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VISLIELĀKAIS KONKURSS 
BIJIS PSIHOLOĢIJAS 

SPECIALITĀTE 
Kā liecina šovasar LU saņemto pieteikumu skaits 

bakalaura studijām, vislielākais konkurss šogad bijis 
psiholoģijas spécialité. Tajā uz vienu budžeta finansēto 
vietu pretendējuši gandrīz 13 reflektanti. 

Gandrīz tikpat liela konkurence bijusi arī politikas zi
nātnes, biznesa vadības un angļu filoloģijas specialitātēs. 
Politikas zinātnē konkurss uz vienu vietu bija 11, biznesa 
vadībā -10.4, bet "angļos" - 10.3. 

Vairāk nekā deviņi studenti uz vienu vietu pretendēja 
arī ekonomikas, tiesību zinātnes un socioloģijas studiju 
programmās. 

Taču ne visur bijis tik liels studētgribētāju skaits. Atse
višķās specialitātēs - latviešu valodas mācīšanas meto
dikā, ķīmijā, optometrijā un teoloģijā - var teikt, ka 
konkursa vispār nav bijis, jo tajā uz vienu vietu pretendējis 
viens students. 

Visnepopulārākā bijusi fizikas specialitāte - tajā uz vienu 
studiju vietu bijis mazāk nekā viens pieteikums - 0,9. 

Vidējais konkurss uz vienu budžeta finansēto vietu 
bakalaura studiju programmās šogad LU bija 5.8. Pavi
sam uz 1252 budžeta vietām saņemts 8591 pieteikums. 
No tiem 7230 izteikuši vēlmi studēt dienas nodaļā, 399 -
vakara nodaļā, savukārt 961—neklātienē. 

Šī gada rādītāji ir ļoti līdzīgi attiecīgajiem 1995.gada 
datiem. Arī pagājušajā gadā populārākās bija psiholoģijas 
(12.5), angļu filoloģijas un politikas zinātnes (abās 9.5) 
specialitātes. Nozīmīgi nav mainījies arī saņemto pie
teikumu un budžeta vietu skaits. @ 

INGA ULNICĀNE 

BANKA LAND 
SADARBOJAS AR LU 

Šovasar LU un a/s banka LAND noslēdza līgumu par 
sadarbību reklāmas un informācijas jomā. Tādējādi 
banka LAND jau dāvinājusi personālo datoru IBM 
PENTIUM / 166 un krāsu" skaneri HP ScanJet 4C. 
Universitāte savukārt apņemas vismaz līdz 1998. gada 
19. jūnijam izvietot bankai nepieciešamo reklāmas 
informāciju LU akadēmiskajā tiklā Lanet. 

Jauniegūto tehniku izmanto un apkalpo LU Zinātņu 
daļas Informācijas nodaļa tā vadītāja Māra Leduskrasta 
vadībā. 

Bankas prezidents Ģirts Freibergs kā LU bijušais 
students iepriecināts, ka palīdzējis LU tehniskā 
aprīkojuma uzlabošanā, un cer, ka studenti varēs labāk 
izmantot arī globālo datortīklu Internet. 

Iespējams, ka nākotnē sadarbība turpināsies arī citās 
izpausmēs. 

IL.ZE BRINKMANE 

AKTUĀLA INTERVIJA 

KURA IR ĪSTĀ 
AUGSTSKOLA 
LATVIJA J E B 

REKTORA 
DIENAS UN 

NEDIENAS 
Ir klāt jaunais mācību gads. To vēlamies 

uzsākt ar mūsu Universitātes rektora profesora 
JURA ZAĶA pārdomām par mums pašiem un 
to, kāda ir Latvijas Universitātes šodiena. Jo 
rītdienu - to veidosim visi kopā. Arī jūs, jaunie 
pirmkursnieki! Tādēļ 2. septembri 1. nodarbība, 
kas sāksies 8.30 visiem pirmkursniekiem notiks 
Lielajā aulā. Tur jūs tiksieties ar rektoru Juri 
Zaķi un uzzināsiet, kādā veidā iekļauties savā 
Alma mater un ko no jums gaida Universitātes 
vadība un pārējie kolēģi - studenti. 

Taču, lai apjaustu nākotni, ir jāpavērtē šodiena 
un pagātne. 

Pagājušais mums bija pikants akadē
miskais gads. 

Sākot ar pagājušā gada rudeni nor 'V?' "Jaros 
mums bija nojaukts, jo bija spēki, kas to centās 
darīt. Tas bija savstarpējo attiecību kārtošanas 
gads, ieskaitot pat studentus. Tas notika sakarā 
ar rektora vēlēšanām. Jo ari viņi staigāja apkārt 
gudrodami: kurš ir pareizais un kurš nepareizais rektors. Tā 
vietā, lai spriestu par Universitātes nākotni, par lekciju 
optimālo garumu, par izvēles priekšmetiem, akreditācijām 
un mācību maksām. Viņiem bija tik daudz problēmu, kas 
bija jārisina. Tās visas tika noliktas malā, lai nodarbotos ar 
jautājumu - kurš būs, tas smukais puisītis vai meitenīte, 
kurš derētu par rektoru. 

(Turpinājums 3. Jpp.J 

Māksla pret neiecietību jeb kā 
Latvijas studenti Beļģijā lauza 
stereotipus - 4.1pp. 
Kādu znotu vēlas Amerikā 
dzīvojošs profesors — 5. un 6.1pp. 

Ko var ieteikt Studiju 
padomnieku centrs — 6.1pp. 

STUDENTU 
ORGANIZĀCIJAS 

^ i l 

/ ; 
Attēlā: a/s bankas LAND prezidents Ģ. Freibergs un LU 
rektors J. Zaķis apmainās ar līguma tekstiem, klātesot 
LU Lietu pārvaldniekam P.Fricbergam, Zinātņu daļas 
Informācijas nodaļas vadītājam M. Leduskrasta m un 
zinātņu prorektoram RKondratoviČam 

A/s banka 

Studentu Padome ir vasarā 
labi atpūtusies, tagad var 
sākt enerģiski strādāt. 
- No Studentu Padomes 
gaidu nopietnus darbus, -
tā rektors. 

(Turpinājums bildēs 2. Ipp.) 

V 

Seit studenti nemeklē apslēptu 
mantu, lai varētu samaksāt par 
studijām, bet gan veic 
arheoloģiskos izrakumus Krustpilī. 
Par to, kā veicās LU 
vēsturniekiem, un arī par to, cik 
tad īsti maksā studijas -
nākamajos "UA" numuros. 

• Olimpiskās 
spēles Atlantā 
un LU 
studenti tajās 

Daudziem gan Latvijā, gan pasaulē šis gads paliks 
atmiņā ar simtgades olimpiskajām spēlēm. Tajās 
piedalījās ari sportisti no Latvijas. Skatītāju viedoklis 
par Latvijas olimpiešu startiem ir ne pārāk pozitīvs, jo 
tika izcīnīta tikai viena sudraba medaļa, bet kā tos vērtē 
profesionālis? Par to stāsta Latvijas Olimpiskās 
Komitejas prezidents VILNIS BALTIŅŠ. 

- Kāds ir vērtējums par latviešu sportistu startiem 
Atlantā? 

-Tas ir atkarīgs no tā, no kāda viedokļa šis vērtējums 
tiek izteikts. Patērētājs, kas sēž pie televizora un dzer 
aliņu — met ar krūzi, tam, kas nav uzvarētājs, jo pats 
nevar justies liels blakus savam tautietim. Turklāt, ja 
viņā iekšā vēl padomju laika domāšana: ja finišē pir
mais - varonis, ja otrais - zaudētājs, bet , ja ceturtais, 
tad jāliek cietumā, jo par velti iztērējis valsts naudu. 
Var skatīties no mūsdienu topošās sabiedrības viedok
ļa un no Starptautiskās olimpiskās kustības viedokļa. 

(Turpinājums4. Ipp.) 



2 
un ive rs i t ā tes avīze Svētdiena, 1996.gada 1.septembris 

JAUNUMI 

JAUNRADES FONDA 
STIPENDIJA 

Izstrādāts Nolikums par Jaunrades fonda sti
pendiju piešķiršanu Latvijas augstskolu h u m a 
nitāro z inātņu studentiem un maģistrantiem 1996./ 
97. mācību gadā. 

Rektorāts, fakultāte, nodaļas, katedras, augst
skolas sabiedriskās organizācijas vai ari studenti var 
individuāli iesniegt pieteikumu Jaunrades fonda 
valdei līdz 1996. gada 20. septembrim. 

J a u n r a d e s fonda valde kopā ar a u g s t s k o l a s 
rektorāta pilnvarotu pārstāvi piešķir stipendijas līdz 
1996. gada 27. septembrim. 

Anketas saņemt un iepazīties ar Nolikuma tekstu 
var LU Mācību daļā līdz 10. septembrim. 

Jaunrades fonda valde 

I 

J. Zaķis sarunā ar G.Andrušaiti 

LU ATKAL IR VIENS 
INSTITŪTS VAIRĀK 

Vasarā notika vienošanās ar ZA Bioloģijas institūta 
direktoru, Dr. biol., LZA korespondētāj locekli 
Gunāru Andrušait i , ka inst i tūts kļūst par LU 
Bioloģijas institūtu. Galvenās pētniecības tēmas ir 
cilvēku un dzīvnieku fizioloģija. 

Vairāk nekā 36 gadus institūta darbinieki veic 
putnu uzskaiti Engurē, Papē ir starptautiski atzīts 
putnu gredzenošanas centrs, vēl pētniecības darbi 
notiek Salacgrīvā, Latgalē Rušona ezerā u. c. 

Šobrīd jau 17 institūta cilvēki strādā LU, turpmāk 
būs iespēja plašākai un daudzpusīgākai sadarbībai, (g) 

JLZE BRINKMANE 

LU TIEK LEMTS PAR 
JAUNAS STIPENDIJU UN 

ALGU IZMAKSAS SISTĒMAS 
IEVIEŠANU 

8. jūlijā Latvijas Universitātē (LU) notika LU un 
Latvijas Krājbankas vadošo darbinieku tikšanās, 
kurā tika spriests par algu un stipendiju izmaksu 
jauna veida ieviešanu LU. 

- Algu un stipendiju izmaksa LU sagādā lielas 
problēmas un izdevumus, it sevišķi neizņemtās 
naudas deponēšana, tāpēc jau ilgāku laiku meklējam 
kādu risinājumu šai problēmai, - tā klātesošiem 
paziņoja LU rektors Juris Zaķis. 

LU Lietu pārvaldnieks Pāvels Fricbergs uzskata, 
ka algu un stipendiju izmaksas ar maksājumu karšu 
palīdzību atrisinās daudzas problēmas. Piemēram, Ne
būs vajadzības baiļoties par sabiedrisko kasieru 
drošību, kad viņas savās rokassomiņās pārnēsā lielas 
naudas summas. Izpaliks grāmatvežu papildus noslo
gotība ar deponētās naudas izmaksām. Nevajadzēs 
tērēt laiku, stāvot garās rindās pie kases lodziņa. Lat
vijas Krājbankai ir apmēram 50 filiāļu visā Latvijā, 
kuras kurās iespējams izņemt pienākošos summu. 

Latvijas Krājbankas kredītkaršu daļas vadītājs 
Egīls Venteris pastāstīja, ka Latvijas Krājbankai ir jau 
četru gadu darba pieredze ar maksājumu kartēm, tāpēc 
tā tiek vieglāk galā ar problēmām, ja tādas rodas. 

Maksājumu kartes īpašniekam nav nepieciešams 
nesāt līdz skaidru naudu, jo Latvijā ir vairāk nekā 
400 punktu (veikali, viesnīcas, sabiedriskie pakal
pojumi), kur apmaksā var izmantot Latvijas Krāj
bankas maksājumu karti, turklāt kartes īpašnieks 
saņem 8% par konta atlikumu (katru dienu tiek 
rēķināti procenti no tās summas, kas tajā brīdī at

rodas kontā), kā arī klientam tiek piedāvāta kredīt
līnija, kuru viņš var izmantot. 

