
LATVIJAS UNIVERSITĀTES IZDEVUMS 
S 1 8 L ( O 1 

IZNĀK KOPŠ 
1 9 2 2 . G A D A 

25.SEPTEMBRA 

Stipendija, kura 
dota no sirds 

Latvijas Universitātes Senāta Sēžu zāle 10. februāri bija 
svinīgs notikums - jau sesto gadu pēc kārtas četri studenti 
saņēma vēsturnieka profesora Edgara Andersona piemiņas 
stipendijas - katrs 100 ASV dolāru. So stipendiju fondu pēc 
profesora nāves nodibināja viņa atraitne Ligita Andersone, 
kura dzīvo ASV Tas ir viņas personīgais fonds, un viņas vēlē
jums ir, lai naudu saņemtu tie centīgie jaunieši, kuriem iet 
visgrūtāk - studenti ar veselības problēmām un studenti -
bāreņi. 

daļas vadītāja aicināja jau
niešus pastāstīt par to, kā vi
ņiem iet ar mācībām, kā vi
ņi vērtē studijas un kādas ir 
problēmas. 

Inese pastāstīja, ka stu
dē Ekonomikas un vadības 
fakultātē tādēj, ka viņu inte
resē uzņēmējdarbība, eko
nomika un ari savu nākotni 
viņa saista ar to, ka vai nu 
strādās kādā uzņēmumā, vai 
ari pati tādu dibinās. Mācī
bās viņai veicas labi - parā
du un nesekmības nav, un 
Inese ir budžeta grupā. Vi-

Zanda Lāce 

Šogad uz stipendiju pre
tendēja 16 studenti, bet čet
rus "laimīgos" izvēlējās Stu
dentu padome. Viņi ir -
Eduards Fedorovičs - Fizikas 
un matemātikas fakultātes 
datorzinību bakalaura pro
grammas 3. gada students; 
Inese Kazakeviča - Ekono
mikas un vadības fakultātes 
ekonomikas bakalaura pro
grammas 4. gada studente; 
Zanda Lāce - Vēstures un fi-
losofijas fakultātes sociālā 
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Ieva Zītare 
darba bakalaura programmas 
3. gada studente un Ieva Zī
tare  Pedagoģijas un psiho
loģijas fakultātes vizuālās 
mākslas skolotāja program
mas 1. gada studente. 

Ar stipendiātiem Senāta 
Sēžu zālē tikās docente Lo
lita Spruģe - Studiju daļas 
vadītāja. Viņa iepazīstināja 
studentus ar profesora Ed
gara Andersona biogrāfiju, 
pastāstīja par viņa radošo 
darbību, kā ari par to, kā ir 
radusies profesora piemiņas 
stipendija. Tad studentiem 
tika pasniegtas aploksnes ar 
stipendiju. Pēc tam Studiju 

Eduards Fedorovočs 
ņas vēlme ir, ja vien tas fi
nansiāli būs iespējams, tur
pināt mācības maģistrantū-
rā. Šobrīd Inese strādā par 
ekonomisti datorfirmā "For-
teks". Par saņemto stipen
diju viņa saka: -"Piedalīties 
konkursā man piedāvāja fa
kultātes dekanātā. Kādreiz 
biju piedalījusies citā kon
kursā uz stipendiju, bet ne
paveicās un tā ari vairāk ne
mēģināju. Piedaloties šajā 
reizē, ari neticēju, ka laimē-

Inese Kazakeviča 

SOCRATUS stipendija 
- lieliska izdevība! 

Reiz ka gadījās, ka ne, netīšām savā mīļajā Bioloģijas 
fakultātē pie ziņojumu dēļa pamanīju pavisam necilu 
sludinājumu par iespējām studēt Vācijā. Bez liekas 
kavēšanās devos pie norādītajiem mācībspēkiem, kas 
par šo lietu zina ko vairāk. 

Jā, t iešām šāda iespēja pastāv! Pēc pārrunām, kur 
man bija jāpastāsta, ka tieši e s esmu piemērots stu
dijām Vācijā, saņēmu dažādus informācijas materiālus. 
Diezgan ātri vajadzēja aizpildīt ari pieteikumu anke
tas studijām Vācijā. Manis izvēlētā augstskola bija 
Brēmenes universitāte. Visas formalitātes bija jāizpil
da pagājušā gada maijā, lai pretendētu uz rudens se
mestri, kas sākās oktobri. 

Laiks skrēja ātri, kārtojot eksāmenus vasaras sesijā. 
Apmēram pēc pusotra mēneša mani pārsteidza liela aplok
sne mājas pastkastītē, kas bija sūtīta no Brēmenes. Tajā bija 
oficiāls apstiprinājums, ka esmu ieskaitīts rudens semestrim 
Brēmenes universitātē, kā ari visa informācija par kursiem. 

- Tātad mans sapnis par studijām ārzemēs tomēr ir pie
pildījies, - nodomāju, ja līdz tam vēl īsti šim sapnim noticēt 
nevarēju. Likās, ka gan jau kaut kas nesanāks... 

Tā nu es šo piedzīvojumu atstāstījumu rakstu jau no 
Brēmenes, un priekša vairs tikai nepilns mēnesis studijām 
Brēmenes universitātē. 

Bet kā tad tas viss tā sanāca, un kas man šo stipen
diju maksāja - par to sīkāk. 

Pagājušajā -1999. gadā - Latvijā sāka darboties pilnīgi jauns 
un līdz šim nebijis projekts. Tā nosaukums ir Socratus. Socra-
tus ir Eiropas Savienības projekts, kurā ir iesaistījušās Eiro
pas Savienības dalībvalstis, kā ari kandidātvalstis. Socratus 
projekts sastāv no vairākiem līmeņiem, kur, piemēram, Soc-
ratus/Erasmus paredz stipendijas studentiem ārvalstīs. Vēl ir 
atsevišķi līmeņi, kas paredz mācībspēku un zinātnieku ap
maiņu ar ārvalstīm. 

Latvijas Universitātē katrā fakultātē ir aktīvs vai 
mazāk aktīvs Socratus projekta koordinators. Šim koor
dinatoram ir liela loma, vai no attiecīgās fakultātes kāds tiks 
studēt uz ārzemēm vai nē. Koordinatora pienākums ir darīt 
zināmu fakultātē, ka tāds projekts vispār pastāv, apzināt tos 
studentus, kas kandidē uz šo stipendiju, un ari palīdzēt tiem. 

Tagad par to, kā tad šī stipendiju nauda nokļūst līdz stu
dentam. 

Socratus projekts, kā jau augstāk teikts, ir Eiropas Sa
vienības projekts, bet tā nav tāda kā humānā palīdzība. Latvi
ja šajā projektā ir kā līdzdalībniece, t i., katru gadu maksā 
divus miljonus ASV dolāru, lai nodrošinātu savu līdzdalību. 

Cik daudz naudas nokļūst fakultātē, ir stipri atkarīgs no tā, 
cik attiecīgajai fakultātei ir noslēgti sadarbības līgumi ar citu 
valstu universitāšu fakultātēm. Jo vairāk ir šādu līgumu, jo ir 
lielāka iespēja saņemt vairāk naudas studentu stipendijām, 
mācībām ārzemēs. 

Bet, protams, ir ari ļoti svarīgi, cik naudas pienākas vispār 
LU, jo uz šo stipendiju var pretendēt jebkura akreditētā Lat
vijas augstskola. Ari te galveno lomu spēlē tas, cik LU ir 
noslēgti sadarbības līgumi ar citu valstu universitātēm. Brīdī, 
kad šis projekts sāka darboties Latvijā, protams, visvairāk 
noslēgto līgumu bija tieši mūsu Alma mater, un līdz ar to LU 
saņēma lielāko summu stipendiju nodrošināšanai. 

Cik Socratus stipendiātu katra fakultāte aizsūtīja uz 
ārvalstīm, to labāk zinās fakultāšu projekta koordinatori, bet 
Bioloģijas fakultātei bija četri studenti. 

Socratus programma šim - ziemas - semestrim katram sti
pendiātam paredzēja 500 Eiro vienam studiju mēnesim. No 
šiem 500 Eiro katru mēnesi 100 ir paredzēti ceļa izdevumiem 
uz attiecīgo universitāti un atpakaļ, pārējie 400 - iztikai, stu
diju maksām, apdrošināšanai utt. 

Visiem studentiem piešķirtais stipendijas apjoms šo se
mestri nebija vienāds - citam tikai trīs, citam - četriem, un 
citam - pieciem studiju mēnešiem. Tas ir atkarīgs no tā, kad 
attiecīgajā universitātē sākas un kad beidzas semestris, kā 
ari - cii: garš tas ir. 

Šis bija pirmais gads, kad LU sāka darboties Socratus pro
jekts, tāpēc pēc pieredzes uzkrāšanas studentu sūtīšanas no
teikumi varētu arī mainīties, piemēram, stipendija būtu 
vairākiem mēnešiem, bet studentu skaits, kas šo stipendiju 
saņems - mazāks vai gluži otrādi, piemēram, stipendija būs 
tikai trīs mēnešiem, bet "veiksmīgo" studentu - vairāk. Varētu 
būt, ka stipendija būs mazāka, respektīvi, nevis 500 Eiro 
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Vēlēšanas nāk! 
Ceturtdien, 2.marta, kā katru gadu, notiks LU 

Studentu padomes vēlēšanas. Arī šoreiz vēlēša
nas sāksies 8.15. Līdz 16.30 balsot varēs katrs sa
vā fakultātē, bet no 16.30-20.00 - LU Studentu 
padomē Raiņa bulvāri 19-126. Vēlēšanu z īmē būs 
jāatzīmē viens vēlamais kandidātu saraksts, sa
vukārt tajā drīkstēs atzīmēt īpaši vē lamus kandi
dātus un izsvītrot nevēlamos. 

Studentu padomes lapā varat iepazīties ar kan
didātu sarakstiem - kas tajos kandidē, no kuras 
fakultātes ir kandidāti un līdz kuram studiju ga
dam tie tikuši savās mācībās. Tāpat varat iepazī
t ies ar kandidātu sarakstu analīzi, līdzšinējo noti
kumu apskatu un prognozēm. 

LU SP V Ē L Ē Š A N U KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS 
R I T V A R S E G L Ā J S 

lasiet 5. Ipp. 

"Cilvēkiem apnicis pārtikt no 
frāzēm" - apgalvo 
komunikāciju studiju nodaļas 
docents Ojārs Skudra -

3. Ipp. 

Skolēnu padome pret 
līdzdalības maksu augstskolās 

Latvijas Skolēnu padome kategoriski iestājas 
pret valsts budžeta pilnībā finansēto mācību vietu 
likvidāciju Latvijas augstskolās un vispārējās līdz
dalības maksu. Uzskatām, ka vispārējās līdzdalī
bas maksas ieviešana ir solis pretim mazizglītotai 
nācijai, kas savukārt s e k m ē s valsts tautsaimnie
cības nespēju uz vispārējās straujās attīstības un 
globalizācijas fona pasaulē. 

Paziņojumu lasiet 4. Ipp. 

LU jaunumi šoreiz -
3. Ipp. 

Lasītavu 
Ekonomikas 
un vadības 
fakultātē 
atklāj 
Studiju dalos 
vadītāja 
L.Spruģe, 
LU-biblotēkas 
direktors 
G.Mangulis, 
dekāns 
E.Vasermanis 
un filiāles 
vadītāja 
S.Ventere 
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(Atklāj mūsdienīgu 
lasītavu 

Juristiem sava t iesu zale 

Nodota ekspluatācijā otrā 
Latvijas Universitātes bibliotē
kas filiāles - Ekonomikas biblio
tēkas - pēdējā gada laikā izre
montētā lasītava, kurā vienlai
kus varēs strādāt trīsdesmit cil
vēki. Pagaidām mums ir tikai di
vi datori, stāsta filiāles vadītāja 
Sandra Ventere, bet ar laiku, do
mājams, to skaits palielināsies 
līdz divpadsmit trīspadsmit, do
dot iespēju studentiem un pa
sniedzējiem izmantot datorizē
tās darba vietas. 

Ekonomikas un vadības fakultāte 
Universitātē ir viena no lielākajām, 
tajā mācās vairāk nekā desmit tūk
stoši studentu. Par viņiem domājot, 
plānots sagatavot prospektu lasītāju 
ērtībām: lai zina, kāda literatūra ku
rā lasītavā jāmeklē. 

Abām gaumīgi sakārtotajām lasī
tavām if vienots stils - gaišs koks, 
kokgriezumi... Telpas rada stabilitā
tes iespaidu - te allaž būs bibliotēka. 
Ar rūpību un kvalitāti visu paveiku
ši meistari no Cēsu SIA "Betons". 

Paveiktais nebūtu bijis iespējams 
bez Latvijas Universitātes bibliotē
kas direktora Gunāra Manguļa un 
Ekonomikas un vadības fakultātes 
dekāna profesora Edgara Vaserma-
ņa sadarbības. Profesors Vaserma-
nis saprot bibliotēkas vajadzības un 
neliedz atbalstu. Atklāšanas dienā 
plauktos vēl bija vieta grāmatām, ta
ču literatūra tiek pasūtīta intensīvi, 
ik gadu fonds papildinās par vairā
kiem tūkstošiem vienību, tālab 
plaukti drīz vien būs piepildīti. 

V I J A A P I N Ī T E 

Juridiskajā fakultātē izveido
ta moderna tiesu zāle, kas neap
šaubāmi pozitīvi ietekmēs stu
dentu darbu. Par jauno zāli stās
ta fakultātes lektors Māris Lej-
nieks, viens no šīs idejas auto-

- Faktiski es biju pirmais, kurš 
sāka runāt par zāles nepieciešamī
bu, tas notika pagājušā gada jūnijā 
pēc tam, kad vairāki fakultātes pa
sniedzēji viesojās Stokholmas uni
versitātes Juridiskajā fakultātē. Tur 
bija līdzīgi iekārtota zāle ar tādu teh
nisko ekipējumu kā ekrāniem, vi-
deoprojektoru, videokameru utt. 
Ņemot vērā, ka tiesas procesu mo
delēšana kā studentu apmācības 
metode jau ir zināma, pēdējos pāris 
gadus Juridiskās fakultātes studenti 
brauc uz starptautiskajām sacensī
bām, tur notiek ari tiesas procesa 
inscenējums. Jāsaka paldies fakultā
tes vadībai, kas aktīvi atbalstīja ide
ju par jaunas tiesas zāles nepiecie
šamību. Tiesas process ir tas, kam 
mēs studentus gatavojam; juristam 
tiesa ir kā kaujas lauks karavīram. 
Bija ari doma, ka ir nepieciešama 
kāda reprezentācijas auditorija, kur 
varētu notikt tādi pasākumi kā, pie
mēram, disertācijas aizstāvēšana. Šī 
jautājuma risinājumā palīdzīgu roku 
sniedza tieslietu ministrs Valdis Bir-
kavs, deva iespēju sadarboties ar 
mēbeļu dizaineri arhitektu Kraukli. 

Pirms šīs vizītes ārzemēs biju 
dzirdējis par līdzīgām tiesu zālēm, 

Juridiskās fakultātes dekāns Zigurds Mikainis iepazīstina ar 
jauno interjeru un tehniku 
bet redzējis tās nekad nebiju. Pro
tams, zviedru tiesas auditorija bija 
līdzīgi aprīkota jau pirms 30 gadiem, 
tomēr šķiet, ka mēbeļu dizaina ziņā 
esam zviedrus pārspējuši. Patiesībā 
ideja par tiesas auditoriju nav jauna; 
Universitātē agrāk jau ir bijusi līdzī
ga auditorija. Tātad viss jaunais ir la
bi aizmirsts vecais. Šīs tiesas zāles 
izveidošana ir vērsta uz vienu no ap
mācības metodēm - tiesas procesa 
organizēšanu. Šī metode ir ļoti efek
tīva, "spēle" ir liels stimuls izzināt 
kaut ko vairāk, ir iespēja ierakstīt 
tiesas procesu videolentē, pēc tam 
to noskatīties un izvērtēt. 

