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JAUNUMI FAKULTĀTES 

Universitātes Senāta 
zālē skan ārsta zvērests 

Ir 2 0 0 0 . gada 2. februāra vakars. Universitātē virmo 
pacilāts nemiers . Vecajai Alma mater šodien svarīgs uz
devums - atkal "bērn i " jāizvada dzīvē. . . Sirmā Alma 
mater to darījusi jau daudzkārt, tomēr šī reize ir nepa
ras ta . . . To neaizmirsīs neviens, kas bija šo mirkļu lieci
nieks. No līdzīgiem notikumiem šo atšķir v ienre iz ība . 
Pēc pusgadsimta Alma_ mater atkal izvada Medicīnas fa
kultātes absolventus. Četri "drosmīgie", kas pirms M e 
dicīnas akadēmijas absolvēšanas nolēma pārnākt uz Lat
vijas Universitāti, lai sajustu " ī s to " Universitātes elpu 
un iegūtu kāroto Latvijas Universitātes diplomu. 

Tieši pīkst. 18.00 Senāta zālē ienāk mantijās tērptie 
L U rektors profesors J . Zaķis, Medicīnas fakultātes de
kāns profesors U. Vikmanis un Gala pārbaudījumu komi
sijas priekšsēdētājs , medicīnas firmas Amerilat prezi
dents A. Švarcbergs. Pie lielā Senāta galda vietas ieņē
muši profesori un docenti, aiz viņiem - viesi, bet priek
šā, goda vietās, viņi - četri jaunie ārsti: Ilārs Freimanis, 
Marita Lukšēvica, Uldis Kažajevs un Irina Vdovičenko. 

Senāta zāli grezno Latvijas Universitātes un Latvijas 
Valsts karogi, laimīgi satrauktajos absolventos no por
tretiem pie sienas vērtējoši noraugās 14 līdzšinējo rek
toru se jas . Skan Universitātes himna, un svinīgo sanāk
smi atklāj M F dekāns profesors U. Vikmanis, teikdams, 
ka šī neaizmirstamā diena sakrīt ar vēl kādu vēsturisku 
notikumu - tieši pirms 8 0 gadiem - 2. februārī Latvijas 
Universitātē nolasīja pirmo lekciju anatomijā medicīnas 
studentiem. L U rektors, profesors J . Zaķis, uzrunājot 
klātesošos, atgādināja: " Š ī ir otra aizkustinošā diena pēc 
tās, kad es paziņoju, ka Universitātē atkal ir Medicīnas 
fakultāte." 

Sirsnības pilnus vārdus absolventiem saka M F prode-
kāne profesore I. Rumba un citē sava skolotāja profeso
ra Ivara Ebela vārdus: "Galvenais ārsta darbā ir godprā
tība un profesionālā kompetence . " Tālāk profesore liek 
atcerēt ies Zentas Mauriņas teikto: "Ar labestību un pa
cietību var panākt daudz vairāk nekā ar spēku un vil-
tu . 'Trodekāne nobeidz ar Hipokrāta sentenci latīņu va
lodā: Vita brevis est , ars longa. . . ("Dzīve īsa ir, māksla 
(ārsta) gara" ) . 

Prorektors profesors J . Krūmiņš pateicās par paveik
to, fakultātes izveidē profesorei I. Rumbai un profesoram 
U. Vikmanim, savu runu nobeidzot ar: VTVAT, C R E S -
CAT, F L O R E A T U N I V E R S I T A S L A T V I E N S I S I N A E T -
H E R N U M ! 

Veiksmi un izturību jaunajiem ārstiem velēja profe
sors M. Mihelsons un profesore R. Ligere. Un tad klāt 
visatbildīgākais mirklis. Dekāns uzaicina fakultātes ab
solventu Ilāru Freimani nodot ĀRSTA SVINĪGO ZVĒ
R E S T U . 

Senāta zāli pārņem svētsvinīgs klusums un tad at
skan: " E s , Ilārs Freimanis, Latvijas Valsts un Latvijas 
tautas priekšā svinīgi z v ē r u . . . palīdzēt katram cietējam, 
nešķirojot tos pēc rasu vai tautību piederības, ne ari po
litiskajiem uzskat iem. . . z v ē r u ! " 
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Pēc zvēresta nodošanas jaunais ārsts no rektora sa

ņem diplomu par ārsta grāda piešķiršanu... 

LU MF Studiju padomniece IEVA REINHOLDE 

Tā par studentiem, kas lekciju laika sūtīja zīmītes 
meitenēm, mēdza teikt habilitētais ekonomikas doktors 
profesors JĀNIS P O R I E T I S . 

Profesoru Jāni Porieti pazīst daudzi, j o viņš vienmēr 
ir enerģisks, ideju un nodomu pārņemts. Šobrīd profe
sors nolēmis sevi oficiāli piepulcināt pensionēto profe
soru pulkam. 

Šobrīd Jāņa Porieša kungs pilda Latvijas Pensionāru 
Federācijas priekšsēdētāja amatu, taču gatavojas šo pos
teni nodot kādam citam. Nesen nāca klajā viņa sastādī
tais krājums "Latvi jas pensionāru dzīve un darbība", kas 
sagatavots Help International projekta ietvaros. Vērojot 
šo vitālo kungu, grūti pieļaut domu, ka viņa padomus 
vairs studenti lekcijās nedzirdēs, taču paliek iespēja 
konsultēt. Ekonomikas un vadības fakultātes mājīgajā 
kafejnīcā 28 . janvāra vakarā profesoram paldies teica gan 
L U rektors J . Zaķa kungs ar kundzi, gan fakultātes de
kāns E . Vasermaņa kungs, gan bijušie studenti un taga
dējie pasniedzēji, gan citi kolēģi un aicinātie draugi. 

Rektors atcerējās Jāni Porieti kā bijušo Ekonomikas 
un Juridiskās fakultātes dekānu, kad viņa vadības laikā 
Raiņa bulvāri 19 tika atrastas telpas fizikas eksperimen
tālajām laboratorijām. 

Kolēģi sumina profesoru Jāni Porieti - atmiņai 
dāvinot gleznu 

Profesors G. Libermanis atzina kolēģa drosmi atbal
stīt viņu padomju laikos, kad viņš rakstīja disertāciju par 
jaunlatviešiem, jo savas nodevas sistēmai nācās atdot arī 
profesoram Jānim Porietim. Kolēģi atcerējās Jāni Porie
ti kā labsirdīgu un iejūtīgu vadītāju. Labu diplomātu un 
analītiķi. 

Viņš ilgus gadus bijis arī LVU Politekonomijas kated
ras vadītājs, pēdējos gadus strādājis L U Ekonomikas 
teorijas katedrā. 

Profesors ziedus un bučas saņēma no dažādu paaudžu 
sievietēm. Un, šķiet , katra gribēja tā mīļāk piespiest vai
gu, jo , kā atzina bijušās studentes un kolēģes - profesors 
allaž ļoti labi pratis saprasties ar s ievietēm un mācēj is 
labi skūpstī t ies . . . 

Ka viņam patikušas un galvenais vēl patīk sievietes -
nenoliedza arī pats Porieša kungs. Jāni Porieti nevar ie
domāties ari bez dziedāšanas, j o ļoti ilgus gadus dziedāts 
kori " T ē v z e m e " . Tādēļ neizpalika dziesmas ari šajā tik
šanās vakarā. 

Pie pārējām kaislībām jāmin profesora patika uz rak
stīšanu. Studentu gados bijis aktīvs laikraksta "Padomju 
S tudents" feļetonu autors ar pseidonīmu Piparu Janka, 
vēlāk darbojies redkolēģijā. Āri šobrīd profesors zina, 
kur atrodas "Universi tātes Avīzes" redakcija, un ir mū
su viesis. Par to mums, protams, prieks. Pašreiz top grā
mata par darba mūžu Latvijas Universitātē no 1951 . ga
da, un tā vien liekas, ka tajā netrūks ari kaut kas piparots 
un interesants. 

ILZE BRINKMANE 

Mīlestības svētki 
1 4 . februār i A m e r i k ā , K a n ā d ā , M e k s i k ā , L ie l 

bri tāni jā , F r a n c i j ā , Austrāli jā svin s v ē t ā Valentī
n a dienu. P a m a z ā m šī t radīc i ja i e v i e š a s ar i L a t 
vi jā - k a d iemīlējušies pasniedz v i e n s o t r a m z ie 
dus un d ā v a n i ņ a s . . . 

Mīlest ība v a r būt dažāda, t ika i n e visu v a r m ī 
lēt . Var g a r š o t z e m e n e s , v a r p a t i k t k a ķ i , v a r j ū s 
m o t p a r mūziku , v a r apbrīnot k l u s u m u . . . 

Mīlēt , m a n u p r ā t , v a r t ikai c i l v ē k u s , s a v u z e 
m i . Ar ī n e m ī l ē t . 

I r m ū ž a m neatbi ldētais j a u t ā j u m s : k a s ir m ī 
les t ība? Daži rod atbildes: m ī l e s t ī b a - t a s i r 
D i e v s , m ī l e s t ī b a ir m ā k s l a , m ī l e s t ī b a ir j ū t u 
p r i e k s . . . M a n šis pēdējais p i e ņ ē m u m s šķiet v i s 
t u v ā k a i s . 

Tu smaidi , Tu j ū t i e s paci lājoši , viegli un t a j ā 
p a š ā la ikā j ū t i e s s t iprs , j a k ā d u mīli v a i mīl Tevi . 
Tu jūt i pr ieku, vieglu s a t r a u k u m u , pat bijību, 
k a d a t g r i e z i e s m ā j ā s no t ā l i e m c e ļ i e m . - N e k u r 
n a v t ik labi k ā m ā j ā s , - t a d Tu s a k i . 

J a Tu pasniedz r o k u k ā d a m , k a s j ū t a s n e d r o š i 
v a i n e a i z s a r g ā t i - Tu ari jū t i m ī l e s t ī b u p r e t līdz
c i lvēku, j o t a j ā brīdī Tu esi g a n d a r ī t s , k a k ā d a m 
varē j i palīdzēt . Un neviļus Tu j ū t i p r i e k u , j o p r i e 
c ā j a s a r i t a s o t r s . 

Visbiežāk m ū s s a t r a u c n e g o d ī g a s , n e k a u n ī g a s 
u n nelabvēl īgas c i lvēku s a v s t a r p ē j ā s a t t i e c ī b a s . 
T a s ir mī les t ības pretpols . 

Sāpīgi j ā p ā r d z ī v o , j a a r n e c i e ņ u , nesaudzīgi u n 
pos toš i i z t u r a s p r e t Tavu z e m i . Z e m i v a r v i s p ā r 
ināt a r i k ā t a u t u , valodu, n e t ika i ģ e o g r ā f i s k o 
v i e t u k a r t ē . 

G a n d a r ī j u m u un prieku sniedz d a r b s , k u r š T e v 
p a d o d a s u n k u r u prot n o v ē r t ē t a r i c i t i . 

K ā j ū t a m i e s līdzcilvēku vidū, s a v ā z e m ē u n 
d a r b a vidē? 

N e d a u d z p a r t o ar ī 

ILZE BRINKMANE 

Interviju ar absolventiem lasiet 2 .Ipp. 



universi tātes 
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Mīlestība ir sarežģītāka neka ekonomika 
LINDA ADAMAITE, meite

ne , kura pirms neilga laika, 
daudz nedomājot, ziemas laikā 
metās ūdenī un izglāba divus 
zēnus, ir starp mums - Univer
sitātes studentiem. Linda mācās 
LU Ekonomikas un vadības fa
kultātes 3 . kursā. Cilvēks ir tik 
liels, cik lieli ir viņa darbi. 

- Kāpēc izvēlējies tieši ekono
mikas studijas? 

- Pēc skolas beigšanas man bija 
vairākas idejas par to, ko mācīties 
tālāk - filosofiju, medicīnu, ekonomi
ku, tomēr paliku pie pēdējās. Nees
mu vīlusies ari par savu lēmumu 
pāriet uz Eirofakultāti. 

- Kas raksturo tavus studiju 
biedrus? 

- Viņi ir ļoti dažādi, taču kopīgais 
ir tas, ka paralēli studijām viņi ari 
strādā, ir ļoti aizņemti, neatliek tik 
daudz laika atpūtai, pašiem sev. 
Ekonomikas studentus raksturo 
mērķtiecība. 

Lekciju klausīšanos var apvienot 
ar darbu. Ekonomikas un vadības fa
kultātē daudzi tā ari dara; patiesībā 
neko labu par studijām tas neliecina. 
Esmu tikusies ar ekonomikas stu
dentiem no Tartu universitātes un 
no Viļņas, tur viņi pārsvarā visu lai
ku un pūles velta mācībām. 

Pie mums lekciju pierakstus var 
nokopēt cits no cita, "iekalt" to, ko 
teicis pasniedzējs. Darbu ar mācī
bām ir iespējami, bet grūti apvienot, 
it īpaši Eirofakultātē. 

Visiem maniem kursabiedriem ir 
labas attiecības, bet tās nav pārāk 
tuvas. Kopīgas ballītes un tikšanās 
notiek ļoti reti, varbūt tur vainojams 
ari laika trūkums. 

Man īpaši nepatīk priekšstats par 
ekonomistiem, ka viņi ir tādi cilvēki, 
kurus interesē tikai nauda, un ka 
studēt ekonomiku ir kaut kas 
ārkārtīgi negatīvs. Nauda arī ir 
būtiska, bet nedomāju, ka tā ir vis
svarīgākais. 

Mani personīgi īpaši interesē 
makroekonomika; no pasniedzējiem 
ļoti interesants šķiet Hansens no 
Dānijas ar savu humoru un ironiju. 
Viņam galvenais ir, lai priekšmets 
tiktu izprasts, nevis tikai "iekalts". 

- Vai pēc tam, kad izglābi 
bērnus, tavā dzīvē ir notikušas 
kādas pārmaiņas? 

- Bija ļoti dīvaina sajūta, kad 
pēkšņi vienā dienā man tādu uz
manību pievērsa prese un televīzija. 
Pēc šī gadījuma mani apsveica dau
dzi draugi, kursabiedri - tas bija ļoti 
patīkami. Aizdomājos par jautājumu, 
kā tas ir, kad iet bojā kādu vecāku 
bērns. 

- Vai šaubījies ta jā brīdī? Vai 
ļoti riskēji? 

- Tas notika tik ļoti ātri, ka ne
paspēju neko izdomāt. Neviens ne
var būt par sevi īsti drošs, ko viņš 
šādā situācijā darīs; var iepazīt sevi 
no pavisam citas puses. 

Tas bija viens moments - ūdenī 
bija bērni, un es skrēju viņiem 
palīgā. Bija kritisks bridis, kad viņi 
man apķērās apkārt un mēs visi U"īs 
atradāmies zem ūdens, tad es no
domāju, ka varbūt esmu pārvēr
tējusi savus spēkus. Labi, ka man 
palīdzēja kāds vīrietis, pametot vir
vi. Pēc tam mani aizveda uz slimnī
cu, sasildīja un sašpricēja, es pat ne-
saaukstējos. Domāju, ka ar dzīvību 
es neriskēju, varbūt vienīgi ar ve
selību. 

Draugi par mani bija ļoti pārsteig
ti, ari es pati par sevi. Vēlāk man pie
zvanīja zēnu māte, pateica paldies. 

Vispār es dzīvē neesmu bieži 
riskējusi. 

Pirmās dienas pēc šī notikuma es 
atkal un atkal domāju par to, ana
lizēju, varbūt varēja to izdarīt vēl 
labāk. īstenībā man varbūt vienkārši 
vajadzēja priecāties par to, ka bērni 
ir dzīvi. Tagad no šīm pārdomām es
mu mazliet distancējusies. 

- Kāda vieta ir šaubām tavā 
dzīvē? 

- Ļoti būtiska, es vienmēr daudz 
šaubos, reizēm varbūt pat pārāk. 
Domāju, ka šaubas ir vajadzīgas. 
Cilvēki, kas ir pārāk ieciklējušies un 
pārliecināti par savu patiesību, var 
"satrunēt". Ik pa bridirn ir būtiski 
revidēt savus uzskatus. Šaubas var 
kļūt traucējošas tad, ja ir kāds 
mērķis, bet tu laiku pa laikam ska
ties atpakaļ. 

- Kāda tev ir sajūta tagad, kad 
esi nokļuvusi sabiedrības uz
manības centrā? 

- Tā ir dīvaina sajūta. Galve
nokārt jūtos apmulsusi. Patīkami ir 
tas, ka esmu nokļuvusi preses slejās 
ar izdarītu labu darbu. 

- Vai jūties labi sabiedrībā, 
vidē, kurā esi? 

- Jā, jo sabiedrība sastāv no tik 
dažādiem cilvēkiem, ka katrs var 
šeit atrast savu vietu; es tādu esmu 
atradusi. 

- Kādas tev šķiet attiecības, 
kas šobrīd valda starp jauniem 
cilvēkiem? 

- Tagad ir daudz citādāk, nekā bi
ja mūsu vecāku jaunības laikos, kad 
studiju gadi skaitījās tie skaistākie. 
Tagad katrs ir vairāk par sevi, maz 
kopīgu studentu pasākumu. 

- Kas tev pašai ir svarīgs? 
- Viss, kas mani padara laimīgu, 

nāk nevis no mācībām, darba, bet 
galvenokārt no attiecībām ar cil
vēkiem - labām attiecībām ģimenē, 
ar draugiem, mīlestība. 

- Kas ir mīlestība? 
- Manuprāt, mīlestība ir pati sa

režģītākā lieta, vēl sarežģītāka nekā 
ekonomika. Izskaidrot, kāpēc ie
mīlas tieši tajā cilvēkā vai kāpēc 
mīlestība beidzas, nevar - tas ir tik 
neskaidri. Katrs mīl pa savam, katra 
mīlestība ir citādāka. 

- Ko tu dari brīvajā laikā? 
- Tiekos ar draugiem, klausos 

mūziku. Mans hobijs ir mākslas 
vēsture, īpaši interesē XIX gadsim
ta beigu, XX gadsimta māksla. Tieši 
šis laiks mani interesē ar to, ka vairs 

nav ļoti stingri no
teiktu kanonu, var 
attīstīties oriģina
litāte, bet oriģina
litāte nav noteico
šais, kā tas ir mūsu 
laikos. Mūsdienās 
mākslinieki ir ne
apskaužamā situ
ācijā - tik daudz kas 
jau ir bijis pa
rādīts; noteicošais 
kļūst parādīt savu 
stilu. Mūsdienās 
zīmēt vāzi ar puķēm vairs nešķiet 
oriģināli. 

Brīvajā laikā lasu grāmatas. Vis
pirms izlasu pēcvārdu, tad kritiķu 
atsauksmes, tad lasu ari pašu grā
matu. Patīk ceļot, pārsvarā esmu 
ceļojusi kopā ar vecākiem ar telti un 
m; šīnu pa Eiropu. Esmu ceļojusi pa 
Latviju ar stopiem. Mans sapnis 
būtu aizbraukt uz Āfriku. 

Jaunā gada sākumā es paņēmu la
piņu un uzrakstīju deviņpadsmit 
mērķus, ko vēlos piepildīt, starp 
tiem bija ;irī vēlēšanās izbraukt upi 
laivā, iemācīties braukt ar slēpēm 
no kalna, apceļot Lietuvu. Tie visi ir 
reāli mērķi. 

- Kādas īpašības tu vēlētos 
redzēt savos tuvākajos cil
vēkos? 

- Tas ir tik iracionāli, kā tu satiec 
cilvēku un ar viņu izveidojas drau
dzība vai ari nē. Nedomāju, ka ir 
iespējama kādu konkrētu vēlamo 
īpašību klasifikācija. Ir labi, ja ir vai
rāki draugi - varbūt uz vienu draugu 
nevar paļauties, bet viņam ir simts 
citu labu īpašību. 

Mani draugi ir no juristiem, so
ciologiem, psihologiem, mākslas 
vēsturniekiem. Protams, ari no ma
na kursa. Profesija, ja ari par to ne
runā, iespaido vispārējo skatījumu. 
Piemēram, ārsti visās problēmās 
meklē diagnozi un risinājumu. Savs 
skatījums uz dzīvi ir ekonomistiem, 
māksliniekiem. 

- Vai tu uzticies savām jūtām? 
- Jā, uzticos, bet bieži pārbaudu 

tās ar prātu. 
Kad es gāju glābt zēnus, bija tieši 

pusčetri, bet man līdz četriem bija 
jānodod dokumenti mācībām Vācijas 
universitātē. Protams, tajā dienā ne
kas nesanāca, un, k.< 1 aiznesu doku
mentus nākamajā dienā, tos vairs 
nepieņēma. Toreiz man bija sajūta, 
ka man nevajag braukt uz Vāciju, un 
es arī par to īpaši necīnījos. 

Vasarā bija gadījums, kad no
kļuvu avārijā, bet neviens necieta, 
vienkārši bija tāds moments, kad 
mūsu mašīnai priekšā bija kravas 
furgons. Pēc tādiem brīžiem sāc 
pārdomāt, kas dzīvē ir būtisks un vai 
tas, ko tu dari, tiešām ir tas, ko gribi 
darīt, vai laiks netiek izniekots 
veltīgi. 

- Kādi ir tavi nākotnes plāni? 
- Nākotnē es gribētu iegūt labu 

izpratni par savu profesiju, lai varētu 
labi darīt savu darbu. Gribētos 
iemācīties ari valodas. Tādas lietas 
kā draudzība, mīlestība, šķiet, īpaši 
nepakļaujas plāniem. 

