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• Tilts no Rīgas uz 
Pinebergu - Baltijas 
Universitāte 

JAUNUMI 

NO LU KATEDRAS 
IZVEIDOJIES INSTITŪTS 

1. oktobris bija un ari nākotnē būs īpaša svētku 
diena pedagoģi) as un psiholoģijas katedras kolektī
vam. Sajā dienā oficiāli tika atklāts LU Pedagoģijas 
un psiholoģijas institūts, kuru vadīs profesore Aus
ma Špona. 

Uz to katedras kolektīvs iau gājis ileni laiku hpt 
tikai āī gada 17. jūnijā LU Senāts pieņem lēmumu 
par institūta izveidi, un LU rektors 24. jūlijā izdod Un to darīšu tik ilgi, kamēr 
>avēli, ka ar 1. augustu institūts sāk darboties. uzskatīšu par likumīgi sa-

Kā atklāšanā teica profesors Imants Plotnieks: "Bez vus amatus ieņemošos vi-
psiholoģijas pedagoģija nevar pastāvēt, tāpēc institū 
ta misija ir - rūpēties, 

Atsauce uz notiku
šo piketu pie Brīvī
bas pieminekļa. 

Nevaru uzskatīt par īstu 
Latvijas pilsoni to, kurš spē
jīgs izrādīt necieņu pret mū
su visu kopīgo svētumu -
Brīvības pieminekli un ap
kaunot tos, kuri stāv pie tā 
sardzē. Arī es esmu šīs Ze
mes pilsonis, un esmu ga
tavs to apliecināt ne tikai 
vārdos vien. Bet to darīt va
ru, ievērojot šajā valstī pie
ņemtas normas un kartību 

*ai šīs zinātnes neapaug 
ar pseidozinātnēm" 

Institūta atklāšanā 
bija ieradusies LU va
dība un ari ministrijas 
pārstāvis. LU rektors 
Juris Zaķis, pasnie
dzot dāvanu jaunajam 
kolektīvam - kerami
kas vāzi X formā, tei
ca, ka viņš esot gatavs 
kļūt par mālu jaunā in
stitūta vadības rokās. 

Attēlā no kreisās Hamburgas Concordia Corps. Rigensis" un Latvijas vienības 
"Dzintars" pārstāvji Pinebergā. 

Notikumus Latvijā un Vācijā vēroja arī 

• Svinam Alma mater 77 
jubileju — 2.-4. Ipp. 

Apsveikt mazuli vai, kā teica Sporta un pedago
ģijas akadēmijas rektors Uldis Grāvītis, raudzībās 
atnākuši bija gandrīz visu Latvijas augstskolu pār
stāvji, katram atradās kāds labs un mīļš vārds insti
tūta direktorei un visam kolektīvam. Nākotne jau
najam institūtam rādās droša, jo pat Policijas aka- nav tikai izālēšanās vien, par kādām tās padara neiz-
dēmijas pārstāvji rūpēsies par jaundzimušo - vaja- glītotie. Studentiem, it sevišķi tiem, kas nokļūst at-
got tikai uzsvilpt, un viņi būšot klāt. bildīgos amatos, jāapgūst visu šo izrīcību paņēmieni, 

Lai gan pēdējā laikā izskan domas, ka latvieši likumības, morālās un pat ētiskās normas. Un to vi

sus tos, kas šo kārtību no
saka vai ir pilnvaroti prasīt 
tās ievērošanu. Šo, visiem 
tik labi saprotamo patiesī
bu, atgādinu tikai tāpēc, ka 
nekādi nevaru samieri
nāties ar to, ka no iepriek- , .-ŗ : . , | ļ 
sējā režīma jaun^ā kārtībā UA , tadeļ lasiet un skatieties mušu 
pārnākuši mēs tik bieži pi e <ļ Z j V O t 0 4. Un 5. lpD. 
viens otru apvainojam neiz- * ^ W 
darībā tur, kur vaina drīzāk 
mūsos pašos un ne par vainīgajiem nosauktajos. Vēl 
tik nesen mani bargi apsauca par to, ka studenti vai 
pasniedzēji esot bijuši redzēti pie tā paša Pieminek
ļa. Man vienkārši pavēlēja viņus atskaitīt vai atlaist. 
Man prasa, kā es reaģēšu uz to, kā studenti uzvedas 
ārpus Universitātes. Varu apgalvot, ka nekad nees
mu bijis vienaldzīgs pret mūsu studentu un ari ne
studentu izdarībām. Esmu atklāti izteicies pret de
putātu tieksmi sevi demonstrēt ne tur, kur viņiem 
tas likumīgi pienāktos, t. i., tur, kur viņiem jāpārlie
cina citi ar līdzīgām balss tiesībām apveltītie. Savu 
vēlētāju priekšā visi jau deva solījumu pirms vēlēša
nām, un tas nav regulāri populistiski jāatgādina. Es
mu skaidrojis ari studentiem, ka atsauce uz to, ka 
viņu rīkotajā pasākumā nekārtību cēlāji bija citi, vi
ņus pašus nemaz neatbrīvo no atbildības, jo par pasā
kumu taču visa atbildība jāuzņemas tā organizētā
jiem. Vēl pirms PSRS sabrukšanas, diskutējot ar stu
dentiem par iespēju saņemt militāro apmācību, tei
cu viņiem, ka demokrātiskā valstī ir pieļaujamas strei
ku, mītiņu, piketu u. c. formas savu uzskatu izpauša
nai un aizstāvēšanai, bet tās visas ir jāapgūst. Tās 

pazaudējuši sirsnību, negribas tam pievienoties, jo 
šis pasākums izstaroja patiesu labestību, un diem-

to aprakstīt nav iespējams, to var tikai izjust, 
-nēs, "Universitātes Avīzes" kolektīvs, vēlam 
ajam institūtam lielu neatlaidību, laužoties cauri 

zi.iātnes labirintiem! © 
INGA BĒRZIŅA 

ņiem ir jābūt spējīgai dot LU, tam jābūt kā piedāvāju-

Īiam, bet ne obligātai prasībai, tāpat kā gājējam ne-
arat prasīt nokārtot eksāmenu satiksmes noteiku

mos, ja likumā tas nav paredzēts. © 

LU rektors JURIS ZAĶIS 

Korporācijas "Fratemitas Cursica pārstāvji pasniedz 
prēmijas labākajiem 

• Sazināties un 
sadarboties! Par 
Ziemeļamerikas studiju 
centru - 6.1pp. 

• Kādēļ Žanete Ilmetes 
kundze strādāja Vācija 
6.1pp. 
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Šā gada 26. septembri noti
ka LSA organizētais pikets 
"pie Saeimas ēkas" (visas pie
ejas ēkai tika bloķētas), pie Brī
vības pieminekļa un preziden
ta pils pret likumu par "Obli
gāto valsts dienestu" kas pa
redz iesaukt bruņotajos spēkos 
ari bakalaura grāda ieguvējus. 

Piketa mērķis bija ietekmēt 
deputātu balsojumu 3. lasīju
ma laikā, jo 2. lasījumā, kā zi
nāms, ar 36 balsīm par un 36 
balsīm pret, - jaunais likuma 
projekts netika pieņemts. Tas 
paredz iespēju apgūt militāro 
izglītību paralēli akadēmiska
jām studijām (piecdesmit mē
neši) Zemessardzes vadībā. Tā
dējādi netiks mazināta indivī
da konkurētspēja darba tirgū 
pēc bakalaura diploma iegūša
nas. Pēc dedzīgākā šā likum
projekta aizstāvja KDS depu-

¡K€T§ 
tāta Māra Vītola domām, šis ir 
viens no galvenajiem iemes

liem, kādēļ studenti ir neap
mierināti ar pašreizējo liku
mu. Kopumā šo jauno likuma 
projektu atbalsta trešdaļa 6. 
Saeimas deputātu. O. Kostan-
da ("Latvijas" deputāts) piketa 
laikā pat izteicās, ka tādā ar
mijā kāda tā esot šodien, ne
gribētu iet pat viņš. Nevienam 
nav noslēpums, ka Latvijas ar
mijā diemžēl pastāv smagi cil
vēktiesību pārkāpumi, kas jau
natnē izraisa sašutumu. 

Piketētāji dedzīgi vēlējās re
dzēt izglītības un zinātnes mi
nistru M. Grīnblatu un A. Kras-
tiņu, kuri tā ari neparādījās. Ar 
skaļām ovācijām tika sagaidīts 
deputāts G. Valdmanis, kurš 
šoreiz gan nebija šortos, un mi

nistru prezidenta biedrs Z. Če-
vers, kurš vēlāk sarunā ar stu
dentiem apsolīja izdiskutēt šo 
jautājumu pie kopēja galda ar 
augstskolu pārstāvjiem. Tiesa, 
kokrētu laiku viņš gan nemi
nēja. Pikets noslēdzās pie pre
zidenta pils, taču Ulmanim ne
bija iespējams runāt ar studen
tiem. Viņš ar tiem tikās pēc ne
dēļas. Piketa laikā deputāti, ku
ri atbalsta šo jauno likuma pro
jektu, izteica cerību, ka tas bei
dzot trešajā lasījumā tiks pie
ņemts, jo tieši izglītoti cilvēki 
var dot vislielāko ieguldījumu 
Latvijas tautsaimniecībā. Jā
cer, ka pēc tre§ā lasījuma vairs 
nebūs nepieciešams organizēt 
jaunu piketu. ® 

MĀRIS GLĀZERS 

UZŅEM PAR GODA BIEDRU 
Akadēmiskā vienība "Aus

trums" akadēmiķi Jāni Strādi
nu (Fraternitas Metropolitana) 
uzņēma par Goda biedru, bet 
pirms tas notika, profesors no
lasīja referātu par mūža aka
dēmiskajām vienībām, kurās 
tiek saglabātas paaudžu saites 
un gadsimta tradīcijas. 

Vecākās no tām radās Tēr-
batā 19. gs. sāk. korporācija 
Letonia", "Selonia" Tām tra

dīcijas sākušās Vācijā - mūža 
draudzība, elitāras attiecības, 
brīvmūrnieki, kam raksturīga 
bravūriba un slepenība. 

Sieviešu korporācijas ir spe

cifiskas, jo tādas nav ne Vācijā, 
ne Eiropā vispār. Latviešu sie
vietes vēlējās piedalīties valsts 
veidošanā, Latvijas Universitā
tē veidot akadēmisku vidi. 

Akadēmiskās vienības (pie
mēram, "Austrums", kas radās 
Krievijā) naidojās ar korporā
cijām, jo centās vairāk uzsvērt 
tieši nacionālo garu. Konkor
diju krāsas simbolizē visus 
Latvijas novadus. 

Šobrīd akadēmiskās vienības 
uztver kā alas, kur cilvēki no
lien no dzīves grūtībām, bet pēc 
akadēmiķa J.Strādina domām 
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tā tam nevajadzētu būt. ® 
ILZE BRJNKMANE 

VIEDOKLIS 

Visa Latvijas akadēmiskā sa
biedrība ir gaidāmo pārmaiņu 
gaidās. Kas aiz vēsturiskā 
sliekšņa objektīvi paveras: kal
na pakāje, bedres gravitācija 
vai karuselis? 

Jebkuru piedzīvotu vai iece
rētu kardinālu pārveidojumu 
sakarā ir jāpieļauj visi izmaiņu 
scenāriji. Jārisina ari tās prob
lēmas, kuru vēl nav. 

Katrai sabiedrībai un tās 
dzīves pamatnozarēm periodis
ki ir vajadzīgas pavirzošas, sta
bilizējošas, kompensatoriskas 
vai glābjošas reformas. Būtībā 
jebkura svarīgāka reforma iz
dodas tikai tad, ja ar zināmiem 
akcentiem pilda visas četras pa
matfunkcijas. 

Diemžēl aiz reformu šķitu-
ma un fantomā norises veida 
var slēpties revolūcija. Jebku
ra revolūcija ir destruktīva: tā 
sagrauj veco un cieš visupirms 
labākās vērtības. Revolūcija var 
kroplā veidā pietuvināt refor
mas, t. i. īsti pozitīvo pasāku
mu startu. 

Reforma izkonkurē revolūci
ju nevis ar savu lēnīgumu un pra
sību bezzobainību, bet gan ar sa
vu labojošo vai uzlabojošo dabu. 

Revolūcijas vārdu kā ātru un 
neparastu reformtipa pārmaiņu 

āriški vārdisko emblēmu lieto dau-
9 

dzi. Tas būtu pieļaujams, ja vien 
revolūcija netiek praktizēta. 