A N D A LASE 

Viesu vidū ari LR tieslietu 
ministrs Valdis Birkavs 

Irānas ku l tūras Līgums ar igauņiem 
c e n t r s LU & & ' 

Mācību prorektors Juris 
Krūmiņš un menedžmenta di
rektors Ants Urvaks no ORAC
LE Tallinā - 28. janvārī parak
stīja līgumu par igauņu firmas 
programmatūras nodošanu Lat
vijas Universitātei. 

foto - TOMS GRĪNBERGS 

No kreisās: LU mācību prorektors Juris Krūmiņš un Ants Urvaks 

Droši vien daudzi nemaz vēl 
nezina, ka LU Ekonomikas un 
vadības fakultātes lasītavā māj
vietu ir radis Irānas Islama Re
publikas kultūras centrs. Pār
steidzoši ir tas, ka tas ir izvei
dots, pateicoties tikai viena cil
vēka entuziasmam. Aškans 
Hagšenas (Ashkan Hagshenas) 
paralēli medicīnas studijām ir 
ari LU lektors - pasniedz persie
šu valodu. Viņš pārzina sešas va
lodas un ir dzīvojis daudzās val
stīs. Pašlaik - Latvijā. 

Šī centra mērķis ir sniegt maksi
māli daudz informācijas visiem inte
resentiem par Irānu un ari citām 
Dienvidaustrumu valstīm. Aškans 
uzskata, ka Latvijā pietrūkst infor
mācijas, cilvēki ir maz vai nepareizi 
informēti. Kultūras centrā var uzzi
nāt par Irānu gan no grāmatām, gan 
videokasetēm, var apskatīt vienrei

zējus roku darbus. Informācija ir ne
pieciešama visiem, un tieši to var 
iegūt tikai Aškana vadītajā centrā. 

Tiek domāts ari par tālāku attīstī
bu, tostarp ari par studentu apmai
ņu. Pēc Aškana vārdiem, iespēju ir 
daudz, bet Irānas Islama Republikas 
kultūras centra turpmākā darbība 
lielā mērā ir atkarīga ari no intere
sentu aktivitātēm un atbalsta. Līdz 
šim visvairāk jautājumu ir uzdots 
par Irānas kultūru, musulmaņu kul
tūru, par islamu. 

Jāpiebilst, ka liela loma centra 
tapšanā ir Ekonomikas un vadības 
fakultātes dekānam prof. E. Vaser-
rnanim, kā ari Irānas vēstniecībai 
Latvijā. 

Irānas Islama Republikas centrs 
atrodas Aspazijas bulvāri 5,202. tel
pā 

L I N D A K A L N I Ņ A 

SVEICAM 

no 

Latvijas Ģimenes centrs sadarbībā ar Latvijas psihoterapijas Asociāci
ju Apvienību un Latvijas Universitāti rīko seminārus psihologiem, psihotera
peitiem un sociāliem darbiniekiem 

04.03.2000. (10.00 -16.00) par tēmu "Psihoanalītiskā Pieeja Robežperso-
nu Psihoterapeitiskā Ārstēšanā ". 

Pieteikšanās pa tālruni: 7x135277 (9.00 - 20.00) 

< 1. lpp. 
sies - tādēļ tas man bija ļoti jauks un 
negaidīts pārsteigums. 

Manuprāt, ir ļoti daudz tādu dzī
ves pabērnu, kuriem kaut kas tamlī
dzīgs būtu nepieciešams." 

Zanda mācās sociālā darba baka
laura programmā, jo tas viņu ļoti in
teresē. Pirms tam studējusi Kultū
ras akadēmijā socioloģiju, bet sapra
tusi, ka sociālais darbs ir sirdij daudz 
tuvāks. Viņa vēlme ir, lai, apgūstot 
specialitāti, būtu vairāk prakses, 
veidotos pieredze. Lai ari mācībspē
ki būtu vairāk pieredzes bagāti. Ci
tādi ir gadījies tā, ka mācībspēks pa
saka: "Ziniet, es nekad neesmu 
strādājis šo darbu, bet grāmatā ir 
rakstīts tā..." 

Zanda strādā fakultātes Politikas 
zinātnes, filosofijas un socioloģijas 
bibliotēkā. Viņai ir pretimnākoši ko

lēģi, ir lieliski iespējams apvienot 
mācības ar darbu. 

Stipendijas saņemšana Zandai 
bijis pārsteigums, jo konkursos pa
rasti nepiedaloties - biedējot tas, ka 
nelaimēsies. Šoreiz riskējusi un tas 
attaisnojies. 

Eduardam jau skolas laikos ļoti 
patikusi matemātika, fizika, datorika 
un programmēšana. Pēc vidussko
las iestājies studēt Fizikas un mate
mātikas fakultātes datorzinātņu pro
grammā, jo sapratis, ka tā ir viņa nā
kotne. Liela autoritāte viņam ir mā
cībspēks, emeritētais docents Vilnis 
Detlovs, kura lekcijās viss ir sapro
tams un iespējams nopelnīt "des
mitniekus". 

Eduards strādā izdevniecībā, un 
slodze ir liela, apvienojot darbu ar 
mācībām. Taču jāstrādā ir, jo viņš ir 
no sešu bērnu ģimenes un finansiā

li nevar atļauties tikai mācīties. 
Par saņemto stipendiju viņš ir ļo

ti gandarīts un to izlietos kādam no
pietnam mērķim. 

Ieva Universitātē iestājusies pēc 
Amatniecības vidusskolas absolvē
šanas. Fakultātē ir jau labi iejutušies 
un studijas viņai ļoti patīk. Viņa ir 
gandarīta par saviem kursabiedriem 
un uzskata, ka viņai ir ļoti jauks 
kurss. Ievas vēlme ir, lai būtu pēc ie
spējas vairāk informācijas par dažā
diem "C" daļas kursiem. 

Visi četri studenti - Inese, Zan
da, Ieva un Eduards - no sirds ir pa
teicīgi Ligitai Andersones kundzei 
par saņemto stipendiju. Savukārt 
Studiju daļas vadītāja Lolita Spruģe 
vēlēja, lai jauniešiem veicas ari turp
māk! 

M Ā R A S A D O V S K A 
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DOMĀSIM KOPA I"Cilvēkiem apnicis pārtikt no frazem" 
Latviiā šobrīd daudz t iek lie- Dāreias Deriods no Dadomiu laika šaiā diskusijā spējam piedalīties Notiks lielā Driv, Latvijā šobrīd daudz tiek lie 

toti vārdi 'globalizācija', 'univer-
salizācija', runājam par virzību 
uz Eiropas Savienību un tajā pa
šā laikā domājam, kā nepa
zaudēt identitāti, nacionālo paš
apziņu. Kur šobrīd atrodamies 
un kas notiek ar mums, par to 
savās pārdomās ar laikraksta 
lasītājiem dalās LU docents 
OJĀRS SKUDRA. 

Viņš ir mācībspēks komunikāciju 
studiju nodaļā, un studenti pie do
centa apgūst tādus mācību kursus 
kā ievads studijās, sabiedriskās at
tiecības (Public Relations), komu
nikācijas attiecību menedž-ments, 
ietekmējošā komunikācija. Docents 
vada seminārus ari maģis-trantiem. 

Komunikāciju jomā Latvijā 
pietrūkst zinātnisku pētījumu 

Jēdziens ietver sevī dažādas 
sfēras - tā ir gan komunikācija kā 
process, gan kā parādība un attiecas 
ne tikai uz cilvēkiem, bet ari uz 
dzīvniekiem. Mēs studējam sociālās 
komunikācijas, kas attiecas uz cil
vēku sabiedrību. Tas galvenās sfē
ras ir sabiedriskās attiecības, žur
nālistika, reklāma, daļēji ari mārke
tings, propaganda un tamlīdzīgas lie
tas. 

Kā Komunikāciju studiju nodaļa 
mēs nevarētu pastāvēt bez sadar
bības ar ārzemju augstskolām. Cieša 
tā ir ar ASY ari ar dažām Vācijas 
augstskolām. Veidojas sadarbība ar 
Leipcigas Komunikācijas un mediju 
zinātnes institūtu saistībā ar sabied
riskajām attiecībām. 

Mūsu bibliotēku sauc Freedom 
Forum - ari tā no satura viedokļa at
spoguļo šo sadarbību. 

Latvijā oficiāli komunikāciju zi
nātne nepastāv. Zinātņu padome 
atzīst masu komunikācijas teorijas, 
un tās ir literatūrzinātnes ietvaros. 
Komunikāciju zinātnes teorija ir 
pilnīgi jauna joma Latvijai. Ari par 
sevi varu teikt, ka pēc izglītības es
mu vēsturnieks, bet pēdējo desmit 
gadu laikā esmu apguvis komu
nikācijas zinātni. Latvijā ļoti pie
trūkst zinātnisku pētījumu šajā 
jomā, un tādēļ pieticīgais iegul
dījums, ko dod mūsu maģistranti, ari 
ir būtisks mācību procesam. Būs ari 
pirmie doktorandi, kas aizstāvēs di
sertācijas šajā jomā, un viņi būs 
"īstie" komunikācijas zinātnēs Lat
vijā. 

Manuprāt, būtu pareizi, ja starp
tautiskās un globālās komunikācijas 
kaut kādā aspektā studētu ne tikai 
komunikācijas studiju nodaļas stu
denti, bet ari politologi, vēsturnieki, 
ekonomisti un citi. Tas pieder pie 
izglītota cilvēka "minimuma", kurš 
uzskata, ka Latvija ir "atvērta" 
valsts. 

Pārejas periods no padomju 
laika sistēmas uz demokrātiju 
un tirgus saimniecību ir bei
dzies 

Nereti runājam par to, kā Latvijai 
nepazaudēt sevi un palikt nacionālai. 
Manuprāt, jāizšķir divas lietas. Pir
mā - diskusijas medijos, tātad masu 
komunikācijas līmenī, otrs aspekts 
šai diskusijai ir zinātnisks. Diskusijā 
medijos piedalās ari mūsu politiķi. 

Jau teicu, ka Latvijā pētījumu 
nav, un, ja nav zinātnisku pētījumu, 
diskusija nevar būt dziļa un kompe
tenta. Līdz ar to mēs nezinām, kāda 
ir mūsu sabiedrība, kā tā reaģē uz 
šiem procesiem - kā reaģē uz
ņēmēji, patērētāji, masu mediji. 

Vēlos minēt kādu piemēru. 
Esam saņēmuši divus izdevu

mus. Pirmais - "Latvija. Pārskats 
par tautas attīstību 1999. gadā", bet 
otrs ir dokuments par Latvijas taut
saimniecību 1999. gadā. Pasākumos 
saistībā ar pārskatu piedalījās Latvi
jas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 
un izteicās, ka mēs neatrodamies si
tuācijā, kad varētu uzskatīt, ka 

pārejas periods no padomju laika 
sistēmas uz demokrātiju un tirgus 
saimniecību ir noslēdzies. Taču ša
jos pasākumos piedalījušies autori, 
kas savukārt apgalvo, ka šis periods 
ir jau beidzies. Sajā jautājumā mums 
ir atšķirīgi viedokļi. Tas beku reizi 
pierāda - ko mēs runāsim par globa-
lizāciju, ja mūsu iekšējā jautājumā 
nav vienotu viedokļu zinātnieku, 
augstāko valsts amatpersonu vidū 
par to, kāds ir tas process pēc bū
tības, kad tas ir beidzies, kādi ir re
zultāti u t t 

Vēl gan neesmu paspējis ie
pazīties ar šī pārskata tekstu par 
Latvijas attīstību, kurā runāts par 
globalizācijas tendencēm un kā tās 
iespaido Latviju. Varbūt tas būs 
mazliet snobiski, ko atļaušos tagad 
teikt. Zinot, kas notiek pētnieciskajā 
jomā, vēlos apgalvot, ka tie ir vis
pārējie pieņēmumi, kas balstās uz 
to, ko citās valstīs zinātnieki ir tei
kuši par globalizāciju. Tie nebalstās 
uz konkrētiem pētījumiem Latvijā. 
Ja dažādās dzīves jomās turpināsim 
šādi vispārēji spriest par mūsu 
attīstību, tad rezultāts būs tāds, kāds 
ir šobrīd. Piemēram, ja paskatāmies 
pārskata par Latvijas tautsaimnie
cības attīstību rekomendāciju daļā, 
kas ir beigās, tad redzam, ka tajā nav 
jēdziena "globalizācija" un Latvijas 
līdzdalības šajos procesos. Nav arī 
nevienas rekomendācijas, kura 
skartu globalizācijas problēmu, par 
kuru it kā mums stāsta pārskats par 
tautas attīstību 1999. gadā. Rodas 
iespaids, ka vai nu cilvēki, kuri tau-

šajā diskusijā spējam piedalīties 
kompetenti un spējam no šī procesa 
panākt maksimālu labumu Latvijai? 

Rodas šaubas, vai Latvijas poli
tiskā elite spēs sabiedrībai pārlieci
noši argumentēt, kādēļ mums tas ir 
vajadzīgs. Es nerunāju par bailēm 
no Krievijas, kas, protams, ir argu
ments lielai daļai latviešu sabied
rības. Taču ne mūsu nacionālajām 
minoritātēm, nerunājot par krie
viem. Vai viņi spēs sabiedrībai pa
skaidrot, ko nozīmē iestāšanās ES 
un kādi būs šīs iestāšanās ilglaicīgie 
rezultāti? Pagaidām viss ir vienas 
vienīgas frāzes - par labklājību, par 
drošību un tamlīdzīgi. Nedomāju, ka 
vēlētajiem ar to vien pietiks, lai viņi 
izšķirtos referendumā. Ja politiskās 
partijas, parlaments, valdība un ari 
citas organizācijas - valstiskās un 
nevalstiskās - nesāks nopietnu dis
kusiju par šiem jautājumiem, tad re
ferendumā mūsu politisko eliti var 
sagaidīt nepatīkami pārsteigumi. 
Var izrādīties, ka vairs nav runa par 
iestāšanos ES. Ja tajā brīdī šo Krie
vijas baiļu kārti nevarēs izspēlēt, var 
izrādīties, ka ekonomiskās kārtis ir 
ļoti vājas... 

Mums nav alternatīvas ES 
Tie, kuri ir par iestāšanos, bez 

bailēm no Krievijas un bez abs
traktās labklājības neko citu nav 
spējīgi pateikt. Taču ES pretinie
kiem argumentu ir vēl mazāk. Te at
kal vietā piemērs, ko runājām ar 
studentiem kursā "Ietekmējošā ko
munikācija". Psiholoģijā ir alter-

Notiks lielā priva
tizācija - saistībā ar Latv-
energo, Latvijas Gāzi, 
Latvijas Kuģniecību un 
varbūt vēl kādu no liela
jiem uzņēmumiem. Kad 
tas būs noticis, tad ES 
pretiniekiem, var izrādī
ties, būs papildu argu
menti. Latvijā konkrētajā 
situācijā tā nav viena uz
ņēmuma privatizācija, bet 
gan vesela tautsaimnie
cības nozare, un ap to ir 
daudzas papildu insti
tūcijas, papildu uzņēmumi, nodar
binātie dažādās citās sfērās. Priva
tizācija, manuprāt, nesīs sev Edži šo 
lielo uzņēmumu konstrukturizāciju 
jeb, citiem vārdiem, - visu konkurēt-
nespējīgo, tirgus saimniecībai neva
jadzīgo daļu likvidēšanu, pakāpenis
ku cilvēku atbrīvošanu ar mērķi - lai 
uzņēmumi strādātu jaunā līmenī, 
kurš atbilst prasībām un konkurēt
spējai globālajā pasaules tirgū. Kā 
mūsu jaukie politiķi šos procesus 
pārdos vēlētājiem nākamajās Saei
mas vēlēšanās, grūti iedomāties. 