Latvijas Krājbanka ir visvecākā banka Latvijā — 
tās aizsākumi meklējami jau 1924. gadā, kad Latvijā 
darbojās pasta krājkase. Pašreizējais Latvijas Krāj
bankas norēķinu vietu tīkls nodrošina iedzīvotājus 
vistālākajos valsts nostūros, - tā šajā tikšanās reizē 
paziņoja Latvijas Krājbankas viceprezidents Andris 
Rigerts. Latvi jas Krājbanka ir ieinteresēta šajā 
darījumā ar LU, jo tā būtu iespēja palielināt klientu 
skaitu, kā arī palielināt līdzekļu apgrozījumu. 

Studiju Informācijas centra direktors Jānis Stonis 
uzskata, ka šo karšu iegādi studentiem vajadzēja pie
dāvāt jau reģistrācijas laikā, bet, tā kā šis termiņš ir 
jau nokavēts, tad kartes varētu ieviest līdz pirmās 
sesijas beigām. Iespējams, ka vispirms šīs kartes tiks 
piedāvātas maģistratūras studentiem. 

Latvijas Krājbankas maksājuma karte maksā Ls 
0. 30 (studentiem iespējamas atlaides), kas ir lētāk 
nekā citās bankās. Šajā summā iekļauta maksa par 
karti un atskaiti reizi mēnesī par līdzekļiem kontā. 

LU parakstījusi nodomu protokolu ar Latvijas 
Krājbanku par maksājumu karšu ieviešanu LU, un, 
kā uzskata LU rektors J . Zaķis, tad Šis ir labākais 
variants no visiem izskatītajiem un, viņaprāt, vispie
ņemamākais, (g) 

INGA BĒRZIŅA 

L U STUDENTIEM BŪS 
IESPĒJAS STUDĒTASV 

J a u n a s iespējas studijām ASV LU studentiem un 
mācībspēkiem paredz 19.jūlijā noslēgtais LU un 
Sakramento universitātes ASV sadarbības līgums. 

Saskaņā ar šo līgumu notiks abu universitāšu stu
dentu un mācībspēku apmaiņa, kā ari kopīgs darbs 
pie mācību programmu izstrādes. Notiks ari sa
darbība zinātniski pētnieciskajā darbā. 

Š i s sadarbības līgums attiecas galvenokārt uz 
ekonomisko special i tāšu studentiem un mācīb
spēkiem. 

Iespējams, ka daudziem no viņiem Sakramento uni
versitātes nosaukums vairs nav svešs, jo sadarbība starp 
augstskolām notikusi arī pirms līguma noslēgšanas. 

J a u kopš 1994.gada Sakramento universitāte ar 
^ V ^ č i j u ' ^ j ļ p i j a s aģentūras finansiālu atbalstu 
organizējams mju kursus par grāmatvedību un mazā 
biznesa attīstību. 

J auna i s līgums šo sadarbību paplašinās, tādējādi 
tā patiešām kļūs par divpusēju sadarbību, ne vien 
vairs par palīdzības sniegšanu no ASV puses. <g) 

INGA ULNICĀNE 

AKADĒMISKĀS REFORMAS 
LATVIJA UN AMERIKAS 

PIEREDZE 
Konference ar šādu nosaukumu notika jūnijā un 

to rīkoja Baltijas studiju veicināšanas apvienība, 
Latvijas Universitāte un Valsts atmiiiustrācijas skola. 
Konferenci vadīja profesors Gundars Ķēniņš Kings 
un profesors Jur i s Krūmiņš. Trijās darba dienās tika 
apskatīta augstskolu sūtība un stratēģiskie plāni, 
akadēmiskās reformas divās augstskolās un jaunās 
maiņas gatavošana. Klausītāji guva ieskatu Amerikas 
apmaiņu programmās, uzzināja par akreditācijas 
mērķiem un procesiem Latvijā un Amerikā, kā arī 
guva ieskatu Amerikas pieredzē, vadībā un metodikā. 

Konferences galvenā doma bija idejas un diskusijas 
par to, kurp virzās augstākā izglītība un kādas 
akadēmiskās reformas pirmām kārtām ir vajadzīgas. 
P iemēram, akred i tāc i j a s mehāni sms L a t v i j a s 
apstākļos ir kaut kas pilnīgi jauns. Tādēļ labi, j a ir 
iespēja salīdzināt savu pieredzi ar ASV, Eiropu un 
pamācīties no citu kļūdām. Tāpat Latvija savas 
augstākās izglītības finansēšanas politikā cenšas 
pārņemt Eiropas un ASV augstskolu pieredzi mācīb
spēku darbā ar daudz lielāku studentu auditoriju. 
Taču pamatā ir jāievēro savs modelis, kas Latvijas 
Universitātei ir veidojies 77 gadu laikā. Ir, protams, 
jāpiemērojas situācijai kāda ir šodien: gan finansēm, 
gan konjunktūrai darba tirgū. Tādēļ nevajadzētu būt 
nekādai pretrunai starp mācībspēkiem un studen
tiem, studiju programmām un citiem aspektiem. 
Mērķis ir, lai Latvijas Universitāte būtu harmonisks 
mehānisms, (g) 

MĀRA SADOVSKA 

STUDENTU 
ORGANIZĀCIJAS 

V a s a r ā n e s n a u d a a r ī L U S t u d e n t u 
P a d o m e . L a i k a l t u j a u n u s p l ā n u s š im 
mācību gadam un labi atpūstos , no 5 . līdz 
7. j ū l i j a m S t u d e n t u P a d o m e k o p ā a r 
f a k u l t ā š u p a š p ā r v a l d ē m u n s t u d e n t u 
organizāc i ju p ā r s t ā v j i e m r īko ja r a d o š u 
a tpūtas semināru Engurē . 

Uz akmeņiem jūrmalā satupuši Ekonomikas fakultātes 
pašpārvaldes pārstāvji. Viņiem ir par ko smaidīt — citas 
fakultātes no viņām ir mācījušās, un pašpārvalžu darbs 
LU ir aktivizējies. 

To, kura pašpārvalde ir visstiprākā, visātrākā un 
visveicīgākā, palīdzēja noskaidrot sporta spēle. 
Pārsteigumu nebija — uzvarēja draudzība. 

Sa vas radošās spējas pašpārvalžu dalībnieki 
apliecināja, iestudējot priekšnesumus un spēles, 
piemēram, atveidojot Annas Sakses ziedu pasakas. 

Puiši ar serenādēm uz jauniem darbiem mudina 
Studentu Padomes priekšsēdētāju Ingu Samoviču. 
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AKTUĀLA INTERVIJA 
Mēs, kas esam šajos rektora 

I un prorektoru amatos, esam 
mūsu kopīgas politikas realizētāji, 
nevis izgudrotāji. Tādēļ ir jābūt 
I stingrai politikai un no LU vadības 
jāprasa, lai viņa' savā darbībā to 
ievēro. Nevis otrādi: meklēt kādus 
izdevīgus cilvēkus, kuri pēc tam 
piegudros izdevīgu politiku. J a 
nekas nesanāks, mēs pateiksim: 
"Ai, cik slikti viņi izdomāja!" 
Domāsim visi kopā šo politiku, bet 
realizētāji būs atsevišķi cilvēki. 

Šis bija viens no visnepatī
kamākajiem gadiem manos 40 
darba gados Universitātē. Tas 
spilgti atspoguļoja visu, kas notiek 
valstī. Notiek cīņa starp politiska
jām partijām. Valdībā gandrīz ne
kas netiek darīts, rēķinoties ar 
ekonomiskiem vai tautas labklā
jības principiem. Visu laiku ir do
ma: kā tas izskatīsies? Ko par ma
ni domās? Nākošās vēlēšanās ma
ni ievēlēs vai nē? 

E s a m k l a s i s k a t ipa Uni
versitāte. 

Ar to arī atšķiramies no pārē
jām augstākajām mācību iestā
dēm. Vai tas patīk vai nepatīk val
dībai, taču tādas ir vienas no kon
servatīvākajām mācību iestādēm. 
Klasiskās universitātes balstās 
uz vispārcilvēciskajām vērtībām 
un tās nemainās ne pa 10 un pat 
pa 100 gadiem. Tās tradīcijas 
veidojušās tūkstoš gadus. Jau no 
Platona Akadēmijas laikiem, no 
Konstantinopoles un Ziemeļitā-
lijas universitāšu laikiem. Tajās 
tradīcijās ir arī dialogu kultūra: 
kārtība, kā uzklausa citu domas. 

Kas notika rektora vēlēšanu 
kampaņā? 

Tur tika nodemonstrēta galējā 
nespēja veidot dialogu, to node
monstrēja sēdes vadītājs. Mēs va
ram nākt ar jaunām idejām un 
jauniem variantiem kādai jābūt 
Universitātei, taču to realizēšana 
dzīvē nevar notikt ne ar pavēlēm, 
ne ar spiedienu, ne ar uzbļāvie-
niera. J a mēs to darīsim šodien un 
rit, tad parīt un aizparīt mūsu stu
denti "izies dzīvē" ar tādiem pa
šiem uzbļāvieniem un centīsies 
pārorganizēt Latviju. 

Demokrātiskā sabiedrībā šādi 
uzbļāvieni nav paredzēti. Mūs var 
nosaukt par aziātiem, neģēļiem un 
dumjiem, taču tautu pārtaisīt 
nevar. J a tauta ir varas nesējs, tad 
tauta arī noteiks, kāda kārtība 

KURA IR ĪSTĀ AUGSTSKOLA LATVIJĀ 
J E B REKTORA DIENAS UN NEDIENAS 

būs tās valstī. 
Kas ir mācību maksa? 
Visspilgtāk to izjūtam rudenī, 

kad nāk jaunie studenti. Nāk ne 
tikai viņi ar savām pretenzijām, bet 
nāk arī viņu vecāki. Galvenais 
jautājums ir — par ko man jāmak

sā? Nodokļus esmu jau samaksājis. 
Tas tiešām ir kuriozs. Latvija 

līdz šim nav spējusi paziņot, kāda 
tai būs izglītības politika. Igaunija 
izvēlējās citu Ziemeļvalstu piere
dzi un pateica — valsts augst
skolās mācību maksa nedrīkst 
būt. Konstitūcijā garantēts, ka 
izglītība saņemama bez maksas. 
Latvija vēl minstinās. J a ir mācību 
maksas, tad nevar būt tādas ro
bežas, kādas tās ir pašlaik. J a 
Latvijas Universitāte ir nabadzī
ga, ieviesīsim mācību maksu ik
vienam studentam Ls 50 vai Ls 
20 apmērā, tad Dus līdzsvars. Asa 
robeža starp tiem, kuri nemaksā 
un tiem, kuri maksā ir milzīga, un 
tas ir slikti. Mēs pat īsti nezinām, 
pēc kādiem principiem robežu 
veidojam. Piemēram, kā LU mācī
bu prorektors 30. jūnijā varēja mai
nīt maksu, ja to cilvēkiem vaja
dzēja zināt jau martā vai februāri, 
kad viņi vēl tikai gatavojās nākt 
uz Latvijas Universitāti? 

Pašlaik mums notiek nepārdo
māta spēlēšanās ar šo lietu. Visu 
laiku esmu prasījis valdībai — 
vienosimies par divām galējām 
lietām - "ne" vai "jā" mācību mak
sai. J a jā, tad visiem un tā lieta 
būtu izlīdzināta. 

Bet šobrīd katrs dara kā grib. 
Jāteic ari, ka tik mazas mācību 
maksas kā Latvijas Universitātē 
gandrīz nav nevienā citā Latvijas 
augstskolā Lielākā daļa augstskolu 
ir krietni dārgākas par mums, 
ieskaitot ari valsts budžeta finansē
tās. Piemēram, Lauksaimniecības 
Universitātē no valsts budžeta viens 
students gadā saņem trīs reizes 
lielāku finansējumu nekā Latvijas 
Universitātes studenti. Kur viņiem 
tie izcilnieki un milzīgā dārdzība ir? 
Tas ir vēsturiski izveidojies, ka 
valdība vieniem naudu dod, bet 
otriem ne tik daudz. Principu šajā 
valstī nav gandrīz nekādu. 

