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MĪLESTĪBAI 
Šā gada septembrī pasaules ziņu aģentūras informēja par 

kārtējo lūzumu Tuvo Austrumu miera procesā, kas iezīmē kār
tējo attiecību saasināšanos starp palestīniešu pašpārvaldi un 
Izraēlas varas iestādēm. Kāda ziņa nonāca arī Ūdz lielāka
jiem Latvijas preses izdevumiem, tomēr fakti ir sausi un vien
aldzīgi. Kas ir tie 263 ievainotie demonstranti sadursmēs Gā
zās sektorā un Rietumkrasta 25. septembrī? Nemiera cēlāji, 
teroristi, islama fundamentālisti vai vienkārši cilvēki? Tiem, 
kas nelasa rietumu preses izdevumus, no aizspriedumiem brī
vu informāciju par Tuvajiem Austrumiem atrast ir grūti. 

Iespēja salīdzināt un iegūt arī "otrās puses" viedokli: Bir-
zeitas universitāte ir lielākā palestīniešu augstākā mācību 
iestāde Izraēlā. Tā atrodas 26 km uz Ziemeļiem no Jeruzale
mes Izraēlas okupētajā Jordānas upes rietumu krastā. Uni
versitātes Sabiedrisko attiecību departaments regulāri izpla
ta informāciju Intemetā, kas sniedz priekšrocības komunikā
cijā ar pasauli. Mums bija pieejami daži izvilkumi no Birzei-
tas ziņām: 

Informācija presei 14.09.1996. 
Birzeitas Universitāte protestē, jo netiek ievērota Aug

stās tiesas pavēle par atbrīvošanu 
Izraēlas varas iestādes kopš 1996. gada marta sākuma bez 

tiesas sprieduma un izmeklēšanas aizturējušas iO Birzeitas 
universitātes studentus, tādēļ studenti nav spējuši atsākt mā
cības un iedragātas viņu karjeras iespējas. Ramallahas Cen
trālcietumā joprojām ieslodzīti vēl četri studenti. Palestīniešu 
Augstā tiesa (PAT) septembrī pavēlējusi aizturētos nekavējoši 
atbrīvot, pamatojot lēmumu ar nelikumīgas aizturēšanas fak
tu. Lēmuma rezultātā atbrīvoja piecus, bet bez tālākiem pa
skaidrojumiem, tieši pārkāpjot PAT spriedumu, pieci studenti 
joprojām atrodas ieslodzījumā. Tas demonstrē Izraēlas izpild
varas struktūru nevēlēšanos respektēt likumīgās Palestīniešu 
pārvaldes institūcijas un kavē demokrātiskas pārmaiņas. 

26.09.1996. 
Birzeitas universitātes studenti ievainoti izraēliešu 

apšaudē 
Universitāte aicina Izraēlu veikt reālus soļus miera labā 
Šodien Birzeitas universitātes pilsētiņa ir tukša, jo tās ie

mītnieki - studenti, mācībspēki un administrācija sēro par 
palestīniešiem, ko vakardienas demonstrācijas laikā nogali
nājuši Izraēlas karavīri. 

Pēc nedēļu ilgas Izraēliešu provokāciju virknes, ko vainago
ja tuneļa atvēršana Rietumu mūrī Jeruzalemes vecpilsētā 
vakar, 25.septembri, demonstrācijas notika visās Rietumkras
ta teritorijās un Gazas sektorā. Ramallahā vakardienas sa
dursmju rezultātā starp izraēliešu karavīriem un palestīniešu 
demonstrantiem ievainoti 263, bet nogalināti četri cilvēki, in
formē Ramallahas slimnīcas administrācija. 

Ar smagiem ievainojumiem hospitalizēti un intensīvās te
rapijas nodaļā atrodas vismaz pieci studenti. Students Jasirs 
Abu Ghani guvis šautas brūces sirds rajonā. Šāvieni izdarīti 
no neliela attāluma. 

Arestēti un vēlāk atbrīvoti vismaz 75-100 studenti. Birzei
tas universitātes prezidente Hanna Nasira paziņojusi, ka stu
denti atradās ceļā uz Al-Aksa mošeju Jeruzalemē, ko Izraēla 
oficiāli atzinusi par pieejamu visiem palestīniešiem. Tomēr 
viņus apturēja kontrolpunktā Rietumkrastā. Konfliktu neiz
raisīja tikai tuneļa atvēršana. Nemitīgie Oslo vienošanās no
teikumu pārkāpumi no Izraēlas puses neļauj palestīniešiem 
samierināties un klusēt. Izraēlas varas iestāžu pastāvīgie mē
ģinājumi izolēt palestīniešus no viņu galvaspilsētas Jeruzale
mes, kā arī nemitīgās aizturēšanas Izraēlas cietumos, agresī
va zemes konfiskācija un apmetņu paplašināšana, tāpat pie
augošais māju demolēšanas gadījumu skaits dziļi ietekmējis 
palestīniešu uzticību 1993. gada septembra Oslo vienošanās 
pozitīvajām pārmaiņām. 

Tie ir daži fakti, kurus vērtēt var katrs pats. Ja vēlaties 
uzzināt vairāk, meklējiet Birzeitas universitātes lapas inter-
netā vai sūtiet elektronisko pastu. Varbūt palestīnieši vēlas, 
lai kāds no Latvijas mācītos arābu valodu Birzeitā?$ 

http://www.birzeit/edu/palarc 
http://www.birzeit.edu/press 
http://wvm.birzeit.edu/diary \ 
http://www.baraka.org \ 
http://www.ajmjLn.com 
E-paBts: prdadmin.birzeit.edu 

Materiālu sagata vojuai ILZE JOZEPA 

No 17. līdz 24. novembrim Strasbūrā, Francijā no
tika Eiropas jaunatnes ekumēniskās padomes (EY-
CE) rīkots semināra "Reliģija un ideoloģija - izaicinā
jums jaunatnes ekumēniskajam darbam." 

EYCE sastāvā ir 23 dalībvalstis no visas Eiropas, 
tā dibināta 1968. gadā. Doma ir vienota baznīca, kas 
atzīst Jēzu Kristu kā Kungu un Pestītāju saskaņā ar 
Bībeli. Dievs svētā trīsvienībā - Dieve Tēvs, Dēls un 
Svētais Gars. 

EYCE divas reizes gadā rīko seminārus, vasarās -
jaunatnes nometnes, konferences. Mērķis rast dialo
gu Btarp dažādām konfesijām, kā arī reliģijām: kris-
tietismu, islamu, jūdaismu u.c. 

Semināra laikā Strasbūrā semināra dalībnieki no 
Somijas, Rumānijas, Itālijas, Angujas, Ungārijas, Vā
cijas, BeļģijaB, Dānijas, Maltas, Latvijas, Ukrainas, 
Moldovas, Bulgārijas, Austrijas (luterāņi, katoļi, pa
reizticīgie, protestanti...) mēģināja noskaidrot, kas ir 
galvenās vērtības katram personīgi un globāli. Kā gal
venās izkristalizējās: ticība, mīlestība, godīgums, brī
vība, tolerance, savstarpēja sapratne. 

Analizējot politiskos aspektus, šobrīd līdzīga situ
ācija ir zemēs, kuras atbrīvojušās no komunistiskā 
režīma, kad ticības brīvība bija aizliegta un notika 
manipulācija ar cilvēkiem. Patlaban Šajās zemēs ticī
ba ir atdzimusi, bet nomāc grūtie ekonomiskie apstāk
ļi, kad jādomā, ko rit likt uz maizes. Analizējot ap
stākļus: baznīca, valsts, sabiedrība - uzmanība tika 
pievērsta kultūras ietekmei uz sociālajiem, ekonomis
kajiem un politiskajiem procesiem. Mēģinot atbildēt 
uz jautājumu, kas dažkārt jaunus cilvēkus atbaida no 
baznīcas, atbilde bija: monotonums, vecmodīgi uzska
ti, veci cilvēki, dogmas. 

Šīs nedēļas laikā arī pārstāve no Latvijas Jaunat
nes Kristīgās savienības jeb YMCA dalīborganizācijas 
pasaulē Ilze Mūrmane atzina, ka seminārs ļāva tuvāk 
iepazīt dažādu valstu, kultūru, konfesiju pārstāvjus un 
saprast, ka visiem kopā, neuzsverot kāda pārākumu, 
iespējams kopīgi celt pasauli bez vardarbības, ar sa
pratni un mīlestību. 

Semināra dalībnieki apmeklēja arī Eiropas Padomes 
ēku, Cilvēktiesību institūtu, analizēja aspektus par cil
vēktiesībām kontekstā ar ticības brīvību. § 

ILZE BRINKMANE 

LABA TRADĪCIJA ZELTA VĒRTA 
19. novembrī jau trešo reizi LU tika pasniegtas pro

fesora Edgara Andersona pieminas stipendijas ($ 100). 
Šogad tās saņēma Rinalds Zembahs (Vēstures un filo
zofijas fakultātes maģistra progr. 1. gads), Andris Šmī-
debergs (Filoloģijas fakultātes maģistra progr. 2. gads), 
Sanita Briģe (Filoloģijas fakultātes bakalaura progr. 3. 
gads) un Zane Kaktiņa (Ekonomikas fakultātes baka
laura progr. 1. gads). 

Tiem, kas nezina, kas ir Edgars Andersons, jāpastās
ta, ka šis cilvēks ir pētījis Latvijas ārpolitiku, kā ari 
vēsturi, tai skaitā seno kuršu vēsturi un latviešu koloni
ju attīstību, bijis sabiedrisks darbinieks un tulkojis ari 
daiļdarbus. Pēc viņa nāves Andersona kundze ir izvei
dojusi speciālu piemiņas fondu, no kura tad ari tiek pa
sniegtas šīs stipendijas. © 

INGA BĒRZIŅA 

14. un 15. novembrī Minsteres (Vācija) universitātē 
Baltijas valstu piektās neatkarības gadadienu sakarā 
notika simpozijs, kurā piedalījās arī LU rektors Juris 
Zaķis un zinātniskā darba prorektors Rihards Kondra-
tovičs. Šo simpoziju organizēja Interdisciplinārais Bal
tijas studiju institūts un tajā tika apskatīti dažādi at
tīstības aspekti pēc režīma maiņas Baltijas valstīs. No
slēguma diskusijās piedalījās Baltijas valstu vēstnieki 
un žurnālisti: Ainārs Dimants, Rīga un Kestutis Pet-
rauskis, Viļņa. © 

"Münsters Universitāte Zeitung" 

• Vēlreiz par to, kur 
ripo dālderi -
4. un 5. lpp. 

• Studenti dara tā -
sporto, dzied un spēlē 
teātri - 2. lpp. 

• Studentu padomes 
lapā (ne)atkarīgie 
eksperti par priekšvē
lēšanu programmām 

AICINA 

Okšķerēšanās pa 
Latvijas tīmekli jeb 
tuvojas 12. Latvijas 
programmētāju 
diena. 

Liktenīgajā piektdienā 13. decembrī pl. 
12 3 0 Kronvalda bulvārī 4, 1. auditorijā 
sāksies datorpasaules svētki gan teorētiski, 
gan praktiski. 

PL 1 5 3 0 ar turpinājumu Raiņa bulv. 19, 
3. stāvā. Galvenais ieeja uz visiem 
pasākumiem brīva. 

http://www.birzeit/edu/palarc
http://www.birzeit.edu/press
http://wvm.birzeit.edu/diary
http://www.baraka.org
http://www.ajmjLn.com
http://prdadmin.birzeit.edu
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VIEDOKLIS AI STUDENTI IR 
INTELIĢENTI MĪKSTPĒDINI? 

2. novembri Rīgas Kon
gresu namā notika Aiz
sardzības fonda rīkotā ak
cija "Mēs valstij - valsts 
mums" (Karaklausība -
gods vai sods). 

Tās galvenais mērķis -
raisīt komunikāciju starp 
studentiem un militārper
sonām. 

Studenti šajā pasākumā 
nebija pārstāvēti kuplā 
skaitā. LU vienīgais pār
stāvis (un runas vīrs) bija 
RitvarsEglājs (LUSPpre
zidija sekretārs). Lūk, vi
ņa spilgtie komentāri un 
iespaidi par šo pasākumu. 

Ritvars: - Tiešām, studen
tu šinī seminārā attiecībā pret 
militārpersonām bija maz. Ta
ču studentu viedoklis tika pār
stāvēts. Ar runām uzstājās un 

studentu viedokli pauda Māris 
Eglīte (LSA valdes loceklis), 
Guntis Glušņonoks (RTU), Rai
vis Terniks (Latvijas Policijas 
akadēmija) un Ritvars Eglājs, 
proti, es. 

Mēs paudām viedokli par 
studentu atbalstu dienesta ne
pieciešamībai. Tas ir dabiski, 
ka jāstiprina LR aizsardzības 
spēja, bet domas dalās jautā
jumā, kā tas panākams. 

Studenti atbalsta iespēju mi
litāro izglītību iegūt Zemessar
dze. Kāpēc? Pirmkārt, brīvprā
tības principa dēļ, kas ir tās pa
matā. Otrkārt, lielāka patrio
tisma dēļ, jo uz Zemessardzi ne
nāk tikai tāpēc, ka nav spēts iz
sprukt no tās. Treškārt, tīrākas 
reputācijas dēļ. Ceturtkārt, līdz
šinējās sadarbības dēļ. Jau 
pašlaik Zemessardzē ir studen
tu mācību bataljons, studentu 

skaits tajā audzis ari līdz šim. 
Turklāt patlaban tiek spriests 
par LU studentu rotas izvedi 
Zemessardzē. Ir atzinīgi jāno
vērtē līdzšinējais Zemessardzes 
un konkrēti J.Hartmaņa kun
ga veikums attiecībā uz virsnie
ku sagatavošanas programmu 
augstskolās. 

Šinī seminārā no visiem mi
litārajiem resoriem arī visvai
rāk bija pārstāvēta Zemessar
dze. Toties nebija nevienas 
augsta ranga amatpersonas no 
Aizsardzības resora, kas teik-

dienestu, izsakoties, ka tas ir 
pārāk "mīksts" un ka vajadzē
tu paplašināt iesaucamo bāzi. 

Uz šo sernināru bija ieradu
šies jaunsargi no skolām, kurās 
ir militārā apmācība. Tas tikai 
apstiprina to, ka LR aizsardzība 
jaunatnei nebūt nav vienaldzī
ga, kā par to mēdz spriest. Ti
kai jautājums, cik liela uz
manība tiek pievērsta šādām or
ganizācijām no valsts puses? 

Vēl uz Zemessardzi attiecas 
aptaujas dati, kas apstiprināja 
Zemessardzes popularitāti, jo 

tu, ka viedoklis par virsnieku no militārpersonām, jautāju-
sagatavošanu augstskolās ir mā par to, ar kuru sabiedrībā 
muļķības, jo pat Aizsardzības populāru cilvēku dotos izlūkos, 
akadēmija netiek lāgā ar to ga- visvairāk balsis tika nodotas 
lā. Vienīgi valsts dienesta de- par J.Eihmani- Zemessardzes 
parlamenta direktors K Tenis komandieri. 
Kalniņš uzstājoties iebilda Bet kopumā par šo seminā-
pret tagad 3. lasījumā Saeimā ru var teikt tikai pozitīvu. Ru-
izskatāmo likumu par valsts nas bija augstā līmenī, turklāt 

bija pagādātas balvas gan or
ganizācijām par veikumu semi
nāra organizēšanā, gan runā
tājiem. Man, piemēram, uzdā
vināja fotoaparātu. 

Taču, pirmkārt, Šis seminārs 
ir svarīgs savstarpējas komuni
kācijas uzsākšanas punkts, gal
venais, ne tikai starp studen
tiem un militārajām iestādēm, 
bet ari starp Zemessardzi un 
Aizsardzības ministriju, kuru 
vidū ir novērojama zināma kon
frontācija. 

Katrā zinā Šī komunikācija ir 
jāturpina, un studentiem tajā 
noteikti būtu jāpiedalās, lai klie
dētu stereotipus par nepatriotis
kajiem deģenerātiem un inteli
ģentajiem mīkstpēdiņiem - stu
dentiem, un aizstāvētu savus uz
skatus un ieteikumus. 

