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NEDĒĻAS 
ROZĪNĪTE 

Reformas, reformas, 
reformas 

Tā nav nekāda sekcija, 
Bet profesora lekcija, 
Jo reformā teikts - studijas, 
Ir divos gados beidzamas. 

Studentiem būs laba dzīve, 
Pēc reformām būs īsta "brīve", 
Pa telefonu eksāmenus liks, 
Un "lielā"stipendija tiks. 

Drīz bakalauri būšot modē, 
Un nestrādās tie kādā bodē, 
Tie valkās uzvalku tik melnu, 
Ka baidīs projām pašu velnu. 

"Ginesa "grāmatā būs teikts, 
Latvju students, lai ir sveikts, 
Gada laikā diploms rokā, 
Meklē tad nu medni kokā! 

Leopolds Miltiņš 

SVEICAM 
iinatmsKo aarou 

konkurss bakalauriem, 
maģistriem un 
inženieriem 

Sveicam LU bakalaurus, maģistrus un 
viņu zinātnisko darbu vadītājus, kuri ir 
uzvarējuši zinātnisko darbu konkursā da
torzinātnēs un informātikā. 
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Konkursu sponsorējusi A/S "SWH 
informatīva* sistēmas". 

Fizikas un matemātikas fakultā
ti: 
1. Andri Ambaini (Pirmā prēmija) 
Bakalaura darba zinātnisko vadītāju -

profesoru, D r . h a b . m a t h . R ū s i ņ u 
Frei valdu; 

2. Guntaru Andersonu (Otrā prēmi

ja) 
Bakalaura darba zinātnisko vadītāju -

Oskaru Ribkinski; 
3. Andri Galviņu (Otrā prēmija) 
Bakalaura zinātniskā darba vadītāju -

docentu, Dr.math. Pauli Ķikustu; 

4. Juri SmatrQYH (Pļrml orē mi ja> 

Maģistra darba zinātnisko vadītāju -
profesoru, D r . h a b . m a t h . R ū s i ņ u 
Freivaldu; 

5. J ā n i P l ū m i (Otrā prēmija) 
Maģistra darba zinātnisko vadītāju - do

centu, Dr.dat. Juri Strodu; 
6. Raimondu Simanovaki (Otrā prē

mija) 
Maģistra darba zinātnisko vadītāju -

profesoru, D r . h a b . m a t h . R ū s i ņ u 

Stipendiju konkurss 
studentiem un 
maģistrantiem 

6vctcan LU studentus un 
tus. kuri ir uzvarējuši stipendiju konkur
sā Datorzinātnes un informātika. 
Fizikas un matemātikas fakultātē -
studentus: Dāvi Kūli, 

Ģirtu Lindi, 
Andreju Pumpuru, 

maģistrantu Valdi Spūli. 
Konkursa •posorējusi aJm "SWH in

formatīvā* sistēmas". 

stipendiju konkursā Farmācijas ķimi-
ja un bio/oģiski aktivu vielu sintēze. 
Ķīmijas fakultātē -
studentu: Māri Turku, 
Bioloģijas fakultātē -
studentu: Jāni Ancānu. 
Konkursu sponsorējusi valsts firma 

"Grindeks". 

• 

• 
• 

Se tev zelta dālderis... 
jeb kā izlietota maksas 
studentu nauda - tas ir 
sākums, bet būs tur
pinājums... 4. un 5. lpp. 
Vai mēs zinām, ko 
par mums domā citu 
kultūru pārstāvji? 
- 2. lpp. 
Lielais sports atkal 
mūsu lappusēs — 6. lpp. 
Otro reizi Studentu 
Padomes lapa! 

Freivaldu. 
LIF mērķprogramma IZK 

stipendiju konkursā Pedagoģija: 
Pedagoģijas un psiholoģijas institūtā -
maģistrantes: Gunu Grimstu, 

Jeļenu Vedificevu 
Konkursu sponsorējusi aJs 'SWH Rīga' 

LIF mērķprogramma IZi 

DAUDZ LAIMES 

Austrumieši darba svētkos Viesītē 

"AUSTRUMS" 
PROT SVINĒT 

SVĒTKUS 
113, gadasvētkus akadēmiskā 

vienība "Austrums" atzīmēja Latvi
jas Mūzikas akadēmijā, bet paši 
austrumieši ļoti cer, ka nākošo ju
bileju jau varēs svinēt savā atgū
tajā īpašumā. 

Sveicēju pulkā bija citas akadē
miskās vienības, korporācijas... 

Akadēmiskā runā vecbiedrs Jā
nis Lejnieks stāstīja par "Neuzbū
vēto Rīgu". Kāda tā varēja būt, bet, 
spriežot pēc projektiem, labi, ka 
nav. Ceram, ka nākotnē arhitektu 
domas lidojums būs Rīgas sejai pie
mērotāks. 

Ja reiz telpā atrodas ērģeles, tad 
tās arī skanēja, tāpat arī vijole, kla
vieres un balss solo apsveikuma 
koncertā. 

Kā ielūgumā rakstīts - viesi de
vās polonēzē, dejoja, dziedāja un sa
runājās. 

"Universitātes Avīzes" sveiciens 
izskan vēl pēc svētkiem: esiet izdo
mas bagāti, atcerieties tradīcijas, ra
diet jaunas un lai jums allaž daudz 
draugu, jo kam draugu daudz - tas 
bagāts! • 

ILZE BRINKMANE 

PIEDĀVĀ 

PLASTMASAS NAUDA 
not vērā faktu, ka Latvijas Universitātes pirmo kursu studentiem sākot ar 

| Šo mācību godu, stipendijas tiek izmaksātas uz Globus karšu kontiem, gribam 
Jūs, derujamie Studenti un Studentes, iepazīstināt ar kādu alternatīvu variantu 

I - tas ir ar a/s "Saules banka" izdoto debetkarti edc/Maestro jeb Saules karti. 
Ir izveidojies stereotips, ka maksājumu kartes ir turīgu un bagātu cilvēku 

privilēģija, bet pašreiz pasaulē un arī Latvijā ir pieejamas maksājumu kartes, 
kuru savā rīcībā var iegūt gan students, gan skolēns, gan jebkurš cits cilvēks, 
kura rīcībā nav lieli naudas līdzekļi. 

Saules karte, kas arī ir pieejama jebkuram cilvēkam, neatkarīgi no viņa 
ienākumu līmeņa, ir starptautiska maksājumu karte, ko var lietot gan Latvijā, 
gan jebkurā citā vietā pasaulē. Šī karte ir drošs naudas saglabāšanas un ērts 
norēķinu līdzeklis, jo izdarot jebkuru pirkumu, bankā notiek naudas līdzekļu 
esamības pārbaude kartes lietotāja kontā. Šī karte ir debetkarte - tas nozīmē, 
ka klients tērē tikai savu kontā esošo naudu. Šī karte ir pievilcīga ari no tāda 
aspekta, ka, nozaudējot karti, klienta nauda nepazūd, jo tiklīdz klients paziņo 
bankai par kartes nozaudēšanu, karte vairs nekur nav lietojama. 

A/s "Saules banka", sperot soli pretī studējošai jaunatnei, ir atcēlusi visus 
kartes lietošanas izdevumus. Tātad kartes lietošana studentiem ir b e z m a k s a s , 

skaidras naudas izņemšana a/s "Saules bankas" bankomātos (Šobrīd 15, līdz 
gada beigām 20) b e z m a k s a s , un atšķirībā no citām maksājumu kartēm, no
rēķināšanās 465 pieņemšanas vietās visā Latvijā arī ir b e z m a k s a s . Jau šodien 
domājot par klientu vajadzībām, veikalos un citos uzņēmumos, kas pieņem 
Saules karti, ir iespējams iepirkties un saņemt pakalpojumus ar 3 - 25 % 
atlaidi vairāk nekā 180 vietās Rīgā, Jūrmalā un Siguldā. Vietu skaits, kur var 
saņemt atlaidi nemitīgi pieaug. 

Dodoties studēt vai atpūsties uz ārzemēm Jums nav nepieciešams ņemt līdzi 
skaidro naudu - daudz ērtāk ir izmantot Saules karti, jo ārzemēs Jums ir pieejami 
vairāk nekā 160 000 bankomāti un vairāk nekā 3,5 miļj. norēķinu vietas visā 
pasaulē. Ar visu pasaules bankomātu sarakstu var iepazīties Saules bankā. 

Tas īsumā ari viss par Saules karti. Ja tas 
Jūs ir ieinteresējis, dodieties uz a/s "Saules ban
ka" Smilšu ielā 16 (tālr. 7821252, 7020571), 
aizpildiet iesniegumu Saules kartes saņem
šanai un, lai pārskaitītu stipendijas uz Saules 
kartes kontu, Studiju informācijas centrā (Rai
ņa bulvāri 19, tālr. 7227702) jāuzraksta ie-

ļv iŅA IR SIEVA, 
MĪĻĀKĀ, 
SEKRETĀRE... 

Lasiet 3. lpp. 

sniegums. 
KRISTAPS KAŅEPE 
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KO DARA 
STUDENTI 

Ekonomikas fakultātes stu-
I dentu pašpārvalde 2. - 3. novem-
I bri rīkoja savas fakultātes pirmo 

kursu studentiem brīnišķīgu ne
dēļas nogali ārpus Rīgas atpūtas 
bāzē "Līčupe" Nu jau var teikt, 
ka šis informatīvi bagātais atpū
tas tusiņš ir kļuvis par ekonomis
tu tradīciju, jo šāda veida semi
nārs Līčupē notiekjau trešo gadu 
pēc kārtas. 

Dalībnieki varēja uzzināt 
daudz jauna par Latvijas Univer
sitāti, Studentu padomi, EF stu
dentu pašpārvaldi un citu vērtīgu 
informāciju, kas ir tik ļoti nepie
ciešama studentiem, kuri ir uz
sākuši savas studijas. Neizpali
ka ari sporta pasākumi, vakara 
izklaide ar dejām, jautriem 
priekšnesumiem, karsto pirti un 
pārdzīvojumi nakts trasitē. 

Šis seminārs vienoja cilvēkus, 
kas, pateicoties savām radošām 
spējām, bija izcēlušies savā kur
sā ar labām zināšanām un akti
vitāti. Varbūt, tieši tāpēc šī pa

sākuma moto bija "Labākie no la
bākajiem" 

Paši semināra organizētāji ir 
priecīgi par veiksmīgi novadīto se
mināru. Jautro gaisotni, kas val
dīja seminārā, nevarēja izjaukt 
nekādi pārsteigumi un nelaimes 
gadijumi. "Neskatoties uz to, ka 
Nakts trasītē neizdevās lielais no-
brauciens, nakts pārgājiens bija 

«LICUPE '96» 
jautrs un aizraujošs, jo neveiksmi 
aizmirst palīdzēja brīvais kritiens 
no tilta", stāsta Indzina. Seminā
ra beigās no dalībniekiem varēja 
dzirdēt vēl daudz dažādas atsauk-
mes par gūtajiem spilgtākiem ie
spaidiem. "Ļoti bagātīgs ēdiens", 
atceras Daina. 'Visvairāk man pa
tika brīvais kritiens", tā Sandris, 
bet Raimonds: "No smiešanās sāp 
vēdera prese" Sporta pasākumu 
vadītājs Dzintars: "Atceros, kā 
bradāju pa ledus aukstu ūdeni un 
tumsā meklēju pazudušās kara-
bīnes" Pūdelis bija sajūsmā: 
"Acīm redzami 2 dienu laikā cil
vēki uzplauka". Ari Elita un Gints, 
vieni no pasākuma organizato
riem, saka: "Semināra beigās aiz
pildītajās aptaujas anketās varē
ja lasīt, ka tik jaukā pasākumā 
neviens vēl iepriekš nebija pieda
lījies un arī to ka, Līčupē necerēti 
labi apvienots lietderīgais ar pa
tīkamo" Šādas atzinās ir pati la
bākā balva organizētājiem no da
lībniekiem. 

Līzdīgus pasākumus EF stu- ju pilni par to, ko nepieciešams 
dentu pašpārvalde organizē visu mainīt, uzlabot vai ieviest. Novē-
gadu, galvenokārt tāpēc, lai akti- lēsim viņiem, lai šīs idejas reali-
vizētu un uzlabotu studentu dzī- zējas ne tikai sapņos® 
vi fakultātē. Ari šoreiz, atgriežo- j j ^ ^ ģ 
ties no semināra, studenti ir ide- * 

UAI MES ZINĀM. KO PAR MUMS DOMA CITU KULTŪRU PĀRSTĀVJI? 
Cilvēka psihei piemīt savdabī

ga īpašība - noteiktā veidā ap
strādāt informāciju pat ārpus pa
ša indivīda apziņas. Tādējādi ro
das iracionālas, nepamatotas do
mas, aizspriedumi, stereotipi utt. 
Gribu dalīties ar informāciju, ku
ru ieguvu piedaloties konferencē 
"Starpkulturālie stereotipi un 
aizspriedumi" no 25. līdz 27.ok
tobrim Varšavā. 

Pastāv divu veidu stereotipi: 
vieni tiek attiecināti pret cilvēkiem 
kā noteiktas sociālās grupas vai 
kārtas pārstāvjiem (piem., ja cil-

23. oktobri beidzot arī Vadī
bas un ekonomiskās informāci
jas fakultātes pirmais kurss ti
ka uzņemts studentu kārtā. Jan-
dāliņš notika daudziem neieras
tā vietā - Rīgas vagonu rūpnīcas 
kultūras namā. Kāpēc šāda izvē
le? Kā pastāstīja vadībnieku 
pašpārvaldes priekšsēdētāja Ar-

vēks iepazīstas ar fiziķi vai mate
mātiķi, viņš domā, ka tam jābūt 
sausam un lietišķam), citi - pret 
grupām kopumā (piem., amerikā
ņi lieto neveselīgu uzturu). Stereo
tipi un aizspriedumi veidojas vis
pārinot pamanītās sakarības 
starp divām parādībām. 

Stereotipi ir piemērots pētīju
mu priekšmets starpkulturāla-
jiem pētījumiem. Tā, piemēram, 
internacionālā reklāmas un slu
dinājumu kompānija Young & 
Rubicam" mēģināja noskaidrot, 
kā atšķiras dažādu valstu iedzī

ta, tas bija tādēļ, ka fakultātē 
nebija iespējams šo pasākumu 
organizēt, bet Mazā ģilde šādām 
izdarībām ir par svinīgu. 

Kas tad bija jādara fukšiem, 
lai viņus uzņemtu studentu kār
tā? Ar aizsietām acīm jāizlien 
cauri šķēršļu joslai, kas nebija 
nekas cits, kā krustām šķērsām 

votāju attieksme pret citās val
stīs ražotu produkciju un šo val
sti kopumā. 