Tauta Latvijā ir eleganta! 
Šogad mums LU bija tāds kon

kurss, kāds vēl līdz šim nav redzēts 
— vidēji 6 cilvēki uz vietu. Tas no
zīmē, ka mēs varētu izveidot 6 rei
zes lielāku universitāti. Tauta 
nāktu. Pat maksājot nāktu! Esmu 
sajūsmā par to. Man ir prieks par 
jaunajiem studentiem. Mēs nebi
jām gatavi viņus saņemt. Korido
ros stāvēja lielas rindas. Mums va
jadzēja rīkoties tā, lai viņi ātri tiek 
pie galdiem, iegūst informāciju. 
Juridiskajā fakultātē bija tas trū
kums, ka līdz pēdējam brīdim ne
bija noorganizēta rezultātu pazi
ņošana. Nākošgad es negribētu 
vairs redzēt šādus uztrauktus cil
vēkus. Vēlos, lai Latvijas Univer
sitātē Šī sistēma būtu stabila un 
droša. Lai cilvēks ierodoties u. 
zinātu, ir viņam tiesības pretendēt 
uz iestāšanos vai nē. 

Man nepatīk konkursa v 
ants. Jābūt prasību kritērijiem: 
vidusskolas beigšanas atestātā 
noteiktam atzīmēm un citiem kri
tērijiem. J a šos visus priekšno
teikumus esmu izpildījis, tad nav 
svarīgi, vai tādu kā es ir simts, tūk
stotis vai desmit. Šie visi cilvēki ir 
LU jāreģistrē! Pēc principa - ja es 
varu pārlēkt, es esmu augstlēcējs 
—ja es nevaru pārlēkt - es neesmu 
augstlēcējs. Nav svarīgi, vai visa 
Latvija var pārlēkt, vai es viens 
pats. Mums ir jābūt tādai sis
tēmai, kurā konkurence nenosaka 
cilvēka nākotni. Pēc tam jau darba 
tirgū - jā! Vai jūs būsiet firmas 
direktors vai nē — tur būs kon
kurence. Taču tiesības iegūt iz
glītību ir ierakstītas Satversmē. 
Es gribu darīt visu, lai jaunieši, 

iepazinušies ar noteikumiem, kā 
var iekļūt Latrijas Universitātes 
studentu kārtā un izpildījuši visas 
šīs noteikumu prasības, būtu 
aizsargāti pret jebkādu patvaļu. 

J a ir šāds studentu pieplūdums, 
jānoīrē vēl telpas. Piepildīsim tās 
ar studentiem, lai nāk visi, kas grib, 
jo tā ir Latvijas visdrošākā nākotne 
- mūsu augstākā izglītība. 

Presē parādījušies raksti, ka 
nemaz jau tāda sapņu pils LU ne
esot. Domāju, ka vilšanos nemaz 
tik daudziem mūsu augstskola nav 
sagādājusi. Visā Latvijā ir LU bei
dzēji un es neuzskatu, ka mums bū
tu par viņiem jākaunas. Tikai 
nezinu, kāpēc viņi to neatzīst. Viņi 
aizmirsuši, no kurienes viņi savu 
gudrību guvuši un kam ir pateicību 
parādā. Šai ziņā Ziemeļamerikā ir 
tāda interesanta tradīcija, ka biju
šie studenti vienmēr ir pateicīgi sa
vai Alma mater un dāvā tai ziedo
jumus. Murns ir otrādi. Viņi no val
dības mājas "met" visādus melnus 
izteicienus. Viņiem jāatgādina: jūs 
jau paši esat mūsu absolventi! 

Latvijas Universitāti varētu 
viegli iznīcināt. Nevajadzētu nākt 
studēt. Tās vietā atvērtu citu 
augstskolu Taču cilvēki nāk. Kaut 
gan - LU nebūt nav tik laba, kādai 
tai vajadzētu būt. Domāju. īta mū
su sistēma nav bojā ejošaun mūsu 
tauta ir vēl labāka nekā mēs pat 
spējam iedomāties. 

Ar ko sākam jauno mācību 
gadu? 

Esam īpatnējā situācijā. Mūsu 
valdība ir izdomājusi, ka LU nevar 
pati izšķirties, kas tai ir rektors. 
Valdība izliekas, ka LU rektora 
vēlēšanas nav notikušas. Tā izdod 

mnentu, kurā raksta: "Pama
tojoties uz Augstākās Izglītības 
padomes vēstulē nr. 2 izteikto ie
rosinājumu, sakarā ar LU reformu 
programmas izstrādāšanu (mēs 
reformējāmies jau sen - bijām pir
mie, kas to sāka - J. Z.) un izstrā
des realizāciju, Izglītības minis
trija pagarina Universitātes rekto
ra pilnvaras līdz nākamā mācību 
gada beigām." Tātad, LU nav tiesī
bu, atšķirībā no citām Latvijas 
augstskolām, ievēlēt savu rektoru. 
LU tiks iecelts tāds, kādu vaja
dzēs! Vēlēšanu rezultātus vajag 
anulēt tik ilgi, kamēr ievēl to, ko 
vajag. Iespējams, ka valdībā kāds 

cerēja uz konkrētu cilvēku. Dīvaini, 
ka pirms vēlēšanām valdība iebil
dumus necēla. Valdība bija infor
mēta, ka LU notiks rektora vēlēša
nas un kāds tām ir juridiskais pa
mats. Pēc vairāk nekā 10 dienām 
valdība paziņoja par savu nepa
tiku pret šīm vēlēšanām. Izskatās, 
ja būtu ievēlēts kāds, kas viņiem 
patīk, viņi būtu atzinuši vēlēšanu 
rezultātus. Demokrātiskā valstī tā 
nespēlējas. Šoreiz, principa pēc, 
LU ir jāizšķiras, ko darīt. 

Es neesmu par to, ka man ir jā
paliek rektora amatā. No pagājušā 
gada vasaras es biju gatavs aiziet, 
tāpēc startēju uz Saeimu. Domāju, 
ka tur turpmāk strādāšu un šeit 
manā vietā būs kāds cits. Univer
sitātes cilvēki mani pierunāja, ka 
man jāpaliek rektora amatā - nav 
labi reformas pamest pusceļā. Es 
tam piekrītu. 

Šīs spēles galvenais līderis ir 
mūsu ministrs Māns Grīnblats. 
Viņš strādā apstākļos, kad viņa 
valsts ministrs kārto augstākās 
izglītības jautājumus. Māris Grīn
blats, nekonsultējoties ar valsts 
ministru Pēteri Cimdiņu, šo jautā
jumu, ka es nedrīkstu palikt rek
tora amatā, izlēma pats. 

Ministrijā jautāju: 'Vai jums ir 
pretenzijas pret mani? Nepie
ciešamības gadījumā "noņemšu" 
savu kandidatūru un aiziešu. At
bilde bija, ka iebildumu pret mani 
nav. Kāpēc notiek spēlēšanās ar ju
ridiskiem trikiem? Kad es pirmo 
reizi kļuvu par rektoru - 1987. ga
dā, taču nebija Latvijas, bet gan 
Padomju Savienības gads. Cita 
valsts un cita kārtība - kā to var 
attiecināt uz šodienu. "Ka okupā
cijas režīma, 1987. gada aktus 
"Tēvzemei un brīvībai" partijas 
līderis šobrīd vēl nem vērā? 

Es personīgi šīs spēles īpaši ne
pārdzīvoju. Bez darba nepalikšu. 
Šo vasaru veltīju tam, lai ļoti cītīgi 
gatavotos vienam jaunam lekciju 
kursam. Lekcijas lasīt mani aicina 
filozofi, ģeogrāfi. Gribu atgriezties 
pie fiziķiem. Tas viss ir daudz sta
bilāks un svarīgāks nekā šis, kas 
pašlaik notiek. Tas viss ir pārejošs. 
Galvenais, ka LU diploms tautā 
tiek augstu vērtēts un jauni cilvēki 
grib mācīties! 0 

Rektoru uzklausījusi 
MĀRA SADO VSKA 

TĀ NOTICIS 
ZINĀTNISKO DARBU KONKURSS 

EKONOMIKĀ NOSLĒDZIES 

LU STUDENTI IESAISTĪJUSIES 
SABIEDRISKO ATTIECĪBU 

VEIDOŠANĀ 
J a u otro gadu Ekonomikas Ministrija 

organizē studentu, maģistrantu un 
doktorandu zinātnisko darbu ekonomikā 
konkursu. Šogad tajā piedalījās ari 
vairāki LU studenti, un vienpadsmit no 
tiem ieguva atzinību: no Ekonomikas 
fakultātes - Ģirts Didrihsons (zinātniskā 
darba vadītāja- docente Biruta Garanča), 
Zane Arkliņa un Iveta Mozaļevska (zi
nātnisko darbu vadītāja - Brigita Da-
novska), Vladimirs Petrovs (zinātniskā 
darba vadītājs - docents Jānis Stradiņš), 
Agris Lezdiņš (zinātniskā darba vadītājs 
- J ā n i s Vaikulis) un Edgars Banga 
(zinātniskā darba vadītāja - Lidija Abika), 
un no Vadības un ekonomiskās infor
mātikas fakultātes: Andris Lūsis, Toms 
Šiliņš, Oļegs Jemeļjanovs, Dmitrijs Piš-
kdns (zinātnisko darbu vadītāja - profe
sore Ludmila Frolova), Maija Lābšere 
(zinātniskā darba vadītājs - profesors 
Jānis Porietis). 

Konkursa mērķis - veicināt stu
dentu un doktorandu zinātnisko darbu 
izstrādi atbilstoši tautsaimniecības va

jadzībām, kā ari atbalstīt studentu un 
viņu zinātnisko vadītāju pieredzes pa
pildināšanu. 

Konkursā varēja piedalīties studentu, 
maģistrantu un doktorandu zinātniskie 
darbi ekonomikā, kas izstrādāti un aiz
stāvēti šajā mācību gadā. Katras fa
kultātes labākā zinātniskā darba autors 
un viņa zinātniskais vadītājs saņēma 
prēmiju: bakalauru grupā - Ls 100; 
maģitrantu grupā - Ls 120, doktorandu 
grupā — Ls 200. Jaunums šā gada kon
kursā — atzīmēto darbu autori un viņu 
vadītāji saņēma ari žurnāla "The Eco
nomist" vai "Central European Economic 
Review" pusgada abonomentus. 

Ka pastāstī ja Ekonomikas minis
trijas preses sekretāre Ieva Jākobsone, 
tad Šāda veida zinātnisko darbu kon
kursi notiks ari turpmāk, un jau pirmā 
semestra vidū Ekonomikas ministrija 
piedāvās vēlamos, bet ne obligātos zi
nātnisko darbu tematus. @ 

INGA BĒRZIŅA 

Ar LU Sabiedrisko attiecību centra 
(SAC) izveidi jūnija beigās LU studenti 
iesaist ī jušies sabiedrisko attiecību 
(daudziem, iespējams, labāk pazīs
tamas ar nosaukumu "public relations") 
veidošanā. 

SAC izveidots pēc pašu studentu 
iniciatīvas, lai viņi varētu padziļināt 
savas mācību procesā iegūtās teorē
tiskās zināšanas, veikt patstāvīgus 
pētījumus un pielietot savas teorē
tiskās zināšanas praksē. 

Centrs izveidots Vēstures un filozofijas 
fakultātē pie politikas zinātnes katedras. 
Tā vadītāja ir pasniedzēja Daina Bāra. 
Centra darbībā pašlaik aktīvi iesais
tījušies septiņi studenti un nesenie augst
skolu beidzēji, kam interesē sabiedrības 
viedokļa izpēte un veidošana. 

Centrā pašlaik aktīvāk darbojas tieši 
politikas zinātnes un socioloģijas stu
denti, taču tā darbība ir vērsta uz da
žādu disciplīnu zināšanu apvienošanu, 
jo sabiedriskās attiecības aptver dau
dzas h u m a n i t ā r ā s z inātnes - arī 
psiholoģiju, žurnālistiku un citas. 

Jau kopš jūnija SAC dalībnieki veikuši 
dažādus pētījumus par sabiedrisko domu 
Rīgas pilsētā, snieguši konsultācijas 
dažādu organizāciju pārstāvjiem, kā to 
ietekmēt un kā sadarboties ar iedzīvo
tājiem un skaidrot tiem savu darbību. 