Neesmu redzējis nevienu saprā
tīgu, ilglaicīgu, ekonomisku progno
zi, kura teiktu, ko privatizācija no
zīmēs Latvijas nodarbinātībai, iedzī
votāju ienākumiem utt. Parasti saka: 
"Ļoti ceram, ka tā būs..." 

Ar to šodien ir par maz, lai varētu 
par šiem jautājumiem kompetenti 
runāt ar sabiedrību. Cilvēkiem ir ap
nicis pārtikt no frāzēm. Šī iemesla 
dēļ, manuprāt, arī ir svārstības ap 

"Manuprāt, būtu pareizi, ja starptautiskās un globālās ko
munikācijas kaut kādā aspektā studētu ne tikai komunikācijas 
studiju nodaļas studenti, bet ari politologi, vēsturnieki, eko
nomisti un citi. Tas pieder pie izglītota cilvēka "minimuma", 
kurš uzskata, ka Latvija ir "atvērta" valsts." 

tas pārskatu sastādījuši, ir nekom
petenti, vai ari rekomendāciju auto
ri, kas spriež par tautsaimniecības 
attīstību, ir nekompetenti šajos jau
tājumos. Varbūt ir vēl kāds cits 
cēlonis? Diemžēl, šāda līmeņa dis
kusijas Latvijā notiek nereti. 

Jānodarbojas ar mūsu sa
biedrībā notiekošo procesu 
pētīšanu 

Ja to nedarīsim, nevarēsim reāli 
novērtēt Latvijas iespējas globa
lizācijas procesos. Protams, katrs no 
mums - sociologs, politologs, vēs
turnieks, ekonomists vai ari cits 
speciālists var kaut ko pateikt par 
to, kas pie mums it kā notiek. Taču, 
ja tas nebalstās uz nopietniem 
pētījumiem, tie ir tikai hipotētiski 
pētījumi un uz tiem nevar bāzēt no
pietnu politiku. 

Mūsu politisko eliti var sa
gaidīt nepatīkami pārsteigumi 

Latvijas iestāšanās ES mums 
pašiem ir būtiska lieta un nopietna 
izšķiršanās. Eiropas kontekstā ir 
diskusija par to, ka, piemēram, tāda 
Vācijas pilsēta kā Minhene ar savām 
priekšpilsētām gatavotos iestāties 
ES. Protams, ka Eiropas Savienības 
mērogos šāda mūsu diskusija var iz
saukt tikai smaidu, jo Eiropai tā ne
ko būtisku dot nevar. Cita lie'a ir 
ģeostratēģiskā, ģeoekonomiskā jau
nā ES robeža ar Krieviju, ja L;ek 
uzņemtas trīs Baltijas valstis utt. Ari 
tas, ka Baltijas valstis pretendē uz 
iestāšanos NATO. Šie ir jautājumi, 
kurus diskutē ne tikai Latvijas sa
biedrība un ne tikai Baltijas valstu 
vadītāji, to dara arī Eiropas valstu un 
NATO valstu vadītāji. Šos jautā
jumus diskutē ari Krievija ar ES un 
NATO valstu vadītājiem. Vai mēs 

natīvo personības konstruktu teori
ja. Tās autors ir psihologs Kellijs. 
Viņa doma ir, ka cilvēks analizē 
apkārtējo pasauli, izmantojot kons-
truktus. 

Konstrukts "Eiropas Savienība" 
nav tas pats, kad es saku: "Eiropas 
Savienība", bet gan kaut kas plašāks 
un sarežģītāks. Viena daļa cilvēku 
saka: "Mēs iestājamies jaunā Pa
domju Savienībā!" Būtiskas atšķi
rības nav no nacionālās identitātes 
un Latvijas valstiskuma viedokļa. 
Teicu saviem studentiem, ka šie cil
vēki nesaskata konstruktam "PS-
RS" alternatīvu konstruktu "ES". 
Tādēļ, ka viņu praktiskā dzīve 
brīvajā, neatkarīgajā Latvijā neaso
ciējas ar tādu pašu dzīvi tirgus saim
niecības un demokrātijas apstākļos 
kā Zviedrijā, Somijā, Vācijā un citur. 
Viņiem nav alternatīva konstrukta 
(ES kā tirgus saimniecības un de
mokrātijas alternatīva Padomju Sa
vienībai), kas nebija ne demokrātija, 
ne tirgus saimniecība. 

Ja cilvēki to tā neuztver, tad vaina 
ir jāmeklē mūsu sabiedrībā, nevis 
ES. Domāju, ka ar runāšanu, propa
gandēšanu, sabiedrisko attiecību 
kampaņām būs krietni par maz. 
Cilvēkiem nepieciešams, lai iz
maiņas notiktu viņu reālajā dzīvē, 
vidē, kur viņi strādā un darbojas. Ti
kai tad viņiem būs pārliecība - jā, 
mēs ejam pareizajā virzienā. 

Latvijas politiskajai elitei 
nepieciešams attīrīšanās pro
cess 

Tā ir ieslīguši daudzās problēmās 
- gan korupcijā, gan pedofilijā, gan 
citās. Rodas iespaids, ka šī elite 
nespēj daudzus jautājumus risināt tā 
iemesla dēļ, ka iekšēji ir kļuvusi 
rīcības nespējīga. 

valdību - kā to veidot kā pārveidot 
utt. Jo valdības pārstāvji labi saprot, 
ka cilvēki vairāk vai mazāk neap
zināti ir sākuši meklēt alternatīvu. 
Viņiem palēnām sāk apnikt klau
sīties, ka ir jādzīvo uz iztikas mini
muma robežas, un viņiem neviens 
neizskaidro, ka pēc trim vai pieciem 
gadiem stāvoklis varētu mainīties 
noteiktiem slāņiem. 

Ir skaidri pasakāms, kas tie par 
slāņiem, kas tās par nozarēm, kas 
tie par uzņēmumiem, kāpēc tas tā 
varētu būt, jo tiek darīts tas, tas un 
tas. Diemžēl, Latvijas politiskie 
spēki neko tādu nepiedāvā. Viņi ap
robežojas ar to, ka nomainīs vai ne
nomainīs Nagļi, nevis kāds ekono
misks rezultāts būs šai privati
zācijai, pierādot to ar konkrētiem 
skaitļiem. Piemēram, kāds nopirks 
kādu uzņēmumu, un tā iepriekšējais 
īpašnieks saņems materiālu kom
pensāciju. Tā jaunais īpašnieks sa
vas problēmas būs atrisinājis. Šajā 
gadījumā valsts saņems kaut kādu 
samaksu par privatizācijas procesu 
un varēs līdzekļus izmantot, lai 
"salāpītu" budžetā robus. Taču kas 
notiks nākošgad, kad vairs nebūs ko 
privatizēt? Sie jautājumi ir jārisina 
politiķiem. 

Laiks paskatīties uz realitāti 
Akadēmiskajam personālam, so

ciologiem, politologiem, ekonomis
tiem u. c. būtu jādod iespēja nodar
boties ar pētījumu veikšanu un tie 
būtu jāfinansē. Šobrīd mūsu valstī 
nav naudas šiem pētījumiem. Ja 
šādas naudas nav, tad, manuprāt, 
attīstīto pasaules valstu kontekstā 
Latvijai kā valstij nav nākotnes. 
Nākotne tad būs atsevišķiem in
divīdiem, vidējiem un maziem uz
ņēmumiem, kuri spēs šajā līmenī 

iekļauties. Taču valsts un sabiedrība 
tad paliks ārpus iekavām. Tā būs ar 
Latviju un latviešiem ari visās citās 
sfērās, ja mēs neesam spējīgi sa
prast, ka pārejas periods ir beidzies! 
Manuprāt, tas jau ir noticis pirms 
trim, četriem gadiem. Mēs dzīvojam 
pasaulē, kurā mums ilgi nāksies 
dzīvot, un nekādi brīnumi pēc kaut 
kāda pārejas perioda noslēgšanās 
nebūs. Laiks paskatīties uz realitāti 
tādu, kāda tā ir, un par to ari runāt. 

Ir nekaunīgi tagad novelt uz glo
balizāciju to rezultātu, kāds tas ir 
Tas ir tāds tāpēc, ka, iekļaujoties de
mokrātiskajā un tirgus saimniecības 
pasaulē, rezultāts nevar būt citāds. 
Mēs tikai kā indivīdi šajā pasaulē 
esam spējīgi iekļauties. Mums 
netrūkst daudz labu un skaistu 
piemēru visdažādākajās jomās -
zinātnē, sportā utt. Ar biznesu, poli
tiku ir krietni problemātiskāk. Šajā 
vietā es lieku daudzpunktu tādēļ, ka 
es ceru un domāju, ka atjaunošanās 
process Latvijas politiskajā un eko
nomiskajā elitē ir iespējams. 

I e s t ā š a n ā s ES n e k ā d u s 
br īnumus nenesīs 

Kas var nodrošināt vienojošo 
elementu? Mums saka, ka mēs de
finēsim nacionālās intereses, virzo
ties uz ES. Tikai mēs, lūk, sa
biedrībai nez kāpēc nevaram pa
teikt, kas ir nacionālās intereses. 
Nedrīkstam, jo tas ir konfidenciāls 
sarunu jautājums. Tādā gadījumā 
tiek teikts, ka nacionālās intereses 
ir šo politisko spēku finansētāju in
tereses. Protams, ka tās nav visas 
sabiedrības intereses. Loģiski, ka 
tās ir konfidenciālas, jo nav at
klājamas. Jo varētu izrādīties, ka sa
biedrībai no tā visa tiek pensiju pa
augstinājums par 15 santīmiem un 
algu vidējais paaugstinājums par Ls 
2 pusgadā vai par Ls 5 gadā. Pro
tams, ka sabiedrība par to nebūs 
sajūsmā. 

Uzskatu, ka pienācis laiks patiesi 
raksturot to stāvokli, kādā esam no
kļuvuši. Iestāšanās ES brīnumus 
nevienam nenesīs. Tieši otrādi, dar
ba kļūs vairāk, tas būs vēl smagāks, 
kādai daļai labāk apmaksāts, bet ne 
vairākumam. Saprotu, ka politiķi to 
nevar pateikt, jo par tādiem vārdiem 
cilvēki nebalso. Manuprāt, paš
reizējie politiķi negrib vai nespēj 
runāt ar cilvēkiem par šiem 
jautājumiem. Neticu, ka demo
krātijā ar cilvēkiem nevar runāt at
klāti par visiem jautājumiem un at
rast ar viņiem saprašanos. Ari tad, ja 
ir jārēķinās, ka vairākums būs tikai 
51% un mazākums - 49%. Cita ceļa 
mums vienkārši nav. 

Akadēmiskās aprindas šajā ziņā 
varētu darīt daudz. Nebūtu jāpie
dalās diskusijās ar politiķiem tādā 
līmenī, kā to vēlas politiķi un viņu fi
nansētāji. Akadēmiskajām aprindām 
ir jādiskutē par problēmām atbils
toši savam skatījumam, savā līmenī, 
un tam ir citi kritēriji, citi atskaites 
punkti. Domāju, ka tāda saruna ar 
sabiedrību daudz lielākā mērā kalpo
tu Latvijas interesēm un ari poli
tiskās elites interesēm. 

M Ā R A S A D O V S K A 
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mēnesī, bet 4 0 0 . Katrā ziņā, kā tas 
būs turpmāk, rādīs LU uzkrātā pie
redze pēc šā semestra, kā ari tiks 
ņemti vērā to studentu ieteikumi, 
kas studē ārzemēs šajā semestri. 

Ja LU piedalās Socratus projektā 
un sūta savus studentus mācīties 
ārvalstu universitātēs, tad, protams, 
šā paša projekta ietvaros iespējamas 
ari ārvalstu studentu studijas pie 
mums. Jāņem vērā, ka Socratus pro
gramma Latvijā darbojas pirmo ga
du, bet citās valstīs (Francijā, Itālijā, 
Spānijā, Somijā u. c.) šis projekts ir 
pazīstams jau sen. Un tas nozīmē, 
ka, droši vien, ar katru gadu palie
lināsies ārzemju studentu skaits ari 
mūsu jaukajā LU. 

Ar laiku, tāpat kā citās Socratus 

projekta dalībuniversitātēs, ari LU 
attīstīsies Socratus/Erasmus stu
dentu iniciatīvas grupa - tie studen
ti, kas šā projekta ietvaros jau pabi
juši ārvalstīs, palīdzēs atbrauku
šajiem citu valstu universitāšu stu
dentiem labāk iejusties un izprast 
mācību sistēmu LU, kā ari dos vēr
tīgus padomus tiem, kas grasīsies 
braukt studēt citur 

Šopavasar visu varēs uzzināt, in
dividuālā kārtā vēršoties pie mums -
atbraukušajiem studentiem, kurus 
pārzina LU Ārējo sakaru dala. 

Katrā ziņā tu, LU student, ņem 
vērā, ka tagad ir reāla iespēja pie
pildīt savu lielo sapni un doties 
studēt ārvalstīs. Gan visu par Socra
tus, gan par citām stipendijām var 
uzzināt LU Ārējo sakaru daļā, kur 

strādā ļoti atsaucīgi cilvēki. 
Otra iespēja, protams, Internetā 

- LU mājas lapā, sadaļā 'Jaunumi". 
Svarīgi saprast, ka viss, vismaz 
man, sākās no pavisam neliela slu
dinājuma pie ziņojumu dēļa. Nepaej 
tādam garām! 

Par to, kāpēc ir vērts doties 
studēt ārpus Latvijas robežām, es 
domāju, nav ilgi jādomā, bet tomēr, 
ja nav īstas pārliecības par to, kā tas 
ir - studēt, piemēram, Vācijā - par to 
kādā citā rakstā "Universitātes 
Avīzē"! 

Ar sveicieniem 
no Brēmenes -

A N D R I S Š I R O V S , 
Bioloģijas fakultāte 

Zinātniskā konference LU 
16. februārī LU Zinātniskās 

konferences 58. sekcijā "Konku
rētspējīgas izglītības nodrošinā
šana studijās universi tā tēs" uz
stājās vairāki lektori. 

JĀNIS STONIS, Studiju infor
mācijas centra direktors, savā refe
rātā par augstākās izglītības un uni
versitāšu pārvaldes tendencēm Ei
ropā un Latvijā atzīmēja, ka, runājot 
par kvalitāti vispārīgi, pēdējo 50 ga
du laikā pasaulē ir izkristalizējušies 
trīs līmeņi: kvalitātes kontrole, kva
litātes nodrošināšana un visaptvero
ša kvalitātes vadība. 

J. Stoņa pētījumu loks saistās ar 
augstskolas vadības kvalitāti tās vis
plašākajā nozīmē, kas sevī ietver 
gan augstākās izglītības pārvaldi, 
valsts un universitāšu attiecības, 
gan augstskolas iekšējās pārvaldes 
struktūras. 

Lai gan Eiropas augstākās izglītī
bas sistēmās ir rodami ļoti dažādi at
tīstības modeļi un ceļi, noteiktos at
tīstības posmos iespējams atrast no
teiktas kopējas pazīmes. 

J. Stonis savā referātā īsumā ap
lūkoja Dānijas augstākās izglītības 
modeli. Lektors īsi raksturoja kla
sisko iekšējo universitātes vadības 
modeli jeb meritokrātisko vadību; 
šajā modelī universitāti vada profe
soru elite. Lektors īsi aplūkoja arī 
sabiedriskās kontroles modeli, tajā 
universitāte tiek uzskatīta par sa
biedrības integrētu daļu. Šie modeļi 
tika skatīti ari vēstures kontekstā. 
Pēc 1981. gada budžeta reformas 
Dānijā tika akceptētas Amerikas ti
pa studiju struktūru individuālas 
studijas. 1933. gada Universitāšu li
kumā tika akcentēta nepieciešamība 
pēc profesionālas vadības, tika pa
augstināta rektora kompetence gan 
universitātes iekšējos, gan ārējos 
jautājumos, tomēr jaunajā sistēmā 
mazinājās studentu ietekme. Stu
dentiem nozīmīga loma palika Stu
diju padomēs. 

