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"Varat spriest, ko gribat. Man te no augšas viss labāk 
redzams." No lasītavas balkona priecīgs vēro 
Ekonomikas un vadības fakultātes dekāns Edgars 
Vasermanis 

"Manuprāt, te savs vārds jāsaka ārzemju ekspertiem, 
jo tā ir augstākā pilotāža." Pārliecināts žestos LU zinātņu 
prorektors Ivars Lācis 

"Jābūt lielākai nacionālai pašapziņai, jo visu priekšā 
nepateiks kāds no ārpuses." Aktīvi iestājas Filoloģijas 
fakultātes dekāne Janīna Kursīte-Pakule 

"Var izmantot tiesas procesa 
organizēšanas spēli, tas ir liels stimuls 
izzināt kaut ko vairāk." Domā Juridiskās 
fakultātes dekāns Zigurds Mikainis 

"Ekonomikā ir termins "morālā riska 
briesmas". Pienākums ir uzticēts, bet 
nav īsti iespējams kontrolēt, kā to 
veiksiet." Riska uzbrukuma pakāpes 
mēro antropologs Roberts Ķīlis 

Protams, ir iespējams to arī klonēt, bet 
vai vajag? " Iekšējo dialogu risina LU 
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas 
institūta profesors Elmārs Grēns 

"Muļķības. Ja dažādās dzīves jomās 
turpināsim šādi vispārēji spriest par 
mūsu attīstību, tad rezultāts būs tāds, 
kāds ir šobrīd." Notiekošo vērtē 
komunikāciju zinātņu katedras docents 
Ojārs Skudra 

Jūs jautāsiet, 
par ko tiek 
spriests? Par šo 
te: 

"Man ir tas grūtākais uzdevums - apsveikt visgudrāko 
problēmas risinātāju. Kurš gan?" Domu krustugunīs LU 
rektors Juris Zaķis 

foto - TOMS GRĪNBERGS 

"Studentiem vienmēr ir taisnība, ja arī nav taisnība. Tā 
sakot - zinām, kas jāliek pie teikšanas tur - augšā." 
Studentu esošie un bijušie līderi Māris Eglīte un Roberts 
Līnis uzskatāmi demonstrē savu taisnību 
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ILU Goda doktora grāds 
Vairai Viķei-Freibergai 

Profesore Vaira Vīķe-Freiberga (pa labi) LU asociētās profesores 
Ausmas Cimdiņas grāmatas 'Teksts un klātbūtne" atvēršanas svētkos 

Par izciliem nopelniem latviešu folkloras izpētē un lielo ieguldījumu Lat
vijas humanitāro zinātņu attīstībā Latvijas valsts prezidentei, LZA īstenajai 
loceklei, profesorei Vairai Vīķei-Freibergai LU Senāts piešķīris Latvijas 
Universitātes Goda doktora grādu (Doctor honoris causa Universitatis Lat-
viensis). 

Sadarbība ar Parīzes universitāti 
Pirmdien, 14. martā, Senāta sē

žu zālē seši Juridiskās fakultātes, 
desmit ekonomikas un 38 vadības zi
nību specialitātes studenti saņēma 
sertifikātus pēc universitātes Parī
ze 1 (Sorbona) profesora Pjēra Ziu-
diseli lekciju kursa noklausīšanās. Šī 
tradīcija, pēc LU mācību prorektora 
Jura Krūmiņa teiktā, ir jau,vairākus 
gadus. Pats profesors P Žiudiseli, 

kurš jau vairākus gadus aktīvi pie
dalās mācību procesā, atzina, ka ir 
"liels prieks un patika sniegt palīdzī
gu roku Latvijas Republikai." 

Nobeigumā tika pausta cerība par 
veiksmīgu turpmāku sadarbību ar 
Francijas vēstniecību Latvijā. 

LINDA KALNIŅA 

Lekcijas par Eiropas Savienību 
Latvijas Ārpolitikas institūts 

šī gada garumā īsteno Eiropas 
Koledžas projektu, kura mērķis 
ir veicināt informētību par Eiro
pas Savienību Latvijas reģionos. 
Tā ietvaros tiek organizētas lek
cijas, semināri, kā ari lektoru ap
mācības kursi: 2 0 - 2 1 . maijs un 
27. - 28. maijs, Carnikavā. 

Lektoru apmācības kursu mērķis 
ir dot pamatzināšanas un izpratni par 
nodarbību vadīšanu. 

Kursu mērķauditorija ir augst
skolu bakalaura un maģistra pro
grammu studenti. 

Divu dienu teorētiskajās un prak
tiskajās nodarbībās tiks ietvertas šā
das tēmas: 

• lekcijas veidošana; 
• lekcijas pasniegšana; 

• diskusijas vadīšana; 
• lektoram nepieciešamo iemaņu 

attīstīšana u. c. 
Gaidām studentus, kuriem ir vēl

me nākotnē lasīt lekcijas par ES, kuri 
vērtē savas zināšanas par ES kā at
bilstošas un vēlētos iegūt teorētis
kas un praktiskas iemaņas nodarbī
bu vadīšanā. 

Interesentiem līdz š. g. 5. aprī
lim jāiesniedz pieteikuma forma un 
motivācijas vēstule. 

Pieteikuma formu un detalizētā
ku informāciju var saņemt darbdie
nās no pīkst. 15.00 līdz 18.00. 

