs bez 
ceris. Visi ļautiņi tādi bezveidīgi 
melnīgsnējiun nesmuki pēc ve 
Bet atpakaļ pie lietas! Vakars 
turpinājās1 Kad domas j ; 
nesties uz gulēšanu, mēs 
kompāniju metamiem ārā no ta 
briemīgā tusiņa un ieskrējām ro
kas vīram, kurš par varītēm pie 

Brauciena beigās šoferim iedevām 
krietnu dzeramnaudu, par ko viņš 
mūs vēl nobildēja Lūk! Tā dzīvo 
studenti N. V Ja to zinātu pilsonis 
Soross! \ r 

kādi jautājumi, tad lūdzu griezies 
pie Anri, tagad esmu eksperts! Tā 
kā vēstule ir sanākusi krietni ga
ra, tad tagad beigšu. Nobeigumā 
vēl pateikšu, ka tagad esmu pār-

Jā, tad vēl es apskatīju jauko vācies uz citu pasaulē izslavētu 
ds i sievieti ar lāpu rokā. Viņas vārds izklaides vietu - Kalifornyu. Ma-

i> Brīvības statuja, bet atrašanās nas mājas uz nākamajiem devi-
•Kista - personiskā saliņa paša ņiem mēnešiem būs štata galvas-

dāvājStefū^ paviztnāt arlimo. No Manhatenas salas gaļā,- tur kur pilsēta Sakramento. Uz kartes tā 
sakumā atteicām, kā jau nabaga satek un uz okeānu plūst Hudzo- meklējama blakus San Francisko, 
studenti, tomēr tad nolēmām sūtīt nas un East river upes i vispār tāJRlūk! Jau esmu te pavadījis kriet-

N. Y. sastāv no vienām salām, nas tris nedēļas. Studēju, sauļojos, 
tādēļ ari veidojas no četrām da- rāp jos kalnos, apceļoju šo skaisto 
ļām - Manhattan, Brooklyn, zemi un peldu baseinos zem 
Queens, Bronx). Tā uz bildēm palmām... Par to visu Tu uzzināsi, 
viņa ļoti skaista ir 'domāta sievie-ļļja paliksi kopā ar mums (gluži, kā 
te ar lāpu), bet īstenībā ir tāda NTV-5 reklāmās sanācāt), 
padrukna madāmiņa. Man jau Lieli sveicieni visiem jaukajiem 
labāk patīk slaidākas sievietes. pilsoņiem, kas mani vēl atceras, 
Bet varbūt man nav taisnība? 

jau labāk zina par tām ANRi 
sievietēm.bet tieši francūži, fc.sk. 
msjē Eifelis. izveidoja šo skulp-ļP P. S. Vai meitenes Latvijā 
tūru un uzdāvināja Amerikas.Joprojām tikpat skaistas? 
Savup.otajām Valstīm* P. S. S. Vai Tu zini, kas ir 

lietas, runājot pa 

pie velna naudas ekonomiku un 
paņēmām ar* to limo. Visi astoņi 
salecām iekšā, ka prieks, un va
ļējām cauri visai Manhatenai uz 
māju. Kas par jautru braucienu 
sanāca! Un kas tik tajā auto iekšā 
nebija! TV un video, stereo un 5u-
pei ādas dīvāna-visas mašīnas 
garumā. Kā jau Tu noproti, mēs 
mierā sēdēt negrasījāroies!. Ņē! 
Mēs vu"inājām logu stiklus, lūku 
un Šoferi nodalošo deniņu. Mūzika 
skanēja uz to skaļāko, zibspuldzes 
mirdzēja uz asāko! Pasi b 
ārā.pa logiem un jumta lūku. lai 

. - ' • i t a s 
jo brašāk izbaudītu šo Stellu paaaulešgalvaspilsēta 

>asaules skaistāka pilsēta? Aha! 
fa nezini, tad paprasi man! 

http://fc.sk
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АЙ TĀDA IR DZiVE! 
Katrām kopmītnēm ir sava vēs

ture, tāpat kā skolām, augst

skolām un vienkārši mājām, savi 
notikumi un savi varoņi. Tālival
ža ielā lb atrodas Latvijas Univer
sitātes studentu kopmītnes. Tagad 
tur mitinās pārsvarā humanitāro 
zinātņu studenti, bet agrāk 
kopmītnēs dzīvoja arī juris
prudenci studējošie. Par vienu no 
tiem, sauktu par Arti jeb Arču, Tei
kas kopmītnēs joprojām klīst 
nostāsti, lai gan Artis tur vairs 
nedzīvo. 

Artis ir vidēja auguma brū
nēts, vienmēr kārtīgs un pieklā
jīgs, kurš nekad neatļaujas vulgā
ras rupjības - nedz vārdos, nedz 
darbos. Pret visu un visiem, viņš 
vienmēr izturas atturīgi, apdo
mīgi, un ir nedaudz sarkastisks. 
Piedāvāju lasītāju uzmanībai da
žas teikas par ArČu, kurš ir sla
vens ar savu neizsīkstošo izdomu. 

Pirmā Teikas teika jeb īsa 

Vai arī pragmatiķis, 
kad runa ir par mīles
tību? Atbildi PAREIZI 
vai NEPAREIZI. 

1) Ikviena dzīvē ir viena īstā 
Mīlestība. 

2) Šķiršanās uz laiku liek ilgo
ties vienam pēc otra vēl stiprāk. 

3) Kad divi cilvēki ir patiesi ie
mīlējušies, greizsirdībai viņu at
tiecībās nav vietas. 

4) Materiālajam nodrošinā
jumam ir neliela nozīme attiecību 
stabilitātē. 

5) Iemīlējies cilvēks spēj visu. 

pamācība pirmkursniekiem. 
Septembri Arfa redzēja, ka kop

mītnēs ievācās jaunie studenti -
pirmkursnieki. Protams, ka vi
ņiem nebya ne jausmas par kop
mītnes iekšējiem noteikumiem, un 
kur nu vēl par nerakstītajiem... 
Artis, kurš ne pirmo gadu jau dzī
voja kopmītnē, nolēma izmantot 
jauno zaļknābju nezināšanu un 
neattapibu. Arča apstaigāja visas 
jauniņo istabas un iekasēja no kat
ra vienu rubli it kā par gultas veļu, 
komandantes vārdā, kuru viņa 
vēlāk izsniegšot. Salasījis paprāvu 
naudas kaudzīti, Artis ar drau
giem uztaisīja varenu "kodienu", 
bet kā jau uz šīs pasaules, viss 
kaut kad sākas un kaut kad bei
dzas. Beidzās gan nauda, gan alko
hols, bet paģiras bija lielas, un te, 
pēkšņi, Artis spēra vēl vienu soli, 
nerakstīto likumu propagandas 
vārdā, proti - Artis vēlreiz ap
staigāja kopmītnes istabas, ievācot 
1,50 rbj. par rukšu balli, turklāt 
paskaidrojot, ka pasākumā būs 
lotereja, dažādas intelektuālas un 

VAI TU 

mazāk intelektuālas stafetes, kuru 
sagatavošanai nepieciešama 
augstākminētā naudas summa ... 