I 
RE,KĀ 

Tava atmiņa var būt ideāla, bet, ja 
nākas atcerēties pārāk daudz, sīku
mi var aizmirsties. Svarīgi ir atšķirt 
nozīmīgo no mazsvarīgā. Ikdienas 
stress ir atmiņas ienaidnieks. Lie
lisks līdzeklis pret stresu var būt 
vienkārša, īsa meditācija, pastaiga. 
Svaigs gaiss pozitīvi ietekmē sma
dzeņu darbību. Krustvārdu mīklu ri
sināšana arī ir labs līdzeklis prāta 
asināšanai un atmiņas trenēšanai. 
Pildspalva ir tavs labākais draugs cī
ņā ar aizmāršību. Ieteicams siste
matizēt ieradumus. Klasiskais pie-

Salīdzinājumam J. Stonis īsi aplū
koja Tartu universitātes attīstības 
plānu. Tajā noteikts, ka "pārveidojot 
universitāti no padomju sistēmas uz 
rietumu universitāšu modeli, ir bū
tiski panākt dekāna lomas maiņu, 
dekāniem jābūt atzītām personībām 
kādā no fakultātē pārstāvētām zināt
ņu nozarēm." 

Analoģiski J. Stonis apskatīja ari 
Austrijas izglītības modeli (1995. 
gads), kas pārstāv Humbolta mode
li. Austrijas universitātes ir piedzī
vojušas līdzīgas pārmaiņas. Daudzās 
valstīs, neraugoties uz dažādiem 
vēsturiskiem darbības modeļiem, 
virzība uz profesionālu vadību ir vi
sai noteikta. J. Stonis uzsvēra, ka 
profesionāls universitātes darbības 
modelis nozīmē spēcīgu, uz noteik
tu laiku ievēlētu, akadēmisku līderu 
sadarbību ar profesionāliem mene
džeriem un koleģiālu lēmējinstitūci
ju līdzāspastāvēšanu. 

Lektors atzīmēja, ka katras uni
versitātes attīstībai šodienas Eiro
pas situācijā jānotiek saskaņā gan ar 
tās vēsturiskajām tradīcijām, gan 
nacionālajām interesēm, gan Eiro
pas kopējā kontekstā (Lisabonas 
deklarācija, Boloņas deklarācija, ak
tivitātes vienotas Baltijas izglītības 
telpas kontekstā u. c) . Šī iemesla 
dēļ katrai universitātei, t. sk. Latvi
jas Universitātei, attīstībā būtu jāva
dās no visiem šiem kritērijiem. 

Pēdējo 3 - 5 gadu izteiktākās 
tendences augstākās izglītības pār
valdē ir: 

• pāreja uz līgumattiecībām starp 
ministriju un universitāti, kā ari rek
toru un fakultāti; 

• pāreja uz rezultātu orientētu va
dību. 

Lektors J. Stonis uzsvēra, ka 
Latvijas Universitātē pieejai tālākai 
attīstībai jābūt kompleksai un viens 
no iespējamajiem attīstības varian
tiem ir lēmumu pieņemšanas un at
bildības decentralizācija, nodrošinot 

mērs ar mūžam pazaudētajām bril
lēm: "Kur gan es tās noliku?" Vai 
prātīgāk nebūtu tās glabāt vienā no
teiktā vietā? 

Regulāra neizgulēšanās, satrau
kums un depresija postoši ietekmē 
atcerēšanās spējas. Par laimi, šī ie
tekme ir īslaicīga, atliek vien likvi
dēt cēloņus. 

* Kādēļ mēs atceramies katru 
tās dziesmas vārdu, ko klausījāmies 
pusaudžu gados? Zinātnieki no
skaidrojuši, ka laiks starp 17 un 24 
gadiem ir mūsu dzīves spilgtākais 

vienota budžeta finansēšanu. 
Runājot par Universitātes attīstī

bas tuvākajiem uzdevumiem, J. Sto
nis atzīmēja, ka dot precīzas reko
mendācijas ir grūti. Tai pašā laikā ir 
jautājumi, kuri gaida risinājumus, 
piemēram, pretrunas dažādos li
kumdošanas aktos, kas sarežģī 
augstskolu darbību. J. Stonis ieteica 
darbības aspektus, kas būtu jāap
sver, lai uzlabotu augstākās izglītī
bas sistēmas un Latvijas Universi
tātes darbību. 

Lekcijas nobeigumā J. Stonis at
zīmēja, ka LU pārvaldes shēma bū
tu jāveido pēc profesionāliem princi
piem, nodalot akadēmisko un admi
nistratīvo funkciju veikšanu; būtu 
nepieciešams mainīt vēsturisko LU 
pārvaldes shēmu, panākot adminis
trācijas vienotu darbību, kas likvidē
tu pastāvošo dublēšanos un ļautu at
tīstīt jaunus darbības virzienus. 

Docente LOLITA SPRUĢE lek
cijā "Studiju kvalitātes nodrošināša
na universitātēs" atzīmēja, ka ne
pieciešams reorganizēt Universitā
tes darbu kvalitātes uzlabošanas 
vārdā. Kvalitāte - tā var būt mērķis 
būt labākajam; pati kvalitāte var būt 
mērķis; kvalitāte kā pārmaiņas. 

Lektore uzsvēra, ka augstākās 
izglītības kvalitātes sistēmas prasī
bās būtiska ir vadības atbildība. L. 
Spruģe īpaši izdalīja kvalitātes no
vērtēšanas stiprās puses (piemē
ram, augsts LU prestižs), draudus 
(palielinās ārzemju studentu skaits), 
vājās puses (nepietiekams finansē
jums) un iespējas (piemēram, vien
kāršot iestājpārbaudījumus). 

Atsevišķi tika runāts par kvalitā
tes vadības stiliem - tādiem kā do
kumentārais, nedokumentārais u. c. 

Nākamajā numurā infor
mēsim par citiem referātiem. 

A N D A L A S E 

periods - pirmā mīlestība, darbs utt. 
Šie pirmie iespaidi ir tik spilgti, ka 
paliek atmiņā līdz vissīkākajām 
niansēm. 

* Gatavojoties eksāmenam, ma
teriāls paliks prātā labāk, ja to apgū
si pa fragmentiem ilgākā laikā, nevis 
visu apjomu uzreiz pēdējā dienā. 

* Nedaudz šokolādes vai kafijas 
būs lielisks stimuls tavai smadzeņu 
darbībai. Tikai nepārspīlē! 

Pēc ārzemju preses -
A N D A L A S E 

Latvijas Skolēnu Padomes paziņojums 

Skolēnu Padome 
pret līdzdalības 
maksu augstskolās 

Latvijas sabiedrība nav gatava 
vispārējas līdzdalības maksas ievie
šanai. Krasi samazināsies studētgri-
bētāju skaits un vēlāk cilvēkus būs 
sarežģītāk piesaistīt augstākās izglī
tības iegūšanai. Ilglaicīgā skatījumā 
valstij jānodrošina valsts finansēta 
izglītība lielākajai daļai Latvijas stu
dentu. Šodienas globalizācijas ten
dences un informācijas sabiedrības 
attīstība liecina, ka tautsaimniecības 
attīstībai svarīgākās ir tieši investī
cijas izglītībā un informācijas tehno
loģijās. 

Ņemot vērā to, ka šībrīža 11., 12. 
klases skolēni jau tagad ir izšķirša
nās priekšā par studijām tajā vai citā 

mācību iestādē, aicinām LR Minis
tru kabinetu strikti un noteikti at
teikties no idejas ieviest vispārējo 
līdzdalības maksu augstskolas un 
pēc iespējas ātrāk paziņot šo lēmu
mu sabiedrībai. Uzskatām, ka šis ir 
tas gadījums, kad skolēnu un stu
dentu organizācijām nav jāapmieri
nās ar pasīviem iebildumiem, bet jā
lieto visas nozīmīgās aktīvā protesta 
formas, kuras nav pretrunā ar LR 
normatīviem aktiem. 

J Ā N I S C U N S K I S , 
Latvijas Skolēnu Padomes 

- priekšsēdētājs 

Pārskats par tautas attīstību 
Melngalvju namā tika prezentēts 

ANO izdevums "Latvija. Pārskats 
par tautas attīstību 1999". Šis pār
skats izceļ četrus globalizācijas vir
zošos spēkus: jaunus tirgus, jaunas 
tehnoloģijas, jaunus aģentus un nor
mas. Prezentācijā piedalījās arī 
Valsts prezidente Vaira Vīķe-Frei-
berga. Viņa uzsvēra, ka ir svarīgi iz
prast globalizāciju, jo Latvija atrodas 
pārejas posmā. Pēc prezidentes 
teiktā, šajā gada pārskatā tiek skarti 
būtiski jautājumi, kas attiecas uz 
valsts nākotni, tajā ir gan analīze, 
gan ieteikumi, kas valdībai liks pār
domāt tālāku rīcības stratēģiju. 

ANO Attīstības programmas pa
stāvīgais pārstāvis Jans Sands So-
rensens uzskata, ka globalizācija ir 
ne tikai Latvijas, bet ari pārējo pa
saules valstu problēma. Viņaprāt, 
"Latvija. Pārskats par tautas attīstī
bu 1999" pirmo reizi Latvijā vispu
sīgi un svarīgos aspektos izanalizē, 
kādas problēmas globalizācija izvir
za ekonomiskās politikas veidošanā, 
izglītības darbā, zinātnē un jaunu 
tehnoloģiju izstrādāšanā un kā tā 
skar Latvijas un tās iedzīvotāju kul
tūru un identitāti. Pārskats var būt 
noderīgs ne tikai politikas veidotā
jiem un ierēdņiem, bet ari zinātnie
kiem, mācībspēkiem un studen
tiem, uzskata J. S. Sorensens. 

Ieskatam neliela informācija 
no pārskata. 

Lielākā daļa vidējā līmeņa mācī
bu iestāžu beidzēju orientējas uz 
augstākās izglītības ieguvi. Vidus
skolēni galvenokārt orientējas uz to, 
ka pēc skolas beigšanas viņi mācī
bas turpinās Latvijas Universitātē 
(70,6% rīdzinieku un 40,1% lauci
nieku) vai kādā citā augstskolā (at
tiecīgi 33,7% un 60,1%). Interesan
ti, ka uz mācībām un darbu ārzemēs 
vairāk orientējušies lauku, nevis Rī
gas jaunieši. Lielākā daļa skolēnu vi
sai piesardzīgi vērtē savas iespējas 
gūt panākumus tirgus ekonomikas 
apstākļos Latvijā, tomēr optimistu 
ir vairāk nekā pesimistu. 

90. gadiem raksturīga ir tenden
ce, ka strauji pieaug studētgribētāju 
skaits. Augstskolās uzņemto skaits 
pārsniedz vidusskolu beidzēju skai
tu. Tam ir gan demogrāfiski, gan so
ciāli cēloņi. Tiek prognozēts, ka 
maksimālais uzņemto studētgribē
tāju skaits Latvijā sagaidāms pēc 7 -
8 gadiem (120 - 150 tūkstoši), pēc 
tam studentu skaits strauji samazi
nāsies. 

Pēdējos gados strauji palielinā
jies to studentu skaits, kuri par sa
vām studijām maksā (64%). Pieau
got maksas studentu skaitam, ar
vien aktuālāks kļūst jautājums, pēc 
kādiem principiem tiek atlasīti stu
denti, kas mācās par valsts budžeta 

līdzekļiem. Ja šis process nebūs pie
tiekami caurredzams un kontrolē
jams, veidosies pamats korupcijai. 
Vidusskolas galaeksāmenu vai 
augstskolas iestājeksāmenu atzīme 
vairs nav tikai zināšanu novērtē
jums, tā kļūst par pamatu augstākās 
izglītības finansējuma dabūšanai. 
Grūtības rada tas, ka jāizšķiras ne
vis par dažiem ļoti izciliem audzēk
ņiem, kuriem piešķirt finansējumu, 
bet gan par robežu starp tiem, kurus 
valsts finansēs, un tiem, kurus nefi
nansēs. 

Pēdējos gadus visvairāk topošo 
studentu izvēlējušies tādus studiju 
virzienus kā ekonomika un tieslie
tas. Jauniešiem, kuri vēlas apgūt so
ciālās zinātnes, ir daudzkārt mazā
kas iespējas studēt par valsts bu
džeta līdzekļiem nekā jauniešiem, 
kuri izvēlējušies inženierzinātnes 
vai dabas zinātnes. 

Paplašinās Latvijas augstskolu 
sadarbība ar ārvalstu augstskolām. 

Kopējie augstākās izglītības rādī
tāji vieš optimismu: palielinās 
augstskolu un studentu skaits, pa
stāv gan maksas, gan bezmaksas iz
glītība. Tas novērš uzmanību no iz
glītības kvalitātes un ļauj nesteidzi-
nāt reformas šajā jomā. Sabiedrības 
bailes zaudēt bezmaksas augstāko 
izglītību ir lielākas par vēlēšanos uz
labot augstākās izglītības kvalitāti. 

Augstais jaunatnes bezdarba lī
menis liecina, ka nav viegli no izglī
tošanās pāriet uz darbaspēka tirgu. 

Izglītības reforma Latvijā ir ievil
kusies, un nav atrisināti svarīgi iz
glītības kvalitātes paaugstināšanas 
jautājumi, piemēram, par skolotāju 
algām. Savukārt ļoti strauji tiek īste
notas pārmaiņas, kurām būtu vaja
dzīga apdoma un pakāpenība, pie
mēram, izvēles mācību priekšmetu 
ieviešana vidusskolās vai pāriešana 
uz maksas augstāko izglītību. 

Pārskats ir pieejams ari inteme-
tā: www.undp.nga.lv 

L I N D A K A L N I Ņ A 

http://www.undp.nga.lv


OTRDIENA, 2000 . GADA 29. FEBRUĀRIS 

univers i tā tes 
a v ī z e 5 Velēšanas nak! 

1 .NACIONĀLA APVIENĪBA 

Š o g a d — sīva konkurence 
LU Studentu padomes vēlēšanām re

ģistrēti septiņi kandidātu saraksti - par di
viem vairāk nekā iepriekšējās vēlēšanās. 
Ari kandidātu skaits pieaudzis aptuveni 
par 50%, un par katru vietu LU Studentu 
padomē cīnās 6 pretendenti. 

Atkal par balsīm sacentīsies Nacionālā 
apvienība, Paisums un Kosmosa noslēpu
mu zinātājs - trīs galvenie un visilgāk dar
bīgie saraksti LU SR Nosaukumu mainījis 
Saules Spēks - šoreiz daudzi tā pārstāvji 
atrodami Dubultajā sarakstā. Ir ari trīs 
jauni saraksti, kas lielā mērā saistīti tikai 
ar vienu fakultāti: Jāņi (Juridiskā), "Savē
jie" (Vēstures un filozofijas) un Mazie 
oranžie (Fizikas un matemātikas). 

Jāteic, interesi par LU Studentu pado
mes vēlēšanām izrādīja vairāk grupēju
mu. Veidlapas paņēma ari Tautas partijas 

Jaunatnes organizācijas pārstāvis, tomēr 
atbilstīgs saraksts tā arī netapa iesniegts. 
Tautas partijas jaunieši gan kandidē vairā
kos citos sarakstos. Divas minūtes pēc 
kandidātu sarakstu iesniegšanas beigām 
ieradās vēl divu sarakstu iesniedzēji: cita 
daļa pēmā Saules Spēka ar nosaukumu 
"Par valsts finansētām studijām - savādi 
gan" un jaunieši no Ekonomikas un vadī
bas fakultātes. Vēlēšanu komisija šos sa
rakstus nereģistrēja, diemžēl tāds pats 
liktenis piemeklēja ari divus laikā iesnieg
tus kandidātu sarakstus. 