Latvijas Ārpolitikas institūts 
Elizabetes ielā 57, Rīga 
Tālrunis: 7 812054, fakss: 7 

8 2 8 0 8 9 , E-pas ts : eiropas.ko-
ledza@parks.lv 

"IBM" dāvina lietotu 
datortehniku RTU un LU 

"IBM" dāvina lietotu dator
tehniku Rīgas Tehniskajai uni
versitātei un Latvijas Universi
tātei 

Šā gada sākumā datorkompānija 
"IBM" uzdāvināja Rīgas Tehniska
jai universitātei (RTU) un Latvijas 
Universitātei (LU) lietotu datorteh
niku, kas tiks izmantota vairāku mā
cību procesa nodrošināšanas problē
mu atrisināšanai. 

RTU saņēma 111 "IBM" portatī
vos "ThinkPad" sērijas datorus un 
52 galda datorus ar monitoriem, sa
vukārt LU - 75 portatīvos "Think
Pad" sērijas datorus. 

RTU ar saņemtajām darbstacijām 
aprīkos Skaitļošanas centru, kas ļaus 
studentiem apgūt "Pascal" program
mēšanas valodu "Windows" vidē. 
kas ir piemērotāka 1. kursa studen
tu apmācībai, nekā iepriekš piedāvā
tā programmēšana ar virtuālajām 

mašīnām "Mainframe". 
RTU, izmantojot dāvināto dator

tehniku, veido mācību klasi, kurā 
strādās aptuveni 400 klātienes stu
dentu un 200 neklātienes studentu. 
"IBM" dāvātos portatīvos "Think
Pad" sērijas datorus RTU nodos va
došo mācībspēku un studentu lieto
šanai. Mācībspēki "IBM" dāvātos 
datorus varēs izmantot lekciju ma
teriāla sagatavošanai, bet studenti -
pret studenta apliecību - konkrētu 
mērķa uzdevumu veikšanai . 
Viena daļa no datortehnikas tiks iz
mantota rezerves daļām. 

LU dāvinājumā saņemtos porta
tīvos "ThinkPad" sērijas datorus iz
mantos pasniedzēju darbam dažādās 
fakultātēs, Studentu informācijas 
centrā. Informācijas tehnoloģiju da
ļā, kā ari rezerves detaļām. 

L E T A 

RIMUN 
konference 

No 3. līdz 7. martam Jūrmalā no
tika starptautiska studentu konfe
rence RIMUN (Riga International 
Modei of United Nations), kuru or
ganizēja vispasaules organizācija 
AIESEC. RIMUN mērķis ir pievērst 
sabiedrības uzmanību globalizācijas 
un ilgspējīgas attīstības pozitīvām 
tendencēm Austrumeiropā. 

Latvijā RIMUN notika otro reizi 
kopš 1977. gada, un tajā piedalījās ap
tuveni 70 studenti no Baltijas vals
tīm, Baltkrievijas un Beļģijas, to
starp - 35 no Latvijas. 

RIMUN kā projekts sastāv no 
divām daļām. Pirmais etaps ir RI
MUN konference, kurā tiek simulēts 
ANO konferences modelis. Šī kon
ference notiek daudzās pasaules 
valstīs, un Latvijā tā tika organizēta 
sadarbībā ar UNDP Latvijā pār
stāvjiem. Konferencē studentiem bi
ja iespēja prezentēt savas esejas, no
klausīties lekciju kursu, attīstīt spēju 
strādāt komandā, iepazīties ar ak
tuālām lietām, diskutēt, iemācīties, 
kā strādā Apvienotās Nācijas. Otrais 
etaps - RIMUN apmaiņas program
ma, kura seko pēc konferences. Šī 
programma darbojas analogi AIE
SEC starptautiskajai studentu ap
maiņai, kas ir organizācijas pamat
darbība. Atlase apmaiņas program
mai notika jau pirms konferences, un 
studenti tajā piedalījās, lai sevi piln
veidotu un būtu gatavi divu mēnešu 
praksei. Mutisku atbalstu RIMUN 
apmaiņas programmai ir izteicis So
rosa fonds, informēti ir ari UNES
CO un Eiropas Integrācijas birojs. 

Konferences rezultāti tiks apko
poti un pirmkārt izsūtīti visiem de
legātiem, ja būs iespējams - arī 
konkrētām institūcijām un amatper
sonām. 

LINDA KALNIŅA 

"Dandari" 
izstādē 
EXPO 2000 

Pateicamies par LU folkloras ko
pas "Dandari" piedalīšanos Latvijas 
paviljonā pasaules izstādē EXPO 
2000 Spāru svētkos un tikšanās rei
zē ar EXPO 2000 ģenerālkomisāri 
Birgitu Breueli. "Dandaru" intere
santais un mākslinieciski augstvēr
tīgais priekšnesums ne tikai ieprie
cināja klātesošos, t. sk. EXPO orga
nizācijas komitejas vadību un Latvi
jas vēstnieku Vācijā Andri Teikma-
ni, bet ari pievērsa Vācijas mediju uz
manību un veicināja Latvijas pavil
jona un valsts līdzdalības EXPO 2000 
tēla veidošanu Vācijā un visā pasau
lē. 

Ņemot vērā veiksmīgo uzstāša
nos, aicinām folkloras kopu "Danda
ri" piedalīties ari Latvijas Nacionā
lās dienas kultūras programmā pa
saules izstādē EXPO 2000, kas no
tiks š. g. 30. jūnijā, Hanoverē, Vāci
jā. 