... Protams, tas bija farss. 

Otrā Teikas teika, jeb kā Artis 
iepazinās ar savām kaimiņienēm. 

Vairumam studentu, kā zi
nāms, maciņš ir paplāns. Nekāds 
izņēmums nebija arī students Ar
tis. Mēnesi ēdot makaronus, kat
ram dzīvam subjektam rodas 
vēlme pēc kaut kā jauna (jauna 
ēdiena vismaz). Pārdomu un grū
tās dzīves realitātes nomākts, Ar
ča todien iegāja koridorā un, jau
ku smaržu uztvēris, sarosījās. 
Ožas orgāns - deguns, nepārpro
tami liecināja, ka smarža nāk no 
virtuves, un smaržo biešu zupa. 
Ienākot virtuvē, students ierau
dzīja, ka zupas īpašnieks pieļāvis 
nepiedodamu kļūdu, atstājot vārī
ties zupu bez uzraudzības. Artis, 
ilgi nedomājot, visu zupas katlu 
pārnesa uz savu istabiņu. Istabas 
biedri bija sajūsmā. Atradās krē
jums, bet, ak tu skāde - karošu 

nav. Artis ar biedriem iegāja 
blakus istabiņā un teica: "Mīļās 
meitenes, ja jūs varētu aizdot 
mums trīs karotes, tad mēs paba
rotu jūs ar mūsu zupu..." Jurista 
cienīga attieksme ne tikai pret 
meitenēm, bet, mūsdienu valodā 
runājot, manuprāt, arī izdevīgs 
barters. Viss jau būtu gājis gludi, 
varbūt pat maize ar sviestu atras
tos, ja tikai kaimiņienes nebūtu 
boršča īpašnieces... 

Trešā Teikas teika jeb kla
siskā Arčiskā. 

Viena no aktuālākajām stu
denta problēmām ir pārtikas pro
blēma. Nav niķīgāka radījuma 
par izsalkušu studentu. Izsalcis 
students pārtikas produktu mek
lējumos līdzinās pirmatnējā bara 
medniekam. Novests līdz galējai 
robežai, izsalcis students var kļūt 
bīstams pat sabiedrībai, iespēja
ma agresīvu tendenču parādīša
nās attiecībā pret mazākajiem 
mūsu brāļiem - suņiem, kaķiem 
un akvārija zivtiņām, bet parasti 

jau tik tālu nekad nenonāk. 
Kādā saulainā pēcpusdienā ma

nāmi izsalkušie Ar.čas istabas 
biedri raidīja lūdzošus skatus Ar
tim, kuri nepārprotami liecināja 
par kilokaloriju trūkumu organis
mā. Ēst gribējās visiem - kaut kas 
jāizdomā. Pēc desmit minūšu in-. 
tensivas smadzeņu darbības pār 
Arti nāca apskaidrība, kuras rezul
tātā izkristalizējās rīcības plāns. 
Ja no katras istabiņas palūgtu ti
kai 2 kartupeļus, tad vajadzētu 
apstaigāt 10 istabiņas, bet iznāktu 
pusdienas... Nu, kurš, tad neiedos 
2 kartupeļus pēc zināšanām alk
stošam jauneklim. Sacīts - darīts! 
Pēc neilga laika smaržīgie kar
tupeļi jau kūpēja studentu šķīvjos. 
Vakariņas varēja sākties... 

Šīs ir tikai dažas teikas no stu
dentu ikdienas dzīves. Dzīve "iet 
uz priekšu" un katru dienu stu
dentu kopmītnēs norisinās uzma
nības cienīgi notikumi. 

Laiki mainās, cilvēki mainās, 
bet kopmītnes paliek. 

BONAPARTS 

ESI BEZCEDĪGS ROMANTIĶIS? 
6) Vīrietim vienmēr jārūpējas 

par savu draudzeni. 
7) Kurš mīl, tas nestrīdas ar 

partneri. 
8) Mīlestība izpaužas ne tikai 

darbos, bet arī vārdos. 
9) Cilvēks, kurš ir iemīlējies, 

vienmēr to parādīs - gan atcero
ties jubilejas, gan arī tāpat dāvi
not ziedus. 

10) Mīlētājiem vienam no otra 
av noslēpumu. 

11) Romantiski cilvēki ir labāki 
draugi nekā (praktiskie) lietišķie. 

12) Patiesā mīlestībā neviens 
nevar vilties otrā. 

Par katru atbildi PAREIZI - 1 punkts. 
1 0 - 1 2 
Tu esi bezcerīgs romantiķis Varbūt attiecībās 

derētu arī mazliet reālisma? Bez "lidināšanās pa 
mākoņiem" ir ari praktiskas ikdienas lietas... 

7 - 9 
Tev ir tendence būt romantiskam, tomēr 

vairāk esi lietišķs. Tev ir augstas prasības pret 
otru; raugies, lai tās nenomāc mīlestību. 

1 - 6 
Tevī valda prāts, nevis sirds. Visu 

prātīgi apdomājot, diez vai tevi gaida 
sāpīga vilšanās mīlestībā. . 

0 punktu 
Tu esi izteikti praktisks cilvēks. 

Draugs tevi reizēm var pārsteigt, bet 
ne jau likt vilties sevī! 

MĀKSLA NEPAZAUDĒT 
MĪLESTĪBU 

lestības. "Viņi skatās neskaitāmas 
filmas par laimīgiem un nelai
mīgiem mīlas stāstiem, viņi klau
sās simtiem mazvērtīgu mīlas 
dziesmiņu - bet tikai retajam ie
nāk prātā, ka par mīlestību kaut 
kas ari jāzina." (E. Fromms.) 

Pastāv dažādi mīti par to, ka 
iemīlēšanās un mīlestība ir atšķi
rīgas. Daļa uzskata, ka patiesi mī
lēt iespējams tikai vienreiz dzīvē. 
Citi, ka iemīlēšanās ir kaislīgāka 
par mīlestību, tomēr vairāk vēr
sta uz sevi, egoistiskāka. 