RITA KAŠS 

VĒSTULES TURPINĀJUMOS 

(Sākumsieptickšējā numurā) 

ANRĪLEIMANIS 
Lai stāsts nekļūtu pārlieku 

pesimistisks, pastāstīšu mazliet, 
par manu iepazīšanos ar pašu 
Kalifornijas pērli - Holivudu. Ie
sākām mēs ar galveno ielu -
tur, kur tās zvaigznes ar aktie
ru vārdiem ir iemūrētas asfal
tā. Šī iela saucas Walk of Fa
me" Tur visapkārt izvietoti mil
zu kinoteātri, bet to priekšā uz 
zemes - tāda amerikāņiem rak-
sturiga lieta, kā kinozvaigžņu 
roku un pēdu nospiedumi beto
nā. Katrs tūrists tad skraidelē 
apkārt un lasa savu iemīļoto ak
tieru vai sportistu vai dziedoņu 
vārdus un uzrakstītos jociņus, 
kā arī salīdzina savas plaukstas 
ar nospiedumiem. Interesants 
sports! Es ari mazliet iesaistī
jos, bet tikai pavisam mazliet. 
Vispār, jāsaka, ka man Holivu
da patika visvairāk no visām re
dzētajām vietām L. A. Tā ir tā
da "stilīga" - daudz nestandar
ta cilvēku, veikalu un produk
tu tajos. Iecienītākais stils ir 
"Harley Davidson" un viss, kas 
ar tiem saistās. Mocīsi uz ielām, 
veikalos, vitrīnās utt. Pasi brau
cēji ari labie-gluži, kā filmās -
paveci, noskranduši, gariem 
matiem, kas sapīti bizēs un mil
jons tetovējumiem uz rokām 
un pleciem. Vispār, jāsaka, ka 
te Amerikā tetovējumi ir drū
mākajā modē, tos nesā gan vī
rieši, gan sievieši - uz rokām, 
krūtīm un muguras - skats 
diezgan stindzinošs, bet kā zi
nāms mode prasa upurus - šeit 
vistiešākajā nozīmē! 

Lai pilnīgi jau izbaudītu sla
venās vietas imidžu, es aizde-
vos ari uz iestādījumu, kas sau
cas "Universal City" un ir ki-
nokompānijas "Universal Stu
dios' uzņemšanas laukumi, kas 
naudas pelnīšanas un populari

tātes iegūšanas nolūkos ir pār
vērstas par milzīga apjoma iz
klaides parku jeb pilsētu. Tur 
vienā dienā nemaz visu apska
tīt nevar, tāpēc teikšu tā - tas 
šovs un mirdzums un asprātī-
gums un briesmīgums un lie
liskums ir jāredz, lai saprastu, 
kas un kā, citādi daudz pastās
tīt vārdos, turklāt vēl rakstvei
dā, ir gluži neiespējami. 

Otras dienas vakarā mūsu 
draudzīgais pulciņš izpildīja, kā
du gaužām amerikānisku pa
sākumu - devāmies vakariņās 

i 

uz restorānu, kas atrodas pēc 
viņu izteiciena "netālu" no pa
šas L, A. Mums bija norunāts 
randiņš ar vienu vietējo advo
kātu un vina sievu, kas dzīvo 
tādā fantastiskā vietā, ka La
gūna Beach. Lai gari nekavē
tu Tavu uzmanību, teikšu īsi, 
ka braucām mēs divas ar pusi 

stundas pa lielceļu - tas ame 
rikāņiem ir pilnīgi normāls at 
tālums vakariņošanai. Ārprāc' 
Kamēr aizbraucām, man jau vi
sa apetīte bija zudusi, tomēr tā 
manāmi atdzīvojās pēc tam, 
kad minētā advokāta mājā es 
iepazinos ar viņa lielisko mā
jas dzīvnieku - mežacūku. Drī
zāk gan jāsaka - mežacūciņu, 
jo viņa bija miniatūra, sevišķas 
šķirnes un visādā ziņā ļoti pie
vilcīga. Vārds viņai, resp., vi

ņam bija ļoti nopietns "Thur-
man". Jocīgi, vai ne! Vēl minē
tajā mājā dzīvoja divi suņi, no 
kuriem vienam vārds bija "So-
baka", ka ari divi papagaiļi ka
kadu, kura cena bija 6 tūksto
ši dolāru gabalā. Viņi bija mak
ten kautrīgi un runāja tikai 
tad, ja istabā neviena nebija... 
Jautājums, kas tad tiem cilvē
kiem lēcies, ka viņiem tik pul
ka dzīvas radības mājās, atbil
dams loti vienkārši - saimnie-
ce ir profesionāla zvēru dīdītā
ja Holivudas kinostudijās, viņa 
trenē tos visādiem stiķiem un 
niķiem, kurus mēs vēlāk apbrī
nojām filmās. Kas vēl man ie
patikās viņu mājā, ir tas, ka tā 
atradās gandrīz pašā lielā kal
na galā ar skatu uz kilomet
riem tālo okeānu - burvīgi un 
fascinējoši. Kad vēl piemin to, 
ka turpat netālu kalnos mājo 
lāci un tā dēvētie kalnu lauvas 
jebšu varbūt lūši, tad iespaids 
ir diezgan pilnīgs. Es ar katru 
dienu arvien vairāk un labāk 
saprotu, kāpēc cilvēki tiecas 
dzīvot Kalifornijā - šejienes da
ba ir ārprātīgi skaista un me
žonīga. Okeāns mijas ar lielām 
klinšu kalnu grēdām, bet 
tuksnesis ar zaļām palmu pie
blīvētām ielejām, kurās iedēs
tīti vīnogulāji un zemeņu, to
mātu plantācijas. Lielpilsētas 
nomaina sīki kovboju laiku un 
gaumes miestiņi, bet šosejas -
sīkus un ļoti līkumotus kalnu 
celiņus. Tam visam vēl klāt ba
gātība un spožums, kas šajā 
Amerikas daļā izpaužas 
visspilgtāk. Arī tautību maisī
jums ir valdzinošs - meksikā
ņi, īri, korejieši, indiāņi, krie
vi, vācieši un ķīnieši. Visi tie
cas pēc tās bagātības un iespai
dīgu ma, ko šejienes zeme un 
kolosālais klimats sniedz. c : 

(Turpinājums sekos) 

VALODA 

GATIS DILĀNS 
(nobeigums) 

w 
WHALE -val is 
have a whale of a time - amer. 

- lieliski pavadīt laiku - to have 
an exciting time; to have a big 
time; Whale is a way of saying 

big) -(Enjoy your vacation! 1 hope 
you have a whale of time. 
Priecīgas brīvdienas! Es ceru, ka 
tu lieliski pavadīsi laiku.) 

whale the tar out of someone -
amer. - izdzīt velnu no kāda 
(drauds fiziski izrēķināties) 

- to spank or beat someone -
(If you're not home in time, I'll 
whale the tar out of you! Pamēģini 
tikai nebūt laikā mājās, es izdzīšu 
velnu no tevis!) 

WOLF-vi lks 
cry wolf- amer. - pinkšķēt - to 

cry or complain about something 
when nothing is really wrong -
(Pay no attention. She's just crying 
wolf again. Nepievērs uzmanību. 
Viņa atkal tikai pinkšķ.) 

throw someone to the wolves -
amer. — atmest kādu suņiem par 
barību 

- to (figuratively) sacrifice 

someone -
(The press was demanding an 

explanation, so the major blamed 
the mess on John and threw him 
to the wolves. Prese pieprasīja 
izskaidrojumu, tādēļ novēla vainu 
uz Džonu un atmeta viņu suņiem 
par barību.) 

wolf in sheep's clothing - (look 
for an example in the letter S 
section.) 

hungry as a wolf - (please, look 
for an entry in the letter B 
section.) 

z 
ZEBRA - z e b r a 
zebra-fish austral. 

Austrālijas zebraszivs 
zebra-wolf austral. 

Tasmānijas vilks, Tasmānijas 
tīģeris 

zebra-time - amer. - vienotais 
pasaules laiks 

- Coordinated Universal Time, 
a time scale, based on the second 

Dictionaries used: 
1) THE LONGMAN REGIS

TER OF NEW WORDS, Special 
Edition 

2) NTC's DICTIONARY OF 
AMERICAN IDIOMS 

3) ENGLISH IDIOMS, Oxford 
4) NTC's MASS MEDIA DIC

TIONARY 
5) MORRIS'S DICTIONARY 

OF AUSTRALIAN WORDS, 
NAMES AND PHRASES 

6) WILKE'S DICTIONARY OF 
AUSTRALIAN COLLOQUIA
LISMS 

7) DICTIONARY OF 
AFRO-AMERICAN WORDS 
AND EXPRESSIONS 

8) ENGLISH LATVIAN 
DICTIONARY 

9) ENGLISH - RUSSIAN 
PHRASEOLOGICAL DICTION
ARY 

10) DICTIONARY OF 
ENGLISH COLLOQUIAL IDI
OMS , F.T.WOOD AND R.HILL 

This material was filed in and 
processed in the facility of the 
Center of Languages "Min-
stere—Rīga", University of Latvia, 
February - April, 1995 № 

ANDAS LASES zīmējumi 
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VĪNI PIE MUMS 

Tā ir secinājis dānis 
KARSTESS LOMHOLTS 
Viņš ir Humanitāro zināt
ņu maģistrs, lektors Latvi
jas Universitātes Svešva
lodu fakultātes ziemeļval
stu sektorā. Jau četrus ga
dus Karstena dzīves vieta 
ir Rīgā un darbs rit ar Lat
vijas Universitātes stu
dentiem, mācot viņiem dā
ņu valodu. 

• Kāda bijājušu nodarbo
šanās Dānijā? 

- Sākumā pats studēju dā
ņu valodu, taču saprazdams, 
ka mana tauta ir maza, seci
nāju, ka ir jāmācās ari svešva
lodas. Studēju angļu valodu, 
pēc tam urdu un hindi valodu. 
Visbeidzot strādāju par mācīb
spēku Tirdzniecības augstsko
lā Dānijā. Mācīju studentiem 
dāņu valodu un tulkošanu. 

- Kāpēc jūs ieinteresēja 
Latvija? 

- Latvijā droši vien drīz būs 
līdzīga situācija kā Dānijā. Lai 
te varētu dzīvot, sapratu, ka vē
los iemācīties latviešu valodu. Ir 
neērti dzīvot zemē, kuras valo
du tu nepārvaldi. Iespējams, ka 
latviešu valodas zināšanas man 
pēc tam noderēs arī Dānijā. 

-Kāda ir jūsu ikdiena Rī
gā? 

- Esmu šeit jau četrus gadus 
un strādāju Latvijas Universi
tātē: Svešvalodas fakultātes 
studentiem mācu dāņu valodu. 
Ir bakalaura grupa, kam dāņu 
valoda ir kā pirmā svešvaloda. 
Arī maģistra programmas stu
denti, kas būs angļu un dāņu 
valodas tulki. 

u VIEŠIEM IR DAUDZ KOPĪGA AR DĀŅIEM 
Decembri iznāca Latviešu -

dāņu, dāņu - latviešu vārdnīca" 
ar sešiem tūkstošiem vārdu, ko 
izdeva apgāds "Norden" Gadu 
strādāju pie šīs vārdnīcas "lat
viešu - dāņu" nodaļas. Ceru Šo
gad strādāt pie vēl plašākas 
vārdnīcas, jo studentiem ar eso
šo nepietiek. 

- Kā jūs atpūšaties? 
- Diemžēl grāmatu lasīšanai 

man atliek ļoti maz laika. Man 
patīk iet uz teātriem, operu. 
Rīgā ir ļoti spraiga un intere
santa kultūras dzīve. 

Vai līdzīgi atpūtāties 
arī Dānijā? 

- Lielākā mode dāņiem ir iet 
uz kino. Es tāpat gāju uz kon
certiem, vai ko lasīju, ja atlika 
tam laika. Apmeklēju teātrus. 

- Vai arī jūsu dzimtenē ir 
paaudžu problēmas? 

-Jā. Tāpēc vislabākais vari
ants ir, ka paaudzes dzīvo at
sevišķi. Tad vecvecāki, vecāki., 
un bērni var cits citu apcie
mot, un izpaliek daudzas pro
blēmas. Mēs esam lieli indivi
duālisti - tā ir ērtāk un var pa
stāvēt labas attiecības. 

- Vai mūsu tautu menta
litātes atšķiras? 

- Latviešiem ir daudz kopīga 
ar dāņiem. Ari mēs esam diez-

I 

gan klusi un mierīgi cilvēki, un 
gadsimtiem esam dzīvojuši vie
nā un tajā pašā - Baltijas jūras 
reģionā. Pat valodā mums ir 
daudz kopīga. Dāņu valodā gan 
ir vairāk aizguvumu no vācu 
valodas. Latviešu valoda tajā zi
ņā ir daudz vitālāka. Mūsu va
lodā ir daudz vārdu, kas latvie
šu valodā neskaitās smalki un 
labi vārdi, bet vairāk tiek lieto

ti sarunvalodā. Piemēram, mā, ari izsacīt kritiku par dažu 
"kreptīgs" Šādus vārdus es dāņu nelaipno nostāju pret īmi-
cenšos nelietot. 

• Vai arī Dānija prestiža 
profesijas ir jurists, finan

sists un tirdzniecības dar
binieks? 

- Nē. Mūsu prestižākās pro
fesijas ir saistītas ar kultūru 
un politiku. Tie ir aktieri, 
rakstnieki, politiķi. 

- Jums ir visu cienīts ka-
raļpāris un ļoti gudra ka
raliene. 

Dāņi uzskata, ja mums 
pēkšņi būtu republika un bū-
tu jāievēl prezidents, tad ka
raliene kļūtu par prezidenti, jn 
viņa tautā ir ļoti populāra. Kā 
politiķe. Karaliene ari daudz 
nodarbojas ar mākslu - glezno 
un tulko. 

Kad nāk jaunais gads, ikviens 
dānis ar nepacietību gaida ka
ralienes uzrunu televīzijā. Viņa 
nedrīkst runāt par politiku, ta
ču karaliene prot pateikt ko do-

grantiem. Ja viņa apmeklē kā
du teātra izrādi vai stāsta par 
izlasīto grāmatu, vai ari pēc vi
ņas metiem ir veidoti tērpi un 
dekorācijas kādai izrādei, tad ari 
tautai ir liela interese par šo iz
rādi vai grāmatu. 

- Vai arī jauni cilvēki no
pietni doma par izglītību. 

- Jaunieši studē labprāt. Ar 
augstāko izglītību vieglāk var 
dabūt darbu. Dānijā var labāk 
nopelnīt ar tirdzniecību, taču 
tas prasa dotības. Ikviens dā
nis saprot, ka izglītība cilvē
kam paplašina apvāršņus. Ar 
to mēs lepojamies. 

- Ar ko vēl dāņi lepojas? 
- Mums ļoti patīk mūsu da

bas ainavas, tās ir ļoti līdzīgas 
Latvijā esošajām. Mēs lepoja
mies arī ar mūsu krāšņajām 
vēsturiskajām pilīm, ar māksli
niekiem, kā ari ar brīvdomību. 

• Vai latviešu valodu bi
ja grūti iemācīties? 

Es biju pārsteigts, ka tik 
grūti. īpaši sarežģīta ir grama
tika. Sākumā liekas, ka visi 
vārdi ir citādāki un nav līdzīgi 
vārdiem jebkurā citā valodā, 
ko esmu mācījies. 

- Vai vēl gribat iemācīties 
kādu citu valodu? 

- (Smejas) Nē, nē! Es esmu 
sev pateicis, ka latviešu valo
da būs pēdējā, jo ar vecumu 
kļūst grūtāk mācīties. 

Vai jūsu studenti dāņu 
valodu mācās cītīgi? 

- Jā, varbūt pat cītīgāk ne
kā dānu studenti. Taču kamēr 

t 
esmu šeit, ari daudz kas ir 
mainījies. Sākumā studentiem 
šķita,ka man būtu jādod viss 
un viņu attieksme bija ļoti no
gaidoša. It kā viņiem pašiem 
nebūtu ieceres un motivācijas, 
kāpēc viņi mācās dāņu valodu. 
Tagad ir citādi. Jaunie studenti 
domā par to, ko un kā viņi grib 
mācīties un pasaka to man. 
Mācībspēkam tas ir ļoti patī
kami. Sākas īsts dialogs. 

Ja studenti mācīsies cītīgi, 
viņiem būs labs darbs un iespē
jas strādāt to, kas patīk. Ta
gad ir laiks, kad izglītība ir ļo
ti noderīga. Arī maniem biju
šajiem studentiem ir jau inte
resants darbs. Piemēram, ie
spējas tulkot, strādāt univer
sitātē, Ārlietu ministrijā, dāņu 
firmās. To jaunajiem studen
tiem vajadzētu saprast. 

Vai jaušat, cik ilgi vēl 
strādāsit Latvijā? 

Grūti spriest, man patīk 
šeit dzīvot. Ir tik daudz ar ko 
nodarboties, kādreiz pat pārāk 
daudz. Taču būtu nepatīkami, 
ja būtu otrādi. 

Pašlaik esmu jau ieguvis 
darba atļauju, taču to izdarīt 
bija sarežģīti, jo bija jāizpilda 
tik daudz dažādu anketu. Pie
mēram, pēdējā bija jautājums 
- kādā okupācijas armijā esmu 
dienējis Latvijā? 