Latvijas līdzdalības EXPO 2000 
organizatoru vārdā -

SOLVITA VĒVERE, 
Projekta sabiedrisko 

attiecību vadītāja 

Esmu pateicīgs "Dandariem", at
balstu viņu nākošās aktivitātes un, 
kā vienmēr, centīšos viņus atbalstīt 
kā LU darbību un tās misiju Latvijā 
un pasaulē rādošu un reklamējošu, 
ļoti augsti profesionālu un tautisku 
kopu. 

Vienmēr Jūsu rektors 
JURIS ZAĶIS 

Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas projekta 
apspriešana 

Masu informācijas līdzekļu pār
stāvji 6. martā bija aicināti tikties ar 
ekspertiem, lai pārrunātu Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas projekta rea
lizācijas gaitu. 

Kā teica LR Ministru prezidenta 
padomnieks Edvīns Kamītis: - Infor
mācijai jābūt pieejamai visiem. Šo
brīd vairs nediskutē par elektronis
kās un drukātās informācijas priekš
rocībām, jo norit simbioze. Pamat
princips - informācijas saņemšanai 
jābūt par sociāli pieņemamu cenu! 

LR kultūras ministre Karina Pē-
tersone vēlreiz uzsvēra, ka virtuālā 
bibliotēka ir nepieciešama, jo citādi 
visi būsim zaudētāji globālajā infor
mācijas kontekstā. 

LNB projekta realizācija katram 
Latvijas iedzīvotājam dos iespēju ie
gūt un izmantot zināšanas savām 
profesionālajām un privātajām inte
resēm: 

- tieši LNB ēkā; 
- izmantot citu Latvijas bibliotē

ku pakalpojumus; 
- LNB un citās Latvijas bibliotē

kās iegūstot pieeju pie pasaules bib
liotēku pakalpojumiem; 

- pieprasīt un saņemt informāci
ju savās darbavietās un dzīves vie
tās. 

Latvijā darbs pie vienotas biblio
tēku informācijas sistēmas veidoša
nas sākās jau 1994. gadā, bet prak
tisku projekta īstenošanu varēja uz
sākt tikai 1997. gadā, pateicoties Me-
lona fonda (ASV) piešķirtajam finan
sējumam. 

Sistēmas attīstībā ir divi pamata 
posmi: pirmais - "Vienotā bibliotē
ku informācijas tīkla LATLIBNET" 
izveidošana (1997.-2000.); o t ra is -
"LNB, publisko un valsts finansēto 
augstskolu vienota tīkla izveide" 
(2000.-2004.). 

Šajā posmā ir jāizveido vienots 
nacionālais kopkatalogs, informāci
jas meklēšanas sistēma, kas nodro
šinātu vienkāršu un ātru pieeju da
žādiem pasaules informācijas resur
siem, vienota lasītāju reģistrācijas 
sistēma un vienota finansu uzskai
tes sistēma. 

Atklāts palika jautājums, kur 
rast nepieciešamo atlikušo fi
nansējumu ēkas un visa projek
ta realizācijai. Ari "UA" redak
cija uzklausītu savu lasītāju vie
dokli par LNB projektu. 

ILZE BRINKMANE 

Bibliotekzinātne 
gūst papildspēkus 

Bibliotēkzinātnes un informā
cijas zinātnes nodaļa šogad sāk 
jaunu pasākumu ciklu - sociālo 
zinātņu maģistra grāda biblio
t ekz inā tne un informācijā pre
tendentu pētniecības darba pār
skatu sanāksmes - maģistrantu 
lasījumus. 

Pirmie lasījumi notika 20. un 21. 
martā Bibliotēku darbinieku tālākiz-
glītības centra telpās Tērbatas ielā 
75. Divdesmit četri maģistra grāda 
pretendenti iepazīstināja ar divos 
studiju gados veikto zinātniskās pēt
niecības darbu un apliecināja gatavī
bu maģistra darba aizstāvēšanai. 

Noklausoties referentus, iezīmē
jās trīs galvenie pētniecības virzie
ni: 

informācijas zinātne, bibliotekzi
nātne un grāmatzinātne. 

Informācijas zinātnē referen
tu galvenā uzmanība bija vērsta uz 
zināšanu sakārtošanas teoriju attīs
tības un praktiskās pielietošanas pē
tīšanu, retrospektīvās konversijas, 
Interneta un jauno tehnoloģiju 
izmantošanu bibliotēkās, informāci
jas dienestu darbības analīzi, infor
mācijas resursu veidošanas un iz
mantošanas apzināšanu, t.sk. ari in
telektuālā īpašuma avotu Interneta 
kvalitatīvo analīzi un informācijas sa
biedrības aspektu apzināšanu, ie
kļaujot arī digitālo un virtuālo bib
liotēku projektus un problēmu ana
līzi, ar ko jāsaskaras komplektēša

nas procesā elektroniskā vidē. Tika 
skarta ari tāda problēma kā ētika in
formācijas tehnoloģiju pasaulē. 

Bib l io tēkz inā tnes pētniecība 
aptvēra gan mūsdienu bibliotēkzi
nātnes problēmu jeb paradigmu ana
līzi, bibliotēku sadarbības modeļus 
informācijas sabiedrībā, lasītāju ap
kalpošanas teoriju, skolu bibliotēku 
attīstības tendences, gan ari pirms-
skolnieka un bibliotēkas attiecību at
tīstību un bērnu lasīšanas paradumu 
veidošanos. 

Grāmatz inā tnes pētījumu lokā 
maģistranti bija iekļāvuši 20.-30. ga
du grāmatu sēriju bērniem un jau
natnei analīzi un periodisko izdevu
mu tematisko grupu analīzi 90. ga
dos. 