Laikā no 1986. - 1988. gada 
līdz 90. gadu vidum pilnīgi stihis
ki mēs jau piedzīvojām revolu
cionareis pārmaiņas un vēl divās, 
ja ne tris paaudzēs pārdzīvosim 
to bēdīgās sekas. Tās nu jau ir 
vispārredzamas - tūkstošiem 
klaju analfabētu. Vēl lielāks 
skaits pusmācīto. Kopš 19. gad
simta vidus līdz mūsu gadsimta 
beigās, katra jaunāka iedzīvotā
ju paaudze bjja kopumā un pa-
matgrupās izglītotāka par ie
priekšējo. Nu parādās bīstamas 
regresijas tendences. 

Smagus kvalitatīvus un kvan
titatīvus zaudējumus cietusi pro
duktīvā inteliģence. Bīstami plāns 
ir radošās elites slānītas. 

Noris deģenerējoša ārējā un 
iekšējā smadzeņu noplūde. Nav 
mazinājušies arī obskurantisma 
(tumsonības) un totalitārās psei-
doreliģiozitātes plūdi. 

Attiecība pret ārpasauli, domi
nē ksenomānija - neizvēlīgi pa-
tēmieciska atsevišķu ārzemju un 
to reģionu elkdievināšana. 

Vai tik mēs netuvojamies 
skudru un sumbru vēsturiska
jiem futbolmačiem, kuros sve
šo skatītāju simpātijas būs uz

varētāju pusē, bet tiesnešu ob
jektivitāte liks viņiem tikai fik
sēt nenovēršamo?! 

Atsevišķas reformas ir ne 
vien vajadzīgas, bet bija vajadzī
gas jau vismaz pirms trīs ļeņi-
niskajām un divām postkomu-
nistiskajām piecgadēm (kopš 70. 
gadu sākuma..., pat vēl agrāk!) 

Ikvienu mūsu kolektīvo un 
individuālo likteņu vērtēšanā 
vajag balstīties uz alternatīvām 
ekspertīzēm un pašu ekspertī
žu ekspertīzēm. Pozitīvu vai iz
vairīgu vērtējumu gadījumos 
nedrīkst eksperimentam pak
ļaut visu pārveidojamo ģenerāl-
kopu mūsu gadījumā 
augstskolu sistēmu vai tās ie
tekmīgākos centrus. Vispār iz
glītības jomā pārkārtojumi ne
drīkst līdzināties ievestām vai 
pašdiedzētām utopijām un to iz
pildes - konvulsīvai pār steigai. 

Vajadzīga vērtību kritiska 
aizguve, uzmanīga pārnese un 
organiska iedzīvināšana. Jāpār
ņem visupirms tas, kas mums 
trūkst vai ir izdzīvot nespējīgs. 
Jāsaglabā un jāpapildina aptu
veni līdzvērtīgais. Bet īpaši jāap
rūpē prioritārais. ® 

RAITIS VILCIŅŠ, 
LSA profesors 

LU JUBILEJA 

VECAIS UN JAUNAIS 
DEBESU VALSTĪBAI 

Mt. 13:44-52 
{publicējam fragmentu no Teoloģijas fakultātes dekāna 

V Ī L A V Ā R S B E R G A kunga teiktā LU 77gadu svētkos) 

ņu no tiem - bet gan tos piepil
dīt. Un tāpēc spēkā vēl ir ari vie
nīgais bauslis ar taustāmu ap
solījumu: "Godā savu tēvu un 
māti - godā ari vecākos profe
sorus - lai tev labi klājas un tu 
vari ilgi dzīvot zemes virsū. 

Lai ari cik nodrāzts un pa
rasts, tāpēc ne mazāk patiess 
ir novērojums, ka ne tikai mū
su Universitāte, bet visa mūsu 
valsts, mūsu tauta, mēs katrs 
pats dzīvojam pārmaiņu laikos. 
Lai izdzīvotu un pastāvētu, ne
pieciešams gan kritiski izvērtē
jot kā mērķus, tā arī līdzekļus, 
mainīties līdzi, gan ari meklēt 
drošu pamatu nemainīgos prin
cipos. "Tāpēc ikviens rakstu 
mācītājs, kas mācīts debesu val
stībai, izdod no sava krāju
ma jaunas un vecas lietas" , sa
ka Jēzus. Lai Dievs palīdz Lat
vijas Universitātei nākotnē ar
vien vairāk līdzināties tādam 
rakstu mācītājam un tā palīdzēt 
mūsu jaunatnei un visai tautai 
tuvoties īstajam augstākajam 
labumam - labā Dieva vai de
besu valstībai. 

Bet debesu valstība ir tuvu 
klāt pienākusi tur, kur dziedina 
slimos, pieņem izstumtos, uz
modina garīgi mirušos, izdzen 
māņticības un pesteļošanas ga
rus (10:6ff). Debesu valstība ir 
tuvu klāt pienākusi tur, kur cil
vēks no savtīgiem pašlabuma 
meklējumiem, kas sanaido, 
šķeļ un nonāvē, atgriežas, mek
lē un saredz otru cilvēku, tā va
jadzības, un tā atgriežas pie Die
va, kas dod dzīvību un visu, kas 
pie tās patiesi vajadzīgs. ® 

Daži no mums vienmēr - un 
mēs visi gan laikam, vismaz lai
ku pa laikam - slimojam ar bai
lēm no jaunā, ar bailēm no pār
maiņām. Tāpat arī daži no 
mums vienmēr — un mēs visi 
vismaz reižu reizēm — slimojam 
ar bailēm no vecā, no iesūno-
šanas tradīcijās un paražās. Tā
pēc mūs visus satrauc Cimdiņa 
kunga priekšlikumi. Vispirms 
jau - diktātus raksta pamatsko
lā, ne universitātē. Bet vēl sva
rīgāki par metodi ir proponēto 
reformu mērķi un pamatprin
cipi. Ir jau labi, piemēram, ar 
pietiekami augstām algām uz 
Universitāti atvest jaunus, la
bus profesorus. Bet vai 65 ga
dus vecais profesors jau nede
rīgs tikai sava vecuma dēļ? 
Amerikas universitātēs tikai ar 
70 sāk katru gadu novērtēt, vai 
cilvēkam vēl ir pietiekami ve
selības un enerģijas, lai darbu 
turpinātu. Un ja jau ar likuma 
burtu pensionē, vai tad ari ar 
likuma burtu nepienākas gādāt 
par pieklājīgu iztiku, par izdzī
vošanai pietiekamu pensiju? 

Pārejot atpakaļ uz spredi
ķiem pierastāku valodu, atce
rēsimies Jēzus norādījumu, ka 
cilvēks nav radīts Sabatam, bet 
gan Sabats cilvēkam. Cilvēks 
savās eksistenciālās vajadzībās 
ir svarīgāks par visiem Saei
mas likumiem un Ministru ka
bineta rīkojumiem, svarīgāks 
par tradīcijām, Satversmēm un 
pat par 10 baušļiem. 

Bet citā reizē Jēzus sacīja, ka 
viņš nav nācis atmest baušļus, 
pat ne vismazāko raksta gali-
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Ekumeniskā dievkalpojumā piedalījās monsinjors 
Oļģerts Daleckis no Katoļu semināra, Teoloģijas 
fakultātes dekāns Vilis varsbergs, priesteris Jānis 
Dravants no Latvijas pareizticīgo semināra un 
mācītājs Edgars Mažis no Latvijas Baptistu semināra 
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JUBILEJU SVINAM KUPLA SKAITA 
LU 77 dzimšanas dienas svi

nības nebija nedaudzu desmitu 
interesentu apmeklētas, bet gan 
krietni kuplākā skaitā. Iespē
jams, ka to noteica gan cieņa un 
mīlestība pret savu Alma mater, 
gan augsto viesu ierašanās. 

LR ārlietu ministrs V. Bir-
kavs sava garā un svešvārdiem 
bagātā referāta ievadā sacī-
ja:"Šī ir man mīļa iestāde, un 
tāda tā man paliks." 

Latvijas aktīvā darbība ANO 
un NATO, sadarbība ar Krie
viju ir Šobridējās ārpolitikas 
galvenais uzdevums, bet aka
dēmisko aprindu pārstāvjiem 
intelektuālā klimata maina, 
tā uzskata ministra kungs. 

Novēlēja vairāk sadarboties 
ar Eirofakultāti un koriģēt 
mācību saturu, jo ikvienam jā
būt labam eiropietim. 

LR augstākās izglītības un 
zinātnes valsts ministrs P.Cim-
diņš teicās darboties studentu 
interesēs. 

Izvērstā referāta beigās mi

nistra kungs teica, ka būs kon
kurējoši augstskolu veidi un vi
su noteiks to pievilcība. 

Kad abi valsts ministri devās 
atklāt Vidzemes augstskolu 
Valmierā, Minsteres universi
tātes bijusī rektore M.Vaznas 
kundze LU studentiem pasnie
dza piecas balvas 250 DEM vēr
tībā. Tās saņēma Dace Cīrule 
par maģistra darbu matemāti
kā, Zita Balklava par bakalau
ra darbu bioloģijā, Jānis Dek-
snis par bakalaura darbu vēs
turē, Marika Karlsone par ba
kalaura darbu bibliotēku un in
formācijas zinātnēs, Solvita Ši
liņa par maģistra darbu latvie
šu filoloģijā, Vija Granta par 
maģistra darbu pedagoģijā 

M.Vaznas kundze sacīja: "Jū
tos kā jūsu Universitātes advo
kāts, ne tikai draugs. Universi
tāte ir valsts idejiskais centrs un 
tai jākļūst brīvai. Zinātni ne
drīkst valdīt, to vajag attīstīt. Mi
nistram, kurš neilgi atrodas sa

vā amatā, vēl daudz jāmācās. Jā
piesaista plašas sabiedrības ap
rindas un politiķiem jāpasaka, 
ka tā nkoties nedrīkst. Zinātnie
kiem jānosaka zinātnes attīstī
ba, bet ministriem un valdībai 
labāk jāapmaksā viņu darbs. 

Mums ir radusies ideja atbal
stīt Universitātes vecākās pa
audzes darbiniekus un šim fon
dam jau ziedotas 2000 DEM. 

Mēs visi piederam Eiropai, 
bet katrai universitātei ir sa
va seja un ir jābūt arī savai 
identitātei, tikai tad varam 
cienīt viens otru un kopīgi 
dzīvot Eiropā." 

Ari korporācijas nodibināju
šas savas stipendijas. 

"Fraternitas Cursica" Kanā
das pārstāvji piešķīra četras sti
pendijas katru Ls 400 vērtībā. 

"Fraternitas Vanenica" pār
stāvis Uldis Klauss iedibinājis 
prēmiju Ls 250 apmērā par ak
tuālu ekonomikas problēmu 
pētījumu. 

Toties latviešu akadēmiskā 

organizācija Zviedrijā piešķīru
si Veronikas Strēlertes stipen
diju Filoloģijas fakultātes litera
tūras specialitātes maģistratū
ras 2. kursa studentēm Dacei 
Marauskai un Aivai Sermusei. 

Jaunrades fonda stipendija 

piešķirta Filoloģijas fakultātes 
teātra zinātnes maģistratūras 
2. gada studentei Ievai Dolei un 
Vēstures un filozofijas fakul
tātes politikas zinātņu 3. gada 
studentam Uģim Sitam. © 
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LU NEMĀCĀS 
TIKAI LATVIEŠI 

26. septembri LU rektors Ju
ris Zaķis un prorektori Juris Krū
miņš un Rihards Kondratovičs ti
kās ar viesstudentiem. Šogad LU 
mācīties nolēmuši 20 studenti, no 
kuriem septiņi ir starpvalstu vai 
universitāšu apmaiņas līgumu 
studenti, bet pārējie šeit mācīsies 
pēc savas iniciatīvas. Kā uzrunā 
viesstudentiem teica J. Zaķis 
"Nav atšķirīga kultūras līmeņa, 
ir dažādas kultūras. Un 
ir jauki, ka citu valstu 
studenti interesējas 
par mūsu valsti un mū
su universitāti" 

Dažiem ārzemnie
kiem ari saprašanās ar 
Latvijas studentiem ne
sagādās nekādu problē
mu, jo viņi ir iemācīju
šies arī latviešu valodu, 
piemēram, Aleksejs An-
dronovs no Sanktpēter-
burgas, kurš studē bal
tu valodas un jau gadu 
ir pavadījis arī Viļņas 
universitātē. Viņam lie
kas interesanti salīdzi
nāt latviešu un lietuvie
šu valodas un kultūras. 