- Kas jums patīk Latvijā? 
- Man ir ļoti daudz labu drau

gu. Esam ar līdzīgām mentali
tātēm mierīgi un klusi. Gal
venais, lai cilvēks būtu tas, kas 
viņš ir. 

Latvijas cilvēkiem varbūt va
jadzētu lielāku patstāvību, ti
cību sev un pārliecību. ,3 

MĀRA SADOVSKA 

STUDENTU DIENAS 

161 novembri šie vārdi at
bilda realitātei, tikai stu
denti, kas klīda, bņa jāskai
ta apjomīgākos skaitļos. 

Uz studentu dienu Jelgavā 
bija sabraukuši šīs jautrākās 
tautas pārstāvji gandrīz no vi
sām Latvijas augstskolām. Gai
sā virmot virmoja sparigums 
gan studentiem mērojoties vis
dažādākajos sporta veidos (pie
mēram, zolītē), gan izlokot fan
tāziju un apķērību konkursā 
"Jautrākā un asprātīgākā Lat
vijas augstskola" 

LU atjautību šinī konkursā 
demonstrēja LU Ekonomikas 
fakultātes komanda. Uzstāša
nās programmā ietilpa koman
das devīze, reklāmas klips par 
savu augstskolu. Tajā mūsējie 
papūlējās norādīt uz to, ka LU 
ir tie, kas visu var un prot -
sākot no pantu citēšanas, ma
temātisko aksiomu klāstiša-
nas, līdz pat muzicēšanai uz 
saksofona un dancošanai tau
tas mūzikas ritmos. 

Mājas darbā par tēmu "Mēs 
uzsmaidām pasaulei... nācās 
iejusties Hugo Sprukstiņa un 

"IK IflKARS VELS, UN L7ITUS LIST, 
ft JELGflHJ KĀDS STUDENTS KLlST..." 

Jefiņa likstās, kuras jau nemaz 
nelikās raudulīgas. Tika nepār
traukti smiets par ovāliem sa-
prātiem un uzmācīgām 
līgavām. Nu ko - ir jau 
grūti, nav jau viegli dzī
vot šajā pasaulē! Tā 
smējās mūsu ekonomi. 

Konkursa nagla bija 
striptīzs uz skatuves! Ko
mandu locekļiem no sa
vām drēbēm bija jāsasien 
striķis. Kuriem nu būs tas 
garākais. Siešanā tika iz
mantots viss - sākot ar 

kreklu un beidzot ar "sieriņiem" 
Visus pārtrumpēja mediķi -

striķa mērīšanā tika iesaistīti 

ari skatītāji, un mediķu striķis 
pamanījās divas reizes šķērsot 
zāli, atgriežoties atpakaļ uz ska

tuves. Nav jau brīnums, 
tā kā vienu ceturto da
ļu sastādīja tik elastīgs 
materiāls kā zekubik-
ses. Kas attiecas uz vir
vi, kuru sasēja mūsējie, 
tad to noteikti varēja 
kvalificēt kā no viskva
litatīvākā materiāla pa
gatavotu - baltiem krek
liem, kaklasaitēm un iz-
buktētām biksēm. 

Par pirmo visasprātīgāko un 
jautrāko augstskolu tika nomi
nēta Medicīnas akadēmija, bet 
par otro žūrija viennozīmīgi at
zina LU. 

Par godu šai vienreizējai die
nai Jelgavas pils pagalmā tika 
sarīkota uguņošana, kas tikai 
pastiprināja studentīskās vie
notības izjūtu: "Vai mums vē
derā dienišķā desa, vai tur vie
nīgi vardes kurkst - visi mēs 
Šeit vienādi esam, nez vai būs 
tā vēl citur kaut kur!" 

Tā visu nakti Jelgavā turpi
nāja kūsāt dzīvīgums, kurā par 
drošību gādāja cilvēki no AIDS 
centra, dāļājot prezervatīvus 
un iesakot to lietošanu. 

Bet, kad pulksteņa ciparnī
cā rādītāji sāka virzīties uz rī
ta pusi un no Jelgavas uz Rīgu 
bija jāatiet pirmajam vilcie
nam, tad arī te varēja sastapt 
(nepārspīlēšu, ja teikšu "tikai") 
nedaudz sagurušus, bet jopro
jām sparīgus studentus.© 

RĪTA KAŠS 
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TAS VAR JŪS 
INTERESĒT ŠE TEV ZELTA DĀLDERIS... 

FAKULTĀTE MAK
SAS STUDENTU 
NAUDU VISPĀR 

NEREDZ 
PEDAGOĢIJAS UN PSI

HOLOĢIJAS FAKULTĀTE: 
Studenti kopā - 5002 
t. sk. maksas - 1542 
Maksa: 
Bakalauri - (D) - Ls 120 - 250 

( N ) - L s 9 5 - 120 
Maģistri- iD)-Le 100-150 

(N) - Ls 75 
Kopā: Ls 31725 

Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultāte, kas pēc studentu 
skaita ir pati lielākā LU fakul
tāte, ar lielu naudu, ko saņem 
no maksas studentiem, nevar 
lielīties, jo, kā teica šīs fakul
tātes dekāna vietnieks Gunārs 
Blūms, nevar prasīt maksāt 
lielu mācību maksu specialitā
tēm, kuru pārstāvji saņem ma
zas algas. 

G. B lūms : Es domāju, ka 
mūsu mācību maksa ir simbo
liska. Kur lielāks pieprasī
jums, tur lielāka maksa, jo ne
var prasīt studentam maksāt 
daudz, ja viņam nav lielas iz
vēles iespējas savas zināšanas 
izmantot dažādos darbos 
Katrs cilvēks ir gatavs maksāt, 
lai nodrošinātu sev nākotni. 

Par studentu maksām mēs 
nevaram segt gandrīz nekādus 
izdevumus, kas saistīti ar fa
kultātes saimniecisko darbību. 
Par studentu naudu tiek veik
ta mācību līdzekļu, tehnikas 
un datoru iegāde, kā arī telpu 
remonts, jo tas nepieciešams 
visiem studentiem. Nevar ta
gad vairs strādāt ar pirmās pa
audzes datoru. Rakstāmmašī
nas mūsu fakultātē vairs ne
eksistē. Tāpat ļoti nepiecieša
ma ir pavairojamā tehnika, jo, 
ja students nevar pavairot ma
teriālus, tad viņš nevar pilnvēr
tīgi studēt. Agrāk mums bija 
tikai viens kopētājs, bet tagad 
ir katrā katedrā. No budžeta 
dod tikai algām un stipendijām, 
kā ari daļēji sedz siltuma un 
elektrības rēķinus. 

Bez šaubām, nauda aiziet arī 
mācībspēku algām, šogad tam 
ir paredzēti apmēram 45% no 
maksas studentu naudas. Tie 
studenti, kas nāk uz neklātie
ni "apmaksā" visus pasniedzē
jus. Tie, kas mācās dienā, pie
dalās arī budžeta studentu lek
cijās. Mums ir atsevišķas gru
pas maksas un budžeta studen
tiem, bet viela, ko tur māca, ir 
viena un tā pati. Vienīgi mak
sas students stingrāk prasa, lai 
nodarbība notiktu un lai mācīb
spēks būtu tai sagatavots. Ja 
pasniedzējam pienācīgi maksā, 
tad viņam ir stimuls strādāt. 

To, kā tiek izmantota stu
dentu maksa, noslēpt nevar, jo 
par katru santīmu atskaite ir 
galvenajā grāmatvedībā. Mēs 
jau fakultātē to naudu vispār 

neredzam. Studenti to ieskai
ta centralizēti kasē, atnes kvī
ti, bet reālas naudas nav. Pēc 
tam nauda tiek ņemta uz pār
skaitījuma vai ar čeku. 

Summa, kuru saņemam no 
maksas studentiem šajā semes
tri ir Ls 76 656. Izmantota ir 
gandrīz visa summa, jo jārēķi
na vēl centralizētie atskaitīju
mi, kas sastāda Ls 20 467 plus 
LU bibliotēkai Ls 2299. Mēs 
jau no šīs summas saņemam ti
kai 70%, tas ir Ls 53 659. 

Tiem līdzekļiem, kas 3% ie
tvaros centralizēti tiek pārskai
tīti LU bibliotēkai, vajadzētu 
daļēji atgriezties fakultātes bib
liotēkā grāmatu veidā. 

LU apmaksāt i remonti 
mums ir bijuši ļoti maz, manā 
darba laikā ir izremontētas ti
kai divas telpas, pārējo esam 
izdarījuši par maksas studen
tu naudu. LU darbnīcās var 
dabūt gan speciālistus, gan ma
teriālus, tikai par to jāmaksā 
nauda no speclīdzekļiem. Ja šīs 
darbnīcas tiktu uzturētas cen
tralizēti, tas būtu ideāli, bet 
tad pieaugtu ari centram atro
damais procents. 

UNIVERSITĀTE IR 
KĀ BEIGTA PELE 
SVEŠVALODU FAKUL

TĀTE: 
Studenti kopā - 1443 
t. sk. maksas - 1145 
Maksa: 
Bakalauri - (Dj - Ls 228 - 355 

koledža - Ls 195 
Maģistri - <N< - Ls 230 - 300 
Profesionālās studijas -

(D)-Ls355 
<V)-Ls 195 

Kopā: Ls 118545 

Svešvalodu fakultātes de
kāns Edgars Ošiņš uzsvēra, ka 
viņi nevarot atļauties sponso
rēt maksas studentus, tāpēc 1. 
un 2. kursa studenti maksā re
ālo studiju izmaksas summu -
Ls 355 semestrī. 

E. Ošiņš: Mums ir vislielā
kais mācībspēku skaits propor
cionāli visiem fakultātes mā
cībspēkiem, kuri saņem algas 
no speclīdzekļiem, ari vēlētie 
mācībspēki. Pirmkārt, šī mā
cību gada vidū, laimīgā kārtā 
pirms vasaras, tātad pirms mā
cību maksas apstiprināšanas, 
mums tika samazināts valsts 
finansējums, kas reāli ir algu 
fonds. Tas gan vēl sastāv no ko
munāliem maksājumiem, bet 
šie līdzekli mani maz intere
sē, jo es tos nemaz neredzu. 
Gada vidū - aprīlī - tika sama
zināts Štata vienību skaits 
Svešvalodu fakultātē par 19 
cilvēkiem. Ja mēs pasniedzē
jus šajā laikā atlaistu likumā 
paredzētajā kārtībā, tad mēne
si iepriekš viņi būtu jābrīdina, 
tad ir divu mēnešu atvaļinā
jums un pēc LU kolektīvā lī
guma vēl trīs mēnešu algu 
kompensācija. Praktiski alga 

šiem cilvēkiem tik un tā mums 
būtu jāmaksā līdz gada bei
gām, tāpēc šo mācībspēku al
gas tika izmaksātas no speclī
dzekļiem. Ja vidējā alga ir 90 
lati un bija nepieciešama alga 
20 cilvēkiem, tad iznāk 1800 la
ti mēnesī, gadā tas būs apmē
ram 20000. Pie šīs summas nāk 
klāt 37% sociālais nodoklis, kas 
ir 7500 lati. Tātad neierēķinā-
tie izdevumi gadā mums parā
dās 27500 latu. 

Turklāt martā tiek saņemts 
dokuments, kurā parādās, ka 
centralizēti tiek atskaitīti 15%, 
bet jau aprīlī šī summa pieaug 
uz 30% (26.7% + 3% bibliotēkai), 
līdz ar to izmaksas izmainās. Tas 
noveda pie tā, ka mēs mācību 
maksu vēl vairāk palielinājām. 

Studentu skaits vakara un 
neklātienes nodaļā ir "eksplo
dējis" Pirms pieciem gadiem 
mums šiem studentiem bija ti
kai 25 budžeta finansētas vie
tas, šogad mēs uzņēmām 190 
studentus, kas mācās par 
maksu. Vakara nodaļas stu
denti ir samaksājuši visi, iz
ņemot dažas jaunās māmiņas, 
bet neklātienē jeb kā to sauc 
- atklātajā universitātē mācī
bu maksa ir ļoti atšķirīga. 
Students var samaksāt Ls 20 
par vienu kursu un vairāk 
neizvēlēties, bet piereģistrēts 
viņš ir, bet viņš var izvēlēties 
pilnu komplektu, tad sanāk 
maksāt apmēram 100 - 135 la
tus. Pateicoties tam, ka mak
sas studentu skaits ir tik liels, 
mēs varam pastāvēt. Tā nau
da, kas nāk no budžeta, sedz 
budžeta pasniedzēju algas, ko
munālos maksājumus un da
ļēji telefonu izdevumus. 

Kur paliek nauda? Piemē
ram, mācību daļā dažos gadīju
mos, kad notiek studentu at
skaitīšana, jāaizpilda veidlapa 
astoņos eksemplāros, tam ne
pieciešams papīrs, jāuztur kār
tībā datori, lai varētu šo veid
lapu izveidot un jāuztur kopē
tāji, tas viss tiek darīts par 
maksas studentu naudu. Tādu 
piemēru ir daudz - fakultātē ne
būtu nevienas papīra lapiņas, ja 
nebūtu maksas studentu. 

Fakultātes telpas nav labā 
stāvoklī. Beidzot - piecu gadu 
laikā panācām to, ka izremon
tē dekanātu: uzlīmēja tapetes, 
nomainīja lustras, nopirkti 
krēsli un diviem galdiem uzlī
mēta līmplēve, lai tie krāsas 
ziņā labāk saskan ar sekciju. 
Visa šī nauda, ieskaitot elek
triķa un krāsotāja, kuri ir Uni
versitātes cilvēki, apmaksu, ir 
maksas studentu. Te ar labu 
vārdu gribētu pieminēt saim
niecības daļas vadītāju Zavad-
skas kundzi, kura vienmēr ir 
atsaucīga. Tagad strādā viens 
krāsotājs, kuram krāsa un 
krīts ir piešķirti no LU centra
lizētajiem līdzekļiem. 

Pēdējā laikā esam nopirku
ši lielu skaitu tā saukto skolas 

mēbeļu, jo neviena mēbele nav 
nopirkta pēdējos gados par bu
džeta naudu. Tātad, ja nebūtu 
speclīdzekļu, nebūtu pie kā sē
dēt ne budžeta, ne maksas stu
dentiem. Viņi varētu sēdēt uz 
grīdas, sakrustojuši kājas. Tas 
varētu būt mīļi, bet vai ērti -
diez vai. 

Par maksas studentu līdzek
ļiem ir nopirkta visa tehnika, 
izņemot melnbaltos Macin
tosh, kuri ir Minsteres univer
sitātes dāvinājums. No centra 
pirms dažiem gadiem tika pie
šķirts tikai viens dators. Ja ru-
nājam par datoriem, tad jāpie
bilst, ka par maksas studentu 
līdzekļiem esam nopirkuši vi
sas programmas, kas nepiecie
šamas darbam. 

Ir nopirkta jauna datoru 
klase. Vispirms tika nojauk
ta siena starp divām audito
rijām, iztaisīts remonts, ie
vilktas elektriskās instalāci
jas, nopirktas mēbeles un ta
gad ir arī nopirkti 36 komjū-
teri Multimedia, kuri domāti 
valodu mācīšanai, jo tur ir 
skaņa un CD ROM. Mums būs 
lielākā šāda veida klase ne ti
kai Baltijā, bet arī Eiropā un 
tā atbildīs jaunākiem kritēri
jiem. Man bija liels prieks, ka 
Dānijā Orhusā cilvēki lielījās, 
ka vini izveidos klasi, kurā 
būs 30 Multimedia vietas, bet 
tas nozīmē, ka mēs viņus ap
steigsim. Pirksim arī vēl jau
nas programmas, lai pie vi
sām darba vietām varētu strā
dāt. Tas viss izmaksāja pāri 
par 30 000 latu. 

Visas šīs lietas izmaksā dār
gi, un mēs, varētu teikt, ekono
mējam uz mācībspēku algām. 
Bet, lai paturētu un piesaistītu 
jaunos, kas ir ieinteresēti strā
dāt tur, kur maksā vairāk, 
mums ir pienācīgi jāmaksā. Plā
notās algas gadā ir apmēram 50 
000 latu. Tad vēl vieslektoru iz
mitināšana - lielākā dala dzīvo 
Stūres ielas kopmītnēs, bet da
ži - Basteja bulvāri. 

Mēs rūpējamies par mācību 
materiālu izdrukāšanu. Uni
versitātes tipogrāfija sevi ne
attaisno, jo ir pārāk dārga. Ir 
arī iepirkta audio un video teh
nika un mācību līdzekļi. 