- Novēlējums studentiem? 
- Novēlu priecāties par šo dzīvi 

visiem - gan studentiem, gan pa
sniedzējiem. 

- Vai pati tu proti priecāties? 
- Jā, es cenšos. 

Intervējusi -
ANDA LASE 

U z t r a u k u m s bija l iels 
Svinīgs notikums bija 2. feb

ruāri, kad LU at jaunoto M e 
dicīnas fakultāti absolvēja pirmie 
četri studenti. Pirms tam viņiem 
bija saspringts laiks - diplomdar
ba a izs tāvēšana, vals ts e k s ā 
meni. 

Lai iepazītos tuvāk ar š iem 
cilvēkiem, "UA" sat ikās a r vi
ņiem ķirurģijas eksāmenā . 

Pirmais "drosmīgais" bija ULDIS 
KAZAJEVS. Uz jautājumu, vai šis bi
ja grūts eksāmens, viņa atbilde ska
nēja: "Viegli nebija! Daudz jāzina, un 
stress patiešam bija!" 

1* 

Uldis Kažajevs 

- Vai šobrīd ari esat saistīts a r 
darbu medicīnā? 

- Jā gan! Strādāju Latvijas Repub
likas Labklājības ministrijas Katas
trofu medicīnas centrā - esmu orga
nizācijas un plānošanas daļas vadītāja 
vietnieks. Strādāju ari Latvijas Far
mācijas arodbiedrības Veselības ka
sē. Pašlaik tur viss ir tapšanas stadijā 

un es piedalos šās idejas realizēšanā. 
Šādas veselības kases bija arī pirm
skara laikos, un mēs vēlamies atjau
not to darbības principus. 

- Ko, jūsuprāt, nozīmē būt 
dakterim? 

- Pašlaik ir tāds laiks, kad labāk 
būt advokātam! (Smejas.) Manuprāt, 
medicīnā šobrīd ir krīzes situācija. 
Ari savu diplomdarbu rakstīju par 
primāro veselības aprūpi. Secinā
jumi ir tādi, ka ir lielas finansu un or
ganizatoriskās problēmas. Pētīju šo 
primāro veselības aprūpi un ie
spējas, kur varētu dabūt finansēju
mu. Viena no šādām iespējām ir Ve
selības kase, apdrošināšanas sa
biedrības, kuras nosedz to daļu, ko 
nevar nosegt valsts. Vidēji katram 
pacientam komfortablai ārstēšanai 
gadā būtu nepieciešami apmēram Ls 
300 - 400. Valsts šādus līdzekļus 
neizdala. 

- Tas varētu būt jūsu tālākais 
izpētes ob jek ts un darbības 
lauks? 

- Jā! Ceru vēl pastudēt ekonomi
ku un kaut ko labot šajā jomā, cik es 
to spēšu. 

Nākamā eksāmenu veiksmīgi ir 
nokārtojusi MARITA LUKŠĒVTCA. 
Uz jautājumu: "Kas bijis vis
grūtākais?", viņa atbild: "Ha! Tas, ka 
slimnieks neko negribēja stāstīt! No 
viņa bija grūti izvilināt informāciju!" 
(Jāpiebilst, ka pirms eksāmena pa
cienti bija brīdināti neizpaust profe
sionālo mediķu atzinumus par viņu 
sli-mībām un to, kas rakstīts viņu 
slimības vēsturēs. - M. S.). Mēs jau 
zinām - dakteriem ir tā - jo labāk ie
vākta anamnēze, jo ir labāki rezul

tāti. Taču ceru. ka mans darba rezul
tāts būs labs! 

- Kādēļ nolēmāt, k a mediķa 
diplomu gribat iegūt tieši Latvi
j a s Universitātē? 

- Domāju, ka šīs studijas ir 
vērtīgākas, nekā medicīnas augst
skolās. 

- Par ko bija jūsu diplom
darbs? 

- Tā bija kardioloģiska tēma ar no
saukumu "Vēlīno rezultātu novēr
tējums pēc trombalītiskās terapijas". 
Darbā es aprakstīju lielu projektu, ko 
veicu divus gadus R Strādina Klī-

Marita Lukšēvka 

niskās slimnīcas kardioloģijas cen
trā. Man uzticēja šo darbu veikt ar 36 
akūta miokarda infarkta pacientiem. 
To aprakstīju ari savā diplomdarbā. 

- K a s ir neparasts, studējot 
medicīnu? 

- Pats interesantākais, ko esmu 
novērojusi pie sevis, ir tas, ka man, 
1., 2., 3. kursā studējot, šķita, ka zinu 

visu. Kārtojot valsts eksāmenus, 
sajūta ir gluži pretēja. Vismaz, kaut 
kas uz to pusi... 

IRĪNA VDOVIČENKO ir trešā, 
kura var droši teikt, ka viņai šis ir 
veiksmīgi nokārtots eksāmens. 
Jautāta par to, kādēļ vēlējusies kļūt 
par ārsti, viņa saka: "Tādēļ, ka man 
patīk medicīna, patīk strādāt ar slim
niekiem un domāju, ka varēšu 
viņiem palīdzēt. Vēlos strādāt psi
hiatrijā vai narkoloģijā." 

Eksāmena dalībnieku parādi šajā 
dienā "noslēdz" ILĀRS FREIMA-
NIS. Viņam šķiet, ka šis bijis ne ne
gaidīti grūts, ne negaidīti viegls 
eksāmens, bet gan "gluds". īpašu 
sarežģījumu nav bijis. 

- Kāpēc absolvējat LU Me
dicīnas fakultāti? 

- Šis jautājums ir atbildams ļoti 
garos teikumos. Galvenais ir tas, ka 
Universitāte un medicīna - tās atkal 
ir saistītas, būtu muļķīgi neizmantot 
iespēju studēt Medicīnas fakultātē, 

Irina Vdovičenko 

llārs Freimanis 
kas ir Latvijas Universitātē. 

Esmu laimīgs ari, ka man trīs 
mēnešus bija iespēja mācīties Zvied
rijā un veikt eksperimentālus pētī
jumus, kuru rezultātus izmantoju 
diplomdarbā. 

- Ar ko vēl nodarbojaties? 
- Mans naudas darbs ir datorlietas 

- ar to pelnu sev iztiku. Medicīnā 
šobrīd nestrādāju. 

- Kādēļ vēlē jāt ies kļūt par 
ārs tu? 

- Tas, ka gāju uz Medicīnas 
akadēmiju, bija cēlu izjūtu impulsā, 
un motīvi bija tādi - kā palīdzēt cil
vēkiem, ari - darīt kaut ko nozīmīgu 
dzīvē un sabiedrības labā. 

- B e t šobrīd? 
- Pašlaik mans skats ir pragma

tiskāks un to uztveru ari kā darbu. 
Tas ir skarbs darbs, bet arī patīkams 
un interesants. 

Eksāmenā bija arī 
MĀRA SADOVSKA 

foto TOMS GRĪNBERGS 
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universitātes 
a v ī z e li 

Tiesības n a v tikai juristu instruments 
Kāda ir mūsu at t ieksme pret 

valsti? Cik ievērojam vai neievē
rojam tās likumus? Vai uzraksts 
Ministru kabinetā - "Viens li
kums - viena taisnība visiem!" ir 
radis reālu piepildījumu dzīvē? 
Par to uz sarunu aicinājām juris
tus - LU mācībspēkus. 

GUNĀRS K Ū T R I S - Valsts ie
ņēmumu dienesta Finansu policijas 
pārvaldes direktors, lektors Juridis
kajā fakultātē. Studentiem lasa šā
dus mācību kursus - tiesību aizsar
dzību iestādes Latvijā un ārvalstīs, 
prokurora darba metodes, kriminā
listika. 

- Ko ci lvēkam dod juridiskā 
izglītība? 

- Pašlaik ir ļoti daudz augstskolu, 
ja nemaldos - septiņas, kuras sniedz 
juridisko izglītību. Mazliet biedē, ka 
Latvijā ar laiku varētu būt juristu 
pārprodukcija. Nemieru gan noglu
dina tas, ka liela daļa, īpaši neklātie
nē studējošo, nav plānojusi strādāt 
tikai par juristiem. Dažādās profesi
jās, piemēram, pašvaldībās vai biz
nesā, juridiskā izglītība cilvēkam var 
būt ļoti noderīga. Tiesa, tādēļ nebū
tu jāiziet piecu studiju gadu augst
skolas kurss, varbūt pietiktu ar trīs
gadīgā koledžas kursā iegūtām pa
matzināšanām. 

"Tīro" juristu pārprodukcija arī 
ar laiku var būt, jo cilvēku, kuri stu
dē Juridiskajā fakultātē, ir ļoti daudz. 
Šis lielais skaitlis mazliet biedē par 
kvalitāti. 

- Kas ir jā ievēro, strādājot Ju
ridiskajā fakultātē? 

- Jāseko līdzi sabiedrībā notieko
šajam - juridiskajām tēmām, likumu 
attīstībai. Nejau velti saka: "Likums 
ir tas, ko vai nu tauta ir gribējusi un 
likumdevējs ir izveidojis par likumu, 
vai ari likumdevējs ir izdevis un 
grib, lai tauta tā dzīvotu." 

- K ā jūs komentētu šobrīd sa
biedrībā notiekošo? 

- Jārunā ir par manu kā jurista 
personisko attieksmi. Manuprāt, 
mūsu parlaments mazliet "šauj pār 
strīpu". Lai ari kādas ir teorijas vai 
domas par to, kādām valsts varām 
vajadzētu būt, nevienā demokrātis
kā valstī neapšauba, ka šīm trim va
rām - likumdevējam, izpildvarai un 
tiesu varai - ir jābūt nošķirtām. Ja 
tās nejaucas viena otras darbā, bet 
vienlaicīgi spēj sekot, lai ari otra ne
pārkāpj robežas, tas ir vienādā līme
nī, tad valstī iespējama demokrātija. 
Tikko viena vara gūst pārsvaru pār 
pārējām, varam runāt par valsts pār
valdes metodi. Ja ir "tīrais" parla
mentārisms, tad sakām, ka tikai šie 
100 cilvēki Latvijā ir tie, kuri izlems 
izpildvaru, tad viņi ari lems tiesu. 
Tas nozīmē, ka viņi ir pilnīgi nekon
trolējami. Līdzīgi - arī izpildvarai ne
var iedot pilnīgās rīcības tiesības. 
Šaubos, vai mūsu Ministru kabine
tam ir vajadzīgs Satversmes 81. 
pants - strādāt kā likumdevējam Sa
eimas brīvdienu laikā. Manuprāt, 

nav tik aktuālu tēmu, lai pēkšņi di
vās nedēļās vai mēnesī būtu jāpie
ņem kāds likums. 

Skaidrs, ka prokuratūra ir tiesu 
varas sastāvdaļa - neviens vairs teo
rētiski citādi nepierādīs. Eiropas 
valstu konstitūcijās prokuratūra ir 
minēta nodaļā par tiesu varu. Latvi
jas Konstitūcijā jeb Satversmē tas 
nav rakstīts, bet likumos tas ir no
fiksēts. 

Prokuratūra nav visvarena, tā 
nav augstāka par tiesu, bet ir "zem" 
tiesas. Ģenerālprokuroru amatam 
izvirza Augstākās tiesas priekšsēdē
tājs. Visus augstākos lēmumus, ko 
pieņem ģenerālprokurors, vai viņa 
rīcību var izskatīt Augstākā tiesa. Ja 
sakām, ka ir vajadzīga kaut kāda 
kontrole, tad to iespējams organizēt 
divējādi. Viena lieta ir, ka prokuratū
ra sniedz informāciju. Tas notiek 
katru gadu. Prokuratūra sniedz at
skaiti par savu darbu gan parlamen
tam, gan prezidentei, gan Ministru 
kabinetam. Tā iespējams vērtēt - vi
ņi virzās pareizā virzienā vai nē. To 
regulē valsts ar saviem līdzekļiem -
piešķirot vairāk vai mazāk naudas 
konkrētai virzībai, konkrētai pro
grammai. To var regulēt ari ar liku
miem. Piemēram, ja valsts jūt, ka 
narkotiku jomā vajadzīgs kāds ak-

mazāk cenšas izpildīt. Kāds konkrēts 
gadījums. Nesen izskanēja ziņa, ka Fi
nansu policijas darbinieki aizturējuši 
vienu no redzamiem uzņēmējiem. Uz
reiz bija ļoti spēcīga pretreakcija. Viņš 
ari ar advokāta starpniecību kārtoja vi
sus jautājumus, kā to likums ir pare
dzējis. Taču uzņēmēju pēkšņi sāka 
aizstāvēt viena partija, kurai viņš ne
būt neskaitās lielākais finansētājs. Par 
to. cik viņš finansē, varam izteikt tikai 
aizdomas. Pēc tā, kā bija aprēķināts, 
neticami, ka tik nelielu finansētāju aiz
stāvētu noteikta partija. Iespējams, ka 
finansētājs ir ne tikai viņš, bet ari viņa 
biznesa partneri no tikpat augstām ap
rindām. 

Mani vairāk uztrauc tas, ka ne
viena partija tā neaizstāv nevienu ci
tu uzņēmēju, kurš tāpat tiek aiztu
rēts. Pie tam, aizturēts viņš tiek ne 
jau par kādu abstraktu, nepierādītu 
pārkāpumu, bet gan, lai sastādītu 
protokolu par to, ka viņš kā biznes
menis atsakās sniegt paskaidroju
mus par savu firmu. Ja viņš ir firmas 
prezidents vai valdes priekšsēdētājs 
un viņam saka: "Paskaidrojiet, lū
dzu, par savu firmu!", atbilde ir: "Es 
ar jums negribu runāt!". Tā ir biz
nesmeņa attieksme pret valsts ie
stādēm, pret valsts amatpersonām, 
kuru uzdevums ir cīnīties pret pār-

"Ja runājam par pašas sabiedrības ju
ridisko kultūras līmeni un tiesisku
ma izpratni, gribētos, lai tas būtu 
augstāks..." 

tuāls likums, to var izstrādāt. Tā ir 
valsts likumdevēja un izpildvaras 
"bīdītā" politika. 

- Vai Latvijas Sae ima ir visu
varena? 

- Ja runājam, ka parlaments vai 
izpildvara vēlētos kontrolēt konkrē
tās lietas, tad ir jājautā: "Kurš ir spē
jīgs izkontrolēt un izvērtēt lietas?" 
Domāju, ka tikai profesionālis. Ne
būs neviena parlamenta izmeklēša
nas komisija profesionāla, lai varētu 
izvērtēt, vai prokurors kā jurists rī
kojas atbilstoši likumam. Politikā -
jā. Tas ir politiskais, subjektīvais -
deputāta viedoklis, bet nekādā gadī
jumā ne profesionāļa viedoklis. 

Es pilnībā atbalstu Francijas tie
sību aizsardzības iestāžu uzbūves 
modeli. Ari Latvijas tiesību sistēma 
radīta uz šī pamata. Līdzīgi kā Fran
cijā, Augstākā maģistrantūras pado
me - tas ir, Augstākās tiesas, proku
ratūras, advokatūras un procesūras 
pārstāvju veidotā padome - lemj, vai 
prokurors ir tiesisks. Konkrētajā ga
dījumā - ir profesionālis vai nē. Vai 
viņš "bīdāms" pa karjeras kāpnēm, 
vai ir adaižams no darba. Tā ir profe
sionālā kontrole, un to es atzīstu. 

- Kāds ir t iesiskums Latvijā, 
salīdzinot ar citām valstīm? 

Ja runājam par pašas sabiedrības 
juridisko kultūras līmeni un tiesis
kuma izpratni, gribētos, lai tas būtu 
augstāks. Es gan neteiktu, ka tas ir 
zemāks, nekā citās valstīs. Pašlaik 
cilvēki necenšas savas tiesības vien
mēr tik droši aizstāvēt. Ir, protams, 
ari tādi, kuri zina un iet līdz galam 
savu tiesību aizstāvēšanā. Daudzi 
cilvēki, īpaši laukos, samierinās ar 
to, kas ir pateikts, un necīnās tālāk. 

Ja runājam par augstākā līmeņa tie
siskumu jeb darbošanās tiesiskumu, 
domāju, ka "nav dūmu bez uguns". 
Sabiedrība pietiekoši labi uztver to, 
kas notiek augstākās varas gaiteņos. 
Apziņa ir laba - visi apzinās, kai un kā 
ir jādara. Taču man, gan strādājot savā 
tagadējā darbā - Finansu policijā -, g;in 
ari kā sabiedrības cilvēkam šķiet, ka 
mūsu politika ir pārāk tuvu "sajūgta" 
ar biznesu. Politiķi tomēr savu, to, ku
ri maksājuši par mūziku, vairāk vai 

kāpumiem. Neviens šo biznesmeni 
nenosauc par noziedznieku vai pār
kāpēju, bet ir normāla saruna. 

Šāds gadījums pierāda to, ka mū
su politiķi tomēr ir saistīti ar bizne
su un savu finansētāju interesēs ir 
gatavi apšaubīt ari likumisko rīcību 
no citu valsts iestāžu puses. Ja mēs 
esam izpildvara, tad viņiem ļoti gri
bētos to pavirzīt tā, lai mēs savas lie
tas skatītu kādā vēlamā virzienā. 
Nevēlos teikt, ka tā ir korupcija. Lai 
gan - ari politisko lobēšanu var uz
skatīt par sava veida korupciju - vie
nīgi tā visās valstīs ir atzīta. 

- Kāds ir jūsu skats nākotnē? 
- Katru dienu domājot, ka būs la

bāk, katrs ieliek iekšā savu daļu, tad 
jau arī labāk paliek. Galvenais, cilvē
kam, kuram kādā brīdī jāizšķiras pa
likt stingri godīgam uz savām kājām, 
ir stingri jāpasaka tā, kā domā. Rei
zēm sarunās ar cilvēkiem ir spriests 
- cik godīgs var palikt savā darbā, 
strādājot kaut vai Finansu policijā? 
Šeit ir darbs ar uzņēmējiem, kuriem 
tiek aprēķināti nodokļi tūkstošos, 
desmitos tūkstošos, pat miljonos. 
Cik viegli to ir vai nav iespējams ie
tekmēt. 

Pats svarīgākais ir - nekad neizda
rīt pirmo soli. Nesen kāds cilvēks gri
bēja, lai es mēģinu piezvanīt savam 
kolēģim un paprasu, lai likumīgi visu 
izdara normālā termiņā. Teicu: "Ja tas 
cilvēks neizdarīs likumīgi, tad nāc pie 
manis un sūdzies, ka viņš nav izdarī
jis. Taču, ja viņš visu risina likumīgi, 
tad es viņam nezvanīšu." Jo nākamajā 
dienā viņš piezvanīs un arī kaut ko 
prasīs izpildīt likumīgi. Tas nozīmē, ka 
es būšu sasaistījis sev rokas, ja gadīju
mā šis kolēģis būs pārkāpis likumu un 
man būs jāvēršas pret viņu. Tad viņš 
teiks: "Atceries, kā es tev palīdzēju..." 
Tas nozīmē, ka ne vienmēr jāņem ku
kulis, lai pārkāptu savu neatkarību. 
Tas nenozīmē, ka esam cilvēki, kas 
nepazīst draudzību un normālas sav
starpējās attiecības - simpātijas vai iz
palīdzību. Es varu kādam simpatizēt 
vai būt draudzīgs un to risināt, nepār
kāpjot likumu. Taču, ja es nevaru no
stāvēt uz savām kājām, ir jāizmanto 
visi sakari, lai vērstos pēc palīdzības. 

Kādreiz esmu runājis ar kolē
ģiem par to, ko darīt, ja ir izteikti 
draudi pret likumīgo darbību. Ka
mēr turi informāciju pie sevis, tu vēl 
nebūsi apdraudēts. Brīdī, kad šī in
formācija tev ir, pasaki to kolēģim 
un, kopā cīnoties pret ļauno, būsi pa
sargājis sevi vismaz par 50%. Pret 
tevi nevērsīsies, jo zinās, ka vēl 
kāds to zina. Ja atrodam kādu firmu, 
kas ir pārkāpusi likumu, bet zinām, 
ka šo firmu aizstāv noteikts politis
kais spēks, vislabākā cīņa ir - savākt 
šos pierādījumus un ielikt presē zi
ņu, ka tā firma izdalījusi likumpār
kāpumu. Šādā brīdī neviens politis
kais spēks pret mums vairs neies 
tiešā cīņā. Viņi zinās, ka pārkāpums 
ir pierādīts, un politiskajam spēkam 
būs neērti saistīt sevi ar šo pārkāpē
ju. Mēs būsim sevi paglābuši vismaz 
atklātajā cīņā. Aizklātās cīņas, poli
tiskās spēles - tā ir cita lieta! Tur ir 
jāspēlē ar citām metodēm un ne 
mums. 

LAURIS LIEPA - zvērināts ad
vokāts, lektors LU Juridiskajā fakul
tātē - Tiesību teorijas un politikas zi
nātnes katedrā. Lasa tiesību filosofi-
jas vēstures kursu, juridiskās meto
des mācības kursu, vada seminārus 
vairākos civiltiesību priekšmetos. Ir 
mācībspēks arī citās augstskolās. 

- Jūsu vērtē jums par šobridē-
j iem studentiem. 