Svarīgāk ir mīlēt, nevis būt mī
lētam. Tomēr iesākumā cilvēki rī
kojas pēc modeļa, kā tikt mīlētam, 
cenšoties to sasniegt, parādot sevi 
kā veiksminieku vai arī pārmērīgi 
rūpējoties par savu izskatu un 
seksuālo pievilcību. 

Vai mūžsenais apgalvojums, ka 
mīlestība ir akla, ir pareizs? Psi
hologi uzskata, ka darbojas tā sau
camais dubultās optikas princips -
labās īpašības un spējas tiek pār
spīlētas, bet nepilnības netiek pa
manītas. Taču svarīgi, pat ja mēs 
esam pamanījuši otra negatīvās 
rakstura iezīmes, mīlēt un pieņemt 
partneri tādu, kāds viņš ir. 

Mēs tiecamies iemīlēties cil

vēkos, kas ir pārāk labi, pārāk sek
suāli pievilcīgi un skaisti, ļoti 
gudri. Bet tā vietā, lai veidotu at
tiecības ar viņiem, mēs izvēlamies 
mīlestību, kas mūs patiesi ne
aizrauj. Mums liekas, ka neesam 
šiem sapņu tēliem piemēroti. 

Cik bieži mēs neesam redzējusi 
fantastiska izskata sievieti, kura 
varētu pretendēt uz Mis titulu, 
kopā ar neizteiksmīgu un nepie
vilcīgu vīrieti. Vai ari ApoIlona ti
pa vīrieti kopā ar raganas Rum-
pumpeles jaunāko māsu. Veidojot 
attiecības, ārējam izskatam ir mi
nimāla nozīme. Daudz svarīgāka 
ir jūtu kvalitāte, ko mēs dodam 
savām otrajām pusītēm. 

Šķiet, ka neapzināti izvēlamies 
partneri ar tādām īpašībām, kuras 
mums pašiem trūkst, lai pilnvei
dotu sevi kā personību. Meklējam 
īpašības par kuru eksistēšanu sevī 
neskaidri nojaušam. Piemēram, 
lietišķs, praktisks vīrietis nojauš, 
ka var būt emocionāls un jūtīgs, bet 
viņš to neparāda, tādēļ neapzināti 
izvēlas šāda tipa sievieti. Iemīlēt un 
veidot attiecības ar cilvēku, kuram 
piemīt mums trūkstošas īpašības, 
ir daudz pievilcīgāks ceļš nekā iz
likties, ka šādas īpašības neeksistē, 
neapzināti izvēloties aizsardzības 
stratēģiju. 

Mīlestības atslēga slēpjas riskā 
atklāt savu emocionālo dzīvi, izjūtas 

otram cilvēkam. Recepte veiksmīgai 
mīlestībai nepastāv, tomēr viens no 
svarīgākajiem nosacījumiem ir 
došana un p/edošana. Ja mēs neva
ram piedot, ka iemīļotais neievēro 
kādu nosacījumu, kas mums ir 
svarīgs, mīlestība var apdzist 

Mums ir jāmīl sevi, citādi mums 
nebūs mīlestības, ko dot. Būtiski 
atcerēties, ka mums nekad nav pil
nīgi visa mīlestība Mēs nevaram 
mīlestību pieņemt kā pasu par sevi 
saprotamu, kā kaut ko pabeigtu. 
Tā vienmēr ir kaut kas, pēc kā 
tiekties, ko veidot. 

Latviešu vīriešiem raksturīgs 
īpašnieciskais sindroms:"Tu esi 
mana sieviete!" Varbūt attiecības 
iegūtu daudz vairāk, ja vīrietis 
ļautu sievietei būt brīvai, atvēr
tākai jaunai pieredzei. Arī sievie
tei jādod vīrietim iespēja realizēt 
viņa tiesības uz brīvību. 

Nobeigumā daži ieteikumi. Ie
klausies savā partnerī ar iejūtību, 
neieņemot tiesneša pozīcijas. Ap
balvo savu partneri, teiksim, ar ne
gaidītu, sirsnīgu vēstulīti. Mīles
tība nevar izdzīvot nepārtraukta 
kriticisma atmosfērā. Daliet atbil
dību. Nevienas attiecības nevar 
būt ideālas visu laiku, un tikai dar
bošanās kopā veidos tās stiprākas. 

EDĪTE KALNIŅA 
INESE ĶĪKULE 

GRUZĪNS 

vienreiz divreiz trīsstūra 
veidā 

trīs cilvēki un sasprēgājušas 
lūpas 

no neveiksmēm noguruši 
cilvēki 

līdz galam nostaigātas kurpes 
līdz ceļgaliem nobrāzti vārdi 
sadzijušas rētas un to paraugi 
daiļi bet laistās neejošs 

televizors 
šoreiz par mīlestību 

nerunāsim davai... 

Kaya maija paija zaķis 
Zaķu lidosta 
Viļņu aptrūkums organismā 
Nedrošu skārdu virknes 
Sasodīts skumju ms 
Lietussargs padusē un ēst ej... 

LEOPOLDS MILTIŅŠ 
PRECĒ MANI! 

Jūtu pavasara dvesmu, 
LUstudente es esmu, 
Izskatos kā lauku puķe, 
Esmu žiperīga skuķe! 
Es esmu students, kurš pat strādā 
Neviena nav, kas par mani gādā, 
Vai tiešām vecpuišos man būt, 
Kur meitenes - kas mīlu jūt! 
Tik nēģerietes nevar precēt, 
Ne tās prot art, ne arī ecēt 
Pus dienas sēž tās kādā kokā 
Un māla pīpe tām ir rokā. 
Man laikam jāprec kāda "MISS", 
Ar to tad pateikts būtu viss, 
Bet tā pa ārzemēm tik brauks, 
Un vēl ar citiem mani šmauks. 
Amerikānietes ir velni brunčos, 
To spēks ir revolveros, dunčos, 
Ja gribi no tām iegūt baudu, 
Tās saka: "Dod papriekšu naudu!" 
Latvietes irtā kā uguns, 
No kura izkūst dzelzs un čuguns, 
Tik jāprecč tās ir uzreizi, 
Jo citādi var iziet greizi 
Mums kāzās muzikanti spēlēs 
Un kāzu viesi laimi vēlēs, 
Bet, ja mums seši bērni būs, 
Kas visus apgādās tad mūs? 
Baznīcā lai atskan zvani, 
Precē mani - precē mani! 
Beigšu studņas ar "glanci", 
Dabūšu tad labu "sanci 7 
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US SPOH1S t r e y 
KARALISKAIS MAČS 

BASKETBOLĀ 
11. ma ĵā pīkst. 12 pēc neliela 

muzikāla ievada basketbola 
maratonu starp LU un RTU 
atklāja LU mācību prorektors 
Juris Krūmiņā un RTU zinātņu 
prorektors Ivars Knēts. Veilt-
smīgāks gan šoreiz bija I. Knēts, 
un spēle sākās ar rezultātu 1:0 
RTU labā. Ilgi gan RTU ne
turējās līderos, jau vakara pusē 
vadībā izvirzījās LU, un tā arī 
savu pozīciju saglabāja līdz ma
ratona beigām, kurš beidzās ar 
rezultātu 922:880. 