Slikti ir tas, ka mēneša bei
gās, ja tas ir nepieciešams, fa
kultāte no bankas nevar iz
ņemt naudu - jāgaida līdz jau
nam mēnesim. Ir jau visādi ku
riozi, piemēram, lai ievilktu 
elektrību, bija nepieciešami 
četri dēļi, man nācās zvanīt 5 
- 6 reizes, lai tos dabūtu. Var
būt būtu izdevīgāk fakultātei 
pāriet uz naturālo saimnieci 
bu, jo LU darbnīcas nekam ne
der. Autobusus arī nevar da 
būt, kad vajag, un tie iznāk dār
gāki nekā citur. 

Universitāte ir kā beigta pe
le, kas ļauj ar sevi visu darīt. 
Un ministrija jūt, ja jau Uni 
versitāte nepretojas, tad var 
turpināt kāpt uz galvas. 

NEVIENS NE PAR KO 
NEATBILD! 

EKONOMIKAS FAKUL
TĀTE: 

Studenti kopā - 2085 
t sk. maksas - 1419 
Maksa: 
Bakalauri - (D; - Ls 150 - 225 

(N) - Ls 75 
Maģistri - (N) - Ls 150 
Profesionālās studijas — 

< D) - Ls 200 
№  Ls 100  200 
CN)  Ls 125 

Kopā. Ls 179675 

Ekonomikas fakultāte ir tre

šā lielākā fakultāte LU aiz Pe

dagoģijas un psiholoģijas un 
Juridiskās fakultātes, un kā 
pastāstīja tās dekāns Ojārs Da-
novskis, tajā mācās studenti 
gan par valsts budžeta līdzek
ļiem, gan par maksu. 

O. Danovskis: Šogad baka
lauru programmā uzņēmām 
369 cilvēkus - par budžeta lī
dzekļiem tikai 152. Maģistros 
- 214, par budžeta Līdzekļiem 
tikai 13. Profesionālās studijās 
uzņēmām 350 studentus, un tie 
visi maksā. Kopā šogad ir uz
ņemti 933 studenti, no kuriem 
par budžeta līdzekļiem studē 
135. Milzīgais konkurss (9.8 uz 
vienu vietu) saistīts ar to, ka 
pieprasījums pēc ekonomikas 
speciālistiem ir liels. Mums ari 
ir iespējas gatavot speciālistus. 
Bet budžeta līdzekli ir loti iero-
bežoti, tāpēc arī cilvēku skaits, 
kuri mācās par budžeta līdzek
ļiem, ir ļoti neliels. 

Mēs uzņemam studentus uz 
studiju programmām, nevis uz 
apakšprogrammām. Mūsu fa
kultātē ir divas programmas: 
ekonomikas un komerczinību 
bakalaura programmas. Pir
mos divus gadus studenti mā
cās pēc kopējas programmas, 
apgūst vispārējo ekonomiku, 
pēc tam izvēlas specializāciju. 

Par budžeta līdzekļiem tiek 
uzņemti labākie. Tiem, kuri 
netiek budžeta grupā, tiek pie
dāvāta iespēja 1. gadā mācīties 
par maksu. 

Mēs neveidojam atsevišķas 
grupas maksas un budžeta stu
dentiem atsevišķi. Visi studen-
ti mācās kopā. Vienīgais mū
su vērtēšanas kritērijs ir sek
mes, studentu prasme, iema
ņas un uzcītība. Arī maksas 
studentiem ir stimuls mācīties, 
jo, ja kāds budžeta grupas stu
dents pietiekoši labi nenokār
to eksāmenus, tad zaudē savu 
vietu, un viņa vietā stājas 
maksas students, kas ir bijis 
labāks par viņu. Līdz ar to pa
stāv konkurence studentu 
starpā par budžeta vietām. 

Šādu sistēmu, kad maksas 
students stājas budžetnieka 
vietā, neatbalsta Izglītības mi
nistrija, jo paredz, ja iestājas, 
piemēram, 100 budžeta studen
ti, tad vēlāk kāds atkritīs, līdz 
ar to samazina budžetu. Bet 
mums taču studentu skaits ne-
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VAI KA TIEK IZLIETOTA MAKSAS STUDENTU NAUDA 
samazinās, neskatoties uz to, 
ka atbirums ir liels. 

Maksa dienas nodaļā baka
laura programmā ir Ls 300 ga
dā, neklātienei - Ls 150. Ma
ģistratūrā maksa ir Ls 300, 
un mums vēl ir profesionālās 
studijas, kurās maksa ir da
žāda. Maksimālo summu ņe
mam tādā prestižā novirzienā 
kā grāmatvedība (Ls 400 ga
dā - aut.). Spriežot pēc inte
reses, mēs varējām uzlikt vēl 
lielāku maksu, jo gribētāju 
netrūktu arī tad. 

Maksas studentiem nav ab
solūti nekādu privilēģiju. Mēs 
visiem nodrošinām vienādus ap
stākļus. Visiem pieejama dator
tehnika, kuras mums gan nav 
daudz un kura varētu būt aug
stākas kvalitātes. 

Mums ir arī ārvalstu lekto
ri gan no Amerikas, gan Fran
cijas, gan Vācijas - ceļš ir brīvs 
visiem. 

Vispirms no maksas studen
tiem ienākošie līdzekļi ir do
māti mācību bāzes stiprināša
nai, jo no tās naudas, ko iedod 
valsts, nav nopirkts neviens 
dators, neviens kopētājs, nav 
veikts neviens remonts. Ne
maz nevar runāt par mācību 
telpu iekārtošanu, tāfelēm, ko-
doskopiem un diaskopiem. Vi
sas šīs lietas tiek veiktas par 
speclīdzekļiem - maksas stu
dentu naudu. Reāli par speclī
dzekļiem esam iekārtojuši 
datorzāli un 331. un 225. audi
toriju (kopā ar Vadības un eko
nomiskās informātikas fakul
tāti), kura izmaksāja vairāk 
nekā desmit tūkstošus. Ir no
pirkti vairāki kodoskopi, mag
netofoni un tāfeles. Ir iegādā
tas grāmatas Ekonomikas fa
kultātes bibliotēkai. 

Ar speclīdzekļiem tiek pa
balstīti studentu pasākumi, 
piemēram, Ekonomistu die
nas, kurās piedalās mācībspē
ki, cilvēki no ekonomiskām 
struktūrām tautsaimniecībā. 
Tad vēl, AIESEC rīkoto pasā
kumu "Karjeras dienas", kur 
piedalījās dažādu firmu pār
stāvji. Iespēju robežās sponso
rējām šo pasākumu. Mēs atbal
stam arī studentu pašpārvaldi, 
kas ir ļoti aktīva. 

Katru gadu tiek rīkoti stu
dentu izbraukumi uz divām 
dienām "Līčupē" Tur notiek 
studentu apspriešanās par 
problēmām, par studijām, mā
cībspēkiem. Mēs uzņemamies 
izdevumus par transportu, uz
turēšanos un īri. 

Mūsu studenti brauca pieda
līties starptautiskos basketbo
la mačos. Ari ŠOS izdevumus 
sedzām. Sponsorējam arī fizis
kās kultūras katedras lektoru 
braucienus. Vienā otrā gadīju
mā arī sniedzam materiālo at
balstu studentiem. Tiks iegā
dāts sporta inventārs: ceļojo
šie kausi, bumbas. 

Nauda aiziet ari lektoriem 

- mācību procesa organizētā
jiem un vadītājiem. 

Mūs neapmierina tas, ka 
26.7% no speclīdzekļiem aiziet 
centralizēti Universitātei. 

Otrkārt, nodokļu maksātā
jiem būtu jāzina, kur aiziet vi
ņu nauda, jo mēs par to nee
sam informēti. Gan studentiem, 
gan fakultātei tas būtu jāzina. 

Nesen sastādījām nākošā 
gada tāmi. Tikai no pirmā kur
sa LU šo 26.7% ietvaros sa
ņems 32 tūkstošus latu (no 
katra bakalaura studenta, 
kurš maksā Ls 300, Ls 80 aiz
iet LU), tad vēl no pārējiem un 
kopā sanāk apmēram 50 tūk
stoši latu. Salīdzinājumam -
viss fakultātes algu fonds, ko 
saņemam no valsts, ir 100 tūk-
stoši. Mēs uzskatām, ka šī 
summa ir par lielu! Mums sa
ka, ka šī summa aiziet apkuri
nāšanai un tā tālāk, bet tas nav 
konkrēti. Fakultātei no šīs 
naudas nav nekāda labuma. Ir 
vairākas telpas, kur tek jumts, 
un mums nav jēgas tur ierīkot 
labu auditoriju, ja jumts netiek 
salabots. Bet tas netiek darīts, 
lai gan centram paredzētā 
summa ir domāta arī tam. 

To varētu darīt tā. Nauda pa
liktu fakultātei. Ja, teiksim Pei-
ča kungs teiktu: Tev tek jumts, 
es par to prasu 10 latus. Es pa
jautāšu kādam citam, un, ja tas 
teiks, ka prasa 9 latus, tad teik
šu Peiča kungam paldies un iz
vēlēšos lētāko variantu. 

Reālija mēs apstaigājam vi
su māju un apskatāmies, kas 
ir izdarīts par centralizētajiem 
līdzekļiem, tad tur jau nu nav 
iztērēti 50 tūkstoši, tur nav pat 
5 tūkstoši. 

Nav pieņemami tas, ka mū
su telpās ir ielaistas dažādas 
firmas, par kurām es pat nezi
nu, kam viņas maksā, lai gan 
izmanto fakultātes siltumu un 
apgaismojumu. 

Par to pašu strāvu. Varētu 
būt tāda sistēma, ka fakultātē 
tiek uzstādīts skaitītājs, kas rā
da tieši fakultātes iztērēto elek
troenerģiju. Tad es zinātu, par 
ko un cik es maksāju. 

Mēs gribētu būt saimnieki 
par visām telpām, kas atrodas 
Ekonomikas fakultātē un paši 
izvēlēties, kam tās izīrēt. Uz
skatām, ka tos budžeta līdzek
ļus, kas paredzēti fakultātes 
uzturēšanai, vajadzētu mums 
arī izsniegt. Mēs nolīgtu cilvē
kus, kas no rīta līdz vakaram 
būtu mūsu rīcībā, piemēram, 
santehniķi. Nevis kā tagad -
neviens ne par ko neatbild! 

Tad ir vēl viena lieta. Pagal
mā paredzētas 10 vietas mācīb
spēku automašīnām. Tajā pa
šā laikā ar Peiča kunga svētī
bu ir izdotas 90 caurlaides cil
vēkiem , kas ar mums nav sais
tīti. Tagad ir tāda situācija, ka 
cauru Viienu stāv "Computer-
land" mašīnas, bet, kad atbrauc 
mācībspēki, viņiem savas ma
šīnas nav kur likt. 

Ir fakultātes, kuras atbalsta 
to, ka centralizēti aiziet 26.7%, 
jo ko gan no nabagiem var at
vilkt, bet mums tas nav pieņe
mami. Mūsu cilvēki nav iein
teresēti strādāt LU, ja jau reiz 
mūs tā izģērbj! 

BUDŽETA STUDENTI 
DZĪVO UZ MAKSAS 
STUDENTU RĒĶINA 

VADĪBAS UN EKONO
MISKAS INFORMĀTIKAS 
FAKULTĀTE: 

Studenti kopā - 1581 
t. sk. maksas - 1113 
Maksa: 
Bakalauri - <D) - Ls 175 

<N)-Ls 175 
Maģistri - (D) - Ls 185 
Kopā: Ls 196625 

Vadības un ekonomiskās in
formātikas fakultāti nevarētu 
saukt par nabagu, jo, kā teica 
šīs fakultātes dekāns Edgars 
Vasermanis, šogad no maksas 
studentiem ir paredzēts sa
ņemt 400 000 latu. 

£ . Vasermanis: Mums ir 
aptuveni 1200 maksas studen
tu. Universitātei, tai skaitā bib
liotēkai aiziet 30 %, tas ir 120 
000 latu. Šī summa paredzēta 
siltumam, elektrībai, telefo
nam un citām lietām, kā arī 
bibliotēkai. Mums paliek 280 
000 latu. Remontiem un iekār
tu iegādei paredzēti 100 000 la
tu. Pašlaik datoru iegādei iz
tērēti jau 50 000, bet pavisam 
kopā paredzēti 70000. Nopir
kām 40 Pentium datorus. No 
remontiem paredzētaj iem 
30000 iztērēti 20000. Pārsva
rā esam izremontējuši tuale
tes un auditorijas. Piemēram, 
viena tualete izmaksāja 5000 
latu. Pie mums jau otro gadu 
strādā remontu brigāde no 
Valmieras SIA "Betons", kas ir 
gandrīz divreiz lētāka, nekā 
vietējās. Pie remontiem nepie
ciešamās summas jāpieskaita 
klāt ari pievienotās vērtības 
nodoklis, kas aiziet atpakaļ val
stij, tātad kopā 117 000. 

Atliek 163000, kas it kā pa
redzēti izmaksām, bet no šīs 
summas vēl jāatrēķina sociā
lais nodoklis, tas ir 50000. Tī
rā summa atliek 113000. Šī 
summa ir tā, kuru mēs rak
stām uz papīra algās. 28000 ir 
ienākuma nodoklis. Tātad no 
400000 mācībspēki algās sa
ņem 90000. 
i 

Mūsu fakultātē mācībspēki 
saņem atalgojumu par stundu 
darbu. Aulā par vienu lekciju 
tiek maksāti 25 lati. Mēneša 
beigās tiek skaitīts, cik strā
dāts un tad par to, arī maksāts. 
Ir atsevišķi mācībspēki, kas ta
gad strādā pie pirmā kursa, ku
ri saņem 500 latu, jo strādā trīs 
slodzes. Šie pasniedzēji strādā 
ari sestdienās. 

Ja mēs rēķinām no viena 
studenta maksas, kas ir 350 la
ti, tad 105 aiziet Universitātei, 

100 nodokļi valstij un 145 pa
liek fakultātei. Tas ir aprēķins 
šim gadam, iepriekšējos gados, 
kad studentu skaits bija ma
zāks, arī procents bija mazāks. 

Nopirkti kodoskopi, nav ne
vienas auditorijas, kurā tie ne
būtu, un folija, kas kopā izmak
sāja 4000. Tas nozīmē, ka mā
cībspēks bez sagatavota mācību 
materiāla lekcijā nedrīkst ieiet. 

Maksas studenti nekādi ne
atšķiras no budžeta studen
tiem, bet jāsaka, ka budžeta 
studenti mūsu fakultātē dzīvo 
uz maksas studentu rēķina. Ja 
ir maz maksas studentu, tad 
ir otrādi. Mums viens students 
izmaksā apmēram 400 latu. 

"UA" žurnālistes: Jāpiebilst, 
ka par paveikto fakultātē pār
liecinājāmies pašas savām 
acīm. Remonti patiešām ir iz
darīti - telpas kļuvušas daudz 
gaišākas, ari tehnika ir laba. 
Turklāt vēl viens pozitīvs mo
ments - maksas studenti ir in
formēti, kā tiek izmantota vi
ņu nauda. 

VISA UNIVERSITĀTE 
IR KRITISKĀ 

SITUĀCIJĀ 
FILOLOĢIJAS FAKUL

TĀTE: 
Studenti kopā - 1316 
t. sk. maksas - 632 
Maksa: 
Bakalauri - (Di - Ls 125 

(N) -Ls 100 
Maģistri - (D) - Ls 100 
Profesionālās studijas - i'N) -

Ls 100 
Kopā: Ls 66625 

- Mēs dodam atlaides mak
sas studentiem, kuriem dzīves 
apstākļi ir slikti, - tā sarunā 
pastāstīja Filoloģijas fakultā
tes dekāne Dace Lūse. 

D. Lūse : Pie mums mācās 
arī daudzi ģimenes cilvēki, tā
pēc mēs viņiem dodam iespē
ju summu nemaksāt uzreiz, 
bet dalīt to daļās. 

Summa neatbilst tai, ko dod 
ministrija uz vienu studentu, 
mums maksa sastāda tikai pu
si. Es uzskatu, ka tas troksnis, 
kas tika sacelts presē sakarā 
ar LU maksas studentiem, bi
ja nekorekts, lai neteiktu vai
rāk. Pirmkārt, spriežot pēc 
preses materiāliem, varēja do
māt, ka visi, kas mācās LU, 
maksā. Naudu maksā tikai tie, 
kas neiztur konkursu uz budže
ta vietām un ir ar mieru mak
sāt, bet presē parādījās, ka jā
maksā obligāti. Un tad brīnās, 
kas to naudu iebāž kabatā. 

Par naudu. Tā kā mūsu fa
kultātes bibliotēka atrodas K. 
Valdemāra ielā un tur telpas 
ir nemīlīgas, tad bija ideja iz
kārtot telpas, kur students va
rētu palikt, nevis sēdēt ēdnī
cā , kafejnīcā vai koridori. 
Mums tam bija ari pamats -
mirušo pasniedzēju atstātās 
bibliotēkas, piemēram, Alises 

Lauvas un daļēji bijušā dekā
na Reiņa Bērtuļa bibliotēkas. 
Tāpat bija ari dāvinājumi. 