Maģistrantu pētījumi apliecina, 
ka bibliotekārajā sabiedrībā ienāk 
teorētiski un profesionāli spēcīgi sa
gatavota bibliotēkzinātnes un infor
mācijas zinātnes jaunā paaudze. Ta 
ir ne tikai akadēmiski labi sagatavo
ta, bet ari lieliski pārzina bibliotēku 
un informācijas problēmas. Viņi spēs 
redzēt, izprast un risināt daudzās 
bibliotēku vietu informācijas sabied
rībā saistītās teorētiskās problēmas 
un praktiskos jautājumus. 

LATVUAS UNIVERSITĀTES FILOLOĢIJAS 
FAKULTĀTES BIBLIOTĒKZINĀTNES UN 
INFORMĀCIJAS ZINĀTNES NODAĻAS 

VADĪTĀJA ASOC. PROFESORE 
BAIBA SPORĀNE, Dr. paed. 

mailto:ledza@parks.lv
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Sociālais pedagogs - profesija, kura nepieciešams altruisms 
Latvijas profesiju klasifikato

rā sociālā pedagoga profesija ir 
kopš 1998. gada novembra. Lat
vijas Universitātes Pedagoģijas 
un psiholoģijas fakultātē diplo
m u s bērnu un jauniešu sociālā 
pedagoga specialitātē ir j au sa
ņēmuši pirmie 17 Pieaugušo Pe
dagoģiskās izglītības centra ab
solventi. Šogad tos saņems pir
mie neklātienes studenti , bet pa
gājušajā rudenī šajā specialitātē 
t ika uzņemti arī pirmie klātienes 
studenti . Kādēļ jaunieši izvēlē
jušies sociālā pedagoga speciali
tāti? Piedāvājam sarunu ar pirm
kursniekiem - Lindu, Lieni, Ive
tu, Evu, Mairitu, divām Ievām un 
Daci. 

Ieva: - Uz šejieni atnācu, lai ie
gūtu labu izglītību, studējot sociālo 
pedagoģiju. 

Linda: - So profesiju izvēlējos tā
dēļ, ka tas ir tas, ko vēlos darīt - pa
līdzēt cilvēkiem. 

Liene : - Sociālā pedagoģija ir 
kaut kas jauns un vēl nebijis, tādēļ 
vēlos to apgūt. 

Ieva: - Divus gadus nezināju, kur 
iet mācīties, un tad izvēlējos šo pro
fesiju. Lielu naudu tajā nevarēs pel
nīt, bet populāra gan tā ir. 

Eva: - Tas ir kaut kas vairāk, ne
kā tikai vienkāršs pedagogs, un mani 
tas interesē. 

Iveta: - Agrāk man likās, ka pro
fesija man vēl nav izgudrota. Taču, 
kad uzzināju par sociālajiem pedago
giem, sapratu, ka tas varētu būt 
mans aicinājums. Man patīk darbs ar 
cilvēkiem, ar bērniem. 

Mairita: - Bijām praksē Igauni
jā. Viņiem ir skola, kurā bērni ar da
žādām problēmām mācās kopā ar ve
selajiem bērniem, un tas ir brīniškī-

Ieva: - Bērni vispār ir ļoti neaiz
sargāti, un viņiem ļoti daudz vajag 
palīdzēt. Viņiem ir daudz problēmu, 
kuras viņi paši neapzinās. Vēlos pa
līdzēt bērniem, kuri pamesti novār
tā, un visiem, kuri ir atgrūsti. Palī
dzēt integrēties sabiedrībā, skolā. 

Dace: - Es strādāju ar garīgi un 
fiziski atpalikušajiem bērniem Bal
dones Sociālās aprūpes centrā. Palī
dzu viņiem rehabilitēties - attīstīt 
maņu orgānus, acis, rokas, kājas. Bi
ju Zviedrijā un vēroju, kā šajā gadī
jumā var palīdzēt mūzikas terapija. 
Tur ar bērniem notiek gadiem ilgs 
darbs - lai bērns "atvērtos". Šobrīd 
tāds projekts top ari Latvijā, un es 
tajā iesaistīšos. 

Sociālajam pedagogam 
ir jābūt reālistam 
Tā apgalvo Pedagoģijas un psi

holoģijas fakul tā tes docente AS
TRĪDA RAŽEVA. Viņa ir Sociā
lo pedagogu studiju programmas 
vadītāja. 

- Kāds bija ceļš, lai šī program
m a t iktu valsts akredi tē ta? 

- Pirms četriem gadiem izveido
jās neklātienes nodaļa. Taču sākumā 
vajadzēja domāt par prakses bāzēm, 
par pieredzējušu cilvēku, kuri jau 
strādā, izglītošanu. Tādēļ pirmajā ga
dā uzņēmām divgadīgā studiju pro
grammā jau strādājošus pedagogus. 
To lūdza Rīgas Bērnu tiesību aizsar
dzības centra direktors Jānis Gulbis. 
Viņaprāt, visreālākais, ja Universitā
tes struktūrā būtu profesionālā stu
diju programma, kurā jau strādājo
šus pedagogus varētu sagatavot so
ciāli pedagoģiskajam darbam. Toreiz 
līdzīga programma bija Liepājas 
augstskolā, bija izveidojusies arī 
augstskola "Attīstība". 