- Mums ir daudz ļoti labu studen
tu, īpaši pirmajos kursos. Tas nozī
mē, ka sabiedrībai būs iespēja pēc 
pieciem gadiem izvēlēties labākos 
no juristiem un beidzot ari starp 
mūsu profesijas pārstāvjiem būs tā
da veselīga un konkurentus pozitīvi 
ietekmējoša parādība kā bezdarbs. 
Tas noteikti ir labi un nepieciešami. 

Šobrīd ne tik labi ir tas, ka daudzi 
studenti nav tik daudz motivēti ap
gūt zināšanas - studēt, pētīt tiesību 
jautājumus, bet vairāk ieinteresēti 
iegūt diplomu. Tādēļ, ka viņi sāk 
strādāt jau studiju laikā. Tā nav tik 
daudz viņu problēma, cik izglītības 
sistēmas un finansējuma problēma, 
Latvijas šībrīža vērtību sadales 
problēma. Tas rada paviršu attiek
smi pret studijām un ir negatīvi. 

Lietas nav mainījušās. Es pabei
dzu studijas 1993. gadā, un situācija 
bija līdzīga. 

- Janvār i notika Latvi jas ju
ristu forums. Kādas atziņas ta jā 
gūtas? 

- Forumā noskaidrojām to, ka tie
sību sistēma ir pietiekoši labā attīs
tības stadijā. Esam radījuši visus tos 
pamatblokus, kas ir nepieciešami 
tiesiskas valsts pastāvēšanai - laba 
un pārskatāma tiesību sistēma, pie
nācīgas tiesību iestādes, tiesiskās 
institūcijas. Jautājums ir, vai mūsu 
tiesiskā apziņa ir pienācīga, atbilsto
ša un vai tajā ziņā kaut kas nav da
rāms, kā ari tiesību izpratnes papla
šināšanā. 

Kas ir tiesības? Ne tikai juristu ins
truments, bet tās var izmantot jeb

kurš no cilvēkiem, kuram varbūt p;ir 
to pat nav ne mazākās sapratnes. Iz
mantot tās, balstoties uz savu taisnī
guma apziņu, balstoties uz tiem pa
matprincipiem, kas tiesībām ir rakstu
rīgi. Tiesības nevar tikt aprobežotas 
tikai un vienīgi kā tādas šauras profe
sijas provokatīvs instruments. 

Foruma pamatatziņa ir tā, ka mēs 
esam uzsākuši labu un pienācīgi 
funkrionētspējīgas sistēmas uzbūvi. 
Tiesību sistēma radīta laba. Latvijai 
atbilstoša. Tagad nepieciešams ie
dzīvināt šo tiesību darbību. Galve
nais instruments ir tiesas - ar to pa
līdzību. 

Svarīga ari vispārējā tiesību izglī
tība. Ari tas ir juristu uzdevums -
dot pietiekoši skaidru, pilnīgu 
priekšstatu par tiesībām. Galveno
kārt tas parādās tiesu spriedumos, 
ja tie ir publiski. Nozīmīgas ir ari tie
sību izpausmes, par kurām sabiedrī
bā vislabprātāk diskutē un par ku
rām visvairāk runā. Tās ir tiesības 
darbībā. 

- Vai Sae ima ir tiesīga iejauk
ties tiesu lietās? 

- No vienas puses, es nesaredzu, 
ka te būtu kāds konflikts vai krīze -
kā to saka - starp tiesu varu un li
kumdošanas varu Saeimas komisi
jas izskatā. 

Jānodala ir divas būtiskas lietas. 
Pirmā - šīs komisijas praktiskā dar
bība, kurā notiek prokuratūras ope
ratīvās darbības revidēšana. Notiek 
paralēls process, kurā prokuratūra 
atbilstoši prokuratūras likumam 
veic izmeklēšanu. Saeima, saskatot, 
ka tur ir kādas nepilnības, ar savas 
komisijas starpniecību paralēli veic 
savu izmeklēšanu. Domāju, ka tas 
noteikti apgrūtina šīs lietas patieso 
apstākļu izpēti. Sanāk diezgan no
pietns sajukums. Patiesībā šo lietu 
atrisināt pēc objektīviem noteiku
miem gandrīz vairs nebūs iespē-
jams. Varētu būt, ka tāds arī bija kā
da nelāga indivīda vai grupas nolūks. 
Ja tā. tad tas ir panākts. Pozitīva at
risinājuma tam nav. 

Otrs līmenis, kas ir daudz būtis
kāks, ko šī diskusija "pacēla" ar ko
misijas izveidošanu, ir tas, vai Saei
mai un prokuratūrai ir kādas sav
starpējas atbildības saiknes. Cik tālu 
Saeima drīkst ietekmēt prokuratūru 
tās operatīvajā darbā vai vispār stra
tēģiski. Cik tālu prokuratūra ir neat
karīga sava darba veikšanā. Šajā ziņā 
ir tā, ka prokuratūra ir tiesību sistē
mas sastāvdaļa un tās iekšienē hie
rarhiski nav pakļauta nevienam. Tā 
ir tikpat brīvi funkcionējošs ele
ments kā advokatūra, un tās neatka
rība būtu jārespektē. 

No otras puses, prokuratūra ir 
valsts pārstāvis un pārstāv valsts in
tereses. Skaidrs, ka tai ir jābūt atbil
dīgai pret tautas ievēlētu likumde
vēju iestādi, kāda ir Saeima, bet šī 
atbildība noteikti ir realizējama liku
ma ietvaros. 

Domāju, ja mēs sajaucam divus 
līmeņus - šo operatīvo, t. s. pedofila 
lietas izmeklēšanas analīzi vai para
lēlu izmeklēšanu un prokuratūras 
atbildības līmeni, tad sanāk īsta 
"putra" un vairs nesaprotam, kas īs
ti tur būtu darāms. Šīs divas lietas 
būtu nošķiramas principiāli un 
izskatāmas atšķirīgi. 

Visa šī lieta gan nav krīze, bet ļo
ti nepieciešama diskusija. Ja nav 
skaidrs - ir vai nav tiesības izmeklēt 
ģenerālprokurora un prokuratūras 
darbību, tas ir ļoti labi, ka beidzot 
mēs sākam ķerties pie tās lietas. Ir 
jābūt skaidram, kā šīs lietas savā 
starpā attiecas un kāda ir pakārtotī-
ba. 

MĀRA SADOVSKA 
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Viņš un Viņa - nevis karot, bet saprast 
Sieviešu žurnālos daudz 

rakstīts par vīriešiem - ko viņi 
ēd, par ko domā, kā vīrieti pie
saistīt, izklaidēt. Vīriešu žur
nālos maz rakstī ts par sieviešu 
psiholoģiju, tajos ir vairāk rak
stu par seksu. Rodas iespaids, 
ka sieviete spēj saskatīt vīrietī 
cilvēku, bet viņi sievietēs redz 
tikai seksa objektu. Vai tas pa
tiešām tā ir? Vai mēs e s a m tik 
dažādi, k a nekad nesaprast vie
nam otru? 

Mūsu saprāts ir biseksuāls 
No bioloģijas izriet, ka cilvēka 

saprātam nav konkrēta dzimuma, 
tātad tas ir biseksuāls. Nevar no
liegt acīmredzamo: vīrišķie hormo
ni ne tikai nodrošina spēcīgu mus
kuļu masu, bet dod arī agresivitāti, 
iekšējo enerģiju, kas vērsta uz ārpa
sauli. Ja sievietēm sportistēm la
bāku rezultātu sasniegšanai dotu 
hormonu preparātus, viņas kļūtu ne 
vien muskuļotākas un spēcīgākas, 
bet ari agresīvākas, uzstājīgākas. 

Kad pavisam maziem bērniem 
iedod spēļu klucīšus, meitenes un 
zēni rotaļājas atšķirīgi, ko nevar iz
skaidrot ne ar kādu audzināšanu. 
Zēni no klucīšiem parasti ceļ "no
cietinājumus", ceļus, rīko "uzbru
kumus", viņu spēļu pasaule ir bez 
robežām. Meitenes savukārt ceļ 
sētas un sienas, savu spēļu pasauli 
tādā veidā ierobežojot. Pieaudzis 
vīrietis savā darbībā pārkāpj sava 
" e s " rāmjus. Viņš atrod, atklāj un 
dod tālāk. Vīrišķības simbols - im
pulss, aktivitāte. 

Sievieti nevar nosaukt par pa
sīvu, bet raksturīgi, ka viņas akti
vitāte ir stingri noteiktās robežās: 
savā būtībā ir konservatīvākas. 

Zelta būris - mīlestība 
Viena no nozīmīgākajām sievie

tes pārdomu tēmām - kā būt mīlētai, 
saglabāt ilgstošas tuvas attiecības ar 
vīrieti. Raksturīgā vīriešu problēma 
savukārt ir - kā spēt mīlēt. Dona 
Žuana tēls patiesībā ir traģisks; kat
ram ir iekšēja vēlme pēc mīlestības, 
bet ne katrs ir spējīgs dot sievietei 
kaut ko vairāk par seksu. 

Gudra sieviete visu savu dzīvi ri
sina jautājumu, kādai būt, bet ne tik 
gudra - par kādu sievieti izlikties. 
Visas mūsu bailes nāk no zemap
ziņas. Sieviete bieži neapzināti 
baidās, ka mīļotā vīrieša personība 
pārmāks viņu un viņa kļūs par šī 
cilvēka ēnu. Realitātē tas ir nervo
zas mājsaimnieces tēls - ar ruļļiem 
matos, slotu rokās, kura dzīvo tikai 
no brīža, kad atnāk un aiziet viņas 
vīrs. Vīrietis savukārt parasti 
cenšas nodrošināt to, kas varētu 
piesaistīt viņa draudzeni; viņš vē
lētos būt stiprs, bagāts, gudrs un zi
nošs. 

Vīrieši bieži uzskata sievietes 
centienus aizstāvēt savu " e s " kā 
mīlestības trūkumu: viņš jau ir at
griezies mājās, bet viņa vēl sēž ka
fejnīcā ar savu draudzeni. Vēl viens 
viedoklis - kāpēc sievietei jāstrādā, 
ja naudas pietiek. Vīrietis šo pat
stāvību var uzskatīt kā kaprīzi, tas 
var būt konflikta iemesls. Kādēļ gan 
daļa no vīriešiem it kā "baidās" ap
precēties? Šo baiļu pamatā varētu 
būt nevēlēšanās uzņemties at
bildību uz sevi. 

"Nosmacēt" vīrieti ar savu mī
lestību sieviete var jebkurā attiecību 
posmā, uzstājīgi pieprasot sev visu 
drauga laiku, visas domas un jūtas; 
greizsirdīga viņa ir pat uz darbu un 
draugiem. Vīrietis savukārt pārlie
cinās, vai "zelta būra" durtiņas nav 
aizcirtušās - brauc zvejot, laiku pa 
laikam strādā svētdienās, nodarbo
jas ar sportu utt. Ja vīrietis sajutīsies 
kā gūsteknis, viņš "rausies" brīvībā, 

varbūt pat meklēs 
sev mīļāko kā ceļu uz 

pat-stāvību. Protams, tas 
ir tikai viens variants, vīrietis ar sa
vu apspiestību var ari samierināties, 
šis variants sievietei it kā šķiet pa
tīkamāks, bet tajā pašā laikā viņa ar 
laiku vīrieti sāks neieredzēt par 
pakļaušanos. 

Tālas pagātnes ēnas 
Viena no spēcīgākajām, biolo

ģiski noteiktajām sievietes vēl
mēm ir būt aizsargātai. Tūkstošiem 
gadu viņas funkcija bija gaidīt bērnu, 
barot un audzināt, vīrietis tajā laikā 
nodrošināja viņu drošību. Šodien 
dzīve ir citādāka, bet asinsbalss ir tā 
pati, sieviete var būt stipra un 
paļauties pati uz sevi, bet sirds 
dziļumos viņa ilgosies pēc stipra 
pleca. Ja tāds neatrodas, šī stiprā 
sieviete var vilties un noniecināt 
jebkuru vīrieti, uzskatot to par 
nožēlojamu un bezpalīdzīgu. 

Tikpat stipra ir vīriešu vēlme aiz
sargāt, tomēr mūsdienās tā ne vien
mēr atrod pielietojumu, un reizēm 
pašas sievietes nopūlas pāri saviem 
spēkiem, stiepdamas smagus sai
ņus, vēlu vakarā vienas nākdamas 
mājās no darba, mainot mašīnas rie
pas utt. Protams, sieviete var darīt 
daudz ko pati, bet, ja ir pieejama 
vīrieša palīdzība, kādēļ atteikt? 

Dabā nav konflikta starp vīrieti 
un sievieti, tāpat kā nepastāv kon
flikts starp slēdzeni un atslēgu. Ir 
viena vesela divas puses, no kurām 
katra par sevi ir bezjēdzīga. Mums 
ir dota biseksuāla apziņa, kas dod 
iespēju izzināt pretējā dzimuma 
būtības noslēpumu. Pamats veik
smei mīlestībā ir meklējams ne 
otru. 

Kas ir mīlestība? 
Es esmu entomologs un mīlu ek

sotisku taureni. Tā vārdu un uz
vārdu neesmu atradis nevienā tau
reņu noteicējā. Pieļauju iespēju, ka 
Viņš tikai izliekas par taureni. 

Visvairāk es Viņu mīlu tādēļ, ka 
nekādi nespēju to notvert. Pirmo 
reizi, kad Viņu ieraudzīju, tas bija 
sakļāvis spārnus un ēnu spēlē es to 
uzlūkoju kā parasto kāpostu balteni. 
Viņiem es patiku, bet mani tas nein
teresē - tie ir tikai dubļu balti ziedi, 
simbols garlaicībai svelmainā, garā, 
bezdarbīgā vasaras dienā. 

Viņš vienmēr atiido, kad man 
nav ķeramā tīkliņa. Ja esmu ne
kustīgs, nolaižas uz manis un viegli 
trīs. Viņš ir virs manis, kad peldos 
jūrā, ziemā lodā starp grāmatām -
laikam sačukstas ar kodēm. Ziemā 
es Eksotiskā klātbūtni jūtu kā skaņu 
klusumā, kā smalkas pēdas pu
tekļos uz rakstāmgalda. Tās ir Viņa 
vēstules, un es esmu iemācījies 
lasīt tā, lai nesāpētu sirds. Viņš mīl 
liliju putekšņus, šie ziedi smaržo tik 
smagi, ka reizēm šķiet - pietrūks 
spēka pamosties no rīta. Eksotis
kais sasit spārnus ar caurspīdīgu 
skaņu The Cure mūzikā. Šī skaņa ir 
zelta stieple, kas sažņaudzas ap kak
lu. 

Reiz es Viņam pieskāros, un uz 
maniem pirkstiem palika mirdzoši 
putekļi, bet es jutos nabags kā vēl 
nekad, jo pēc tam taurenis neatlido
ja ļoti ilgi. Tad es sapratu, ka 
nedrīkstu Viņam pieskarties, ja 
vēlos vēl kādreiz redzēt un just. 

Eksotiskais zina visu par mani, 
Viņš lasa domas un atkušņa palāses, 
šķiet, dzirdu Viņa smieklus. Viņš ir 
ļauns, es reizēm domāju, jo neļaujas 
man. 

Viņam līdzīgos redzu taureņu ko
lekcijās, bet neviens neatkārto 
manējo. 

Mīlestība mani nav darījusi ne 
skaistāku, ne gudrāku, varbūt 

Mazliet par dāvanām 

vienīgi viltīgāku. Esmu iemācījies 
gaidīt. Iemācījies izlikties par ēnu, 
lai Viņš pielido tuvāk. 

Kādu dienu Viņš pielidos pavi
sam cieši klāt, apskaus ar saviem 
samtainajiem spārniem un man 
pietrūks elpas. Droši vien es nepre
tošos, jo Viņš ir lielāks par mani. 
Lielāks pat tad, ja rakstus uz Viņa 
baltajiem spārniem sazīmējusi tikai 
mana fantāzija. 

Mīlestība? Tā ir māksla. 

ENTOMOLOGS 

Četri scenāriji 
Amerikāņu psihoterapeits un 

psihoanalītiskā virziena teorēti-
scenāri j iem, kuri j au agrā bērnī
bā tiek " ieprogrammēti " atkarī
bā no tā, kā pret bērnu izturas 
apkārtē j ie . 

Pirmais scenāri js : es esmu 
labs, ari citi ir labi. Tāds cilvēks 
vienmēr pret visiem ir labvēlīgs, 
viņš savā dzīvē iegūst iekšēju dvē
seles labklājību un mieru. Šāds cil
vēks labi jūtas, kad apkārt ir labi cil
vēki, ari sliktajos viņš meklē kaut 
ko labu. Ar tādu cilvēku ir viegli dzī
vot. 

Otrais scenārijs : es esmu 
slikts, bet citi ir labi. Šiem ļaudīm 
ir mūžīgi pārdzīvojumi, viņi jūtas 
mazāk skaisti, mazāk veiksmīgi u. 
tml. Tādiem cilvēkiem parasti ir 
slikts garastāvoklis, taču daudzi 
cenšas tomēr kaut kā tikt galā -
strādā, pilnveido sevi. Jo šāds cil
vēks ir vecāks, jo smagāk pārdzīvo 
neveiksmes. Viņiem ir jāpalīdz noti
cēt sev, savām spējām un jāpasargā 
no īstām vai iedomātam neveik
smēm. 

Trešais scenārijs: es esmu 
labs, citi ir slikti. Tādam cilvēkam 
nemitīgi sevi jāapliecina, ka viņš ir 
labāks par citiem. Paškritikas trū
kums un pārākuma apziņa šo cilvē
ku padara nesimpātisku kopdzīvē. 
Tādi ļaudis it kā neapzināti ir 
korifliktā ar citiem. Piemēram, tāds 
skolotājs darīs visu, lai pārliecinātu 
sevi, ka skolnieki ir neapdāvināti un 
pat ļauni. Diemžēl šādu cilvēku nā
kotnē gaida vientulība. 

Ceturtais scenārijs: es esmu 
slikts, ari citi ir slikti. Šāds cil
vēks nepazīst labestību vai mīlestī
bu, sevī iznīcina vēlēšanos būt la
bam. Tādi bērni parasti izaug nelab
vēlīgās ģimenēs, kur cits citu aiz
skar un aizvaino. Nelabvēlība pret 
apkārtējiem rada bēdīgas nākotnes 
perspektīvas. Pēc šī scenārija vis
biežāk dzīvo alkoholiķi, garīgi neve
selie un iespējamie pašnāvnieki. 

Tulkojusi LINDA KALNIŅA 

Aiz muguras lielo svēt
ku un dāvināšanas laiks, 
tomēr ikkatram no mums 
ir kāds draugs, paziņa vai 
darbabiedrs, kam vēlēsi
mies kaut ko uzdāvināt ju
bilejā vai ari tāpat vien. 
Dāvanas ir tikpat dažādas, 
cik to dāvinātāji. 

Patiesībā nav nekā slik
ta rīcībā, ja atdodam citam 
cilvēkam sev nevajadzīgu 
un lieku mantu, kādreiz 
pašam uzdāvinātu. Tomēr 
šajā gadījumā priekšmets 
tiek nodots tālāk, nevis 
dāvināts, ko ari vajadzētu 
apzināties. Dabiska ir si
tuācija, kad jūtam, ka vie

siem mūsu mājā kaut kas ļoti ir ie
paticies, un, ja iespējams, ar tikpat 
dāsnu žestu kā austrumnieki, to at
dāvinām. 

Dāvinu tam, kuru mīlu 
Vajadzētu atcerēties, ka dāvinātu 

priekšmetu dāvināšana citam - tā ir 
ari zemas uzvedības kultūras liecī
ba. Šāda rīcība ari slēpj sevī risku uz 
kādu laiku zaudēt savu enerģiju, dzī
vības spēkus. Kādēļ tā notiek? Cil
vēks, izvēloties dāvanu, domājis par 
tevi (piemēram, patiks - nepatiks), 
dāvanas izvēlē ieguldījis savu ener
ģiju, emocijas, domājis par tavu 
prieku. Savā ziņā dāvinātājs veicis 
maģisku rituālu. Dāvināt lietu tālāk 
nozīmē sevi iztukšot, pārraut dvē
seles saistību ar dāvinātāju un nodot 
U'ešajai personai savu garīgo "netī-

Piecas lietas, 
ko tev 
nevajadzētu 
viņam teikt 

V To, ka vēlies sev atrast citu 
draugu. Tev liekas, ka būtu jāmaina 
viņa ģērbšanās stils, manieres, at
tiecības ar māti, nākotnes plāni? Esi 
taktiska, aizrādot par šiem jau
tājumiem. Tie ir ļoti personiski, un 
tu riskē kļūt aizskaroša. Neva
jadzētu teikt ko tamlīdzīgu: "Šobrīd 
tu nekam nederi, bet, ja klausīsi ma
niem padomiem, tev ir cerības!". 
Labāk izstrādā savus "labošanas 
plānus" klusībā. 

Stāstīt par to, kas tev patika bi
jušajā draugā. Ja ari kaut kas ir pati
cis labāk nekā pašreizējā draugā, 
labāk klusē, citādi riskē iegūt 
"klupšanas akmeni" jūsu attiecībās. 

© To, ka kāds ar tevi ir flirtējis un 
mēģinājis iepazīties. Šāda infor
mācija, kurā "iedarbojas" cilvēki no 
malas, diez vai palīdzēs nostiprināt 
jūsu draudzību. 

Sūdzēties savam puisim par 
trūkumiem tavā izskatā. 