Mēs abonējam arī presi, nā
košam gadam esam pasūtījuši 
par Ls 200. Tāpat mēs tās grā
matas, kas būtu nepieciešamas 
studentiem, piemēram, lietu
viešu filologiem, pērkam par 
maksas studentu naudu. 

Lasītavas lampas, aizkari, 
krēsli, galdi un plaukti ir pirkti 
par maksas studentu līdzekļiem. 

Esam iekārtojuši pilnīgi jau
nu kabinetu - fonētikas kabi
netu. To vada doktorands Ju
ris Grigorjevs. Viņš pašlaik mē
ģina iegūt ārzemju subsidēju-
mu aparatūras iegādei šim ka
binetam. Ja viņam tas neizdo
sies, tad mēs vinu atbalstīsim 
ari finansiāli. Jau tagad esam 
izremontējuši un nopirkuši 
mēbeles šim kabinetu. 

Kopējamā tehnika un dator
tehnika, izņemot dāvinājumus 
ir pirkta. Maksas studentu nau
da ari sedz izdevumus par šīs 
tehnikas aprūpi: papīrs, lentas, 
pulveris un reizi gadā nāk meis
tars, kurš izmaksā apmēram Ls 
100. Visas kancelejas preces tiek 
pirktas par speclīdzekļiem, jo 
tas ir dārgs prieks. Ir iegādāti 
divi kodoskopi, kā ari tiek segti 
tipogrāfijas izdevumi mācību lī
dzekļu izdošanai. 

Vairākus gadus mēs no spec
līdzekļiem apmaksājām ari te
lefona rēķinus. Kā arī sedzam 
komandējumus tiem, kuri do
das papildināt savas zināšanas. 
Stundu pasniedzēji un vieslek
tori tiek apmaksāti no speclī
dzekļiem, un trīs reizes gadā 
cenšamies algas apmērā iz
maksāt prēmijas mūsu pasnie
dzējiem, jo viņi arī strādā ar 
maksas studentiem. 

Procents, ko Universitāte 
novelk no speclīdzekļiem ir ļo
ti liels. Turklāt noteikumi mai
nījās pavasari - semestra vidū, 
un tas bija ļoti nekorekti. Sa
protu, ka visa Universitāte ir 
kritiskā situācijā, jo valsts fi
nansējums arī nav pietiekošs. 
Mūsu fakultātei ir nepiecie
šams remonts, manuprāt, no šīs 
summas, ko LU vadība atvelk, 
līdzekļi remontam tiek izsnieg
ti. Esam pieticīgi un neviens ka
binets neizmaksā Ls 4000, kā 
dažā labā valsts iestādē. Mana 
kabineta remonts izmaksāja ti
kai kādus Ls 30. 

Turklāt par maksas studentu 
līdzekļiem tiks remontēti soli. 
Tie ir 25 gadus veci soli, kurus 
studenti paši ir aprakstījuši. Jā
noēvelē virsas un jānolako, tas 
izmaksās dārgi, bet tomēr ir lē
tāk nekā jaunas mēbeles. 

Lielākas studiju maksas ne
varam likt, jo mēs pielāgojamies 
studentu iespējām. Mūsu studen
ti nāk no latviešu un krievu in
teliģences, kā ari no zemniecī
bas, un līdzekļu viņiem nav. ® 

INGA BĒRZIŅA 
MĀRA SADOVSKA 
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MĒS DARĀM TĀ 

Šogad jau 51. sezonu 
aizvada LV Studentu 
teātri* iST) 

Radies brīvprātīgi-pie
spiedu kārtā, laika gaitā 
ar dvēseli iedzīvināts, 
turpina pastāvēt un radīt 
mākslu arī šodien. 

Nav veltīgi teikts, ka 
māksla un cīņa ir nešķi
ramas. Šos vārdus pavi
sam tieši var attiecināt uz 
LUST. Cilvēkiem, kas ta
jā darbojas, nemitīgi nā
kas balansēt uz robežas 
starp "būt"un "nebūt", ko 
rada prozaiskas, pašai 
mākslas idejai tālas prob
lēmas. 

Kā klājas ST?Par to iz
taujāju ST režisoru Vis
valdi un aktierus Dzinta
ru un Gitu. 

Kas šobrīd notiek ST? 
Visvaldis: Strādāj am. 

Patlaban gatavojam program
mu, kurai varētu dot nosauku
mu "Koncertprogramma" Tā 
sastāvēs no vairākām kustības 

TUDENTU TEĀTRIS JEB KAS 
NOTIEK AIZKULISĒS? 

etīdēm. Būtībā tas ir sava vei
da eksperiments, lai gan zi
nāmas kustības tradīcijas LU 
ST ir bijušas vienmēr. 

Mēs meklējam veidu, kā 
saistošāk un varbūt īpatnējāk 
rast kontaktu ar skatītāju. 

Bez tam mēs iestudējam ari 
jaunu lugu. Tā ir trimdas au
tores Ernas Lēmenes luga 
"Solterra" Darbu pie tās sā
kām jau pagājušajā gadā, bet 
neatrisinātā telpu jautājuma 
dēļ iestudējumu nācās "iekon
servēt" Neaizmirstam ari Mi-
Šela de Gelderodes "Eskoriā-
lu", kas ir mūsu repertuārā. 

Kas ir ST dalībnieki un 
cik to ir? 

Vēlamais un reāli eks
pluatējamais dalībnieku skaits 
ir aptuveni 20 cilvēku. 

Neviens ST darboties gribē
tājs netiek atraidīts, bet laika 
gaitā dalībnieku skaits sarūk, jo 
vieniem rodas citas intereses, ci

ti nevar atnākt uz nodarbībām 
laika trūkuma dēļ, un tā tālāk. 

Kas mēs esam? Principā ST 
var nosaukt par studentu, dar
binieku un vecbiedru teātri, jo 
pie mums darbojas ne tikai šo
brīd studējošie, bet ari vecbied-
ri. "Solterra" profesoru spēlē 
cilvēks, kurš jau 25 gadus ir 
ST biedrs. Vecums nav šķēr
slis. Visi ir līdzvērtīgi. 

Tādā gadījumā ST durvis 
nav slēgtas nevienam jeb
kurā laikā? 

V.: Jā. 

Kur atrodas ST? 
V.: Grūti pateikt, kur atro

das, īstenībā, varētu teikt, ka 
ST šobrīd neskaitās, lai gan 
darbs nevienu bridi netiek pār
traukts. Šo nekonkrētību no
saka telpu trūkums. 

Tagad mēģinājumi notiek 
Raiņa bulvāri 19, pagrabstāvā, 
bijušajā fizikas un matemātikas 

laboratorijā. Lai gan mums šeit 
ir atļauts būt tikai uz kādu bri
di, izjūta ir stabila, jo te ir rīcī
bas brīvība. Agrāk mēs darbo
jāmies Zeļļu ielā 8, auditorijā, 
kura īstenībā bija telpa, kur va
rēja divas reizes nedēļā ieiet. 

Katrā ziņā, kas attiecas uz 
ST pastāvēšanu - mēs ceram 
uz amatpersonu atsaucību un 
uz telpu ar skatuvi ķīmiķos. 

Tad būtibā var teikt, ka 
ST pastāv, pateicoties 
dažiem entuziastiem? 

V.: Mēs darbojamies absolūti 
uz entuziasma pamata. Patie
sībā es apbrīnoju šos cilvēkus. 
Kur viņi ņem enerģiju? 

Dzintars: Pateicoties šim 
entuziasmam ari paši mēs 
esam ieguvēji. Šeit darbojoties, 
šo to ari iemācās - dzīvē bieži 
noder tas, kas ir ielāgots, mo
delējot attiecības uz skatuves. 

Gita: Ari atraisītības izjūta 
- tā nāk. 

JUVENTUS" IR BAGĀTS 
Kora pūrā ir gan tautas 

dziesmas, gan dažādu kompo
nistu modernā mūzika, gan ga
rīgais repertuārs. Tas viss ti
cis klausītajiem koncertos gan 
Latvijā, gan ārzemēs. īpaši in
teresants šai ziņā bijis šis gads. 
Vispirms februāri bija brau
ciens uz Kanāriju salām. Turp 
aicināja Tenerifās universitā
tes koris. Vini. svinot savu 25. 
jubileju, ciemos gaidīja visus 
korus, ar kuriem šajos gados 
draudzējušies. 

No a u k s t a s z iemas ie 
braukt vasarā ir ļoti eksotis
ki. Tāpat baudīt visus eksotis
kās salas labumus. Sauļoties, 
peldēties un satikties ar sir
snīgiem cilvēkiem. 

Koristiem bija iespēja pieda
līties karnevālā. Ļaudis staigā
ja maskās, dziedāja, dejoja un 
priecājās veselu nedēļu no rī
ta līdz rītam. 

Pats Kanāriju salu nosau
kums nav cēlies nu kanārijput-
mem. Izrādās, kas tas tulko
jumā no latīņu valodas nozī
mē "suns" 

Juventus koncertēja 
trīs koncertos, sane-
mot daudz ap
lausu un 

Ceļā uz pretējo Zemeslodes 
pusi "Juventus 'devās 24, mai
jā. Tā bija koncertturneja pa 
ASV, kas ilga līdz 11. jūnijam. 
Lai tā notiktu, ļoti daudz palī
dzēja fonda Juventus'' vadītā
ja Edīte Simanoviča. Arī paši 
koristi šim ceļojumam cītīgi 
krāja naudu. 

Liela uzstāšanās bija Katski-
ļu kalnos - Ņujorkas latviešu 
draudzes īpašumā. Tāpat bija 
koncerts Ņujorkā - latviešu baz
nīcā, ari Mančestrā. Interesan
ta viesošanās bija Bafalo univer
sitātē - tur "Juventus" klausī
jās lielāko
ties ameri
kāņu publi
ka. Jebkurā 
k o n c e r t ā 
klausītāju 
zāles bija 
pārpildītas. 

Vispārē-

biedribas. Klausītāji dziedātā
jus uzņēma ar lielu sirsnību. 
Koristi turienes latviešiem ie
rādīja, kā gatavo šašlikus un 
kā tie garšo. Pēdējais apciemo
jums bija Čikāgā - Svētās An
nas draudzes latviešu namā. 

Visa Amerikas brauciena 
galvenais organizators un kār
totājs bija ASV Ņujorkas lat
viešu kora diriģents Andrejs 
Jansons. 

Kad jūnijā "Juventus" emo
ciju pārpilns ar laimīgu nopū
tu atgriezās Rīgā, bija jādomā 
par nākamo ceļojumu. 

trīs koncertos un pirmo reizi 
sastapās ar itāļu karstasinīgo 
publiku. Tās aplausi bija ek
spansīvi, ļoti ātrā tempā sitot 
plaukstas. 

Itālijas eksotika tika izbau
dīta lielā mērā, jo "Juventus" 
dzīvoja nelielā ciematiņā aug
stu kalnos. Bija iespēja apska
tīt arī vīnogu laukus. Notika 
tradicionālais izbraukuma kar
nevāls - rīkotas kāzas, jauno 
pāri izvēlot no juventiešu vi
dus. 

"Juventus", mājās braucot, 
pabija arī Florencē, Venēcijā, 

apskatīja Mūžīgo pil
sētu Romu, pabija 
Pētera katedrālē. 

Lielu sajūsmu itā
ļi izrādīja, izdzirdot 
pirmās skaņas no 
Verdi slavenā "Vergu 
kora" Pēc tam seko
ja skalas ovācijas. At
zinību izpelnījās 
skaņdarbs "Itāļu salā-
ti" Tas būvēts no da

žādiem mūzikas 
terminiem 

itāļu 

Kāds ir jūsu kolektīvs? 
Dz.: Pretimnākošs un nav 

statisks. 
G.: Atkal sāk veidoties - ve

cie un jaunie. 

Vai nav tā, ka ir meiteņu 
pārsvars? 

Dz.: Pagaidām noteikti nē. 
Ir līdzsvars. 

V: Mēs maināmies līdzi laikam. 

No visa teiktā varētu se
cināt, ka skats nākotnē ir 
pozitīvs? 

V.: Tā tas ir. Es ticu, ka mēs 
radīsim konstruktīvu sadarbī
bu ar struktūrām, kas atbal
sta j auniešu jaunradi . 

Ko tu, Visvaldi» vari no
vēlēt tiem, kas nav ST? 

V.: Piefiksēt, ka mēs tādi 
esam un domās un darbos, ja ie
spējams, atbalstīt un nākt. Ari 
tagad, jo mēs esam "atvērti".© 

RITAKAŠS 

HANDBOLU 
SPĒLĒJA 101 
DALĪBNIEKS 
Studentes mja noorganizē

jušas seša* komandas, kas 8 
novembrī LSPA sporta zālē 
spēlēja handbolu Sportiskā
kās izrādījās Fizikas un ma
temātikas fakultātes pārstā
ves, otro vietu saņēma Ekono
mikas fakultātes handbolis
tes, trešo un ceturto vietu dāli
ja Vēstures un filozofijas un 
Ģeogrāfijas fakultātes sportis
tes. Vēl spēlē piedalījās biolo-
ģes. juristes, ķīmiķes, veselī
bas un sporta izglītības speci
alitātes studentes. 

Vīriešu komandas bija asto
ņas, un atkal fizmati izrādījās 
pirmie. Juristi spēlēja veiklāk 
par ekonomistiem, vēsturnieki 
par ģeogrāfiem, tad sekoja ķī
miķi, bet VSI spēlēja ārpus 
konkursa. 

Sacensības tiesāja VSI pe
dagogi UD studenti. Sacensību 
galvenā tiesnese Elēna Fjodo-
rova, vietniece - Skaidrīte Dek-
sne. galvenā sekretāre - Vita 
Šķēle. Sacensības norisinājās 
pēc vienmīnus sistēmas. 

Pēc galvenajām sacensībām 
notika draudzības spēle starp 
LU izlases un studentu koman-

du. Uzvarētāji, protams, 
saņēma balvas, $ 

s m a i d u Mājupceļā vēl 
iznāca paviesoties Londonā 
pie latviešu kora. 

k a 
"Juventus" 

ir Latvļjas Univer
sitātes koris. Amerikā 

universitātes vārds tiek vērtēts 
ļoti augstu. Līdz ar to universi
tātes koriem ir liels prestižs. 

Tālāk sekoja brauciens uz nu gaidīja "Juventus" atbildes 
Klīvlandi, tad uz Indianapoli vizītē. 
ciemos pie turienes latviešu sa- Koris "Juventus" uzstājās 

valo
dā. 

Tagad rit mēģi
nājumi un "Juventus" ga
tavojas doties pie klausītājiem 
Latvijā. Koncertu saldums nāk 
tikai pēc rūpīgi padarīta ikdie
nas darba. ^ 

MĀRA SADOVSKA 
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ALISE 

TAVAI 
ZINĀŠANAI 

ļ ZIŅAS NO BIBLIOTĒKAS 
Labas ziņas. Ir palaists LU dināti reizi nedēļā. Grāmatas 

bibliotēkas elektroniskais ka- un periodiku varat meklēt pēc 
autora, nosaukuma, 
atslēgvārda nosau
kumā, temata. 

Vēl Šeit izlasīsiet 
(ja vajadzēs) nepie
ciešamo informāciju 
par fi) i āļ bibliotēkām 
un to darba laikiem. 

Tiksimies "ēterā", 
bet tie, kas mīl grā
matu smaržu un 
priekšroku dod dzī
vām attiecībām ar 
cilvēkiem, būsiet mī
ļi gaidīti kā allaž. ^ 

Informācijas 
sektors 

VĪNI DOMĀ TĀ Vilnas universitātes žurnālistu garadarbu Pielikums 

IT W l 

•4t U i l'.MHl tīt n -H* 

talogs Internetā. 
Visi, kam ir pie

ejams Internets, no 
šī brīža var ietaupīt 
gājienu uz bibliotē
kas ēku, jo raugi, bib
liotēkas EK (elektro
niskā kataloga) bagā
tības var aplūkot da-
torā pēc adreses 
http://www.lub.lv. 

Katalogs aptver 70 
000 grāmatu un pe
riodikas aprakstus, 
un tā dati tiek papil-

RE KĀ 

«ftAJJĒE 

ALISE 
I H ļ . 

ISociāl isms. Jums ir divas 
vis. Vienu atstājiet sev, ot

ru atdodiet kaimiņam. 
Komunisms. Jums ir divas 

govis. Valdība atņem jums 
abas un pēc tam piešķir pienu 
jums un kaimiņam. 

Fašisms. Jums ir divas go
vis. Jūs atdodiet valdībai pie
nu par velti, un pēc tam tā pār
dod pienu jums. 

Kapitālisms. Jums ir di
vas govis. Jūs tās abas slaucat, 
bet pienu izlejat ārā, lai celtos 
tā vērtība. 