Jaunatnes sociāldemokrātisko savienī
bu iegāza tas, ka viens no trīs oficiālajiem 
saraksta iesniedzējiem bija parakstījies ci
tā sarakstā. Savukārt KNZ vēlējās startēt 
ar veseliem diviem sarakstiem: ne tikai ar 
līdzšinējo nosaukumu, bet arī saucoties 

Kosmosa noslēpumu zinātājs plus. Tomēr 
šis saraksts tika iesniegts bez parakstītā
jiem - parakstītāju lapā nebija norādīts, 
par kāda saraksta iesniegšanu studenti 
parakstījušies. Kosmosa noslēpumu zinā
tāji ar Vēlēšanu komisijas lēmumu gan 
mierā nelikās un šī raksta tapšanas brīdī 
meklē taisnību LU vadībā un Senātā. 

Fakultāšu sadalījumā kandidē visu fa
kultāšu studenti, gan dažādā skaitā un 
saistīti ar dažādiem kandidātu sarakstiem. 
Tiesa, kādas fakultātes studentu skaits 
sarakstā nebūt negarantē uzvaru tajā: divi 
kandidāti, kas aktīvi darbojas fakultātes 
studentu pašpārvaldē vai citādi ir plaši pa
zīstami, var būt vairāk vērti nekā divdes
mit citi no vienas mācību grupas. Tomēr 
daļēju priekšstatu kandidātu sadalījums 
pa fakultātēm sniedz: 

F a k u l t ā t e N a c i o n ā l a 
a p v i e n ī b a 

D u b u l t a i s 
s a r a k s t s 

P a i s u m s J ā ņ i " S a v ē j i e " M a z i e 
o r a n ž i e 

K o s m o s a 
n o s l ē p u m u 
z i n ā t ā j s 

K o p a 

B i o l o ģ i j a s 4 4 
E k o n o m i k a s un v a d ī b a s 3 3 2 2 3 31 
F i l o l o ģ i j a s 2 6 1 9 
F i z i k a s u n m a t e m ā t i k a s 2 1 2 21 3 2 9 
Ģ e o g r ā f i j a s un Z e m e s z inā tņu 4 2 7 13 
Jur id i skā 2 8 1 3 2 3 
Ķ ī m i j a s 1 1 
M e d i c ī n a s 2 2 
P e d a g o ģ i j a s un p s i h o l o ģ i j a s 4 1 1 8 14 
S v e š v a l o d u 2 1 3 
T e o l o ģ i j a s 3 2 5 
V ē s t u r e s un Fi lozof i jas 3 2 1 3 1 1 2 0 
K o p ā 2 5 2 5 2 5 1 9 11 2 4 2 5 | 1 5 4 

Lai maķenīt palīdzētu gūt priekšstatu, 
kādi ir saraksti, (ne)atkarīgais eksperts 
lūdza ar tiem saistītas personas atbildēt 
uz dažiem jautājumiem: 

1. Šķiet, galvenā studentu problē
ma šobrīd ir - vai ieviest vispārēju 
maksas izglītību. Kāds ir Jūsu sarak
sta viedoklis par to? Vai varat minēt 
vēl kādu svarīgu sava saraksta iezī-
mi 

2. Kuri sarakst i ir galvenie Jūsu 
sāncenši un kuri - sabiedrotie? 

3. Cik LU SP locekļa mandā tu gūs 
Jūsu saraksts? 

Ritvars Eglājs, Nacionālā apvienī
ba: 

1. Mēs esam pret vispārēju maksas iz
glītību. Mēs esam nopietnākais saraksts 
LU SR kas turklāt apvieno daudzu fakul
tāšu pārstāvjus, nevis dažu vai tikai vie
nas. 

2. Darba pieredze LU SP liecina, ka sa
darboties var ar visiem sarakstiem. Ma
nuprāt, neskaitot Nacionālo apvienību, 
visvairāk balsu gūs Paisums un KNZ. 

3.8. 
Juris Pūce, Dubultais saraks ts : 

1. Kandidātu vairākums ir pret vispā
rēju maksas izglītību. īpaša ir rapšu dzel
tenā krāsa mūsu plakātos. 

2. Galvenie pretinieki ir KNZ, citādi 
esam gatavi sadarboties ar jebkuru sarak
stu. 

3..7. 
Ēriks Samulis, Paisums: 
1. Mums nav vienota viedokļa par vis

pārēju maksas izglītību. 88% mūsu kandi
dātu studē Ekonomikas un vadības fakul
tātē. 

2. Nopietnākie sāncenši ir Nacionālā 
apvienība, Dubultais saraksts, KNZ. 

3.10. 
Jāņi šī raksta tapšanas brīdī nebija sa

gatavojuši atbildes. 
"Savējie": 
1. Saraksta pārstāvji konkrētu atbildi 

par vispārēju maksas izglītību nesniedza. 
"Savējie" ir daudzveidīgi - ikviens atradīs 
sev piemērotu savējā variantu. 

2. Sabiedrotie - savējie. Sāncenši - tie, 
kas mūsu Universitātē nav savējie. 

3. Saraksta pārstāvji konkrētu atbildi 
nesniedza. 

Inguna Minusa, Mazie oranžie: 
1. Mēs esam pret vispārēju maksas iz

glītību. Praktiski visi esam oranži, bet ne 
no Tautas partijas. 

2. Zellu ielā mums sāncenšu nebūs. 
3.4. " ' 
Jānis Švinskis, Kosmosa noslēpu

mu zinātājs: 
1. Mēs esam pret vispārēju maksas iz

glītību. KNZ ir dzīvesveids, mēs esam 
vienoti, mums ir līdzīgi uzskati, mums re
gulāri notiek dažādi pasākumi. 

2. KNZ vienmēr bijis opozīcijā. 
3.5. 

1 Elīna Adlcrc Juridiskā, 2. 
2 Dīāna Auziņa Filoloģijas, 4. 
3 Agnese Avotiņa Vēstures un filozofijas. 3. 
4 Māris Bārītis Teoloģijas, 2. 
5 Ivars Bcbrišs Ekonomikas un vadības. 1. 
6 Ilze Birka Medicīnas, 2. 
7 Dainis Bonda Teoloģijas. 4. 
8 Ritvars Eglājs Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, 4. 
9 Inga Ezera Pedagoģijas un psiholoģijas. 1 maģ. 
10 Mareks Gaidamovičs Vēstures un filozofijas, 3. 
1 1 Olcss Hristcnko Vēstures un filozofijas, 2. 
12 Inga Ivanova Filoloģijas. 4. 
13 Andris Klcpcrs Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu. 4. 
14 Marija Ābclīiņa Pedagoģijas un psiholoģijas, 2. 
15 Laura Lintcrc Juridiskā, 2. 
16 Andris Ločmanis Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, 3. 
17 Pēteris Loža Medicīnas. 2. 
18 Jānis Palkavnicks Teoloģijas, 2. 
19 Diāna Rāccnc Fizikas un matemātikas, 3. 
20 Roberts Simsons Ekonomikas un vadības, 1. 
21 Jānis Strods Ekonomikas un vadības, l. 
22 Kristīne Tarasova Fizikas un matemātikas, 3. 
23 Reinis Upcnicks Pedagoģijas un psiholoģijas. 2. 
24 Jānis Vaivars Pedagoģijas un psiholoģijas, 2. 
25 Zintis Varts Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu. 3. 

7. K O S M O S A N O S L Ē P U M U ZINĀTĀJS 6. M A Z I E O R A N Ž I E 

1 Kaspars Abcrsons Bioloģijas, 4. 1 Linards Kalvāns Fizikas un matemātikas, 1. 
2 Oskars Rozcnkopfs Bioloģijas, 3. 2 Ilmārs Gromuls Fizikas un matemātikas. I. 
3 Jānis Gailis Bioloģijas, 2. 3 Andris Slišāns Fizikas un matemātikas, 1. 
4 Māra Kropa Bioloģijas, 2. 4 Inguna Minusa Fizikas un matemātikas. 3. 
5 Jānis LicpiņS Fizikas un matemātikas, 1. 5 Aija Bcmānc Fizikas un matemātikas, 2. 
6 Jānis Bērziņš Pedagoģijas un psiholoģijas, 4. 6 Katrīna Poliščuka Fizikas un matemātikas, 2. 
_ Ģirts Zcmbcrgs Pedagoģijas un psiholoģijas, 3. 7 Aivars Šmits Fizikas un matemātikas, 2. 
8 Inga Mcldcrc Pedagoģijas un psiholoģijas, 3. 8 Ervings Znotiņš Fizikas un matemātikas, 1. 
9 Egija Šustina Pedagoģijas un psiholoģijas, 1. 9 Marģers Vizulis Fizikas un matemātikas, 2. 
10 Ilze Jozčna Pedagoģijas un psiholoģijas, 2. 10 Iveta Štāla Ķīmijas, 2. 
11 Oskars Potapovičs Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, 3. 11 Dainis Goldbergs Fizikas un matemātikas. 3. 
12 Ieva Stokcnbcrga Pedagoģijas un psiholoģijas. 2. 12 Ansis Štāls Fizikas un matemātikas. 1. 
13 Roberts Pūgulis Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, 2. 13 Sigita Līviņa Fizikas un matemātikas, 1. 
14 Gundega Gajcvska Pedagoģijas un psiholoģijas, 3. 14 Kaspars Lācis Fizikas un matemātikas, 1. 
15 Uno Strazdiņi Pedagoģijas un psiholoģijas, 2. 15 'veta Sauka Fizikas un matemātikas, 1. 
16 Ints Mcžjānis Ekonomikas un vadības, 2. 16 Ģirts Blūms Fizikas un matemātikas, 1. 
17 Ludvigs Sidrcvics Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, 3. 17 Krišjānis Šmits Fizikas un matemātikas, 1. 
18 Toms Kons Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, 3. 18 Guna Āboltiņa Fizikas un matemātikas, 1. 
19 Ilgmārs Purmalis Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, 3. 19 Elīna Lcjstrauta Fizikas un matemātikas, 1. 
20 Gatis Balgalvis Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, 1. 20 Solvita Bērentc Fizikas un matemātikas, 1. 
21 Ilze Buša Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, 1. 21 Ģirts Dejus Fizikas un matemātikas, 2. 
22 Gatis BundziņS Ekonomikas un vadības, 3. 22 Juris Šauriņš Fizikas un matemātikas, 4. 
23 Olivers Tarvids Fizikas un matemātikas, 2. 23 Vineta Straupe Pedagoģijas un psiholoģijas, 4. 
24 Mārtiņš Galiņš Ekonomikas un vadības, 1 maģ. 24 Madara Kaktinicce Svešvalodu. 1. 
25 Amis Voitkāns Fizikas un matemātikas. 3. 

2. DUBULTAIS SARAKSTS 

Kā redzams, kandidātu sarakstu pār
stāvju atbildes jau patlaban ļauj teikt, ka 
ari nākamā LU Studentu padome aizstā
vēs jauniešu tiesības studēt valsts pilnībā 
finansētās studiju vietās. Jācer, ka tādu 
viedokli paudīs ari LU delegāti Latvijas 
Studentu apvienības kongresā, kas notiks 
divas dienas pēc LU SP vēlēšanām -
4.martā. 

Kārtējo reizi redzams, ka sarakstu pār
stāvji mēdz gaidāmās sekmes vēlēšanās 
iztēlot lielākas nekā patiesībā gaidāms, to
mēr - par laimi - studentus šī sērga skā
rusi mazāk nekā partijas nopietnākās vē
lēšanās. Taču ari te sarakstu pārstāvju 
prognozes pārsniedz LU Studentu pado
mes locekļu kopskaitu. Kopumā var prog
nozēt, ka "vecie" saraksti (Nacionālā ap
vienība, KNZ, Paisums) drīzāk zaudēs ne
kā iegūs, bet citiem sarakstiem (Jāņiem, 
"Savējiem" un Mazajiem oranžajiem) 
drauds var būt 5% barjera, kas jāpārvar, lai 
gūtu pārstāvību LU Studentu padomē. Ja 
tomēr jāmin precīzi skaitļi, (ne)atkarigā 
eksperta prognoze atbilst 25 vietām LU 
SP: Nacionālā apvienība - 7 vietas, Kos
mosa noslēpumu zinātājs - 7, Paisums -
6, Dubultais saraksts - 3, Jāņi - 2, Mazie 
oranžie - 0, "Savējie" - 0. 

(Ne)atkarīgais eksperts 
A L F O N S B E T O N S 

1 Edgars Jaunups uridiskā. 3 
2 luris Pūce v'csturcs un filozofijas. 3. 
3 veta Aizpura •bioloģijas. 3. 
4 Daila Taurīte undiskā, 3. 
5 Anete Simsonc ģeogrāfijas un Zemes zinātņu. 2. 
6 ?auls Balodis bioloģijas, 3. 
7 Jānis Pļaviņš luridiskā. 1. 
8 Dagnija Lācc Vēstures un filozofijas. 3. 
o Dīvs Rciznicks bioloģijas. 2. 
10 Santa Mclngailc furidiskā, 3. 
1 1 Jānis Kalpišs Fizikas un matemātikas. 3. 
12 Kristīne Rilova Pedagoģijas un psiholoģijas. 3. 
13 Debora Pāvila Juridiskā, 1. 
14 Ģirts Salmgriczis Filoloģijas. 4. 
15 Ieva Oškalne Svešvalodu, 1. 
16 Inese Mauriņa Ekonomikas un vadības. 3. 
17 Marika Gribute Svešvalodu, 3. 
18 Laura Millcrc Filoloģijas. 1. 
19 Kaspars Timcrmanis Juridiskā. 3. 
20 Ilmārs Zcps Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu. 2. 
21 Aldis Gobzcms Juridiskā, 3. 
22 Iļja Voļperts Filoloģijas. 1. 
23 Ilmārs Zaltans Ekonomikas un vadības. 4. 
24 Baiba Jēkabsone Ekonomikas un vadības. 3. 

|25 Juris Markcvičs Juridiskā. 3. 

3 . P A I S U M S 
1 Andis Malējs Ekonomikas un vadības, 4. 
2 Ēriks Samulis Ekonomikas un vadības, 3. 
3 Inese Saiva Ekonomikas un vadības, 2. 
4 Egita Aizsilniecc Ekonomikas un vadības, 1. 
5 Zelma Diāna Vidiņa Teoloģijas. 2. 
6 Ieva Rcinbcrga Ekonomikas un vadības, 3. 
7 Maruta Galcnicce Ekonomikas un vadības, 1. 
8 Kārlis Birznicks Ekonomikas un vadības, 3. 
9 Sanita Ādmine Ekonomikas un vadības, 1. 
10 Mārtiņš Hcrmansons Teoloģijas, 3. 
11 Laura Martiņuka Ekonomikas un vadības, 3. 
12 Uno Gulbis Ekonomikas un vadības, 1. 
13 Jūlija Pitkcviča Ekonomikas un vadības, 1. 
14 Dainis Dārziņš Ekonomikas un vadības, 2. 
15 Ivo Bcrkolds Ekonomikas un vadības, 1. 
16 Laura Nāburga Ekonomikas un vadības, 1. 
17 Mārtiņš Opmanis Ekonomikas un vadības, I. 
18 Pēteris Dikijs Ekonomikas un vadības. 1. 
19 Kārlis Sproģis Ekonomikas un vadības, 3. 
20 Rita STlc Ekonomikas un vadības. 1. 
2 1 Ieva Inka Ekonomikas un vadības, 1. 
22 Intars Salcnicks Ekonomikas un vadības, 1. 
23 Gints Fcdcrs Ekonomikas un vadības, 1. 
24 Signe Pūkainc Vēstures un filozofijas, 1. 
25 Jānis Aišpurs Ekonomikas un vadības. 1, 

4 . JANI 

1 Daniels Buks-Vaivads Juridiskā, 1. 
2 Vitālijs Platpīrs Juridiskā, 2. 
3 Sergejs Scņkāns Juridiskā, 1. 
4 Roberts Viļums Juridiskā, 2. 
5 Andris Millcrs Juridiskā, 1. 
6 Didzis Dejus Juridiskā, 1. 
7 Elīna Dzalbc Juridiskā. 1. 
S Uldis Mucinieks Juridiskā, 1. 
9 Lāsma Ozola Juridiskā, 1. 
10 Andrejs Smuļko Fizikas un matemātikas. 1. 
1 1 Ilze Bcrmaka Vēstures un filozofijas. 1. 
12 Amis Janovs Fizikas un matemātikas. 3. 
13 Gatis Indrēvics Vēstures un filozofijas, 1. 
14 Ieva Garda Filoloģijas. 2. 
15 Jānis Balodis Juridiskā, 2. 
16 Jūlija Žukovska Vēstures un filozofijas, 1. 
1" Mārtiņš Āboliņš Juridiskā, 4. 
18 Toms Biscnieks Juridiskā, 2. 
19 Gatis Brasavs Juridiskā, 1. 