Viens no projektiem, pie kura centra 
dalībnieki strādāja šovasar bija iedzī
votāju attieksmes izpēte pret reformām 
veselības aprūpē Rīgā. Tika veiktas 
telefonaptaujas un masu informācijas 
līdzekļu analīzes, lai izvērtētu, kāda ir 
rīdzinieku attieksme pret pašreizējo 
veselības aprūpi pilsēta, kādas ir viņu 
vēlmes un vajadzības šajā ziņā. Galare
zultātā varēja izdarīt secinājumus, kāds 
veselības aprūpes modelis sabiedrībai 
būtu nepieciešamāks un pieņemamāks. 

Nākotnē centra dalībnieki domā savu 
darbību paplašināt, iesaistoties dažādos 
kopprojektos, kā ari paši rīkot dažādas 
aktivitātes - seminārus, apspriedes -
sabiedrisko attiecību pēt ī šanas un 
veidošanas popularizēšanai, ka ari daļu 
no saviem pētījumiem publicēt. 

INGA ULNICĀNE 



STUDENTI VASARÀ 

un ive rs i t ā tes 
Svētdiena, 1996.gada 1. septembris 

| ļi Latvyā jau četrus gadus darbojas grupa jauniešu, kas, neskatoties uz Latvijā jau četrus gadus darbojas 
jauniešu organizācija "Latvijas jau
natnes akcijas mieram", kas ir 
starptautiskās kustības "Youth 
Action for Peace" dalībniece. Cita 
starpā tā popularizē starptautiskus 
jauniešu apmaiņas projektus. Šogad 
viens no nozīmīgākajiem pasā
kumiem bija mākslas festivāla or
ganizēšana Briselē, Beļģijā. Festi
vāla iesākumā bija ideja radīt 
starptautisku pasākumu, kas līdzi
nātos latviešu jauno literātu nomet
nei "Aicinājums" Finansiāli to at
balstīja Eiropas Jaunatnes fonds. 
No Latvijas pasākumā piedalījās 

grupa jauniešu, kas, neskatoties uz 
atbildīgiem amatiem un nopietniem 
studiju plāniem, joprojām uzskata 
sevi par radošiem cilvēkiem. ' Arte 
Diem" festivālu sagatavoja četras 
grupas: literāti rakstīja scenāriju 
festivāla galvenajai izrādei, mūziķi 
komponēja, vizuālās mākslas grupa 
rūpējās par skatuves noformējumu, 
bet aktieri iestudēja lomas. Apbrī
nojami, ka trīs nedēļu laikā izdevās 
pilnīgi no nekā radīt pusotru stundu 
garu izrādi "Pasaules gals" Atbrī
voties no važām, ko uzliek cilvēka 
radītais "Laiks" un dzīvot katru 
mirkli kā pēdējo, bet nekad neaiz-

TIESA NEGUL 
Kas - Latvijas Tiesību stu

dējošo asociācija, bezpeļņas or
ganizācija 

Kad - 1996.gada 22.martā 
Kur - Rīgā, Kr.Valdemâra 

ielā 6 3  2 1 3 
Kāpēc  apvienot Latvijas 

tiesību studējošos aktīvai sa
biedriskai darbībai un radīt vi
ņiem iespēju pilnveidot un pa
dziļināt teorētiskās un praktis
kās zināšanasJurisprundencē 

Ko - veicina Latvi jas un 
starptautiskās tiesiskās infor
mācijas pieejamību, organizē 
diskusijas par tiesiskiem un 
politiskiem jautājumiem, 

pauž savu viedokli par aktu
āliem un problemātiskiem sa
biedriskās un tiesiskās dzīves 
jautājumiem, 

dibina un paplašina sakarus 
ar Latvijas, ārvalstu un starp
tautiskām studentu un juristu 
organizācijām 

Vasarā, kad lielākā dala stu
dentu jūrmalā ķēra pigmentus 
vai laukos lasīja sēnes, avenes 
un jaunos kartupeļus, Tiesību 
studējošo asociācijas biedri ne
rimti deldēja bikšu dibenus uz 
soliem dažādas iestādēs, kas at
rodas dažādās valstīs. 

Tā piemēram, trīs TieSAs 
dalībnieces Inga Kačevska, Lel
de Lāviņa un Vineta Skujiņa 
jūlija sākumu pavadīja Luk-
semburgā. Tur notika Eiropas 
Tiesību studējošo asociācijas 
ELSA (European Law Students 
Association) Vācijas nodaļas 
3.kongress par Monetāro Sa
vienību. Šajā pasākumā piedalī
jās 150 ELS As dalībnieki no vi
sām Eiropas valstīm. Kaut gan 
TieSA nav ELS As funkciju pil
dītāja Latvija, mūsu meitenes 
tur tika uzņemtas loti silti. Pēc 

» y 

kongresa TieSAs pārstāves pa-

« AKCENTS » Šovasar no 8. līdz 11. augustam 
notika jauniešu vasaras nometne 
kempingā "Plosti", kas atrodas 
skaistā vietā Abavas krastā starp 
Kandavu un Sabili. 

Organizatori bija JIK "Akcents" 
un Latvijas Invalīdu klubs. 

Nometnē piedalījās jaunieši 
invalīdi, "Akcenta" biedri, kuru 
vidū ir arī, LU, AML, DPU un LLU 
studenti. 

Šis projekts bija loģisks turpi
nājums citiem kluba rīkotajiem 
pasākumiem, piemēram, Latvijas 
augstskolu studentu pašpārvalžu 
tikšanās Rēzeknē, "Akcenta" kau
sa izcīņa invalīdiem, kinovakari, 
pagājušā gada vasaras nometne 
Vidzemes jūrmalā. 

mirst cilvēcību... Galvenās lomas 
bija Prostitūta un Mācītājs. Vai jūs 
spējat uzminēt, kas tās atveidoja? 
Latvieši. 

Latvieši ar savu aizrautību pār
spēja gan ungārus, gan rumāņus, 
gan spāņus, nemaz jau nepieminot 
citus "pavēsos ziemeļniekus" Mū
su skaļās balsis drīz vien pārklie
dza pārējos četrdesmit dalībniekus. 
Vairākus vakarus pēc kārtas uz
stājāmies ar improvizētu, bet īstu 
folkloras programmu, ko sākām 
gatavot jau divus mēnešus pirms 
festivāla. Pēc tam gandrīz katrs 
dalībnieks sāka interesēties par 
latviešu tradicionālo mūziku, bet 
vietējā publika mūsu avantūru -
dziedāšanu uz ielas - apbalvoja ar 
beļģu frankiem, kas vēlāk tika 
noslīcināti beļģu vīnā. 

Bet latviešu dziedāšana atkal 

Saskaņā ar organizatoru veidoto 
programmu, darbs apkārtnes sa
kopšanā mijās ar semināriem un 
diskusijām par jauniešu - invalīdu 
labāku integrāciju sabiedrībā. 

Turklāt jaunieši diskusiju at
ziņas nekavējoties steidza vērst 
darbos, dodoties laivu braucienā 
lejup pa Abavu, pārgājienā uz Vel
na alu un izjādēs ar zirgiem. Pie 
tam ik vakaru notika jautras spē
les un dejas, bet nometnes izskaņā 
sestdienas vakarā visi bija aicināti 
baudīt brīvdabas vakariņas un 
varenu salūtu. 

Organizatori uzsver pašinicia
tīvas nepieciešamību šādu pasā
kumu rīkošanā, īpaši, ja tajos var 
piedalīties invalīdi. Galvenais ir 
idejas un tad būs arī atbalstītāji 
- šoreiz Rīgas Komercbanka, ar 

sasniedza kulmināciju festivāla 
noslēguma izrādē: vijoļu un ģitāru 
pavadīti zālē iedejoja Čigāni: Inga, 
Rita, Ilze, Ingus, Normunds... Mēs 
esam pārliecināti, ka stereotipam 
par latviešu atturību un vēsumu 
nav nekāda pamata. 

Vispār stereotipi un aizsprie
dumi ir putekļi, kas traucē ie
raudzīt pašus cilvēkus, bet māk
sla ir viens no veidiem, kā no šiem 
putekļiem atbrīvoties. 

J a tu esi pirmkursnieks, kam 
daudz enerģijas un laika, ko likt 
lietā, tad vari mums pievienoties. 
Mēs organizējam starptautiskās 
un vietējās jauniešu nometnes, kā 
ari seminārus par aktuālām tē
mām. J a gribi uzzināt ko vairāk, 
tad atnāc uz "UA" redakciju. ^ 

ILZEJOZEPA 

kuras finansiālo atbalstu izdevās 
realizēt iecerēto. 

J I K "Akcents" veiksmīgi 
darbojas jau vairāk nekā gadu, ir 
pulcējis ap 100 biedru un atbal
stītāju. Klubs organizē atpūtas, 
sporta un izglītības pasākumus, 
atbalsta savus biedrus un inva
līdus, sekmīgi sadarbojas ar dau
dzām Latvijas un ārzemju jau
niešu un studentu organizācijām. 

Šajā klubā tiek draudzīgi sagai
dīts ikviens jaunietis, kas negaida, 
līdz kāds ko izdarīs mūsu vietā, bet 
cenšas aktīvi līdzdarboties, atbal
stot citus, saņemt atbalstu pats. Q 

JIK "Akcents'priekšsēdis 
ILMĀRS LIKUMS, 

Tirgoņu ielā 6, 
tālr. 7-287739 

stāstīja, ka Latvijas vārds tajā 
izskanējis ļoti plaši. TieSAs 
biedres informējušas turienie
šus gan par Latvyas monetāro 
politiku, gan par ekonomisko, 
sociālo un politisko stāvokli. 

Protams, stāstot par braucie
nu tika pieminēts arī brīvais 
laiks, kad bija iespējams apska
tīt ne tikai Luksemburgu, bet 
ari Vācijas pilsētu Trīri, kas ir 
savdabīgs praktizējošo un jay-
no juristu centrs, un nobaudīt 
slaveno Mozeles vīnu Mozeles 
upes krastā vīna muzejā. 

Kamēr meitenes ārzemēs 
piedalījās kongresā, mājās pa
likušie gatavoja pamatu, lai sep
tembri TieSA varētu rīkot pir
mo jaunā darba gada semināru. 
Rezultāts ir acīmredzams -
12.septembri visi interesenti ir 
laipni aicināti uz diskusiju par 
īpašuma tiesībām Latvijā. 

Vēl viens fakts, ko nedrīkst ne
pieminēt, runājot par TieSAs tu
vāko nākotni - pēc ilgām sprieša
nām TieSAs biedri secinājuši, ka 
jāpievienojas ELSAi. Un tā - 19. 
septembri Latvijā notiks ELS As 
dibināšanas kongress, kur TieSA 
pārņems ELS As funkcijas. 

Ko mēs iegūsim, iestājoties 
ELSA? Šī Eiropas studentu aso
ciācija realizē dažādus projek
tus, piemēram, studentu apmai
ņas braucienus, kongresus, se
minārus, juridisko izpēti, tiesību 
grāmatu izdošanu un studentu 
juridisko darbu publicēšanu. 

Pievienošanās ELSAi dos ie
spēju piedalīties starptautiskos 
pasākumos. Kā jūtat, TieSAs 
biedri ir strādājuši ar pilnu jau
du. Vai jūs nemāc vēlme pievie
noties? @ 

ILZE GAŅĢE, 
Juridiskās fakultātes II 

kursa studente 

OLIMPISKĀS SPĒLES ATLANTĀ 
UN LU STUDENTI TAJAS 

(Turpinājums no 1. Ipp.) 

Es uz to skatījos no profesionā
ļa viedokļa, no nākotnes viedok
ļa. Lai sportā kaut ko panāktu, 
vajag piecpadsmit līdz divdesmit 
gadus. Un tās medaļas tik viegli 
nenāk. Kļementjevs ir "audzis" 
divdesmit gadus un tāpēc tagad 
var redzēt rezultātu. No nākot
nes viedokļa es skatos ļoti 
optimistiski. J a salīdzina pirmo 
divdesmitnieku Atlantā un 
Barselonā, tad toreiz bija 19, 
tagad - 27, turklāt tikai 10 ir tie, 
kas piedalījās ari Barselonā. 