Pirmais solis bija, ka izveidojām 
studiju programmu. Mūs ļoti atbal
stīja LU prorektors Juris Krūmiņš, 
tieši viņš šai studiju programmai de
va "zaļo gaismu". 

Lielākā problēma bija tā, ka so
ciālais pedagogs kā profesija nebija 

Astrīda Raževa 

profesiju klasifikatorā. Lai atrisinā
tu šo problēmu, strādājām kopā ar 
kolēģiem no "Attīstības", Liepājas 
augstskolas. Veidojām profesijas ap
rakstu. Bija ari lietišķais pētījums, 
kādas funkcijas ir vajadzīgas, kuras 
realizēt, kāds ir darbības saturs. Kad 
sociālā pedagoga profesiju iekļāva 
klasifikatorā, vieglāk gāja ari ar ak
reditāciju. Tā kopš 1999. gada šī stu
diju programma LU ir akreditēta uz 
sešiem gadiem. 

- Tātad pirmais izlaidums so
ciālajiem pedagogiem ir jau bi
jis? 

- Viņi ir Bērnu tiesību aizsardzī
bas centra speciālisti un izglītības ie
stāžu sociālie pedagogi. 

Tad sākām četrgadīgo neklātie
nes studiju programmu, jo fakultātē 
bija ļoti noliedzoša attieksme pret 
dienas studiju programmu. Tikai pa
gājušā gada rudenī uzņēmām pirmo 
dienas nodaļas grupu. Viņi uzreiz ne
būs sociālie pedagogi tajā izpratnē, 
kāds ir pieredzējis pedagogs. Ie
mesls ir tāds, ka viņu dzīves un pro
fesionālās darbības pieredze neļauj 
šīs funkcijas tik labi veikt, jo prak
ses šo pieredzi nerada. Viņi varētu 
būt brīvā laika pedagogi internātsko
lā, grupas audzinātāji, ielu sociālie 
pedagogi, bet ar pilnīgi citiem pie
nākumiem. Tās ir funkcijas, lai veik
tu bērniem šo resocializācijas, reha
bilitācijas darbu. Tādēļ dienas noda
ļā tik daudz laika atvēlam tieši šim 
darbam. Studenti apgūst sporta pe
dagoģiju - kā ar sporta un tūrisma, 
sporta spēļu un rotaļu palīdzību sa
darboties ar bērniem. Viņi apgūst 
tekstildarbus, arī papīra plastiku, 
ādas apstrādi. Mācībspēki, kuri ar 
studentiem strādā jau ceturto gadu 
un ari Pieaugušo Pedagoģiskās izglī
tības centrā, izprot, ar ko šie studenti 
atšķirīgi un kāds ir viņu darbības 
mērķis. Šiem cilvēkiem nav jāsa
sniedz konkrētas mākslinieciskas 
kvalitātes kā pašizpausmi, bet vi
ņiem tas ir jāmāk atrast bērnā. 
Mums ir ari mācību priekšmets - li
teratūra un tās nozīme bērna audzi
nāšanas procesā. 

- Sociālā pedagoga profesija ir 
tā , kurā Latvijā nav iespējama 
pārprodukcija? 

- Tas ir sabiedriskais pasūtījums, 
kurš ari parāda reālo sociālekonomis
ko, sociālpsiholoģisko, sociālpedago-
ģisko situāciju, kāda ir izveidojusies 
Latvijā. Tā kā esam Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultāte, tad neviens 
cits šo sociālpedagoģisko kompeten
ci skolotājiem celt nevar. Mums ir 
senas tālākizglītības tradīcijas un ari 
pietiekama resursu bāze - tās ir fa
kultātes darbnīcas, kur studenti ap
gūst praktiskās pieejas. Mums ir ari 
lieliski kolēģi - docētāji. Izveidoju
sies laba sadarbība ar Valsts Bērnu 
tiesību aizsardzības centru un tā di
rektori Ivetu Ielīti, ar Rīgas Bērnu 
tiesību aizsardzības centru un tā di
rektoru Jāni Gulbi, kurš ari piedalās 
šajā programmā un lasa studentiem 
kursus bērnu tiesībās, sociālajā hi
giēnā, vada beigu kvalifikācijas dar
bus un ir kvalifikācijas pārbaudījumu 
komisijas priekšsēdētājs. 

Mums ir jau otrais Sorosa fonda 

atbalstītais projekts par sociāli peda
goģiskajām problēmām. 

Novembri notika 2. starptautiskā 
konference "Sociāli pedagoģiskās 
inovācijas - teorija un prakse". Šīs 
konferences rīkošanā mums daudz 
palīdzēja četras 1. kursa studentes, 
kuras novadīja visu sekretariāta dar
bu. Šo konferenci cenšamies veidot 
kā svētkus, un tā ir Latvijas sociālo 
pedagogu ikgadēja tikšanās. Tās lai
kā apmeklējām sociāli pedagoģiskos 
objektus - patversmes, bērnu na
mus. Pārrunājām bērnu problēmas 
gan ar to darbiniekiem, gan ar amat
personām no valsts pašvaldībām. 
Notika plenārsēdes, strādājām dar
ba grupās. 

Vasarā Ķesterciemā ar Sorosa 
fonda atbalstu bija piecu dienu sociā
lo pedagogu nometne, kurā ļoti 
daudz mācījāmies. 

Jau par tradīciju kļuvuši sociālo 
pedagogu un mācībspēku prakses 
braucieni uz Vāciju. 