Daži no studentiem 
LU pavadīs tikai dažus 
mēnešus, bet vairākums 
paliks gadu, jo vēlas uz
rakstīt kursa, maģistra 
vai doktora darbu, pie

mēram, Sonja Birli no Vācijas sa
vu maģistra darbu ir nolēmusi rak
stīt par Latvijas vēsturi, un savu 
izvēli nemaz nenožēlo, jo Latvija vi
ņai šķiet ļoti jauka zeme. 

Paralēli studentiem šogad LU 
ir ieradušies ari vieslektori, kuri gal
venokārt pasniegs svešvalodas. *' 

INGA BĒRZIŅA 
ALDA ZELMEŅA foto 

J Ā * 
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Tradicionāli jau otro gadu korporācija "Fraternitas Vanenica " 
piešķir prēmiju. Šogad to saņēma korporācijas Selga "ja un tautiete 
Agnija Kokorēviča. Viņas zinātnisko darbu publicēs žurnālā 
"Universitas" 

PIEŠĶIRTI GODA 
DOKTORA GRĀDI 

Latvijas Universitātē jau kopš 
pirmās brīvvalsts laika ir iedibi
nāti divi Goda nosaukumi: Goda 
biedrs un Goda doktors. Kā pa
stāstīja prorektors Rihards Kon
dratovičs, par Goda biedriem var 
ievēlēt Latvijas un citu valstu zi
nātniskos, izglītības, kultūras, 
sabiedriskos un tautsaimniecī
bas darbiniekus, kas īpaši sek
mējuši Latvijas Universitātes at
tīstību. Tie var būt izglītības dar
binieki, rūpnieki, komersanti. Var 
būt ari cilvēki, kas ziedojuši Lat
vijas Universitātei kādu noteik
tu naudas summu. 

Goda doktora grādu var pie
šķirt Latvijas un citu valstu aka
dēmisko iestāžu zinātniekiem, 
kas ir veikuši nozīmīgus pētīju
mus vai devuši cita veida nozī
mīgu ieguldījumu Latvijas Uni
versitātes zinātniskās pētniecī
bas darbībā. Šim grādam kandi
dātus var izvirzīt fakultātes do
me, Zinātnes padome, rektors vai 
prorektors. 

Goda doktora grāda piešķirša
na tika atjaunota 1969. gadā, kad 
tika svinēta LU 50. gadu jubileja. 
Pirmskara Latvijā LU tika pie
šķirti 95 Goda doktora grādi, kopš 
atjaunošanas ir piešķirti 45 Goda 
doktora grādi. Kopējais skaits šob
rīd ir 140. Viņu vidū ir Viļņas uni
versitātes rektors - matemātikas 
zinātņu doktors profesors Jons Ku-
biļis, Tartu universitātes profe
sors, poliglots Pauls Ariste, ķīmi
ķis un zinātnes vēsturnieks Jānis 
Stradiņš, filoloģe Velta Rūķe-Dra-
viņa, Kornela universitātes profe
sors Jānis Kļaviņš un daudzi dau
dzi citi. 

Šogad septembri Universitā
tes 77. jubilejas dienā LU Senāts 
Goda doktora grādu piešķīra se
šiem cilvēkiem. 

Edgars Dunsdorfs. Viņam 
šobrīd ir 92 gadi - sasniegts so
līds vecums. LU 30. gados viņš pa
sniedza tautsaimniecību un eko
nomiku. Pēckara laikā viņš emig
rēja uz ASV tad uz Austrāliju. 
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Goda doktoru vārdā uzrunu teic profesors Georgs Kreišmanis. 

Viņš galvenokārt pievērsās vēstu
res izpētei un ari aktīvai sabied
riskai darbībai. Izdeva vairākus 
žurnālus. Visu laiku viņš ir bijis 
arī aktīvs cīnītājs par Latvijas 
neatkarību. 

Edgara Dunsdorfa kandidatū
ru Goda doktora titula piešķirša
nai izvirzīja zinātņu prorektors 
Rihards Kondratovičs, to atbalstī
ja ari Vēstures un Filozofijas fa
kultātes dome. 

Edgars Dunsdorfs šo titulu ir 
saņēmis par lielu ieguldījumu 
Latvijas vēstures zinātnē un taut
saimniecībā, aktīvu sabiedrisko 
darbību. 

Vilis Vārsbergs ir LU Teoloģi
jas fakultātes dekāns. Viņam šis 
grāds tika piešķirts par nopelniem 
latviskās identitātes saglabāšanā 
trimdā, latviešu teologu sagatavo
šanā. Baznīca trimdā vienmēr ir 
bijis centrs, kur cenšas saglabāt 
latvietību un to uzturēt. Vārsber-
ga kungs dzīvoja Čikāgā, taču nu 
jau vairākus gadus, kopš viņš ir 
Teoloģijas fakultātes dekāns, ir 
atgriezies Latvijā. 

Pēteris Roišs ir Dortmundas 
Tehniskās augstskolas profe
sors. Ar viņu aktīvi sadarbojas 
LU Vadības un ekonomiskās in
formātikas fakultāte. Tajā ir no

dibināts pašvaldību kvalifikāci
jas celšanas centrs, ko vada pro
fesore Z. Ilmete. Ari viņa pati ir 
bijusi Dortmundā, tās Tehniska
jā augstskolā lasījusi lekcijas. 
Savukārt Pēteris Roišs ilgstoši 
lasījis lekciju kursus LU. Noti
kusi ari pirmā starptautiskā kon
ference par šīm problēmām, ku
rā piedalījās profesors P.Roišs. 

Eberhards Zaidels ir Zīgenas 
universitātes profesors. Viņš s-
trādā ari LU Vadības un ekono
miskās informātikas fakultātē. 

Georgs Kreišmanis ir ķīmiķis. 
Dzimis Vācijā, vēlāk nonācis ASV 
Tur guvis labu izglītību. Strādā 
Sinsinati universitātē kā profe
sors ķīmiķis. Ari LU Ķīmijas fa
kultātes studentiem lasījis lekci
jas, vadījis praktiskos darbus. 

Alfrēds Mīlbauers ir Vācijas 
Hanoveras universitātes mācīb
spēks. Viņam ir labs kontakts ar 
LU fiziķiem. Daudz jauno fiziķu, 
zinātnieku ir izstrādājuši pie viņa 
savus habilitācijas darbus. 

Visiem Goda doktoriem ir lie
las tiesības. Vinu Goda doktora 

> 
grāds atbilst habilitētā doktora 
grādam. Tas ari ir liels gods. ® 

MĀRA SADOVSKA 
ANDRA DZENA foto 
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LIEKAS, TAS BIJA VAKAR... 

Attēlā no kreisās kādreizējie BU absolventi Ansis Rozenbabs, Atis 
Freimanis, Mirdza Rozenbaha, Uldis Matīss. Fonā BU piemiņas lāpa. 

Atis Freimanis, kurš BU tris se
mestrus studējis medicīnu, bet 
pašlaik dzīvo ASV, atzina, ka Bal
tijas valstīm tiešām vajadzētu cie
šāk sadarboties izglītības jomā. 
"Kā to rāda ASV piemērs, kopīgu 
valodu ir iespējams atrast. Tad tā 
bija vācu valoda, tagad droši vien 
tā būtu angļu. Vajadzētu studēt 
Baltijas valstu kopējās problē
mas, kā, piemēram, ārpolitiku, mi
litāro stratēģiju, ekoloģiju, ekono
miku utt. , tā A. Freimanis. 

Baltijas valstu sadarbības ne
pieciešamību atzina ari literatū
ras pētnieks Oto Bongs, kurš ko
pā ar kundzi bija ieradies no Vā
cijas. "Vismaz Baltijas bibliotē
kām vajadzētu vienoties, lai būtu 
pieejama informācija par kaimiņ
valstīm. Pašlaik ir tā, ka pārsva
rā ārzemnieki ir tie, kas nodarbo-

kam dzimtene ir tuva, bet, ja cil
vēks dzīvo trimdā, tad šīs saknes 
kļūst ciešākas un rada vēlēšanos 
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palīdzēt, tā O. Bongs. Uz jautā
jumu, kādēļ viņš nav izmantojis 
iespēju iegūt izglītību BU, O. 
Bongs atbildēja vienkārši: "Ko 
gan būtu līdzējis doktora tituls, 
ja būtu zudušas ziņas par Balti
ju, kas prasīja gadus, staigājot no 
nometnes uz nometni. 

BU ir uzskatāms piemērs ne 
tikai ciešai baltiešu sadarbībai, 
bet arī triju Baltijas tautu tiek
smei iegūt izglītību. Tādēļ ne vel
ti BU emblēma atspoguļo trīskrā
sainu lāpu, kas simbolizē Balti
jas tautu ciešo sadarbību un ap
gaismo to ceļu uz nākotni. Piemi
not šo fenomenu universitāšu vēs
turē. 28. septembrī LU 77 gadu 
pastāvēšanas jubilejas pasāku-

O.Bonga kungs kopā ar J.Zaķa kungu aplūko LU vēstures muzeja 
ekspozīciju. 
jas ar Baltijas lietām. Cilvēku 
vairākumam vairāk interesē E. 
Preslijs, nevis Baltija. Jāatzīmē, 
ka 0. Bonga ieguldījums Baltijas 
valstu pētniecībā ir liels 18 
tūkst, grāmatu par Latviju, Lie
tuvu un Igauniju. "Uzskatu, ka 
katram ir tikai viena dzimtene. 
Cilvēks ir būtne "ar saknēm" 

mu ietvaros LU rektors Juris 
Zaķis un BU absolvents A. Frei
manis LU Mazajā aulā atklāja 
BU emblēmu. Turpmāk tā rotās 
LU Mazo aulu līdzās karā kritu
šo studentu un Konstantīna Čak
stes piemiņai veltītajām piemi
ņas plāksnēm.® 

LIENE ZINKEVIČA 

A.Freimaņa kungs uzklausa LU Vēstures muzeja direktores 
l.Ondzules stāstījumu ANDRA DZENA foto 

Savām acīm redzēt to, par 
ko daudzkārt dzirdēts, ir cita 
lieta. 

Delegācija no Latvijas devās 
uz Vāciju - Pinebergu, lai dažs 
atcerētos jaunību, dažs satik
tu savas tur radušās korporā
cijas pārstāvjus, dažs būtu klāt 
vēstures veidošanā. 

- Vasarās bija labi, bet zie
mās sala, kad dzīvojām baraku 
augšstāvos. Galvenais ēdiens bi
ja kartupeļi, bet tos vien ēdot 
bieži bija jāstaigā tur, kur pat 
ķeizars iet kājām. 

Netrūka jau mums ari savas 
ēverģēlības - spēlējām bridžu 
līdz lietuviešu profesors nāca sū
dzēties, lai kārtis galdā nesitām 
tik drausmīgi skaļi. Dancinājām 
šķīvīti un mistiskā seansa lai
kā Puškina gars skaidrā latvie
šu valodā atbildēja "ja', ka viņš 
te patiešām esot. Oficieru klu
bā rīkojām ballītes, tad ari tu
vāk iepazinām igauņu meitenes, 
bet citādi dzīvojām latvieši sa
vā, lietuvieši savā un igauņi sa
vā barakas celtnē. 

Nevar aizmirst angļu ko
mandantu, kas savā laikā bija 
dienējis Āfrikā - stingrs un ne
kaunīgs. 

Bet visus mūs - gan studen
tus gan profesorus - vienoja do
ma - nepazaudēt vēlmi uztu
rēt dzīvu akadēmisko garu, -
tā atmiņās dalījās diplomēts ar
hitekts Arnolds Grāmatiņš, 
kas kļuvis gan par vēsturnie
ku, gan par rakstnieku, jo vis
aktīvāk vāc materiālus par 
Baltijas universitāti un tos rak
stiski apkopo. 

Viņa personīgie nopelni ar
hitektūrā - Tībingenas univer
sitātes celtniecība, Ķelnes uni
versitātes medicīnas fakultā
tes ēku projektēšana un Getin-
genas universitātes arhitekto
niskā plānošana, utt. 

Baltijas universitātes dip
loms kotējās augstu, jo speciā
listi ar tās diplomu dabūja labu 
darbu un tika atzīti kā līdzvēr
tīgi citu augstskolu beidzējiem. 
Diplomu pielīdzināja bakalaura 
grādam. Piemēram, profesors 
Vilis Kurmis BU pabeidza Mež
kopības fakultāti, bet nepaguva 
izstrādāt doktora darbu. Viņš 
aizbrauca uz Mineapoli un tālā
kās studijās ieguva maģistra 
grādu. Šobrīd jau pilntiesīgs 
emeritējies profesors, speciā
lists mežu ekoloģijā. Jānis Gab-
liks pabeidza zobārstniecības 
specialitāti, izceļoja uz ASV, pa
pildus vēl pastudēja un kļuva 
par profesoru. 