ASV iedzīvotāji pozitīvāk iztu
ras pret "angliski runājošām ze
mēm" - Kanādu, Lielbritāniju, 
Austrāliju, tādēļ izvēlas produk
ciju, kas ražota šajās valstīs. Ja
pāna tiek uztverta kā draudoša, 
par ietekmes sfērām pasaulē kon
kurējoša valsts, tādēļ attieksme 
ir noraidoša. 

Vācieši vēlas, lai tiktu uztver
ti kā atvērti, pretimnākoši cilvē
ki bez aizspriedumiem, tādēļ po-

savilktas auklas, jāiekāpj mai
sā un, dziedot dziesmu, jānolec 
zināms gabals. Lai gan Rīgas ie
lās vairāk pamanāmas skrituļ-
slidas, jaunajiem vajadzēja pa 
divi braukt ar skrituļdēli, bet pēc 
tam pierādīt savu spēku, metot 
smagas bumbas. Vēl tikai viens 
stāvs, un tad viss beigsies, bet 
šajā posmā vēl ar muti no ūdens 
bļodas jāizvelk dakšiņa, pēc tam 
jānokrāso lūpas un jāatstāj bu-

zitīvi novērtē gandrīz visās val
stīs ražoto produkciju, sākot no 
Francijas līdz pat Dienvidāfrikai. 

Interesanti, ka francūži ir ļoti 
rezervēti. Viņi atzīst tikai savu 
valsti, bet pret citu nāciju pār
stāvjiem izturas vienaldzīgi vai 
pat ar nelielu pārākuma apziņu. 
Arī veikalos viru izvēlas tikai 
Francijas preci. 

Diemžēl Latvijā līdzīgs pētī
jums nav veikts. Taču kā zināmu 
etalonu varētu izmantot Polijas 
datus. Polijas iedzīvotāju domā
šanā joprojām pastāv sadalījums 

ciņa un paraksts uz baltas lapas. 
Fukši liekas pēc šī pārbaudīju
ma nopriecājās, ka viss ir bei
dzies, tāpēc bija pārsteigti, ka vi
ņiem tika aizsietas acis. Ievesti 
kādā telpā, viņi sadzirdēja bal
si, kas lika viņiem pietupties un 
lekt tik ilgi, kamēr viņus aptu
rēs. Bet neviens jau viņus aptu
rēt netaisījās. Kā teica viens no 
vecajiem vadībniekiem, kurš lie
lāks muļķis, tas aizlēks tālāk. 

"kapitālistiskās" un "sociālis
tiskās" valstis, tādēļ augstu tiek 
novērtēta kapitālistisko valstu 
kultūra un industrijas sasniegu
mi. Atšķiras ari attieksme pret 
šo abu "bloku" valstu pārstāvjiem 
ikdienas situācijās. 

Latvijā līdz šim izdarīti tikai 
daži pētījumi, kā latvieši uztver 
citu kultūru pārstāvjus un kā ci
tas nācijas uztver latviešus. Tas 
ir izpētes vērts temats ari Uni
versitātes studentiem. 

INESE ĶĪKULE 

Pārbaudījumi bija galā, zvē
rests tika nodots pusnakti, un jau
nos studentus apsveikt ieradās 
ari grupa "Linga", kura nospēlē
j a gandrīz divas stundas. 

Bet ko jaunie studenti? Vi
ņiem bija licies, ka viņi pārāk 
viegli uzņemti studentu kārtā, jo 
pārbaudījumi nekādu grūtību ne
sagādājuši. ® 

INGA BĒRZIŅA 
f 

JANDĀLIŅŠ RURKN 

VĒSTULES TURPINĀJUMOS 
ANRĪ LEIMANIS 

'Turpinājums. Sākums UA" Nr.3J 

Stāsts būs par manu Dienvid-
kalifornijas tūn. Minētais advo
kāts bija tik laipns un paņēma 
mani un manus draugus līdzi sa
va biznesa braucienā uz Los An-
geles, kur viņam ir birojs. Brau
cām mēs ar mašīnu un bijām 
prom pašos ASV dienvidos vese
las trīs dienas; trīs neaizmirsta
mas dienas, jo man radās izdevī
ba apskatīt visas slavenākās 
Amerikas vietas. Nosauc man 
jebkuru un es Tev pateikšu, kā tur 
izskatās. Biju ari slavenajā un ie
cienītajā Santa Barbarā! Tā īs
tenībā ir viena no miljons pie
krastes pilsētiņām, kur turīgie 
cilvēki uzbūvējuši savas mājas un 
restorānus tieši okeāna krastā un 
bauda dzīvi pilniem malkiem -
peldas, sauļojas un brauc ar viļ
ņu dēļiem - sērfingiem. Pasakai
nas vietiņas! Turklāt, lai cik tas 
dīvaini nebūtu, lielākā daļa šo 
pilsētiņu saucas spāņu vārdos. 
Interesanti, ka Dienvidkaliforni-
jas pilsēteles sākas ar Santa, pie
mēram, Santa Monica, Santa Ma-
ria, bet ziemeļgalā - San Rafael, 
San Paulo, San Francisko. San 
Jose utt. 

Attālums no Sakramento līdz 
pašai L. A. ir milzīgs - aptuveni 
700 km. To pieveicām pārmaiņus 
mainoties pie stūres, aptuveni 
sešās stundās. Diezgan nogurdi
noši! Kad piebraucām pie L. A. 
aptuvenās robežas, domāju, ka 
nu tik sāksies visas zināmās vie
tas, bet lika drusku pagaidīt -
cauri pilsētai līdz centram brau
cām vēl kādas stundas divas!!! 
Un pa lielceļu jeb trasi! Tu vien
kārši nemaz nevari iedomāties, 
kas par attālumiem ir šajā pil
sētā. Un kas par mērogiem! īs
tenībā L. A. nemaz neskaitās vie
na pilsēta, bet gan vesels žūksnis 
piekrastes ielejas pilsētu kopu
mā. Katra no viņām sevi uzska-

» 

ta par neatkarīgu iestādījumu un 
ļoti lepojas ar to. Pašu ieleju no 
vienas puses nošķir okeāns, bet 
no otras puses - milzu kalnu grē
da. Tai pāri tikai pāris vietās iet 
šoseja un tikai dabiskajās pār
ejas vietās - skati tur ir kolosāli. 
Ceļš vijas kā spirāle augšup un 
lejup. Grandiozo! 

Nu, lūk, pirmo mēs apskatī
jām L. A. korejiešu priekšpilsē
tu jeb Korea town. Tā kā šeit ir 
ļoti daudz korejiešu, tad šie ir no
slāņojušies vienā daļā. Tur tad 

ari atradās mūsu juristu firmas 
kantoris. Lielākā daļa darbinie
ku bija korejieši, jo biznesā viņi 
daudz strādā ar Āziju. Vispār tā
lākajā procesā man daudz sanā
ca ar šo rasi saskarties un jāat
zīst, ka viņi ir ļoti draudzīgi un 
interesanti cilvēki. Mēs kopā ie
turējām vakariņas lieliskā kro
dziņā vienā no bīčiem - Santa 
Monica beach, kas ir viens no bie
zākajiem rajoniem - tur uz ielām 
bieži varot sastapt rokzvaigznes 
utt. Turpat mēs nedaudz paspē
lējām azartspēles t. s. "spēļu el
les", kas šajā kontinentā ir ļoti 
iecienītas. Par rokzvaigznēm ru
nājot , mani gandrīz drudzis 
sagrāba pie vienas koncertzāles 
ieraugot Laimas Vaikules plakā
tu - viņai, redz, šeit koncerti no
tiek - kaut kas traks! Uz plakā
ta uzrakstīts bija "latvian - rus-
sian singer" - tā viņa te rekla
mējas. Nākamais drudzis man 
piemetās , kad vienā lieliskā 
sporta preču veikala skatlogā uz 
Santa Monica galvenās gājēju ie
las, ieraudzīju tādu lietu, kā "Rī
gas Dinamo" hokeja nūju. Kaut 
kas vienreizējs! Kur tāda ieklī
dusi? Es vēl varu saprast, ka mū
su hokejistu Irbes un Ozoliņa 
krekli te karājas sporta veikalos 
kā stila aksesuāri - izrādās viņi 
te ir baigi iecienīti, jo San Joze 
komanda ir viena no divām Kali-

fornijas komandām NHL. Un ie
cienīti ne tikai šeit, bet ari Ņujor
kā, kur tāpat redzēju cilvēkus uz 
ielas staigājam ar uzrakstu "Ozo-
linsh" uz murugas. Dažus pat ap
stādināju un ieskatījos acīs, lai 
pārbaudītu, vai tikai pats korifejs 
nestāv manā priekšā? 

Vēl pirmajā ceļojuma dienā 
Beverly Hills, kas ir vēl viena L. 
A. priekšpilsēta. Slavena ar to, ka 
tur liela daļa no ASV bagātāka
jiem cilvēkiem ir iemitinājušies. 
Uz galvenās ielas, kas saucas 
"Rodeo Drive" atrodami visu dār
gāko veikalu izkārtnes. Paši ame
rikāņi joko, ja 150 m attālumā ie
vietoti divi "Pierre Cardin" veika
li, tas tāpēc, ja kāds grib iztērēt $ 
20 000 par uzvalku, bet slinkums 
paiet tos pāris soļus, lai tad vi
ņam būtu tas prieks un iespēja. 
Vispār kaut ko tik sīku un dārgu 
un fascinējošu es vēl nekad nebi
ju redzējis — kādas tur villas un 
auto! Elegants stils un neiedo
mājama izšķērdība tur stāv roku 
roka. Automašīnas ir lielākoties 
importētas - BMW, Jaguar, Porsc
he, Lexus, bet ir ari daži ameri
kāņu Dodge Viper! Katra sevi cie
noša auto firma šeit ir izvietojusi 
savus salonus, kas izskatās diez
gan iespaidīgi. 

Naktī pirms gulētiešanas ne
daudz pastaigājos gar okeāna 
krastu, lai iejustos mūsu TV ek

rānos redzēto seriālu varoņu ādā. 
Gar krastu sastādītas daudzas 
palmas, smilšu pludmales gan
drīz tik pat maigas un baltas kā 
Latvijā! Piekrastē ļoti iecienīta 
lieta ir sevišķi izklaides nolūkos 
izbūvēti moli, kur virs ūdens at
rodas daudzas atrakcijas, veika
li, bāri un citāda veida ēstuves. 
Cilvēki šeit ļoti mīl baudīt kom
fortu, tāpēc pat makšķernieki 
stāv uz moliņa ērti atspiedusies, 
copē okeānā Ašas un noķertās at
dod restorānā, lai viņiem sagata
vo kādā sevišķā gaumē. 

Otro dienu iesākām braši - ar 
trīs stundu braucienu cauri visai 
centrālajai L. A. Tur apskatīju de
besskrāpju rajonu, kā ari meksi
kāņu jeb latinos kvartālus. Tie ir 
slaveni no daudzajām amerikā
ņu filmām par ielu nemieriem un 
panku un rokeru bandītismiem. 
Jāsaka, ka daudzas filmas ir gan
drīz dokumentālas, jo ka man pa
stāstīja, tad kādus pāris gadus 
atpakaļ tik tiešām L. A. notika 
masu grautiņi meksikāņu kvar
tālos - policija vispār tika izdzī
ta no turienes un vara piederēja 
bandām. Beidzot karaspēks ie
jaucās un pat mazliet sabombar-
dēja un saspridzināja visu to pa
darīšanu. Gluži, kā savulaik Mas
kavā! 

(Turpinājums sekos) 
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VIŅA IR SIEVA, 

MĪLAKĀ, SEKRETARE... 

'Pa Universitāti ilgi klī
duši stāsti, ka rektors vi
sur iet ar savu mīļāko, bet 
sieva sabiedrībā nav re
dzama. T ā mīļākā, diem
žēl, biju es, jo laikam at
g ā d i n ā m l a i m ī g u p ā r i , 
kas laulātajiem ar gadiem 
nav raksturīgi." 

Tā sākās mūsu saruna 
ar rektora kundzi Anitu 
Zaķi. Šoreiz versija par 
rektoru viņa 60 gadu ju 
bilejā sievas acīm. 

Mājas un darba dzīve 
mums ir tik cieši saistīta, ka 
bieži to pat nevar nodalīt. 
Kopā pavadīts ilgs laiks. Kat
ra gada pēdējā septembra 
dienā atzīmējam kopā nodzī
votos gadus. Šogad tās bija 
medus kāzas, tātad 20 gadi. 
Juris ir iepazīts dažādās dzī
ves un darba situācijās, tā
tad - pārbaudīts. Varu ap
galvot, ka viņš ir cilvēks, uz 
kuru vienmēr var paļauties, 
var uzticēties, viņš nekad ne
pieviļ. Dažkārt man gribas 

Diana 

teikt, ka viņš ir spītīgs, bet tā 
ir pozitīvā nozīmē piedēvētā 
īpašība, ar kuru viņš iesāk 
jebkuru darbu un neatlaidī
gi iet uz priekšu, sasniedzot 
mērķi, neko nepametot pus
ceļā. Es domāju, ka šī īpašī
ba ļauj viņam dzīvē daudz ko 
sasniegt, nemaz nerunājot 
par viņa intelektuālajām spē
jām, kā es parasti saku "tre

nētajam smadze
nēm" 

- Kā jūs viens 
otru ieraudzījāt 
pirmo reizi? 

Tas notika 
1964. gadā Raiņa 
bulvāra ēkas pir
mā stāva gaitenī, 
kur tajā laikā at
radās Pusvadītā
ju laboratorija. 
Juris Zaķis tur bi-
ja norīkots darbā 

pēja uzticēšanās ar darbu 
saistītos jautājumos. Vai tas 
bija liktenis, vai kā citādi do
māt, bet vienā brīdī sapra
tām, ka mūsu ceļi ies kopā. 

- Kad laulājāties, jums 
jau pūrā bija bērni? 

- Jā, mani bērni no pirmās 
laulības ir Diāna un Ralfs un 
Jura bērni - Guntars, Viktors 
un Anda. Viņi ir vienaudži. 
Ir vēl viens bērns, bet viņš ir 
mūsu sargeņģelis. 

Par visiem bērniem jūtamies 

dēļa, kad mana meita, Jura 
meita un vedekla vienlaicīgi at
radās Strādina slimnīcas 
dzemdību nodaļā. Nu jau visi 
trīs mazuli sākuši iet skolā. 

Vai tas netraucē, ka 
s t r ā d ā j a t v ienā d a r b a 
vietā? 