5. "SAVĒJIE" 

i Laura Cunska Vēstures un filozofijas, 2. 
2 Oskars Dilēvičs Vēstures un filozofijas, 1. 
3 Intars Āboms Vēstures un filozofijas, 2. 
4 Pēteris Ancāns Vēstures un filozofijas. 1. 
5 Inga Ostrovska Vēstures un filozofijas. 2. 
6 Ģirts Maizītis Vēstures un filozofijas, 1. 
7 Līga Sondore Vēstures un filozofijas, 2. 
8 Ivars Lukašcvičs Vēstures un filozofijas, 1. 
9 Māris Ostrovskis Vēstures un filozofijas, 3. 
10 Andris Ročans Vēstures un filozofijas, 1. 
1 1 Māns Markovs Vēstures un filozofijas, 1. 
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Profesora NIKOLAJA MAL
TAS 110. dzimšanas dienai veltī
ta izstāde sarīkota LU Bibliotē
kas uzziņu lasītavā: izcilā botā
nika grāmatas, viņa piezīmju 
grāmatiņa, laikabiedru atmiņas, 
kuras vērts ne tikai paturēt ro
kās, bet ari izlasīt - apjomā ne
liela, toties saturā bagāta ekspo
zīcija, kas liek domāt, cik dažādi 
ir veidojušies Universitātes mā
cībspēku likteņi. Ar lielu darbu 
bagāts, bet ari traģisks mūžs bi
ja lemts Nikolajam Maltam. 

Ķīmiķis kļūst par botāniķi 
1890. 'gads' - Krustpils. 1944. 

gads - Vācija. Tādi ir Nikolaja Maltas 
negarās dzīves dati, bet pa vidu - ro
sīgs zinātnisks, sabiedrisks un ari li
terārs darbs. 

1980. gadā nākamais botānikas 
profesors iestājās Rīgas Politehnis
kā institūta Ķīmijas fakultātē. Tolaik 
šajā augstskolā pasniedza talantīgi 
ķīmiķi, un pats populārākais no vi
ņiem - Pauls Valdens, pie kura kā-
dulaik Nikolajs Malta strādāja. Varē
tu domāt, ka izaugs jauns ķīmijas zi
nātnieks, Valdena darba turpinātājs, 
taču dzīve pavērsās citādi - veselība 
Nikolajam Maltam neļāva ilgstoši 

Eiropas 
strādāt ķīmijas laboratorijās, kur pa
stāvīgi reaģentu smārds, kur saskar
sme ar visdažādākajām vielām. Tie
sa gan, Ķīmijas fakultāti viņš pabei
dza 1914. gadā, strādāja Baltijas do
mēnu valdes laboratorijā, ap šo laiku 
presē sāka parādīties viņa zinātnis
kās publikācijas, taču jau 1919. gadā 
Maltu aicināja par Botānikas kated
ras vadītāju jaunizveidotajā Latvijas 
Universitātē. Nikolajam Maltam 
piedāvājums bija īsti pa prātam, jo te 
speciālists varēja likt lietā gan savu 
pētnieka, dabas drauga un pazinēja, 
gan Organizatora talantu. Mūsu Al
ma mater aizvadītie gadi ir spožākie, 
veiksmīgākie profesora Maltas dzī
vē. 

Botānikas pētniecības ziedo
nī 

Kā ikvienai valstij, ari Latvijai na
cionālās augstskolas nodibināšana 
kļuva par stimulu zinātnes attīstībā, 
ari Nikolajam Maltam laiks no 1921. 
līdz 1933. gadam ir būtiskākais viņa 
karjerā. 1927. gadā viņš kļuva par 
profesoru. Posmu, kad Nikolajs Mal
ta sāka strādāt Universitātē, profe
sors H.Skuja savās atmiņās nosau
cis par botāniskās pētniecības ziedo
ni. Veidojās Botāniskais dārzs, un 
Nikolajs Malta vienlaikus kļuva gan 
par Botāniskā dārza, gan Botānikas 
institūta direktoru. 

Dgas floristikas, sevišķi ziedau
gu, sūnu un paparžu, studijas ir pa
matā vairāk nekā 20 publikācijām, 
lieli ir Nikolaja Maltas nopelni Botā
nikas institūta izveidē, jauno botāni
ķu skološanā. Līdzekļos, kurus jau
nā valsts varēja atvēlēt zinātnei, bija 
jādalās ar Botānisko dārzu, funda
mentālajiem pētījumiem ari tolaik 
naudas trūka, tomēr Nikolajs Malta 
institūtā prata uzturēt možumu. 

1926. gadā Universitātē ne bez 
Nikolaja Maltas līdzdalības nodibinā
ja "Botāniskā dārza rakstus", kuros 
publicējās gan pats profesors, gan 
viņa līdzstrādnieki. Malta un viņa 

kultūras 
kolēģi nelaida garām izdevības pub
licēties ārzemēs. Viens no Nikolaja 
Maltas nozīmīgākajiem, apjomīgā
kajiem darbiem ir viņa un RGalenie-
ka redakcijā izdotā grāmata "Latvi
jas zeme, daba un tauta". Saglabāju
šās laikabiedru atmiņas, cik organis
ka un spilgta Nikolajā Maltā bijusi 
dabas izpratne, cik dziļas viņa zinā
šanas. Tie, kam direktora vadībā lai
mējies apskatīt Botānisko dārzu, ar 
pārsteigumu atklājuši daudz jauna 
pat šķietami zināmajā. Un cik daudz 
pārsteidzoša profesors pratis pa
stāstīt par citzemju augiem! Turklāt 
pastāstīt katram saprotamā valodā. 

Mudinājis mācīties angļu va
lodu 

Pēc 1933. gada Nikolaju Maltu -
zinātnieku - sāka aizēnot Malta - sa
biedrisks darbinieks. Kālab gan no
tika šāda interešu maiņa? Viens no 
cēloņiem - zinātne sabiedrībā bija 
mazpopulāra, un Nikolajs Malta mē
dzis ar rūgtumu sacīt, ka pavājš 
dzejnieks cilvēkiem pazīstamāks 
nekā spožs zinātnieks. Ar pseidonī
mu Jānis Grivnieks iznāca Nikolaja 
Maltas dzeju krājums "Cik ātri stei
dzas laiks", kurā apkopota pārdomu 
dzeja. Šī krājuma autorību profesors 
turēja noslēpumā, lai gan alka publi-
citātes, atzinīga sava darba novērtē
juma. Vai pretrunas neizbēgamas ik
viena cilvēka raksturā? 

Šis laikposms iezīmīgs ari ar to, 
ka Nikolajs Malta aizrāvās ar visu 
anglisko, jau tolaik propagandēja šīs 
valodas apguvi, daudz kontaktējās ar 
Rīgā dzīvojošajiem angļiem. Pat viņa 
āriene izmainījās: ja agrāk profesors 
savai garderobei īpašu uzmanību ne
veltīja, tad tagad kļuva pasvītroti 
elegants. Pat dejas stundas ņēma! 

Nikolajs Malta kļuva par Latvie
šu - angļu biedrības rosīgu dalībnie
ku. Kā savās atmiņās raksta litera-
tūrpētnieks un Nikolaja Maltas tuvs 
draugs Kārlis Egle, abus ir satuvinā
jusi tieši Latviešu - angļu biedrība. 

Abi ar īpašu mīlestību runājuši par 
Viljamu Šekspīru. Kārlis Egle mūsu 
literatūrvēsturē ir izcils un daudzos 
gadījumos pat nepārspēts Šekspīra 
tulkotājs, un sarunu tēmu tālab ne
trūka. Nikolaja Maltas zināšanas 
angļu valodā bijušas tik tiešām uni
kālas. Piemēram, viņš spējis dot pa
domus dzejniekam un atdzejotājam 
Fricim Dziesmām, kā vislabāk pār
tulkot augu nosaukumus, pat darinā
jis jaunvārdus. 

Kā LU pārstāvis NMalta 1928. 
gadā brauca studiju nolūkos uz Če-
hoslovakiju un Poliju, dažus gadus 
vēlāk piedalījās 6.starptautiskajā bo
tāniķu kongresā Amsterdamā. 

Ar savu personības staroju
mu 

Par Nikolaju Maltu atmiņās rak
stījuši vairāki populāri cilvēki. Viens 
no viņiem ir Andrejs Johansons, 
kurš savā grāmatā "Rīgas svārki 
mugurā" ir "uzzīmējis" šādu profe
sora Maltas portretu: "Gara seja, 
melna, smaila bārda, slaids, izstīdzē
jis stāvs". Tik tiešām - kā tēls no El 
Grēko gleznas: fascinējošs un atmi
ņā paliekošs. 

Valodu zināšanas bijušas Nikolaja 
Maltas personības būtiska iezīme. 
Lai gan jau zinājis vairākas svešva
lodas, pašmācības ceļā vēl apguvis 
ari spāņu valodu un, lai pilnveidotu 
valodas prasmi, mēdzis sarunāties 
ar Zilās divīzijas karavīriem. Savu
kārt Kārlis Egle savās atmiņās rak
sta : "Viņš bija tikpat gaišs, sirsnīgs, 
dziļš un interesants kā zinātnē." Ni
kolajs Malta dziļi cienīja latviešu 
vārda māksliniekus. īpaši tuvs vi
ņam bija latviskais Kārlis Skalbe. Šo 
personību viņš vērtēja īpaši augstu 
kā mūsu tautas dvēseles smalkuma 
izteicēju. 

Mūža traģiskais fināls 
Žurnāls "Atpūta" mēdza uz pirmā 

vāka publicēt populāru latviešu inte
liģentu ģīmetnes, un uz viena no vā

kiem redzam arī Nikolaju Maltu, vi
ņa dzīvesbiedri un divus dēlus. Ti
piska trīsdesmito gadu parādes bil
de: skaista, respektabla un tajā re
dzamo cilvēku sabiedrisko statusu / 
apliecinoša. Varbūt labi, ka foto šos 
un citus tā laika veiksmīgos latvie
šus ir tā iemūžinājis - lai mēs tagad, 
vēl pēc gadu desmitiem, apjaustu, 
kas tika sagrauts un iznīcināts. Jo 
mūsu elite šī vārda īstenajā un labā
kajā nozīmē taču teju teju bija sāku
si veidoties. 

Nikolaja Maltas iemīļotākais 
rakstnieks Viljams Šekspīrs princim 
Hamletam liek teikt: "Laiks izgā
zies no eņģēm". Starp citu, tā šīs 
rindas skan Kārļa Egles tulkojumā. 
Par Viljama Šekspīra sējumiņu, no 
kura Nikolajs Malta nekad nešķīrās, 
profesors mēdzis teikt, ka to ņemtu 
Edži pat tad, ja vajadzētu doties trim
dā. Nav zināms, vai tik tiešām Niko
lajs Malta šo grāmatu paņēma sev E-
dzi, taču divi cilvēces vēsturē lielā
kie negantnieki laiku no eņģēm iz
gāza un līdz ar citiem trimdinieka , 
gaitas vajadzēja uzsākt ari Nikolajam 
Maltam. 1944. gadā zinātnieks kopā 
ar ģimeni aizbrauca uz Vāciju, nezi
not, kad un vai vispār varēs atgriez
ties. 

Pagāja vien nedaudzi mēneši, un 
kļuva zināms, ka 1944. gada 21. no
vembri nejaušs bumbas trāpījums 
nogalinājis Nikolaju Maltu un viņa 
sievu. 

Vai tas nav dzīves paradokss: cil
vēkam, kurš tik ļoti cienīja visu an
glisko un kuru pat varētu dēvēt par 
anglomānu, bija lemts aiziet bojā no 
angļu lidotāja mestas bumbas. 

Domājot par pirmskara Latvijas 
Universitātes profesoriem, par viņu 
likteņiem laikmetu griežos, nevar 
neapbrīnot šo cilvēku plašās intere
ses, erudīciju, garīgo smalkumu. Vi
ņi negāja uz Eiropu, viņi tur bija. Da
ļa no Eiropas un tās kultūras. 

VIJA APINĪTE 

Pēteris Snļkers - LU un 
MF veidotāju pulka 

Fotogrāfijas apakšējā daļā labajā pusē Jānis Rainis, viņam 
kreisajā pusē ārsta J. Priedkalna meita un J. Priedkalns, labajā 
pusē Pēteris Sniķers (Latvijas armijas pulkvedis) un K. Barons. 
Rīgas bērnu slimnīcas (J. Armitsteda slimnīca) darbinieku foto
grāfija, apmēram 1920. - 1922. gads 

Atbalstiet datorenciklopē-
dijas "Latvijas vēsture" 
angļu versijas izdošanu 

Populārais ārsts, Fraternitas 
Metropolitana filistrs, kara ārsts ģe
nerālis, LU profesors, 2. un 3. šķiras 
Triju Zvaigžņu ordeņu kavalieris, 
aktīvs sabiedrisks darbinieks, starp
tautiski pazīstams mākslas vērtību 
kolekcionārs un mecenāts PĒ
TERIS SNIĶERS piedaEjās LU 
un MF veidošanā. Latviešu strēlnie
ku rindās, kur reizē ar valsts (krie
vu) pavēļu un sadzīves apritē bija 
latviešu valoda, viņš izpildīja 2. bri
gādes gaivenā ārsta pienākumus un 
veica medicīnas dienesta organizē
šanu Ziemassvētku kaujās. No Krie
vijas armijas ārsts pulkvedis R Sni
ķers demobilizējās 1918. gada 1. 
martā. Jurjevas (Tartu) universitā
tes privātdocents Dr. med. P Sni
ķers jau no 1918. gada februāra va
dīja Rīgas 1. slimnīcas Adas un ve
nērisko slimību nodaļu. Viņa pirmās 
aktivitātes akadēmiskajā darbā at
tiecas uz Nosacījuma izstrādi par 
Latvijas Augstskolu, ko R Sniķers 
veica kopā ar filosofu Paulu Dāb' un 
agronomu Pēteri Nomali. Latvijas 
izgEtības ministrs Kārlis Kaspar-
sons Nosacījumu saņēma 1919. ga
da 14. jūlijā. 

Jaunizveidotā 1. slimnīcas nodaļā 
Dr. med. Pēteris Sniķers dermato-
veneroloģijā izgfitoja interesentus 
(ārstu un dažādu augstskolu medicī
nas studentus), kuri, kara juku izkai
sīti, īstenot savu sapņus atgriezās 
Latvijā. Latvijas Augstskolā 1919. 
gada 5. septembri R Sniķeru ievēlē
ja par dermatoveneroloģijas privāt
docentu. Turpmākajā posmā Rīgas 

1. slimnīcas Ādas un venērisko sli
mību nodaļa kļuva par LU kfiniku un 
katedru, kurā strādāja privātdocents 
Dr med. Jēkabs Šīrons un asistenti 
-Jūlijs Galējs un Jānis Brants. 

1921. gadā R Sniķeru ievēlēja par 
dermatoveneroloģijas vecāko do
centu. Savienojot dienestu Latvijas 
armijā ar akadēmisko darbu, do
cents R Sniķers 1922. gadā īsu laiku 
bija MF sekretārs. 1923. gada 7. 
martā docentu P Sniķeru ievēlēja 
par LU profesoru dermatovenerolo-
ģijā. Latvijas armijā drīz vien R Sni
ķers tika paaugstināts ģenerāļa pa
kāpē. Dermatoveneroloģijā profe
sors R Sniķers LU sagaidīja 1944. 
gadā Latvijā padomju varas veiktās 
reorganizācijas un darbojās Edz sava 

mūža pēdējai dienai. Savu mantu 
profesors novēlēja Universitātei. 
Pēc profesora P Sniķera LU Ādas un 
venērisko slimību katedru vadīja 
profesora skolnieks E. Apse (agrāk 
viņa uzvārds bija Apse-Apsītis). 