Par pašreizējo situāciju - vecie 
vairs nevar iegūt medaļas, bet 
jauniem vēl trūkst pieredzes. Pa
domju laikos uz olimpiskajām 
spēlēm tika norūdīti sportisti, bet 
tagad dažiem ir pat šoka stāvok
lis, kad jāiziet uz starta. Šogad 
komanda bija draudzīgāka, 
nekā agrāk. Neatbalstu tos, kas 
saka, kāpēc jūs vedat uz 
olimpiskām spēlēm tādus, kas 
nevar sasniegt labus rezultātus. 
Tas tā nav. Tie ir mūsu valsts 
labākie sportisti, kas smagā cīņā 
ir izcīnījuši tiesības piedalīties. 
Mēs viņiem nevaram atņemt šīs 
tiesības. Izdevumi nav tik mil
zīgi, lai to liegtu. Turklāt lī
dzekļus saņemam no sponso
riem, nevis no valsts budžeta. 

- Cik i z m a k s ā j a v i e n a 
spor t i s t a a i z b r a u k š a n a uz 
At lantu? 

Viss kopā izmaksāja ap
mēram pusmiljons dolāru. Iz
dalot ar simtu, jo paralēli spor
tistiem brauca ari ārsti, apkal
pojošais personāls un mehāniķi, 
tad sanāk pieci tūkstoši. Tā nav 
nekāda nauda. 

- D a ž i spor t i s t i , arī LU 
students Egīls Tēbelis paliks 

Amerikā, la i tur turp inā tu 
studijas. Kā jūs to vērtējat? 

- Tas ir normāli, ka jaunieši 
izmanto labākus apstākļus gan 
treniņu ziņā, gan aprūpē. J a sa
glabājas saite, un viņš pārstāv 
Latviju, tad tas ir brīnišķīgi. Mēs 
veicināsim šādas situācijas. Ir 
tādi sporta veidi, kur tas būtu 
nepieciešams. Protams, pastāv 
ari risks, ka var neatgriezties, 
bet tāpēc nevar ierobežot 
cilvēku. 

K ā j ū s v ē r t ē j a t L U 
sporta aktual i tātes? 

- Diemžēl man nav laika in
teresēties par to. Gribētos, lai 
augstskolu sports tiktu attīstīts 
un lai no tā bāzes nāktu ari labi 
sportisti. Pašlaik es nejūtu augst
skolu sporta ieguldījumu lielajā 
sportā. Nav pamatīgas sporta 
sistēmas augstskolās, kā tas ir 
citās valstis. Netiek uzrādīti tādi 
rezultāti, kas varētu interesēt 
republikas izlases. J a u manā 
laikā studenti bija kūtri, bet ta
gad, manuprāt, ir vēl kūtrāki. 

- Vai pie tā ir vainīgi tikai 
studenti vai arī mācībspēki? 

Domāju, ka visi kopā. Tā 
dzīve tagad ir tāda. Uz kaut kā 
rēķina mēģina atrisināt problē
mas, tikai nezinu, vai tas ir 
pareizi. Kaut kas jau notiek, vai
rāk sadzīviskas lietas. 

- C i t am s p o r t s ir s a v a 
ve ida hobi j s , la i u z l a b o t u 
vese l ību . C i t s a r to s ā c i s 
nodarboties skolas laikā, un 
viņam tas ir iepaticies. 

J a cilvēkam nepatīk, tad 
nevar viņu piespiest skriet 
krosu vai nodarboties ar citiem 
sporta veidiem. J a viņam tas 
iepatiksies, viņš būs sporta 
fanātiķis. 

- Vai "mīlest ība 1 1 no 

studentu puses ir saistīta ar 
to , k a s k o l a s l a i k ā b i j a 
o b l i g ā t ā s n o r m a s , k u r a s 
j ā i z p i l d a ? 

Jā , droši vien. Taču ne vien
mēr tā ir bijis. Piemēram, ma
nos laikos, Ventiņos, skolā 
sports bija labā līmenī. Mēs spē
lējām volejbolu, basketbolu, fiit-
bolu. Piedalījās visi un tad tā pa
tika arī radās. Citādi, ja skolā 'ie
dzen" nepatiku ar formālām pra
sībām, ar to, ka trūkst zāles, 
ģērbtuves un dušas, tad ir cauri. 
Skaudība rodas, redzot, ka pa
saulē citās skolās - ir lieliski 
baseini, tenisa korti, ģērbtuves, 
kafejnīcas. 

Ari Latvijas Universitātei, pie
mēram, ir savs stadions, taču tur 
ne viss ir tā, kā vajadzētu būt. 
Tādēļ studenti nereti izvēlas Teh-
niskās Universitātes sporta bāzi, 
jo tur rit intensīva sporta dzīve 
un ir patīkami pavadīt laiku. 

Taču kopumā tā ir liela pro
blēma - studentu sports. Kā to 
atrisināt? Varbūt vajadzētu izda
līt līdzekļus no valsts budžeta 
sporta attīstībai augstskolās? 
Pasaulē studentu sports ir aug
stā līmenī. Ir Studentu Sporta 
savienība, notiek pasaules uni
versiādes. Latvijas studentiem 
vajadzētu vairāk tajās piedalīties. 

- S a i k n e s t a r p L a t v i j a s 
aug s t sko l ām spor ta ziņā ir 
arī diezgan vāja. 

Tur būtu daudz darāmā, lai 
cilvēkiem būtu interesantāk 
dzīvot. Piemēram, varētu rīkot 
savstarpējus mačus. Pēc iespē
jas vairāk būtu jābrauc uz starp
tautiskām sacensībām. Ir jācī
nās, lai sporta mīlestība un inte
rese atgrieztos ikvienam stu
dentam. @ 

INGA BĒRZIŅA 
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PIRMĀ PRAKSE 
Filoloģi jas fakultātes 

ļžurnālistikas un komu
nikāci ju zinātņu kated-
Iras p i r m a j a m k u r s a m 
v a s a r ā b i j a j ā s t r ā d ā 
ob l igā tā p r a k s e . Neva
rē tu teikt , k a ir viegli 
dabūt labu prakses vie
tu, tomēr dažiem pavei
cās . Var j a u būt , ka tā 
n e b i j a t i k a i v e i k s m e , 
bet s m a g a d a r b a rezul
tā t s - p a r to spr ie s t ir 
grūt i . Divi j a u n i e žur
nālisti savu praks i strā
dā ja la ikrakstā "Diena". 
Vienu no viņiem - Mār
tiņu Ka lausu - mēs uzai
c inā jām pastāst ī t savus 
i e s p a i d u s . 

- K ā t u n o k ļ u v i s a v ā 
p r a k s e s v ie tā - "Dienā '? 

- Sākumā es biju domājis, 
ka varēšu nostrādāt praksi 
"Aizkraukles Avīzē" "Aiz
kraukles Avīze" ir laba avīze. 
Tur ir liela visatļautība, no vie
nas puses tas ir labi, bet avīzei 
tas par labu nenāk. Es biju 
priecīgs, kad reiz man bija iz
devība tur strādāt. Bet diemžēl 
šoreiz viņi mani nepieņēma. 
Un tad pēkšņi Streips paziņo
ja, ka "Dienā" ir divas brīvas 
reportieru vietas. Es cerēju, ka 
man izdosies ātri noreaģēt, bet 
izrādījās, ka pirms manis jau 
pieteikušies daudzi . Tā kā 
"Dienā" nesteidzās ar rezultātu 

apkopošanu, tad mēģināju ie
kļūt arī BNS, kur mani bija ar 
mieru pieņemt, bet es sapratu, 
ja strādāšu BNS, tad mācībām 
būs be igas . Un ta s man 
nepatika. Nācās atteikties no 
šī darba, pēc tam gan es jutos 
ļoti slikti. Tādā stāvokli nodzī
voju divas dienas. Tad man pie
zvanīja no "Dienas" un uzaici
nāja uz pārrunām. 

Sākumā biju domājis, ka tas 
būs normāls līgums, bet beigās 
izrādījās, ka mēs strādājam tikai 
praksi. J au pirmajā dienā mani 
aizsūtīja uz Haritonova tiesu. 

Es nesūdzos, ka maz maksā, 
es nesūdzos, ka uzrakstu lielu 
rakstu, bet ieliek dažas rin
diņas. Ir gadījies, ka pasaka 
kaut ko aizskarošu, bet es to 
neņemu pārāk pie sirds, jo es 
saprotu, ka tas tiek darīts ma
nā labā. Man vairs nav bail, ka 
kaut kas neizdosies. Man patīk, 
ka sakrauj virsū tik daudz, ka 
liekas, vairs nevarēšu pavilkt. 
Par praksi es pašlaik nedomāju, 
vienkārši strādāju. 

- K ā p ē c tu izvēlējies t ieši 
ž u r n ā l i s t a s p e c i a l i t ā t i ? 
M a n u p r ā t , v i sa i m a z p u i š u 
i zvē la s šo profes i ju . 

- Nepiekritu, ka to izvēlas 
maz puišu. Vienkārši puiši ir 
tik spējīgi un spēcīgi žurnā
listikā, ka viņi neiet uz "Uni
versitātes Avīzi", bet izvēlas 
kaut ko labāku. Es nesaku, ka 
"Universitātes Avīze" ir "galīgi 
garām", bet, pirmkārt, kādas 

TOPOŠAIS ŽURNĀLISTS 
PRAKSĒ "DIENĀ" 

tur ir algas... 
- Vai t a d n a u d a ir gal

vena i s ? 
- Kā kuram. Man nauda ir 

svarīga. Tagad es noteikti ne-

Mārtiņš 

mainītu "Dienu" pret "Univer
sitātes Avīzi" 

— Manuprāt, šie divi laik
raksti vispār nav salīdzināmi. 
"Diena" - liels dienas laik
raksts, "Universitātes Avīze" 
galu galā ir tikai LU avīze. 

— Redzi, puiši neapmierinās 
ar "tikai", vini iet tālāk. J a 
man būtu doma, ka es aizeju 
uz "Universitātes Avīzi" un 
kļūstu par tās redaktoru, tad 

būtu citādāk. 
Bet kā es nonācu žurnā

listos? Sēdēju un domāju, kur 
varētu mācīties. Izdomāju, gri
bētu būt jurists, psihologs vai 
žurnālists. Par psihologiem -
es esmu augstās domās par se
vi, bet ne tik augstās, lai aizie
tu uz psihologiem, tāpēc šo 
profesiju atmetu. Tā ir ļoti cēla 
un interesanta profesija, bet es 
to neizturētu. Psihologa dzīve 
ir pārāk briesmīga. 

- Varbūt tomēr va j adzē j a 
p a m ē ģ i n ā t ? 

- Cik ilgi var mēģināt un 
neko nedarīt. Tā man atlika 
juristi un žurnālisti. Veselais 
saprāts teica, žurnālisti ir laba 
lieta, bet nopelnīt tur nevar, 
tāpēc jāiet uz juristiem. Gāju 
uz juristu sagatavošanas kur
siem. Tā ir ļoti derīga lieta, it 
sevišķi tiem lauku cilvēciņiem 
- es ari piederu pie tiem, ku
riem nav nekādas nojausmas 
par to, kas te notiek. Patiesību 
sakot, es gribētu savus bērnus 
audzināt laukos, lai viņi izaug 
lieli bērni - naivi, vienkārši, 
labsirdīgi līdz galējībai. 

Tad, kad sagatavošanas kur
si beidzās, es sapratu, ka juristi 
nav "priekš manis". Lai arī ra
došais moments tur ir liels, to
mēr visa darbība tiek ielikta 
likuma rāmjos. 

- V a i t a d ž u r n ā l i s t i e m 
n a v j ā i e v ē r o r ā m j i ? 

- Ir un ļoti daudz, bet tie ir 
labprātīgi, nevis likuma uz
spiesti. Ir redaktori, kas uz
spiež rakstīšanas stilu, bet tad 
tev attiecīgi jā izvēlas masu 
medijs, kurā darboties. 

Atšķirībā no dažiem stu
dentiem, kuri stājās vairākās 
fakultātēs, es gāju uz to, kur 
tiešām gribēju. Pabeidzu nedē
ļas sagatavošanas kursus un 
iestājos žurnālistos. Tas bija 
liels brīnums daudziem, kas 
mani pazina, jo viņi domāja, ka 
esmu galīgi pazudis. 

- T a d , k a d tu i e s t ā j i e s 
ž u r n ā l i s t o s , b i j a p a g ā j u š i 
j a u če t r i g a d i k o p š v idus
s k o l a s b e i g š a n a s . K ā p ē c tu 
ne iz lēmi i e s tā t i e s a g r ā k ? 