Bēgļi, kas bija bijuši karavī
ri pēc Vācijā pirmajiem pava
dītajiem gadiem pārsvarā brau
ca uz Austrāliju. 

Viens no Baltijas universi
tātes ķīmijas studentiem Pē
teris Aizstrauts tagad atceļojis 
mūža nogali pavadīt Latvijā. 
Kad runājām ar viņu par jau
nības gadiem Pinebergā, sirmā 
kunga acīs iemirdzējās jaunek
līgas ugunis, jo viņam šķita, ka 
viss it kā noticis vakar. Inte
resantākais, ka netālā krodzi
ņa šobrīdējais īpašnieks jau
tāts, vai zina, ka te reiz alu dzē
ruši baltieši, priecīgi atbildējis, 
ka zina gan. Atnesis senu foto 
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albumu, kur jauns un smuks 
redzams viņa onkulis, kas reiz 
mācījies Baltijas universitātē. 

Šķiet, arī nedaudz snobiskie 
un atturīgie vācieši Šo vēstu
res lappusi atceras labprāt un 
vēlas to darīt zināmu ari ci
tiem, jo savulaik dota mājvie
ta inteliģentiem un zinošiem 
cilvēkiem. 

ILZE BRINKMANE 

©®® 
Pinebergā, no lielpilsētas 

Hamburgas atrodas 20 kilomet
ru attālumā. Skaisti sakopta, ar 
jaukām privātmājām un dār
ziem. Uz turieni 4. un 5. septem
brī devās latvieši, lietuvieši un 

X. X 

Viesmīlīgajā Pinebergā nokļuva arī Māra un 
Ilze no "UA " 

igauņi, lai atzīmētu 1946. gadā 
Pinebergā dibinātās Baltijas uni
versitātes piecdesmitgadi. Sī pa
sākuma rīkotājs un augstskolas 
ļaužu kopā aicinātājs bija baltvā-
cietis Volfs T.Cepfs (Wolf T. 
Zoepf). Šajās dienās satikāmies 
arī ar mūsu tautiešiem, kas 
dzīvo Vācijā, ar vācu korporāci
ju pārstāvjiem un akadēmiskās 
saimes ļaudīm. Viņiem visiem 
šķita svarīga ari mūsu šodiena 
un nākotne. 

Konferencē, kas notika pir
mās dienas vakarā pilsētas Do
mē, uzstājās Tautas augstsko
las direktors Volfgangs Domai-
jers (Wolfgang Domeyer). Pil
sētas birģermeistars savulaik 

pats pabijis Igaunijā, atzinīgi iz
teicās par Baltijas valstu tiek
smi uz Eiropu. Viņaprāt, ir ļoti 
svarīgi palīdzēt mūsu valstīm 
sasniegt to līmeni, kāds ir ci
tur pasaulē, galvenokārt eko
nomiskajā ziņā. Par saviem ie
spaidiem, mācoties 3 semestrus 
Baltijas universitātē, stāstīja 
igauņu profesora Ināri meita. 

Latvijas puses galvenais rī
kotājs un vadītājs šajā pasāku
mā bija Mākslas akadēmijas 
docents Ojārs Spāritis, kurš pa
stāstīja, cik svarīgi mums ir at
cerēties savu vēsturi. Par to, 
kā tas notiek, referēja Latvi
jas Universitātes muzeja di
rektore Irēna Ondzule. LU 
muzejā izveidota ekspozīcija, 

kā arī grāmatā sa
vākts rakstu un fo
togrāfiju krājums 
par Baltijas uni
versitāti. Tā ir vel
te BU dibināšanas 
50 gadu atcerei. 

K ā a r h i t e k t s 
kļuva par rakst
nieku. 

Savu grāmatu 
par Baltijas uni
versitāti šajā vaka
rā delegācijām dā
vāja mūsu tautie
tis Arnolds Grāma
tiņš. Noklausījā
mies ari viņa refe
rātu par to, kā di
bināta Baltijas uni
versitāte, ar kādu 
mērķi, kā tajā ritē
jušas studijas. 

J a u t ā j u G r ā 
matiņa k u n g a m 
par to, kada ir bi
jusi viņa dzīve Vā
cijā un ko viņam 
n o z ī m ē Balt i jas 
universitāte. 

A. G r ā m a t i ņ š : - P ē c dažā
diem ceļiem nonācu Mērbekā, 
kas bija visai interesanta lat
viešu nometne, tur darbojās 
teātris. Kad saņēmu ģimnāzi
jas diplomu, braucu uz Pine
bergu studēt Baltijas univer
sitātē. 

K ā d a s zināšanas vēlējā
ties apgūt? 

- Es gudroju, ka bez manas 
palīdzības nevarēs izgudrot 
jaunus un spēcīgus lidmašīnu 
motorus. Tā vispirms iestājos 
Mehānikas fakultātē. Noklau
sījos pirmās lekcijas - tarā ma
temātika. Domāju, kāpēc ne
studēt to, k t s interesē un pār
gāju uz arhitektūru un pie tā 
arī paliku. Vienu daļu kursu 
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jeb LAI PINEBERGAS LAPA NENODZIEST! 
pabeidzu Baltijas universitātē, 
bet otru daļu - Štutgartes teh
niskā augstskolā. 

K ā i z s k a i d r o t t o , ka 
e s a m s a t i k u š i e s Bal t i jas 
universitātes 50. gadadie
nas svinībās? 

Tallinā. Katrā vietā par savu 
specialitāti, saaicinot kopā tās 
absolventus no visām Baltijas 
valstīm. Arī Universitātes rek
tors, profesors Juris Zaķis ir 
ieinteresēts šajā lietā. Būtu 
lieliski, ja Baltijas valstīs va
rētu nodibināt tādu daudzna-

Attēlā 2. no kreisās V. Cepfa kungs, kas ir viens no šī 
pasākuma dvēselēm. 

- Doma radās šajā pavasa
ri, kad Tautas augstskola bija 
konstatējusi, ka Pinebergā ir 
universitātes pilsēta. Tautas 
augstskolas direktors rakstīja 
man un jautāja - vai man ir 
kāda fotogrāfija par šo lietu. 
Viņiem esot vēstures pētīšanas 
grupa, kura gribot to noskaid
rot. Es viņiem aizsūtīju gan fo
togrāfijas, gan manu grāmatu 
par Baltijas universitāti. 

Uz rudens pusi man piezva
nīja Cepfa kungs un pastāstīja, 
ka tiek gatavota plāksne par BU 
un ir saņemta atļauja no Vāci
jas aizsardzības ministra Ruve-
sa kunga to pielikt pie sienas. 

Cepfa kungs ir Baltijas vācie
tis un viņš aktīvi darbojas or-
ganizācijā "Domus Rigensis", tā 
ir latviešu un vācbaltiešu bied
rība. Latvijā tikšanās centrs di
bināts 1992. gada jūnijā un at
rodas Mencendorfa namā. Viņš 
ir šī pasākuma dvēsele. No vi
ņa ari saņēmu lūgumu sagata
vot šai svinīgajai konferencei 
referātu par Baltijas universi
tāti. Cepfa kungu īpaši intere
sēja tas, ka Pinebergā ir dibi
nātas vairākas korporācijas: 
"Zinta", "Spīdola", "Fraternitas 
Cursica", "Gersicania", vienība 
"Auseklis", latviešu katoļu stu
dentu apvienība "Dzintars" bija 
jau dibināta pirms gada bēgļu 
nometnē Eslingenā. Viņu inte
resēja, vai arī mūsdienās šīs 
korporācijas darbojas un vai to 
pārstāvji varētu atbraukt no Rī
gas? Tā radās doma - BU jubi
lejas atceri sarīkot kopā ar Lat-
vijas, Lietuvas un Igaunijas 
augstskolu pārstāvjiem. 

Vai šīs jubilejas atzīmēša
na ir svarīgāka tiem cilvē
kiem, kas šeit mācījušies? 

- Jā. Taču ne tikai. Svarīgi 
ir tas, ka šo lietu atzīst vācie
ši. Būtu arī labi, ja BU atdzī
votos Latvijā. Tā varētu būt tā
da Universitāte augstskolu 
beigušajiem, jo ir spēkā tei
ciens: "Mūžu dzīvo, mūžu mā
cies!" Ir jāiepazīstas ar jaunā
ko. Būtu labi, ja būtu kopīgs 
centrs - Baltijas universitāte. 
Sarīkotu referātus reiz Kaunā, 
reiz Rīgā, reiz Terbatā, reiz 

cionālu centru, uz 
kuru uzstāties va
rētu uzaicināt da
žādu valstu spe
ciālistus. Lai dotu 
cilvēkiem tālāko 
izglītību pēc tam, 
kad viņi studijas ir 
pabeiguši. 

K ā jūs kļuvāt 
par Baltijas uni
versitātes laika 
dokumentētāju? 

- Tas notika tā, 
kā jauna meita 

Baltijas universitāti nekas nav 
rakstīts. Tas bija 60. gadu otra
jā pusē, kad uzrakstīju pirmo 
rakstu par šo Alma mater. To 
publicēja turpinājumos. 

Grāmata iznāca 600 eksem
plāros. Vienu daļu no tām aiz
sūtīju Latvijas Universitātes 
rektoram Jurim Zaķim un pro
rektoram Rihardam Kondrato-
vičam. Domāju, ka grāmatu 
var pasniegt kā balvu dažādos 
svinīgos gadījumos. 

Kad pēc plāksnes atklāšanas 
pie tagadējām vācu armijas ka
zarmu ēkām visi nodziedāja 
"Gaudeamus Igitur" , uzdevu 
dažus jautājumus Guntim Pan-
daram, kurš ir akmeņkaļu darb
nīcas "AKM" vadītājs un šajā 
darbnīcā tapa plāksne, kuras 
mākslinieks ir Jānis Sl rāpulis. 

Vai šis pasūtījums j u m s 
bija nejaušība? 

ja vērts sēdot autobusā un no
braukt tās 36 stundas, lai tik
tu līdz Šejienei. Tas visai mū
su darbnīcai ir liels gods. 

Latviešu delegācijas vidū bi
ja arī Latvijas Universitātes 
rektors, profesors Juris Zaķis. 
Viņa uzstāšanos uzklausīja pa-

Šis notikums man ir dziļš 
pārdzīvojums. Prieks, ka no 
jauna tika spodrināta šī vēstu
res lappuse. Ar lepnumu varu 
teikt, ka šī ir otrā vieta pasau
lē, kur tiek goda vietā pie sie
nas likta BU emblēma. Mūsu 
LU Mazā aula bija pirmā vie-

Sirmais kungs ir Klauss fon Aderkass, kurš 
par nopelniem Latvijas labā saņēmis 
Trijzvaigžņu ordeni. 

Kuluāru sarunas ir tās interesantākās. 

tiek pie bērna - pašai nemanot. 
Ādolfs Šilde mani uzaicināja 
rakstīt "Universitas" par to, kas 
notiek Vācijā, par vācu korpo
rācijām. Sāku domāt, ka par 

Jaunā māmiņa lietuviešu 
tautas tērpā ar savu ģimeni 
runāja vāciski... 

G. Pandars : - Ar baltvācu 
biedrību esmu sadarbojies jau 
agrāk. Šī jau ir trešā plāksne, 
ko izgatavojam pēc viņu pasū
tījuma. 

V a i p i r m s tam z inā jāt 
par Baltijas universitāti? 

- Pirms tam gan nezināju. 
Kaut gan ar augstskolu man ir 
sakars - esmu beidzis Rīgas 
Tehnisko augstskolu (kādreizē
jo Rīgas Politehnisko institūtu). 
Esmu bijis students un šī lieta 
man ir tuva. Kad es studēju, par 
Baltijas universitāti nerunāja 
vēl neviens mācībspēks. 

K ā d s ir i z d e v i e s š i s 
darbs? 