LU MF studijas dermatoloģijā un 
veneroloģijā Rīgas 1. slimnīcā atsā
ka 1999. gada martā ("Universitātes 
Avīze", 1999. gada 15. aprīlis). Stu
dijas noris Rīgas 1. slimnīcas poliklī
nikas 17. kabinetā. Pirmo lekciju 
MF 7. semestra studentiem derma
toveneroloģijā 7. septembri lasīja 
«neritētā profesore Dzintra Brante. 

V E N T S MIETIŅŠ, 

Fr. Metropolitana co'm! 

un jūsu ārvalstu draugi un sa
darbības partneri uzzinās ko 
vairāk par vēsturi Baltijas jūras 
krastā! 

1998. gadā sabiedrība "Tilde" lai
da klajā datorenciklopēdiju "Latvijas 
vēsture" latviešu valodā. Datoren-
ciklopēdijā apkopots plašs materiāls 
par Latvijas vēsturi daudzu gadsim
tu gaitā, tekstu papildina krāsaini at
tēli, fotogrāfijas un plašs audio/video 
materiāls. 

Līdz 2000. gada jūnijam sabiedrī
ba "Tilde" iecerējusi izdot datoren-
ciklopēdijas "Latvijas vēsture" ver
siju angļu valodā. Kompetentu vēs
turnieku grupa latviešu izdevumā 
izdarījusi nelielas korekcijas, lai Lat
vijas iedzīvotājiem labi zināmus 
vēstures faktus padarītu vieglāk iz
protamus Rietumu publikai. 

Ziemeļu Ministru padomes in
formācijas birojs aicina privātperso
nas, iestādes un organizācijas gan 
Ziemeļvalstīs, gan Latvijā ziedot Ē-
dzekļus datorenciklopēdijas "Latvi

jas vēsture" angļu versijas izdoša
nai. Ziedotā naudas summa (jebkurā J 
valūtā) jāpārskaita 

Ziemeļu Ministru padomes in
formācijas biroja bankas kontā: Nr. 
80030016 ar norādi "Latvijas vēstu
re" līdz 2000. gada 15. martam. 

Merita-Nordbanken 
Kalku iela 15 
LU-1050 Rīga 
Latvija 
bankas kods: Nr 310101716 
SWIFT: MRTTLV2X 
Kopējās ražošanas izmaksas ir 

20 000 LVL, "Tildes" ieguldījums ir 
9000 LVL, Latvijas Kultūrkapitāla 
fonds projektam piešķīris 2000 
LVL, Ziemeļu Ministru padomes in
formācijas birojs ir nolēmis šim 
mērķim atvēlēt 700 LVL un segt vi
sus ar Edzekļu vākšanas kampaņu 
saistītos izdevumus. 

H A N N E P E T E R S E N , 
Ziemeļu Ministru padomes 

informācijas birojs Rīgā 
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LU Zinātniskās konferences 
laikā dalībnieku vidū bija un ar 
referātiem uzstājās Universitā
tes Goda doktors profesors ED
MUNDS VALDEMĀRS BUNK-
ŠE. Viņš pasniedz kultūrģeogrā-
fiju ASV, Delaveras universitātē, 
par mācībspēku strādā jau trīs
desmit gadus. 

Esot Latvijā, profesors cie
mojās ari "UA" redakcijā un pa
stāstīja par sevi. 

- Vai, dzīvojot ASV, aktīvi dar
bojaties ari latviešu sabiedrībā? 

- Nemaz. Kad pabeidzu Sirakūzas 
universitāti, tad vēl mazliet biju lat
viešu sabiedrībā. Vēlāk kontaktējos 
ar dažiem latviešu māksliniekiem, 
piemēram, Gvido Augustu un ci
tiem. Kad pārnācu dzīvot uz ASV 
Austrumkrastu un sāku strādāt De
laveras universitātē, sapratu, ka ār
zemju latviešu sabiedrība mani 
"žņaudz nost". Politiski ļoti šaura 
un, manuprāt, Latvijai tas nekādu la
bumu nedeva. Daudzi no šiem cilvē
kiem skatījās atpakaļ, jo viņiem pa
gātnes dimensija šķita svarīgākā. 
Man intuitīvi likās, ka ir jāskatās nā
kotnē. Lai ari tobrīd šķita, ka ļaunā 
impērija dzīvos tūkstoš gadus un 
Latvija nekad neatgūs neatkarību. 
Tomēr mani neatstāja sajūta, ka ir 

jāiet uz priekšu. 
Atbraucu uz Latviju, pirms tā 

kļuva brīva. Pieteicos uz Fullbraita 
stipendiju 1988. gadā - ar vēlmi pa
strādāt Latvijā. Biju dzirdējis, ka 
"lietas sāk kustēties". Pagāja laiks, 
kamēr man piešķīra stipendiju, un 
Latvijā ierados 1990. gadā. Redzēju, 
kā veidojās neatkarība. Redzēju cil
vēkus, kas strādāja, un jutu līdzi. 
Prieks, ka es ari kaut kādā veidā ta
jā darbojos līdzi! 

- Cik gadu vecumā jūs pamē
tāt Latviju? 

- Tas notika 1944. gadā, kad man 
bija deviņi gadi. Apmēram līdz 35 
gadu vecumam ari es dzīvoju ar ār
kārtīgu sentimentalitāti un sirdssā
pēm. Piemēram, ja kādreiz nevarēju 
naktī gulēt, paņēmu kādu Kārļa 
Skalbes vai Zentas Mauriņas grāma
tu un lasīju... Varēju pilnīgi raudāt 
par to sirsnīgumu un mīļumu, ko tur 
sastapu. Pēc tam gan, kā saka, ieslē
dzu sirdi akmenī... 

- Ko nozīmē jēdziens "kultūr-
ģeogrāfija"? 

- Tas nozīmē - pētīt cilvēka pē
das zemē. Kādas cilvēkiem ir per
cepcijas, uzskati un izjūta par to, ko 
viņi veidojuši dabā. Mēģināt saprast 
kultūras procesus, kā tie darbojas 
pasaulē. Es studentiem lasu lekcijas 
kultūrģeogrāfijas filosofijā. 

- Vai esat bijis mācībspēks arī 
LU Ģeogrāfijas fakultātē? 

- Tas notika tieši pirms desmit 
gadiem, kad 1990. gada februāri ie
rados Latvijā, lai uz vienu semestri 
kļūtu par mācībspēku LU. Esmu 
braucis ari pēc tam - lasījis studen
tiem dažādus īsākus kursus, strādā
jis Latvijas Televīzijas Kultūrpro
grammu nodaļā. Palīdzēju gatavot 
sižetus par arhitektūru, mākslu. 

- Kā toreiz jūs uztvēra stu
denti? 

- Viss bija citādi nekā šodien. Ta
gad studenti nāk klāt un ir draudzī
gāki, bet toreiz no viņiem nevarēja 
dabūt ne pušplēsta vārda. Pagāja 
gandrīz viss semestris, līdz mēs sā
kām brīvāk justies. No tā laika man 

ir daudz labu draugu - 90. gadu stu
dentu. 

- Kādas jums ir šīs dienas Lat
vijā? 

- Piedalījos soriālģeogrāfijas sek
cijas sēdē, nolasīju lekciju par ģeo
grāfisko jūtīgumu. Tas ir no manas 
topošās grāmatas, ko es šobrīd rak
stu, un tā sauksies "The Hearth and 
the Stars" ("Pavards un Zvaigz
nes"). 

Mēģinu vest ģeogrāfiju tur, kur tā 
kādreiz bija - kopā ar vēsturi un filo-
sofiju. Jo kādreiz šie visi priekšmeti 
bija kopā un tad sāka atdalīties. Ģeo
grāfija kļuva praktiska zinātne. Taču 
cilvēku vides un telpas uztvere, dzī
ve telpā ir kaut kas ļoti sens. Augos, 
dzīvniekos, putnos un cilvēkā ir šīs 
uztveres. Sajās dienās ari satikos ar 
daudziem pazīstamiem cilvēkiem, 
draugiem, radiem. 

- Vai amerikāņu studentiem 
interesē ģeogrāfija? 

- Delaveras universitātē, kur ir 
apmēram 18 tūkstoši studentu, pir
mā gada studenti ģeogrāfijā ir varbūt 
trīs līdz četri. Ģeogrāfiju viņi sāk 
mācīties tikai 3. vai pat 4. gadā. Tad 
viņi to apgūst maģistra un doktoran
da līmenī. So mācību priekšmetu pa 
lielākai daļai nepasniedz ne pamat
skolās, ne ģimnāzijās, bet par to viņi 
uzzina universitātē. Mūsu uzde
vums ir ieinteresēt viņus, lai būtu 
pēc iespējas vairāk studentu ģeo
grāfijā. 

Vispār ASV ģeogrāfija bija ļoti 
"šaura". Piemēram, 40. - 50. gados 
tā bija vairāk vērsta uz militāro ap
mācību, uz politiskajām mācībām un 
tā sevi sašaurināja un diskreditēja. 
Tai nebija intelektuāli izcils pētnie
cības lauks. Apmēram 60. gados 
viss sāka uzlaboties, un tagad mums 
ir tādi ģeogrāfi, kuru darbus lasa li
teratūras zinātnieki, ainavu arhitek
ti un vispār cilvēki, kam interesē vi
de. 

- Cik vajadzīga zinātnes noza
re ģeogrāfija ir Latvijā? 

- Domāju, ka ļoti svarīga. Piemē
ram, pirms kara bija ļoti labi attīstīta 

matemātiskā ģeogrāfija. Ari šobrīd 
ģeogrāfi ir spēcīgi. Manuprāt, ģeo
grāfijas studenti Latvijas kultūras 
dzīvē ir daudz devuši pēdējos des
mit gados. Piemēram, no viņu vidus 
ir žurnālisti, viņi aktīvi darbojušies 
Atmodā. Labākie studenti ir pasau
les līmenī. Lieliski studenti man bi
ja, piemēram, Jānis Turlais, Ģirts 
Melinš. Ļoti zinošs ģeogrāfs ir Pēte
ris Šķiņķis, ģeologs Vitālijs Zelčs, 
kuri strādā pasaules līmenī, un citi. 

Valsts veidošanās periodā vide ir 
ļoti svarīga, ari sociālā un etniskā sa
dzīve. Šajā ziņā ģeogrāfija ļoti daudz 
ko dod, jo tai ir starpdisciplinārs, vis
pārīgs skats uz lietām. 

- Ko jums nozīmē tas, ka esat 
Latvijas Universitātes Goda 
doktors? 

- Man bija liels pārsteigums, kad 
tiku ievēlēts par Goda doktoru. At
devu savu dvēseli un ar lielu prieku 
strādāju Latvijā 1990. un 1991. gadā, 
kā ari pēc tam, cik nu varēju. Tas 
man deva atpakaļ dzimteni, un es ju
tu ar Latviju arvien dziļākas saik
nes. 

Es nejūtu, ka man ir kāds speci
fisks uzdevums kā Goda doktoram, 
bet kā latvietim - gan. Cik iespē
jams, pēdējos desmit gados par Lat
viju es rakstu dažādiem izdevu
miem, piedalos konferencēs. Pie
mēram, pagājušā gada pavasari pie
dalījos NATO konferencē, rudenī -
konferencē Norvēģijā. Šogad sep
tembri Londonas universitātē būs 
konference, kuras temats- "Eiropas 
lauku ainavas". Lai gan tā nav mana 
specialitāte, bet kādam latvietim tur 
ir jābūt. Savu uzdevumu redzu tajā, 
ka varu, izmantojot savas spējas un 
dotības, kaut ko darīt Latvijas labā 
ārzemēs. 

Mani satrauc negatīvā un nepa
reizā informācija par Latviju, kas ne
reti publicēta dažādos izdevumos. 
Piemēram, februāra numurā žurnā
lā "Truth in Travel" Rīga ir "apgriez
ta pilnīgi augšpēdus". Rakstā teikts, 
ka latvieši ir tik pārvāciskoti no vācu 
laikmeta, ka, satiekot pazīstamus 

cilvēkus uz ielas, sasveicinoties viņi 
sasitot kopā papēžus. Sarakstītas tā
das muļķības! Ari attēls. Rakstīts, 
ka tā ir Doma baznīca, bet patiesībā 
fotogrāfija ir no Usmas baznīcas. Tā
tad, šis ir ļoti paviršs raksts par Lat
viju un mans pienākums ir rakstīt 
vēstuli žurnāla redaktoram un pa
stāstīt, kā ir patiesībā. 

Mani ļoti interesē ari ģeopolitika, 
un es mēģinu, cik man laika atliek, 
šur tur uzrakstīt vēstules ari kā ģeo
grāfs. 

- Vai saņēmāt piedāvājumu 
lasīt lekcijas Ģeogrāfijas fakul
tātē? 

- Kolēģi ļoti vēlas, lai es nāktu un 
strādātu! Par to nopietni domāju. Vēl 
man ir vienu gadu kontrakts - jāuz
raksta grāmata angļu valodā. Latvijā 
to nevaru izdarīt, jo man nav pieeja
ma vajadzīgā literatūra. 

Šī grāmata būs par ģeogrāfisko 
izjūtu cilvēkā, par viņa prāta un per
cepciju arhetipiem, par viņa mājas 
sajūtu. Šobrīd esmu uzrakstījis jau 
divas nodaļas - esmu darba vidū. 

Vēlētos nākotnē uzrakstīt grāma
tu latviešu valodā par 1989. - 1991. 
gadu. Esmu rakstījis dienasgrāmatu 
par to, kas tajā laikā notika Latvijā. 
Tas būtu vērtējums no ārzemju lat
vieša viedokļa - vērtējot no okeāna 
abām pusēm. Daudz ko saredzu no 
iekšpuses, bet daļu ari no ārpuses. 
Tā nebūtu tik lielā mērā mana auto
biogrāfija, cik novērojumi. Latvijā 
ceru atkal būt uz nākamo zinātnisko 
konferenci. 

- Ko vēlat studentiem un Uni
versitātes mācībspēkiem? 

- Vēlu, lai viņi studē ģeogrāfiju, jo 
tā ir ļoti interesanta zinātne un dod 
plašu skatu uz pasauli. 

Mācībspēkiem lai veicas! Ļoti 
svarīgi ir Latviju savienot ar ārze
mēm, svarīgi kopt mūsu kultūru. 
Tādēļ jaunajiem mācībspēkiem vēlu 
apgūt angļu, franču, zviedru un citas 
valodas, lai būtu lielākas iespējas 
stāstīt par Latviju! 

M Ā R A S A D O V S K A 

Gara klātbūtnes gaisma 
TAS VAR JŪS INTERESĒT 

9.februāra pēcpusdienā Rīgas 
Latviešu biedrības nama Kluba zālē 
pulcējās ļaudis ar siltu mirdzumu 
acīs un ziemas aukstumā uzplau
kušām puķēm rokās. Visi bija mīļi 
gaidīti Universitātes asociētās pro
fesores, pētījumu centra Feministi-
ca Lettica vadītājas Ausmas Cim-
diņas jaunās grāmatas "Teksts 
un klātbūtne" atvēršanas svētkos. 
Šo grāmatu ar Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu laidusi klajā izdevniecība 
"Jumava", un tajā apkopoti Atmodas 
un pēcatmodas gados tapušie raksti 
par literatūras vēsturi un teoriju, re
cenzijas, pārskati un apceres par 
jaunāko literatūru, kā ari portretski-
ces. 