Nacisms. Jums ir divas go
vis. Valdība jūs nošauj un go
vis atņem. 

Anarhija. Govis nosit jūs 
un slauc viena otru. 

Sadisms. Jums ir divas go
vis. Jūs tās abas nošaujat, bet 
pats noslīcināties pienā. 

Divu govju sistemas 
Aparteīds. Jums ir divas 

govis. Jūs dodat melnās govs 
pienu baltajai, bet balto ne
slaucat. 

Birokrātija. Jums ir divas 
govis. Lai tās piereģistrētu, jūs 
aizpildāt 17 veidlapas 3 eksem
plāros, un nav laika slaukt go
vis. 

Apvienotās nācijas. Jums 
ir divas govis. Francija jums ne
ļauj slaukt govis. ASV un Liel
britānija neļauj govīm slaukt 
jūs, bet Jaunzēlande atturas. 

Ideālisms. Jums ir divas 
govis. Jūs apprecaties. Jūēu iz
redzētā slauc govis. 

Reālisms. Jums ir divas go
vis. Jūs apprecaties, bet govis 
joprojām slaucat viens pats. 

Liberālisms. Jums ir divas 
govis. Vai nu jūs slaucat govis, 
vai tās slauc jūs. 

Veselais saprāts. Jums ir 
divas govis. Pārdodiet vienu 
govi un par iegūto naudu iegā
dājieties vistu. 

Žurnālistu atšifrējumi 
Baroks - bārā skanošs roks 
Eža - eža sieva 
jjģ 

Šķaudīt (apči!) - itāļu svei
ciens 

Kanalizācija televīzijas 
kanālu sistēma 

Melodrāma drāma par 
meliem 

Republika - restorāna pub-
lika_ 

Ēdnīca - mute 
Žurka - žurnālistu kalam-

būri $ 
"Universitas Vilniensis" 

No lietuviešu valodas tulkojis 
RIHARDS PUVČS 

Latvija Inivtrntika HHiotAm EldUrvmakaá 
TESTS 
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I TREŠAIS SOLIS UZ PIEKLĀJĪBU, 
I JEB PĒC SMĒĶĒŠANAS... PĀR-
| ĢĒRBSIMIES 

Kādā pagājušajā gadsimtā 
izdotajā "Labā toņa" grāmatā 
ir rakstīts: "Pieklājība prasa 
nesmēķēt dāmu klātbūtnē. 

i 
Kungam - smēķētā
jam, kurš grib tuvo
ties dāmai pēc smē
ķēšanas, ir jāpār
ģērbjas no galvas 
līdz kājām." Liekas, 
ka šī pieklāj ības 
norma tika samērā 
stingri ievērota, jo 
pat vīriešu apģērba 
gabals ieguva īpašu 
nosaukumu - smo
kings . Gads imta 
gaitā stipri mainījās 
uzvedības normas, 
un pamazām sāka 
smēķēt ne vien vī
rieši, bet ari sievie
tes. Varbūt, ka drī
zumā arī sievietēm - kaismī
gām smēķētājām - būs jāpār
ģērbjas, pirms viņas tuvosies 
smēķēšanu atmetušajiem vī
riešiem. Eiropā smēķēšanas 
niķis tika ievazāts no Ameri
kas, kur, kā zināms, mita vis
kaismīgākie smēķēšanas pie
kritēji - indiāņi. Taču indiāņi 

nevis vilka dūmus plaušās, bet 
gan pūta tos uz āru, jeb, kā lat
vieši teiktu: "neput man dū
mus acīs!" Diez vai universitā

tes studen
tiem vaja
dzētu ko
pēt šo in
diāņu pa
rašu un tā
pat kā in
d i ā ņ i e m , 
kuri nesa 
m i l z ī g u 
miera pīpi 
no ciema 
uz ciemu, 
nest kūpo
šas cigare
tes no au
ditorijas uz 
auditoriju. 
Nesarunā

simies ar cigaretēm zobos, ne
dedzināsim caurumus plastma
sas glāzītēs un nededzināsim 
caurumus savās plaušās, tādēļ 
labāk atmetīsim smēķēšanu 
vispār, līdz ar to kļūsim gan ve
selāki, gan pieklājīgāki. $ 

INGMĀRA ZĀLĪTE 

Tu un tava roka. 
Zīlēšana pēc rokas jeb hiro

mantija ir saistīta ar astrolo
ģiju. Zīlnieki ņem vērā pirkstu 
formu, to novietojumu attiecī
bā pret plaukstu un pārējiem 
pirkstiem, kā arī lokanumu. 
Daudz informācijas var gūt, 
apskatot atsevišķas pirkstu da
ļas jeb falangas. Kvadrātvei
dīgs pirksts ar gludām locīta
vām norāda, ka jūsu priekšā 
ir persona ar attīstītu intuīci
ju. Bet smails pirksts ar glu
dām locītavām norāda, ka šai 
personai piemīt dubulta impul-
sivitāte - iespējams, tas ir cil
vēks, kurš pirms lēciena nekad 
neskatās, kur lec. 

Ir zināmi hindu zīlnieki, ku
ri cilvēka raksturu nosaka ti
kai pēc īkšķa, bet pārējai ro
kai nepievērš uzmanību. īkšķis 
ir pamatrādītājs vitalitātes lī
menim jeb dzīves enerģijai. Jo 
garāks īkšķis, jo enerģiskāka 
un spēkpilnāka personība, it 

-sevišķi gadījumā, ja arī rādī
tājpirksts ir spēcīgi veidots. 

Pirkstu lokanums un 
kustīgums. 

Stīvi pirksti - "stīva" perso
na, nekad nepiekāpjas, sagla
bā paražas un ieradumus, bet 
izceļas ar praktiskumu. Sa
liekti pirksti, viegli ieliekti 
plaukstas virzienā - prātīga un 
vērīga daba. 

Saliekti, pastīvi pirksti — 
bailīgs, piesardzīgs, aizspriedu
mains cilvēks, tendenciozs 
spriedumos. 

Lokani pirksti - pievilcīgs 
cilvēks bez aizspriedumiem, 
nedaudz nevērīgs. 

Saliekti pirksti, kas atliekti 
atpakaļ no plaukstas - cilvēks, 
kurš ignorē l ikumus un 
priekšrakstus, mīl pļāpāt un ir 
patīkams kompānijā. 

Atpakaļ atliekti , lokani 
pirksti - atklāts, zinātkārs, pie
vilcīgs cilvēks. 

Pirkstu formas. 
Gari pirksti - inteliģents cil

vēks. 
īsi pirksti - impulsīvs, ne

pacietīgs, mazāk inteliģents 
cilvēks. 

Lieli pirksti - neatlaidīgs cil
vēks ar lēnu domāšanu. 

Kvadrātveida pirksti - ener
ģisks cilvēks. 

Lāpstveida pirksti - ener
ģisks cilvēks. 

Pirksti ar tievām locītavām 
naga sākumā - apdomīgs cil
vēks. 

Konusveidīgi, smaili pirksti 
- impulsīvs, ar māksliniecis
kām nosliecēm, rīcībā pedan
tisks cilvēks. 

Slaidi pirksti - intraverts 
cilvēks ar estētisku dabu. 

Resni un īsi pirksti - egois
tisks cilvēks. 

Līki pirksti - ļaunprātīgs, 
viegli nokaitināms cilvēks. 

Gaļīgi, it kā uzpūsti pirksti 
- hedonistisks cilvēks (grieķu 
vai. hēdonē - bauda). 

Gludi pirksti bez izteiktām 
locītavām - impulsīvs cilvēks 
ar ātru reakciju, žiglām do
mām. 

Mezglainas locītavas - dziļ
domīgs, cienīgs cilvēks. 

Lielas, platas locītavas -
metodisks, racionāls cilvēks. 

Pirkstu novietojums. 
Trešais (vidējais) pirksts ne

kad nav novietots zemu, pēc tā 
nosaka pārējo pirkstu novieto
jumu. 

Līdzeni novietoti pirksti -
pozitīva personība ar attīstītu 
veselo saprātu, cilvēks, kurš 
dzīvē tiks uz priekšu. 

Nevienāds novietojums -
dzīve līdzinās cīņai, ir uzvaras, 
zaudējumi, nemiers. 

Zemu novietots rādītāj
pirksts - kautrīgs, nedrošs cil
vēks, kurš iekšēji jūtas pārāks 
par apkārtējiem. 

Zemu novietots ceturtais 

puksts 
(zeltnesis) 

c i lvēks , 
kurš cietis ne
veiksmi karjeras iz
vēlē, kuram nācies da- *r ī t 
darbu pretēji savam talantam 
un spējām. 

Zemu novietots mazais pirk
stiņš - nekas neizdodas viegli. 
un, lai gūtu panākumus dzīvē, 
šim cilvēkam būs grūti jācīnās. 

Rokas izvērsums. 
Pirksti sakļauti cieši un stī

vi kopā - piesardzīgs, aizdo
mīgs, nekomunikabls cilvēks. 

Vienādi izvietoti pirksti -
līdzsvarots, saprāta cilvēks, ir 
visas iespējas gūt panākumus. 

Pirksti ir izteikti atdalīti cits 
no cita - patstāvīgs un brīvību 
mīlošs cilvēks. 

Lieli atstatumi starp visiem 
pirkstiem - atklāts, godīgs un 
uzticīgs, gandrīz vai bērnišķīgs 
cilvēks. 

Vislielākais attālums starp 
īkšķi un rādītā jp irkstu 
augstsirdīgs, devīgs cilvēks. 

Vislielākais attālums starp 
rādītājpirkstu un vidējo pirk
stu - patstāvīgs domās un dar
bos, nav viegli viņu ietekmēt. 

Vislielākais atstatums starp 
vidējo un ceturto pirkstu - bez 
rūpēm un uztraukuma par nā
kotni, vieglprātīgs cilvēks. 

Vislielākais atstatums starp 
ceturto un piekto pirkstu -
patstāvīga persona ar oriģinā
lu domāšanas veidu. 

Mazais pirkstiņš stipri atda
līts no pārējiem - grūtības per
soniskajos kontaktos ar cilvē
kiem, izolēts un naidīgi noska
ņots cilvēks. <§ 

Tulkojusi ANDA LASE 

http://www.lub.lv
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SLUDINĀJUMI 
REKLĀMA 
INFORMĀCIJA 

PIEDĀVĀJUMS ZINĀTNISKO 
DARBU TEMAM 

Finansu ministrijas Tautsaimniecības ana
līzes un prognozes departaments iepazinās ar 
EuroFacuity un Rīgas Ekonomikas augstsko
las izstrādātajiem priekšlikumiem par sadar
bību un augsti novērtēja tos. 

Finansu ministrija ir ieinteresēta sadarboties ar visām 
trijām augstskolām zinātnisko darbu izstrādē. Uzskatām, 
ka sadarbība varētu notikt starp ministrijas vadošajiem 
speciālistiem no vienas puses un augstskolu zinātnisko 
darbu vadītājiem no otras puses. Sakarā ar ministrijas 
darbinieku lielo aizņemtību, ierosinām izstrādāt precīzu 
sadarbības plānu, norādot paredzamos darba apjomus, iz
pildes termiņus, kā ari sagaidāmos rezultātus. 

Finansu ministrijas Tautsaimniecības analīzes un 
prognozes departaments piedāvā izstrādāt zinātniskos 
darbus (diplomdarbus) par sekojošām tēmām: 
1. Neiekasēto nodokļu apjomi un to dinamikas analīze 

pārejas perioda valstīs. 
2. Naudas atmazgāšanas makroekonomiskā ietekme. 
3. Latvijas ekonomikas internacionalizācija un konkurent-

spējas analīze. 
4. Fiskālā mode}a sakarību izpēte un statistiskā novērtē

šana. 
5. Modelēšanas principu pielietošana fiskālo rādītāju 

prognozēšanā. 
6. Ēnu ekonomikas ietekme uz tautsaimniecības attīstī

bu. 
7. Tautsaimniecības attīstības tendences, to novērtējums 

un prognozes. 
Studentu atlase iepriekš minētajiem zinātniskajiem 

darbiem notiktu konkursa kārtībā (uz vienu tēmu 1-2 stu
denti). Finansu ministrija ir ieinteresēta labākos zināt
niskos darbus izmantot savām darba vajadzībām. 

Cerams, ka sadarbība starp Finasu ministriju un Lat
vijas Universitāti, Rīgas Ekonomisko augstskolu un Eu-
roFaculty būs veiksmīga un lietderīga abām pusēm.. 

LR Finasu ministrijas Tautsaimniecības analīzes un 
prognozes departamenta direktore Ī.Šteinbuka 

AIESEC PROJEKTS 
WORLD GAME 

AIESEC ir studentu vadīta dinamiska, glo
bāla izglītojoša organizācija, kuras mērķis ir 
izveidot cilvēkus, kuri gribētu un būtu spējīgi 
attīstīt savu valsti un tās kultūru. 

AIESEC galvenokārt koncentrējas uz tādu īpašību at
tīstīšanu jauniešos, kuras tiem visvairāk pietrūkst, bet ir 
ļoti vajadzīgas, piemēram, atbildības izjūta, uzņēmējdar
bības gars, tolerance pret citām kultūrām un citādi do
mājošiem, prasme sadarboties un mācīties. 

Lai attīstītu minētās un ari citas īpašības, AIESEC 
organizē dažādus projektus un programmas par šādām 
tēmām: 

• korporatīvā sociālā atbildība; 
• uzņēmējdarbība; 
• augstākā izglītība un mācīšanās; 
• informācija un sabiedrība; 
• kultūras izpratne. 
Ļoti daudzi projekti aptver vairākas tēmas. Viens no 

tādiem plašiem projektiem ir World Game. Projekts 
World Game būtībā ir sava veida spēle, kurā tiks simu
lēti svarīgi globāli notikumi, piemēram, militāri konflik
ti. Lai to būtu iespējams paveikt, ir nepieciešamas vispu
sīgas zināšanas par šo notikumu. Projekts World Game 
palīdzēs tās iegūt, iesaistot šajā spēlē ari kompetentas 
personas, kuras spēles gaitā sniegs konsultācijas. 

Savukārt studentiem, kas iesaistīsies šajā projektā, būs 
lieliska iespēja apmainīties ar zināšanām, iegūt domu
biedrus un oponentus, ar kuriem iesaistīties diskusijā. 

World Game mērķis būtu paplašināt studentu re
dzes loku, palīdzēt tiem orientēties globālos notikumos, 
iemācīt, kā iegūt visobjektīvāko informāciju, kā ari iz
prast to politiskos, ekonomiskos, socioloģiskos, kultūras 
u.c. aspektus. 

Ieguvumi no piedalīšanās šajā projektā patiešām būs 
lieli. Nelaidiet garām Šādu lielisku iespēju! 

Tie, kurus tas ieinteresējis, var doties uz LU Ekonomi
kas fakultātes 501 . telpu un saņemt datalizētu informā
ciju, kā ari kontaktēties ar projekta vadītāju Hariju Son-
doru, gan birojā, gan pa telefonu 7671741. 

Paldies par atsaucību! § 

6. decembrī pīkst. 1 3 w Lielajā aulā notiks visu 
AIESEC Rīga projektu un programmu prezentācija. 
Aicināti visi interesenti, it sevišķi tie, kas vēlas strādāt 
Latvijā vai ārzemēs, izprast ekonomiskos, politiskos u.c. 
jautājumus 

KONKURSS 

Sveiki, konkursa dalībnieki! 
Jūsu nav daudz, bet Jūs esat attapīgi - Arvis Birkmanis 

Jun Gints Plivna zināja visu, bet Inesei Kauķei viena kļūda. 

IMinam atkal! 
Horizontāli 1. Glezniecības tehnika. 12. Ierīce smalcinā

šanai 13. Vecās Derības tulkojums latiņu valodā. 15Aug
snes. 16. Tēls sengrieķu mitoloģijā. 17.Tēls R.Kiplinga 
"Džungļu grāmatā" 18.Pusdārgakmens. 20.Ābolu šķirne. 
21.Mehānikas nozare. 22. Nātrijs. 23. Vietniekvārds. 25.Ierī
ce vēja enerģijas pārvēršanai mehāniskajā. 26. Armijas spor
ta klubs. 27.Starptautiskā standartizācijas organizācija. 
28. Gardumi. 32. Tāds, kas ietver nevēlēšanos. 33. Palīgvārds 
dažās valodās. 35. Cilvēks, kas mīl savu dzimteni. 36. Musul
maņu vīriešu galvas sega. 37Audi. 

Vertikāli. 1.Sengrieķu filozofs (342.-271. p.m.ē.l 2Gai-
gala. 3.Apavi. 4.Dzīt asnus. 5.Pilsēta Lietuvā. 6.Miesas bo
jājumi. 7.Latviešu trimdas dzejniece (1926). 8.Kurzeme. 
9.Apvienības. 10 Kaut kad. 11.Cilvēku grupa. 14.Zvaigžnu 
sistēma. 19.Salu valsts Klusajā okeānā. 24. Apģērba gabals. 