Pastāv uzskats, ka vīram 
un sievai nevajadzētu strādāt 
vienā darba vietā. Kā juriste 
zinu, ka nedrīkstu strādāt tieši 
vīra pakļautībā. Tas viss tiek 
ievērots. Man šķiet, ka ne 

Kopā ar mazbērniem 

pēc studijām Fizikas un ma
temātikas fakultātē. Mani 
vienkārši viens cilvēks ar vi
ņu iepazīstināja. 

Vai pirmās tikšanās 
reizē jau bija kāds "knikš-
ķis", ka likās, ka kaut kas 
būs tālāk? 

- Nē, pilnīgi nekāds. Man 
vismaz noteikti nebija. Kopā 
nostrādājām apmēram septi
ņus gadus bez nekādiem 
"knikšķiem". Mums bija stin
gras un labas darba attiecī
bas, saprašanās un savstar-

Ralfs 

Viktors un Guntars 

vienādi atbildīgi. Attiecības 
mūsu un visu bērnu starpā, es 
domāju, ir ļoti labas. Mūsu brī
vais laiks ir nežēlīgi ierobežots, 
bet cenšamies visi kopā satik
ties, cik vien bieži varam. Šie 
ir jaukākie brīži mūsu dzīvē, 
kad esam visi kopā. Pretendē
jam uz septiņiem mazbērniem, 
no kuriem tikai viena ir meite
ne. Trīs no mazdēliem pat ir 
dzimuši vienā gadā, vienā ne-

Anda 

mums, ne mūsu darba kolē
ģiem tas netraucē. Neesmu ne
kad izjutusi uz savu pusi vēr
stas represijas. 

Vai mājās pārrunājat 
darba problēmas? 

- Šad tad pārrunājam. Mū
su rektoram patīk uzklausīt 
citu cilvēku domas, ari manas. 
Mēdzu izteikt arī kritisku vēr
tējumu un citreiz ar prieku 
secinu, ka viņš manus ietei-
kūmus ņēmis vērā. Domāju, 
mūsu Latvijas lielākās uni
versitātes vadīšana nav no 
vieglākajiem darbiem, un to 
var veikt cilvēks, kuram ir liela 
pieredze, erudīcija, talants sa
prast citus cilvēkus. 

- Mūsu valstī nenovēr
tē izglītību, augstskolu 
kā citur pasaulē , šķiet , 
arī tādēļ rektoram nav tik 
viegla dzīve? 

- Diemžēl jā. Visās attīstītās 
valstīs izglītību vērtē augstu. 
Piemēram, it kā sīkums, bet 
patīkams. Braucot no Parīzes 
lidostas uz Sorbonas univer
sitāti, rektora šoferis ieliek 
mašīnas logā zīmīti, kas dod 
viņam tādas priekšrocības, kā
das pie mums varētu būt tikai 
ļoti augstiem varas vīriem, 
man likās, ka tai valstī viss ir 
kārtībā Helsinku universitā
tes rektors piedalās valdības 
sēdēs, un viņam pat ir balss 
tiesības. Šādus piemērus va
rētu minēt daudz, ari par ci
tām valstīm. Pie mums Latvi
jā bieži ir skumji dzirdēt, ka 
bijušie Universitātes studenti, 
kas tagad ieņem augstus pos
teņus valdībā un citās institū-
cijās, nievājoši izsakās par sa
vu Alma mater. Šķiet, ka vini 

, * jā

negrib atcerēties, vai varbūt 
vienkārši neapzinās šai Uni-
versit ātē iegūtās pieredzes 
un zināšanu bagāžas nozīmī
bu. Cenšas atrast kādu "vai
nīgo", kas it kā nav pareizi 
kaut ko darījis. Diemžēl, izglī
tība un tās līmenis ir vērtē
jams tā, cik un kādu darbu ir 
katrs personīgi ieguldījis šīs iz
glītības iegūšanā. 

Atbildot uz jautājuma ot
ro pusi, gribētos teikt, ka mū
su rektors nekad nav bijis 
vieglas dzīves tīkotājs. 

Arī "Universitātes Avīze" 
novēl, lai par uztraukumiem, 
vēlmēm, darbiem un neatlai
dību Latvijas Universitātes 
labā rektors saņem gandarī
jumu, cieņu, un visi kopā 
turpināsim veidot mūsu un 
Universitātes vēsturi. 

Sarunājusies 
ILZE BRINKMANE 
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TAS VAR JŪS 
INTERESĒT ŠE TEV ZELTA DĀLDERIS... 

Gluži kā tajā spēlē varē-
I tu ari turpināt - pērc ko 
I grib" • P^ c tam pajautāt - ko 

tu nopirki? Līdzīgu jautā
j u m u uzdevām visu fakul
tāšu dekāniem. Mērķis bi
ja - uzzināt, kā tiek izlieto
ta maksas studentu nauda. 
Vai tie zelta dālderi nes lie
lu bagātību fakultātēm, lai
mi un izt ikšanu arī? Vai 
studenti zina, par ko viņi 
maksā? Cerējām arī ko tu
vāk uzzināt par citām fa
kultāšu lietām un dzīvi šo
dien. Cik stāsti gari vai īsi, 
palika stāstītāju ziņā. 

"ĢEOGRĀFU MAFIJA" IR 
NEUZVEICAMA 

ĢEOGRĀFIJAS F. 
Studenti kopā -592 
t.sk. maksas -222 
Maksa: 
Bakalauri (D> -Ls75 

N> -Ls50 
Maģistri (D* •LslOO 

(N) -Ls60 
Profesionālās 

studijas (Df -Ls75 
(N) •LsoO 

Kopā: Ls 14580* 

Ģeogrāfijas fakultātes dekāns 
Vitāli js Zelčs pastāstīja, ka šī 
mācību gada sākumā fakultātē no 
maksas studentiem ir saņemti 
5289 Ls. Dala no tiem - 2 8 , 1 * -
ir pārskaitīti centralizētiem izde
vumiem. 3'/t bibliotēkai. Darba 
algas no šiem speclīdzekļiem nav 
maksātas. Izņemot gadījumu, 
kad Egila Birznieka ģimenei vi
ņa nāves gadījumā tika izmak
sāts pabalsts 120 Ls. Pārējie lī
dzekļi ir ieguldīti fakultātē. 

V.Zelčs: Kopš esmu dekāns no 
1994. gada, par speclīdzekļiem 
esam nopirkuši 8 kodoskopus, 6 
diaprojektorus, ari videomagneto
fonu. 

Lielākā naudas daļa aiziet da
toru iegādei. Ir izveidota IBM da
toru klase ar Pentium datoriem. 
Tiem ir operatīvā atmiņa - 1 6 MB 
120 MHz frekvencē un cietais 
disks 1,2 GB. Var pajautāt, vai 
mums tik dārgi datori vajadzīgi? 
Gribam, lai mūsu studenti ir kon
kurētspējīgi. Pēdējā laikā uz sko
lām mūsu absolventi aiziet tikai 
33%. Pārējie strādā dažādās ie
stādēs, datu bāzēs un citur. Pie
mēram, TeleMedia" "Lattele
kom', ari presē. Tādēļ gribam, lai 
viņi mācētu rīkoties ar ģeogrāfis
kām informācijas sistēmām. 

Mūsu nākošais mērķis, ko vēl 
finansiāli nevaram realizēt - ie
gādāties jaunāko aerofoto ap
aratūru. Tā ir materiālu dešifrē-
šana un plašāka pielietošana dar
bā. Tie ģeologi ārzemēs, kas māk 
dešifrēt, saņem trīs reizes lielāku 
algu, taču tādu, kas to neprastu 
darit, vairs praktiski nav. Mūsu fa-
kultātē ir visvienkāršākā padom
ju laika dešifrēšanas iekārta. 

No speclīdzekļiem summas 
aiziet ari studentiem. Paši esam 
izdevuši bakalaura studiju kata
logus, jo pagājušajā gadā LU cen
tralizēti tos neizdeva. Esam iz
devuši ari maģistra studiju kata
logus. Nauda aiziet ari par tira

žēšanu, tāpat dekanāta dokumen
tācijas apkalpošanai. 

No valsts budžeta uz gadu mū
su fakultātes 6 programmām: 3 
maģistra (ģeoloģijā, ģeogrāfijā, vi
des zinātnē) un 3 bakalaura pro
grammām ir iedots 201 Ls. Taču 
ar to nu nekādi nevaram iztikt. 
Ļoti daudz jaunāko informāciju 
kopējam. Piemēram, "Tempus" 
programmu pieprasījumus, infor
māciju par dažādām stipendijām, 
lai studentiem būtu pieejama vis
jaunākā un visdaudzveidīgākā in
formācija. 

No speclīdzekļiem daļa aizgā
ja mūsu fakultātes jauno durvju 
izgatavošanai - tās nu ir mūsu 
lepnums. 

Līdzekļi ir ieguldīti ari Lodes-
muižā - mūsu stacionārā. Tas 
mums ir ļoti vajadzīgs. Pašlaik 
vislētākajā skolā par 1 nakti pra
sa 70 santīmus no studenta. Taču 
praksē piedalās apmēram 200 
studentu. Tas nozīmē, ka ir jāsa
maksā 140 lati dienā, bet mēnesī 
būtu 5 tūkstoši latu. Tādā] cenša
mies, lai mūsu stacionārs būtu 
kārtībā. 

Gribu teikt to, ka budžeta lī
dzekļi netiek Universitātē iz
mantoti pilnīgi proporcionāli. 
Piemēram, mūsu fakultātē ir 6 
kvadrātmetri uz studentu, citās 
fakultātēs ir 12-18. Komunālos 
maksājumus sedz no kopējā kat
la. Taču es uzskatu, ka vajadzē
tu maksāt proporcionāli studen
tu skaitam, jo mums nav jāmak
sā par citu labiem darba apstāk
ļiem. Man katrā kabinetā strā
dā 2-3 mācībspēki. Mūsu māja 
ir ekonomiska, un Universitātei 
parādus netaisām. Tādēļ, ja ko
munālie līdzekļi būtu proporcio
nāli studentu skaitam, tad citas 
fakultātes padomātu, cik racio
nāli tās izmanto šīs telpas. Tā
dā gadījumā mēs varētu iziet no 
savas sliktās situācijas, j o jau 2 
gadus mūsu mājas lejasstāvā ir 
atbrīvojies dzīvoklis. Tur, es plā
noju, ka varētu būt dekanāts. Ta
ču dzīvoklis stāv neremontēts, jo 
man tam nav naudas. Tam vaja
dzētu apmēram 8195 Ls. 

Mums gan pārmet, ka mums 
ir ļoti zemas studiju maksas, sa
līdzinot ar citām fakultātēm. 
Mēs negribam mācību maksu pa
augstināt, jo tad riskējam to ne
iegūt vispār. Neklātnieki pavi
sam maz laika pavada lekcijās, 
pārsvarā viņiem ir patstāvīgās 
studijas. Tādēļ - kā noteikusi Iz
glītības ministrija, neklātnie-
kiem ir jāmaksā 25% no pilna lai
ka studentu maksas. 

Par mums pēdējā laikā saka -
"Ģeogrāfu mafija" Taču - tie ir 
mūsu studenti, mūsu cilvēki, kas 
nāk pie mums. Tādēļ šobridējā 
ekonomiskajā situācijā "plēst" vai
rāk - es negribu! Ari tiem cilvē
kiem, kas nāk studēt, nauda viegli 
nenāk. Daži gan iebilst, ka izglītī
bu ieguvušais cilvēks pēc tam labi 
pelnīšot. Taču, ja viņš labi pelnīs, 
tā nauda atgriezīsies pie mums 
sponsoru veidā. Mūsu bijušais stu
dents ir, piemēram, Georgs Lan-
smanis - viņam pieder muitas no
liktavas, viņš mums daudz palīdz. 
Arī tie, kas strādā bankā, mēģina 
mūs atbalstīt. Taču nākotnē esam 
nolēmuši meklēt vēl sponsorus. 

Es ari zinu, ka nākotnē mūsu 
absolventi mums palīdzēs daudz

kārt vairāk, nekā tad, ja tagad 
'noplēsīsim' viņiem kādus 200 
Ls par semestri. Tad ari viņiem 
pret mūsu fakultāti būs nihilis
tiska attieksme. 

Negribu to fakultāšu dārziņā, 
kas prasa lielas mācību maksas, 
akmeni mest, taču - ari tur nav 
ideāli. Studenti bieži vien iebilst 
pret lekciju kvalitāti. Ja students 
maksā lielu naudu, fakultātes va
dītājam jābūt simtprocentīgi pār
liecinātam, ka students arī sa
ņems pirmšķirīgu preci. Par savu 
preci, ko pasniedz mani mācīb
spēki, neesmu satraukts, taču da
žos gadī jumos tā varēja būt 
daudz daudz labāka. 

Šobrīd mūsu fakultātē ir 165 
maksas studenti. No viņu mak
sas ir palikuši 3975 Ls, pārējie 
aizgāja centralizētiem atskaitīju
miem. Mūsu fakultātes studenti 
zina, kur viņu nauda tiek izlieto
ta, jo viss notiek viņu acu priek
šā. Piemēram, mūsu jaunā dator-
klase maksāja apmēram 4800 Ls. 
Šī klase tiek arvien vairāk noslo
gota. Daļa no praktiskajiem dar-

mēram. jau 4 gadus pusdienām 
nauda nāk no Bādenes mācītāju 
apvienības Vācijā - visiem fakul
tātes studentiem. Viņi nopērk ta
lonu par 35 santīmiem, bet 1. ģim
nāzijas pagrabā paēd pusdienas, 
kas ir vērtas vismaz 80 santīmus. 
Starpību sedz Bādene. Dažiem 
mūsu studentiem ir ļoti grūti ap
stākļi, viņiem neprasām ari tos 35 
santīmus par kuponu. 

Daļa no tās maksas, kas nāk 
no maksas studentiem, paliek LU 
vajadzībām, un tas ir loģiski. Par 
saviem speclīdzekļiem mēs algo
jam angļu valodas pasniedzēju. 
No speclīdzekļiem maksājam ari 
mūsu stundiniekiem. Tāpat mak
sājam ari viesprofesoriem. Pie
mēram, ja kāds atbrauc no Zvied
rijas, Vācijas vai citas valsts uz 
nedēlu vai mēnesi. Tas, ko varam 
samaksāt, pēc ārzemju standar
tiem nav nekas, taču morālu at
bildību izjūtam, un kabatas nau
da šiem cilvēkiem sanāk. 