Pēdējā braucienā apmeklējām 
Berlīnes Senātu, klausījāmies lekci
jas, skatījām sociālpedagoģiskos ob
jektus - bērnu atpūtas istabas, jau
natnes centrus un citus. Bija ari kul
tūras programma - brauciens uz 
Hamburgu, Berlīnes apskate, sociā
lo pedagogu neformālas tikšanās. 

Tādēļ vēlējums ir, lai LU būtu lie
lāka izpratne par to, ka ir studiju pro
grammas, kurām nepietiek tikai ar 
tāfeli, kritu un auditoriju, ka šādas 
prakses braucieni ir objektīva studi
ju procesa sastāvdaļa. 

- Kāds uzdevums ir sociālajam 
pedagogam? 

- Viņam ir jāsāk darboties, kad 
skolotājs, audzinātājs ir izsmēlis re
sursus. 

Šim skolotājam ir jābūt gudram. 
Viņam nepieciešamas tās personības 
kvalitātes, kādas raksturo jebkuru 
skolotāju. Viņam ir jābūt ari lielam 
reālistam. Šobrīd Latvijas prese var
būt mazliet ari izkropļo un rāda ne
īstos virzienus. Akcents ir uz bēr
niem, kuri cietuši no fiziskās vardar
bības, bet šo bērnu ir simtiem. Jā
jautā, ko mēs saprotam ar vardarbī
bu? Vai tā nav vardarbība pret bēr
nu, ja viņš nav paēdis? Vai tā nav var
darbība, ja viņam tik ilgs laiks - no 
tumsas līdz tumsai - ir jāpavada sko
lā? Manuprāt, ir daudzi citi bērni, ku
riem ari būtu vajadzīga šī palīdzība. 
Taču viņi šajos vardarbības "rāmjos" 
neietilpst. 

- Kā speciāl is ts t o m ē r bēr 
niem var šādos gadījumos palī
dzēt? 

- Vispārizglītojošās skolas peda
gogs redz tikai tās izpausmes uz vis
pārējā bērnu fona. Klases audzinā
tājam ļoti maz iespēju izvērtēt, kā
dēļ bērns ir tāds. Ja ari viņš šos cē
loņus noskaidro, kurš to risinās? Ne
var no skolas uz policiju vai uz paš
valdības institūcijām šos jautājumus 
doties risināt kādas skolas 30 klašu 
audzinātāji. Normāli, ka skolā ir spe
ciālists, kurš savāc un koordinē šo 
informāciju, uztur kontaktus starp 
skolu un ārējo vidi. Lai varētu pildīt 
sakarnieka, informācijas nodevēja 
un pārvaldītāja funkcijas, sociālajam 
pedagogam ir jābūt ar direktora viet
nieka statusu. 

- Kādēļ jaunieši izvēlas šo pro
fesiju? 

- Tādēļ, ka viņi redz perspektīvu. 
Savu personīgo nozīmību konkrētu 
problēmu risināšanā. Ja nespēju pār
veidot visu valsti, tad konkrētam cil
vēkam vai cilvēku grupai es spēšu 
palīdzēt. Viņi redz ari tās interesan
tās darbības jomas - vispārizglītojo
šās skolas, internātskolas, patver
smes, pašvaldību institūcijas, bērnu 
tiesību aizsardzības centri, bāriņtie
sas. Sociālie pedagogi varētu būt ari 
konsultanti Saeimā, palīgi un padom
nieki Ministru kabinetā. 

Protams, ari kā ierēdņi Zinātnes 
un izglītības, Labklājības ministrijā. 
Līdz ar to cilvēks nav šauri ierobe
žots tikai savā profesijā. 

Konferences "Sociāli pedagoģiskās inovācijas - teorija un prakse" 
noslēgumā: studentes kopā ar prof. A. Raževu un prof. A. Baldiņu 

Programma ir unikāla, jo tā tika 
veidota konkrētai videi - kā mēs iz
protam šīs problēmas un kā tās va
jadzētu risināt. Sastādot programmu, 
reāli skatījāmies uz saviem resur
siem. Rēķinājāmies ar akadēmisko 
personālu un strādājošo profesionā
ļu piesaistīšanu. Interesanti, ka šajā 
programmā studē ari Universitātes 
darbinieki. 

Ceru, ka no mūsu strādājošajiem 
praktiķiem izaugs akadēmiskais per
sonāls, sākot ar studiju programmu 
metodiķiem līdz jaunu lekciju kursu 
vadītājiem. 

Sociālajam pedagogam 
ir jābūt pozitīvi domājo
šam 
Šāda pārliecība ir Pieaugušo 

Pedagoģiskās izglītības cen t r a 
d i r e k t o r a m d o c e n t a m ALVA-
RAM BALDINAM. Viņš apgalvo: 
"Sociālā pedagoģija nav t ika i 
profesija. Cilvēkam jābūt iekšē
ji gatavam kļūt par tādu. Jābūt 
ir īpašam raks tu ram - tā ir "ķī
mija", un to nav iespējams atšif
rēt". 

Pirmā divgadīgā grupa, kas pie 
mums mācījās par sociālajiem peda
gogiem, manuprāt, ir visspēcīgākā, 
viņi ir patiešām entuziasti. Par viņu 
veikto, vērojumiem var lasīt grāma
tā "Sociālpedagoģiskās inovācijas: 
teorija un prakse". Tā ir pirmā gada 
darba rezumējums un šīs program
mas dzīvotspējas apliecinājums. Lat
vijā šobrīd tā ir vienīgā lasāmviela so
ciālajā pedagoģijā. 