- Lielākais kavēklis - bailes 
no neizdošanās. Ir labāk būt 
ta lant īgākam, bet s l inkam, 
nekā tādam, kas daudz ko da
ra, bet kuram nekas neizdodas. 
Tāpēc man ir bail, ka man ne
iznāks labāk nekā citiem, vai 
vismaz tikpat labi. 

- Vai tev v i e n m ē r j ā b ū t 
l a b ā k a m p a r c i t i em? 

- Nē, bet pietiekošā līmenī, 
lai citi to novērtētu, (gj 

INGA BĒRZIŅA 

I 
VAI TEV ACIS IR 

SPOŽAS UN ASTE KUPLA? 
m 

S o ga id ī t ā s t u d e n t a por
tretu dr. habil . oecom. GUN
D A R S Ķ Ē N I Ņ Š K I N G S 
" z ī m ē j a " B a l t i j a s A k a d ē 
m i s k ā Centra , S o r o s F o n d a 
La tv i j a s Izgl ī t ības Informā
ci jas centra un A S V Infor
māc i j a s Dienes ta seminārā , 
E ī g ā . P r o f e s o r s Ķ ē n i ņ š 
K i n g s ir U z ņ ē m u m u vadī
b a s sko l a s d e k ā n s emer i tus 
Pac i f ika L u t e r ā ņ u Univer
s i t ā t ē u n v i e s p r o f e s o r s 
R ī g a s B i zne sa inst i tūtā . 

Mazs k a n d i d ā t a modelī tis 
Reti man gadās apjautāties 

par Tavu acu spožumu un astes 
kuplumu. Bet, j a gribam runāt 
par studi jām Amerikā, tad 
sāksim taisni ar to. Are you 
bright-eyed and bushy-tailed. 
Do you have fire in your belly? 

Kādu latvieti kārtīgs ame
rikānis uzskatītu par pieņe
mamu znotu? Ko tad amerikā
ņi vēlas kā patīkamu kolēģi un 
lielisku darbinieku? Ko uzska
ta par izcilu kandidātu studi
jām? Pieņemot Amerikas sociā
lās normas un vēlmes, tiek 
meklēts: 

jauns, izdarīgs un traki acīgs 
cilvēks, kas visu svarīgo ātri 
un uzmanīgi ievēro un apgūst. 
Šis cilvēks ir inteliģents, veikls 
un centīgs. Sī cilvēka acis ir 
spodras. He in bright-eyed. 

Šis cilvēks ir pilns enerģijas 
un dzīves prieka. Viņam ir laba 

veselība. Viņa kažoks ir akotā. 
Viņa a s t e ir kupla . He is 
bushy-tailed. 

Š is cilvēks alkst panākumu. 
Viņš jau ir daudz sasniedzis, 
bet grib sasniegt vēl vairāk. 
Varbūt viņš tiecas pēc atzinī
bas un ievērības; varbūt viņš 

grib kļūt bagāts, brīvs un pat 
gudrs. He is a striver! 

Katrā ziņā viņš ir veiksmīgs, 
bet vinā valda nemiers, un viņš 
daudz sasniedz tieši tāpēc, ka 
ir izsalcis pēc kā jauna, augstā
ka sasnieguma. 

P a š n o v ē r t ē j u m s 
Pirms Tu kādu iepazīstini ar 

sevi, Tev pašam sevi pamatīgi 
jāiepazīst. Citādi var iznākt tā, 
kā kādam lāga jauneklim. Vai 
Tu esi labs cilvēks? Vai Tu esi 
tikai labs cilvēks? Vai par Tevi 
var pateikt tikai, ka Tu esi labs 
cilvēks? Benjamiņš Frankiins 
reiz teica, ka viens no vina vis-
netīkamākajiem uzdevumiem 
ir bijis rakstīt ieteikuma vēs
tuli, kurā viņš kādu aprakstīja 
kā tikai labu cilvēku. Benja
miņš Franklins nožēloja, ka 
viņš vairāk par šo jaunu kungu 
nekā nav varējis pateikt. 

J a Tu vēl esi pārliecināts par 
to, ka Tev jābrauc studēt uz 
Ameriku, tad sāksim ar mazu 
novērtējumu. Šī novērtējuma 
pamatā būs tas, ko Tu pats par 
sevi domā. Kādas ir Tavas spē
jas , ko Tu esi sasniedzis? Kas 
ir Tavas stiprās puses? Vājie 

punkti? Tālāk ņem klāt radu 
un draugu, kolēģu un priekš
nieku ieskatu par Tevi. J ā , jā! 
Ko par Tevi gluži atklāti teiks 
Tavs tuvākais draugs, labais 
ģimenes ārsts, respektējamais 
profesors un pat tevis cienītais 
mācītājs. Nezini? Tev ir pēdē
jais laiks to noskaidrot, vēl 
pirms Tu taisies uz Ameriku, 
meklē piemērotu darbu vai bil
dini mīļoto. 

Vai esi savedis kārtībā savu 
veselību? Tev vēl pie daudz kā 
jāpiestrādā, tāpēc j a u tagad 
Tev jābūt veselam. Laba vese
lība ir labas mācīšanās priekš
noteikums. 

Ko Tu zini par amerikāņiem 
un vinu sadzīves normām? Vai 
tu mazgājies un maini kreklu 
katru dienu? Kā sacīt, vai tev 
ir laba smaka? Kādu iespaidu 
Tu atstāj klasē? Viesībās? 

Tu teiksi, es jau vēl neesmu 
Amerikā. Es teikšu, ka Tev vēl 
uz to ir nopietni jāgatavojas. 
Sāc skatīties kaut vai "Dinas
tiju"! Tomēr, vajadzēs vairāk 
nekā zināšanas par vienas tā 
s auktā s ziepju operas varo-

(Turpinājums S. Ipp.) 
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VĒRTĒ 
SVEŠA ACS 

(TurpinĶjums no 5. lpp.) 
ņiem un pirmām mīlētājām. 
Varbūt beigsim ar iedomātu 
Šekspīra "Vētras" uzvedumu 
Rīgā un Kalibāna ieskatiem 
par Latvijas attiecībām ar lie
lajiem kaimiņiem. Vēl domā
jot par Tevi kā kandidātu stu
dijām Amerikā, es ceru, ka kā
du no vērtējumiem dos Tev pa
zīstamie amerikāni. Tie skatī
sies uz Tevi ar Amerikas acīm. 

Apvienosim Šo vērtējumu ar 
Tavu sasniegumu sarakstu. 
Akadēmiskais veiksminieks? 
Ar kādu mērauklu mērīts? 
Ve ik smes d a r b ā ? Kādi sa
sniegumi darbā? Vai vērts vēl 
kādu gadu piestrādāt, lai būtu 
vairāk ko parād ī t ? Vai esi 
grāmatu tārps , kas pēdējos 
gados nav saules redzējis? Ar 
to nepietiks. 

Un ko tad Tu īsti esi mā
cījies? Kas tad Tu gribi būt tad, 
kad būsi izaudzis liels? Varu 
apgalvot, ka kādā no intervi
jām, kas Tev vēl būs, kāds jau
tās par to, kā Tu sevi iedomā
jies desmit gadus pēc studiju 
beigām. Vai Tava izglītība ir 

pietiekami plaša, lai Tu varētu 
savās domās vai sarunās pie
mēroti atsaukties uz to, ko esi 
lasīj is š ī sdienas amerikāņu 
literatūrā? Vai Tu pazīsti tikai 
savu pagastu? Kur esi bijis, ar 
ko esi iepazinies? Medaļas 
sportā, veiksmes intelektuālās 
sacensībās un konkursos; tās 
ir ļoti svarīgas, lai parādītu, ka 
Tev spēka un spēju netrūkst. 
Kas ir tas, ko Tu ar lepnumu 
par sasniegto atceries no savas 
pieredzes pēdējā darbā? Kas 
tad tika padarīts? Ko tas par 
Tevi saka? Vēl vairāk. Ko Tu 
esi devis citiem, savai sabied
rībai? Tu teiksi, kas tas par 
jautājumu? Es teikšu, ka tas 
var būt viens no vissvarīgā
kajiem jautājumiem. Katru ga
du no sešiem tūkstošiem aka
dēmiski veiksmīgiem un profe
sionāli izciliem Savienoto Val
stu Baltā nama palīgu amata 
kandidātiem atlasa ap trīsdes
mit. Visgrūtāk tiem atbildēt 
taisni uz šo jautājumu: Ko esi 
devis savai tautai? Nez' vai tev 
kas pašreiz būs, ko teikt? Var
būt tomēr esi bijis amatvīrs 
savā korporācijā, ķesteris savā 
draudzē, naudas un dāvanu 

vācējs trūcīgo bērnu apgādei. 
Viss tas, ko Tu esi apkopojis, 

dod vielu Tavam dzīves stās
tam, autobiogrāfijai. Curricu
lum vitae, vai vienkārši CV 
Protams, ka visu nevar uzrak
stīt vienā rakstā, bet te ir Tava 
datu banka. Blakus noliec to, 
ko vari, j a vajadzīgs, parādīt. 
Ak tā , Tu es i bijis i z lases 
basketbola komandā? Tava 
videokasete, protams, ir pie
mērota skatīšanai ar parasto 
amerikāņu aparatūru. Katrs 
skats ir vērts tūkstoš vārdu. 

Izvēle s a p ņ o s 
Ko Tu zini par tām univer

sitātēm, kurās Tu vēlētos stu
dēt? Neko daudz? Noskaidro, 
ko vari. Izšķiries ar steigu, rak
sti vairāku, teiksim desmit, 
augstskolu rektoriem. Adre
ses, protams, atradīsi Baltijas 
Akadēmiskā centra un Soros 
Fonda birojos šeit pat Rīgā. 
Prāta darbs būs ari apskatīties, 
kas ir atrodams U S I S Ameri
kas bibliotēkā Smilšu ielā. 

J a Tu tiešām esi j au labi ie
vērota nākamā pirmā lieluma 
zvaigzne visas pasaules Akadē
miskajā zvaigznājā, pasapņo 
par lielisko un naudīgo, un zi
nātniski augsto Hārvarda uni
versitāti, Kalifornijas Tehnolo

ģisko institūtu vai Stanforda 
universitāti. Ko Tu vari šai uni
versitātei dot? Ko tā var dot 
Tev? Vai Tu tiešām vari sacen
sties ar labākajiem no labāka
jiem. J a vari, lūdzu! Tu nebūsi 
ne pirmais, ne pēdējais latvie
tis, kas tu sāks un kas to beigs. 

Tavs pašnovērtējums var
būt Tevi nostādīs tuvāk ļoti la
bajai Dartmuta koledžai vai 
Vartona skolai Pensilvānijas 
univers i t ā tē? Tu jopro jām 
mērķē ļoti augstu. Kā būtu ar 
lielajām valsts augstskolām 
Iii nojās un Viskonsina štatos? 
Varbūt Tu vislabāk iederies 
kādā no mazāka jām augst
skolām? 

Izvēlies trīs no visreālāka
j ām iespējām: vislabāko no 
tām, kur Tu ļoti labprāt gribē
tu būt. Vienu no tām, kur tava 
uzņemšana ir reāli vislabāk 
saistīta ar tavām spējām un sa
sniegumiem, un trešo, kas ļoti 
labprāt Tevi vēlētos savu stu
dentu skaitā. 

Vai šeit redzam Tavu labāko 
izvēli? Vai salīdzinājumā Ta
vas spējas novērtēt un vēlmes 
piepildīt l abāk varēs kāda 
augstskola šeit vai citur Ei
ropā? Novērtējumi, ko jau būsi 
izdarījis, būs gluži noderīgi, 

apsverot citas nopietnas un 
vērtīgas iespējas. 

I e s n i e g u m s 
Izveido savu stratēģisko plā

nu, apsverot visas savas spējas 
un līdzekļus. Izveido savu stra
tēģisko pieeju. Sagatavo savu 
priekšlikumu, ieskaitot iestā
šanās anketu absolūti nevaino
j a m ā formā. Uzsver svarīgo, 
lieto ī sus vārdus īsos teiku
mos. Galvenais, šajā iesniegu
mā ir tas, ka tas pārliecina lasī
tājus (būs vairāki), ka Tu esi 
viens no vislabākajiem kan
didātiem kā devējs un ņēmējs. 
Pārbaudi un pārveido savu 
iesniegumu ar pieredzējuša 
padomnieka palīdzību. 