Pārējie speclīdzekļi, galveno
kārt, tiek izlietoti papīra iegādei. 
Pavairojamās mašīnas strādā 

Fizikas un matemātikas fakul
tātes dekāns Ojārs Judrups par 
maksas studentu naudu savā fa
kultātē teica: "Algas no šīs nau
das netiek izmaksātas, bet par to 
tiek pirktas grāmatas un tehni
ka. Ir vajadzīga jaunākā litera
tūra, jo datortehnika attīstās ļo
ti ātri. Tāpat par šo naudu nelie
las summas algās tieksamaksā-
tas Pedagoģijas un psiholoģijas 

Juristu jaunpirkto tehniku cītīgi aplūko LU rektors J. Zaķis un LU 
direktors A.Peičs 

biem, piemēram, topogrāfijā, tiek 
strādāta tajā, novērojumi savu
kārt citā telpā. Ja cilvēks gribēs 
trenēties individuāli, tad viņam 
viena stunda maksās tikai 16 
santīmus, citās LU struktūrās tā 
ir 30 santīmi. Mēs cenšamies par 
minimālo summu - pašizmaksu. 

Tā ka strādājam dūšīgi un ar 
cerīgu skatu raugāmies nākotnē. 

TEOLOGIEM LABVĒĻU IR 
DAUDZ 

TEOLOĢIJAS F. 
Studenti kopā -154 
t.sk. maksas -16 
Maksa: 
Bakalauri (D) -LslOO 
Maģistri 0) -Ls75 
Kopā: Ls 1550 

To uzzinājām, uzklausot fa
kultātes dekānu Vili Vārsbergu. 
Šajā fakultātē šobrīd ir 13 mak
sas studenti. Mācību maksa ir 
200 Ls gadā, ir divi maģistranti. 
Viņu mācību maksa ir 150 Ls. 

V.Vārsbergs: Nekādas lielās 
summas no maksas studentiem 
mums neiznāk. Lielu daļu mēs sa
ņemam no ziedojumiem. Galveno
kārt no latviešu draudzēm Ameri
kā un Vācijā. Lielākie ziedotāji ir 
Luterāņu pasaules federācija, Nor-
delbijas baznīca. Atsevišķos gadī
jumos tie ir mērķa ziedojumi. Pie-

katru dienu. Jo nav jau to reliģi
jas, teoloģijas tekstu latviešu va
lodā. Tādēļ lekcijas studentiem 
galvenokārt ir jāpavairo. 

Studenti saprot, kur tā nauda 
aiziet, un problēmu šai ziņā 
mums nav bijis. 

Ja mums nākamgad samazinā
tu budžeta studentu skaitu zem 20, 
tad jau būtu jāmēģina atrast lī
dzekļi, lai varētu uzņemt vairāk 
maksas studentu. Taču mēs gan 
nevaram vairāk par 34 vai 35 stu
dentiem vienā kursā uzņemt, jo au
ditorijas to neatļauj. Ja viss pa
liks kā līdz šim, domāju, ka mums 
maksas studentu skaits nepalie
lināsies, bet paliks iepriekšējais. 

DATORZINĀTNE IR POPU
LĀRA LIETA 

FIZIKAS UN 
MATEMĀTIKASĶ 
Studentikopā -1439 
t.sk. maksas -85 
Maksa: 
Bakalauri - Ls 
100-200 

(N) -Ls50 
Maģistri (D) -LslOO 

(N) -Ls50-
100 
Profesionālās 
studijas >D> -LslOO 

(N> -Ls80 
Kopā: LsieOOO 

Juridiskās fakultātes 
metodiskā centra vadītāja 
Meta Priedīte priecājas par 
mājīgajām telpām 
fakultātes mācībspēkiem, kas 
mums ari lasa lekcijas. 

Protams, ka ari mums gribētos, 
lai Fizikas un matemātikas fakul
tātē būtu vairāk studentu, lai ari 
mums tiktu piešķirti lielāki bud
žeta līdzekļi. 

Taču mums ari neatmaksājas 
studentus ņemt par mazāku nau
du, jo 26,7% aiziet LU. Taču, ja mēs 
studentiem pieprasītu lielāku 
naudu, tas nozīmē, ka daudz stu-
dētgribētāju nebūtu, jo mums ir 
spēcīgi konkurenti Rīgas Tehniska
jā universitātē. Pie viņiem iet visi, 
kas pie mums nav izturējuši kon
kursu. Lai gan - mēs kotējamies 
augstāk. Ir arī tā, ka fizika un ma
temātika šobrīd nav "uz viļņa" 

Mums vēl ir profesionālā pro
gramma skolotāju sagatavošanā. 
Tur nāk skolotāji, kuriem ir fizi
kas vai matemātikas bakalaura 
grāds, taču viņiem jāapgūst peda
goģija. Šie cilvēki maksā 80 Ls se
mestri. Tur ir mazāk nekā 20 cil
vēku, un daudz vairāk ari nebūs. 

Datorzinātne ir populāra, taču 
mūsu LU un Tehniskās universitā
tes vadībām ir atšķirīga pieeja šai 
lietai. Tehniskajā universitātē pir
majā kursā tiek uzņemti 500 stu
denti, un pamazām viņi "atbirst" 
Mums ir strikti noteikts studentu 
uzņemšanas skaits — 75 un to ari 
ievērojam - tā mēs zaudējam. Ja 
viņi uzņem 500, pēc tam paliek 250. 

Tā nu sanāk, ka ienākumu sum
mas mums ir mazas, taču tās ari 
ātri aiziet. Piemēram, izdeg kāda 
kodoskopa lampa, kas maksā 100 
Ls, un tā jāpērk. Studenti to saprot 
un zina, kur aiziet viņu nauda. 

VEEMNOIJELĀKAJIEMUN, 
TĀTAD, BAGĀTĀKAJIEM 

JURIDISKĀ F. 
Studenti kopā • 2188 
t.sk. maksas •1742 
Maksa: 
Bakalauri (D) -Ls200 

/V) -LsloO 
(N) •LslOO 

Maģistri (N) -LslOO 
Kopā: U 223500 
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VAI KA TIEK IZLIETOTA MAKSAS STUDENTU NAUDA 
Juridiskā fakultāte ir viena no 

lielākajām LU fakultātēm. Tajā 
studē 2188 studenti, no kuriem 
1720 ir maksas studenti. Līdz ar 
to summa, kas ienāk fakultātē 
no maksas studentiem ir diez
gan liela. Kas tad tiek darīts par 
šo naudu? 

Kā pastāstīja Juridiskās fakul
tātes dekāns Jānis Vēbers, no 
maksas studenta mācību mak
sas, kas gadā ir Ls 400, Ls 100 
saņem LU kā paredzētos 26,7%, 
Ls 100 ir valsts uzliktais nodok
lis, Ls 100 tiek izmantots mācīb
spēku algām un Ls 100 atliek teh
nikas iegādei un remontam. 

30. oktobri Juridiskajā fakul
tātē tika atklāta jauna kompjū-
teru klase, kurā ir uzstādīti 15 
datori, kuriem ir briva pieeja In-
ternetam un tie ir apgādāti ar pro
grammām, kas atvieglos fakul
tātes studentu darbu juridiskajā 

kun nereti ir spiesti strādāt 2 - 3 
slodzes, no maksas studentu nau
das tiek izmaksātas prēmijas un 
sekmēta studentu un pasniedzē
ju zinātniskā darbība. 

Šādā sakarā 30. oktobri tika 
pasniegtas prēmijas pieciem Ju
ridiskās fakultātes studentiem: 
Agrim Repšem, Ilzei Kalniņai, 
Kristīnei Stradai, Inesei Škutā-
nai un Unai Brenčai. 

Nobeigumā J. Vēbers pauda 
neizpratni par jauno Ministru 
kabineta projektu, kurš paredz 
valsts finansējumu studiju vir
zieniem, jo juridiskajai izglītī
bai finasējuma koeficents ir ti
kai 1.05, bet, piemēram, tehnis
kajai izglītībai - 3, mediķiem un 
aktieriem - 4. 

DABASZINĀTNES STUDĒ 
PATIESI IEINTERESĒTI 
CILVĒKI 

•щт 

naudu nevaram atļauties samak
sāt, jāēd viņiem ir par savu nau
du. Tāpat nevaram iegādāties ne
kādu aparatūru, vienīgi esošo sa
remontēt, uzpildīt kopējamo apa
rātu ar pulveri, iegādāties labo
ratorijai kādus traukus un lētā
kās ķimikālijas. 

No dienas nodaļas maksas stu
dentiem ņemam 90 Ls semestri, 
bet neklātnieki maksā 60 Ls. 
Maksas par studijām ir mazas, 
jo pie mums nāk cilvēki, kuriem 
nav daudz naudas. 

Dabas zinātnes nav tās, uz ku
rām "laužas" studētgribētāji. Pie 
mums nāk ieinteresēti cilvēki. Tā
dēļ saņemtā nauda nav nekāda 
ievērojamā, un tai ir tikai gadīju
ma raksturs. 

No otras puses. Ja mēs uzņem
tu daudz studentu - būtu grūti vi
ņiem laboratorijās visu nodroši
nāt, jo viņi nevar samaksāt to, ko 
viņi patiesībā izmaksā. Mēs pie
maksājam klāt no budžeta stu
dentu līdzekļiem. Tā mēs izlieto
jam maksas studentu naudu. 

LU MISIJA- IZGLĪTOT 
CILVĒKU NEATKARĪGI NO 
VINA MAKA BIEZUMA 

starptautiskajā vēstures studen
tu asociācijā. 

Naudu izlietojam ari sīkiem 
remontiem. 

Integrētās programmas ietva
ros politikas zinātnē aicinām 
mācībspēkus gan no Ekonomikas, 
gan no Juridiskās fakultātes. 
Viņi piekrīt nākt, taču ir jāmak-

šobrīd gribētāju nav tik daudz, jā
skatās nākotnē, kas Latvijai būs 
vajadzīgs pēc 10 gadiem. Pēc tā ir 
jāvadās. Acīmredzot vajadzēs 
jaunus ķīmiķus, biologus. 

Varbūt, ka šobrīd varētu sama
zināt dabas zinātnieku uzņemša
nu, bet palielināt to specialitāšu 
studentu skaitu, kuras ir piepra

sa 16 santīmi par vienu studentu sītakās, tad jaunieši mazāk aiz-
stundā. Tas izrēķināts savstarpē- ies uz privātajām augstskolām, 
jos aprēķinos starp fakultātēm no kurās ir specialitātes, kas šobrīd 

Juridiskās fakultātes fonda stipendiāti: Ilze Kalniņa, Agris Repše, 
Una Brenča un Kristīne Strada 
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Nopietnu vīru sarunas pie šampanieša glāzes: Juridiskās 
fakultātes dekāns J. Vēbers, zinātņu prorektors R.KondratoviČs, 
mācību prorektors J. Krūmiņš 

plāksnē. Šī telpa ir iekārtota par 
maksas studentu naudu, un kā 
piebilda J. Vēbers, salīdzinot ar 
studentu skaita proporciju pret 
tehnikas skaitu, mūsu universi
tāte pārsniedz patTībingenas un 
Hamburgas universitātes. 

Valsts finansēts pēdējo piecu 
gadu laikā ir izsniegts tikai viens 
dators, kas ari nav bijis jauns. 

Paralēli tam nesen sācis dar
boties jaunais Juridiskās fakul
tātes metodiskais centrs ar ap
mēram 3800 grāmatām, kurā 
studenti var atrast labu juridis
ko literatūru. Jāpiebilst, ka ti
kai neliela daļa no grāmatām 
saņemta kā dāvinājumi, pārēj
ās ir pirktas. 

Fakultātē ir veikti nepiecieša
mie remonti un mācību telpas pa
darītas gaišākas, tajās uzstādīti 
mikrofoni. Izremontētas un ar 
tehniku apgādātas ir ari kated
ras. Lai stimulētu pasniedzējus, 

BIOLOĢIJASF. 
Studentikopā -370 
t.sk. maksas -64 
Maksa: 
Biikalauri CD) -Ls90 

(N) ^Ls60 
Maģistri <D> -Ls90 

№ -Ls60 
Profesionālās 
studijas (D) -Ls90 

iN) -ЬчбО 
Kopā: U 6300 

VĒSTURES UN 
FILOZOFIJAS F. 
Studenti kopā -Л221 
t.sk. maksas -490 
Maksa: 
Bakalauri (D) - U> 75-

125 
(N) -Ls75 

Maģistn -Ls50-
150 
Kopā: Ls38175 

Tā uzskata Bioloģijas fakul
tātes prodekāns Vilnis Egle. 
Maksas studentu grupas šajā 
fakultātē nemaz nav. Maksā ti
kai daži studenti. Gadā fakul
tātē ienāk summas par 2-3 tūk
stošiem latu. 

VEgle. Šo naudu izlietojam, 
lai nodrošinātu prakses un tran
sportu uz tās vietu Kolkā. No šīs 
summas ne studentiem , ne mā
cībspēkiem mēs komandējuma 

Vēstures un filozofijas fakul
tātes dekāns Kaspars Kaln
ciems labprāt dalījās domās par 
to, ko fakultātei var dot maksas 
studentu nauda un kā tā tiek iz
mantota. 

K.Kalnciems. Mēs aicinām 
mācībspēkus no "ārpasaules", lai 
studentiem būtu interesantāk -
no Filozofijas un socioloģijas in
stitūta, ir ari ārzemju vieslekto
ri. 

Mums ir divas bibliotēkas. Pir
mā ir Filozofijas un sociālo zināt
ņu, kuras pamatā ir politikas zi
nātnes, socioloģija, filozofija. Ot
rā ir kopīga ar Ārpolitikas insti
tūtu. Tur ir vairāk vēstures un 
starptautisko attiecību. Cenša
mies abām šīm bibliotēkām sa
gādāt jaunāko literatūru. Ja pa
skatāmies LU galvenajā biblio
tēkā, tad pēdējo gadu grāmatu 
tur ir ļoti maz. Lielāko daļu 
sastāda dažādu veidu dāvināju
mi, taču dāvinātāji dāvina, ko vi
ņi var atļauties. Mēs iegādāja
mies mūsu vēsturnieku darbus. 
Tāpat ari Maskavā tiek izdoti 
daudzi labi darbi filozofijā.Tos 
cenšamies nopirkt. Pasūtām Fi
lozofijas un sociālo zinātņu bib
liotēkai arī presi. 

Par maksas studentu naudu 
esam iegādājušies kopējamās 
mašīnas. Lielāko daļu datoru 
esam saņēmuši dāvinājuma ce
ļā, taču, ja tehniku intensīvi lie
to, tā prasa ari remontu, ari tam 
aiziet nauda. 

Komandējumos brauc gan mā
cībspēki, gan studenti, tad finan
siāli palīdzam. Tieši vēstures stu
denti pēdējā laikā iesaistījušies 

summas, kāda tiek dota vienam 
valsts budžeta studentam. 