Tiesa gan, šoreiz LU pār
svars bija mazāks nekā pagāju
šā gadā, bet tas varēja būt sais
tīts ar to, ka šogad spēle atšķi
rībā no pagājušā gada notika uz 
diviem groziem, un līdz ar to bi

ja jāspēlē ar lielāku atdevi. Ko
mandas sastāvēja no absolven
tiem, mācībspēkiem un studen
tiem. LU komandās spēlēja 
tādas pazīstamas basketbolis
tes kā Ieva Tāra, Ilze Ieviņa, 
Kristīne Landiša, kas ir koman
das "Arkādija" spēlētājas, bet 
vīriem uzvarēt palīdzēja Ainārs 
Bogatskis, Kristaps Purnis un 
Arvīds GrigaļāviČs. Par laimi 
debesis arī bija apžēlojušās par 
spēlētājiem, un, neskatoties uz 
nelielo lietu, tomēr sūtīja siltu 
nakti. Arī skatītāju bija vairāk 
nekā pagājušā gadā, tātad tas 
nozīmē, ka šī spēle ar katru 
gadu kļūst populārāka. 

INGA BĒRZIŅA 

Šīgada 18. un.19. maijā Ķe
gumā jau 32. reizi Veselības 
un sporta izglītības specia
litātes studenti un mācībspēki 
rīkoja LU Veselības dienas. 

Lai gan citas sabiedriskās 
aktivitātes un kaprīzie laika 
apstākļi attturēja daudzus 

brīvdienas pavadīt zaļā pļavā, 
tomēr bija ieradušies ap 200 
studenti no 11 fakultātēm. 

Katram tika dota iespēja sa
censties volejbolā, futbolā, tau-
tasbumbā, basketbola un hand
bola soda metienos, parādīt savu 
izveicību tūrisma stafetē un 
izturību virves vilkšana, kā ari 
veikt dažādas prāta spēles. 
Turklāt LU Studentu padome 
rūpējās par mūziku diennakts 
garumā un studentisku bufeti. 

Ticiet vai nē, bet tā bija 
lieliska iespēja relaksēties 
pirms sesijas! 

Tātad, uz redzēšanos nā
kamgad! 

LU32. Veselības dienu 
galveno sekretāri 

MELDRU LŪSI 
uzklausījusi 

INGA BĒRZIŅA 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE - VALSTS 
ČEMPIONĀTA UZVARĒTAJĀ! 

Noslēdzies Latvijas 1996. gada 
komandu čempionāts šahā, kura 
fināla posmā cīnījās sešas spēcī
gākās komandas - "Kālija sāls' 
(Ventspils), "Mašīnbūvētājs" (Jel
gava), Rīgas rajons, Šaha skolas 
1. komanda, "Latvijas Dzelzceļš' 
un Latvijas Universitāte. Dalīb
nieku vidū bija 3 lielmeistari un 
5 starptautiskie meistari. 

īsajā distancē, 5 kārtas, svarīgs 
bija katrs individuāli izcīnītais 
punkts. To lieliski saprata Kālija 
sāls" šahisti, ar lielmeistaru Z. 
Lanku, starptautiskajiem meista
riem D. Fricim anu un A Šafransku 
priekšgalā, kas jau sākumā centās 
no konkurentiem atrauties un 
pirms pēdējās kārtas apsteidza 
Latvijas Universitāti par punktu, 
bet Rīgas r«yona komandu pat par 
diviem punktiem. 

Latvijas Universitātes šahisti -
lielmeistars Aivars Ģipslis (tre
neris - mācībspēks, Latvijas Uni

versitātes šaha kluba vadītājs), 
starptautiskais meistars Rolands 
Bērziņš (Rīgas humanitārā insti
tūta 2. kursa students), Verners 
Putka (Vēstures un filozofijas fa
kultātes 1. kursa students), Jānis 
Grasis (diplomēts Vēstures un 
filozofijas fakultātes vēsturnieks, 
starptautisko attiecību institūta 
students), Agnese Meijere (dip
lomēta Vēstures un filozofijas fa
kultātes socioloģe. RTU mehāni
kas departamenta 2. kursa stu
dent e> un lielmeistare Olita Rau-
se (Filoloģijas fakultātes baltu 
valodu katedras maģistratūras 
studente) spēlēja nosvērti un 
pietiekoši rezultatīvi, pieveicot 
"Mašīnbūvētāju" un Rīgas rajona 
komandu ar rezultātu 3,5 : 1,5, 
Latvijas Dzelzceļu" ar 3 : 2, bet 

ar Sporta skolu - neizšķirti. 
Visu vajadzēja izšķirt pēdējai 

kārtai, kurā notika līderu sav
starpējais duelis. "Spēkošanās" 

noslēdzās ar pārliecinošu studen
tu uzvaru 4:1, un tas nodrošināja 
Latvijas Universitātei ar 16,5 
punktiem no 25 iespējamiem, 
pirmo reizi Latvijas neatkarības 
laikā - valsts čempiona laurus. 

Pēc tik smaga zaudējuma "Kā
lija šālim" bija jāsamierinās ar 
bronzas medaļām, jo viņus ap
steidza starptautiskā meistara A. 
Vītoliņa vadītā Rīgas rajona ko
manda - 15,5 punkti. 

Diemžēl daudz neizdarības da
žādās mūsu dzīves jomās liedz 
Latvijas Universitātei iziet Ei
ropas arēnā un cīnīties par Eiro
pas kausu. Pagājušā gada Lat
vijas čempionāta uzvarētāji VEF 
šahisti savu komandu Eiropas 
kausu izcīņai pieteica, bet cīņu 
vietā neieradās. Tāpēc Latvijas 
šaha savienība vismaz uz gadu no 
šīm sacensībām ir izslēgta. 