Mūsu neklātnieki iegūtās zināša
nas var uzreiz izmantot darbā, un vi
ņi ir it kā atgriezeniskā saite starp 
mums - augstskolu mācībspēkiem 
un metodiķiem. Viņi saka: "Tas -
strādā, tas - nestrādā." 

- Cik daudz Latvijai var dot šie 
sagatavotie speciālisti? 

- Ar paveikto esam aizlāpījuši ti
kai vienu simto daļu cauruma. Mans 
uzskats ir, ka jebkurā skolā - mazā 
vai lielā - ir jābūt sociāli pedagoģis
kajam dienestam. 

Svarīgi, lai sociālais pedagogs no
darbotos ar visu iedzīvotāju slāņu so
ciālpedagoģisko aprūpi - tās vides at
veseļošanā. Skolas sociālais peda
gogs aizņemtības dēļ nevar aptvert 
visu pagastu, ciemu, jo viņš risina 
skolēnu problēmas. Ari pagastā jā
būt sociālajam pedagogam, kurš dar
bojas ar pirmsskolas vecuma bēr
niem, ar pēcskolas vecuma jauniešu 
sociālo aprūpi no personības attīstī
bas aspektiem. 

- Kādam šim cilvēkam vaja
dzētu būt? 

- Drošam par sevi, pašpārliecinā
tam. Noteikti - pozitīvi domājošam. 
Lai nevis raudātu līdzi likteņa pabēr
nam, bet skatītos nākotnē. Sociāla
jam pedagogam teorētiski jābūt ari 
ļoti zinošam gan psiholoģijā, gan jā
pārvalda sociālpedagoģiskās tehni
kas. Viņam jābūt ari atraktīvam, lai 
jaunietis viņu uztvertu kā līdzīgu, kā 

savējo. 
Man ir daudz nācies ārzemēs ru

nāt ar sociālajiem pedagogiem. Viņi 
ir "tipiskie" tēli - vīriešiem - gari ma
ti, tetovējumi, sievietēm - iekrāso
tas matu šķipsnas, viņas smēķē. Jau
nieši viņiem seko, jo ar tiem identi
ficē sevi. 

Tajā pašā laikā šie cilvēki ir ļoti 
izglītoti un profesionāli, bet viņi vei
do ārējo imidžu. Mērķim tiek pakļau
tas personiskās rakstura iezīmes. Vi
ņiem ļoti labi jāpārzina negatīvā vi
de. To ir visgrūtāk izdarīt. Mēs ne
tiekam tajā zaņķī iekšā, un mūsu iz
pratne var būt pavisam savādāka. Ja 
ieraugu ģimeni, kur vecāki ir nodzē
rušies, netīri un bērni nekopti, es re
dzu tikai "vārtus". Sociālajam peda
gogam ir jāredz arī iekšiene - kādas 
ir attiecības. 

- Šī ir special i tā te , k u r ā ne 
vienmēr visu iespējams izdarīt 
darba laikā? 

- Jā, tādēļ sociālajam pedagogam 
jābūt fiziski veselam un spēcīgam. 
Tie ir kilometri, kas jāiet, tās ir dien
naktis, kas jāpavada kopā ar jaunie
šiem. Ja jaunietim ir problēmas, es 
nevaru viņam pateikt: "Vecīt, man 
beidzas darbs, atnāc rīt!" Problēmas 
jārisina pat divos naktī un tās jāatri
sina. Cik mēs tādi esam, kas to spēj 
izturēt? 

Jā, mums sociālie pedagogi strā
dā dažādās iestādēs, bet kur mums 
ir ielu sociālie pedagogi? Kur sociā
lie pedagogi ir naktsklubos, jaunie
šu tusiņu vietās? Nav, jo tur ir bīsta
mi. Tā nav ikdienas pedagoģiskā vi
de. 

Kad mums Latvijā būs sagatavo
ta liela masa sociālo pedagogu, tad 
mēs varētu veidot īpašas tālākizglī
tības programmas, sociālos pedago
gus šādās jomās. 

- Kādēļ skolotāji izvēlas apgūt 
sociālo pedagoģiju? 

- Latvijas izglītības sistēma šobrīd 
ir satricināta. Neviens no šiem des
mit gadiem, kas ir pagājuši, nav bijis 
bez satricinājumiem. Sākot ar Izglī
tības un zinātnes ministriju, beidzot 
ar rajona izglītības vadītājiem. Šie sa
tricinājumi arī skolotājam liek mek
lēt alternatīvas, lai viņš kārtējā sa
tricinājumā neatrastos ārpus darbī
bas lauka. Ja aizklapēs ciet skolu, so
ciālais pedagogs vienmēr būs vaja
dzīgs. Tādēļ daudzi skolotāji izvēlas 
šo profesiju. Liela daļa no viņiem ne
kad nebūs sociālie pedagogi pēc sa
vas būtības. Ja viņam būs diploms, 
tas nenozīmē, ka viņš būs sociālais 
pedagogs. 

Skolotājam ir tā problēma, ka viņš 
nevar radikāli neko savas iepriekšē
jās izglītības dēļ mācīties no jauna. 
Iespējams vēl kaut ko izvēlēties pe
dagoģiskajā vidē. Taču, lai viņš uz
sāktu, piemēram, ekonomista studi
jas, viņam jāsāk no nulles. 
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I Mūsu lasītāji turpina vērtēt "Universitātes Avīzi" 
Atgādinām - rakstiet arī jūs un esiet aktīvi laikraksta līdzveidotāji! 
Materials avīze 
ir sabalansēts 

ARMANDS BEĻAKOVS, 
Svešvalodu fakultātes students 

Gadās dažādi - ne vienmēr "UA" 
sanāk iegūt savā īpašumā. Un vispār 
jau es esmu, ja tā varētu teikt, tāds 
diezgan izlepis tipiņš un visu pēc 
kārtas nelasu. 