Ja lūkojamies uz svešvalo
dām, uz fizkultūru - tā ir "C" da
ļa, taču ari tas ir vajadzīgs, un šīm 
nodarbībām aiziet krietnas sum
mas. Tie ir Universitātes lektori, 
un viņi saka - ja maksāsiet - nāk
sim, ja ne - nenāksim. 

Cik maksā studenti? Vēstur
nieki un filozofi maksā semestri 
75 Ls, sociologi un sociālā darba 
studenti - 100 Ls. Politikas zi
nātnes apakšprogrammas stu
denti maksā 125 Ls. Galvenais 
faktors bija mode. Gribētāju šajā 
gadījumā bija tik daudz, ka ar po
litikas zinātnes studentu naudi
ņu var mazliet kompensēt to ne
lielo maksas naudu, kas ir vēs
turniekiem un filozofiem. 

Šā gada 1. oktobri bakalauros 
bija 25 vēsturnieki, politikas zi
nātnē ar apakšprogrammu starp
tautiskās attiecības - 142, filo
zofijā - 5 5 , socioloģijā 42, sociā
lais darbs - 68. Maģistru ir kriet
ni mazāk. Včsiurč 55, politikas 
zinātnē - 19, filozofijā - 5, socio
loģi jā-1. 

No maksas studentu naudas 
26,7% aiziet centralizēti, no nau
das, kas paliek fakultātei, 3% aiz
iet bibliotēkai. Sociālajai aprūpei 
- 0 , 5 % . 

Kopš esam Lattelekom ciparu 
tīklā, ir aprēķināts, cik katra ap
akšvienība drīkst norunāt. Ja ir no
runāts vairāk, sedzam to no spec
līdzekļiem. Taču jāņem vērā, ka 
Lattelekom pakalpojumi ir diez
gan dārgi. Tāpat mums ir kontak
ti ar daudzām ārvalstu augstsko
lām. Vini sūta mums savu litera-
tūru, bet mēs viņiem - savu. 

Tāpat no speclīdzekļiem finan
sējam mācību ekskursijas saviem 
studentiem. Piemēram, pa Latvi
jas baznīcām vai pilīm. 

Pirmā kursa studentiem cen
šamies izskaidrot, kur aiziet vi
ņu nauda. Ari Studentu padome 
veic šo izskaidrošanas darbu. 

Izglītības ministrija uzskata, 
ka maksai jābūt atbilstošai, cik 
tas reāli maksā, taču domāju, ka 
LU tomēr ir cita misija nekā da
žādiem privātiem institūtiem. 
Mēs negribam inteliģences un 
lauku bērniem "nogriezt'' ceļu uz 
studijām. Piemēram, tāds insti
tūts kā "Rimpak Livonija" mēne
sī par studijām pieprasa 120 Ls 
Taču tā ir pavisam cita cilvēku ka
tegorija, kas to var atļauties. 

Mūsu maksas studenti ir da
ļēji finansēti no valsts budžeta, 
jo viņi nesamaksā to, kas viņu mā
cīšanai ir nepieciešams. Arī mā
cībspēkiem nevaram samaksāt vi
su to, ko viņi ir nopelnījuši. Iznāk, 
ka šeit viņi daļēji strādā it kā uz 
entuziasma pamata. 

Tā ir LU misija. Runājot par 
tādām - it kā nepopulārām spe
cialitātēm vai programmām - ķī
miķiem, fiziķiem, biologiem, kur 

ir modē - politoloģija, psiholoģi
ja, ekonomika, reizēm šaubīgas 
juridiskās lietas. LU ir jādomā ari 
par nākotni. 

ĶĪMIJAS FAKULTĀTEI 
VISNEPIECIEŠAMĀKAIS IR 
REAĢENTI 

ĶĪMIJAS F. 
Studenti kopa •271 
t.sk. maksas •29 
Maksa: 
Bakalauri (D) -Ls50 

(V) -Ls30 
Maģistri (D> - Ls 60 
Kopā: L< 1540 

Šajā fakultātē nav daudz mak
sas studentu - par to pastā tija Ķī
mijas fakultātes dekāna vietas iz
pildītāja Silvija Bērziņa. Baka
laura programmā ir 9 studenti un 
maģistratūrā 6. Atšķirībā no ci
tām LU fakultātēm - mums šī 
maksa nav liela. Domājam, ka uz 
priekšu šī maksa būtu jāpalieli
na, lai viņi vismaz daļēji segtu, kas 
šiem studentiem nepieciešams 
Šobrīd viņi vairāk dzīvo uz budže
ta studentu rēķina. 

Ķīmiķiem studijas saistītas 
ar eksperimentālo darbu, ar la
boratorijām. Ikdienā ir nepie
ciešami reaģenti, kuru iegādei 
līdzekļi mums ir ļoti niecīgi. Ar 
mums piešķirto budžetu varam 
segt tikai mācībspēku algas un 
norēķināties par pārējiem mak
sājumiem. Nauda, ko šobrīd sa
ņemam no maksas studentiem, 
tiek iztērēta reaģentu iegādei. 
Pagājušā gada beigās no spec
līdzekļiem tika dzēsti parādi. 

Ja mūsu fakultātē būtu lielā
kas maksas, tad varētu domāt 
par kādas aparatūras pirkšanu, 
piemēram, kompjūteru iegādi, tā
dēļ turpmāk no maksas studenta 
ir jāņem lielāka nauda. Izrēķi
nāts, ka uz vienu studentu ir ne
pieciešami vidēji 499 Ls. 

Reaģenti ķīmijas studijām ir 
ļoti dārgi. Ja agrāk tādas vienkār
šas lietas kā skābes bija lētas, 
tagad tas viss ir ļoti dārgs. Dzīvo
jam lielā mērā uz tiem krāju
miem, kas mums pa šiem gadiem 
ir iekrājušies. 

Studenti zina, kur viņu nauda 
aiziet, un mēs jebkurā brīdī va
ram atskaitīties. Ja nauda būtu 
lielāka, mēs varētu labiekārtot 
telpas, remontēt tās, piepalīdzēt 
saimniecības darbos. Tagad lī
dzekļi pamatā aiziet laboratori
jām un studentu zinātniskajam 
darbam. : 2 > 

MĀRASADOVSKA 
INGA BĒRZIŅA 

ALDA ZELMEŅA foto 
Oficiālie aprēķini skaitļos 

veikti pēc plānotā studentu skaita, 
un tas ir mainīgs. Studiju maksas 
lielums noteikts pēc fakultāšu 
Domes lēmumiem un apstiprināts 
ar rektora pa vēli27.06.96. 

(Turpinājums sekos) 
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"KLĀJAS, SPORTISKĀKIE 
[ Pilnā sparā rit mācī

bu gads. Gan klausoties 
lekcijas, gan arī fiziski 
izkustoties. Kāds tas ir 
s ā c i e s V e s e l ī b a s u n 
sporta izglītības kated
rā, to noskaidrot devos 
p i e k a t e d r a s v a d ī t ā j a 
Jāna Melbārža. 

Vai esat kā allaž darbīgi? 
Prieks, ka ari šogad no jau 

najiem studentiem ir virkne 
izcilu sportistu, kas ir ne tikai 
fiziski labi sagatavoti, bet arī 
garīgi izturējuši lielo konkur
su Universitātē. Sveicu Olim
pisko spēļu dalībnieku Roju Pi-
ziku, kurš ir izturējis konkur
su Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultātē., Viktoru Lāci, kurš 
bija 6. labākais vieglatlēts šo
gad Pasaules junioru čempio
nātā. Izcilu sportistu, kas uz
sākuši studijas LU, ir daudz. 
Basketbolā - Evita Žvarte, Sa
nita Pētersone, orientēšanās 
sportā - Agita Klempere, vo
l e jbo lā - A n d r i s K r ū m i ņ š , 
Guntis Feldbergs. Basketbolā 
ir virkne labu spēlētāju, kā Ul
dis Rudzītis, Inguns Laizāns, 
Kaspars Dzērve un citi. Vi 
ņiem sava varēšana būs jāpie
rāda ari LU sienās. Viņu sa
sniegumi, kas ir bijuši - tie ir 
sporta skolu treneru un viņu 
pašu nopelni. Nevaram lielīties 
tikai ar to. ka pie mums iestā
jušies izcili sportisti. No LU tā
di ari aizgājuši. ASV maģistra
tūrā nu studē Olimpisko spēļu 
dalībnieks Egils Tēbels, mūsu 
Pedagoģijas un psiholoģijas fa
kultātes absolvents. Tāpat LU 
beigušas Olimpisko spēļu da-

UNIVERSITĀTES ĻAUDIS? 
lībnieces trīssoļlēkšanā Gun
dega Sproģe un Jeļena Blažē-
v i ca . K ā p ē c es r u n ā j u p a r 
Olimpiskajām spēlēm? Uzska
tu, ka tas sportā ir augstākais 
sasniegums - kaut vai piedalī
šanās tajās. Protams, mums ir 
ari daudz valsts čempionu. Ir 
labas komandas sporta spēlēs, 
kas uzvarējušas gan republikas 
studentu "Universiādē" , gan 
republikas čempionātos. Taču 
es uzskatu, ka ar sportu un 
fizisko kultūru ir jānodar
bojas ikvienam studentam. 
Tāpēc mēs j auno mācību gadu 
uzsākām ar 1. kursu fiziskās 
pārbaudes testiem. To darām 
jau gadiem un tādēļ arī z inām, 
ar kādu fizisko sagatavotību 
jaunie studenti sāk mācīties un 
ar kādu - beidz. 

Ir pārsteigums, ka ši fi
ziskā sagatavotība, kurā 
noskaidrojam gan spēku, 
gan izturības īpašības, ar 
katru gadu slīd uz leju. B ū 
tiski ir arī tas, ka izglītībai vis
pār ir piešķirti pārāk mazi lī
dzek ļ i . N a v n o s l ē p u m s , ka 
daudzas skolas ir bez inventā
ra un bez sporta bāzēm. Taču 
ir arī otra puse. Ir daudzas sko
las, kur šie apstākļi ir bijuši 
daudz labāki, nekā tie šobrīd 
ir LU, tādēļ nereti parādās ne
vēlēšanās LU kaut ko darīt un 
nicīga at t ieksme pret m ū s u 
sporta bāzēm. Varbūt tas no
rāda arī uz to, ka cilvēks au
dzis siltumnīcas apstākļos. Ja 
runājam par fizisko sagatavo
tību, ir ļoti nožēlojami, ka des
mitiem studentu, šeit domāju 

vīriešu kārtas, nevar pat vie
nu reizi pievilkties pie stieņa. 
Te nu man gribas salīdzināt šo 
lietu ar rakstiem, kas parādās 
avīzēs par dienēšanu Latvijas 
armijā. Varu iedomāties, kādu 
pacietību un kādu audzināša
nu tas prasa, lai cilvēku, kas 
ir galīgi vārgs, pieradinātu pie 
kaut kādas fiziskās slodzes un 
disciplīnas. 

Vai tiešām studenti ne
maz negrib nodarboties ar 
fizisko kultūru? 

Esmu pārsteigts, ka liela da
ļa studentu ir atsaucīgi gan 
kārtojot testus, gan piereģis
trējoties uz šo mācību kursu, 
gan ierodoties uz nodarbībām. 
Salīdzinot ar citām augstsko
lām, L U ir tā priekšrocība, ka 
students izvēlas sporta veidu, 
ar kādu nodarboties. Ārkārtī 
gi daudz studentu vēlas apgūt 
basketbola un volejbola spēli. 
Mazāk ir izvēlējušies sporta 
veidus, kas ir saistīti ar apkār
tējo vidi , būšanu tuvāk dabai 
- o r i e n t ē š a n o s , s l ē p o š a n u , 
vieglatlētiku - no mana viedok
ļa visvesel īgākos sporta vei
dus. Diemžēl basketbols un vo
lejbols saistās ar labām sporta 
zālēm un laukumiem. Šīs spor
ta bāzes m u m s nav. Mēs īrē
jam un tādēļ ne vienmēr va
ram nodrošināt to, ko studen
ti vēlas. Tāpat mēs nevaram 
nodrošināt ar tādu inventāru, 
kāds pašlaik ir modē un ar kā
du studenti vēlētos spēlēt. Ma
teriālu un inventāra iegādei 
Universitātei līdzekļu nav. Ir 

pienācis bridis, kad uz nodar
bībām ir jāņem līdzi savs in
ventārs, sava rakete, bumba 
un citas lietas. Līdzīga situāci
ja ir lielākajā daļā Rīgas sko
lu. Izglītības sistēmā par fizis
ko kultūru pašlaik, šķiet, rū
pējas vismazāk. Taču mūsu ve
selīgie jaunieši ir mūsu nākot
ne. Pie mums , man šķiet , vis
labāk parādās viņu d z ī v e s 
pr ieks , varēšana, sacens ību 
gars. Ja viņi ierodas uz nodar
bībām un negaužas par šiem 
apstākļiem un nebūšanām, tad 
arī mācībspēkiem ir st imuls 
strādāt. 

Kādi pasākumi gaida 
jauniešus? 

Būs tautas sporta pasākumi 
8 sporta veidos, kur varēs pie
dalīties ikviens, neatkarīgi no 
savas fiziskās sagatavotības. 
Varēs spēlēt kādu sporta spē
li, startēt vieglatlētikā, pieda
līties orientēšanās sacensībās 
vai citur pat iesācēju l īmenī. 
Tass viss notiks Sporta dienās, 
Veselības dienās vai citos fizis
kās aktivitātes pasākumos. 

Studenti, kam interesē sīkā
ka informācija, to var uzzināt 
LU Veselības un sporta izglītī
bas katedrā vai klubā "Univer
sitātes sports", Aspazijas bulvā
ri 5. Mēs pastāstīsim visiem, 
kur un pie kādiem mācībspē
kiem var nodarboties ar jūs in
teresējošajiem sporta veidiem, 
gan kāda mēroga sacensībās LU 
piedalās, gan kādos sporta vei
dos startējam, piedalāmies re
publikas čempionātos. 

Nākošais ir sevišķi nozīmīgs 
gads , jo piedalīsimies gan re
publikas "Universiādēs", tas ir, 
a u g s t s k o l u s a c e n s ī b ā s , gan 
valsts čempionātos. Gatavoja
mies ari pasaules Universiā
dei, kas pēc pusotra gada no
tiks Itālijā. Turp būs iespējas 
aizbraukt un piedalīties izcilā
kaj iem LU sportistiem. 

Vai studenti labprāt pie
dalās sacensībās? 