AIVARS ĢIPŠUS 

VIEGLATLĒTI - TEICAMI! 
Ar pārliecinošu LU vieglatlētu 

uzvaru beigušās Latvijas VI Uni
versiādes sacensības vieglatlētikā. 
Divu dienu cīņās "Daugavas" sta
dionā mūsu studenšu izlase sakrā
ja vislielāko punktu skaitu 10.252 
p., bet mūsu sīvākās konkurentes 
LSPA guva 9350 p. Vēl pārlie
cinošāks bija LU vīru (16.585 p.) 
pārsvars pār RTU (13.708 p.) un 
LSPA (13664 p.) komandām. 

Trīspadsmit reizes mūsu labā
kie atlēti kāpa uz uzvarētāja pa
augstinājuma augstākā pakā
piena, sasniedzot gan personiskos 
rekordus, gan labākos rezultātus 
valstī. Kārtējās uzvaras guva E. 
Tēbelis (VSI), veicot 800 m 1:50,3 

min. (pers. rez.), bet 400 m 48.3s, 
jāpiezīmē, ka Egils dažas dienas 
iepriekš teicami nokārtoja valsts 
eksāmenu un sagatavots aiz
stāvēšanai bakalaura darbs peda
goģijas zinātnē. Pēc ilgāka pār
traukuma savu sportisko formu 
sāk atgūt G. Fogels, bez sevišķas 
konkurences tika gūtas uzvaras 
1500 m - 3 : 58.4 min un 3 km 
kavēkļu skrējienā 8 : 54.1 min. 
Interesantā un sīvā cīņa ar LSPA 
studentu H. Rodki, jaunu LU 
rekordu tāllēkšanā sasniedza A. 
Strīķis (VSI). Pievienojot vēl 8 
cm, tad aizlecot tieši 8 m, Andris 
būs nodrošinājis sev biļeti un 
startu Atlantā. 

Patīkami pārsteidza VSI I k. 
students R. Stalšāns, kurš vis
tālāk aizmeta disku - 40,00 m, 
kā ari bija trešais lodes grūšanā 
12,50 m. Pēc ilgāka pārtrauku
ma guvām uzvaru ari 4 x 100 m 
stafetes skrējienā (U. Apškalējs, 
A. Bembers, E. Krūms un A. Tē
rauds). 

īsta mūsu sieviešu komandas 
līdere bija K. Suharevska (VSI), 
kura sasniedza augstvērtīgākos 
rezultātus 100 m barjerskrējienā 
14.5 s, lodes grūšanā 12.60 m un 
kopā ar komandas biedrenēm K. 
Talbergu, 1. Jankēvicu un G. Uzu-
liņu (Ek) bija ātrākās 4 x 100 m 
stafetes skrējienā. 

Tāllēkšanas sektorā cīņa risi
nājās tik līdzīgi un aizraujoši, ka 
pēc sešiem mēģinājumiem M. Lav-
rinovicas (Biol) un K Suharevskas 
rezultāts bija 5.84 m, stingrie sa
censību noteikumi šajā situācijā 
uzvaru paredzēja Marijai, tad 
Kristīnei, nieka 1 cm neļāva kļūt 
par 4. Latvijas studentu čempioni. 
Kā parasti pēdējā laikā, šķēpu 
vistālāk aizmeta I. Ločmele (VSI), 
bet A Gulbei (VSI), lai uzvarētu, 
bija jāveic 1.70 m, kaut dažas 
dienas iepriekš tika veikts 1.78 m. 

Otro vietu augstlēkšanā ar la
bu rezultātu ieguva A Ērglis (VED 
2.10 m. Divas otrās vietas R. Va-
vilovai (Teol) - šķēpa mešanā un 
lodes grūšanā. Vēl sudraba god
algas guva K Graudiņa (VSI) un 
E. Rupais (VED 800 m distancē, A 

Bembus 100 m un E. Krūms 200 
m skrējienos, bet U. Apškalējs 
(VSI) 110 m barjerskrējienā. Tre-. 
šā vieta tika E. Krūmam 400 m, G. 
Uzuliņai (Ek) 200 m skrējienos, kā 
arī J. Učaikinai lodes grūšanā. 
Nevar neatzīmēt A Lārina un V. 
Rolmanes (abi F-m), R. Melgaiļa 
(VSI), K Selecka (J) devumu mūsu 
komandas punktu pūrā. Liels pal
dies visiem mūsu izlašu komandu 
dalībniekiem! 

Tomēr izbrīnu rada dažu VSI 
studentu (A. Šnepstes, D. Ja-
kuškas, R. Krūmiņa) bezatbildība 
par savas augstskolas godu, kas 
nespēja atrast savlaicīgi "Dau
gavas" stadionu. 

Jāpateicas visiem tiem mūsu 
studentiem, kuri divas dienas 
palīdzēja sacensību tiesāšanā. 

GRĀMATAS TEV 
Jaunieguvu izstāde 
29.02.96. 
LUB 

N.pJc Grāmata 
1. 70. Geburtstag Prof. Dr. Dr. 

h. c. Roderich Schmidt /1995 
Fondi: 1 Šifra : PT-302/78 
2. Alvaress, A. Savvaļas Rozes 

atgriešanās, 10. grām. /1996 
Fondi : 5 
3. Baroči, Klāra. Cilvēka dzī

vība: pirmais brīnums /1966 
Fondi: 1 Šifra : Br/96/49 
4. Bērziņa, Baiba. Veselības un 

sporta izglītības problēmas 
Latvijas Universitātē /1996 

Fondi: 1,19 Šifra : Br/96/63 

5. Birģele, E. Dzīvnieku fizio
loģija /1995 

Fondi : 1 Šifra : Pg/5387 
6. Bitēna, Dina. Zem Lielā rū

ķa mices /1995 
Fondi : 5 
7. Briedis, Leons. Bezdibeņa 

eņģelis /1996 
Fondi : 5 
8. Buģina, V. Ekonomikas 

teorija / 1995 
Fondi : 1 Šifra : Pg/5391 
9. Cābelis, A. Individuālie uz

devumi fizikā /1995 
Fondi: 4 
10. Deķe, Inta. Kristīgās dzies

mas bērniem1 / 1995 
Fondi t 191 
11. Disnejs, Volts. Bernards un 

Bjanka - glābēju biedrības de

tektīvi /1995 
Fondi: 5 
12. Džasmens, Alans H. Mazas 

sarunas par Dievu / 1995 
Fondi : 1 Šifra : A-9678 
13. English for seamen /1995 
Fondi: 1 Šifra : Br/96746 
14. Freižers, Deivids V. Zilie 

putni /1996 
Fondi: 5 
15. Grāpis, Andrejs. Pieci soļi 

/ 1996 
Fondi: 5 
16. Grinvalde, Ausma. Aktuā

las problēmas latviešu literatūras 
zinātnē un folkloristikā /1995 

Fondi: 1 Šifra : Br/96/43 
17. Groenlund, Elisabeth. 