Stāstīt, ko par viņu domā tavi 
draugi. Viņš nav muļķis un labi zina, 
ka reizēm tu ar saviem draugiem 
viņu "apspried". Neva
jag žēloties savai 
labākajai draudze
nei par taviem kon
fliktiem ar draugu 
un vēlāk at-stāstīt 
viņas reakciju. Tā 
tu viegli vari radīt 
viņā nepatiku pret 
savu draudzeni. 

rību". Šāda rīcība liecina galveno
kārt nevis par naudas vai laika trū
kumu, dāvanu meklējot, bet par at
tieksmi pret dāvinātāju un cilvēku, 
kura rokās nonāks priekšmets. At
zīsties pats sev - tu taču nekad ne
gribēsi šķirties pat no vissīkākā nie
ciņa, ko ir uzdāvinājis tuvs un dārgs 
cilvēks. 

J a dāvana t e v šķiet " s v e š a " 
Ja tu jūti diskomfortu, saņemot 

kādu dāvanu, necenties to tūlīt atdot 
vai izmest. Mēģini to "notīrīt" - ja 
iespējams, noskalot aukstā ūdenī, 
uz pāris dienām novietot uz balkona 
svaigā gaisā. Ja arī tas nepalīdz, ir 
vērts padomāt, kā no dāvanas atbrī
voties. 

īpaši uzmanīgam jābūt ar dāvinā
tām rotaslietām. Cilvēka enerģētika 
ir tik smalka, ka ne vienmēr cita dā
vināta rota ir labvēlīga, neitrāla. 

Atcerēsimies," ka, dāvinot sev uz
dāvinātu lietu tālāk, mēs atsakāmies 
no enerģijas, kas mums ir ar to do
ta, no labajiem vārdiem, kas skanē
juši pasniegšanas brīdī. Ir vērts par 
to padomāt. 

Vai tu proti 
strīdēties? 

Strīdi ar puisi reizēm it pat ļoti 
noderīgi, tie "atvēsina sakarsušos 
prātus" un neļauj jūsu vidū iestāties 
postošam klusumam. Tomēr ari pa
reizi strīdēties ir jāprot. 

V Mēģini sadzirdēt tieši to, ko 
tev saka, nepiefantazē kaut ko lieku. 
Ja puisis saka: "Man ar tevi ir slik
ti," viņš ar to nedomā, ka tu esi slik
ta. Teiktais nozīmē tikai to, ka jūsu 
attiecībās nav harmonijas, un tas at
tiecas uz abiem. 

V Nedomā tikai par sevi un 
savām jūtām. Biežāk vārda " e s " 
vietā lieto " m ē s " un centies izprast 
ari partnera sajūtas. 

V Runā par tēmu, neņirgājies 
un neesi sarkastiska, nekādā 
gadījumā neaizskar draugu kā per
sonību. Ironizēšana nepalīdzēs atri
sināt problēmu, tikai novedīs strup
ceļā. Savstarpējie apvainojumi nav 
risinājums. 

V Strīdoties savos argumentos 
esi konkrēta. Atgriešanās pie pa
gātnes grēku un kļūdu apspriešanas 
gluži vienkārši ir aizliegta, pretējā 
gadījumā strids draud pārvērsties 
bezgalīgā un bezjēdzīgā skandālā. 

Tulkojusi un zīmējusi 
ANDA LASE 
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Raganu dedzināšana p a r latviešiem ^ 
vairs nav aktuāla 

- Latviešu tolerances izprat-
ne aprobežojas vienīgi ar otra 
cilvēka paciešanu, nevis res-
pektējot viņa uzskatus to sa
vādībā. Šī rakstnieces Marga
ritas Gūtmanes doma bija rosi
nājusi Latviešu valodas apgu
ves valsts programmas darbi
niekus decembra beigās rīkot 
" P r e s e s dialogu" par tolerantu 
sabiedrību. 

Ko vispār nozīmē jēdziens 
"tolerance" un kā mēs ar to sadzī
vojam? To mēģināja izspriest pa
prāvs latviski un krieviski runājo
šo žurnālistu pulks. Šajā reizē sa
cītais, novirzoties galvenokārt uz 
latviešu un nelatviešu attiecībām 
Latvijā, šķiet visai dziļi bija aizskā
ris sarunas dalībniekus vārīgā vie
tā, jo kaislības nerimās vēl pēc dis
kusijas noslēguma. Kā allaž, kad 
"uz kara takas" satiekas latvieši 
un krievi, arī šoreiz savas pozīcijas 
aktīvāk aizstāvēja pēdējie. 

Kaut arī diskusijas gaitā tās da
lībnieki atzina, ka šodien Latvijā 
jēdziens "tolerance" ir pasvešs 
(ko apliecināja ari pati sarunas gai
ta), noslēgumā tomēr radās seci
nājums, ka latvieši Latvijā pret ci
tām tautām vienmēr bijuši ārkārtī
gi toleranti. To rāda mūsu vēstu
riskā pieredze. 

Kā sacīja diskusijas vadītājs Ai
nārs Dimants, Latvija vēsturiski 
var būt paraugs visai Eiropai, jo 
Latvijā vienmēr dzīvojuši un sa
dzīvojuši daudzi dažādu tautību 
pārstāvji. Tiesa, arī viņiem savā 
attieksmē derētu būt tikpat tole
rantiem. 
jo abām it kā pretstatītajām pusēm 
- latviešiem un nelatviešiem - vēl 
sāpīgi griež nesenā pagātne, kad 
krievu valoda bija ne tik daudz sa
zināšanās iespēja, cik politisks 
instruments. Savukārt krievi šo
brīd pirmo reizi izjūt latviešu valo
du kā politisku instrumentu. Un 
būs vajadzīgs diezgan ilgs pārejas 
periods un arī piepūle no abām pu

sēm, lai mūsu sabiedrībā izveido
tos saskanīgas attiecības. Mēs ne
varam neņemt vērā, ka netoleran
ce vai neiecietība meklējama tajās 
tīri eksistenciālajās bailēs, kas ro
das, kad cilvēks jūtas apdraudēts. 
Un jo vairāk pieredzēta tāda ne
pieciešamība baidīties, jo neiecie
tīgāks kļūst cilvēks (un sabiedrī
ba) attiecībā pret svešo. Vēl vairāk 
- kā skaidroja Brigita Šiliņa, neie
cietības dziļākās saknes ir agresi
vitātē - cilvēkam kā bioloģiskai 
būtnei gluži dabiskā reakcijā pret 
atšķirīgo. Par laimi, katram laik
metam bijušas savas agresivitātes 
izpausmes, un ari raganu dedzinā
šana vairs nav aktuāla. 

Sarunas gaitā izkristalizējās at
ziņa, ka iecietība un pacietība, pro
tams, normālā saskarsmē ir vairāk 
nekā vajadzīga, taču kaut kur jā
velk ari robeža. Tai jābūt tur, kur 
sākas otra cilvēka netoleranta rīcī
ba. Mēs nevaram būt iecietīgi bez
galīgi, jo ir lietas, ko mēs ne tikai 
nevaram, bet arī nedrīkstam pa
ciest. Piemēram, vardarbību. Ja 
pret to nevēršas, tā pieaug. - Ja 
man kāds spļautu virsū, es, pro
tams, to tik toleranti neizturētu -
tā M.Gūtmane, savukārt citi pie
vērsās šobrīd tik aktuālam jautāju
mam kā homoseksuālisms. - Ne
toleranta un traucējoša ir homo
seksuālistu uzbāzīgā aktivitāte, 
mēģinot pārliecināt sabiedrību, ka 
homoseksuālas attiecības - tas ir 
normāli. 

LVAAP direktore Aija Priedīte 
ar notikušo sarunu bija ļoti apmie
rināta. - Es domāju, šādi pasākumi 
veicina toleranci, - viņa sacīja. -

prasa tādu pašu izpratnes līmeni 
kā Rietumeiropā, kur par to tiek 
diskutēts jau kopš Otrā pasaules 
kara. Tad cilvēki redzēja, pie kā
dām nejēdzībām noved jebkurš 
vienvirziena ceļš, vien-alga, vai 
tas ir komunisms, fašisms vai jeb
kurš cits -isms. 

DAIGA LAKOTKO 

Asas diskusijas izraisījis 9. 
decembri pieņemtais valodas li
kums. Tagad likums ir, bet vai 
tas ko mainīs? Vai tas palīdzēs 
izdzīvot iznīkstošajai latviešu 
tautai? Tikai tādā gadījumā, j a 
mainīs ies ci lvēku a t t i e k s m e 
pret sevi, savu tautu un valodu. 

Krieviem ir tāds teiciens - ejot 
ciemos, jāievēro saimnieka paražas 
un noteikumi. Laikam jau Latvijā 
dzīvojošie krievvalodīgie nemaz ne
mana, cik lielā mērā viņi pārkāpj šo 
labā toņa likumu. Cik reizes 
dzirdēts, kā viņi ļoti apvainotā tonī 
atgādina mums, ka latviski runāt ne
prot. Var jau uzskatīt par naida ku
rināšanu to, ka savā dzimtenē mēs 
gribam dzirdēt un runāt vietējā va
lodā. Var jau sūdzēties dažādās 
starptautiskajās organizācijās, ka 
krievus te apspiež. Dīvaini, ka lat
viešiem nav ienācis prātā sūdzēties 
ANO par to, ka tiek apspiestas 
mūsu nacionālās intereses. 

Ir tāds jēdziens kā dekolonizācija. 
It kā visi atzina, ka Latvija bija PSRS 
iekarota un kolonizēta Pēc veselā 
saprāta uzreiz pēc neatkarības 
atgūšanas būtu jānotiek šai dekolo-
nizācijai - būtu jālūdz mūsu cie
miņus mājās (50 ciemošanās gadu -
tas nav maz!), bet latvieši laipni tur
pina izmitināt savā zemē sveštau
tiešus, kuri nemaz nejūtas par to pa
teicīgi. Mēs to darām vai nu ie
dzimtās smalkjūtības dēļ, bet drīzāk 
- nobijušies no lielā austrumu kai
miņa. Ir jau ari, no kā nobīties - ta
gad dauza čečenus tikai par to, ka tie 
grib būt brīvi, pie tam nosaucot 
viņus par bandītiem. Vienīgā nelai
me ir tā, ka tas, kurš nobīstas, 
vienmēr paliek zaudētājos. 

Austrumu gudrība māca - ja ar 
tevi notiek kas nelāgs, padomā, ko 

gadsimta ir svešu kungu jūgā? Bija 
dota ari 22 gadus ilga atelpa - pirmās 
brīvvalsts laiks. Tad atkal Liktenis 
izlēma, ka neesam spējīgi dzīvot bez 
svešas rungas. Vajag tikai parādīt ci
tiem, ka mēs ļaujam mīdīt savu go
du, un netrūks tādu, kas šo izdevību 
izmantos. Cik reizes esmu novēro
jis, kā latvietis stostīdamies, tik tik
ko prazdams vārdu ar vārdu kopā sa

dabūt, runā ar krievu 
viņa mēlē, jo krievs lepni paziņo, ka 
svešvalodas nepieprot. Ļoti labi, ka 
viņš lepojas ar savu valodu - valoda 
ir katra cilvēka kultūras dzīves pa
mats. Tātad iznāk, ka mēs savu va
lodu necienām, mums tā nozīmē 
stipri mazāk, nekā krievam viņa va
loda. 

Padomju laikā mums centās 
iestāstīt, ka visas tautas ir vienādas 
(tas izrietēja no "tautu brālības" 
principiem), ka nekādas būtiskas 
atšķirības nav. Tāpat tagad Eiropas 
Savienība grib visiem iestāstīt, ka 
dažādas tautas bez problēmām var 
dzīvot sajauktas un visiem būs labi. 
Ņemsim kaut vai piemēru no ķīmi
jas - ja divas ķīmiski aktīvas vielas 
saliesim vienā traukā, sāksies 
ķīmiska reakcija. Mums ir skaidri 
jāapzinās, ka krievi ir "ķīmiski 
aktīvāki" par latviešiem. 

Nacionālās iezīmes es esmu iz
baudījis uz savas ādas, šeit, Latvijā, 
un dzīvodams svešumā. Ukrainā pa
vadītie 14 dzīves gadi labi ļauj sajust 
atšķirību. Slāvu tautas cilvēkam ir 
uzstājība, par kādu latvietis vēl ne
maz nesapņo. Padomāsim tā: ja jau 
krievi šeit ir tik kuplā skaitā, tad lai
kam mums no viņiem kaut kas ir 
jāiemācās. Nedomāju, ka būtu 
jāpārņem agresivitāte, rupjība un 
šņabja dzeršana, ko, dīvainā kārtā, 
latvieši ir vairāk sevī uzņēmuši, 
nekā labās īpašības. Uzskatu, ka lat
viešiem jāpārņem uzstājība un spēja 
pastāvēt par savām interesēm. 
Kamēr mēs neesam iemācījušies 
mums piedāvāto likteņmācību, 
tikmēr brāļu tautas pārstāvji mājās 
neaizbrauks. Ja nepiekrītat, pasakiet 
lūdzu, kāpēc šāda situācija nav ne 
Lietuvā, nedz Igaunijā? Tur pēc 
brīvvalsts atjaunošanas palikušie 

mazāk nekā 20% krievvalodīgo. 
Varbūt izskaidrojums ir tāds, ka lie
tuviešiem valsts pastāv kopš 1253. 
gada un viņi ir pieraduši būt par 
saimniekiem savā zemē, tādēļ arī 
padomju laikā nav ļāvuši sveštau
tiešiem pārpludināt savu zemi tik 
lielā mērā kā Latvijā? 

Lai ko ari neteiktu ANO no
vērotāji, dāņi jau pirms krietna laika 

izsecinājuši: ja sveštautiešu skaits 
valstī pārsniedz 9%, pamattautība ir 
apdraudēta. Latvijā nelatviešu ir 
gandrīz puse, Rīgā - apmēram 60Vr 
(pieļauju, ka stipri vairāk, jo pazīstu 
vairākus cilvēkus, kuriem pasē 
rakstīts "latvietis", ir ari Latvijas 
pilsonība, bet latviski viņi neprot, un 
ar latviešu kultūru viņiem nav ne 
mazākā sakara). Varam mierināt se
vi, ka neesam vienīgie. Līdzīgas 
problēmas ir Vācijā ar turkiem, 
Franciju pārpludina arābi un nēģeri, 
bet ASV vispār nav nacionālās 
kultūras pazīmes. 

Daudzi cilvēki (padomju ideo
loģijas ietekmē) vēl joprojām uztver 
vārdu 'nacionālists' kā negatīvu. Iz
skaidrošu šī vārda nozīmi, kā es to 
saprotu. Nacionālists ir cilvēks, kurš 
apzinās savu tautisko piederību, cie
na un mīl savu valodu, tautas vēstu
ri, tradīcijas un kultūras mantojumu. 
Ir vēl viens tāds viltīgs vārdiņš -
'šovinists'. Tas ir cilvēks, kurš savu 
tautu uzskata par izredzēto un visas 
pārējās par zemāk vērtējamām un 
pret tām izturas necienīgi (spilg
tākais šovinisma piemērs ir cio-
nisms). 

Padomju laikā ar masu psihozes 
līdzekļiem ļoti dziļi cilvēku zemap
ziņā tika iepotēta šovinistiska no
stāja. Mēs labi atceramies, ar kādu 
pārākuma sajūtu uzskatījām sevi par 
PSRS pilsoņiem (runa ir par tiem, 
kurus izdevās apmānīt, un tādu bija 
ļoti daudz). Lai Krievijai veiksmīgi 
izdotos kolonizēt pārējās republikas, 
cilvēkiem iestāstīja, ka saimnieks 
visur un vienmēr ir krievs. Iestāstīt 
izdevās, mūsu gadījumā tam no
ticēja ne tikai krievi, bet ari latvieši. 
Šādas "smadzeņu skalošanas'' se
kas vēl kādu laiku būs diezgan iz

min ir jāapjēdz un jāpārdomā. Ceru. 
ka mēs beidzot sapratīsim, ka Lat
vijā saimniekam jābūt latvietim! 

Beigās piebildīšu, ka es ļoti mīlu 
krievus. Sevišķi tos, kas dzīvo Krie
vijā. 

PAULIS STARS, 
stars@apollo.lv 

Izjust auto 

Nezinu, vai ir daudz tādu auto
mobiļu, kas rada zināmu cieņu un 
pietāti. Auto, no kura negribas iz
kāpt, īpašs un ekskluzīvs - tāds ir 
Jaguārs. Sarunā ar "Jaguāra klu
ba" prezidentu DAINI VĪTOLU 
pārliecinājos, ka auto var būt kā 
dzīvesveids. Vai tā ir nejauša aiz
raušanās vai liktenīga mīlestība, 
spriediet paši. 

īpašā automašīna 

Šajā gadsimtā ir radīts viens no 
ekskluzīvākajiem automobiļiem -
Jaguārs. Jau 80. gados tajā bija viss, 
kas pēdējos gados ir vidējās klases 
mašīnām - gan kruīza kontrole, kli
mats, gan automātiskā kārba. Ja
guārs ir angļu prece, bet pirms kāda 
laika to nopirka "Ford". Tomēr pa

matlīnijās šī auto
mašīna ir saglabā
jusies kā limuzīns. 
Visklasiskāk atpa
zīstamais Jaguārs, 
kas izstrādāts 80. 
gadu beigās, ir 3. 
sērijas auto ar čet
rām lielajām, ap
aļajām lampām un 
attiecīgu dizainu. 
Tas ir nenoveco
jošs, kā saka, vien
mēr modē un jop

rojām izraisa pozitīvas emocijas. Vē
lāk 4. sērijas mašīnām bija kantainas 
lampas gan priekšā, gan aizmugurē. 
Tās vairs nebija tik foršas un izskatī
jās tā nīkulīgi. Kopš 1994. gada atkal 
notika atgriešanās pie 70., 80. gadu 
virsbūves formas, pie apaļajām lam
pām. Būtībā tā ir tās pašas 3. sērijas 
uzlabota versija. 

Tomēr tagad ražotie Jaguāri vairs 
nav tie smagie, lielie limuzīni, ku
riem ir mīksta gaita. Nav vairs tās 
atpazīstamības. Tā ir atkāpšanās tir
gus pēc, lai paplašinātu klientu loku. 
Bet nenoliedzami "Ford" : r Jaguā
ram palīdzējis, jo tā realizācija ir 
stipri augusi. 

"Jaguāra klubs" - mīles
tība uz auto 

"Jaguāra" klubs kā sabiedriska 
organizācija tika nodibināta 1999. 
gada 17. augustā. Tā dibinātāji ir 
vienpadsmit fiziskas personas. 

Kāpēc tika dibināts klubs? Cilvē
ki, kuri brauc ar Jaguāru, uz ceļa jū
tas, varētu pat teikt, vientuļi. Ja tu 
brauc ar "Golf" automašīnu, vari būt 
drošs, ka uz ielas atskatoties, redzē
si vēl kādus trīs. Ieraugot vēl kādu 
Jaguāru, tas uzreiz šķiet "savējais". 
Ar tā īpašnieku bez problēmām var 
sākt raitu sarunu. Nešaubīgi, ja divi 
Jaguāri atrodas saredzamības attālu
mā, ir ļoti liela iespēja, ka to saim
nieki aprunāsies. Parasti tā nenotiek 
ar citu auto saimniekiem. 

Klubu dibināja brīvi cilvēki, kuri 
apzināti saprata, ka viņiem ir kopī
gas intereses. Varētu pat teikt, ka 
visiem ir vairāk vai mazāk māksli
nieciska domāšana. Jo Jaguārā to
mēr ir kāda māksla iekšā, kas pie
saista radošu cilvēku, ais auto nav 
dumjš un sauss. 

Galvenais kluba mērķis - apvie
not cilvēkus, kuriem patīk viss, kas 
saistīts ar auto tusiņiem, un kuriem 
ir savstarpējs kontakts. 

Klubam patiesībā ir nedaudz pla
šāks skatījums - "Jaguāra klubs" ir 
Jaguāru, Rolsroisu un citu ekskluzī
vu automobiļu īpašnieku un intere
sentu klubs. Tā kā Latvijā ir dažas 
citas, galvenokārt angļu, ekskluzī

vās mašīnas (vienam biedram, pie
mēram, ir Maklārena kopija), pie kā
da kluba lai tas būtu? Biedram mašī
na var būt un var ari nebūt, mašīnu 
var pārdot, nomainīt, bet saistība ar 
Jaguāru paliek. 

Mēs esam kaut kas starp drau
giem un ģimeni. Jaguārs ir kā trešā 
persona, ar kuru visi it kā ir salaulā
ti. 

Kluba darbība tagad un 
nākotnē 

Bez autoizstādēm ir bijuši vairāki 
pasākumi ārpus pilsētas, tostarp Lī
gatnē kopā ar auto grupu TBĒ Zī
mīgs bija lielais Jaungada pasākums, 
kurā piedalījās vairāki simti cilvēku, 
jo vēlējāmies šo notikumu nosvinēt 
interesantāk nekā parasti. Ari, ja kā
dam no mūsu paziņām ir jubileja vai 
kāzas, kāds svarīgs notikums, Ja
guārs šādam pasākumam ir ļoti pie
mērota mašīna, un Jaguāru eskorts 
ir atraktīvs, pat ekskluzīvs. 