Jā , viņiem ir liela vēlēšanās 
startēt dažādu veidu sacensī
bās , sevišķi sporta spēlēs. Ta 
gad Latvijā tās bieži vien pār
vēršas par komercsacensībām, 
prasot lielu naudas iemaksu, 
lai tajās piedalītos. N e visiem 
tas ir iespējams. Ko m u m s va
jadzētu darīt? Meklēt sponso
rus. Labvēļi varētu b ū t mūsu 
Univers i tāt i be iguš ie absol 
vent i , kas strādā f i rmās vai 
bankās. Te es runāju par 'Uni 
versitātes sportu" Varētu pie
dalīties studenti ar s a v ā m ie
rosmēm, vē lmēm un aicināju
m i e m , j o pašreizējā situācijā 
dāvināšana, sponsorēšana un 
labvēļu meklēšana, j a grib no
darbot ies ar lielo sportu un 
draudzēt ies ar kaimiņvalstu 
un Eiropas augstskolām, ir pil
nīgi nepieciešama. Domāju, ka 
L U pienācis laiks dibināt fon
du "Univers i tātes spor tam" 
kurš, iespējams, sauktos "Uni
versitātes sporta fonds" Tajā 
n a u d u Univers i tā te i un tās 
sportam varētu ieskaitīt visi 
labas gribas cilvēki. ® 

MĀRA SADOVSKA 

LABS SĀKUMS, 
SEZONU UZSĀKOT 

Pēc vairāku gadu pārtraukuma galda tenisistiem uz
smaidīja laime, jo atkal tika sarīkotas tik populārās SB 
"Daugavas" atklātās meistarsacīkstēs galda tenisā. Pro
tams, šo izdevību veiksmīgi izmantoja LU galda tenisisti. 
Pēc neatkarības iegūšanas, tikai tagad sākam saprast, 
ka galda teniss vēl palicis "Vārpā" un beidzot atkal "Dau
gavā" , jo kādreiz taču bija vēl sporta biedrības: "Dinamo" 
, ASK, Darba rezerves' "Lokomotīve" un, protams, visi 
rīdzinieki sevi pieskaita pie daugaviešiem. Vēlētos, lai 
galda teniss, kurš ir pieejams katram, nav dārgs, paliktu 
SB "Daugava" sacensību kalendārā vairākus gadus. 

Lai gan daudziem dalībniekiem tās bija jaunās sezo
nas pirmās lielākās sacensības, uz tām bija ieradušies 
ap 70 dalībnieku no visas Latvijas: Liepājas, Tukuma, 
Dobeles, Iecavas, Jūrmalas, Mālpils, Ķekavas, Cēsīm, 
Talsiem, Smiltenes, Preiļiem un, protams, daudzi no Rī
gas un LU. LU pirmais starts izdevās lieliski, jo no 24 
medaļām mūsējie izcīnīja 13. 

Vīriešu vienspēlē finālā tikās divi LU un Valsts 
apsardzes vīri - G. Rūsis un U. Šāvējs. Kā vienmēr, 
galvenajos mačos uzvar G. Rūsis. Sieviešu konkuren
cē sīvā mačā bronzas medaļu izcīnīja 1. kursa studen
te Jevgeņija Čaļenko. Sliktāk šoreiz startēja J. Zi-
cāns - tikai 5. vietā. 

Liels medaļu birums dubultspēlēs - 100% trāpījums 
vīriešu dubultspēlē, jo tika izcīnītas visas medaļas. 1. vie
tā: U. Šāvējs - S. Krūmiņš; 2. vietā: G. Rūsis - J. Zicāns; 3. 
vietā: V Glazunovs - V Širokijs fS/K) "Universitātes 
Sports" biedri. Teicami ari jauktajā: 1. vieta: G. R ū s i s -
O. Kortuzova; 2. vietā: J. Zicāns - J. Čaļenko. 

Sieviešu dubultspēlē tikai bronza: J. Čaļenko ar L. 
Kalniņu no RVR. Atliek tikai novēlēt - tā turpināt! ® 

GENĀDIJS KARTUZOVS, 
S/K'US" galda tenisa treneris 

3. VIETA DĀNIJA 
Iespējams, kādam var likties, ka 

studenti vasarā tikai atpūšas un iz
klaidējas, taču tā nemaz nav. Pie
mēram, LU studenti vasarā arī spor
to. No 29. augusta līdz 1. septem
brim LU handbola izlase piedalījās 
atklātajā Eiropas studentu čempio
nātā handbolā, kas norisinājās Dā
nijas galvaspilsētā Kopenhāgenā. 

Brauciens izdevās lielisks ne ti
kai sporta ziņā. Tā kā Kopenhāgena 
ir 1996. gada Eiropas kultūras gal

vaspilsēta, tad netrūka ari kultūras pa
sākumu. Varēja doties apskatīt atrakci
ju parku, pavizināties ar laivu pa kanā
liem vai vienkārši pastaigāties pa pilsē
tu. Viesu uzņemšanai tika pievērsta lie
la uzmanība. Tika rīkoti draudzības va
kari un banketi, kur varēja labi atpūsties 
un padejot. 

Runājot par sportu, jāatzīmē, ka ša
jā čempionātā tika pārstāvētas astoņas 
valstis: Latvija, Lietuva, Ungārija, Nor
vēģija. Dānija, Bosnija.Holande un Sko

tija. 
LU izlase parādīja labu sniegumu 

un piecpadsmit komandu konkuren
cē ieguva trešo vietu, garām palaižot 
vienīgi Lietuvas komandu un Dāni
jas pirmo komandu. No tā varam se
cināt, ka LU handbolu spēlē Eiropas 
līmenī, un par to jāpateicas koman
das trenerim Mārtiņam Cīrulim. £ 

GUNTWGŪTMANISt 

LU izlases dalībnieks, 
V/F3. kurss 

LU SPORTA AKTUALITĀTES 
18. oktobri notika LU Lielās Bal

vas izcīņa basketbolā. Tajā piedalī
jās 205 studenti, no tiem 12 sieviešu 
komandas un 25 vīriešu. 
Turnīra galvenie organi
zētāji bija Veselības un 
sporta izglītiības specia
litātes studenti. Galve
nais tiesnesis - 3. kursa 
students Mārtiņš Zie-
diņš. Uzvarētāji sarindo
jās šādā secībā: 

1. vieta - Vadības un 
ekonomiskās informācijas 
fakultātes studenti, 

2. vieta - Ekonomikas 
fakultāte, 

3. vietā - Fizikas un 
matemātikas fakultāte. 

- Savukārt LU Lielās 

Balvas izcīņa orientēšanās sportā risi
nājās 9. oktobri. Tajā piedalījās 148 
dalībnieki. Pirmo vietu izcīniīja Peda-

4Ē 

goģijas un psiholoģijas fakultāte, ku
ras 102 dalībnieki kopsummā iegu
va 306 punktus. Otrajā vietā Ģeogrā

fijas fakultāte, 3. vietā — 
Vadības un ekonomiskās 
informācijas fakultāte. Ari 
šo pasākumu organizēja un 
tiesāja Veselības un spor
ta izglītības specialitātes 
studenti. Galvenā tiesnese 
Ieva Johansone - 4. kursa 
studente. 

- 8. novembri LSPA zālē 
pīkst. 15.00 sievietēm un 
17.00 vīriešiem notiks LU 
Lielās Balvas izcīņa hand
bolā. Turpinās ari LU Lie
lās Balvas izcīņa futbolā.® 

IJENEZENKEVIČA 
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MEITENĒM 
Kādēļ puiši kļūst par 

mūziķiem un rokeriem? 
Tas ir aicinājums. Puiši, kas 

"nodarbojas" ar mūziku, uztver 
to ļoti nopietni un tādu pašu 
attieksmi gaida no tevis. Bez 
spēlēšanas prieka, skatuves 
spožuma vilinājuma un tiesī
bām uzvesties publiski kā pus
audzim ir vēl kas cits - sekss. 
Vieglā iespēja pavedināt dau
dzas meitenes ir nopietns sti
muls. Mūziķi ir nedroši, vini 
alkst uzmanības. Viņiem ir 
tendence kaut ko pierādīt. Pie
mēram, Miks Džegers vai Ak
sels Rouzs - viņi nepavisam 
neizskatās pēc svarcelšanas 
čempioniem. Savukārt Prinss 
ir rūķītis ar Napoleona kom
pleksu. Viņi izmanto mūziku 
kā seksa ieroci un tādā veidā 
ceļ savu vērtību. 

Kur meklēt savu mūzi
kas puisi? 

Ierakstu studijās, mūzikas 
veikalos, diennakts kafejnīcās, 
dzīvās mūzikas klubos, vietās, 
kur uzstājas viņa grupa. Pui
sis, kas ģērbies melnā, saules
brillēs jebkuros laika apstāk
ļos un kaut ko skricelējošs sa
vā piezīmju grāmatiņā varētu 
būt starp rokenrolu Romeo. 

Stratēģija, kā pievērst vi
ņa uzmanību? 
i 

Izliecies, ka esi mūzik;i>: žur
nāliste, ieinteresēta par viņa 
grupu, intervē viņu. Paintere
sējies par ģitārspēli. Dodies uz 
viņa grupas koncertiem. Val
kā ciešus apģērbus un plati 
smaidi, kad kāds no grupas 
puišiem tev dodas garām. 

Kad viņam piecirst? 
Vislabākais laiks ir pēc gru

pas koncerta. Tad viņš ir visjū
tīgākais, atklātākais un sirsnī
gākais. Godīgi pasaki, kas tev 
vislabāk patika - vārdi, mūzi
ka, viņa enerģija uz skatuves. 

Kad viņš būs vispieeja
mākais. 

Tad, kad viņš ir pietiekami 
nodrošināts, lai nesniegtu ne
skaitāmus koncertus pustukšās 
zālēs, un kamēr karjera nav tā 
sagrozījusi galvu, ka viņš spēj 
novērtēt vienīgi, vai tu deri vai 
nederi grupai. Visērtāk jau bū
tu viņam "uzbrukt", kad mūzi-
ķim ir ap četrdesmit un mati 
no pieres sāk atkāpties, bet pats 
pagurst. Tomēr diez vai tev būs 
pacietība tik ilgi gaidīt... 

Neizdevīgākais laiks, 
kad piedāvāt viņam savu 
uzmanību. 
• Kad viņam ir astoņpadsmit. 

Deviņos no rīta. Tieši pirms 
koncerta. 

Nemaz neceri uz mūziķi, ja... 
• Reizēm viņi uzvedas, kā ne

prātīgi bērni. Dzims Mori-
sons uz skatuves reiz norā
va sev bikses un vēlāk pa
skaidroja: "Es gribēju re
dzēt, kā tas izskatās rampas 
gaismā..." 

Tev būs problēmas ar mūziķi, 
ja 
• tu esi agrais putniņš, kam 

patīk patērzēt septiņos no 

D Z Ī V O T 
M Ū Ž U . . . 

rīta; 
• tu krīti histērijā, ja uzzini, 

ka tavs puisis nav mono-
gāms; 

• tu ilgojies pēc mierīgas dzī
ves; 

• tu uztraucies, ko par visu 
domā tavi vecāki; 

• tev neinteresē mūzika; 
• tev nepatīk viņa mūzika; 
• mēģini pārveidot viņa rak

sturu pēc sava prāta. 

Kas viņu piesaistīs? 
• Tavas krūtis. 
• Tava seja. 
• Tavas kājas. 
• Tava spēja respektēt viņa 

ego. 
•Tava dvēsele. 

Fiziskā pievilcība daudz nozī
mē vairākumam rokeru. Tev 
nav jābūt modelei, bet seksīgai 
noteikti! "Man patīk jautras mei
tenes, "mīļi kaķīši"", saka Gil-
bejs Klarks no Guns N Roses. 
Grupas Poioson līderis Breds 
Maikls saka, ka viņu interesē 
"magnētisms, personība, skais
tas acis un rokas" Stīvens Tei-
lors no Aerosmiths izsakās tie
ši: "Man patīk mazas mauciņas." 

Ko vilkt mugurā? 
Parādi droši snvu figūru, ja 

vēlies uzmanību. Lieka šeit 
būs kautrība. Vari būt aiz po
gāju sies ari līdz zodam, bet ne
aizmirsti būt stilīga. Neesi sa
mākslotajā vēlies, lai tevi uz
tvertu nopietni. Nekrāsojies 
tā, lai pēc nomazgāšanās tevi 
vairs neatpazītu. Esi vienmēr 
līmenī. Caurspīdīga, cieša blū
zīte zem klasiskā kostīma būs 
nāvējoša kombinācija un trā
pījums desmitniekā. 

Kā tuvoties viņam? 
Viņa smadzenes darbojas lī

dzīgi pārējiem "normālajiem" 
vīriešiem, viņiem tāpat patīk 
maigums un sievišķība. 

Draudzīga attieksme sāku
mā ir labāka nekā seksuāls uz
brukums. Ja tu pēc koncerta 
"nāksi virsū kā tanks", puisis 
var nodomāt, ka tu interesējies 
par viņu tikai popularitātes dēļ. 

Kā noturēt vina uzma
nību? 

Nebūtu labi pārgulēt ar vi
ņu jau pirmajā tikšanās reizē. 
Pieļausim iespēju, ka viņš jau 
tā ir diezgan izlutināts. 

Rokeri sievietē meklē kla
sisko spēka un vājuma kombi
nāciju: viņa izskatās maiga un 
sargājama, bet viņai ir darbs, 
un viņa spēj pati par sevi pa
rūpēties. 

Ko darīt, kad beidzot esi 
viņu atradusi? 

Apbruņojies ar pacietību un 
esi gatava nemitīgi gaidīt — vi
ņa telefona zvanus, atgrieša
nos no koncertiem, viņa iedves
mas brīžus. Ari mūziķis pats 
nemitīgi gaida - koncertu, dis
ka iznākšanu, slavu, veiksmi, 
pēdējp zvanu. 

V 

Kā ietekmēt vinu ar dā

vanām? 
• Uzdāvini viņam biļeti uz ie

cienītas grupas koncertu. 
Vēl viņš no tevis gaida: 

• desmit stundu sekretāres 
darbu, jo pats parasti netiek 
galā ar to; 

• mājas uzkopšanu; 
• maizītes, ko tu pati viņam 

esi cepusi, 
• parakstīšanos uz labu mūzi

kas žurnālu; 
• oriģinālas rotas vienā ek

semplārā. 

Ko viņš vēlas no tevis? 
Viņi ir tādi paši kā pārējie 

puiši, tikai prasa vairāk uzma
nības un kompromisa. Pieņem, 
saproti un mīli viņu; esi pastā
vīgākā klausītāja un fane. Neat-
slābini savu uzmanību. Nosauc 
viņu par ģēniju. Viņš noticēs. 