Palaeoecological study of land-use 
history in East Finland /1995 

Fondi : 1 Šifra : PT-5330/31 
18. Hārvejs, Džons. Vientuļās 

sirdis /1995 
Fondi . 1L 
19. Hausmanis, Viktors. 

Trimdas lugas, 2. (sēj.] / 1995 
Fondi : 1L 
20. Heinrihsone, Karinē. Ap

gūsim valodas! / 1995 
Fondi : 5 
21. Heinrihsone, Karinē. Ap

gūsim valodas! / 1995 
Fondi : 5 
22. Heinrihsone, Karinē. Ap

gūsim valodas! / 1995 
23. Helfriča, B. Nivelēšana / 

1995 
Fondi : 1 Šifra : Br/96/18 
24. Hels. Ziemassvētku ābolu 

pīrāgs / 1995 

Fondi : 5 
25. Indiāņu pasaka Baltā ak

mens kanu /1995 
Fondi : 5,19 
26. Jūs saņemsit spēku /1995 
Fondi: 1 Šifra : Bv-96/92 
27. Kačalova, Tatjana. Māk

slas vēstures pamati, 1. [d. 1 /1995 
Fondi: 1L 
28. Kalnarāja, Ināra. Aktrises 

Ināras Kalnarājas radošā darba 
vakars "Man šodien dzimšanas 
diena" 1995 / 1995 

Fondi : 1 Šifra : Br/96793 
29. Kalniņš, Jānis. Andrejs 

Pumpurs / 1995 
Fondi : 5 

Turpinājums sekos 
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KO PIEDĀVĀ VASARA \ 

STRĀDĀT VAI ATPŪSTIES? 
BET VARBŪT ABUS? 

Starptautiska jauniešu organizācija piedāvā visiem in
teresentiem vienreizēju iespēju piedalīties darba nomet
nēs Beļģijā, Anglijā, Holandē, Frandjā, Vidējos Austrumos, 
Ungārijā, kā ari Rumānijā, jau sākot ar jumja mēnesi. 

Jums paveras iespējas iepazīt citu tautu kultūru, sadzīvi, 
satikt jauniešus no visām Eiropas valstām, apmainīties ar 
domām par jūs interesējošām problēmām, turklāt par 
samērā niecīgu maksu. 

Ja jums negribas doties uz ārzemēm, lai iepazītos ar 
saviem vienaudžiem un viņu dzīvi, jūs to varat izdarīt ari 
tepat - Latvijā. Jau jumja beigās - no 29. jumja līdz 9. 
jūlijam Vitrupē notiks ekoloģiskas ievirzes darba nometne, 
savukārt no 14. jūlija līdz 24. jūlijam, Cēsu bērnu namā 
"Gaujastiči", kur strādāsim un izklaidēsimies kopā ar bērnu 
nama audzēkņiem. Tur tiks apspriestas dažādu tautu un 
mentalitāšu kopīgās un atšķirīgās īpatnības un īpašības. 

Jāpiezīmē, ka visās šajās nometnēs piedalīsies 
pārstāvji no Latvijas un Eiropas studējošie jaunieši. Ja 
jūs ieinteresējāties par šīm nometnēm, tad sīkāku 
informāciju varat iegūt, piezvanot pa tālr. 611041, vai 
atnākot uz Ranka dambi 1, 11. kabinetu, darba 
dienās no pīkst 15.00 līdz 18.00. 

Speciāli LUavīzei -
BONAPARTS 

Daudzi studenti jau ir dzirdējuši par Latvijas Jau
natnes tūrisma mītņu asociācijas (LaJTMA) piedāvātajām 
iespējām. Tiem, kam patīk ceļot un aktīvi atpūsties, var 
izrādīties noderīgi LaJTMA's pakalpojumi: vietu 
rezervācija jaunatnes tūrisma mītnēs Latvijā un ārzemēs, 
apdrošināšana ārzemju ceļojumiem, iespēja iegādāties 
visu nepieciešamo ceļojumiem un starptautiskās hosteļu 
asociācijas biedra kartes u.c. 

Šoreiz pastāstīsim par trim iespējām, ko šī asociācija 
piedāvā studentiem šovasar: interesantu darbu bērnu 
vasaras nometnēs, apmešanos Jaunatnes tūrisma mītnēs 
Latvijā, kā arī netradicionālus ceļojumus pa Latviju, 
kaimiņvalstīm un Eiropu. 

VARBŪT NEDAUDZ PASTRĀDĀT? 
Tie, kam patīk radošs darbs ar bērniem, kam ir daudz 

"traku" ideju, kā arī neizsmeļami pacietības krājumi unn 
spēja uzņemties atbildību, var strādāt par audzinātājiem 
bērnu vasaras nometnēs. 

"Saulessveces'nometnes programmā ir gan spēle "Ak
mens laikmets", kurā audzinātāji kļūst par dinozauriem, 
kas paslēpuši pļavā savas olas - arbūzus, kuras meklēt 
skrien dinozauru mednieki - bērni, gan Lielais pārgājiens 
ar nakšņošanu teltīs pie ezera, ar ugunskuru un šausmu 
stāstiem, gan Pasaules olimpiskās spēles, kurās katrs 
bērns pārstāv kādu valsti, gan pavisam īstas tiesas prāvas 
par košļājamo gumiju košļāšanu un pārmērīgu smaržu 
lietošanu. Nometnes laikā bērniem tiek mācītas arī pa
visam praktiskas lietas - māla apstrāde, pīšana u.tml. 

"Zaļais nags", kas pazīstama kā dēku nometne asu izjūtu 
meklējošiem pusaudžiem (tās laikā tiek apgūta kāpšana 
klintis, ūdens slaloms, kā ari tūrisma tehnika), un "Gufs", 
kurā bērni dodas uz kādu viņiem iepriekš nezināmu vietu 
pie jūras, kurā viņus uz ampelēšanos, jandalēšanos un 
ārdīšanos gaida mazais, jocīgais meža dzīvnieciņš Gufs. 

LaJTMAi ir informācija par 23 šādām nometnēm. Tās no
tiek visās Latvijas malās, un uz katru no tām sabrauc ap 30 7-
15 gadus veci bērni Vienas nometnes ilgums ir 6-13 dienas. 