G. Pandars : - Domāju, ka 
kvalitāte, arī precizitāte pilnī
gi atbilst vācu prasībām un par 
to jāsarkst nav Ari atmosfēra 
šeit ir pacilājoša un svinīga. Bi-

Kopā ar savas korporācijas 'Fraternitas Imantica"pārstāvjiem pa 
labi no tikko atklātās piemiņas plāksnes A.Grāmatiņa kungs. 

sākuma dalībnieki Virsnieku 
namā. Lūk, ko rektors teica 
tieši "Universitātes Avīzei" 

J. Zaķis: - Pēckara laikā 
Pinebergā mums ir bijusi tāda 
kā Olimpija, kur saplūda mū
su labākie prāti, lai apkopotu 
savus spēkus, par mūsu tautu 
nākotni domājot. Jo tā nav fi
ziskā, bet gan garīgā spēkā. Tā
tad, 1946. gada, kad citas tau
tas domāja kn fiziski savstar
pēji atriebties, Pinebergā sanā
ca baltieši, lai lietotu garīgu 
spēku. 

Tādēļ šī ir līdzīga vieta grie-

ta, mēs aizsteidzāmies priek
šā par nedēļu. Ceru, ka nākot
nē tās būs vēl vairāk. Tur, kur 
ir cilvēki, kam BU ideja ir tu
va. Lai ari viņi godā Šos sim
bolus, lai tie ir redzami un 
m u m s atgādina kā toreiz 
dzīvojām un strādājām!" 

Baltijas universitātes 50. ga
dadienas atcerē arī Latviešu 
Katoļu studentu apvienības 
Dzintars" biedriem ir savs sa

kāmais. 
Uldis Vērdiņš : - Esot šeit 

mēs pagodinām savu biedru 

Starp latviešu un igauņu tautas tērpos tērptajām dāmām viens īsts 
vācu lidotāju oficieris. 

ķu Olimpijai. Kur tiek iededzi
nāta lāpa ar Pinebergas sauli. 
Lai tā nekad nenodziest! To 
mums vajadzētu nest uz sa
vām zemēm. Lai to vienotību, 
ko jutām šeit starp Baltijas tau
tām, justu arī savās zemēs 
dzīvojot. 

Oficieru klubā mus apkalpoja loti pieklājīgi 
oficianti. 

augstskolu un parādam pasau
lei, ka "Dzintars" pašlaik ir un 
spēj atcerēties savu pagātni. 

Kārlis Krišāns : - Patie
šām ir liels gods ar "Dzintara" 
karogu būt pie atjaunotās plāk
snes. Būt tur, kur mūsu bied
ri dzīvoja ar domu, ka Latvija 

reiz kļūs brīva. 
Pateicoties 

šīm mūsu stu
dentu organizā
cijām, ir attīstī
jušies kultūras 
sakari. Pateico
ties trimdas lat
viešiem, turpi
nās saites ar Vā
cijas un citām 
augstskolām. © 

MĀRA 
SADOVSKA, 

ILZES 
RRINKMANES 
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AIZ DĪĶA 

Latvijas Universitātē ir 
Pašvaldību un projektu va
dības valsts mācību 
centrs, tā direktore Dr.oec. 
ŽANETE ILMETES kundze 
dalās iespaidos par iegūto 
pieredzi Vācijā. 

Kādēļ Jūs strādājat tieši 
Vācijā? 

Sākums bija zināmā mērā li
kumsakarīgs. Es strādāju pie 
projekta "Datu apstrādes sis
tēmas projektēšana" Tas ir 
saistīts ar informātiku. Pēdē
jos gados parādījās vēl viena 
papildus nodaļa - šo datu ap
strādes, sistēmas projektu va
dīšana. Sāku par šiem jautā
jumiem interesēties. Bijušajā 
Padomju Savienībā šajā jomā 
neviens neko nedarīja. Tad 
nāca 1989. gads un draudzība 
starp Latvijas un Brēmenes 
universitātēm. Pirmās delegā
cijas sastāvā devos uz Brēme-
ni, kur iepazinos ar profesoru 
Dvoročeku. Viņš Brēmenes 
universitātē vada Projektu Va
dīšanas Centru. Tā bija laimīga 
sagadīšanās, jo profesors Dvo-
ročeks ir pasaulē pazīstams kā 
projekta vadītāju liela autori
tāte, (viņš ir Starptautiskās 
Projektu vadītāju asociācijas 
viceprezidents, tagad valdes lo
ceklis). Viņš šajā jomā ir sarak
stījis daudz mācību grāmatu. 
Mums sākās ļoti cieša zinātnis
ka sadarbība. Viņš mani iesais
tīja arī praktiskajā darbā, tiku 
uzaicināta uz Starptautisko 
projekta vadītāju kongresu Vī
nē. Katru otro gadu mani aici-

JAUNUMI 

Reižu pa reizei Universi-
ļtātē bijis dzirdams par Zie-
Imeļamerikas studiju cen
tra veidošanos. Nu ir pilnī
gi skaidrs - tas t iek dibi
nāts ! 23 . septembri notiks 
a t k l ā š a n a s k o n f e r e n c e . 
Kas ir šis centrs un kāpēc 
tas tiek veidots, lūdzām pa
stāstīt centra direktori Ko
munikāci jas un žurnālisti
kas katedras vadītāju do
centi INTU BRIKŠI. 

Laikam gan daudzi , iz
dzirdot par centru, ir visai 
skeptiski noskaņoti - kam 
tas vajadzīgs, it sevišķi ta
gad - tik grūtos laikps, kad 
naudas trūkst jau pamat-
programmu normālai rea
lizācijai? 

- Man šķiet, ka vispār nav 
tādu jaunu lietu, kuras uzreiz 
visi uztvertu vēlīgi un ar sa
jūsmu. Bet centra ideja nav 
nemaz tik jauna, jo tas sāka 
veidoties pirms apmēram ga
da. Paldies jāsaka Svešvalodu 
fakultātes docentei Dacei Lie
piņai. Viņa uzturēja pirmos 
kontaktus ar ieinteresētiem 
kolēģiem ASV, sameklēja uni
versitātē cilvēkus, kam šāda 
centra izveidošana likās inte
resanta un vajadzīga un apko
poja informāciju, kādi kursi 
par Ameriku un Kanādu Uni
versitātē jau tiek lasīti un kā
di vēl varētu rasties. Es domā-

VĀCIJA STUDIJAS IR PIRMAJĀ VIETA 
na uz šiem kongresiem. Tā kā 
ar projektu vadīšanu nodarbo
jos jau sešus gadus. 

Projektu menedžments ir 
jauns virziens ari Eiropā, pa
saulē. Sadarbības kopprojektā 
ar Dortmundas augstskolu ie
pazinos ar profesoru Roišu. Ko
pīgi gatavojām un vadījām se
minārus šī projekta ietvaros. 
Nākošais solis bija tas, ka viņi 
ieviesa šo priekšmetu Dort-

mundas augstskolā un uzaici
nāja mani tur lasīt lekcijas. Tā 
es tur nostrādāju divus gadus. 

Vai tā bija arī veiksme? 
Es vispār esmu fataliste, ti

cu liktenim. Man šeit bija pa
visam citi plāni. Bet tas ari bi
ja sistemātisks darbs. 

K ā d a ir s tarpība starp 
darbu Vācijā un Latvijā? 

Ekonomikas fakultātē biju 
menedžmenta profesore. Vāci
jā katedras nav, tur ir lielas fa

kultātes. Tur ir tikai profeso
ri, nav docentu. Biju gandrīz 
vienīgā sieviete. Mani uzņēma 
ļoti solīdi, ar cieņu, es ļoti labi 
sadarbojos ar Vācijas kolē
ģiem. Taču ir atšķirības - men
talitātē. Viņi visi ir ļoti aiz
ņemti. Pie mums varbūt vai
rāk pļāpā, parunā. Sāku ļoti 
cienīt savu laiku - strādāju die
nu un nakti. Tur nebija tā, ka 
svētdien - tas ir mans laiks, 
bija jāstrādā. Tur katrs mācīb
spēks ir nodarbināts ari citur 
- vai nu viņš strādā projektā, 
vai arī par konsultantu uzņē
mumos. Līdz ar to vini ir diez-

t 

gan stipri noslogoti. Protams, 
maksā ari labi. Bet, ja ņemam 
pēc Vācijas apstākļiem, tas ir 
vidējs līmenis - par to naudu 
var nopirkt ģimenes māju, ma
šīnu, audzināt bērnus, labi pa
vadīt atvaļinājumu. 

Vai ievērojāt kādu atšķi
rību starp vācu un latvie
šu studentiem? 

Mūsu studenti, sevišķi pē
dējo gadu laikā, ļoti mainīju
šies, tādēļ atšķirība starp vā
cu un latviešu studentiem ir 
stipri mazinājusies. Lasīju lek
cijas puišiem ap 28. Viņi vis
pirms izdienē, tad sakrāj nau
du. Parasti izvēlas vienu 
priekšmetu no dažādām gru
pām. Mēs ļoti daudz diskutē
jām. Viņi ir ļoti mērķtiecīgi un 
mani burtiski "izspieda" 
Orientējas uz to, ka jādabū 
darbs. Šodien projekta vadītājs 
Rietumeiropā ir ļoti populāra 
persona, kas arī labi pelna. 
Praktiskajos darbos jāaizstāv 

projekts. Pārsteidza, kādus 
projektus viņi iesniedza, cik 
dziļi analiītiski, nopietni šim 
jautājumam gatavojās. Ari mū
su studenti ir dziļi kvalitatīvi 
mainījušies, viņi zina, ko vē
las uz iet uz to. Mana lekcija 
tur bija pusotru stundu bez pār
traukuma. Kā zināms, vācieši 
vienos ēd pusdienas. Viņi bez 
kompleksiem velk ārā savus 
termosiņus, maizītes, dzer ka
fiju. Tas nenozīmē necieņu. Ja 
viņiem ļoti patīk lekcija, viņi 
klaudzina pa galdu. Lekcijas 
vidū, ja kaut ko nezina, jautā. 
Ir ļoti pedantiski. Priekšmetu 
studē ļoti nopietni, strādā tā
dā darbā, kas netraucē mācī
bas. Studijas ir pirmajā vietā. 

Jūsu ierosmes mūsu stu
dentiem, mācībspēkiem. 

Kā veido izglītības program
mas? Vienmēr cenšas ievērot 
to jaunāko. Pasniedzēji cenšas 
sevi piedāvāt ne tikai lekciju lai
kos, bet ari ārpus tām, lasīju
mos. Ļoti svarīgs ir pasniedzēja 
izveidotais tēls. Students saka 
tā: "Ja es pie šī pasniedzēja 
klausījos lekcijas un rakstu dip
lomdarbu, tad man būs viegli 
dabūt darbu." Ir tādi pasniedzē
ji, pie kura studenti burtiski 
laužas, lai izstrādātu diplom
darbu. Diplomdarbi ir izstrādā
ti ļoti nopietni. Redzēju mūsu 
bakalauru un maģistru darbus 
- bieži tas nav nopietni. Nedē
ļas laikā darbu nevar uzrakstīt. 

Neteikšu arī, ka līmenis bū
tu ļoti atšķirīgs. Vienkārši ir 
lietas, kas mums jāuzlabo, jo 
pamati ir. Lai ietu uz priekšu, 

vajadzīga literatūra, valodas. 
Protams, atalgojuma problēma 
ir ļoti liela. 

Ar ko nodarbojas pašval
dību mācību centrs? 

Pašvaldību mācību centram 
šogad ir sešu gadu jubileja. Fak
tiski mums nav nekāda budže
ta finansējuma. Ja labi strādā
jam, ir klienti, un ir ari nauda. 
No otras puses, tas ir pat labi, 
ir liels stimuls darbam. Pašval
dību centrs ir pieaugušo profe
sionālā izglītošana - pirmā un 
būtiskākā atšķirība no citiem 
centriem. Otra - cenšamies ie
viest progresīvākās zinātņu jo
mas ekonomikā. Pateicoties 
Šim centram, ir šādas jomas: 
projektu vadīšana, kvalitātes 
vadīšana. Tas ir kvalitatīvi j auns 
virziens, drīz jau būsim gatavi 
to pasniegt mūsu studentiem. 
Trešais - personāla vadīšana. 
Šodien docente Vorončuka jau 
to lasa studentiem. Šeit notiek 
daudz semināru kopā ar ārzem
ju mācībspēkiem, jaunākiem 
menedžmenta vadīšanas virzie
niem. Šeit ir ari jauni cilvēki, 
kas strādā ar lielu iniciatīvu un 
interesi, nākošie doktorandi. 
Šai lietai redzu lielu perspektī
vu, tā jākoncentrē profesionā
ļu rokās. 

Pašvaldību mācību centrs 
organizē ļoti interesantu kon
ferenci; Tā būs pirmā šāda vei
da konference Latvijā. 