Lieliskākās lietas viņa 
dzīvē. 
• Mūzika ir vina lielākais 

> 

prieks; tikt atzītam, slavē-

• viņa mūzika; 
• viņa grupa; 
• viņa pēdējā uzstāšanās; 
• tavas domas par viņa kon

certiem; 
• ko pārējie domā par viņa 

mūziku; 
• viņa graujošie muzikālie nā

kotnes plāni; 
• viņa iekšējā harmonija; 
• muļķīgais grupas ģitārists; 
• sekss. 

Vissvarīgākā lieta viņa 
dzīvē. 

Atvaino, bet tā neesi tu. Mū
zika ir viņa dzīve. Grupa ir vi
ņa ģimene. Viņa instruments 
ir viņa iemīļotā. Ja izceltos 
ugunsgrēks, tad pirmo viņš 
glābtu nevis tevi, bet... Tomēr 
tu neceri, lai viņš pamestu sa
vu ģitāru, vai ne? 

Ko mūziķis nedara (da
ra)? 
• Neceļas agri. 

tam un pavadītam ar mūžī
go meiteņu eskortu. 
Veiksmīgs koncerts. 
Izdevīgs kontrakts. 
Brīvs uzturs. 
Iekšēja harmonija. 
Draudzene, kas būtu viņa 
fane, apmeklētu koncertus, 
gatavotu ēst. 

Ko mūziķis neieredz? 
1 Savas grupas ģitāristu, ja 
vien viņš pats nav ģitārists. 

1 Celšanos pirms pusdienlai
ka. 

• Spēlēšanu kopā ar neprofe
sionāli. 

• Spēlēšanu kāzās un krogos. 
1 Klubu īpašniekus, kas laikā 

nesamaksā par koncertu. 
> Mūzikas kritiķus. 
> Sievietes, kuras vēlas viņus 

iedzīt laulības ostā. 
> Cilvēku, kurš pacietīgi neuz

klausa vina žēlabas. 
> Kļūšanu vecākam. 

Par ko mūziķi runā? 
• Esi gatava nemitīgi runāt 

par viņa iemīļotajiem tema
tiem vai ari klausīties. Šīs 
tēmas ir: 

) viņš pats; 

• Neēd veselīgu ēdienu. 
• Nestrādā regulāru darbdie

nu no deviņiem līdz pieciem. 
• Slikti dejo. 
• Viņš izdzīvo, spēlē, elpo, pār

tiek no mūzikas, bet, nokāp
jot no skatuves, dažkārt ir 
vienkārši lempis. 

Labās ziņas par viņu? 
Mūziķiem loti interesē sekss. 

Tev nāksies apbērt viņu ar kom
plimentiem. Bieži viņa slēptās 
bailes ir, ka tikai kādam no gru
pas nebūtu lielāki panākumi pie 
meitenēm. Neaizmirsti nemitī
gi atgādināt, ka viņš ir pats la
bākais grupā un ka tu piederi 
tikai viņam. 

Kāpēc rokeri ir tik neat
kārtojami gultā? 

Viņiem ir ritma izjuta. Vini 
ir jūtīgi un emocionāli. Spēlēt 
stundām ilgi - tas ir darbs, tā
dēļ vienmēr jābūt labā formā. 
Viņi rūpējas par savu fizisko 
ķermeni, tādēļ ka tas ir dala 
no vina mākslas. 

Meitene, kas jau divas rei
zes ir bijusi precējusies ar mū
ziķi, saka, ka vinu talanti at-
karīgi no instrumenta, ko spē
lē. Ģitāristu, klavierspēlētāju. 
bundzinieku talants ir vinu ro

kās; puiši, kas spēlē klarneti, 
saksofonu, flautu, trombonu 
lieliski prot izmantot savas lū
pas. Savukārt vokālisti, dzej
nieki, komponisti ir meistari 
saldu, glaimīgu nieciņu čukstē
šanā tev ausī. 

Tavi konkurenti. 
Viņa mūzika. Viņa grupa. 

Viņa menedžeris. Citas jaukas 
meitenes, kas dievina viņa mū
ziku un apmeklē koncertus, 
meitene, kas spēlē grupā. Pa
jautājiet to Springstīna bijuša
jai sievai! 

Esi viņa mūza! 
Tu vari kļūt slavenajā viņš 

saraksta dziesmu par tevi vai 
speciāli tev. Komponēta jūtu 
karstumā, pašlaik tā nenozīmē 
neko, bet ko var zināt pēc ga
diem... Kleptons sacerēja "Lei-
lu" savai sapņu sievietei, kas ta
jā pat laikā bija Džordža Hari-
sona sieva, un Bilijs Džoels sa
rakstīja vārdus dziesmai "Es mī
lu tevi tādu, kāda tu nāc" īsi 
pirms tam, kad pameta savu 
sievu, lai apprecētos ar super-
modeli. Tad sekoja vairākas 
dziesmas, veltītas jaunajai sie
viņai, līdz viņa pameta Billiju, 
apprecoties ar miljonāru. 

Brīdis, kad nolaisties uz 
zemes. 

Tev jāpadomā, vai nav pie
nācis laiks dziedāt solo, kad 
• tu pieķer viņu gultā ar citu 

sievieti (vīrieti), un tā vie
tā, lai dedzīgi lūgtu piedoša
nu, viņš tev palūdz atnest 
aukstu alu no ledusskapja; 

• tu esi nogurusi no viņa uz
dzīves un vina flirta ar citām 
meitenēm; 

• viņš arvien vairāk sāk "lidi-
nāties apkārt", gluži kāPīters 
Pens. Vai tu esi Vendija? 

• Tu esi nogurusi gaidīt viņu 
mājās pēc koncertiem; 

• viņš aizņemas no tevis nau-
du, apsola atdot, bet tā vie
tā pēc laika parādās ar jau
nu instrumentu; 

• viņš tev iesit pirmo reizi, vai 
arī tev ir tāda sajūta, ka tu 
dusmās varētu dauzīt vinu 
nepārtraukti. 

Veicināšanas prēmijas. 
Kad viņam veiksies labi, tu 

jutīsies kā roka princese. Tu 
saņemsi vina jaunos diskus, 
ieejas biļetes uz koncertiem, 
T-kreklus ar viņa zīmējumu. 
Saglabā tos. varbūt kādreiz, 
kad viņš būs slavens, tie būs 
zelta vērtībā! 

Mīts par rokeriem. 
Tas, ka viņiem ir neskaitā

mas sievietes. Bieži vien pēc spī
došās uzstāšanās puisis vienkār
ši noliek savu ģitāru un dodas 
pie iemīļotās turpat kaimiņos. 
Daudziem no šodienas UNDER-
GROUND mūziķiem ir pastāvī
gas attiecības ar vienu sievieti. 
Tas ari ir mīts, ka mūziķi vien
mēr dabū to, ko vēlas. Vini ir 
tādi paši cilvēki kā pārējie! ® 

No žurnāla "Playgiri" 
tulkojusi ANDA LASE 
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zālē, Brīvības 197 pīkst. 18 0 0 fWiks 
TDA "Vektors" rīkotais basket<b6Ia 

turnīrs deju kolektīviem 

"LIELAIS EGONS". Vektors 
Aicināti visi pašdarbības atbalstītāji! 

L A T V I J A S U N I V E R S I T Ā T E S 

HANDBOLA 
DIENA 

15.00 и » 

FUGST 
17 00 

LSPfl ZflLf 

HEI! i 
Ja Jums patīk J 

s i e v i e t ē m , • 
gaidām otrdienas J 

un trešdienās pl. 14 3 0 ! 
Aspazijas bulv. 5. 

RE KA 

I
Otrais pieklājības solis, jeb kā 

Pirmais nedrošais solis uz universitātes slidenās grīdas 
sperts - mācībspēks pasveicināts. Taču sabiedrībā ir pie

ņemts, ka, pirms cilvēki nodibina oficiālu vai draudzīgu kon
taktu, viņi tiek stādīti viens otram priekšā. Tas tad arī 
būtu otrais solis uz pazīšanos. Vispārpieņemtie noteikumi 
paredz, ka jaunākie cilvēki ir jāstāda priekšā vecākajiem, 
vīrieši sievietēm, padotie priekšniekiem. Oficiālās pieņem
šanās, stādot priekšā kādu personu, nosauc ne tikai vārdu, 
uzvārdu, bet arī zinātnisko grādu un titulu. Iepazīstinot 
vienāda vecuma un interešu cilvēkus, var atļauties teikt: 
"Lūdzu iepazīstieties - mans kolēģis, skolasbiedrs" Mājas 
viesībās namamātei būtu svarīgi stādot ciemiņus vienu ot
ram priekšā nesajaukt uzvārdus. Jauniešu priekšā stādī
šanās ir daudz vienkāršāka. Mēdz gadīties, ka jaunieši at
ved mājās draugu, un stādot priekšā viņu vecākiem, vien
kārši nosauc drauga iesauku - "viņu sauc Resnais!" vai ari 
"Garais, iepazīsties ar maniem senčiem!" Tad nu "senčiem" 
jābūt tik attapīgiem, lai, šķetinot sarunas, spētu uzzināt 
dēla vai meitas drauga īsto vārdu. Bieži gadās situācijas, 
kad jāiepazīstina ar sevi pašam, jo blakus nav neviena 
cilvēka, kurš varētu ar jums iepazīstināt. Ja jūs esat sadū
šojies stādīties priekšā, tad skaidri nosauciet savu vārdu, 
uzvārdu un tikai gadījumā, ja jūsu tituls ir svarīgāks par 
uzvārdu, savu zinātnisko grādu un titulu. Piemēram: "Es
mu ārsts Kalniņš!" Latvijā' ir ļoti pieņemts iepazīstoties 
apmainīties ar rokasspiedieniem, bet, esot pasaulē, bieži 
vien nemaz jums roku vienmēr pretim nesniegs. Kāpēc? 
Varbūt šie cilvēki būs kādas austrumu filozofijas piekritēji 

un baidīsies līdz ar rokasspiedienu pazaudēt 
kādu daļiņu no savas auras. Arī rokas 
skūpstīšana ir pretrunā ar higiēnas no
teikumiem un lai nu kam, bet studen

tiem noteikti vajadzētu no tās 
atturēties esot kartupeļu 

talkā, palīdzot lauku ra
diem pie mēslu veša
nas vai esot praksē 
kādā tālā Āfrikas 
zemē, kur jācīnās ar 
vēl neatklātu slimī
bu vīrusiem. Esiet 
droši, arī otrais la
bas uzvedības solis 
jums izdosies. ® 

INGMĀRA 
ZĀLĪTE 

MEKLĒ 
VĒSTUĻU 
DRAUGUS 
" l i A " redakcija ir saņēmusi vairākas vēstules, 
kuru autori interesējas par Latviju, Rīgu un, 
protams, cilvēkiem šeit 

Piemēram, Andreas DeBher noVācijas Berlīnē studē 
sabiedrības vadību. Viņam ir dau<lz hobiju, to vidū - glez
niecība. Viņam ir 22 gadi un rakstāt var angļu, vācu vai 
itāļu valodā. 

Adrese: 
Berkenstock str. 14 
45 966Gladbeck 
Germany 
Tel. 020 43/55778 
Fax 020 43/67235 

53 gadus vecs, bet izklaidēties mīlošs vīrietis meklē 
vēstuļu draugus no Latvijas studentu vidus. Hobijs: 
pastmarkas no Latvijas. Vai kāds Latvijā prot arī vāciski? 

RAJNER GEHRE 
01478 Weixdorf (bei Dresden) 
Koenigsbruecken Str. 24 
Deutscbland 

NO LU BIBLIOTĒKAS 
JAUNIEGUVUMU IZSTĀDES 
Sabiedriskās zinātnes 

1. Baltijas valstis un Ziemeļvalstis / 1996. 
Fondi: 1. Šifrs: C/96/95 

2. Baltruma, Dace. Kā novērtēt īpašumu / 1996. 
Fondi: 1L. 

3. Dienasgrāmata / 1996. 
Fondi: 5. 

4. Dribins, Leo. National and ethnic groups in Latvia / 
1996. 
Fondi: 1. Sifrs: Br/96/280. 

5. Gerkens un Partneri /1996. 
Fondi: 1. Šifrs: C-96/97. 

6. Ģimenes albums / 1996 
Fondi: 8 

7. Krivate, Ināra. Mācīsimies, t>. burtn. / 1УУЪ. 
Fondi: 5. 

8. Latvian State Employment Servi. Annual Report, 1995 
/1996. 
Fondi: 1. Šifrs: C-96/45. 

9. Latvijas Republikas Valsts sta. Lauksaimniecība 
Latvijā /1996. 
Fondi: 18. 

10. Latvijas Republikas Valsts sta. Tirdzniecība, 
sabiedriskā ēdināšana un pakalpojumi /1996. 
Fondi: 18. 

11. Plis, Jānis. Vecpiebalgas skola / 1996. 
Fondi: 8. 

12. Riga diplomatic and consular list /1996. 
Fondi: 1,M,1B,5. Šifrs: Br/96/315. 

13. Tirdzniecība, sabiedriskā ēdināšana un pakalpojumi 
Latvijā 1994. gadā / 1996. 
Fondi: 18. 

14. Zvēri pasakās / 1996. 
Fondi: 5. 

Matemātika. Dabas zinātnes. 
1. Andersone, Rudīte. Darbības ar parastajām daļām / 

1996. 
Fondi: 4. 

2. Bautista, Raymundo. Representation theory of algebras 
/ 1996. 
Fondi: 4. 

3. Bautista, Raymundo. Representation theory of algebras 
and related topics / 1996. 
Fondi: 4. 

4. Blom, J. G. Evalution of the Cray T3D programming 
paradigms in atmospheric chemistry/transp /1996. 
Fondi: 4. 

5. Brent, Richard P. Factorizations of an + 1, 13< a<100: 
update 2 /1996. 
Fondi: 4. 

6. Brovedani, Claudia. Verification of the Bakery protocol 
combinig algebraic and model-oriented techn / 1996. 
Fondi: 4. 

7. В rūmei is, Guntis. Use of serial elution technique to 
determine cellular concentrations in moss in /1996. 
Fondi: 1. Šifrs: Dis/8161. 

8. Damgaard Ivan. On monotone function closure of perfect 
and statistical zero-knowledge / 1996. 
Fondi: 4. 

William Hunt no ASV studē bioloģiju un ģeoloģiju, 
viņš ir kristietis un aktīvi darbojas savā draudzē. Vilja
mam ir 27 gadi. 

William L. Hunt, EJ. T. 
1401 Oregon Street #432 
Ashland, OB 97520 
or 
1318 NE Thompson Dr. Bend, 
OB 97 701 (541) - 382S586 USA 

25 gadīgais Scott Brown sūta sveicienus no Anglijas. 
Viņš strādā firmā, kura organizē ceļojumus, saukta "Au
tomobile Association". Skots studējis biznesu un tūrismu 
universitātē, viņu interesē sporta spēles, mūzika uti. 