KAD IEVAJAGAS JUMTU VIRS GALVAS 
Kā radītas šādām vajadzībām ir jaunatnes mītnes jeb 

tā saucamie hosteļi ar nelielu servisu un daudzveidīgām 
atpūtas iespējām. Tajos ir gan pirtis, gan sporta zāles un 
baseini, kā ari iespējas īrēt laivas un velosipēdus. 

LaJTMAs pārziņā ir 9 šādas mītnes Rīgā un Latvijas 
novados. Iecienītākās starp tām būtu minamas tādas tū
ristu mītnes kā "Baiļi" Valmieras rajonā un "Plosti" Kul
dīgas pusē. Vietas cena šajās mītnēs - Ls 1-1,5. 

TRADICIONĀLOS MARŠRUTOS -
NETRADICIONĀLI AKCENTI 

Tie, kas vēlas apceļot Latviju, var doties divu dienu eks
kursijās pa Abavas ieleju, uz Slīteres siliem un Kolkas ragu, 
uz Kurzemes jūrmalu, pa Zemgales pilīm, pa Gaujas nacionālo 
parku, gar Daugavas krastiem vai uz Vidzemes jūrmalu. 

Vienas ekskursijas cena ir Ls 90-100 (tajā ietilpst au
tobuss, gida pakalpojumi un ekskursiju izdevumi). Nak
šņošana jaunatnes tūrisma mītnēs. Pieteikšanās - di
vas nedēļas iepriekš. 

īpaši populāri ir braucieni uz kaimiņvalstam: Lietuvu 
un Igauniju. Ir iespējas doties uz Sāmsalu, Hijumā, Lā-
hemā nacionālo parku un uz Žemaitiju un Pajūri. Šādu 
ekskursiju cena ir Ls 310-350. 

Tie, kuri vēlas ceļot tālāk, var doties nedēļu ilgā ceļo
jumā uz Eiropu. Tiek piedāvāti maršruti uz Dienvidvāciju, 
Austriju, Čehiju un Slovākiju. Uz Šīm ekskursijām gan 
jāpiesakās mēnesi iepriekš. 

Ja kādu šīs iespējas ir ieinteresējušas, tad jau pēc 
konkrētākas informācijas var griezties LaJTMAs 
birojā KrBarona ielā 32-11, telefons - 7217544 pie 

Ingrīdas Jansones un Vitas Riekstas (par bērnu 
vasaras nometnēm), Ģirta Vilkpiātera (par apmešanos 

jaunatnes tūrisma mītnēs un par ceļojumiem), 
Kaspara Blektes (par Latvijas maršrutiem). 

INGA ULNICĀNE 

tttt» 
KLĀT VASARA- CEĻOJUMU LAIKS 

Dažādus maršrutus piedāvā Latvijas Universitātes 
"Universitātes Sports", Atpūtas un Ceļojumu centrs 
"IMPRO". Iespējams apmeklēt Prāgu, Budapeštu, Vīni, 
Helsinkus, Berlīni un citas vietas. Vasara, iespējams nak
šņot kempingos (teltīs) un aplūkot Tatrus, Norvēģiju, 
Zviedriju, Somiju, Vāciju, Austriju un Šveici. 

Ir arī dažādas iespējas apskatīt Latviju, piemēram, 
vienas dienas ekskursija pa Vidzemes Zelta loku, aplūkot 
Kurzemes piejūras pilsētas, Zemgales pilis un pilskalnus. 
Dodoties divu dienu ekskursijās, redzēsiet Vidzemi (Cēsis, 
Mazsalacu, Limbažus, Vidzemes jūrmalu), Kurzemes Šveici 
(Tukumu, Kandavu, Sabili, Talsus). Iespējamas divu dienu 
ekskursijas uz Lietuvu un Igauniju, piesakoties ceļojumu 
centra "IMPRO" veidotajā grupā. Tas maksās Ls 12 — 16 
un jūs varēsiet izvēlēties, ko apmeklēt - Palangu, Sāmsalu, 
Tallinu, Lahemā Nacionālo parku vai Munameģi. 

Bērni var piedalīties neparastā ceļojumā "Raibie kalni 
- septiņu dienu nometne Slovākijas kalnos un Urālos. 
Laikā no 9. līdz 16. augustam, viesnīcā "Telgarta" Zemajos 
Tatro8. Pilna ceļazīmes cena ir Ls 65. Dzīvošana - 4 -
vietīgās istabās ar labierīcībām gaitenī un pilnu pansiju. 
Šai nometnē tiek gaidīti bērni vecumā no 9 līdz 15 gadiem, 
zinātkāri, ceļot un darboties griboši. Pirmo reizi Latvijas 
jaunatnei būs sava nometne īstos kalnos. 

Jau septiņpadsmito reizi notiks bērnu vasaras nometne 
"Raibas dienas". Darbības vietas un laiki - Cesvainē (10. 
jūnijs - 19. jūnijs, 13. jūlijs - 22. jūlijs, 28. jūlijs - 6. 
augusts), Rubā (27. jūnijs-6. jūUjs), Slovākijā (10. augusts 
- 16. augusts). Nometnēs var piedalīties bērni no 7 - 15 
gadiem. Nometnes cena Ls 70. 

Sīkāku informāciju par ceļojumiem var saņemt 
'Impro" birojā, Rīgas Latviešu Biedrības namā, 
Merkela ielā 13, 402. telpā, Rīgā, LV-1050, tālr. 7-
221312; 7-221256, Fax +371 - 7-820113. 

Ceļojumu birois "Remaco" piedāvā tūrisma brau
cienus skolotājiem, skolēniem un mākslas kolektīviem, 
ar komfortabliem autobusiem. Uz Itāliju (11 dienas), 
Ungāriju (5 dienas), Čehiju (6 dienas), Austryu (5 die
nas), Franciju (7 dienas), Anghj'u (11 dienas), Vāciju 
(8 dienas). Tautas mākslas kolektīviem tiek organizēti 
bezmaksas koncerti visās valstīs. Visās tūrēs katrs 21. 
cilvēks brauc bez maksas. 

Ceļojumu biroja 'Remaco''adrese: Dzirnavu ielā 
59, Rīgā, LV-1050, TalrJFax: 7-282744. 

Brīnišķīgus ceļojumus iespējams izvēlēties arīLU 
Tūristu klubā. Tā adrese: Rīgā, Raiņa bulv. 19,107. 
istabā (I stāvā). Tālruņi: 7-225298; 7-223114. 

Uz Prāgu var doties no 10. jūnija līdz 15. jumjam. Tur va
rēsiet vērot Vita katedrāli, Kārļa Tiltu, Kārļa universitāti, 
Nacionālo muzeju, Marijas Snežnas baznīcu un citas vēstu
riskas vietas. Piesakot grupas, ceļojuma laiku var izvēlēties. 