Universitātei tomēr jābūt va
došajai pieaugušo izglītošanā, jo 
šeit strādā profesionāļi. ®' 

Intervējusi ANDA LASE 

^SAZINĀTIES UN SADARBOTIES! 
ju, ka viņa ari sašķobīja tradi
cionālās iebildes, ka vispirms 
vajadzētu par Latvijas studi
jām rūpēties un tikai tad mes
ties pasaulē. 

Centrs varētu sev izvēlēties 
apmēram šādu devīzi - sazi
nāties un sadarboties! Tas vei
dojas ar ASV Informācijas 
aģentūras (USIS) un it seviš
ķi ASV vēstniecības preses un 
kultūras atašeja Filipa Aivza 
atbalstu, lai, organizējot sa
darbību Latvijas augstskolu 
starpā, realizētu ciešus un ilg
stošus kontaktus ar Amerikas 
universitātēm. Mērķis ir for
mulējams ļoti īsi - kultūras, 
akadēmiskā un pētnieciskā sa
darbība. 

Kāpēc tas notiek Latvijas 
Universitātē? Atklāti sakot, 
man tas liekas pašsaprotami, 
ka šādas idejas uzsāk tieši Uni
versitāte. Ja mēs gribam pre
tendēt uz noteiktu vietu sa
biedrībā, tad mums jāuzņemas 
ari kādi pienākumi. Un viens 
no šādiem pienākumiem būtu 
jaunu studiju virzienu uzsāk
šana un sadarbības koordinā
cija starp Latvijas augstsko
lām. Latvija ir pārāk maza un 
mums nav tik daudz laika un 
naudas, lai lepni un vientulīgi 
realizētu lielus projektus. 

Latvijas Kultūras akadēmi
ja Ziemeļamerikas studijas uz
sākuši maģistranti, pie mums 
tiek docēti kursi amerikāņu 
un kanādiešu literatūrā. Inte
rese par šādām studijām ir ari 
abās mākslas augstskolās -

Mākslas akadēmijā un Mūzi
kas akadēmijā. Ja mēs pratī
sim sadarboties, ieguvēji būs 
pirmām kārtām studenti. Vi
ņiem būs plašākas studiju ie
spējas, izvēloties kursus da
žādās Latvijas augstskolās un 
klausoties vieslektorus. 

- Parasti ar Ziemeļame
rikas studijām saprot lite
ratūras un valodas studi
jas. Kā tas gadījās, ka cen
tru pašlaik vadāt jūs, kam 
visai maz saskare ar šiem 
t r a d i c i o n ā l a j i e m v i r z i e 
niem? 

— Jā, tā patiesi ir tradicio
nāla izpratne, kas starp citu ir 
raksturīga arī pasaulē, ka 
Amerikas un Kanādas studijas 
parasti tiek saistītas ar litera
tūru un valodu. Bet tas ir ļoti 
šauri. Es šo darbu sāku apstāk
ļu sakritības dēļ. Biju tikko at
griezusies no stažēšanās ASV 
un pilna ar idejām, kas no 
Amerikas izglītības pieredzes 
derētu arī Latvijā. (Vērtīgā
kais, manuprāt, plašas studi
jas, kas dod vispārēju univer
sitātes līmeņa izglītību.) Rek
tors profesors Juris Zaķis lū
kojās pēc Ziemeļamerikas stu
diju centra vadītāja. Un mūsu 
domas, šķiet, sakrita kādā sva
rīgā nostādnē - centram ir jā
sekmē komunikācija un infor
mācijas apmaiņa visdažādāka
jos līmeņos un veidos. Ari - at
vērtībā pret sabiedrību, sa
biedrības iesaistīšanā akadē
miskās izglītības problēmu ri

sināšanā. Tāpēc ari mēģināsim 
izveidot Ziemeļamerikas studi-
ju fondu, lai piesaistītu gan prā
tus, gan ari līdzekļus Ziemeļa
merikas studiju realizācijai. 

- K a s tad īsti t iks dibi 
nāts - centrs vai fonds? 

- Abi. Centrs būs struktūr
vienība universitātē, bet 
Fonds - patstāvīga organizāci
ja, kas ar savu darbību sekmēs 
Ziemeļamerikas studijas visda
žādākajos veidos. Atzīšos, 
mans sapnis - lai Fonds ar lai
ku izveidotos par akadēmisko 
studiju kvalitātes uzlabošanā 
ieinteresētu cilvēku grupu. 
Akadēmiskai videi noteikti 
nāks par labu sabiedrības ie
jaukšanās tās visai noslēgtajā 
dzīvē. Es šādu padomi redzēju 
darbībā ASV. Jā, cilvēki, kas 
ir nākamie darba devēji uni
versitātes absolventiem savos 
spriedumos bija kritiski, bet 
abas puses atklāti un godīgi sa
runājās. Tas viss bija lietas la
bā un nevis pie mums parastā 
apsaukāšanās un vainas mek
lēšana otrā pusē. Izglītības 
kvalitāte ir svarīga visai sa
biedrībai. Tas ir kopīgs darbs. 

- K o p a š l a i k j a u d a r a 
centrs? 

- Mūsu pirmais darbs ir šī 
atklāšanas konference. Mēs 
sākam vēl bez savām telpām 
un daudz kā cita. Bet vēl slik
tāk būtu, ja mēs bez idejām sē
dētu četrās sienās. Tāpēc par 
svarīgāko uzskatām koncepci

jas izveidošanu. Un jāsagata
vo programma, kā savus mēr
ķus realizēt. Šajā semestrī mēs 
realizēsim tikai dažus nelielus 
kursus, bet bet nākošajā jau 
sadarbībā ar Fulbraita stipen
diātu profesoru Džozefu Arpa-
du piedāvāsim vairākus kur
sus par Amerikas kultūru. 

Šī semestra laikā jātiek arī 
galā ar bibliotēkas iekārtoša
nu un jāsāk veidot vienots ka
talogs par literatūru, kas pie
ejama ne tikai Universitātes, 
bet ari citās bibliotēkās par Zie-
meļameriku. 

Un galvenais - jāmeklē jau
ni sadarbības partneri un domu 
biedri, jo Ziemeļamerikas studi-. 
ju centrs organizatoriski darbo
sies, veidojot projektu grupas sa
darbībā ar citu augstskolu pēt
niekiem un mācību spēkiem uz 
laiku, kas nepieciešams konkrē
ta projekta realizācijai, un atbil
stoši iegūtajam finansējumam. 
Jāmeklē vēl daudzi kolēģi, kam 
būtu interese izstrādāt ievadkur
sus par Ziemeļamerikas ekono
mikas, kultūras, izglītības, ģe
ogrāfijas, vēstures, politiskās at
tīstības un citām problēmām. 
Nākamais solis varētu būt stu
diju padziļināšana, izmantojot 
distancapmācības metodes. 

Darba, kā jau katrā jaunā 
pasākumā, ir daudz. Tāpēc gai
dīts ir katrs, kam ir interese 
piedalīties šī studiju virziena 
attīstīšanā. ® 

Intervējusi BAIBA LIEPIŅA 
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Laikam jau jaunie Ekono

mikas fakultātes studenti labi 
uzvedušies un cītīgi mācīju
šies, jo 24. septembra diena, 
kad viņus svinīgi uzņēma stu
dentu kārtā, pēc ilgāka laika 
atkal bija silta un saulaina. 

Nenojaušot, kas viņus sa
gaida, jaunie studenti Labvē
ļu - Ekonomikas fakultātes ve
cāko kursu studentu pavadībā 
devās uz dzelzceļa staciju, no 
kurienes, aizņēmuši veselu va
gonu, brauca uz Dzintariem, 
kur visus jau gaidīja Pūdelis (īs
tajā vārdā—Vilnis). 

Pirmo auksto dušu daži sa
ņēma jau pie Dzintaru tilta, bet 
tas bija tikai sākums. Aizsie
tām acīm jauniņie tika vesti 

cauri mežam un krūmiem (īs
tenībā zem kājām visu laiku 
bija asfalts, bet iedvesmošanai 
ir liels spēks). Daži sāka smie
ties, daži pārsteigti savilka uz
acis, kad ieraudzīja uz audek
la uzzīmētu lielu velnu, bet 
pats trakākais bija tas, ka nā
cās bāzt galvu šim nezvēram 
pēcpusē. Rezultāts - ar kaut ko 
sarkanbrūnu notriepta seja 
(pēc tam gan vecie studenti pa
stāstīja, ka tas bija tapešu klīs
teris ar tomātu mērci). 

Laikam jau velna pēcpusē 
bija auksts, jo pēc tam nācās 
sasildīties, lecot ar sasietām 
kājām un kāpt pāri kalniem, 
līdz nonāca pie "alas" - gara 
drēbju tuneļa, kuram bija jā

lien cauri. Saslapināti un ap
bērti ar miltiem, jauniņie tika 
vesti pie jūras, kur, lai auk
stais jūras vējš viņiem neko 
neizdarītu, katram studentam 
bija jāizdzer neliela glāzīte ar 
šņabi. Daži gan pēc tam teica, 
kas tas vairāk garšojis pēc etil
spirta. 

^ ^ ^ ^ 

te, rŽt š H 

Jūras krastā notika stafete, 
kuras laikā katrai komandai 
vajadzēja pieliet bedrīti smil
tīs ar ūdeni, bet drosmīgākie, 
lai nopelnītu savai komandai 
papildus punktus, gāja līdz vi
ducim jūrā - daži pat nenovil-
ka drēbes. 

Lielajā ekonomu Saules 
kaujā, kur iero
ču vietā stājās ar 
ūdeni piepildīti 
baloni, uzvarēja 
draudzība, tāpēc 
abas komandas 
nevarēja vieno
ties, kuru ko
mandu tad sauc 
"Draudzība" 

Pārvilkuši tī

ras drēbes - nevar taču kā ruk
ši kāpt vilcienā - jauniņie gri
bēja doties atpakaļ uz Rīgu, vēl 
tikai pēdējā fotogrāfija visiem 
kopā Un no Dzintaru tilta 
uz galvām uzgāzās vairāki 
spaiņi ar šķidru tapešu klīste
ri. Kā pēc tam sprieda dažas 
studentes, tuvāko gadu laikā 
matu laku lietot nevajadzēšot, 
jo mati tāpat stāvēšot gaisā. 

Vakarā Mazajā ģildē jaunie 
studenti, nolasījuši svinīgo zvē
restu, varēja dejot līdz rīta 
gaismai. Arī "Prāta vētras" 
puiši priecājās par studentu ak
tīvo līdzdziedāšanu un novēlē
ja visiem vētrainu studentu 
dzīvi.® 

INGA BĒRZIŅA 

UZ MR JUR/STU [AŠC/ENA UN ^UKŠU 
BALLE BE/DZOT N O T i M 

Laikā, kad visapkārt kūsā 
rukšu balles, arī juristi ir saspa
rojušies un otrdien, 8. oktobri 
pulcējās Mazajā ģildē. Pēc vis
pārēja atzinuma un it īpaši fuk-
šu atsauksmēm, pasākums bi
ja izdevies un diezgan kupli ap
meklēts. Tiesa gan, tie, kuri bija 
noslinkojuši un biļetes savlai
cīgi nebija iegādājušies, mierī
gi varēja doties kur citur. Se
višķi priecīgi par to bija rukši, 
jo tas esot cēlis visa pasākuma 
ievērību un fukši sapratuši, ka 
tas ir viņu, juristu, pasākums. 
"Mēs gribam pateikt lielu PAL-

RE KA 

DIES visiem organizētājiem. 
Tas mums bija liels pārstei
gums, par cik neko tik solīdu 
nebijām gaidījuši. Bija reizē for
ši un solīdi, jo nelika ēst zivi, 
bet gan deva dzert skrūvi", tā 
pirmkursnieces Ieva un Solvi
ta. Bet šī solīdā pasākuma or
ganizētājas uz jautājumu, kā ra
dās ideja sarīkot fukšu balli, at
bildēja: "Uzvarēja juristu paš
cieņa, jo pēdējā jurista fuksene 
bija pirms kādiem 5 gadiem. Tā 
mēs nolēmām atjaunot tradīci
ju un ceram, ka tā turpināsies. 
Pašreizējie fukši ir apņēmušies 

Gribam piedāvāt dažus pieklājības soļus no 
pasaules vēstures prakses. Varbūt, ka dzīvē noder. 
Šoreiz i 
KĀ SVEICINĀT MĀCĪBSPĒKUS 

Protams, jus varat sveicināt 
savus mācībspēkus sausi un 
ierasti ar vārdiem "labrīt", 
"sveicināti" un tamlīdzīgi, bet 
jūs varat savus mācībspēkus 
arī pārsteigt ar daudz nepie
rastāku un eksotiskāku sa-
sveicināšanos, kaut vai... afri
kāņu gaumē. Bet tagad ie
gaumējiet, kā viņi to dara. 
Kādā Nigērijas dienvidos dzī
vojošā ciltī, tās pārstāvji satie
koties metas ceļos viens otra 
priekšā un ar abām rokām 
berž savus vaigus ar smiltīm. 
Diez vai būtu ieteicams pie
turēties pie kaimiņu cilts iera
šas un sveicināt mācībspēkus 
ar... knipi. Taču arī tāda sir
snības izpausme pazīstama 
Āfrikā. Savukārt, ja vēlaties 
sveicināties vagulu cilts gau
mē, tad jums būs mācībspēka 
priekšā jānometas ceļos, jāat
kailina vēders un ar labo roku 
jāberzē kreisā vēdera puse, 

bet ar kreiso roku 
vēdera pusi. Atliek 
vienīgi cerēt, ka 
mācībspēks jūsu 
izdarības iz
tulkos pareizi. 
Ja gribat būt 
sevišķi oriģi
nāls, tad varat 
mēģināt sveici
nāt tā, kā to da
ra kādas Zambi-
jā dzīvojošās 
cilts ļaudis — 
nogulieties uz 
muguras, vār
tieties pa zemi 
no vieniem 
sāniem uz 
otriem un 
ritmiski si
tiet sev pa 
krūtīm un 
guAnieļm 
Ja jūsu 
sveiciena 

- labo 

turpināt, un, būdami sajūsmā 
par polonēzi, tusiņā noteikti iek
ļaus ari to. 