25.Maģisku darbību veicēji 29.Sievietes vārds. 30Ame
rikāņu filozofs, matemātiķis (1839-1914). 31.Lauk
saimniecisks blakusprodukts. 34Aiviekstes pieteka. 

GRĀMATAS SVĒTKI 
15. novembri notika Ernesta Treiguta - Tāles grāmatas 

"Latvieši, karš ir sācies" pirmizdevuma Latvijā pre
zentācija, kuru rīkoja akadēmiskā vienība "Austrums" 

Grāmatas autors šobrīd ir ļoti slims un dzīvo Hanoverā, 
tādēļ nevarēja atbraukt uz Latviju, bet par viņu stāstīja 
draugs un studiju biedrs Konstantīns Karulis. 

E.Treiguts-Tāle bija preses atašejs un diplomāts 30. 
gados Berlīnē, un viņa uzrakstītais, kā izteicās LU 
profesors Aivars Stranga, ir grāmata ar šarmu un kolo
rītiem personību raksturojumiem. £> 

ILZE BRINKMANE 

Free English improvement 
course by mail 

This course is free to all. This course 
uses easy to read English Bible texts as 
the course material. If you already speak, 
write or understand English and want to 
improve your English language skills, please 
send your complete name and address to: 

World English School 
2946 Nimitz 
Oklahoma City, OK 73112 
USA 

FAKULTĀŠU DEKĀNIEM, 
INSTITŪTU DIREKTORIEM, 

STUDIJU PROGRAMMU 
DIREKTORIEM 

Aicinām Jūs un Jūsu vadīto struktūrvienību pie
dalīties LU LU akadēmiskas konferences "Quo vadis 
Universitas Latviensis?" darbā, kura notiks 1997. ga
da 30. un 31. janvārī. 

Konferences plenārsēde notiks ceturtdien, 30. janvāri 
pīkst. 11.00 Lielajā aulā. Plenārsēdē ierosinām izskatīt 
šādus jautājumus: 

- Latvijas Republikas augstākās izglītības struktūr
politikā attīstība; 

- Latvijas Universitātes reforma (mērķi, uzdevumi, 
prognozējamie rezultāti, norises gaita); 

- Latvijas Universitāte, gatavojoties LU un studiju pro
grammu akreditācijai. 

Piektdien, 31. janvāri - darbs sekcijās atbilstoši akadē
misko studiju programmām un studiju virzieniem (vadītā
ji - programmu direktori un struktūrvienību vadītāji): 
Humanitārās zinātnes 
teoloģija vad. dekāns V. Vārsbergs 
filoloģija vad. doc. Dz.Paegle, 

doc. T.Liguta, prof. ABankavs 
filozofija vad. doc. J.Rozenvalds, 

doc. M.Rubene 
vēsture vad. prof. A.Varslavāns, 

prof. I.Feldmanis 
pedagoģija vad. prof. A.Špona, doc. O.Zīds 
psiholoģija vad. doc. I.Tiltiņa 
teātra māksla vad. doc. S.Radzobe 
pieaugušo izglītība vad. doc. D.Blūma, 

doc. ABaldiņš 
Sociālās zinātnes 
tiesību zinātne vad. prof. J.Vēbers 

Sestdien, 7. decembrī, pīkst. 22™ 
Arhitektu namā Torņa ielā 11 
Masku balle - mistērijas 

«NAKT& AP. MARGARITU» 

māžam- /adu datu. 

Spēles grupa "Pilsēta" 
Viesiem lieliska iespēja laimēt Ziemassvētku 

ceļojumu uz Prāgu un citas 
vērtīgas pārsteiguma balvas. 

Pasākumu atbalsta: 
A/S 'Diena", "Latvijas Balzams", 

apgāds "Jumava"un 
L U Tūristu klubs. 

Lūdzam ierasties vakartērpos. 
Vēlams pārlasīt M.Bulgakova 

"Meistars un Margarita " 
Ielūgumus varat iegādāties LU 

Raiņa bulvārī 19,110. kab. darba 
dienās no 17-18, tālr. 7222944. 

ekonomika 
komerczinības 
biznesa vadība 
socioloģija 

un sociālais darbs 

politikas zinātne un 
sabiedrības vadība 

vad. doc. I.Ciemiņa 
vad. prof. R.Garleja 
vad. prof. L.Frolova 

vad. lekt. R.Miezītis, 
doc. I.Ostrovska, 
lekt. S. Dobelniece 

vad. doc. ARuncis, 
prof. M Ašmanis, prof. E.Vanags 

bibliotēkzinātne 
un informācija vad. doc. B.Sporāne 

komunikāciju zinātne vad. doc. I.Brikše 
starptautiskās 

attiecības vad. doc. Ž. Ozoliņa, prof. J.Bojārs 
Dabas zinātnes un matemātika 
fizika un 

materiālu zinātne vad. prof. E.Šilters, 
prof. A. Krūmiņš 

optometrija vad. prof. I.Lācis 
matemātika vad. doc. O.Judrups 
datorzinātnes vad. doc. M.Trelmanis, 

prof. J.Bārzdiņš 
ģeoloģija vad. doc. V.Segliņš 
ģeogrāfija vad. doc. O.Nikodēmus 
vides zinātne vad. prof. M.Kļaviņš, 

doc. R.Ernšteins 
bioloģija vad. doc. V.Egle, prof. JAivars 
ķīmija vad. doc. S.Bērziņa 

Lūdzam sekciju vadītājiem līdz 1996. gada 15. decem
brim iesniegt Mācību daļā referātu tematiku un tēzes (sav
laicīgi iesniegtās tēzes 21 pp. apjomā tiks publicētas), sek
ciju darba plānu un norises vietu. 
Piezīme. Tēzes lūdzam iesniegt ierakstītas disketēs Word 
formātā. ® 

Mācību prorektors, prof. J.Krūmiņš 

"Universitātes Avīze" 
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aprite 
INFORMĀCIJAS APRITE 

4* PĀRSKATS PAR STUDENTU 
v PADOMES AKTIVITĀTĒM 

# PEDAGOGI - pašpārvalde 
ieguvusi savu telpu. Kopmītnēs 
veselu mēnesi turpinājās "Blē
žu šova" - komandas pēc "Mē
mā šova " parauga cīnījās par 
atjautīgākā un "blēdīgākā" 
kvarteta nosaukumu. 

# VADĪBNTEKJ -12. novem
brī notika pašpārvaldes vakars 
pirtā, kurā jaunie darboties gri
bošie studenti saistoša veidā ti
ka informēti par pašpārvaldes 
aktivitātēm. Vadībnieki plāno 
pieslēgties ekonomu radio. 

# VĒSTURNIEKIEM "fukse-
ne" izdevās, un kā pēc tās atzi
nuši trīs studenti no 4. kursa, 
kas veikli iekļāvās starp 140 
rukšiem: Tikai "izfuksēts" stu
dents ir īsts students" Pašpār
valde gatavo aptauju 1. kursu 
studentiem, lai noskaidrotu vi
ņu gatavību līdzdarboties fakul
tātes pašpārvaldē. 

ff ĶĪMIĶI atzīst, ka pirma

jiem kursiem nav interese par 
pašpārvaldi. 

# BIOLOGIEM pašpārvaldes 
vēlēšanas notiks reizē ar SP 
vēlēšanām 5. decembri. Noti
kusi "fuksene", tajā kā viesi 
piedalījās ķīmiķi ar savu kon
trolpunktu. 

# ĢEOGRĀFIEM 14. no
vembrī notika pirmo kursu 
prezentācija. Decembra sāku
mā tradicionāli notiks "Ģeo
grāfu nedēļa", kuras laikā Rī
gā notiks Pasaules ģeogrāfu 
kongress, diapozitīvu kon
kurss un cita veida aktivitātes, 
tai skaitā pašpārvaldes vēlēša
nas. Izveidojusies airēšanas un 
basketbola sekcija. 

# EKONOMISTI veido radio-
mezglu. Pašpārvaldes komanda 
pārstāvēja Universitāti Studen
tu dienā Jelgavā, kur konkursā 
par jautrāko un asprātīgāko ko
mandu ieguva otro vietu. 

(NE)ATKARlGIE EKSPERTI PAR 
PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMĀM 
"PAISUMS" 
Cīņas saraksts. Bet cik 

daudz studentu grib cīnīties, 
vairums grib jautru dzīvi. Pro
gramma grūti pārskatāma. Kā 
primāro izvirza iesākto projek
tu realizāciju - Studentu dar
ba biroja izveidošanu, Studen
tu atpūtas centra izveidi. Uz
sver informācijas aprites lomu 
- Studentu Padomes lapa, In-
fodienas pašpārvalžu pārstāv
jiem un sadarbību ar citām 
augstskolām. Studentiem no
zīmīgs varētu likties Pasnie
dzēju un mācību kursu novēr
tēšanas projekts, kas ļautu 
studentiem izvēlēties labākos 
pasniedzējus un kursus. Tā ari 
varētu būt "rozīnīte", kas pie
saistīs vēlētājus. 

Prognoze - balsotu kons
truktīvākie ekonomi, pedago
gi, psihologi, ģeogrāfi, vadībnie
ki un fizmati, cilvēki, kas in
formēti par SP darbību. 

KOSMOSA NOSLĒPU
MU ZINĀTĀJS CKNZ) 

Sajūta, ka programma gata
vota ātri, steigā. Tāpat kā pa
gājušajās vēlēšanās savu pro
grammu balsta uz tēzēm un so
lījumiem. NeordināriC'Atbal-
stīt Universitātes demokrati
zāciju, liberalizāciju, elektrifi-
kāciju, signalizāciju, radiāciju, 
defoliāciju, meliorāciju, amor
tizāciju, korbunkulizāciju!"), 
ideālisti ("Mūsu idejas vienmēr 
ir idejas!"), brīvdomātāji ("Mēs 
atbalstām Vilcienu Noslēpumu 
zinātājus, Saules brāļus, Garā 
vājos."). Par viņiem nobalsoju
šam studentam tiek solīts ab
solūts naktsmiers un viņi sola 

katram studentam savu alu, 
tomēr nav konkrētas koncep
cijas, kā to realizēt. Labs 
"āķis" vēlētāju piesaistīšanai 
varētu būt apsolītais karnevāls 
Mazajā ģildē. 

Prognoze - par šo sarak
stu varētu balsot ekscentriski, 
brīvdomātāju tipa cilvēki (vai 
tie, kas par tādiem izliekas) un 
vispār jautri cilvēki. Tie, kuri 
nevēlas pazaudēt laimīgu bēr
nību un vēlas iegūt garantijas 
kvalitatīvam naktsmieram 
Buļļu ielas "kojās" 

NACIONĀLĀ APVIENĪ
BA (NA) 

Par sava saraksta "lokomo
tīvi" izvēlējušies Māri Vītolu, 
solot, ka viņš aktīvi aizstāvēs 
studentu intereses. Bet kas iz
darīts līdz šim? Jūtams, ka Na
cionālās apvienības kandidāti 
aizskarti par iekšējo SP budže
ta sadali. Atrisinājums? "Stin
gra finansu kontrole LU SP." 
Tiek solīta izklaide, reforma, 
kas izdevīga studentiem nevis 
reforma reformas labad. Vēlē
tājiem gards kumoss var šķist 
NA atzinums, ka nākotne pie
der organizētiem studentiem, 
akadēmiskajām mūža organi
zācijām. 

Prognoze - par NA varētu 
balsot korporāciju un studen
tu vienību biedri, arī tie, ku
rus piesaistīs saraksta nosau
kums. 

Nobeigumā jāatzīmē, ka re
ti priekšvēlēšanu programmas 
atbilst tam, kas pēc ievēlēša
nas teāli tiek izdarīts. 

Pašreizējā Studentu 
padome (SP) tika ievēlēta 
pagājušā gada decembri, 
uzsākot darbību šī gada 
februāri. Nacionālā ap
vienība, Kosmosa noslē
pumu zinātājs un vēlēša
nu saraksts "Paisums"- tie 
bija trīs vēlēšanu saraksti, 
no kuriem 25 cilvēki kļu
va par SP locekļiem. 
Pozitīvi, ka Studentu pado
mē sāk darboties studenti, 
kuriem ir pieredze pašpārval
des darba organizēšanā. 2. 
un 3. martā notika SP semi
nārs "Plosti '96" Tā mērķis 
bija komandas veidošana un 
ideju radīšana jauniem pro
jektiem. Piedalījās ari studen
ti no fakultātēm, kurās vēl 
nebija pašpārvaldes - poten
ciālie dibinātāji. 

Ko Studentu padome ir 
devusi Universitātes stu
dentiem? 

Informācija: 
• Studentu padomei ir sava 
telpa - 106. telpa Raiņa bul
vāri 19. Tagad ikviens stu
dents var atrast Studentu pa
domi un iegūt viņu interesē
jošo informāciju. 
• Jaunajos tālruņu katalo
gos "Interinfo '97" un "Zaļās 
lapas '96797" ir ievietotas SP 
koordinātes. 
• "Universitātes Avīzē" tiek 
sagatavots pielikums "Stu
dentu padomes lapa" 
• No 5. līdz 7. jūlijam En
gurē SP kopā ar fakultāšu 
pašpārvaldēm rīkoja seminā
ru ar mērķi sapazīstināt Uni
versitātes aktīvākos studen-
tus,lai attīstītu sadarbību 
starp fakultātēm un SP 
• Infodienas - tās ir iespēja 
pašpārvalžu pārstāvjiem div
reiz mēnesī satikties, uzzināt 
par jaunumiem citās fakul
tātēs un Studentu padomes 
pieņemtajiem lēmumiem un 
izdarītajiem darbiem. 
• SP sadarbībā ar Krājban
ku veido informatīvu bukle
tu, kurā būs iekļauta infor
mācija par GLOBUS kartēm. 
• SP ir iesaistījusies NGO 
(nevalstisko organizāciju) 
centra darbā. Tas ļauj SP sa
darboties ar citām jaunatnes 
organizācijām, konsultēties 
ar speciālistiem par studen
tu sociālajiem jautājumiem 
un iesaistīties citu sabiedris
ko organizāciju pasākumos. 

Kultūra un atpūta: 
• Karnevāls Mazajā Ģildē 

28. martā. Vakara nagla bija 
vīriešu striptīza šovs, kurā pie
dalījās ari trīs SP locekļi. Stu
dentu atsaucība uz šādu tema
tisku pasākumu bija maza, ta
ču atnākušie nenožēloja savu 
izvēb. 
• Veselības diena Ķegumā 
18. maijā kopā ar "Universi
tātes Sportu" Tika ieviests 
jauns sporta veids "Pavasa
ra slēpojums" 
• Aristoteļa svētki 1. sep
tembri. SP sarīkotajā ballītē 
"Mēlē" ieradās necerēti daudz 
studentu. Pirmo kursu stu
dentiem, uzrādot SP apsvei
kumus, ieeja bija ar atlai
dēm. Vakara programmā bi
ja grandiozs salūts, Aristote
ļa atgriešanās, vizināšanās 
ar kuģīti un gaisa balonu, 
spēlēja un dziedāja grupa 
"Rebel" 
• Tiek plānots ierīkot Stu
dentu klubu SP īpašumā K. 
Valdemāra ielā 69. 

Izglītība: 
Projekts "Pasniedzēju un mā
cību kursu novērtēšana" Pa
redzēts veikt aptaujas visās 
LU fakultātēs izsniedzot an
ketas ar jautājumiem, kas at
tiecas uz mācībspēku darba 
un studiju programmu kvali
tāti. Tas palīdzēs mācībspē
kiem konstatēt sava darba 
stiprās un vājās puses un at
vieglos studentiem'C" kursu 
izvēli, vadoties pēc to kvalitā
tes. Projekts jau tiek izman
tots ekonomikas studiju pro
grammu akreditācijā. 

Finansiālie jautājumi: 
• Izstrādāts stipendiju sada
les paraugnolikums - stipen
diju sadalē galvenais kritērijs 
ir studenta vidējā atzīme, mi
nimālā stipendija ir Ls 8, 
maksimālā stipendija nav no
teikta, tā ir atkarīga gan no 
fakultātes stipendiju fonda, 
gan sekmīgo studentu skaita 
fakultātē. 
• Izveidota Nekustamā īpa
šuma grupa, kas nodarbojas 
ar SP īpašumu atgūšanu un 
apsaimniekošanu. 

Sociālās lietas: 
Uzsākta studentu Darba bi
roja izveide, lai palīdzētu 
studentiem atrast darbu gan 
studiju laikā, gan pēc augst
skolas beigšanas. 