Svinīgajā pasākumā Ausmu Cim-
diņu sumināja daudzi sabiedrībā pa
zīstami, kultūrai piederoši cilvēki -

dramaturgs Pauls Putniņš, kino
režisors Jānis Streičs, dzejnieks 
Knuts Skujenieks, filosofe Maija 
Kūle. Ari LU rektors Juris Zaķis un 
Valsts prezidente Vaira Vjke-Frei-
berga, kura šīs gara elites vidū, 
šķiet, vairāk jutās kā literatūrzināt-
niece, nevis prezidente. 

Nopietnu un sirsnīgu, asprātīgu 
un svinīgu vārdu klātbūtne kā gaišs, 
pasargājošs loks ietvēra kautri 
smaidošo, sievišķīgi trauslo un reizē 
ar kādu noslēpumainu iekšēju stip
rumu apdāvināto Ausmu Cimdiņu. 

Aiz loga sen bija satumsis, bet 
šaipus rūtīm ilgi kavējās mājīga, pa
tiešām pozitīvu emociju piesātināta 
noskaņa. 

Atvēršanas svētkos viesoju
sies ari I EVA J A S I N S K A 

Lekciju kurss Dzimtes 
studiju centrā 

Šajā semestri Astrīda Neimane 
lasīs lekciju kursu "Dzimte un tau
tas attīstība". 

1. Feirdhā valence antīkajā kultū
rā (sengrieķu mitoloģija un teātris) -
I. Rūmniece; 

2. Feminisma diskurss kristietī
bā reliģiju pētniecības Perspektive -
D. Beitnere; 

3. Sievietes krievu kultūrā -

I. Novikova (kurss krievu valo
dā); 

4. Feminismi: Mīti un realitātes -
I. Novikova (kurss angļu valodā). 

DzSC rīko ari dažādus seminārus 
un konferences par dzimumu līdz
tiesības jautājumiem. Tāpēc sekojiet 
informācijai! 

Lekcijas notiek Raiņa bulvāri 
19. -133. kab. 

Ir klāt XXI gadsimts un treša tūkstošgade 
Dažu žurnālistu un matemātiķu 

apgalvojumi, ka trešā tūkstošgade 
nav iestājusies, ir nepatiesi. 

Kopš 2000. gada pirmās sekun
des tiek sākts skaitīt dienas 2001. 
gadā, 2010. gada desmitgadē, XXI 
gadsimtā un trešajā tūkstošgadē. 
Kāpēc radās pieņēmums, ka pilni 
2000 gadi kopš Jēzus Kristus 
dzimšanas nav pagājuši? 

Pirmkārt, tas tāpēc, ka ma
temātiski apzīmējums "2000. gads" 
nozīmē: "Tagad vēl tiek krātas die
nas priekš 2000 pilniem gadiem pēc 
Kristus dzimšanas." 

Otrkārt, tika izplatīts maldīgs uz
skats, ka Kristus dzimšanas gadu 
kāds tā laika ierēdnis lika nosaukt 
par pirmo gadu. Tāpēc ari izriet, ka 
kopš Jēzus dzimšanas varētu būt 
pagājuši tikai pilni 1999 gadi. 

Lai noskaidrotu īstenību, ie
skatīsimies Latviešu Konversācijas 
vārdnīcā, VIII sējumā, 15 039. lap
pusē (izdota Rīgā, 1933. gadā). 

Nodaļā "Kalendārs" ir teikums: 
"Kristīgo ēra skaita gadus no Kris
tus dzimšanas." Nākošais teikums 
no Konversācijas vārdnīcas: "Astro
nomi Kristus dzimšanas gadu 
apzīmē ar 0 gadu." 

Tātad pirmo gadu, kad piedzima 
Kristus, astronomi sauc par 0 gadu. 
Ari matemātiķi Kristus dzimšanas 
gadu var uzskatīt par gadu skaitīša
nas sākumgadu vai 0 gadu (nulto ga
du). 

Gadus skaita tā, it kā mēs gribētu 
precīzi noteikt, cik tagad pilnu gadu 
un pilnu mēnešu ir Jēzum Kristum. 
Piemēram, ja bērnam ir astoņi 
mēneši, tad tas nozīmē, ka ir 0 gadu 
un 8 mēneši vai 0 gada 2. septem
bris, nevis 1. gada 2. septembris. 

Konversācijas vārdnīcā ir svarīga 
tabula par to, kā tika vēsturiski un 
astronomiski skaitīti gadi, sākot no 
3. gada pirms Kristus (trīs gadiem 
priekš Kristus): 

Hronoloģijā (vēsturiski) Astro
nomijā 
- 2 g . 
- I g -

0g. 
+ l g . 
+ 2g . 

3 g. pr. Kr. 
2. g. pr. Kr. 
1 g. pr. Kr. 
1 g. pēc Kr. 
2 g. pēc Kr. 
utt. 

vēsturiski nozīmē to pašu, ko 
+2000 (M3) gadi astronomiski. 

Tātad: 1. gads bija 0 gads, 
2. gads bija + 1 gads; 
3. gads bija + 2 gads; 
2000. gads bija + 1999. gads; 
2001. gads ir + 2000. gads. 

Kad beidzās 1999 gadi pēc Kris
tus, tad iestājās 2000 gadi pēc Kris
tus, un reāli bija pagājuši 2000 pilni 
gadi kopš Jēzus Kristus dzimšanas. 

Kaut mēs rakstām, ka tagad ir, 
piemēram, 2000. gada 21. janvāris, 
tas tomēr nozīmē, pilnā pierakstā, 
ka ir 2000 gadi pēc Kristus, 21. 
janvāris. 

JĀNIS PORIETIS 

(matemātiķis) 

2000 g. pēc Kr. +2000 g. Kalendārs 
gadiem», vēlāk 

Vēsturiski Kristus d z i m - A - ™ j ~ P £ £ 
sanas gads tika nosaukts par / u i „ skaitīšanas sākumam 
pirmo gadu, bet nevis pēc / ī d a m ievērojamam notiku-
Kristus (pēc Kr.), bet gan / š ā d u s gadu skaitīšanai pie-
priekš Kristus (pr. K r . ) . / , 1 ^ l a i k u ! ; , . s a " ? . P a r ē r ā m 
x T - i - • , /). rtem., B i z n n f i i a s ēra sākas Nākošais gads gan tika L m p r K r { p a d ļ p 6 c Ā l s i - ras 
nosaukts par pirmo ga- f ns ar i. septembri pēc Juliānā 
du pēc Kristus (pēc A: pirmais šis ēras gads ir 1. 
Kr.), un ari astrono-/n't- 5509 pr. Kr.). Kristīgo ēra 

+ 1 miski 
gads. 

Loģiski 
gadi pēc Kristus 

tas bija 

ka 2000 

kaita gadus no Kristus dzimša
nas. Gadus p r i e k š K r i s t u s 
astronomi apzīmē ar minus zīmi 
— pie kam gadu skaitīšanā vēs
turniekiem un astronomiem rodas 

t vi 1 "—:•• ..n<... v„ 

— pēc tam 
atņem tr 
Schrarn, 
und Chronc 
Nautical A 
mj; JVisli 
bez tam 
ģ i j a . 
Kalendārs, 

du tiešu li<> 
k-u nav. 
eināt. ka ra 
ti icle., sāku 
kus — ziem 
gads sākās 
koliem vai N 
skaidro, kā 

.... „.i. 



8 «vīze OTRDIENA, 2000. GADA 29. FEBRUÀRIS 

TAZA NO BALLES 

Es gan to būtu nosaucis par 
"Viktora atgriešanos". Taču pasā
kums tika rīkots par godu Sv. Valen
tīnam. Viktor, piedod! Kas ir Valen
tīns un kāpēc Viņam ir atvēlēta sa
va diena? Tas lai paliek jūsu pašu 
ziņā, jo zinu, ka daudzi šos svētkus 
svin un neiedziļinās šo svētku bū
tībā. Taču lai vai kā, e s jums vēlos 
pastāstīt par kādu pasākumu, kas 
man ļoti gāja pie sirds un bija savā 
ziņā vienreizējs. 

17. februāra vakarā Pedagoģijas 
un psiholoģijas fakultātes studen
tu pašpārvalde veica savu kārtējo 
labo darbu un aicināja savus tā jau 
pārāk aizņemtos studentus kaut 

nedaudz izklaidēties. Atnāca tie, 
kas ziedojās un atrāva savas acis no 
mācību literatūras kalniem. Paldies 
jums! Savukārt, mācībspēki, kau-
nieties! Kas ir students bez studen
ta cienīgas dzīves! 

Publika bija ieradusies kuplā 
skaitā. Vērīgs cilvēks nevarēja ne
pamanīt, ka lielai daļai apmeklētā
ju bija kas vienojošs, un tā tas tie
šām ari bija. Tie bija trīs maģiskie 
burti KNZ. Domāju, ka Latvijas 
Universitātē nav studenta, kas ne
būtu kaut reizi dzirdējis par Kos
mosa Noslēpumu Zinātājiem. Kas 
tad šos vīrus bija atvedis uz "meža" 
fakultāti? Kā vēlāk izrādījās, šeit no-

KINO KONKU 
Pimiizrāde kino "Rīga" - "Melnais 
kaķis, baltais kaķis-

^ 

f V -

tika KNZ paraģenerālkongress, un 
šie vīri bija ieguldījuši lielas pūles 
pasākuma organizēšanā. Paldies vi
ņiem! Bet bija ari kas tāds, kas vie
noja visu publiku, un tas bija latvie
šu estrādes zvaigzne, elks, leģen
da un vienkārši cilvēks- cienījamais 
mākslinieks Viktors Lapčenoks. 
Liela daļa studentu ari pēc pirmās 
mākslinieka dziesmas vēl nespēja 
noticēt, ka viņu priekšā stāv tas, 
kas stāv, un droši vien tajā brīdī šo 
studentu mammas bija. greizsirdī
gas uz savām atvasēm. īpaši gribas 
atzīmēt mākslinieka izcilo sadarbī
bu ar publiku un publikas atdevi 
šīm pūlēm. Tas bija perfekts pa
raugs koncertēšanai. To pierādīja 
ari amerikāņu delegācija, kas bija 
nolēmusi pavērot, kā izklaidējas 
latviešu studenti. No vērotājiem vi
ņi itin drīz pārtapa par darītājiem 
un izklaidējās tāpat kā mūsu stu-
dentiņi. Kārtējo reizi baseins bija 
stilīgi izdekorēts, par to atkal jāpa
teicas mūsu jaukajām mākslinie
cēm. Pasākums tika bagātināts ar 
lieliem diapozitīvu attēliem, kuru 
tematika bija "vecie labie laiki". 
Šķiet, ka šis jauninājums turpmāk 
būs neatņemams pasākuma ele
ments. Pēc mākslinieka uzstāšanās 
muzicēšanas stafeti pārņēma tik
pat leģendārs brivniākslrnieks, un 
tas bija mūžam jaunais Vecais Punx. 
Paldies ari viņam! 

Šķiet, ka šajā vakarā nebija ne
apmierināto, jo pilnai laimei bija ari 
laulību kantoris, kurā laulāja pēc 
brīvas, izvēles dzimuma un skaita 
ziņā. Šķiet, visapmierinātākais ar 
pasākumu bija Elvisa fanu klubs, 
kura paspārnē ari dzima ideja par 
cienījamā inākslinieka uzaicināša
nu. Elvisa fanu kluba vārdā esmu 
pilnvarots paziņot, ka ari Viktors ir 
pasludināts par elku. 

Nu ko, dārgie studentijas vārda 
nesēji, gaidiet nākamo pasākumu! 
Tas nemaz nav aiz kalniem. Tiksi
mies Atklātajās Pedagogu Olimpis
kajās (APO)spēlēs, tās tiek plāno
tas aprīļa pirmajās dienās. Atā! 

Ģ I R T S Z E M B E R G S 

LIELAIS SPORT 

LU ritmiskās vingrošanas izlase 
"Jaunatnes sporta laureātā -99" 

"Melnais kaķis, baltais kaķis" -
filma par Čigāniem, par mīlestību, sa
vā veidā "Romeo un Džuljeta", pār
nesta mafijas klanu vidē. Filmas fi
nālā kāzu svinības, kuras turpinās ar 
apšaudi, brūk jumts un cūkas baro
jas ar " t rabanta" apšuvi. Tomēr 
sižets nav pats būtiskāka is, svarīga 
ir čigānu mīla, filmas koloritāte, īpat
nējā leksika. Tas izceļ Emīru Kus-
turicu citu režisoru vidū. Viņu varē
tu salīdzināt vienīgi ar Tarantino. 
Daudzkārt Kusturica tiek dēvēts par 
čigānu Felfini. 

Kas attiecas uz filmas nosauku
mu, tad pats režisors to komentē 
šādi: "Nav svarīgi, vai kaķis ir melns, 

vai balts, galvenais, lai viņš noķertu 
peli." 

Konkursa jautājumi: 
1. Cik pilnmetrāžas filmu uzņē

mis režisors Emīrs Kusturica? 
2. Kādu balvu viņš savulaik sa

ņēma Venēcijas kinofestivālā? 
3. Kā sauc režisora komponistu, 

ar kuru viņš līdz šim sadarbojies? 
4. Vai E. Kusturica jau ir uzņēmis 

kādu filmu par čigāniem un vai viņa 
radošajā biogrāfijā ir kāda komēdija? 

Atbildes gaidām nedēļu pēc 
laikraksta iznākšanas. 

2000. gads sāk iezīmēties mū
su valsts dzīvē ar būtiskām pārmai
ņām dažādās dzīves jomās, ar dau
dzām cerībām, sapņiem un ilgām. 
Ari negācijām. 

Sportisti, tāpat kā mākslinieki, 
mūziķi, literāti, ir viena no cerigāk, 
optimistiskāk noskaņotajām sa
biedrības šūniņām. Viņi spēj šai 
grūtajā laikā koncentrēt uzmanību 
savā sfērā, tādējādi "nesot" Latvi
jas vārdu pasaulē. 

Šī gada 21. janvāri VEF Kultū
ras pilī notika mūsu valsts labāko 
jaunatnes sportistu, Pasaules un 
Eiropas sacensību laureātu, sumi
nāšana. Pasākuma vadītāji: V Mel
deris, A. Lukss. Godalgoto vietu ie
guvējus sveica agrāko gadu izcilie 
sportisti: J. Lūsis, I. Jaunzeme, U. 
Semjonova u. c. 

Ar saviem sportiskajiem priekš
nesumiem laureātus iepriecināja 
dažādu vingrošanas veidu grupas, 
to skaitā - LU ritmiskās vingroša
nas izlase, pagājušā gada LASS 
čempiones ritmiskajā grupu vin
grošanā un uzvarētājas SELL spē
lēs aerobikas festivālā (trenere Diā
na Urbāne). Meitenes sniedza di
vus priekšnesumus - vienu liris
ku, mīlestības apgarotu, ar plīvu
riem un lentām (1. daļā), otru - bez 
priekšmeta, ar augstu tehnisko 
meistarību (noslēguma daļā). Tika 
izmantoti brīnišķīgie Bizē-Ščedri-
na "Karmenas" motīvi. 

Atzīmējama rokenrola grupa ar 
savu augsto meistarību, teikvando 
grupa no Valmieras, kā ari trene
res B. rCaimiņas (LSPA s/k) māk
slas vingrotājas, kas parādīja virtuo

zu izpildījumu, vingrojot ar 
priekšmetiem. 

Izmantojot iespēju, aicinu at
saukties mākslas, sporta vingrotā
jas u. c , ari puišus ar priekšzināša
nām dejošanā, vingrošanā, kuri va
rētu papildināt mūsu sastāvu ritmi
kā. Ir iespēja piedalīties mūsu 
valsts un starptautiskos sporta pa
sākumos, festivālos, konkursos. 

interesenti var pieteikties vin
grošanas zālē Aspazijas bulvāri 5, 
pirmdienās un trešdienās no pīkst. 
18.30 ndz 20.00. 

D I Ā N A U R B Ā N E , 
LU lekore, s/k "Universitātes 

Sports" ritmiskas 
vingrošanas izlases trenere 
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