Skaties uz savu uzņemšanu 
kā priekšlikumu Amerikas ie
guldījumam Tavā izglītībā. Ci
tiem vārdiem, lasītājam nav va
jadzīga jūsmīga burbuļošana par 
Ameriku, bet nopietns priekš
likums. Nopietnais priekšli
kums ir pilns izpratnes par to, 
kas notiks Amerikā tad, kad Tu 
tur būsi. Lasītājam jāzina, ka Tu 
tur būsi īstā vietā un īstā laikā 

Vērtētājam jābūt pārlieci
n ā t a m , k a T a v a s s t u d i j a s 
Amerikā būs sekmīgas... 

Vēlu Tev kažoku akotā un 
lieliskas sekmes! (g) 

TO DER ZINĀT 

Kas ir kredītpunkts? Kādus 
ļ papildkūrsus izvēlēties? Atbil
di uz šiem un vēl citiem jautā-

I j u m i e m j u m s sniegs I n t a 
J a u n z e m e . Viņa strādā Stu
diju Padomnieku centrā un 
pēc 1. septembra tur laipni 
sagaidīs ikvienu studentu, bet 
jo īpaši - pirmkursniekus. 

Daudzās fakultātēs vairs nav 
kuratoru un līdz ar to studenti 
nav informērtd par viņus interesē-

JUS IELŪDZ STUDIJU 
PADOMNIEKU CENTRS 

jošām lietām saistībā ar studijām, kursiem. Lūdzu, nāciet! 
Tādēļ informāciju par Uni- Studiju Padomnieku centrs 

vērsit āti un par studiju pro- atrodas Latvijas Universitātes 
cesu, ka ari par to, kādi mā- galvenajā ē k ā - R a i ņ a bulvārī 
čību kursi j āapgūs t j ū su iz- 19, 178. te lpā . (Garderobē -
vēlētajā bakalaura program- pretī grāmatu galdam). Darba 
mā, uzzināsiet Studiju Padom- l a ik s pirmdien, t rešdien, 
nieku centrā. Tur varēs iepazī- piektdien no pīkst. 10.00 līdz 
t ies a r k u r s u a p r a k s t i e m , 13.00, bet otrdien un ceturtdien 
anotācijām, nodarbību laikiem no pīkst . 13.00 līdz 16.00. 
un arī pierakstīties uz šiem Tālrunis: 7-225860. <g) 

STUDENTU INICIATĪVAS F O N D Ā (SIF) IESPĒJAMS: 
* kļūt par s tarptaut i skās 

studentu, skolēnu vai mācīb
spēku kartes īpašnieku; 

* saņemt informāciju par 
ceļošanu; 

* nokārtot ceļojumu un me
dicīnisko apdrošināšanu; 

* rezervēt prāmju un lid
mašīnu biļetes; 

* pasūtīt dažādu valstu un pil
sētu ceļojumu rokasgrāmatas; 

* izvēlēties un pieteikties 
svešvalodu kursiem dažādās 
valstīs; 

* i e g ā d ā t i e s k r ā s a i n u s 
T-kreklus ar LU simboliku. 

S t a r p t a u t i s k ā s t u d e n t u 
k a r t e p i e d ā v ā : 

- speciālas transporta biļešu 
cenas starptautiskiem avio-
reisiem, vilcienu, autobusu un 
prāmju maršrutiem; 

- īpašas cenas uz muzejiem, 
teātriem, kino, kultūras un at
pūtas pasākumiem, studentu 
klubiem u. c. 

- atlaides uz dažāda veida 
precēm un pakalpojumiem; 

- atlaides apmešanās vietās— 

viesnīcās, studentu kopmītnēs; 
— izmantot bezmaksas palī

dzības telefona līniju un sa
ņemt medicīnisku, juridisku 
informāciju 24 stundas dien
naktī. 

S t a rp tau t i ska j ā s tudentu 
kartē ietverta ceļojumu medi
cīniskā apdrošināšana. 

J a esat kļuvuši par starp
tautiskās studentu (skolēnu, 
mācībspēku) kartes īpašnieku, 
atcerieties, ka ietaupīt savu 
naudu varat arī L a t v i j ā : 

F o t o p a k a l p o j u m i - Fuji, 
Flēra, J e t - 7 - 20%; 

O p t i k a - Henson, Priz-
ma-017, . . . - 1 0 % ; 

K a n c e l e j a s p r e c e s 
Formula, Gvedda, Mvvm... - 5 
- 1 0 % ; 

M ū z i k a s k l u b i - Bimini, 
K a r a k u m s , K a b a t a - 5 0 -
100%; 

F r i z ē t a v a s - Ekselence-R, 
Dalia, Deizi - 1 0 - 30%; 

Ka fe jn īca s - Fredis, Osiris, 
Možums, Kardināls - 5 - 1 0 % ; 

P i c a s - Pica Lulū - 20%; 

K u r s i - Lated valodu kursi; 
ātri asīšanas kursi . . .-10-67%; 

J a u n a i s R ī g a s t e ā t r i s -
30%; 

K i n o - Rīga, Palladium -
50%; 

G r ā m a t n ī c a - Aperto Libro 
- 7 - 10%; 

Veikali — A - S p o r t s , 
Formula, Berģu nams... - 3 -
7%; 

Ce ļo jumu b i ro j s - T.U.I. 
- 3 - 5 % ; 

Ķīmiskā tīrītava - Irve -
20%; 

A p d r o š i n ā š a n a s sab ied
r ī b a - Bal ta - 1 0 % ; 

Galer i j as , muze j i - Sussi , 
A Upīša muzejs... - 1 0 - 50%; 

Kā ari daudzas citas atlaides 
ne tikai Rīgā, bet arī Jelgavā, 
Daugavpilī, Salaspilī, Jūrmalā, 
Tukumā, 

J a J u m s ir radusies interese 
vai arī vēlaties iegūt papildus 
informāciju, nāciet uz Latvijas 
Universitātes Studentu Inici
atīvas fondu, Raiņa bulv. 19 -
248, tālr. 7-228320.® 

f 1996V97. akadēmiskā gada kalendārs 
Vasaras periods 01.07.1996. - 25.08.1906. 

Rudens semestris 
Nedēļa Datumi 

26.08.96. - 01.09.96. 
1. 02.09.96. - 08.09.96. 
2. 09.09.96. - 15.09.96. 
3. 16.09.96. - 22.09.96. 
4. 23.09.96. - 29.09.96. 
5. 30.09.96.-06.10.96. 
6. 07.10.96. - 13.10.96. 
7. 14.10.96. - 20.10.96. 
8. 21.10.96.-27.10.96. 
9. 28.10.96. - 03.11.96. 
10. 04.11.96. - 10.11.96. 
11. 11.11.96. - 17.11.96. 
12. 18.11.96. - 24.11.96. 
13. 25.11.96. - 01.12.96. 
14. 02.12.96. - 08.12.96. 
15. 09.15.96. - 15.12.96. 
16. 16.12.96.-22.12.96. 

23.12.96. - 31.12.96. 
17. 01.01.97.-05.01.97. 

18. 
19. 
20. 

Pavasa 
Nedēļa ra 

06.01.97. - 12.01.97. 
13.01.97. - 19.01.97. 
20.01.97. - 26.01.97. 

semestris 
Datumi 

27.01.97. - 02.02.97. 
1. 03.02.97. — 09.02.97. 
2. 10.02.97. — 16.02.97. 
3. 17.02.97. — 23.02.97. 
4. 24.02.97. — 02.03.97. 
5. 03.03.97. — 09.03.97. 
6. 10.03.97. — 16.03.97. 
7. 17.03.97. — 23.03.97. 

24.03.97. — 30.03.97. 
8. 31.03.97. — 06.03.97. 
9. 07.04.97. — 13.04.97. 
10. 14.04.97. 20.04.07. 
11. 21.04.97. — 27.04.97. 
12. 28.04.97. — 04.05.97. 
13. 05.05.97. — 11.05.97. 
14. 12.05.97. 18.05.97. 
15. 19.05.97. — 25.05.97. 
16. 26.05.97. — 01.06. 97. 
17. 02.06.97. - 08.06.97. 

18. 09 06.97. 15.06.97. 
19. 16.06.97. — 22.06.97. 

^20. 23.06.97. - 29.06,97. 

Darbības veids 
Reģistrācijas nedēļa 

Studijas 

Ziemassvētku brīvdienas 
Individuālās studijas 

un pārbaudījumi 

Darbības veids 
Reģistrācijas nedēļa 

Studijas 

Lieldienu brīvdienas 
Studijas 

Individuālas studijas 
un pārbaudījumi 
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KONKURSS atbildes nedēļas laikā kopš avīzes iznākšanas. 
Iespēja piedalīties ir ari konkursā par ievērojamu cilvēku 

Sveiki , J a u n a j ā g a d ā ! domām, kas lido zelta spārniem. 
Piedāvājam jums atkal iespēju piedalīties Čaklākos minētājus Ziemassvētkos gaidīs dāvaniņas, 
konkursos! Palauzi galvu un uzraksti pareizās Raksti vai nāc uz Raiņa b. 19,110. telpu, "UA" redakcijā. 
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KRUSTVĀRDU MIKLA 
Sastādījis Jānis Zuters 

HORIZONTĀLI. l.Lielas sporta sa
censības. 8.Mozus grāmatu nosau
kums jūdaismā. 9.Afrikas dzīvnieks. 
10.Meža dzīvnieks. ll .Putns. 15.Ro
taļlietu ražošanas firma. 16.Elek-
tronu lampa. 17. Vīteņaugs. 19.Māk-
slīgs, garš padziļinājums. 20.Nots. 
21.Elektrisku procesu grafisks attē
lojums. 22.Litijs. 25.Atdalīšana šķi
rojot. 26.Motocikla marka. 27.Burt-
nieku ezera ieteka. 28.Sievietes 
vārds. 29.Maņa. 31.Sievietes vārds. 
3 2 . A p s t r ā d ā zemi. 3 3 . N ā t r i j s . 
34.Kosmosa pēt ī šanas pārvalde 
ASV. 36.Astronomiska garuma vie
nība. 37.Puķes. 
VERTIKĀLI. 1.Pazīstamas traģēdi
j a s varonis. 2.Loterijas elements. 
3.Apūdeņošana. 4.Brīvmūrnieki. 
5.Ierobežot. 6 .S iev ie tes v ā r d s . 
7.Zvejas rīks. 9.Gaišo un tumšo lau
kumu mijas dabā, gleznā. 12.Meteo-
roloģiski raksturīgs laika posms. 
13.Mācību periodi. 14.Saziņas lī
dzeklis. 18.Eja . 22.Hidroierīce. 
23.Riebīgi viltīgas. 26. Sala pie Grie
ķijas krastiem. 27.Upe Šveicē un 
Francijā. 30.Spēj. 34.Neons. 35.Se-
lēns. 

KAS TO TEICIS? 
'Reizi par visām reizēm es 
gribu daudz ko nezināt. 
Gudrība novelk robežu 
ari izziņai. 
1. F.Nīče. 
2. J.Rainis. 
3. F.Bēkons. 

ft 

TESTS 
1) J a t e v b ū t u d a u d z 

l a i k a p e r s o n ī g o v ē l m j u 
r e a l i z ā c i j a i , k o t u i zvē
l ē t o s ? 
a) iegūt iztrūkstošo; 
b) izteiktu savus uzskatus; 
c) ieviestu kārtību apkārtnē; 
d) izkoptu s a v a s darb ības 

metodes. 

2 ) V a i u z s k a t i , k a 
p r i e k š r a k s t i ir tādēļ , la i : 
a) sarežģītu dzīvi; 
b) tos pārkāptu; 
c) tos izmantotu sev izdevīgā 

veidā; 
d) uzveltu citiem smagumu, 

bet pats no tā izvairītos. 

3) K ā d s t e v p a s n i e d z 
d ā v a n u , tu: 
a) domā par iemesliem, kāpēc 

šis cilvēks tā darījis; 
b) pieņem, bet ar zināmām 

aizdomām; 
c) pieņem ar prieku — jebkura 

dāvana ir patīkama; 
d) pieņem, un izdevīgā gadī

jumā revanšējies. 