Juridiskās lietas: 
Tika izveidots Fakultātes stu
dentu pašpārvaldes paraug

nolikums, lai atbalstītu un at
vieglotu studentu pašpārval
žu veidošanos fakultātēs. To 
var izmantot kā pamatu vei
dojot pašpārvaldes nolikumu. 
Līdzīgs paraugnolikums tiek 
veidots dienesta viesnīcu pa
špārvaldēm. 

Sadarbība: 
• LU vadība rēķinās ar SP 
kā ar partneri. 
• Kopā ar LSA tika organi
zēti divi mītiņi par obligātā die
nesta jautājumiem. Viedoklis 
nav viennozīmīgs, bet ir sva
rīgi, ka studenti ir kļuvuši ak
tīvāki. 
• Uzsākts projekts kopā ar 
Dānijas Studentu federāciju 
"Studentu loma un atbildība 
demokrātiskas sabiedrības 
veidošanas procesā" lai iz
veidotu izglītojoša tipa pro
grammu studentiem, kura 
tiks realizēta semināru, kon
ferenču un kursu veidā. Tiks 
izdota arī attiecīga izglītojo
ša literatūra. 
• Sadarbība ar Vācijas stu
dentu arodapvienību. 

Ko Studentu padome ir 
devusi mums? 
Radošus un darbīgus drau
gus, pieredzi, iespēju realizēt 
idejas. "Mūžā interesantākie 
gadi. Atvērās pasaule," tā In
ga Samoviča, Studentu pa
domes priekšsēdētāja, par 
darbošanos studentu pašpār-
valdēs. 
Tā ir iespēja iegūt kontaktus 
un sadarboties ar cilvēkiem, 
veidojot pamatu savai karje
rai. 

Šādi un tādi ieteikumi 
jaunajai SP: 
• Vairāk informēt studen
tus par SP, turpināt veidot 
SP tēlu. Pašpārvaldes fakul
tātēs ir iekustinātas. 
• Visu vienā gadā nevar 
izdarīt. 
• Svarīgi motivēt padomes 
locekļus tie varētu būt iz-
glītojoši semināri. 
• Kopā ar LSA turpināt risi
nāt kreditēšanas un transpor
ta kompensāciju jautājumus. 

SP priekšsēdētāja Inga Sa
moviča izteica cerību, ka nā
kotnē SP varētu līdzināties 
Eiropas universitāšu Stu
dentu padomēm, un lai nā
kamā SP būtu spējīga turpi
nāt iesākto un uzsākt jaunu 
ideju realizāciju. 
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Nacionālā apvienība 
Pmtabakāmpārmoķmml 

Līdz šim paveiktais 
Vairāki no mums bijuši jau līdzšinējā LU Studentu padomē (LU SP). 

Tā kā bijām mazākumā, ne viss iecerētais īstenots. Tomēr. 
• radušās daudzas fakultātes studentu pašpārvaldes, kas pašas da

la stipendiju fondu, nevis to noteic dekāns vai LU SP; 
palielinājusies LU ietekme Latvijas Studentu apvienībā, ziņas par 
studijām, semināriem, konferencēm ārzemēs kļuvušas plašāk pie
ejamas; 

• mūsu cilvēki veikuši reālu darbu LU SP īpašumu atguvē, tur iekār
tosim studentu klubu un ēstuvi. 
Mūsu gads 
Mēs zinām, ko vēlamies - labākas pārmaiņas. 
Mūsu gads būs tāds: 

• aktiva studentu interešu aizstāvēšana, izmantojot mūsu balsi valdī
bā un parlamentā - Miri Vītolu; 

• saprātīgu LU reformu atbalsts - lai tās ir izdevīgas studentiem, nav 
vērts reformēt reformas labad; 

• students bez izklaides nebūs students - karnevāls Mazajā ģilde, 
vesefibas diena Ķegumā un Aristoteļa svētki ir tikai sākums; 

• stingra finansu kontrole LU SP - nauda vairs nedrikst pazust vairā
kuma "savējo" tēriņiem un ārzemju braucieniem; 

• cieša sadarbība ar fakultātes studentu pašpārvaldēm - mēs paši 
nākam no tām; 

• pilnvērtīgi izmantosim studentu labā savas iespējas Satversmes 
sapulcē. Senātā un citās LU institūcijās; 

• viens likums, viena taisnība visiem arī LU SP - likumu un Ilgtermiņa 
interešu prioritāte pār dažu personu mirkļa izdevīgumu; 

• akadēmisko mūža organizāciju lomas atzīšana - nākotne pieder 
organizētiem studentiem; 

• LU lomas nostiprināšana Latvijas Studentu apvienībā - galvenajā 
Latvijas studentu organizācijā; 

• iekšējā demokrātija LU SP - proporcionalitātes principa un mazā
kuma viedokļa ievērošana. 

ffōdtmāfōs apvienības programma 
ir labāku pārmaiņu programma 

LU studējošajiem latviešiem un Latvijas pilsoņiem, 
īstenosim to kopā! 

VĒLĒŠANU SARAKSTS 'PAISUMS" 
Jau iepriekšējās vēlēšanās "Paisums" ieguva balsu vairākumu 

Studentu padomē (SP). Savā darbības laikā mēs jau esam daudz 
izdarījuši un pierādījuši, ka esam darboties spējīgi, iesākta virkne 
projektu. Lai īstenotu jau iesākto, mēs atkal kandidējam Studentu 
padomes (SP) vēlēšanās. 

1 ..Realizēt tesžĶtos prgjgktMsĻ 

• Studentu darba biroja izveidošana 
Pašreiz jau ir izstrādāta darbības programma un iespējamais darbības mehānisms, 
lai dotu studentiem iespēju iegūt gan pastāvīgu darbu, gan darbu studiju laikā. 
• Bijušo SP īpašumu atgūšana 
Jau ir sagatavots līgums ar LU par Valdemāra ielas SP ēkas pārņemšanu un viens 
no reālākiem projektiem būtu Studentu atpūtas centra izveide šajās telpās. 

• Turpināt un pilnveidot iesāktās tradīcijas, organizējot 
izklaides pasākumus 
Aristoteja diena, Studentu dienas. Veselības dienas. Valentīna diena, Mis Latvijas 
Universitāte, Karnevāls. 
2. Celt studentu sabiedrisko aktivitāti: 

• Veicināt jaunu studentu pašpārvalžu veidošanos 
fakultātēs, kopmītnēs un atbalstīt jau esošās 
Pašlaik LU jau ir 10 fakultāšu pašpārvaldes, no kurām piecas ar SP atbalstu 
nodibinājušās pēdējā gada laikā. Ceram sadarboties ari ar Teoloģijas un Juridiskās 
fakultātes pašpārvaldēm. 

• Veicināt Informācijas apriti un nostiprināt sadarbību 
starp pašpārvaldēm, Studentu padomi un LU vadību 
Regulāri notiek t.s. Info dienas, kurās pašpārvaldes un SP apmainās ar pieredzi un 
informāciju par fakultātēs un LU notiekošo. 
3. Palielināt studentu lomu lēmumu pieņemšanā LU 

• Aktīvāk un uzstājīgāk paust studentu viedokli par visiem 
LU risinātajiem jautājumiem 
SP jāpauž ne tikai savu viedokli, bet jāpārstāv visu studējošo intereses, tāpēc 
regulān jārīko aptaujas, diskusijas ar studentiem, pašpārvaldēm, ieviešot pasniedzēju 
un mācību programmu novērtēšanu. Tiks pilnveidots jau iesāktais projekts "Pa
sniedzēju un kursu novērtēšana", kas dos iespēju studentiem izvēlēties labākos 
pasniedzējus un kursus. 

• Pilnībā izmantot studentu tiesības darboties Senātā 
• Prasīt, lai paredzamās LU reformas nodrošinātu 
patiesu studiju procesa uzlabošanu, dotu reālu labumu 
studentiem 
4 Smest studentiem pilnīgu informācim par to. kas notiek LU SP: 

• Par sadarbību ar Latvijas Studentu Apvienību (LSA), 
citām augstskolām, valsts institūcijām. 
Sadarbojoties ar LSA. ir iespējams turpināt risināt transporta kompensāciju jautā
jumu. 

• Turpināt informēt par notiekošo, piedaloties Studentu 
Padomes lapas veidošanā. 
Mēs pierādīsim, ka mūsu Universitāte ir labākā un varo-

šākā augstskola Latvijā ! 

Nacionāla apvienība 
Nr. Vērds, uzvārds 
1. Māris Vītols 
2. Aig^Purinš 
3. Jānis AocšLns 
4. Agiuja Vēsma 
5. Ritvars Eglāja 
6- Māfia Zairniož 
7 Armands Kociņš 
8. MikusArSjs 
9. Ģirts Kurmitis 
10. AndrisPetereons 
11. Juris Pauiiņš 
12. JurisOsns 
13. Rūdolfi»Vērdiņš 
14. Raimonds Bunduļa 
15. Agra Pūriņā 
16. IevaDzenite 

17. Zaiga Knple 
"Paisums" 

Nr. Vārds, uzvārds 
1. Sarmīte Narņidka 

2. IngaSamoriēa 

3. Aigars Nords 
4. Ildze Straume 
5. Edīte Kalniņa 
6. Elita Baklāne 
? . Iveta Skudra 
8. Ingars Liepiņa 

9. Sandra Siņicina 
10. GunvaldīsSkrastiņa 
11. Maija Docenko 
12. Gints Āboltiņā 
13. Gatis GraubiņS 
14. Liene Sterniniece 
15. Ģirts Freibergs 

16. Sandris Skreitulis 
17. Rihards Vļasovs 

18. Normunds Vigulis 
19. Raimonds Tāle 
20. Oskars Mazulis 

21. Valdis Spubs 
22. Sandra Valaine 
23. Andris Betlers 
24. DinaGabrānova 

25. Lauma Rode 

Fakultāte, kurss 
Vēstures un fíkso&jas, mag 1. kurss. 
Ģeogrānjas un Zemes zinātņu, 2. korss. 
moloģijas, 4. kuras. 
Vēstures un filozofijas, 2. kurss. 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, 4. kurss. 
Bioloģijas, 4. kurss. 
Filoloģijas, 2. kurss. 
Vēstures un filozofijas, 2- kurss. 
Juridiskā, 2. kurss. 
Filoloģijas, mag. L kurss. 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, mag. 1. kurss. 
Juridiskā, 3. kurss. 
Teoloģijas, 4. kurss. 
Vēstures un filozofijas, 2. kurss. 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, 3. kuras. 
Vadības un ekonomiskās informātika», 
2. kurss. 
Vēstures un filozofijas, 2. kurss. 

Fakultāte, kurss 
Vadības un ekonomiskās informātikas, 
3. kurss. 
Vadības un ekonomiskās informātikas, 
maģ. 1. kurss. 
Ekonomikas, 3. kurss. 
Fizikas un matemātikas, 4. kurss. 
Pedagoģijas un psiholoģijas, 4. kurss. 
Ekonomikas, 2. kurss. 
Fizikas un matemātikas, 3. kurss. 
Vadības un ekonomiskās informātikas, 
2. kurss. 
Pedagoģijas un psiholoģijas, 2. kurss. 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, 2. kurss. 
Vadības un ekonomiskās informātikas, 
4. kursa. 
Ekonomikas, 2. kurss. 
Fizikas un matemātikas, 3. kurss. 
Pedagoģijas un psiholoģijas, 2. kurss. 
Vadības un ekonomiskās informātikas, 
3. kurss. 
Ekonomikas, 3. kurss. 
Vadības un ekonomiskās informātikas, 
3. kurss. 
Fizikas un matemātikas, maģ. 1. kurss. 
Ekonomikas, 1. kurss. 
Vadības un ekonomiskās informātikas, 
2. kurss. 
Fizikas un matemātikas, maģ. 2. kurss. 
Pedagoģijas un psiholoģijas, 2. kurss. 
Ekonomikas, 1. kurss. 
Vadības un ekonomiskās informātikas, 
2. kurss. 
Ekonomikas, 1. kurss. 

Kosmosa noslēpumu zinātājs 
Fakultāte, kurss 
Bioloģijas, 4. kurss. 

Bioloģijas, maģ. 2. kurss. 
Ķīmijas, 3. kurss. 
Pedagoģijas un psiholoģijas, 3. kurss. 
Ķīmijas, 2. kurss. 
Fizikas un matemātikas, 2. kurss. 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, 1. kurss. 
Bioloģijas, 1. kurss. 

Nr. Vārds, uzvārds 
1. Didzis Ustups 
2. Pēteris Evarts-

Bunders 
3. Agnese Rabeviča 
4. Ivars Boreiko 
5. Uģis Meldera 
6. Annele Slišāne 
7 Ričards Lācis 
8. Edgars Piļāns 

Vēlēšanas klāt! 
LU Studentu padomes vēlēšanas notiks ceturtdien, 5.decembri. 
No 8.15 līdz 16.30 balsot varēs savā fakultātē. 
No 17.00 līdz 20.00 balsot varēs LU Studentu padomē Raiņa bulvāri 
19-106. 

Latvijas Universitātes Studentu padomesvēlēšanu saraksta 

KOSMOSA NOSLĒPUMU 
ZINĀTĀJS 

priekšvēlēšanu programma 
Tēzes 

1. Mēs nesolam daudz, bet labu! 
2. Mēs zinām, kas jādara! 
3. Mūsu idejas vienmēr ir idejas! 
4. Katram studentam savu alu! 
5. Kurš nezina neko par mums, tam jau ir par vēlu kaut 

ko vispār uzzināt! 

Solījumi 
1. Nemainīt Studentu padomes lomu studentu dzīvē! 
2. Atbalstīt Universitātes demokratizāciju, liberalizāciju, 
elektrifikāciju, signalizāciju, radiāciju, defoliāciju, melio
rāciju, amortizāciju, korbunkulizāciju! 
3.Dalīt stipendijas par brīvu! 
4. Novest visas iesāktās lietas līdz galam ja ne labāk, 
tad citādāk, nekā citi! 
5. Jebkuram par mums nobalsojušam studentam tiek ga
rantēts absolūts naktsmiers un laimīga bērnība! 
6. Organizēt karnevālu Mazajā Ģildē! 

P.S. Mēs atbalstām Vilcienu Noslēpumu Zinātājus, Sau
les brāļus, Garā vājos. 

STARPTAUTISKS 
SEMINĀRS 

No 15. līdz 20. oktobrim Sta
ra Dabrovā (Polija) notika 
starptautisks seminārs "Aug
stākās izglītības problēmas'', 
kurā piedalījās studenti no da
žādu valstu augstskolu studen
tu pašpārvaldēm. LU SP pār
stāvēja Ģirts freibergs. 

Ši semināra galvena doma 
mja veicināt pieredzes apmai
ņu. Svarīgākie jautājumi, par 
ko notika diskusija, bļja: 
• studentu sociālais nodrošinā

jums; 
• studentu organizāciju struk

tūra; 
• ārzemju studenti augstsko-

Kā pastāstīja Ģirts Frei
bergs, tika gūtas vairākas vēr
tīgas idejas, kas noderēs LSA, 
izstrādājot "Studentu sociāli 
nodrošinājuma koncepciju", lai 
pamatotu studentu kreditēša
nas nepieciešamību un veidu, 
kā to veikt. 

LU SP SĒDĒ 
12. novembrī notika kārtē

jā SP sēde. Galvenie jautāju
mi, par ko informēja prezidijs, 
bija šādi. 

—Transporta kompensācijas 
- SP gatavo argumentus, ko 
iesniegt Satiksmes ministrijai, 
kuri atspēkotu Satiksmes mi
nistrijas iebildumus pret 50% 
cenas atlaidi studentiem sa
biedriskajā transportā. Kā tei
ca Ģirts Freibergs - ir vajadzīgs 
dzīvs dialogs, nevis "apmētāsa-
nās" ar vēstulēm. 

- Armija. Kā zināms, Valsts 
prezidents Guntis Ulmanis ir 
pieprasījis Saeimai atkārtoti 
caurskatīt likumu "Par obligā
to valsts dienestu". Tātad - dis
kusija par šo tēmu vēl nav bei
gusies. 

Atkal tiek aktualizēti noti
kumi saistībā ar 2. septembra 
studentu akciju, proti, Saeimas 
mandātu komisija ir pieprasī
jusi Rīgas apgabala ģenerālpro
kuratūrai ierosināt adminis
tratīvo lietu pret LSA, jo noti
kušais mītiņš nav bijis līdz ga
lam juridiski noformēts. 

Bez tam ir pieprasīts ierosi
nāt krimināllietu pret tiem in
divīdiem, kuri 26. DC necienīgi 
izturējās pie Brīvības piemi
nekļa. 

Vēlākā sēdes darba kārtībā 
2. lasījumā apstiprināja "LSA 
uzbūves optimizēāanas priekš
likumus", kā arī LU un LU SP 
līgumu par ēku K.Valdemāra 
ielā 69, kas paredz, ka attiecī
gā ēka ir LU SP īpašums. 
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