Turpmāk domājam piedalīties vi
sās izstādēs, kur mēs atbilstam iz
stāžu idejai, kā ari turpināt attīstīt 
kluba sadarbību ar citiem Jaguāra 
klubiem. Klubu kustība pasaulē ir 
plaša un interesanta. Sakari ar ārze
mēm ir tieši tas, pie kā mums šogad 
jāstrādā. Arī tur, tāpat kā šeit, jaguā-
rists jaguāristu uzreiz saprot, un tās 

sarunas ir interesantas. Ārzemēs 
klubos ir nedaudz dārgākas mašī
nas, jo tur cenšas uzturēt 50., 60. ga
du interesantākos modeļus - veco S-
type vai E-type, kas tiek uzskatīti 
par topā esošiem auto. 

Ekskluzīvs. Vai īpašs? 

Es necenšos uzsvērt to, ka brau
cu ar Jaguāru. Es tomēr braucu ar 
vecu Jaguāru, un nevaru prezentēt 
ļoti biezu maku. 

Praktiski cilvēki gan Jaguāru ne
pirks. Ziemas laikā tas var patērēt 
bezjēdzīgi daudz benzīna. Katru lie
tu pieliekot klāt, jārēķinās ar lielā
kām izmaksām. Bet, ķā jau minēju, 
auto dod ari atpakaļ. 

Tomēr sajūtas, braucot ar Jaguā
ru, ir citādākas. Ir atšķirība. Ir iespē
jams ar Jaguāru braukt ātri un agre
sīvi (12 cilindri, var ieskrieties līdz 
250 km/h), bet patīkami ir braukt ari 
lēni, var braukt ļoti disciplinēti un 
kārtīgi. Jā, šis auto disciplinē. Ja
guārs var trakot, bet to nedara. Jo 
tas vienkārši nepiestāv, kas uzliek 
pienākumu izskatīties cienīgi. 

Un neapšaubāmi - uz Jaguāru vi
si atskatās, vai tas būtu jauns vai 
vecs auto. Tas nav tik bieža parādība 
uz ielām, lai cilvēki neatskatītos. 

LINDA KALNIŅA 

mailto:stars@apollo.lv


ß 
universitātes 

a v ī z e OTRDIENA. 2IMIO. (.ADA 15 . FEURI A R I S 

S a v e s t k o p a c i l v ē k u u n z i n ā š a n a s 
Latvijas Universitātes 5 8 . 

konferences Bibliotēkzinātnes 
un informācijas zinātnes sekci
jas sēdē interesenti noklausījās 
deviņus referātus par dažādiem 
bibliotekārā darba aspektiem 
mūsdienās. 

Indivīdam jākļūst par iesais
tīto 

Mūsdienu pasaulē, kur daudziem 
šķiet, ka no indivīda nekas nav at
karīgs, risinājums var būt tikai viens 
- jēgpilns notikumu atainojums, in
divīdam kļūstot par iesaistīto, t. i., 
vērtētāju. Ja šajos sabiedriskajos 
procesos jādefinē bibliotēkas vieta 
un loma, tad, kā sacīja JANA 
DREIMANE, bibliotēka ir nācijas 
identitāte. Bibliotekāriem piemīt 
konservatīvisms, jo citādi viņiem 
laikmetu griežos grūti būtu nosar
gāt garīgās vērtības. Bibliotēka tiek 
pētīta un interpretēta no visdažādā
kajiem aspektiem: bibliotēkas tēls 
un publicitāte, bibliotēku loma zināt
nes attīstībā, vīrietis un sieviete bib
liotēkā. Lai apjaustu procesus sa
biedrībā, pēta lasītāju pieprasīju
mus, tātad - garīgās intereses, pēta, 

ko lasījuši ietekmīgi cilvēki, pēta, kā 
zinātne ietekmē bibliotēku un otrā
di. Vācijā populāra ir bibliotekāru 
biogrāfiju pētniecība, īpaši tālab, ka 
tur šajā arodā strādājuši izcili cil
vēki: Leibrucs, Lesings... Bibliotēka 
pētījumos atklājas kā sociālās stabi
litātes garants. 

Sabiedrībā notiekošais neizbēga
mi atspoguļojas bibliotēkās - arī 
mūsu gadsimta 40. gadu Universitā
tes Bibliotēkā, kad, kā sacīja GITA 
TREIDE, LU Bibliotēku pakļāva 
vienotajam padomju modelim ar 
tam raksturīgo partijisko izvērtēju
mu, Glavļitu, Specfondu. "Kaitīgo li
teratūru" lika izņemt un iznīcināt 
abas totalitārās varas, taču sastapa 
pretdarbību. 

Literatūrpētniecībā bija izjūtama 
garīgā pretošanās, un daļa no tās -
Konstantins Karulis. Viesturs Zan-
ders akcentēja šīs personības 
daudzšķautņainību: ne tikai literāts, 
bet ari žurnālists, Jāņa Endzelīna 
prēmijas laureāts, Triju Zvaigžņu or
deņa virsnieks, kuram pieder publi
kāciju sērija par grāmatu izdevē
jiem, neskaitāmi citi darbi. 

Otro elpu K. Karulis ieguva 90. 

gados līdz ar iespēju runāt par Lat
vijas laika un trimdas grāmatniecī
bu. 

Piesaiste vēstures procesiem 
Jauns bibliotekārā darba virziens 

ir mutvārdu vēsture. Tā ir saistīta ar 
novadpētniecību. Mutvārdu stāstīju
mi par kādu notikumu, ari cilvēka 
stāstījums par vina personisko dzīvi, 
teica RUTA ŠENBERGA, konkre
tizē pasaules ainu. Dzimtu un cilt
skoku vēsture tiek pētīta arvien vai
rāk. Šis bibliotēku darba virziens ie
viesās 30. gadu beigās, kad sāka pie
rakstīt ietekmīgu cilvēku atmiņas, 
taču mūsdienās uzmanība kon
centrējas uz ikdienas cilvēku, kuru 
tradicionālā vēsture ignorē. 

Mutvārdu vēsture palīdz iepazīt 
savu novadu, savas saknes. Cilvēku 
intervēšanā piedalās īpaši apmācīti 
brīvprātīgie palīgi. Muzejā parasti 
glabājas ierakstu oriģināli, bet bib
liotēkā - kopijas. Ierakstus atšifrē, 
tos var pilnībā vai daļēji publicēt. Šis 
darba virziens ir īpaši svarīgs Latvi
jai, jo pusgadsimtu mums bija liegts 
iepazīt objektīvu vēsturi: daudzi do
kumenti ir iznīcināti vai falsificēti, 
daudzi aizvesti uz Krieviju. Toties 

tautas atmiņa ir dzīva. 

Bibliotekārs - "pērļu zvej
nieks" 

Jaunajā gadsimtā, kuru pamatoti 
sauc par informācijas tehnoloģijas 
gadsimtu, bibliotēkās plaši ienācis da
tors. Taču tam ir jābūt nevis paš
mērķim, bet līdzeklim. Vai tehnoloģiz-
ācijai neizbēgami seko nepietiekama 
uzmanība pret cilvēku? ILGA MAN
TINIECE to apstrīdēja, tāpat ap
strīdēja uzskatu, ka dators meklē un 
atrod visu. Paralēli tehnikai allaž būs 
vajadzīgs cilvēks. Turklāt bibliotēkas 
darbinieki un tās lasītāji viens otru ie
tekmē, savukārt sacīja ANITA 
BAKEVICA. Sēdē izraisījās diskusi
jas, kā mūsdienās pareizi dēvēt 
cilvēku, kurš izmanto bibliotēku: lasī
tājs, klients, apmeklētājs? Neapstrīda
mi gan, ka bibliotekāra profesija 
piedzīvo radikālas pārmaiņas. Pieaug 
Intemeta loma, taču pamatots ir tā 
salīdzinājums ar drazu kaudzi, kurā at
rodamas dažas pērles. Palīdzēt tās at
rast ir bibliotekāra misija. Tendence 
visā pasaule - pieaug un pieaugs to 
cilvēku loks, kuri strādā informācijas 
industrijā. 

Virtuālā realitāte ir reāla 
Sekcijas vadītāja asociētā profe

sore BAIBA SPORĀNE saistoši 
runāja par virtuālo realitāti: virtuālie 
veikali, iepazīšanās, datu bāzes, jā -
ari virtuālās bibliotēkas, virtuālais 
darbgalds, lai ārsts trenētos operāci
jai... Notiek vides simulācija dar
bam, izklaidei un apmācībai. Kas tad 
ir virtuālā jeb šķietamā realitāte? 
Viena no definīcijām - datora ģe
nerēta mākslīga pasaule. Virutālo 
realitāti saista ar mūsdienu tehnikas 
attīstību, taču ne vienmēr tā ir. 
Piemēram, tā pati sakne ir pasaku 
stāstīšana: pietuvināt sapni īstenī
bai. Televīzija, kino, opera vēsturis
ki ir attīstījušās līdz mūsdienu vir
tuālajai realitātei. Virtuālā realitāte 
ir viss, kas rada ilūzijas. 

Virtuālās realitātes globālu pie
lietojumu mēs nevaram novērst. Tā
pat kā progresu. Kā šajā laikā pa
stāvēt bibliotekāram? Viņa misija bi
jusi un vienmēr būs - savest kopā 
cilvēku un zināšanās, sacīja profeso
re Sporāne. 

VIJA APINĪTE 

RPORACIJAS 
I Ka Kanadas students sedz 

ļjsavu studiju izdevumus? i Fraternitas Académica 75 gadi 
Kanādas universitātēs ir parasts 

veikt dažādas aptaujas. Viena no 
tām ir īsi pirms pirmā akadēmiskā 
grāda iegūšanas. Tā kā visiem stu
dentiem ir jāmaksā augstskolai par 
savām studijām un tiem, kam 
vecāki nedzīvo universitātes pil
sētā, ari jāsedz visi savi studiju laika 
dzīves izdevumi, būtu interesanti 
zināt, kā viņi sedz visus šos izdevu
mus. Šie jautājumi arī ietilpst viņu 
aptaujās. 

Rietumu Ontārio universitātes 
aptauja 1998799. mācību gada bei
gās izdarīta īsi pirms pēdējā kursa 
gala eksāmeniem. Ap 15(X) (36%) 
studentu piedalījušies šajā aptaujā, 
to starpā 62% tādu, kuru vecāki 
dzīvo universitātes pilsētā Londonā. 

38%- no aptaujas atbildētājiem 
seguši savu studiju un dzīves izde
vumus galvenam kārtām ar ai

zņēmumiem, 35r/c - ar vecāku atbal
stu un 18% - ar darba algu, vis
biežāk to nopelnot vasarā. Vasaras 
darbs vai nepilna laika darbs studiju 
laikā ir papildu ienākums studentu 
vairumam. 

Tiem, kas aizņēmušies naudu 
studiju laikā, caurmēra parāds pēc 
pirmā akadēmiskā grāda iegūšanas 
ir 22 201 dolārs. Profesionālo fa
kultāšu (Medicīnas, Zobārstniecī
bas, Juridiskās) beidzējiem tas ir lie
lāks (vidēji 27 381 dolārs). 

Studiju izdevumi ir lieli, bet, ne
skatoties uz to, pēc pirmā grāda 
iegūšanas apmēram viena trešā daļa 
studentu domā turpināt studijas vai 
nu nākošā zinātniskā grāda iegūša
nai, vai ari praktiskajās profesijās. 

Profesors 
ALEKSIS DREIMANIS 

Par Bal t is t ikas institūtu 
Greifsvaldē 

Kad es saņēmu Ernsta Morica 
Arndta universitātes Greifsvaldē 
uzaicinājumu ierīkot Baltistikas ka
tedru, no paša sākuma nodomāju 
pilnīgi līdztiesīgi attīstīt divas baltis
tikas galvenās disciplīnas - lituānis-
tiku un letoniku. Tradicionālā in-
doģermānistika galvenokārt ir no
darbojusies ar lietuviešu valodu tās 
arhaiskuma dēļ. Latviešu valodai 
neattaisnojami nebija pievērsta at
tiecīgā uzmanība. Jau pirms Pirmā 
pasaules kara slavenais latviešu va
lodnieks Jānis Endzelīns vērsās pret 
latviešu valodas netaisno novēr
tēšanu. Tādēļ es tiklab savā univer
sitātes mācībā, kā ari savā zināt
niskās pētniecības darbā nodarbojos 
mazliet vairāk ar latviešu valodu, li
teratūru un folkloristiku. Tā es saju
tu lielu laimi iepazīties ar neiz
mērojamu latviešu tautas poēzijas 
bagātību. 

Gribu atcerēties savus trīs lat
viešu valodas skolotājus: Fridriha 
Redliha kungu, ģermānistikas pro
fesoru Leipcigā, kas studēja pirms 
Otrā pasaules kara Latvijas Univer
sitātē un bija Endzelīna lekciju 
klausītājs; manu mīļo draugu, do

centu un ilggadējo šejienes Filo
loģijas fakultātes dekānu doktoru 
Reini Bērtuli. Šie abi zinātnieki 
diemžēl nav vairs mūsu vidū. 

Profesore Velta Rūķe-Draviņa 
mani ievadīja latviešu valodas fra
zeoloģijā un latviešu tautasdziesmu 
studijās. Viņa man ļoti palīdzēja ar 
zinātniskām grāmatām baltistikā. 

Vēlos pieminēt vēl dažus zināt
niekus: profesori Martu Rudzīti un 
doktoru Konstantinu Karuli, profe
sores Ainu Blinkenu, Daci Lūsi un 
Janīnu Kursīti, profesoru Jāni Ro-
zenbergu, profesoru Pēteri Vanagu, 
doktori Lidiju Leikumu, doktoru 
Agri Timuoku. 

Last but not least es īpaši gribu iz
celt rektora Jura Zaķa kunga 
nozīmīgo ieguldījumu Greifsvaldes 
universitātes Baltistikas institūta 
dibināšanā un attīstīšanā. 

Man bija īsts prieks, kad mana 
skolniece Suzana Pišel pēm jūnijā 
Latvijas Universitātē Rīgā varēja 
sekmīgi aizstāvēt savu disertāciju fi
loloģijas doktora grāda iegūšanai. 

Prof. Dr. h.c. em. RAINERS 
EĶERTS (Rainer Eckert) 

Frat! Acad! Dzīvokļa iesvētīšana ar dibinātāju atraitnēm 
Korporācija Fraternitas Acadé

mica izauga no Akadēmiskā 
skautu kluba (A. S. K.). Kluba 
nolūks bija pulcināt skautus, ku
ri no visiem Latvijas novadiem 
devās uz Rīgu studēt. Klubs de
va viņiem iespēju turpināt sa
biedrisko dzīvi skautu tradīciju 
garā studiju laikā. 

Kluba iekšējā dzīve daudzējādā 
veidā līdzinājās korporāciju dzīvei. 
Tā biedri sekoja izstrādātajiem iek
šējās dzīves noteikumiem, kandidā
ti sagatavoja referātus un pie uz
ņemšanas deva svinīgu solījumu. 
Viņiem palīdzēja krusttēvi - atbal
stītāji un padomdevēji no vecāko 
biedru vidus. Klubs bija Latvijas 
Skautu Centrālās organizācijas vie
nība, un tā emblēmā bija skautu lili
ja baltā emaljā ar zaļu apmalīti un 
burtiem A. S. K. 

Korporāciju popularitātei pieau
got 20. gados, mazinājās kluba akti
vitāte, jo kluba biedri sāka iestāties 
korporācijās. Lai saturētu kopā 
skautu garā audzinātos jaunekļus, 
radās doma dibināt korporāciju, kas 
turpinātu Akadēmiskā skautu kluba 
tradīcijas. Kluba pilnsapulce 1925. 
gada 4. februārī nolēma dibināt kor
porāciju Fraternitas Académica 
(Akadēmiskā brālība). Vārda izvēle 
bija ar nolūku paturēt saikni ar pa
stāvēt beigušo Akadēmisko skautu 
klubu. Skautu lilijas emblēma sagla
bājās piecstūrainās zvaigznes orna
mentā, kas rotāja korporācijas krāsu 
cepures virsdaļu. 

Jaunā korporācija par savām de
vīzēm izvēlējās "Tautai un tēvijai" 
un "Amicus optima vitae posses-
sto "(Draugs - labākais dzīves iegu
vums). Krāsu izvēle bija melns -
gaišzaļš - zelts: no dzīves grūtībām 
caur zaļo jaunību uz zelta nākotni. 

Nākotne rādīja, ka lēmums dibi
nāt korporāciju bija pamatots - tā 
auga un zēla. Bez skautiem tā pie
saistīja teologus, jo ideoloģijas sa
skanēja: skauts tic Dievam, mīl tēv
zemi, cenšas būt tīrs domās, vārdos 
un darbos un katru vakaru lūdz: 
"Dievs, dod man rit būt labākam ne
kā biju šodien!" 

Padomju okupācija 1940. gadā 
korporācijas darbību pārtrauca. Tā 
atjaunojās trimdā - 1951. gada I se
mestri tika uzņemts pirmais biedrs 
ārpus Latvijas. Taču ari Latvijā pali

kušie korporācijas biedri nezaudēja 
buršu garu. 1990. gada 4. februāri 
Fraternitas Académica atjaunoja sa
vu darbību Latvijā. Tas bija liels gan
darījums toreiz vēl dzīvajiem dibinā
tājiem. Viens dibinātājs, Alfrēds Ķi-
pēns, vēl ir dzīvs šodien un dzīvo 
Monreālā, Kanādā. 

Sākumā atjaunotajai korporācijai 
bija jāmitinās īrētās telpās, bet 1994. 
gadā, ar korporāciju biedru ārvalstīs 
atbalstu Fraternitas Académica ie
gādājās dzīvokli Rīgā. Šodien, 75 ga
du jubilejā, dzīvoklis ir pārbūvēts at
bilstoši korporācijas vajadzībām un 
gatavs uzņemt svētku viesus. 

Fraternitas Académicas 75 gadu 
jubilejas svinības sākās 4. februāri ar 
jauniegūtā dzīvokļa iesvētīšanu un 
sekojošu dāmu vakaru Pulvertorņa 
balles zālē. Senos laikos šai telpā bi
ja šķindējuši vācu studentu korporā
cijas Rubonia rapieri, bet tagad ska
nēja latviskas dziesmas. 

Nākamajā rītā prezidijs nolika 
vainagu Brāļu kapos pie Mātes Lat
vijas tēla par godu visiem mūžībā 
aizgājušamiem krāsu brāļiem. Tam 
sekoja Prezidiju Konventa vīru kora 
koncerts Pulvertornī un svinīgs 
akts ar Latvijas Universitātes rekto
ra Zaķa un korporāciju pārstāvju ap
sveikumiem. Vakarā Fraternitas 
Academica's biedri ar viesiem pul
cējās korporācijas dzīvoklī uz ko-
meršu. 

ANDREJS BAIDINŠ, 
Frat! Acad!'fil! 

Apmeklētāju grupa dāmu vakara Pulvertornī 
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SARMĪTE IN BERGA, 
Bioloģi jas faku l tā tes 

s tuden te 

LINDA LIEPIŅA, Tās acis 
Filoloģijas fakultātes studente Kuras izskatās 

Kā divi zili avoti 
Cilvēk, atnāc pie manis parunāt... 
Cilvēk, atnāc pie manis, 
Kad vakars vēls, bet miegs nenāk, 
Vienkārši klusām par dzīvi parunāt... 
Atnāc pie manis, Cilvēk, parunāt... 
Atnāc, kaut ārā zvaigznes jau, 
Atnāc, kaut ari tev daudz nav ko teikt. 

Cilvēk, naktī atnāc par dzīvi čukstus parunāt 
Atnāc, un atvilkšu aizkarus lēnām, 
Atnāc, un redzēsi sniegpārslu deju.. . 
Cilvēk, atnāc ar mani pie loga, kad mēness, 
Vienkārši par dzīvi parunāt. 

Tik dzīli 
Un 
Tik vilinoši 
Tās acis 
Kuras manī raugoties 
Spēj izlasīt tos vārdus 
Kas vēl 
Nepateikti 
Tās acis pieder debesīm 
Tās acis pieder jūrai 
Un arī 
Purva akacim 
Tās acis pieder tālei 
Un katrai lietus lāsei 
Kas šonakt kļūs par 

manis 
dalu 

IVARS KOKOREVICS, 
Juridiskās faku l tā tes s tudents 

Trīs nepateikti vārdi 

Ar Tevi es ballītē iepazīstos, 
Runāju niekus, lai ir Tev ko smiet. 
Tik vārdus trīs pašus skaistākos 
Es nesaku Tev, jo kautrība liedz. 

Ap vidukli Tevi apņemot, 
Mans skatiens ķer tavējo - apburošo. 
Bet vārdus trīs visiem sen zināmos 
Es nesaku, laiku novilcinot. 

Es lūdzos, aiz mēles lai rauj mani jods, 
Un kautrības masku lai nomet nost. 
Tik vārdus trīs tā arī nepateiktos 
Es atstāju sirdī sev ieslēgtus. 

LINDA KALNIŅA 
Filoloģijas faku l tā tes s tuden te 

vientulības pirksti 
alkatīgi 
sagrābj un purina 
izpurina visu 
viss uz otru pusi 
laiks un domas 
m;ma dzīve 
sapurinātā 
mani vientulīgie pirksti 

silts lūpu pieskāriens 
manā bezierunu cietoksnī 
saplūktie skatiem 
iesaldēti starp pukstu galiem 
un pietrūkst vēl 
kā sniegpārslas glāzē 
viens čuksts 
no atbalsīm audzēts 
kāds viens vai 
vientuļš 
kā varbūt 
viss 

Pec savas būtības esmu staieris... 
J a u n ā gada i eskaņā "UA" 

t ikās a r dzejnieku, kul tūras 
žurnāla " K e n t a u r s " galveno re
daktoru, jauku, atsaucīgu un in
t e r e s a n t u ci lvēku - L E O N U 
BRIEDI. Tā bija saruna par lite
ratūru, dzīvi un šo laiku. 