Ieva un Solvita: "Visvairāk 
mums patika lasīšana (lasi: ne
šana) pa kāpnēm. Tagad nožēlo
jam, ka nepiedalījāmies. Ari po
lonēze bija forša. Vajadzētu bie
žāk rīkot tādus juristu tusiņus. 

Bet ko par to visu saka paši 
organizētāji? "Pašlaik izjūtam 
milzīgu atvieglojumu. Gandarī
jums bija tad, kad cilvēki nāca 
un teica paldies par foršo pasā
kumu. Vispār mēs esam sajūsmā 
par pirmo kursu, kas ir baigi at-

laikā mācībspēks neizsauks 
ātro palīdzību, tad jūs varat 
būt droši pārliecināts, ka jūsu 
mācībspēks ir īpaši gudrs un 
intelektuāls cilvēks un 
atzinīgi novērtējušu orientālo 
sasveicināšanās stilu.® 

INGMĀRA ZĀLĪTE 

saticīgie un jautrie cilvēki. Tomēr 
bija ari daži nepatīkami brīži, pro
ti, ka cilvēki iepriekšpārdošanā 
bija ļoti pasīvi, bet pēc tam gāza 
ārā durvis. Tomēr ir jārēķinās ar 
iepriekšpārdošanu. Bija ari daži 
kuriozi - pats labākais bija, kad 
Vecrīgā ārzemju latvieši sāka 
dziedāt līdzi, ari kad ieradās trīs 
mācībspēki, kuriem tika piepra
sītas studentu apliecības," tā As
tra un Sanita. 

"Sākumā viss pasākums li
kās bezcerīgs, rokas nolaidās, 
redzot, kā tiek vākta nauda, pa 
latam, pa diviem, trijiem no 

grupas. Tobrīd sev nozvērējā
mies, ja šito dabūsim cauri, tad 
nākošais būs - juristu pašpār
valdes izveidošana" tā Ilze. 
Starp citu, tieši juristu pašpār
valdes trūkums radīja grūtības 
ar biļešu pārdošanu uz vietas, 
tāpat ari studentiem daudz kas 
ir neskaidrs, trūkst informāci
jas par konkrētiem jautāju
miem. Ari dažādi pasākumi tad 
varētu notikt biežāk, jo re
dzams, ka atsaucība ir liela. 
Sanita un Astra aicina visus 
studentus padomāt par to. ® 

LIENE ZINKEVJČA 

KRIMINĀLTANGO! 
Stay students pliks, no 

jūras nācis. 
Kāds viņa apģērbu ir vācis, 
Būs jāliek a vīze sev 

priekšā. 
Lai "električkā" tiktu iekšā! 

Pastāstīšu lietu traku: 
Studentītei nozog maku. 
Makā trolejbusa talons, 
Adrese, kur 

skaistumsalons. 

Ir pažarnieki tagad modē 
Jo ugunsgrēki mājā - bodē, 
Ja viņi nedzēstu tik Šiki" 
Mēs staigātu pa visam pliki. 

Studen ts šajos laikos 
knapos. 

Par kapraci viņš strādā 
kapos, 

Bet reizi rokot atrod lādi, 
Tā ir tukša - tavu skādi! 

Varas vīriem prāti arumi 
Notiek sprādzieni un dūmi. 
Nevajag'mest "plinti* 

kiiīmos, 
Jo rūdās uguņos un dūmos. 

LEOPOLDS MILTIŅŠ 

"Krīt"meitenes uz 
ārzemniekiem -

Tie naudu neizdod par 
niekiem, 

Bet varbūt iet uz Čaka ielu, 
Ja redz tur ienākumu lielu? 

Tirgū pirku puķītes, 
Kuras pārdod skuķītes, 
Mājās mani sapņi irst -
Puķes vecas - visas birst. 

Kā izmantot vislabāk 
skolas telpas, 

Pat profesori palika bez 
elpas, ,j 

Pa dienu - skola, naktī -
krogs, 

Uz Eiropu būs atvērts logs! 
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KONKURSS 

Sveiki, čaklie mīklu minētāji! Konkursa trešā 
mīkla ir klāt! Palauziet galvas, jo jums taču tas 
patīk, vai ne? 

Horizontāli. 1. Latviešu aktieris, režisors (1954). 5. Divvietīgs velosipēds. 
9. Fizioloģisks process. 10. Ūdens transporta līdzeklis. 11. Piemineklis Rīgā. 
15. Latviešu fiziķis (1941). 18. Svinīgi solīt. 19. Citā vietā. 20. Komunicēties. 
22. Kurties. 24. Kāda vīrieša vārda saīsinājums. 25. Ābolu šķirne. 27. Upe 
Latvijā. 28. Latviešu ērģelniece (1939). 30. Ūdens agregātstāvoklis. 32. Ne-
munas pieteka. 33. Intelektuāla spēle. 34. Pilsēta Korejas DA. 35. Franču 
rakstnieks, "Busardelu ģimene" 

Vertikāli. 1. Tautības pārstāvis Moldovā. 2. Ūdens dzīvnieks. 3. Nepiesāti
nātais ogļūdeņradis. 4. Minerāls. 5. Ģeometriska figūra. 6. Izraudzīties rīcības 
veidu. 7. Noteikts dienas laiks. 8. Jēdziens ģeometrijā. 12. Baznīcas kalpotājs. 
13. Pilsēta Čīles Z. 14. Latviešu folkmūziķis. 16. Pilsēta Kenijas R. 17. Oficiāla 
pieņemšana. 21. Koks vai krūms ar sarkanām ogām. 23. Trauks. 25. Donavas 
pieteka. 26. Smadzeņu atzarojumu sistēma. 29. Sniegt. 30. Tecēt. 31. Diena -
skandināvu valodās. 

Kas to teicis? 
"Vienīgais gandrīz visu ļaunumu cēlonis un 

sakne zinātnēs ir tas, ka mēs nepamatoti 
apbrīnojam un cildinām cilvēka prāta spējas 
un tai pašā laikā nemeklējam tam patiesu 
palīdzību. 

1. F.Bēkons 
2. V.Humbolts 
3. Dž.Bērklijs 

SLUDINĀJUMI 
REKLĀMA 
INFORMĀCIJA 

LATVIJAS DAUDZBĒRNU 
ĢIMEŅU IZGLĪTOŠANAS 

ATBALSTA FONDA (LIAF) 
PAZIŅOJUMS 

Latvijas daudzbērnu ģimeņu Izglītošanas atbalsta 
fondā ienācis pirmais lielākais naudas ziedojums. Dau
gavas Vanagu Amerikā valdes priekšsēdis, DV Cen
trālās valdes priekšsēža pirmais vietnieks Andrejs 
Spārniņa kungs ziedojis 1250 ASV dolārus to centī
go jauniešu pabalstam, kuri nāk no daudzbērnu ģi
menēm. 

LIAF valde, uzsākot savu darbību, nolēmusi šo pir
mo ziedojumu sadalīt tiem pirmā kursa studentiem, 
kuri auguši piecu un vairāk bērnu ģimenēs un, ne
raugoties uz materiālajām grūtībām, ar veiksmīgu 
startu iestājeksāmenos apliecinājuši savu konkurēt
spēju un konkurētvēlmi zināšanu apguvē. 

Lai varētu sadalīt ziedojumu, LIAF valde lūdz pie
teikties šiem noteikumiem atbilstošos studentus, vēs
tulē norādot pastāvīgo dzīvesvietu, ģimenes lielumu 
un augstskolu, kā ari minot ziedojuma izlietošanas 
mērķi. Pieteikumi adresējami LIAF valdes priekš
sēdim U. Zariņam, Blaumaņa ielā 32 - 7, Rīga, 
LV-1011. 

Augstskolu pārstāvji tiek lūgti iepazīstināt ar šo 
paziņojumu pirmo kursu studentus. 

LIAF valdes vārdā - priekšsēdis 
Uldis V. Zariņš 

P. S. Aicinām gan tautiešus ārzemēs, gan vietējās 
firmas un uzņēmējus sekot Spārniņa kunga parau
gam un atbalstīt minēto izglītības programmu ar nau
das, mantiskiem, kā arī pakalpojumu ziedojumiem. 
Visi ziedotāji saņem nodokļu atlaides. Sīkāka infor
mācija pa tālruni 7-217605. 

-Lielākais L I E T O T O A P Ģ Ē R B U V E I K A L S Z 
•atrodas Centrāltirgus rūpniecības preču tirgu, pa labi • 
|no Turgeņeva ielas vārtiem. Cenas līdz 30 santīmiem. | 
•Veikals atvērts katru dienu no pl. 8.00 līdz 17.00, • 
^izņemot pirmdienas. 

Iepriekšējās 
krustvārdu mīklas 
atrisinājums 

VISIEM INTERESENTIEM! 
Latviešu-vācbaltu centrs "Domus Rigensis" 

piedāvā iegādāties no Vācijas atsūtīto 3 
sējumu grāmatu - Uwe Backus, Eckhard 

Jesse "Politischer Extremismus in der 
Bundesrepubl ik Deutschland" 
Zvanīt Ilonai Auderei, t. 7 212 951. 

BAUDĪSIM LABU MUZIĶU! 
LU Kamerorķestris aicina pie nošu pults visus, kas (kaut nedaudz) spēlē 

vijoli, altu, čellu, mežragu, koka pūšamos instrumentus. 

Mēģinājumi notiek otrdienās no 18. 00 līdz 21. 00 LU Mazajā aulā Raiņa bulv. 19, 2. stāvā. 

LÜ izdevniecība "UNIVERSITÄT ES AVĪZE" 
saliek grāmatas, brošūras, konspektus, veido vizītkartes... 
sagatavojam grāmatas izdošanai 
(tekstu literārā rediģēšana, korektūra, mākslinieciskais un datormakets) 
piedāvājam foto pakalpojumus, artēiu skenēšanu un apstrādi. Adrese: Raiņa butv. 19, 110t., td. 7222944. 

Mācībspēki un studenti 
esam gatavi veidot jūsu ieceres pasaules 

UNI - PRESS limen»! 

A AKCIJU SABIEDRĪBA 
R Ī G A S APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBA 

Grēcinieku ielā 2 2 / 2 4 , Rīgā 

paplašina savu darbību un konkursa kartībā 

A I C I N A D A R B Ā 
— V 

APDROŠINĀŠANAS STARPNIEKUS 
Ja Tu esi enerģisks, mērķtiecīgs, gribi labi nopelnīt un strādāt 
spēkus nežēlojot , tad nekavējies un zvani : 7 2 1 1 7 6 4 , 7 2 1 1 2 2 7 

t 
"Universitātes Avize" 
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s t u d e n t u p a d o m e s l a p a 
M u m s ir liels prieks, ka , sākot ar šo Universitātes Avīzes pašpārvaldēs . Studentu Padomes lapa dos lielisku iespēju 
n u m u r u , varēsim Jūs informēt p a r notiekošo Latvi jas ikvienam studentam izprast Universitātē notiekošo. Ceram 
Universitātes Studentu P a d o m ē un fakultāšu studentu uz turpmāku sadarbību! 