LU Tūristu klubs jūs aicina arī ceļojumā uz Ziemel-
igauniju. Tur daba izceļas ar pirmatnību, kādu citu Bal
tijā neatrast. Iespējams apmeklēt Klaipēdas novadu un 
slaveno Kuršu kāpu, kas ir unikāls dabas veidojums visas 
Eiropas mērogā. Varbūt vēlaties nedēļas nogali pavadīt 
Sāmsalā un Muhu salā. Ceļojumi maksā no Ls 17 līdz 20. 

Skaists brauciens jūs gaida uz Austriju (3. jūnijs - 9. jūnijs, 
17. jūnijs - 23. jūnijs, 1. jūlijs - 7. jūlijs). Pabūsiet Austrijas 
galvaspilsētā - Vīnē, Tirolés galvaspilsētā Insbrukā un 
Zalcburgā - Mocarta pilsētā, ceļojuma ilgums ir 7 dienas. 

Piedāvājums ir—jums atliek tikai izvēlēties, kurp doties 
vasaras atpūtā! Brauciet paši un ņemiet līdzi draugus! 

MĀRA SADOVSKA 

SLUDINĀJUMS 
LU Starptautisko attiecību institūts turpina 

reflektantu ar augstāko izglītību uzņemšanu studijām 
viengadīgā profesionālo studiju programmā "Starp
tautiskās ekonomiskās attiecības" klātienē un neklā
tienē (2 gadi). Reflektantiem ar augstāko ekonomisko 
vai juridisko izglītību piedāvājam maģistra studiju 
programmu "Starptautiskās attiecības" klātienē (2 
gadi) un neklātienē (3 gadi). 

Dokumentus konkursam jāiesniedz līdz 30. 
jūnijam, studijām par maksu līdz 20. augustam Rīgā, 
Mārstaļu ielā 28/30, tel. 7226372. 

SAI Mācību metodiskā kabineta vadītāja 
SMillere 

AMERIKĀNIS 
INTERESĒJAS 

AR LATVIJAS 
» K U L T Ū R U 

(Turpinājums no 2. Ipp.) 
uzzināt, vai Līgo svētki gadu gaitā ir mainījušies. 
Interesants bija fakts, ka par Līgo svētku svinēšanu pa
domju laikā tika arestēti vairāki cilvēki. 

- Vai bija arī kādas problēmas, meklējot foto
grāfijas? 

- Bija grūti, jo Latvijā nav tāda kopēja arhīva, kur 
varētu sameklēt visu vajadzīgo. Nācās meklēt dažādās 
vietās, piemēram, Cēsīs novadpētniecības muzejā, kurā 
ir labākā fotogrāfiju kolekcija. 

- Kā jūs pirmo reizi nonācāt Latvijā? 
- Ņūmeksikas štata universitātē ir daži latvieši, un 

mums bija astoņu nedēļu kurss latviešu valodā un vēsturē. 
Un, tā kā man visu laiku bija interese par Austrumeiropu, 
atbraucu uz Latviju 1992. gadā, kad Šeit notika Vispārējie 
Dziesmu svētki. Amerikā tikpat kā neviens nezina, kur 
tāda Latvija atrodas. Daži cilvēki, kad es atgriezos no Lat
vijas, prasīja, kā gājis Lapzemē vai Libānā. Pēc tam man 
radās šeit tik daudz draugu, ka braucu katru vasaru. Šo
gad manu atbraukšanu atmaksāja Ņūmeksikas štata 
universitāte, es saņemu stipendiju un dzīvoju ģimenē. 

- Kā jums patīk Latvijā? 
- Man patīk, taču pēdējos gados daudz kas ir mainījies, 

piemēram, pirmajā raizē šeit jutos kā miljonārs, jo viss 
bija ļoti lēts, bet tagad Latvijas cenas pārsniedz Amerikas 
cenas. Manuprāt, pārmaiņas ekonomikā šeit notika ļoti 
ātri, un tas nebija labi. 

- Kā jūsu radi un draugi Amerikā uztvēra to, ka 
braucāt uz Latviju? 

- Vecāki negribēja, lai es braucu tik tālu prom no mājām, 
jo mums ir deviņu stundu laika starpība ar Latviju. Bet tā 
kā man šeit ir daudz draugu, vecāki beidzot neiebilda. 

Kā atzinis LU Etniskās kultūras centrs, šis darbs ir 
"ieguldījums Austrumeiropas, īpaši Baltijas etnogrāfijā, 
izmantojot fotogrāfiju kā kultūras un kultūras izmaiņu 
izprašanas līdzekli". Turklāt šīs disertācijas kopijas būs 
pieejamas Latvijas Kultūras Ministrijai un LU. 

INGA BĒRZIŅA 

APTAUJA "MEKLĒJU JANT 
Radio 99 1/2 FM Latvijai pērn rīkoja aptauju 

"Meklēju Jāni", kuras mērķis bija noskaidrot Latvijā 
populārākos un mīlētākos Jāņus. Titulu "Jānis 95" 
ieguva akadēmiķis Jānis Stradiņš, bet citu 
vispopulārāko Jāņu pirmajā desmitā bija gan politiķi, 
gan aktieri un režisori, gan diriģents un žurnālists, gan 
īsts latviešu zemnieks. 

Ari šogad radio 99 1/2 FM Latvijai nodosies Jāņu 
meklēšanai un aicina ikvienu atbalstīt šo akciju, kuras 
noslēguma pasākums izskanēs 2 0 . jūnijā. 

Tātad - ikkatrs Latvijā aicināts piedalīties akcijā 
"Jānis 96". Rakstiet par tiem, kas jums šķiet šāda titula 
cienīgs. Savu Jāņu kandidatūras (ne vairāk par trim, 
bet pašu pirmo vārdu apsveriet iDaši rūpīgi) sūtiet uz 

Radio 99 12 FM Lat\ijai Doma laukums 8, Rīgā, 
L V- 1505 

Ievērojiet, ka visas vēstules piedalīsies loterijā! 

c 'UAH sveic savu Jāni - datorspecrālistu! 
Lai lepni skan Līgo! 

Šis nav Jānis, bet 
"UA" konkursa 

uzvarētāj s ARVIS 
BIRKMANIS 

Vasarā viņu nevarēs 
nepamanīt, jo viņam 

mugurā būs SIF 
dāvātais T-krekls 

Līdz citiem 
konkursiem 

rudenī! 
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