- Liekas, no jums vienmēr 
strāvo harmonija un gaišs lab-
sirdīgums. Kā jūs to spējat sa
glabāt? 

- 0 nē, man liekas, ka es esmu, 
gluži otrādi, nervozs un aplauzīts 
cilvēks, jo viena no manām rak
sturīgākajām iezīmēm ir tāda, ka es 
vienmēr esmu nemierā ar sevi un 
savu padarīto. Varbūt tāpēc ari tādos 
griežos, novērtējot to, kas ir iz
darīts, man šķiet, ka gaužām maz. 
Bet iekšējā tiecība, protams, ir pēc 
saskaņas, pirmām kārtām pašam ar 
sevi, pēc tam ar laiku, un, atšķirībā 
varbūt no ļoti daudziem cilvēkiem, 
es jūtos labi, jo šādu saskaņu esmu 
radis jau gadus apmēram desmit, iz
dodams kultūras žurnālu "Ken
taurs" un savu mazo izdevniecībiņu 
vadīdams. 

- J u m s ir dzejolis "Senēģip-
tiešu motīvs". Tajā jūs sakāt, ka 
neviena diena nav velti no
dzīvota. Bet vai tad ari tās mel
nās un skumjās dienas mums 
kaut ko dod? 

- Jāsaka, dod vairāk, nekā tās 
baltās dienas, jo, kā teica Jaunsudra-
biņš, tie rožainie mākoņi jau aizpeld 
ātri, bet cūkas ir jāgana katru dienu. 

Brīnišķīgi, ja cilvēks ir apveltīts 
ar talantu, un katram cilvēkam tāds 
ir, bet ir ļoti daudz ar savu talantu 
jāstrādā un tas jāizkopj. Kas attiecas 
uz rakstniecību un dažādām kul
tūras dzīves izpausmēm, to sviedru 
smaku, darba smaku nevajadzētu 
likt manīt citiem. Ir jāprot darbs pa
darīt tā, lai to nemaz nejustu, lai jus
tu to vieglumu, to asumu un ro-
taļīgumu, kas kultūrai arī neap
šaubāmi ir piemītoši. Bet tai pašā 
laikā ari kaut kādai nopietnībai, sma
gumam, svaram jābūt. Jāmēģina 
samērot kultūras pamatīgums, no
turīgums ar asumu, rotaļīgumu, ele
ganci, iznesību. Tāpēc esmu pa
teicīgs visām savām neveiksmēm, 
savām kļūdām. Kauns jau nav pa
klupt, pakrist, kauns ir nepiecelties, 

un tieši šie kritumi ir palīdzējuši at
kal kaut kā atgūt sevi un virzīties uz 
priekšu, norūdījuši raksturu. Bet 
kritumu ir bijis daudz un būs daudz. 
Un es esmu iekšēji tam gatavs. Pēc 
savas būtības esmu staieris, garo 
distanču skrējējs. Viens literatūr
zinātnieks ļoti precīzi, manuprāt, iz
teicās, ka dzeja - tas ir sprints mara
tona garumā. Grūti noskriet šo 
sprintu, bet jāmēģina sadalīt savs 
spēks, un tāpēc ari ir kaut kādi 
melnāki, tumšāki periodi. Arī šī ne
gatīvā pieredze beigu beigās liek iz
darīt secinājumus. Kur ir krīzes si
tuācijas, tur ir ari domāšana, kā tās 
pārvarēt. Šādas radošas krīzes ma
ni, kā jebkuru rakstītāju, vajā ne
mitīgi. Svarīgi ir tās neabsolutizēt 
un neizsamist šo krīžu un ne
veiksmju priekšā. 

- K ā jūs domājat - j a ci lvēkam 
nav dots spožs literārs talants, 
bet j a viņš ar sevi cītīgi strādā 
un vingrinās, vai viņš var kļūt 
par labu rakstnieku? 

- Nav jau tādas receptes. Es bai
dos būt par pravieti, kaut gan man 
iekšēji šķiet, ka ne, ka to var manīt, 
kur ir dabas doti talanti un kur ir tie, 
kas, teiksim, uzstrādājušies par 
rakstniekiem, jo tomēr ir kaut kas 
tāds neizskaidrojams un neizpro
tams, kas nāk... no Dieva, vai? Man 
latviešu literatūrā kā tādas ļoti spilg
tas un neapšaubāmas personības 
šķiet Velga Krile, Egīls Plaudis, vēl 
varētu minēt Juri Kunnosu, kuri ir 
tādi Dieva doti talanti, tīrradņi. Savā 
laikā I. Ziedonis viņus visus nosauca 
par zelta tīrradņiem, latviešu kul
tūras, literatūras tīrradņiem. Es pie 
tādiem Dieva dotiem un izredzē
tiem dzejniekiem diez vai piederu. 
Kaut kas jau ir laikam gēnos nācis 
no maniem vecākiem, bet ļoti daudz 
kas ir panākts ar darbu. Es jūtu ari 
to, ka varbūt neesmu tik brīvs savās 
izjūtās un domās kā dažs labs cits 
cilvēks, jo tomēr ir kaut kādi iero
bežojumi ari, diemžēl. īsta talanta 
izpausme jau pirmām kārtām ir tā, 
ka cilvēks ir brīvs savās izjūtās, 
domās, ari savā darbībā, dzīvē ar to 
radīdams varbūt neērtības citiem, 
apkārtējiem... Tā visa pamatā ir 
spontanitāte, vienkāršība, kaut kāda 
vitalitāte. Šīs iezīmes lasītājs no
teikti, neapšaubāmi pamanīs uzreiz 
dzejā. 

- Kas no latviešu jaunākās li
teratūras j u m s l iekas visvēr
tīgākais vai visinteresantākais, 
ko būtu vērts izlasīt? 

- Man ļoti grūti būs uz šo 
jautājumu atbildēt, jo dažādos laika 
periodos mainās tā vai cita žanra 
vieta un loma. Ja 60., 70. varbūt vēl 
80. gados, kā šķiet, dzeja bija tai- no
teicošais žanrs, kas neapšaubāmi 
kaut kā visus piesaistīja, akcenti 
drusku ir mainījušies, un man šo
brīd nez kādēļ šķiet, ka tieši latviešu 
proza ir tā interesantākā. Vajadzētu 
varbūt saukt jaunus vārdus, bet man 

šķiet, ka visinteresantākais, vismaz 
manā apziņā, saistās ar Vizmas 
Belševicas "Billi", ar šīm trijām Bil-
les grāmatām. 

- Zināms, ka literatūra jūsu 
dzīvē ir svarīga. Bet kā ar citām 
mākslām, vai ari tās jums ir tu
vas? 

- Vispār man viss patīk, viss pie
saista. Viss. kas kaut kādā veidā 
skar mani pašu. spēj mani saviļņot 
un ari tuvināt man pašam. Ja tas no
ris ārpus manis un kaut kā uz mani 
neattiecas un mani neietekmē, ne
uzrunā, tad tas man nav svarīgi. 
Viss, kas notiek glezniecībā, kurā 
notiek ļoti daudz brīnišķīgu lietu, un 
jo īpaši mūzikā, mani ļoti piesaista. 
Šobrīd literatūra kā tāda vairs nav 
no tiem noteicošākajiem žanriem, jo 
ir milzīgs glezniecības izvirdums. Ir 
ārkārtīgi daudz interesantu izstāžu, 
notikumu, faktu. Tas ir laikam vai
rāk vizuāls, mazāk varbūt medi
tējošs laiks, tomēr es uzskatu, ka 
grāmata, literatūra kā tāda no cil
vēka apziņas un aprites neaizies, 
kaut gan šis informatīvais sprā
dziens, visa šī informatīvā invāzija, 
audiomākslas neapšaubāmi ņem 
virsroku. Laikam nekad vairs grā
mata un literatūra kā tāda neie
ņems tik milzīgu īpatsvaru kā pa
gājušā gadsimtā vai šā gadsimta 
sākumā. 

Faktiski mani visas mākslas 
vienlīdz piesaista un jo īpaši mūzika, 
jo mūzika daudzējādā ziņā ir rada ar 
dzeju. Tikai ar to starpību, ka mūzi
ka cilvēka dziļākās, kaut kādas sak-
ramentālākās izjūtas izsaka univer
sālākā veidā, bez vārdiem. Savā 
veidā dzeja arī ir kaut kāda veida 
mūzika. 

- Jūs esat daudzpusīgs cilvēks 
- dzejojat, veidojat žurnālu, tul
kojat, un jums ir ari ģimene. Vai 
izdodas vienmēr panākt to, ko 
vēlētos, vai viena joma kaut ko 
nezaudē citas dēļ? 

- Māksla jau vispār kā tāda ir sa
va veida atteikšanās. Jaunībā varbūt 
cilvēks maz par to domā un saprot, 
jo bekas, ka "visu vai neko", bet ar 
gadiem tu saproti, ka, lai panāktu šo 
te visu, no ļoti daudz kā jāatsakās. 
Man ari pastāvīgi nākas no kaut kā 
atteikties par labu kaut kam citam. 
Es gan tiecos to darīt, ja nu varbūt 
nodarot pāri sev, tad vismaz savai 
ģimenei cenšoties to nenodarīt, bet 
daudzējādā ziņā man vienmēr ir bijis 
ļoti šauri un varbūt pat garlaicīgi ti
kai dzejā atrasties vien, jo, rakstot 
dzejoļus, es pēc tam drīz vien no
nāku filosofijā, estētikā, psiholoģijā -
plašākā humanitārā laukā, jo man ir 
interesanti ari šie teksti, kuri it kā 
turpina to, ko es dzejā neesmu 
varējis pateikt. Un tad atkal otrādi -
šie teksti manī uzurda vēlēšanos 
rakstīt dzeju. Starp šiem tekstiem 
noris pastāvīga pulsācija. Mēs 
runājām par mūzikas un dzejas sa
skari. Filosofijā un dzeja arī ir 

ārkārtīgi tuvas savā ziņā, jo dzeja, 
vismaz tāda dzeja, ko es rakstu, ari 
tiecas risināt dzīves un varbūt 
mūžības patiesības un likumības, ti
kai starpība ir tāda, ka filosofijā tās 
pūlas izzināt, bet dzeja vairāk pūlas 
tās iemīlēt. Vienā no saviem dze
joļiem es ari atļāvos izteikties, ka 
tur, kur filozofs pieliek punktu, tur 
dzejnieks sākas, un tur, kur dzej
nieks pieliek punktu, tur atkal tur
pinās tālāk filosofs. Tā kā varbūt es
mu neraksturīgs cilvēks šim laikam, 
jo šobrīd pārsvarā visi ir šaun spe
cializējušies, un es vēl nāku ar to ve
co dzejas poētisko pieredzi. Tas viss 
sākās 60., 70. gados, kad debitēju. 
Tur jāsaka liels paldies Knutam Sku-
jeniekam, Uldim Bērziņam un ci
tiem, jo viņi man iemācījadzīvot ļoti 
plašā kultūras kontekstā. Šie cilvēki, 
tāpat kā Vizma Belševica, ar kuru 
kopā es sāku, Ojārs Vācietis, Imants 
Ziedonis ir ārkārtīgi erudīti cilvēki 
daudzās un dažādās jomās. Un tieši 
šī momenta varbūt pietrūkst jaunā
kajai paaudzei. 

Manā izpratnē dzejnieks - tas ir 
cilvēks, kas ir apveltīts ar ļoti pla
šām zināšanām par dažādām jomām. 
Un tāpēc ari, izdodams žurnālu 
"Kentaurs", es cenšos uzturēt at
tiecības ar fiziķiem, ar matemā
tiķiem, psihologiem, biologiem, ar it 
kā pat no dzejas un literatūras tālu 
stāvošiem cilvēkiem. Jo kaut kur 
manī ir šī, pirmām kārtām, renesan
ses izjūta, kas tālāk jau aiziet uz se
najiem grieķiem, kur visas zinātnes, 
mākslas, viss bija cieši saistīts vien
kop. Tā ir sava veida atgriešanās sā
kotnē, ņemot vērā to, ka tas varētu 
būt ari iekšējs protests pret šobrīd 
norisošajiem vispārējiem globa-
lizācijas, universalizācijas proce
siem, kas neglābjami iet uz to, ka 
noplicinās valodas. Līdz ar to ari 
domāšana kļūst aizvien vienkār-
šotāka, ari cilvēku attiecības kļūst 
aizvien vienkāršotākas, un manī ir 
tāda iekšēja nepieciešamība pēc tā, 
lai valoda būtu koša, krāšņa, izkopta, 
lai domāšana būtu daudzveidīga un 
daudzpusīga. Tāpēc es smeļos ied
vesmu no romantisma laikmeta, no 
renesanses humānistiem - Fran-
česko Petrarkas, Lorenco Vallas, 
Pjetro Vračelīni -, kurus savā laikā 
esmu arī tulkojis un atdzejojis, nu un 
tad tālāk nāk latīņu, sengrieķu 
kultūra. Jau daudzus gadus es visai 
mokoši un smagi strādāju, tulkojot 
V gadsimta filosofa Boēcija darbu 
"Par mierinājumu filosofijā", tāpat 
esmu savā laikā šo to tulkojis no Au
gustīna "Atzīšanās" (Confessiones) 
grāmatas, ari no latīņu dzejas. Tādā 
veidā es saskatu iespēju harmonizēt 
sevi, stabilizēt sevi, citiem vārdiem 
sakot, - metot tiltu starp dažādiem 
laikiem, dažādiem laikmetiem, da
žādiem stiliem. Tai pašā laikā es 
pilnā mērā apzinos, ka esmu mo
derns cilvēks, mūsdienīgs cilvēks, 
jo mana dzeja nebūt nav tik vien

kārša, nav tik tradicionāla, kā varētu 
varbūt šķist, kaut ari es pārsvarā 
rakstu it kā atskaņotu dzeju. 

- J ū s noteikti protat daudzas 
valodas. Pastāstiet, kā jums vei
cas ar valodu mācīšanos! 

- Man gribētos zmāt daudzas va
lodas, bet jāatzīstas, ka ar šo valodu 
zināšanām ir visai pašvaki, jo vairāk 
vai mazāk tā tomēr ir pasīva attiek
sme pret šīm valodām. 60., 70. ga
dos, kad es ienācu literatūrā, tad 
mani priekšgājēji, jau pieminētie 
Knuts Skujenieks un Uldis Bērziņš, 
un vēl ļoti daudzi citi..., Māris 
Čaklais..., mēs visi ļoti aktīvi tul
kojām, aktīvi atdzejojām. Tā ir 
ārkārtīgi svarīga un būtiska piere
dze sevis paša izkopšanā. 

Izkopt precīzu vārdu, precīzu 
frāzi, vārsmu, stilu var, tikai kon
frontējot dažādas valodas un da
žādas kultūras. Pārsvarā es strādāju 
ar romāņu valodām, tātad rumāņu, 
spāņu, itāļu, franču, katalāņu, por
tugāļu, un vēl man ārkārtīgi palīdz 
ne pārāk labas, bet tomēr - latīņu va
lodas zināšanas, jo no senajām va
lodām jo īpaši es nodarbojos ar 
latīņu valodu. Un, protams, drusciņ 
angļu valodu, kā jau tas tagad ir pa
rasts. Tā ir mana sazināšanās valoda 
Eiropā un pasaulē. Nu, un slāvu va
lodas - poļu, čehu, krievu. Vienīgi es 
nožēloju to, ka man nav bijusi 
iespēja tolaik braukāt pa pasauli un 
apgūt šīs valodas tā, lai es varētu 
tajās perfekti runāt. Vairāk ar 
vārdnīcu palīdzību lasu, bet tas man 
ir tāds jau ierasts niķis - katru dienu 
es vismaz piecas vai desmit minūtes 
veltu dažādu vārdnīcu, dažādu mā
cību grāmatu pārlapošanai. Jo uz
zināt, kas tu īsti esi, vari tikai tad, ja 
tu salīdzini, konfrontē sevi ar kādu 
citas tautas kultūru. Tikai tad lat
viešu valodas un latviešu kultūras 
savdabība kaut kā spilgtāk atklājas 
un tava nacionālā identitāte un tava 
paša identitāte kļūst stiprāka, kad tu 
nevāries vis savā sulā, bet gan kā 
līdzīgs ar līdzīgu diskutē un dia-
loģizē ar citas tautas kultūru. 

- Ko j ū s gr ibē tu novēlē t 
mums visiem šajā gadā? 

- Gan jums visiem, gan sev 
pašam es gribētu novēlēt ticību se
vis paša spēkiem. Nezaudēt dūšu un 
ticēt sev pašam, izvirzīt sev kādu 
mērķi un, ja šis mērķis ir izvirzīts, 
tad iet šā mērķa virzienā, un nevis 
par" katru cenu un spītējot visam, 
bet vienkārši solīti pa solītim šo 
mērķi ari īstenot. Es domāju, ka tad 
ari viss būs pilnīgā kārtībā, ja katrs 
cilvēks radīs saskaņu pats ar sevi, 
izvirzīs sev kādu, kaut vai ļoti tālu 
un neiespējamu, ideālu, bet tomēr 
šo ideālu centīsies īstenot. 

Sarunājusies -
IEVA JASINSKA 
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1 . Sorosa fonda - Latvijā dibinātajā tulkojumu sērijā 
"Cilvēks un sabiedrība" Eliasa Kaneti darbs "Masa un vara" ir 
septiņpadsmitā izdotā grāmata pēc kārtas. 

2. Līzings - uzņēmējdarbības veids, kur privātpersona vai 
ju-ridiska persona iegulda savus brīvos līdzekļus mantā, ko no
dod lietošanā citai personai ar vai bez tiesībām to izpirkt. 

3 . Utes Ērhartes pirmā "Jumavā" izdotā grāmata ir "Labās 
meitenes tiek līdz debesīm, sliktās vēl tālāk". 

4 . Latviešu mīlas lirikas antoloģijas I sējuma nosaukums -
"PUvurdeja un Bezdibenis". 

Saņēmām vairākas atbildes uz konkursa jautājumiem, bet 
pilnīgi pareizi nav atbildējis neviens. Tādēļ balvas saņem tie 
dalībnieki, kuru atbildes bija "vistuvāk patiesībai". Tātad 
gaidām ierodamies pēc balvām - Sanitu Lielbārdi - LU 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studenti, Intu Veidi 
- LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes studenti un Arni 
VUemsonu - T F maģistrantu. 

Visiem paldies par piedalīšanos un veiksmi nākamajos kon
kursos! 

a u n á i s k o n k u r s s ! 

1. Kuras grāmatas vāka noformējumam izmantots Jāņa 
Rūdolfa - Nedēļas darba "Esma. Trīs grāmatas uz haizivs āķa" 
fotogrāfija? 

2 . Kurai latviešu rakstniecei pieder romāns "Spoguļa 
pārbaude" un lugas "Tirgus vai zagļu diena Kuldīgā", "Caurās 
kurpes" un "Tas notika kaķpēdiņu bulvāri"? 

3. Kas savas grāmatas pēcvārdā rakstījis: "Manās atjriiņās 
pārāk daudz joku un ļoti maz nopietnības? Ko lai dara, "tāda ir 
dzīve", teiktu francūži. Vai visa alvēka dzīve nav tikai tāds joks 
vai pārpratums pasaules ritumā?" Un kā sauc šo grāmatu? 

4 . Apgāds "Jumava" nesen laida klajā kādu Marķīza de Sa-
da grāmatu. Kā to sauc? 

Iepriekšēja konkursa uzvarētāja Oļega Dzēruša 

Sāga par Jumavu 
1. Kādreiz bija sastrīdējušies trīs Santaklausi par to, kurš 

no viņiem uz Ziemassvētkiem uzdāvinās bērniem labākās un 
derīgākās dāvanas. Un aizgāja viņi meklēt dāvanas. Pirmais 
aizgāja uz gastronomiju un nopirka dažādus saldumus, cepu
mus, kūkas, nu vispār visas tādas lietas, pret kurām nevar pa
likt vienaldzīgs īsts kārumnieks. Otrais devās uz rotaļlietu vei
kalu un salasīja daudz dažādu mehānisku un elektronisku, 
vienkāršu un sarežģītu rotaļlietu. Bet trešais, ilgi domājot un 
meklējot, tomēr atnāca uz grāmatu apgādu "Jumava" un 
paņēma visas bērnu grāmatas, kā ari flomāsterus un krāsas. 
Pēc tam viņi trijatā devās uz eglīti, lai uzdāvinātu dāvanas un 
uzreiz paskatītos, kāda būs bērnu reakcija. Tie, kuri saņēma 
saldumus, kļuva tik priecīgi, ka uzreiz tos taisīja vaļā un, 
garšojot visu, piedāvāja ari vecākiem. Tie bērni, kas saņēma 
rotaļlietas, vienkārši spīdēja no prieka. Savas dāvanas meta 
gaisā un aizskrēja, pat aizmirstot pateikt Santaklausam pal
dies. Uzreiz sākās spēlēšanās ar citiem bērniem un pilnīgais 
"bardaks". Be t tie, kas saņēma grāmatu, tikai mazliet pa
priecājoties un pasakot paldies Santaklausam, atgriezās un ar 
interesi pētīja grāmatā redzamos zīmējumus. 