I n f o r m ā c i j a s a p r i t e 
Studentu Padome divreiz mēnesī trešdie

nās organizē Informācijas dienu pašpārvalžu 
pārstāvjiem. Tā ir iespēja tikties ar pārējo 
pašpārvalžu dalībniekiem, uzzināt par jau
numiem citās fakultātēs un Studentu Pado
mes pieņemtajiem lēmumiem un izdarītajiem 
darbiem. Infodienas ir lieliska iespēja apmai
nīties ar idejām, mācīties no citu pieredzes un, 
protams, kontaktēties arjaukiem, aktīviem cil
vēkiem. Nākamā Infodiena notiks 30.oktobri. 
Par jaunumiem visās fakultātēs vēlamies in
formēt visus Universitātes studentus: 

# VĒSTURNIEKI ir ieguvuši telpu savai 
pašpārvaldei. 

# PEDAGOĢIJAS un PSIHOLOĢIJAS 
fakultātē ir izveidojusies studentu pašpārval-
de. Sai pašpārvaldei savas telpas vēl pagai
dām nav, tādēļ viņu satikšanās notiek "ba
seinā", kurā par laimi nav ūdens. 

# VADĪBNIEKU"fuksene"- 23. oktobrī 
Rīgas Vagonu rūpnīcas klubā. 

#FIZMATI regulāri izdod 'Tizmatziņas" 
- tā ir avīzīte ar nopietnu un nenopietnu infor
māciju par studentu ikdienu. 3.oktobri notika 
Zeļļu koju mazā "fuksene" Pašpārvalde 
aktīvi meklē naudu kopmītņu remontam. 

# Tuvākajā laikā uz savu "fukseni" ielūgs 
arī BIOLOGI. Pirmā kursa studenti tiek 
aicināti rīkot tradicionālo Biologu nakti. 

# EKONOMI domā par izglītojošu semi-
nāru jaunajiem, cerīgajiem un aktīvajiem pirmo 
kursu studentiem. Viņiem ir lieliska ideja ierīkot 
radio, pagaidām raidot studentiem pieņema
māko mūziku no radiostacijām un starpbrīžos 
informējot par jaunumiem fakultātē. 

# ĶĪMIĶU pašpārvalde sanāk regulāri 
katru nedēļu un domā par savas telpas iekār
tošanu. Jauno ķīmiķu iesvētīšana* novirzījās 

no plānotā" un tika uzņemta videofilmā. 
U ĢEOGRĀFIEM bija Sporta diena, ku

ras sekas vel tagad manāmas dalībnieku sejās. 
# BUĻĻU IELAS KOJĀS atvērta jauna 

kafejnīca. Joprojām turpina iznākt avīzīte. 
# FILOLOGI domā par pašpārvaldes di

bināšanu savā fakultātē un filoloģijas studentu 
avīzes izdošanu. 
Infodienas tiek mīļi gaidīti studenti arī no 
tām fakultātēm, kurās pašpārvaldes vēl nav 
nodibinātas. Tādēļ, ja atrodas ieinteresēti stu
denti no Teoloģijas un Svešvalodu fakultā
tēm, - jūs esat gaidīti Infodiena! 

Pa smieklam 
Kurš teica, ka mēs nekomunikējam'' Vēl vakar 
es tev nosūtīju faksu ar atbildi uz jautājumu, 
kuru tu man biji atstājusi telefona automātis
kajā atbildētājā. 

••Kopā ar Latvijas Studentu apvienību un 
dāņu studentiem tiek izstrādāts projekts 
PHARE un TACIS Demokrātijas program
mai. Projekta ietvaros ir paredzēts organizēt 
seminārus, konferences un studentu apmai
ņas braucienus, kas palīdzētu iesaistīt stu
dentus demokrātiskas sabiedrības izveidē. 

#Studentu Padomes pārstāvis Ģirts Frei-
bergs ir devies uz Varšavu, kur no 15. līdz 
20. oktobrim notiek Eiropas Studentu paš
pārvalžu saiets. Saietā apspriedīs augstskolu 

ī s z i ņ a s 
finansēšanas jautājumus un studentu apmai
ņas problēmas. 

"•Studentu Padome ir iesaistījusies NGO 
(nevalstisko organizāciju) centra darbā. Tas 
ļauj SP sadarboties ar citām jaunatnes or
ganizācijām, konsultēties ar speciālistiem par 
studentu sociālajiem jautājumiem un iesais
tīties citu nevalstisko organizāciju projektos. 

# S P ir nosūtījusi vēstuli Izglītības valsts mi
nistram P.Cimdiņam, LU rektoram J.Zaķim, 
Satiksmes ministram V.Krištopānam, kurā pauž 

savu viedokli par transporta kompensācijām. 
SP uzskata, ka nepieciešams atjaunot 50 % atlaidi 
visos transporta veidos. 

^Pirmie kursi jau iesvētīti Vēstures un 
filozofijas, Juridiskajā, Filoloģijas, Pedago
ģijas un psiholoģijas, Ķīmijas fakultātēs. 

••SP Izglītības komisijas vadītāja Riharda 
Vlasova izstrādātais "Pasniedzēju un kursu 
novērtēšanas" projekts tiks izmantots eko
nomikas studiju programmu akreditācijā. 

(Turpinojums otrā pusē) 
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(Turpinājums no iepriekšējās lappuses) 

#•16.oktobrī SP pārstāvji tikās ar Latvijas 
Aizsardzības spēku atbalsta fonda pārstāv
jiem. Universitātes studenti ir iesaistījušies 
šī fonda rīkotajā akcijā ' M ē s valstij- valsts 
mums (Karaklausība- gods vai sods?)" 

15.oktobri notika otrā SP sēde šajā mā
cību gadā. Padomes locekļi meklēja studen
tiem pieņemamu risinājumu naudas karšu jau
tājumā. Sēdē tika izskatīts jautājums ari par 

vienotiem lekciju sākumlaikiem Universitātē, 
apspriesta studentu līdzdalība LU reformu 
izstrādē un apskatīts "Dienesta viesnīcu 
studentu padomju paraugnolikums 

# 15.oktobri SP priekšsēdētāja Inga Samo-
viča un citi SP pārstāvji tikās ar rektoru J.Zaķi. 
Studenti informēja par sadarbību ar fakultāšu 
studentu pašpārvaldēm, par uzsākto projektu 
"Studentu atbildība un loma demokrātiskas sa
biedrības veidošanās procesā" Rektors izteica 

pnekšlikumu ieviest jaunu kursu studentiem 
par mītiņu un streiku organizēšanu. Rektors 
gaida arī studentu ierosinājumus, kā padarīt 
lietderīgākus un patīkamākus starpbrīžus starp 
lekcijām, kādas telpas un lasītavas studenti 
vēlētos redzēt savās fakultātēs. Izraisījās 
diskusija par lekciju kvalitātes novērtēšanu un 
studentu un pasniedzēju attieksmi pret 
nodarbībām. Tika apspriests jautājums par SP 
īpašumiem, to atgūšanu un izmantošanu 

LU STUDENTU PADOMES SÉDÉ 
1. ok 

tobri no 
tika LUSP 
sēde, šinī 
m ā c ī b u 
gadā - pir
mā. 

D a r b a 
k ā r t ī b a s 
Prez id i ja 
z iņo jumu 
i e t v a r o s 
tika snieg
ta informā

cija par Tempus-Phare projekta ietvaros 
notikušo SP priekšsēdētājas Ingas 
Samovičas vizīti Dānijā ar mērķi vei

cināt sadarbību starp Latvi jas un 
Dānijas studentiem; Latvijas studentu 
apvienības sēdē p i eņemta j i em 
lēmumiem; sadarbību un informācijas 
apmaiņu ar fakultāšu studentu paš
pārvaldēm; LU SP īpašumiem; LU 
stipendiju fonda sadales nolikumu; 
studentu darbību un dalību LU Satver
smes sapulcē. Kā ari tika paziņots, ka 
kopš šī gada 1. oktobra LU SP ir oficiāli 
reģistrējusies NGO centrā. Sis apstāklis 
LU SP sniedz vairākas priekšrocības, 
atvieglojot tās darbību. 

Tālākajā darba kārtībā par savu dar
bību informēja komisijas. 

Izglītības komisijas referents stāstīja 
par projektu "Pasniedzēju un kursu no

vērtēšana", kura mērķis būtu veicināt 
informācijas cirkulēšanu trijos līmeņos: 

1. LU vadības līmeni - informācija 
par pasniedzēju darba kvalitāti, 

2. Pasniedzēju līmenī palīdzētu 
pasniedzējam konstatēt savus "plusus" 
un "mīnusus"; 

3. Studentu līmenī - informācija par 
pasniegto kursu kvalitāti palīdzētu 
studentiem izvēlēti es " C " daļas priekš
metus. 

Jāpiefeilst, ka tāda veida informāci
jas apmaina uzlabotu studiju kvalitāti. 

Nākošā LU SP sēde ir paredzēta 29. 
oktobrī. 

LU SP IZGLĪTĪBAS KOMISIJAS PROJEKTS 
MĀCĪBSPĒKU UN KURSU NOUĒRTĒŠANA 

LU SP Izglītības komisija ir izstrā
dājusi projektu " Mācībspēku un kursu 
novērtēšana" Sī projekta ietvaros ir pa
redzēts veikt aptaujas visās LU fakul
tātēs, izsniedzot anketas ar jautāju
miem, kas attiecas uz mācībspēku dar
ba un studiju programmu kvalitāti. 

Lai uzzinātu kaut ko vairāk par šo 
projektu, uz interviju aicinājām SP 
Izglītības komisi jas priekšsēdētāju 
Rihardu Vlasovu. 

- Kādēļ šāds projekts tika izstrādāts? 
- Sis projekts nav izstrādāts nosauku

ma dēļ, bet gan tādēļ, lai radītu sistēmu, 
kā studējošie var ietekmēt studiju 
programmu kvalitāti. Tā galvenais uz
devums ir radīt informācijas atgriezenisko 
saiti starp LU vadību, mācībspēkiem un 
studentiem. Pirmkārt, informējot LU 
vadību par mācībspēku darba kvalitāti, 

otrkārt, palīdzot mācībspēkiem konstatēt 
sava darba stiprās un vājās puses, treškārt, 
atvieglojot studentiem " C " kursu izvēli, 
vadoties pēc to kvalitātes. 

Turklāt, LU vēl nav nevienas struk
tūrvienības, kas izvērtētu studiju kva-

- Kur tiks izmantoti aptauju 
rezultāti? 

Tie būs ērti pielietojami, proti, tos 
varēs izmantot gan nosakot studiju pro
grammu kvalitāti, gan mācībspēku dar
ba kvalitāti. Ari viens no studiju pro
grammu akreditācijas punktiem ir jau
tājums par to, kā studenti novērtē mā
cībspēku darbu 

Rezultāti būs brīvi pieejami. 
- Vai jūsu izstrādātajam projektam ir 

kāds sakars ar runām par LU reformu? 
- Nē, sakara nav nekāda. Šai sakritī

bai ir gadījuma raksturs, taču tā mums 

atvieglos aptaujas ieviešanu. 
- Kādas, tavuprāt, varētu būt lielā

kās problēmas aptaujas procesā? 
Pirmkārt, līdzekļu nepietiekamība. 

Projekta izstrāde tika veikta no SP bu
džeta, taču tā realizācijai būs nepiecieša
mi papildus līdzekļi un nav zināms, vai 
tie atradīsies. Otrkārt, vai fakultāšu dekāni 
atbalstīs aptaujas norisi. Treškārt, daudz 
kas ir atkarīgs no tā, vai šīs aptaujas pirmā 
kārta izdosies. Ja tā būs neveiksmīga, 
iespējams, ka projekta realizācija ar to ari 
beigsies, lai gan ir paredzēts šāda veida 
aptaujas rīkot periodiski. 

-Kāda ir LU vadības attieksme pret 
šāda projekti real izācij u ? 

- Sī doma ib&k atbalstīta, taču atkal 
visu nosaka un "bremzē" līdzekļi. Pro
tams, pastāv arī iespēja, ka projektu cen
tīsies "nogremdēt" Taču mēs cīnīsimies, 
lai tas nenotiktu. 

Lappusi sasgatavojušas EDĪTE KALNIŅA, INESE ĶĪKULE, RITA KAŠS, ANDAS LĀSES zīmējumi 