4) T a v s ā r ē j a i s i z skat s u n 
s t i l s ir: 
a) oriģināls; 
b) standarta; 
c) solīds, patstāvīgs; 
d) tevvienaldzīgs. 

KĀDS(A) E S M U ? 

5) I e s a i s to t i e s d i skus i j ā , 
tu : 

a) centies nepacelt balsi; 
b) pamato savus spriedumus ar 

klasiskām atziņām; 
c) centies nevienu neaizskart 

ar pretēju uzskatu; 
d) lepoj ies ar inte l iģenci , 

daiļrunību. 

6) Dzīvē tu es i : 
a) spontāns; 
b) efektīgs; 
c) mērķtiecīgs; 
d) neatlaidīgs. 

7) K ā d s p a z i ņ a i e ro s ina 
izkla idi , tu : 
a) piekriti nedomājot; 
b) atsakies; 

c) esi grūti pierunājams; 
d) piekriti tikai tad, j a zini, ar 

ko tā beigsies. 

8) J a s v e š s c i l v ē k s tev 
k a u t k o a p g a l v o , tu: 
a) pieņem to zināšanai; 
b) pieņem to burtiski; 
c) parasti notici; 
d) piekriti, j a teiktais apstip

rina tavu viedokli. 

9) J a k ā d s t e v i a p v a i 
noj i s , tu: 
a) ātri aizmirsti; 
b) i lgi a tcer ie s , domā par 

atriebību; 
c) novērsies no teicēja; 

d) atceries kadu laiku, tad 
aizmirsti. 

10) K o t u a t c e r i e s no 
p a g ā t n e s ? 
a) Nedomā par to; 
b) Domā tikai par patīkamo; 
c) Atceries grūtības; 
d) Jebkuru spēcīgu pārdzīvo

jumu. 

Jautā— Apakšpunkti 
jumi a b c d 
1 
2 
3 
4 
5 

1 
1 
5 
2 
ā 

3 
4 
4 
3 
5 

5 
2 
1 
4 
1 

2 
5 
2 
5 
4 

6 
7 
8 
9 
10 

1 
1 
4 
1 
1 

2 
2 
3 
2 

3 
3 
3 
5 
3 

4 
5 
1 
2 
5 

1 0 - 1 5 
Grūti izprotams cilvēks. 

Lētticīgs. Daudz runā, kļūdies. 
Nepacietīgs, neproti gaidīt. 
Viegli kontaktē j ies . Neciet 
organizētību. Mīli brīvību. 

1 5 - 2 5 
Tu uzspied citiem savu gri

bu. Pieņem tikai sev izdevīgu 
informāciju, esi bravūr īgs . 
Nosliece kritizēt citus. Pats 
smagi pārdzīvo kritiku. Patīk 
uzslavas. 

2 5 - 3 5 
Tev patīk kārt ība, preci

zitāte. Esi uzticīgs savai pār
liecībai. Domā par visas pa
saules "lāpīšanu" Mīli mājī
gumu, mājas dzīvi. Augstu vēr
tē labas manieres, sadzīves 
kultūru. 

3 5 - 4 5 
Tev ir augsta morāle, stingri 

ievēro likumus. Nepatīk izdot 
naudu. L a b s organiza tors . 
Mājas dzīve vienaldzīga. 

4 5 - 5 0 
Tev raksturīga iedomība, 

manierīgums, vēlme pakļaut 
citus. Ir tendence uz visiem 
apgalvojumiem atbildēt nolie
dzoši. N a u d a s k ā r s . "Nauda 
rada naudu" ir tavs iemīļotais 
teiciens, (gi 

http://35.Se-
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GRĀMATAS TEV 
L U B ib l io tēka s j a u n i e g u v u m i 

(Turpinājums. Sākums "UA"iepriekšējos numuros) 
29.02.96. 
30. Kohl, Hannelore. Ehrenpromotion / 1995 

Fondi 1 Šifra PT-302/80 
31. Kolbergs, Andris. J a tautudēls un makšķernieks ir 

abi partijā / 1996 
Fondi 5 

32. Krigere, Inga. Piena virtuve /1995 
Fondi 1L 

33. Krūmiņš, J. Fizikas praktiskie darbi 11. klasei / 1996 
Fondi :4 

34. Kubuliņa, Biruta. Latvija šodien /1996 
Fondi 5 

35. Kūpers, Džeimss Fenimors. Prērija /1995 
Fondi 5 

36. Kurts-Mālere, Hedviga. Grizelda / 1995 
Fondi 5 

37. Kurts-Mālere, IHedviga]. Maldīties ir cilvēcīgi / 1995 
Fondi 5 

38. Kurts-Mālere, [Hedviga]. Sarkanās rozes / 1995 
Fondi 5 

39. Ley ko, MaJgorzaty. W kregu zagadnien awangardy, 5 / 
1995 
Fondi 1 Šifra PT-5911/5 

40. Magelis, Leons. Latviešu-krievu vārdnīca / 1996 
Fondi 1L 

41. Main cultural policy postulates of Latvia / 1996 
Fondi 1 Šifra Br/96/71 

42. Majewski, Eugeniusz. Thermodynamic model of the 
core—mantle boundary /1995 
Fondi 1 Šifra PT-6218/25 

43. Martina, Džūdija. Rokasgrāmata zīmēšanā un 
gleznošanā 1995 
Fondi 19 

44. Mopasāns, Gijs de. Mantojums /1996 
Fondi 5 

45. Petersen, Guenter. Ehrenpromotion / 1995 
Fondi 1 Šifra PT-302/79 

46. Pils, Harijs. Piedzīvojumi, Nr. 1 Bāka / 1995 
Fondi 1L 

47. Pīls, Harijs. Piedzīvojumi, Nr. 3 Milj / 1995 
Fondi 1L 

48. Fils, Harijs. Piedzīvojumi, Nr. 2 Klau / 1995 
Fondi 1L 

49. Preinbergs, G. Lauksaimniecības dzīvnieku dzemd
niecība un ginekoloģija / 1995 
Fondi 1 Šifra : Pg/5392 

50. Purēns, Vilnis. Gadu kārtām Rīga auga / 1996 
Fondi 5 

51. Reitere, Ineta. Zupas? Zupas! Zupas... / 1995 
Fondi 1L 

52. Rēzekne - Latgales sirds / 1995 
Fondi 1 Šifra A-96/11 

53. Rutka, Margrieta. Darbības ar decimāldaļām /1995 
Fondi: 4 

54. Skudra, P. Meža taksācija / 1995 
Fondi 1 Šifra Br/96/20 

55. Šostaka, Olga. Enjoy talking English /1995 
Fondi 5 

56. Špoģis, К. Saimniekošanas mācība. Grāmatvedība / 
1995 
Fondi 1 Šifra : Pg/5386 

57 Spoģis, K. Uzņēmējdarbība. Lauksaimniecības 
likumdošana / 1995 
Fondi :1 Šifra Pg/5389 

58. Spruils, Stīvens. Sāpju bende / 1995 
Fondi 1L 

59. Stradiņš, Jānis Ivars. Lēdijas Šarlotes Geskelas 
nolaupīšana / 1995 
Fondi 1L 

60. Tartes, Urmas. Respiration rhythms in insects /1995 
Fondi 1 Šifra РТ-139У14 

61. Vācietis, Ojārs. Kopoti raksti, 7. sēj. D / 1995 
Fondi 5 

62. Vedļa, A. Saimniekošanas mācība / 1995 
Fondi 1 Šifra Pg/5390 

63. Viga, Sūzena. Nakts lords /1995 
Fondi 1L 

64. Zālīte, Māra. Meža gulbji / 1995 
Fondi 8 

65. Zirdziņa, Vaiva. Vizuālās mākslas valodas ābece / 
1995 
Fondi 19 

66. Гуревич. Павел Семенович. Всемирное писание / 
1995 
Fondi: 1L 

67. ДруваДруваскалне, И. География Балтийских и 
Североевропейских стран / 1995 
Fondi 3 

68. Латвийская Республика. Налоговая система 
Латвийской Республики / 1994 
Fondi 1L 

69. Озолс, Сподрис. Химия / 1995 
Fondi 2К 

70. Юнг, Карл Густав. Психологические типы /1995 
Fondi: 1L @ 

SLUDINĀJUMI 
REKLĀMA 
INFORMĀCIJA 

JA JUS VĒLATIES IEMĀCĪTIES 
VADĪT VIEGLO AUTO UN 

IEGŪT # KATEGORIJAS 
AUTOVADĪTĀJA TIESĪBAS, 

apmeklējiet LU autovadītāju sagatavo

šanas kursus Kr. Valdemāra ielā Nr. 69, 
6. stāvā, tālr. 274889. 

ŠIE KURSI IR VISLĒTĀKIE RĪGĀ -

TIKAI Ls 40 - 45. 
Nodarbību sākums 16. 09. un 25. 11. 

1996. gadā. 
Prioritāte grupu komplektēšanā ir studen

tiem un Universitātē strādājošiem. 
Mācību ilgums - 2 mēneši. Nodarbības 

notiek: praktiskā vadīšana - dienā, teorija 
- vakarā (no pīkst. 18.00). 

Kursu priekšnieks A. KAPUSTS 

BŪS KINOFORUMS 
"ARSENĀLS" 

Arī "UA" lappusēs varēsit lasīt par 
"Arsenāla" filmām 

I LCI izdevniecība "UNIVERSITĀTES AVĪZE" 
satiek grāmatas, brošūras, konspektus, veido vizītkartes ... 
sagatavoja tu grāmatas izdošanai 
(tekstu literārā rcdlģč&ina. korektūra, mākslinieciskais un datormakets) 
piedāvājam foto pakalpojumus, attēlu stenēšanu un apstrādi. Adrese: Raiņa bulv. 19. 110,L, tel. 7222944. 

Mācībspēki un studenti, 
gatavi veidot jūsu ieceres pasaules 

UNl - PRESS līmeni! 

d z i e d ā S Pieder pie 8 * " * K a t t U ceturtdien 

1 е е}а : studentēm 

! " JAPĀNU VALODAS INTERESENTIEM " ļ 
I Japaaas чтт pfeijinrt iti&eadgat laņm шМт I 
I aa pfitolaclias stidljiai Japānī. Ti¥ika!B»or- I 
1 nācija ия pteteflouna anketas DM Starptautisko sa-
1 karu departamentā Vaina Mi 2,422. telpā pie latas 1 

0 Baranavska8,tel.7216316. 
I 1 

Daudzkanālu abonentu televīzija 
BaltCom izsludina konkursu uz 

LABI ATALGO TĀM 
komercaģenta darba vietām. 

Darbiniekus bez iepriekšējas pieredzes 
apmācīs bezmaksas kursos. 

Interesēties "BaltCom plus" tālr. 052, peidžeri 
3747, 3433, 5748 vai pa tālr. 7326019,7334057. 

LU Tautas deju ansamblis 
"Dancis" 

konkursa kartībā aicina 
pieteikties jaunus dejotājus. 

Gaidīsim 9. un 12. septembrī pl. 20.00 
Aspazijas bulv. 5, Ekonomikas fakultātē, 

vingrošanas zālē 1. stāvā. 

KAS? ARISTOTEĻA BALLE 

KAD? 1.SEPTEMBRĪ 

KUR? NEATKARĪGĀ TEĀTRA 
1'KABATA" VASARAS 
PROJEKTĀ "MELE" 

Pasākumā Aristoteļa atdzimšana -
augšām celšanās no pāris gadu ilgā mie
ga. Atrakcijas pa visu AB dambi, kuru 
sekmīgu norisi garantē gumijlēcēji no 
Siguldas ar Ivaru Beitānu priekšgalā. 

Dejas visu nakti spēlēs DJ Monro, bet 
vakara nagla būs kāda ļoti slavena gru
pa, varbūt "Rebel". 

Neizpaliks arī kāds LU Studentu Pa
domes gādātais pārsteigums. 

1.kursa studenti, kam līdzi būs LU 
Studentu Padomes izsniegtās apsvei
kuma kartes, tiks ballītē ar atlaidēm. 

"Univers i tā tes Avīze" Adrese Raiņa bulv. 19, 110.telpa. Riga, LV-1586 
Tālrunis un fakss. 7 2 2 2 9 4 4 
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