Skots vēlas saņemt vēstuļu drauga foto un ir ar mieru 
palīdzēt apgūt angļu valodu. 

Adrese: 
Scott Brown 
34 Stanhope Baad 
Westen - Super-Mare 
BS23 4LP 
England, UK 

•PAZUDUŠAIS DĒLS" UZ OPERAS 
SKATUVES 

Nezin kāpēc Latvijas Nacionālās operas nams man 
vienmēr licies tāls, ne visiem sasniedzams. Varbūt tādu 
iespaidu radījušas ārzemju filmas, kurās operu apmeklē 
tikai augstākā sabiedrība, kas gan īstenībā no skatuves 
mākslas ne pārāk daudz saprot - viņiem galvenais izrādīt 
sevi. Tāpēc jutos ļoti patīkami pārsteigta, kad man tika 
uzdāvināta biļete uz Romualda Kalsona operas "Pazudu
šais dēls" pirmizrādi. 

Kā teica šīs operas režisors Guntis Gailītis: "Jaunas 
oriģināloperas dzimšana pie mums ir samērā reta kultū
ras dzīves parādība pēdējos gados." 

"Pazudušais dēls". Kurš gan nav lasījis vai vismaz kaut 
ko dzirdējis par šo Rūdolfa Blaumaņa lugu, kurā dzīvi 
attēloti jaunās un vecās paaudzes konflikti un mīlestība 
pretstatīta cietsirdībai. Operas libretu veidojis Ojārs Vā
cietis, bet diemžēl tas palicis nepabeigts, tāpēc dzejniece 
Ludmila Azarova uzticējusi to sakārtot un pabeigt Jānim 
Streičam. Komponists Romualds Kalsens radījis šīs ope
ras mūziku - tas ir pirmais komponista darbs šajā žanrā. 

Nodziest gaismas. Nākas novērst acis no programmi
ņas un pievērsties skatuvei, kuras priekškars lēni atve
ras un aiz tā iznirst vecas lauku sētas siluets. Manis vairs 
nav, es dzīvoja tajā laikā un pasaulē, kurā risinās operas 
darbība. Krustiņš (Guntars Ruņģis) un Ilze (Rudīte Ruš-
ko) Uekas ir man jau sen pazīstami, ārprātīga Aža (Dace 
Volfarte) nemaz neliekas tik briesmīga, bet Matildi (An
tra Bigača) gribas iepļaukāt - kā gan cilvēks var ņirgāties 
par cilvēka svētākajām jūtām - mīlestību. 

Skan pēdējais dziedājums, kas vēsta, ka tā bijusi tikai 
viena traģiska diena kādā latviešu lauku sētā - un operai 
pienācis gals. Liekas, skatītāji negrib Šķirties no operā 
radītajiem tēliem, kas aizvadītajās trijās stundās kļuvu
ši pazīstami un mīļi, tāpēc priekškars veras vairākas rei
zes, un mākslinieku rokās gulst ziedu pušķi. 

Vai man tagad vajadzētu teikt - aizejiet, nenožēlosit? 
Nē, es nemaz nedomāju tā teikt, tas jāizlemj katram pa
šam. Finanses? Biļešu cenas ir sākot no Ls 2, bet vai tad 
nauda var atsvērt trīs neaizmirstamas stundas, pavadī
tas mūzikas un mākslas pasaulē?® 

INGA BĒRZIŅA 

Free English improvement 
course by mail 

This course is free to all. This course 
uses easy to read English Bible texts a s 
the course material. If you already speak, 
write or understand English and want to 
improve your English language skills, p lease 
send your complete n a m e and address to: 

World English School 
2946 Nimitz 
Oklahoma City, OK 73112 
USA 

"Universitātes Avīze" 

Redaktore ILZE BRINKMANE 

Tekstus rediģē, GINTA LUKSēVICA 

Datorsāhkumu veido.- JĀNIS ZUTERS 

un NORMUNDS FEERBERGS 

Komercjautājumus kārto ALDIS ZELMENIS 

Adrese: Raiņa bulv. 19, 110.telpa, Rīga, LV-1586 
Tālrunis un fakss. 7222944 
Elektroniskais pasts: luua@Ianet.Iv 
Tīmekļa māja: http:\\www.Ianet.lv./-luua 
Reģistrācijas apliecības Nr.535. 
Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz "UA" obligāta. 
Redakcijas viedoklis ne vienmēr sakrīt ar rakstu autoru viedokli. 

mailto:luua@Ianet.Iv
http://www.Ianet.lv./-luua
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studentu padomes l apa 
«£t Informācijas aprite «£t 

Kā jau informējām pirmajā Studentu 
padomes lapā, katru otro nedēļu notiek visu 
fakultāšu pašpārvalžu un LU SP pārstāvju 
tikšanās, lai apmainītos ar iespaidiem par šajā 
laikā notikušo un nākotnes idejām. Pēdējā 
Infodiena notika 30.oktobri. Šoreiz kā svarī
gākie jautājumi tika aplūkoti vienoto lekciju 
sākumlaiku ieviešana visā Universitātē un 
gatavošanās Studentu dienām Jelgavā. 

i VADĪBNIEKU fukšu balle notika 
23.oktobrī. Pašpārvalde izveidojusī darba 
grupu, kas nodarbosies ar jauno, aktīvo stu
dentu iesaistīšanu tās darbā. Pagaidām notiek 
domu apmaina, kādā veidā atrast ieinteresētos 
studentus. Vairākums fakultātes studentu ir 
par 90 minušu garām lekcijām ar vienotu sā-
kumlaiku visā Universitātē. 

# ĶĪMIĶI uz savām sanāksmēm ceturt
dienās pl. 12.00 aicina visus tos studentus. 

kuri būtu ieinteresēti darboties pašpārvaldē. 
Kā paradīja aptauja par lekciju sākumlaikiem, 
tad lielākā da|a šīs fakultātes studentu uz
skata, ka jāsaglabā 90 minūšu garas nodar
bības. Tas nepieciešams, jo ķīmiķiem jāveic 
apjomīgi laboratorijas darbi. 

# PEDAGOGIEM izdevās sarīkot lielis
ku fukseni, kas esot bijusi labākā ballīte pē
dējo divu gadu laikā. Pašpārvalde ir nesen 
izveidojusies, tādēļ nozīmīgs solis uz priekšu 
ir valdes ievēlēšana. Fakultātē grūti vienoties 
par vienotu lekciju ilgumu, tomēr lielākāda|a 
ir par 70 minūšu garām nodarbībām. 

# Uz EKONOMU pašpārvaldes semi
nāru Līčupē uzaicināti 20 pirmo kursu aktī
vākie studenti. Pašpārvaldes pārstāvji domā, 
ka tas būs labs papildinājums jau esošajai 
komandai. Iepirkta tehnika radiomezgla iz
veidei. Domājot par fakultātes studiju pro

grammu akreditāciju, pašpārvalde kopā ar 
dekānu veido anketu kursu un pasniedzēju 
novērtēšanai. 

# Par pašpārvaldes veidošanu domā arī 
JURIDISKAJĀ fakultātē. Aktīvisti bija pa
tīkami pārsteigti par dekāna atbalstu. 

# BIOLOGU pagaidu pašpārvalde ap
maksājusi pirmā kursa studentiem potes pret 
ērču encifatītu, kā ari sākusi izsniegt pabals
tus. Fuksene notiks f 5.novembri Lielākā daļa 
studentu ir par 90 minūšu garām lekcijām. 

I BUĻĻU IELAS KOPMĪTNĒS, līdz 
ar kafejnīcas atvēršanu, sabiedriskās dzīves 
aktivitāte ir neparasti augsta. 

i ĢEOGRĀFIJAS studenti ir par 9 0 
minūšu garām lekcijām 

# FIZMATU pašpārvaldi dekāns gata
vojas pārcelt uz citām telpām. Lielā fuksene 
paredzēta novembrī. 

iSmtŗ LATVIJAS UNIVERSITĀTĒS 
STUDENTU PADOME 

LATVIJAS 
umvnarrATC 
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+ 1 6 . oktobri Senāta zālē notika tikšanās, 
kurā piedalījās LU SP, Latvijas Krājbankas 
pārstāvji, Studiju informācijas centra direk
tors J. Stonis un lietu pārvaldnieks 
P.Fricbergs. LU SP sadarbībā ar Krājbanku 
plāno veidot informatīvu bukletu, kurā būs 
iekļauta informācija par GLOBUS kartēm. 
Bukleta izdošanu sponsorē Krājbanka. 

ī s z i ņ a s 
+ S P Nekustāmā īpašuma grupa ir iece

rējusi organizēt talku, lai pārvestu grāmatas 
no bibliotēkas K. Valdemāra ielā 69. Tiek 
plānots 1. stāva telpas izīrēt, kā ari ierīkot 
studentu klubu. 

# S P ir gatava sadarbībai ar "Mis Uni
versitāte" organizācijas komiteju. SP Kultu-

ras un atpūtas komisijas locekļi arī piedalīsies 
konkursa organizēšanā. 

+ S P uzsākusi studentu Darba biroja iz
veidi. Tā mērķis - palīdzēt studentiem atrast 
darbu gan studiju laikā, gan pēc augstskolas 
beigšanas. Iniciatīvas grupas tikšanās notiek 
pirmdienās 18.30 SP telpā. 

Biologu nakts 
Bioloģijas fakultātes vecāko kursu studenti var atvieg
loti uzelpot - pirmā kursa studenti Biologu nakti sarī
koja. Tradīcija dzīvo! Pasākums, šķiet, bijis izdevies, 
jo bioloģijas studenti, kas līdzīgos pasākumos piedalī
jušies jau vairākas reizes, atsauksmes sniedza ar ne
viltotu sajūsmu. 
Tas ilgi gaidītais brīdis, kad pirmais kurss beidzot bi

ja izšķīries rīkot šo pasākumu, bija pienācis. Šis mirklis 
bija patiesi skaists. Zaķusalas pirtī sanāca labākie no la
bākajiem - Bioloģijas fakultātes gaišākie prāti. Pasākumu 
patīkami papildināja alus muca, kā arī pirmā kursa paci
lātais noskaņojums un vētrainā fantāzija. Pēc vecām un 
labām tradīcijām pēc divām nedēļām 15.novernbri tiks rī
kota fukšu balle" - tā LU SP loceklis Didzis Ustups. 
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Par sevi darām zināmu Eiropa 
PHARE un TACIS Demokrāti

jas attīstības projekta ietvaros, LU 
Studentu padome kopā ar Latvi
jas Studentu Apvienību(LSA) un 
Dānijas Studentu Federāciju ir uz
sākusi projekta "Studentu loma un 
atbildība demokrātiskas sabiedrī
bas veidošanas procesā" izstrādi. 
Šī projekta uzdevums ir izveidot 
demokrātiski izglītojoša tipa pro
grammu studentiem, kura tiks rea
lizēta dažādu aktivitāšu - reģionā
lo un apvienoto semināru, konfe
renču un kursu - veidā. Tādā vei

dā studentiem tiks rasta iespēja 
gūt pieredzi un uzlabot zināšanas 
demokrātisku lēmumu pieņemša
nas procesā» reģionālo un lokālo 
studentu pašpārvalžu un studen
tu lobija izveidē, dažādu projektu 
izstrādē un sadarbības kontraktu 
slēgšanā. Tiks izdota arī attiecīgi 
izglītojoša literatūra. 

Vēl viens no šī projekta galve
najiem mērķiem ir stabilizēt kon
taktus un sadarbību starp Latvi
jas, Dānijas un citām Baltijas re
ģiona studentu organizācijām, 

gūstot iespēju savstarpējai infor
mācijas, zināšanu un pieredzes ap
maiņai, kā arī attīstīt divpusējus sa
karus starp dažādām Latvijas un 
Dānijas studentu organizācijām un 
pašpārvaldēm. 

Vēlmi sadarboties ar Latvijas 
augstākās izglītības iestādēm ir jau 
izteikušas Kopenhāgenas, Olbor-
gas un Orhusas universitāte, un šie 
piedāvājumi Latvijā ir jau akcep
tēti. Mums paveras plašākas per
spektīvas. 

STUDENTU PADOMES SĒDĒ 
29. oktobra SP sēdes darba kār

tībā iekļauto jautājumu ietvaros 
Prezidija ziņojumā tika sniegta in
formācija par: 

kreditēšanu - izstrādātais pro
jekts jau iesniegts LR valdībai; 

- zemessardzi - tās vadības pār
stāvis ir griezies LU SP ar priekš
likumu organizēt zemessardzes sa
stāvā LU studentu rotu; 

Transporta kompensācijām 
Satiksmes ministrija ir noraidīju

si SP iesniegto priekšlikumu par 
50% cenas atlaidi biļetēm sabied
riskajā transportā. 

Finansu ministrija savā ziņojumā 
informēja par SP īpašuma atgūša
nas procesa gaitu - šī jautājuma ri
sināšana lēnām virzās uz priekšu. 

Izglītības komisija paziņoja, ka 
ir jau sagatavotas un izdrukātas 
studiju un kursu kvalitātes novēr
tēšanai domātās anketas. Aptaujas 
pirmais raunds notika Vadības un 

ekonomiskās informātikas fakultātē. 
Šajā sēdē tika apstiprināta arī 

vēlēšanu komisija, jo drīzumā ir pa
redzamas jaunas SP vēlēšanas. 

SP ir uzsākusi Studentu darba bi
roja organizēšanu. Šī biroja galve
nais mērķis palīdzēt studentiem 
rast kontaktus ar darba devējiem. 
Tas nenodrošinās praksi, bet palīdzēs 
studentiem gūt informāciju par 
iespējamām vakancēm. 

LU SP Vēlēšanu komisija izsludina LU SP vēlē
šanas š. g. 5. decembri. Kandidātu sarakstus vēlē
šanām var iesniegt no 19. Ddz 21. novembrim Stu
dentu Padomes telpā Raiņa bulvāri 19 -106. Vēlē
šanu materiāli būs pieejami no 11. novembra SPtdŗjm 

Fakultāšu komandu priekšsacīkstes pirms 
Studentu dienām Jelgavā notiks 11 .novembri. 
Pulcēšanās pl. 19.00 SP telpā. 

FOTOMIRKLI 

Andris 
no Univer
sitātes De
bašu cen
tra, SP 
telpas kai
miņa. 

Smadzeņu vētra. SP un fakultāšu 
pašpārvalžu seminārs 

Lappusi sasgatavojušas EDĪTE KALNIŅA, INESE ĶIKULE, RITA KAŠS, ANDAS LĀSES zīmējumi. 