Kad pasākums beidzās, Santaklausi sāka strīdēties, kuram 
tad dāvanas bija labākas un derīgākas. Pirmais un otrais San-
taklauss sacīja trešajam: "Tavi bērni nebija pārāk jautri. 
Acīmredzot, tu slikti pazīsti bērnu psiholoģiju, un tāpēc tev ir 
laiks iet pensijā!" 

Bet trešais nesamulsa: "Prieks ir psiholoģiskā stāvokļa 
emocionālā izteiksme un nepastāvīgums laikā, tas jāinterpretē' 
kā indivīda īpatriība. Bet labums ietverts pašā priekšmetā un 
ietekmē uz indivīda īpašībām. Tāpēc uzgaidīsim kādu laiku un 
pēc tam paskatīsimies vēlreiz." Tā ari izdarīja. Pēc kāda laika 
viņi atkal apciemoja visus bērnus. Pirmais teica: "Ziniet, ko
lēģi, pateikšu jums godīgi - manas dāvanas jau sen ir apēstas, 
tas, protams, ir labi, bet viņi pat neatceras, ko tieši saņēma 
dāvanā." 

Otrais atzina: "Manas dāvanas jau arī neizraisīja tik lielu in
teresi. Rotaļlietas ātri apnika un puse no tām pat ir jau salauz
tas." 

"Bet , ziniet, kungi," saka trešais, "manis uzdāvinātās 
grāmatas jau ir skaisti izkrāsotas, un tagad bērni mācās tās 
lasīt. Vecāki ir apmierināti un_priecīgi par savu bērnu pa
nākumiem. Tāpēc atcerieties: "īstais labums ir no tā, kas ie
tekmē mūsu īpašības, nevis īpatnības..." 

2. No visām "Jumavas" grāmatām, kuras esmu lasījis vai par 
kurām man izdevās kaut ko palasīt, es varu atzīmēt šīs: 

"Lielo patiesību meklējumi". Tas ir plašs filosofijas un dau
dzu robežzinātņu darbības telpu aptverošs eseju krājums, kurā 
autors apvienojis gan Austrumu, gan Rietumu pasaules gara 
mantojumu, sniedzot plašu iriforrnāciju par dabaszinātņu 
atklājumiem un mākslas dažādo nozaru attīstību un pārveidi, 
meklējot līdzības un saistību starp cilvēku materiālās un gara 
pasaules norisēm. 

"Sievietes, kas mīl par daudz". Šajā grāmatā sniegtie pado
mi ir ari interesanti vīriešiem. Dažādu sieviešu noslēpumus 
nemaz nav lieki uzzināt... 

D. Kārnegija "Sāc dzīvot!" - grāmata par autotreniņu un 
psiholoģijas metodēm, kas palīdz cilvēkiem pārvarēt grūtības 
pat bezcerīgās situācijās un sākt dzīvi no jauna. 

"Jūgendstils. Laiks un telpa. Baltija XIX un XX gadsimta 
mijā". Grāmatā atspoguļots XIX un XX gadsimta mijas periods 
visā kultūras norišu spektra daudzveidībā, tajā aplūkota ne ti
kai artotektūra, bet ari ēku dekoratīvā plastika, interjeri, 
tēlotāja māksla, literatūra, filosofija, fotomāksla, mūzika un 
teātra māksla. 

"Billes skaistā jaunība" - interesanta triloģijas 3. grāmata 
par dzejnieces jaunības laiku, notikumiem, sajūtām. Atmiņas 
par notikumiem, ko daudzi jau pacentušies aizmirst. 

3 . Un mani ieteikumi pircējiem: 
* Ja jūs ieejat veikalā un negribat neko pirkt, neizliecieties 

par pircēju, vienkārši apskatieties, kas jūs tieši interesē! 
* Ienākot veikalā, noņemiet slēpes! 
Un lasītā jam: 
* Ja no grāmatas gribas gulēt, tad tā jālasa pirms 

gulētiešanas... 
* Lasīšanas laikā nedrīkst ēst! 
* Ja tev nav ko teikt - lasi grāmatas! 

Kultūras pasākumi februāri 
No 17. februāra līdz 9 . m a r t a m pīkst. 10 .00 - 1 9 . 0 0 
Latvijas Mākslas akadēmijas tekstilmākslas katedras stu

dentu darbu izstāde. Atklāšana 17 .02 . pīkst. 1830 . 
Galerijā VĀRTI, Kultūras un atpūtas centrā IMANTA, An-

riiņmuižas bulvārī 29 
No 2 4 . februāra Edz 2. m a r t a m pīkst. 19 .00 
Melngalvju nama koncertzāles ieskandināšana. Rīgas ka

merkora AVE SOL koncerti. Programmā: R. Dubra, J . Kalniņš, 
Im. falrūņš, R Plakidis, R Vasks, V Olbraits, A Pērts, R. Del
gado, S. Rahmaņinovs, J . S. Bahs, K. Monteverdi. 

Mākslinieciskais vadītājs Imants Kokars, diriģents Uldis 
Kokars. Biļetes cena - Ls 2. Koncertus atbalsta Rīgas domes 
Kultūras pārvalde. 

Melngalvju nama Svētku zālē, Rātslaukumā 7 
2 6 . februāri pīkst . 19 .00 
Guntars Ruņģis (tenors), Krišjānis Norvelis (bass), vīru ko

ris FRACHORI, diriģents Andrejs Mūrnieks, koncertmeistars 
Valdis Jancis. 

Programmā: latviešu kamermūzika, Dž. Verdi, G. Doniceti, 
Dž. PuQni. 

Koncertzālē AVE SOL, Citadeles ielā 7 
29 . februāri pīkst . 19 .00 
Rīgas Pantomīmas izrāde "Muļķības šovs" 
V E F Kultūras pifi", Ropažu ielā 1 

IKa mīl horoskopu 
z ī m e s 

Latvijas Universitātes jauktais koris " J u v e n t u s " 
Kora mākslinieciskais vadītājs Juris Kļaviņš, di 

riģenti: Juris Jēkabsons un Eduards Fiskovičs uzņem 
jaunus dziedātājus - tenorus un basus. 

Noklausīšanās 15. u n 18. f e b r u ā r i p ī k s t . 16.00 
18.00 Kaļķu ielā 11a, 2. stāvā, zālē. Mēģinājumi no
tiek otrdienās un piektdienās no pīkst. 18.15 līdz 21.00 
Kalku ielā 11a. 

mformācija par tālruni: 7034397 

Latvijas Ģimenes centrs sadarbībā ar Latvijas psihoterapi
jas Asociāciju Apvienību un Latvijas Universitāti rīko seminārus 
psihologiem, psihoterapeitiem un sociāliem darbiniekiem 

26.02.2000. (10.00 - 16.00) par tēmu "Homoseksuālim, 
Perversija, Pedofilija, Bērnu Seksuālā Izmantošana un Tas Profi
lakse"; 

04.03.2000. (10.00 - 1 6 . 0 0 ) par tēmu "Psihoanalītiskā Pie
eja Robežpersonu Psihoterapeitiskā Ārstēšanā". 

Pieteikšanās pa tālruni: 71135277 (9.00 - 20.00) 

Piedāvāju izplatīt kosmētiku. 
Ir trīs iespējas, kā nopelnīt. 
Zvaniet vakaros 2450369 
Inese, studente no LU 

M E G A Z O N E 
M A K S I M Ā L S L Ā Z E R A P I E D Z Ī V O J U M S 

KARSTAS ClŅAS 300 m1 LABIRINTĀ 

KUPONA UZRĀDĪTĀJAM PĒC PLKST 18.00 
15 MINŪŠU SPĒLE - Ls 1.60,30 MINŪŠU SPĒLE - Ls 3,00 

Rīgā. Skolas ielā 21 (ieeja no pagalma) tilr.7369047 

.3 
Auna, ILsnrm un 
" t f & l r i i ^ k t i 

Uguns zīmes tiecas skatīt mīlestību, 
kā drīzāk atbrīvotu un aizraujošu pie
dzīvojumu. 

Aunam patīk uzbudinājums, kas nāk līdz ar romantikas 
agrīno fāzi, un dažreiz viņš/-a var kļūt nedaudz bezkaislīgs/-a, ja 
reiz sākotnējā svelme ir pārgājusi. Ja Tu vēlies Auna domas pa
turēt spēlē, Tev būs jādod viņam/-ai bezgala daudz svaigu ideju 
un jaunu izaicinājumu. 

Lauva vienkārši dievina būt iemīlējies! Viņš/viņa var būt 
patdess/-a rornantiķisZ-iķe un diezgan kaislīgsZ-a, bet var būt arī 
diezgan greizsirdīgs/-a un privātīpašniecisks/-a. Viņš/viņa vēlē
sies visu Tavu uzmanību, bet atpakaļ sniegs visu savu mīlestī
bu! 

Strēlniekam patīk medību satraukums un arīdzan viņa/-as 
brīvība un neatkarība. Dažreiz var būt nedaudz grūti labu Strēl
nieku piesaistīt. Lai darītu viņu laimīgu, Tev būs viņam/-ai jāļauj 
liela brīvība un jāmēģina apmierināt viņa/-as piedzīvojumu kā
re. 

^ l a p s a s , J J s i i M M i m l m M s M s a s 

Zemes zīmēm patīk nodrošināties ar noteiktu stabilitātes 
sajūtu un drošību savā dzīvē. 

Vērsis mīlestību uztver viegli. Kad viņšVviņa sniedz savas 
emocijas, tas parasti ir uz ilgu laiku. Un viņam/-ai nepatīk daudz 
veiksmju un neveiksmju attiecībās. Vērsis gaida, lai Tu vienmēr 
viņu gaidītu, un viņšTvrņa vienmēr gaidīs Tevi. 

J a u n a v a dažreiz var būt nedaudz izvēlīga, ja veidojas kādas 
attiecības. Viņarn/-ai ir konkrētas cerības - kas viņarn/-ai ir jā
satiek, un parasti viņšV-a nav ļoti kautrīga, paziņojot, kas Tev 
pietrūkst! Mācies Jaunavas kritiku neuztvert personiski. 

Mežāzis gaida, ka attiecības nodrošinās drošu pamatu viņa/-
as vispārīgam dzīves plānam. Viņš7-a augstu vērtē ļoti praktis
ku partneri, kurš vienmēr zina, kas jāsaka un jādara, un kurš, 
galvenais, nekad nedarīs neko tādu, kas apkaunotu viņu! 

Gaisa zīmes tiecas uzskatīt mīlestību drīzāk kā jautru un 
"vieglas sirds" piedzīvojumu. 

Dvīņiem parasti ir plašs interešu spektrs, viņiem nepatīk 
nekustīgi sēdēt vai ilgi stāvēt uz vietas. Ja tu vēlies uzturēt viņu 
interesi, Tev jāmācās būt tikpat mainīgai/-am, kādi ir Dvīņi. 

Svar iem patīk būt iemīlējušamies, un viņšV-a gaida no part
nera, lai tas vienmēr būtu blakus. Svariem ir svarīgi, lai jums 
būtu kopīgas intereses un gaumes, kā ari prasme attiecīgi uz
vesties jebkurā situācijā. 

Ūdensvīram ir tieksme būt nedaudz nekonvencionālam, 
un viņš7-a augstu vērtē savu neatkarību. Negaidi, ka tavas pū
les viņu izmainīt atmaksāsies. Viņš7-a vēlas justies brīvi, lai da
rītu, ko vēlas, un augstu novērtēs tavu mīlestību un draudzību 
bez noteikumiem vairāk nekā jebko citu. 

Trisas, §!ko¡rlp©aQ3 tam Silvas 
Ūdens zīmēm patīk uzturēt dziļas emocionālas saistības sa

vā dzīvē. 
Vēzis parasti skata attiecības kā drošu emocionālu patvēru

mu, kas var sagādāt pārliecinošu drošību un pamatu viņaZ-as 
dzīvē. Viņam/-ai ir nosliece būt ļoti jūtīgam/-ai un ir nepiecie
šams justies drošam/-ai, pasargātam/-ai un mīlētam/-ai, pirms 
pilnībā zaudēt savu modrību. 

Skorpions vēlas visu vai neko! ViņšV-a neiemīlas viegli un 
vieglprātīgi. Bet, kad mīl, tas ir uz visiem laikiem! Skorpiona 
emocijas parasti ir dziļas un spēcīgas. ViņšZ-a gaida patiesu uz
ticību no partnera un dažreiz var būt nedaudz greizsirdīgs/-a vai 
īpašniecisks/-a. 

Zivis ir patiesas romantiķes, un viņas viegli var aizkustināt 
Edz asarām. Tava izrādītā laipnība, kas parāda, cik ļoti daudz tev 
viņš7-a nozīmē, var būt nozīmīga. Zivis ir ļoti jūtīgas, tādēļ esi 
maiga/-s ar viņu emocijām un vienmēr dari tā, lai zivtiņa justos 
drošībā un mīlēta. 

Pēc Interneta materiāliem sagatavojusi 
LINDA KALNIŅA 

"Universitātes Avīze" 
Redaktore I L Z E B R I N K M A N E 
Tekstus rediģē I E V A J A S I N S K A 
Tekstus ievada B R I G I T A K E R S T E N A 
Datorsalikumu veido G U N T A R S S T E P Ā N S 
Saimnieciskos jautājumus kārto M A R E K S L A U V A 

Adrese: Raiņa bufv. 19,136. telpa, Rīga, LV-1586 (pastkastīte 
atrodas vestibilā, blakus taksotbniem) 
Tālruņi: 7034328,7034329; Fakss/Tel.(aut.atb.) 7034330; 
Elektroniskais pasts: luua@laneth> 
Mājas lapa Intemetā: http://ieva05.lanet.lv/~luua 
feģistrācijas apliecība Nr. 535. 
Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz "UA" obligāta. 
Redakcijas viedoklis ne vienmēr sakrīt ar rakstu autoru viedokli. 

http://ieva05.lanet.lv/~luua
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īsi pirms Ziemassvētkiem LU 
EVF studentu pašpārvaldes aktīvis
ti bija nobrieduši kādam labam dar
bam. Šoreiz tas bija labdarības pasā
kums divu dienu garumā trim Rīgas 
bērnu patversmēm: "Apīte", "Vita" 
un Ziemeļu rajona bērnu patver
sme. Idejas ģeneratori: Agnese Kal
piņa, Agnese Latkovska un Jolanta 
Jērāne. Neskatoties uz to, ka Zie
massvētku vecītis tehnisku iemeslu 
dēļ pats nevarēja ierasties, viņa sū
tītais dāvanu maiss bija nopietns ie
mesls bērnu priekiem, sajūsmai un 
apbrīnojamajai atsauksmei, jo tas bi
ja pilns ar grāmatām, košļenēm, kū
kām, čipsiem un atspirdzinošiem 
bezalkoholiskajiem dzērieniem. 
Priecājās ne tikai patversmju, bet 
ari Universitātes bērni, atceroties 
senās, mīļās bērnu dienas, aizmir
stās rotaļas, atrakcijas, dziesmiņas 
un spēles. Pēc pasākuma sapratām, 
ka šis nebija pēdējais labais darbs. 
Drīz jau tuvosies Lieldienas... 

SIA Studentu Radio piedāvā 
Topošā studentu raidorganizā-

cija Radio KNZ (103,2 FM - Rīgā) 
meklē raidījumu veidotājus, vadī
tājus un dīdžejus jauno alternatī
vās mūzikas programmu izstrādei 
un izpildei. Pretendentiem lū
dzam iesniegt rakstisku pieteiku
mu, kurā tiktu aprakstīta: 

1) muzikālā pieredze un zinā
šanas par populārās mūzikas pa
sauli (vēlama orientēšanās dažā
dos alternatīvās mūzikas žanros); 

2) skaidri formulēta un pama
tota raidījuma vai žanriskā virzie
na koncepcija; 

3) izglītība, akadēmiskās inte
reses, profesionālās iemaņas, teh
niskās zināšanas un pieredze -

vēlams CV formā (vai apliecināta 
gatavība tās apgūt - tai skaitā, 
prasme rīkoties ar skaņu aparatū
ru, datoriem, radio tehnoloģijām 
u.c ) ; 

4) prasības no perspektīvā dar
ba devēja - palīglīdzekļi, tehnis
kais aprīkojums, materiālā atlīdzī
ba, stundu slodze, komandas sa
stāvs utt. 

Priekšroka tiks dota tiem pie
teikumiem, kuros rakstiskam ie
sniegumam būs pievienots audio 
demo ieraksts - izvēlēta dziesmu 
izlase ar muzikālās informācijas 
pieteikuma balss paraugiem. Ja šo 
prasību nav iespējams izpildīt, lū

dzu, rakstiski paskaidrot pēc ie
spējas precīzi, kas, kā un kāpēc 
skanēs tieši Jūsu piedāvātā raidī
jumā. 

Radio KNZ, uzsverot dažādību 
gan savās programmās, gan savā 
personāla sastāvā, nediskriminē 
ne pēc dzimuma, vecuma, reliģis
kās pārliecības, ne pēc ādas krā
sas vai etniskās piederības. 

Pretendentiem savus pieteiku
mus iesniegt līdz 1. martam LU 
Studentu Padomē, Raiņa bulvārī 
19. 

Papildu jautājumu gadījumā 
zvanīt: 7 226646 (Madars) 
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K N Z &FENnNTAIR lidojoši noslēdzošais konkurss 
Te nu viņa ir klāt! Šī cerības sa

triecošā, cerams, pēdējā lidojošā 
FLMNAIR konkursa kārta.Gribētos 
jau jums, mani mazie draudziņi, pa
vēstīt kaut ko jauku, bet diemžēl ne
kā. Jaunais gads un Ziemassvētku 
laiks ir beidzies, un tāpēc, šķiet, 
nāksies rūgtajai patiesībai skatīties 
acīs (kā jau neveiksminiekiem). 
Svētku skurbulī un reibulī KNZ 
biedri ir sadarījuši visādas blēņas, 
bet vienīgās FINNAIR biļetes ir pa
likušas neskartas (viena gan ne
daudz ieplēsta, bet tas nekas, gan 
jau ņems pretim). Paldies par jauka
jām, mīļajām un sirsnīgajām atbil
dēm. Tāpat paldies par visa laba vē-
lējumiem.Paldies ari G.Balgalvim 
par skaisto kartīti, bet Lieldienu ap
sveikumu varēji tomēr atsūtīt aprīlī. 
Un tomēr, neskatoties uz pielaista
jām gramatiskajām kļūdām, KNZ 
jūs visus mīl (īpaši Ilzes un Raimon
dus). 

Pēc saņemto vēstuļu daudzuma 
izskatās, ka jaunais gads un tā sagai
dīšana ir labvēlīgi ietekmējusi kon
kursantu pelēko šūniņu daudzumu. 
Smejies vaj raudi, bet galīgi neparei
zu atbilžu nemaz nebija. Varbūt to

mēr iepriekšējās kārtas jautājumi bi
ja pārāk viegli un to bija pārāk maz. 
Bēdīgi, bet fakts - KNZ jauno gadu 
sāka ar sarūgtinājumu sirdīs un zau
dējumu savās rindās. Milzīgie atbilžu 
vēstuļu kalni, gāžoties ārā no e-pasta 
un pārējiem pastiem, pamanījās sa
spiest mūsu vienīgo sekretāri. Cie
nījamie konkursanti, esiet tomēr 
turpmāk disciplinētāki un kārtīgāki. 
Sūtiet savas atbildes rindas kārtībā, 
nevis šā tā un kā pagadās. Tāpat ari 
nejauciet konkursam adresētās zīmī
tes ar visdažādākajiem mīlestības 
pierādījumiem K.S.Melnim. Tos jūs 
viņam varat ari nogādāt personīgi. 
Turpinot atbilžu tēmu, gribētos atzī
mēt pāris pretendentus, kuri ir ie
skaitīti ceturtdaļfināla kārtā (atgādi
nāšu, ka piedalīšanās ceturtdaļfinālā 
garantē vietu to laimīgo pulciņā, ku
ri ar KNZ vecbiedriem drīkstēs iz
mest loku pa Bastejkalna skvēru). 
Tie nu būtu I. Dzene un Blondā ne
veiksminiece no PPF kuru neatlaidī
ba un mūžīgās neveiksmes sāk klaji 
durties acīs. Kāds cilvēks no tautas -
J.Bērziņš - un ari Jelgavas saldais pā
rītis L.Milta un J.Svinska. Tāpat aici
nāti piedalīties ari daudzkārtējie uz

varētāji B.S.Švinskis un S.S.L'stups 
ar draugu - rasistu Melderi. 

Pēc pagājušās kārtas satricināju
miem godīgā žūrijas komisija ir no
lēmusi līdz izmeklēšanas beigām re
zultātus nepublicēt. Konkrētus uz
vārdus arī nesauksim (kā jau sapro
tat, tas viss tikai nepatiesu baumu 
iespaidā par korumpētību). Tāpēc, 
lai kompensētu jūsu pieaugušo ziņ
kāri, šoreiz būs veseli 5 jautājumi 
(kā nekā izšķirošā kārta). 

Kā jau varēja gaidīt, lielie gudri
nieki savus zobiņus aplauza pie ie
priekšējās kārtas 1. jautājuma, kurā 
bija paslēpts mazs enkuriņš. Ari šo
reiz tāds būs, un ne viens vien.Pa-
reizās atbildes bija: 

1)A; 2)A; 3)C 
Bet nu jaunie jautājumi! 
l.Kurš no KNZ ideoloģiskajiem 

tēviem atļāvās publiski piesmiet 4 
Tallinas suvenīru tīkotājus? 

a)Laikam jau Melnis, jo stāsta, ka 
viņš sācis apmeklēt trenažieru zā-
li(diez kādā nolūkā). 

b) Varonīgais dīkdienis no Tartu 
universitātes - Igaunis. 

c)Neviens, tas ir kārtējais izdo
mājums. 

d)Skandalozi slavenais D.Us-
tups, jo tā viņš ieguva savu goda 
vārdu - skandalozi slavenais. 

e)I.Sviķis, jo viņam ir lieliska lē
cienu tehnika. 

2.Vai zimbabvieši arī izmanto 
FINNAIR pakalpojumus? 

a)Nē. 
b)Protams, ka nē! 
c)Nu bet loģiski, ka nē! 
d)Nē, jo viņi ir nēģeri. 
3.Kas ir starptautiskā ILŽU diena? 
a)B.S.Svinska kārtējās iedomas. 
b)Diena, kad ķīnieši svin mīlestī

bas dievietes ( ķīniski Bloņ Iņ) at
griešanās svētkus. 

c)Vispasaules darbļaužu svētki, 
kas ir nomainījuši novecojušo 
l.maiju. 

d)Kuru tas interesē? 
e)Jauks un sirsnīgs datums, kuru 

sen vajadzēja ieviest obligāto valsts 
svētku sarakstā. 

4.Kuram saistībā ar KNZ bija vis
jaukākais Jaunais gads? 

a)Burtnieku mācītājam ar drau
dzi, jo neieradās Melders. 

b)B.S.Svinskim, viņš beidzot ēda 
ne tikai sīpolus. 

c)Droši vien Kislijam (ekonomu 

kangaram), jo viņš ap to laiku nodar
bojās ar mecenātismu. 

cDVisiem tiem. kuriem nebija ne
kā kopīga ar KNZ pārstāvjiem. 

5.Vai 2000. gada datorproblēma 
ietekmēja KNZ? 

aJProtams, melnā KNZ kase pa
pildinājās par pāris tūkstošiem. 

b)Nē, KNZ taču nav datoru! 
cJUzkāfās visas spēlītes, un dažs 

labs nokļuva ātrās reanimācijas no
daļā. 

d)Profesionālie KNZ hakeri pa
spēja ielīst visu konkurentu mājas 
lapās. 

e)Kopš tā brīža S.S.Ustupam 
vairs nav datora. 

Tad nu cīnieties braši un velti lai
ku netērējiet. Atbildes (pareizās), 
starp citu, var izskaitļot ar varbūtī
bas teoriju. Ja tas ir par grūtu, tad 
vienkārši aizstaigājiet līdz Laimas 
pulkstenim, tur var dzirdēt visādas 
lietas. Tāpat ari lasiet cītīgi uzrak
stus uz sienām, par sliktu jau ne
nāks. Un, protams, ari nervozējiet 
un gaidiet patiesos beigu rezultātus. 
Nūja, tā kā parasti-ATA. 

Vienmēr jūsu KNZ 
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Par deportētajām personam 
1999. gada laikā strauji pieaudzis 

Latvijas Republikas pilsoņu un 
pastāvīgo iedzīvotāju skaits, kas de
portēti no ārvalstīm uz Latviju. Vis
biežāk personu deportācija saistīta 
ar nelikumīgu iesaistīšanos darbā 
ārvalstīs. Kritiska situācija ir izvei
dojusies attiecībās ar Lielbritāniju, 
no kuras deportēts vislielākais 
skaits Latvijas Republikas ie
dzīvotāju. Latvijas Republikas pil
soņu un pastāvīgo iedzīvotāju iz
darītie pārkāpumi ārvalstīs nodara 
būtisku starptautisku kaitējumu 
valsts tēlam un rada priekšno
sacījumus negatīvai attieksmei pret 

ieceļotājiem no Latvijas. 
Lūdzam Jūs pievērst vajadzīgo 

uzmanību šai problēmai un iespēju 
robežās veikt izskaidrojošu darbu 
studentu vidū, informējot viņus par 
radušos situāciju, lai turpmāk ne
pieļautu ceļošanu uz ārvalstīm, uz
dodot nepatiesus ceļošanas mērķus. 
Paskaidrojam, ka Latvijas Republi
kas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, 
kuri izceļo uz ārvalstīm ar mērķi 
mācīties, apciemot draugus, tuvi
niekus u. c , nav tiesīgi iesaistīties 
darbā bez attiecīgajām atļaujām, ku
ru saņemšanu nosaka konkrētās 
ārvalsts likumdošana. Gadījumos, 

kad Jūsu rīcībā nokļūst ziņas par 
personām, kuras gatavojas izceļot 
uz ārvalstīm ar nolūku iesaistīties 
darbā, kā arī par personām, kuras 
piedāvā, organizē šādu darbā ie
saistīšanu, lūdzam sniegt in
formāciju Imigrācijas policijas 
pārvaldei. 

J. ZEPS, 
LR Iekšlietu ministrijas 

Valsts policijas 
Imigrācijas policijas 

pārvaldes priekšnieka 
vietnieks 

Open Society Institute - Budapest 
Announcement 
Soros Supplementary Grants 

Program 2 0 0 0 - 2 0 0 1 
Program Description: 
The Network Scholarship Pro

grams of the Open Society Institute-
Budapest is pleased to announce the 
Soros Supplementary Grants Pro
gram, academic year 2000 - 2001. 

The program was created to as
sist citizens of the countries of Cen
tral and Eastern Europe, the former 
Soviet Union, and Mongolia who are 
pursuing advanced study within this 

region but outside of their home 
countries. The goal is to support 
cross - cultural, intraregional student 
mobility as part of the Open Society 
Institute's overall efforts to stren
gthen the academic network within 
and among these countries. 

The Soros Supplementary Grants 
Program 1999 - 2000 offers grants 
to: 

I standard eligibility students of 
the social sciences, humanities, and 
fine and performing arts who have 
already arranged for part of the costs 

of their study to be covered. 
II special needs students: 
* Roma 
* refugees 
* people seeking political asylum 
* displaced (forced migrants). 
Awards are offered for one acade

mic year only and will be granted in 
amounts ranging from $1,000 to 
$5,000. Awards are available to un
dergraduates and post-graduates en
rolled at recognized institutes of hig
her education outside of their home 
country or permanent residence and 

Mīļie studenti 
un LU darbinieki! 

Atkārtoti atgādinām - lai 
izvairītos no sarežģīju
miem, lūdzu, neuzticieties 
gadījuma rakstura cilvē
kiem, kas jums piedāvā 
darbu ārzemēs. Un neaiz 
mirstiet, ka sadarbībā ar 
Nodarbinātības valsts die
nestu LU Studentu pado
me katra gada nogalē rīko 
pilnīgi legālu konkursu LU 
studentu vasaras darbam 
Vācijā. 

Jūsu 
LU STUDENTU PADOME 

in one of the countries listed below. 
Participating countries are as follows 
(no exceptions): Latvia, etc. 

Application deadline - April 15, 
2000. 

For more information on eligibi
lity criteria and application details 
please contact your local Soros/Open 
Society Foundation, Scholarships Of
fice. 

The Soros Foundation Latvia 
Educational Advising Center 
University of Latvia, 19 Raina 

Blvd Rm. 243, Riga LV-1586Latvia 

Hāgenas TaJJiiacibas 
universitātes Rīgas 
studiju centrs 

* Jūs studējat ekonomikas zināt
nes un nākotnē vēlaties sadarboties 
ar speciālistiem Vācijā? 

* Jūsu sadarbības partneri jau ir 
vācu uzņēmēji? 

*Jums ir samērā labas vācu valo
das zināšanas, taču jūs gribat tās uz
labot un papildināt, bet esat vienmēr 
aizņemts? 

Tieši jums mēs piedāvājam 
Hāgenas Talmācības universitātes 
(Vācija) izstrādāto talmācības studi
ju kursu - vVIRTSCHAFTS-
DEUTSCH FŪR LETTEN. 

Mācību ilgums: četri mēneši (no 
2000. gada februāra līdz maijam). 

Reizi mēnesī notiks seminārs, ku
ra laikā jūs pasniedzēja vadībā 
varēsiet nostiprināt patstāvīgi apgūto 
vielu un izmantot savas zināšanas 
praksē. 

Kursu beidzēji saņems Hāgenas 
Talmācības universitātes sertifikātu. 

Pieteikšanās un sīkāka in
formācija: Rīgā, Kaļķu ielā 1, 222. 
telpā vai pa tālruni: 7089012. 

Galda tenisistu aktivitātes un ieceres! 
Jau otro reizi s/k "Universitātes 

Sports" veterāni (jā, gadi iet. . .) star
tēja Krištopana BK balvas izcīņas sa
censībās. Pirmo reizi komandu cīņā 
bijām trešie, bet šoreiz jau otrajā vie
tā. Tikai viens punkts izšķīra pirmās 
vietas likteni, kurš šoreiz bija labvē
līgs šo sacensību rīkotāju sabiedro
tais. Komandas sastāvā bija: J . Apse, 
M. Valainis un no malas startējošais 
(to atļāva sacensību nolikums) U. 
Plikgalvis, kurš savā laikā beidza LU 
un, būdams students, stabili aizstā
vēja LU godu. Sacensību programmā 
bija vienspēles un dubultspēles. 
Summējot punktus, noteica koman
das uzvarētāju. 

Vienspēlē pirmajā vietā U. Plik
galvis, bet otrais - J . Apse. Vienīgi 
M. Valainis 17. vietā (tas ari noteica 

komandas likteni). Ļoti veiksmīgi vī
riešu dubultspēlē ari pirmajā vietā J . 
Apse - U. Plikgalvis. 

Dubultspēles tika iekļautas pro
grammā pirmo reizi, jo tagad Eiro
pas, Pasaules un Ziemeļvalstu čem
pionātos mūsējie tieši dubultspēlēs 
bieži gūst panākumus, bet ūkai gan
darījuma turnīros. Tā bija laba spēļu 
prakse, lai labāk sagatavotos Ziemeļ
valstu čempionātam, kurš notiks no 
11. līdz 13. februārim Dānijā. 

Jāmācās, un pateicības vārdi sakā
mi Krištopana B K direktoram G. 
Sēnhofam par lielo balvas fondu. Vē
lētos, lai nākotnē ar viņa palīdzību 
tiktu sarīkots kāds starptautisks ve
terānu turnīrs Rīgā. Viņam ir liela 
sacensību organizēšanas pieredze, jo 
viņa vadībā vairākkārtīgi tiek organi

zēti basketbola turnīri - Ziemeļerro-
pas Jaunatnes basketbola līga un citi. 
Jāatzīmē, ka pats viņš ir labā sportis
kā formā. Šajā turnīrā vienspēlē izcī
nīja piekto vietu, bet vīriešu dubult
spēlē - trešajā vietā kopā ar J . Šiliņu. 

Par tuvākajām nākotnes iecerēm 
jārunā, jo no 19. līdz 26. februārim 
tieši s/k "Universitātes Sports" vī
riešu komanda būs tā, kas aizstāvēs 
Latvijas krāsas Pasaules komandu 
čempionātā Malaizijas galvaspilsētā 
Kualalumpurā. 

Kāpēc tieši s/k "US" un kā mēs 
tur nokļūsim? 

Latvijas galda tenisa federācijai 
naudas nav, un tā nevar atļauties sa
maksāt ceļa izdevumus (katram ap
mēram 1000 dolāru). Lai komanda 
turp nokļūtu, bija jāmeklē risinā

jums, jo vēlēšanās aizbraukt bija lie
la. Izeja tika atrasta, pateicoties mū
su spēlētājam, ilggadējam atbalstītā
jam J . Apsēm. Viņš apmaksā ceļa iz
devumus sev un vēl vienam spēlētā
jam - G. Rūsim. 

Par treneri - braukšu par perso
nīgajiem līdzekļiem, taču ceru, ka 
nākotnē pieteiksies kāds sponsors. 
Visas cerības tika liktas uz jau piere
dzējušo S. Vasiļjevu, kurš spēlē Vāci
jā un kuram pašam ir neliels bizness. 
Taču no palīdzības pagaidām viņš at
teicās. .. Tomēr mums paveicās, ka 
atradām cilvēku, kas aizdeva naudu 
ceļam kā bezprocentu aizdevumu. 

Jāatzīmē, ka daudzām instancēm 
tika rakstītas vēstules, bet no visām 
saņēmām tikai atteikumus. 

Ir jau zināmi mūsu apakšgrupas 

pretinieki: Honkonga, Togo, Kambo-
dža un Kongo. Pavisam startē 95 val
stis. Te tik tiešām būs ko redzēt un 
gūt spēļu pieredzi. Vardu sakot, Lat
vijas karogs būs to valstu vidū, kuras 
piedalās čempionātā. Mēs varam būt 
gandarīti, ka viss komandas sastāvs 
ir tieši no s/k "Universitātes Sports" 
pat tāda līmeņa sacensībās. 

Vēlēsim veiksmi tāda mēroga sa
censībās, jo Pasaules čempionātā S. 
Vasiļjevs un G. Rūsis startēs jau ce
turto reizi, bet viņiem līdzi brauc (ari 
ceturto reizi) 

LU lektors, galda 
tenisa sekcijas treneris 

GENĀDIJS KARTUZOVS 

Basketbola izlases starts jaunajā sezonā - vai cerības piepildās? 
LU vīriešu izlases basketbolis

ti aizvadīja pirmo turnīru jaunajā 
sezonā - Rīgas čempionātu bas
ketbolā, turklāt a r jauno treneri, 
no šīs sezonas sākuma komandu 
vada Mārtiņš Zībarts. Par pie
dalīšanos ša jā turnīrā jāpateicas 
LU Sporta centram un Sporta 
klubam, k a s nodrošināja koman
das dalību, kas t o m ē r prasa lie
lus līdzekļus, uzsvēra jaunais 
treneris . 

Komanda turnīru sāka ar 
sāpīgiem zaudējumiem pret BK 
"Zemessargs" (76 : 89) un vienu no 
L B L 2000 līderiem B K "Lainers" 
(92 : 105). Pamatsastāvā spēlēja Ivo 
Pūce, Oskars Muižnieks, Jānis 
Priedītis, Juris Šnikvalds un Kris
taps Kozlovskis. Uz dažām minū
tēm atelpu komandas līderiem deva 
Māris Logins, Mārtiņš Vinķelis un 
Jānis Spalviņš. Trešajā spēlē koman
da spēlēja gandrīz optimālajā sa
stāvā, jo to papildināja Andris Kivičs, 
Edvīns Miezers, Eduards Krēgers, 
Oļegs Latiševs, Mareks Runcis, Ag
ris Liepiņš, Māris Jučmanis un Uldis 
Rudzītis. Līdz-vērtīgas maiņas ļāva 
komandai agresīvāk spēlēt aiz
sardzībā, kas deva rezultātu, un LU 
izlase izcīnīja pārliecinošu uzvaru 
pār vienu no LBL 2000 A2 Egas 

līderiem I. 0. S . komandu ar re
zultātu 86 : 63. Nākamie pretinieki 
bija LSPA/VEF komanda, un LU iz
lase izcīnīja otro uzvaru ar rezultātu 
100 : 86. Komanda ieguva trešo vie
tu savā apakšgrupā un iekļuva 
finālgrupā, kur bija jāspēlē ar trijām 
labākajām komandām no B grupas. 

Diemžēl brīdī, kad likās, ka ir 
atrasts komandas vēlamais mode
lis un tā ir sajutusi savu spēli, 
parādījās negaidīts pretinieks -
gripas vīruss, kurš pieveicis Jāni 
Priedīti, Juri Snikvaldu, Kristapu 
Kozlovski, Edvīnu Miezeru. 
Aizņemtības dēļ savos klubos ne
varēja spēlēt arī Andris Kivičs, 
Oļegs Latiševs un Uldis Rudzītis, 
un nākamajā spēlē izlasē bija pali
kuši tikai septiņi spēlētāji. Ko
manda nevarēja turpināt spēlēt ie
rastajā manierē un zaudēja VIA 
"Rīga" komandai ar rezultātu 81 : 
85 . Nākamajā spēlē izlasi papil
dināja Ģirts Kalniņš, ierindā at
griezās Uldis Rudzītis un Oļegs 
Lat iševs , bet nevarēja spēlēt 
viens no neatlaidīgākajiem cīnī
tājiem - Eduards Krēgers. Spēlē 
ar R S U komandu izšķīrās trešās 
vietas l iktenis. Jau no pirmās 
minūtes spēle bija ļoti spraiga un 
ritēja punkts punktā. Pretinieku 

komandai bija izteikts auguma 
pārsvars, ko viņi arī centās izman
tot, punktus gūstot no groza ap
akšas un piespiežot mūsu spē
lētājus bieži pārkāpt noteikumus. 
Jau pirmajā puslaikā trīs per
sonīgās piezīmes bija komandas 
garākajiem spēlētājiem - Ivo 
Pūcēm, Oskaram Muižniekam un 
Uldim Rudzītim. Tikpat spraiga 
spēle ritēja arī otrajā puslaikā. Tā 
vidū piekto personīgo piezīmi 
saņēma garākais spēlētājs Muiž
nieks, un četras minūtes pirms 
beigām piezīmju normu sasniedza 
Ivo Pūce. Komanda turpināja ne
atlaidīgi cīnīties un, sākoties 
pēdējai minūtei, zaudēja pretinie
kam trīs punktus, bet laukumā bi
ja palikuši četri LU spēlētāji, jo ar 
piecām piezīmēm laukumu atstāja 
ari A. Liepiņš un M. Jučmanis. 
Pretinieks to izmantoja un uz
varēja ar rezultātu 76 : 86. 

Pēc izlases trenera Mārtiņa 
Zībarta vārdiem, izlases galvenais 
trūkums ir tas, ka nevar nodrošināt 
pastāvīgus treniņus, jo vairāki izla
ses dalībnieki spēlē virslīgas klubos 
un A2 Egas klubos, LU izlasē šajā 
čempionātā piedalījās basketbolisti 
no B K "Roja", "Buki", "Lainers", 
Policijas BK, "Jūrmalas sports", An-

niņmuiža" un vairāki spēlētāji, kas 
trenējas LU meistarības grupā. Kat
ru spēli komanda aizvadīja citā 
sastāvā, jo spēlētāji varēja piedalīties 
spēlēs tikai tad, kad viņiem nebija 
treniņu savos klubos. Mārtiņš 
Zībarts atzīst, ka komanda var vienu 
spēli aizvadīt labāk, citu - sliktāk tieši 
tāpēc, ka izlase sastāv no spēcīgiem 
spēlētājiem, kuri spēlē katrs savā 
klubā, bet netrenējas kopā. Ja viņi 
spēles gaitā paspēj saspēlēties, tad 
to var just jau otrajā puslaikā, ja nē -
... Pēc trenera apgalvotā, komandai 
trūkst ari garo spēlētāju, centra 
spēlētāja, kurš būtu 2 metrus garš 
vai pat garāks. 

Turnīrs ari pierādīja to, ka nav 
iespējams nokomplektēt LU koman
du spēcīgākajā sastāvā LBL sezonas 
vidū. 

Vēl viena izlases problēma, kuru 
ar nožēlu konstatē tās treneris, ir 
motivācijas trūkums. "Protams, mo
tivācija šajās spēlēs ir zemāka, nekā, 
piemēram, bija B K "Rojas" pār
stāvjiem - Oskaram Muižniekam, 
Ivo Pūcēm, Jānim Priedītim, spēlējot 
pret "Brocēniem" (un gūstot uzva
ru). Nākamajā dienā viņiem pretī 
stājās VIA "Rīga", tad šī motivācija ir 
zemāka. Un ļoti iespējams, ka ari at
deve ir mazāka, jo, ja iepriekšējā 

dienā viņi aizvadījuši ļoti grūtu spēli, 
tad ir ari fiziskais nogurums." 

Sezonas vidū praktiskā jēga 
šādām spēlēm ir minimāla, jo nevai' 
izpildīt galveno uzdevumu - saspēlēt 
šajos mačos labākos spēlētājus no 
dažādiem klubiem," saka Mārtiņš 
Zībarts. Viņš uzskata, ka lietderīgāk 
noorganizēt vairākas pārbaudes spē
les un koptreniņus pirms sezonas 
galvenajām sacensībām - Studentu 
Universiādes un SELL spēlēm. Uni
versiāde un SELL spē-les parasti 
notiek maijā, kad ir beigušās LBL 
sacensības. Visi labākie basketbolisti 
ir brīvi savos klubos un var aizstāvēt 
savas Universitātes godu. Par šīm 
iespējām jaunais treneris ir no
skaņots visai optimistiski: "Cerības 
vienmēr ir. Ja nav pirmie, tad 
vienmēr ir kur uz augšu tiekties". 
Mārtiņa Zībarta basketbola koncep
cija un, iespējams, arī LU izlases 
nākamais spēles stils ir agresīva aiz
sardzība ar ātro uzbrukumu. Ja nav 
iespējams gūt punktus ātrajā uzbru
kumā, tad spēlēt ilgāk un censties 
izspēlēt kombinācijas. Vai tā būs, 
redzēsim LU izlases nākamajās 
spēlēs. 

JARA S. 