Avīzes kvalitāte mani īpaši nesa
trauc. Varbūt ari tāpēc, ka tai nav ne 
vainas. Bet krāsaina avīze tomēr 
kaut kā labāk lasās. Iespējams, ka tas 

Armands Beļakovs 
ir kāds maza bērna sindroms, kuram 
grāmata nav grāmata, ja tajā nav 
pilns ar smukām, krāsainām bil
dītēm, bet tā nu tas ir. 

Domāju, ka materiāls avīzē ir sa
balansēts - gan studentiem, gan pa
sniedzējiem. Lai gan neesmu vēl 
redzējis nevienu pasniedzēju lasām 
"UA". Varbūt viņi to dara slepeni? 

Visvairāk mani saista raksti, kas 
tieši attiecas uz studentiem. Arī lie
tas , kas notiek citās fakultātēs, 
dažādi pasākumi, intervijas, eksper
tu viedokļi. Lai gan, piemēram, bieži 
vien sastopamie pašas LU "augšga
la" spriedelējumi par tēmām reizēm 
šķiet garlaicīgi. 

Ņemot vērā, ka tā ir Univer
sitātes avīze, visas šīs lietas, kas at
tiecas uz Universitāti, nevar atstāt 
novārtā, bet man šķiet, ka avīzē 
vairāk varētu rakstīt arī par ārējām 
lietām - ar to es nedomāju tikai to, 
kas notiek citās augstskolās. Pro
tams, nedomāju, ka "UA" nekavējo
ties vajadzētu izsūtīt savus reportie
rus uz Čečenijas karstākajiem punk
tiem, bet ari Rīgā ir daudz interesan
tu notikumu un pasākumu. 

Varētu teikt tā - students, tas ir 
dzīvesstils. 

Maz ir rakstu 
par dabaszināt
ņu fakultātēm 

» 
Lai uzzinātu, kā mūsu laikrak

stu vērtē topošie ķīmiķi, viesojā
mies Ķīmijas fakultātē. Savu vie
dokli i z te ica VALTERS PAI-
DERS - magistranturas nodaļas 
2. kursa s tudents , INGMĀkS 
CINKMANIS, SANITA VUCĀNE 
un IVARS NAKURTS - Ķīmijas 
fakultātes 3. kursa studenti 

- Vai vienmēr izlasāt "Univer
sitātes Avīzi"? 

Valters: - To lasu samērā maz, jo 
avīzi ne vienmēr var atrast. Ja to da
būju, parasti izlasu ar interesi. 

Ļoti labi, ka laikrakstā ir intervi
jas ar LU vadošo daļu, vadošo perso
nālu. Var uzzināt rektora viedokli, ir 
ziņas par studentu pašpārvaldēm. Var 
izlasīt ziņas par fakultātēm, ir ari iz
klaides lapas. 

- Pret ko ir iebildumi? 
Valters: - Varbūt, ka tas bija pirms 

kāda gada, kad nedaudz "piekliboja" 
bilžu kvalitāte. Varbūt ari publikāci-

Valters Paiders 

jas varētu būt mazliet saturīgākas. 
Reizēm tajās uzsvērts, ka tas ir vie
na cilvēka viedoklis, viņš to rakstu pā
rāk personificē un neattiecina uz to, 
lai būtu interesanti ari citiem. 

Manuprāt, pārsvarā ir materiāli 
par sabiedriskajām zinātnēm - gan no 
Ekonomikas un vadības fakultātes, 
gan Pedagoģijas un psiholoģijas fakul
tātes. Tas ir saprotams, jo šo fakultā
šu pārstāvjiem ir ļoti cieša saskare ar 
sabiedrību. Ļoti maz tiek runāts par 

Ivars Nakurts 

dabas zinātnēm, piemēram, kas no
tiek Ķīmijas fakultātē. Ta, protams, 
ari mūsu vaina, jo "Universitātes Avī
zē" nav mūsu pārstāvniecības, kā bi
ja pirms gada, kad tur darbojās mana 
kursa biedrene Inese Reimate. Bija 
ļoti interesanti lasīt rakstus par Ķī
mijas fakultāti. Pietrūkst ziņu par tā 

Ingmārs Cinkmanis 

saucamajām mazajām fakultātēm Pē
dējā laikā nav bijušas ziņas, kas no
tiek Medicīnas fakultātē. 

Konkursi - tas ir katra gaumes 
jautājums. Tajos es nepiedalos. Ci
tiem cilvēkiem tie interesē. Tādēļ 
konkursi - tas ir ļoti labi. Ja jums iz
dodas atrast firmas, kas tos sponso
rē, tas ir ļoti apsveicami. Šādā veidā 
laikrakstam iespējams piesaistīt aiz
vien jaunus lasītājus - kaut vai šo pa
šu konkursu dēļ. 

Varbūt vairāk vajadzētu piestrādāt 
pie tā saucamajām izklaides lapām. 
Protams, ka tas ari pašu studentu ro
kās, lai tur tiktu publicētas kādas 
krustvārdu mīklas. 

Vēlētos ari dzirdēt pašas "Univer
sitātes Avīzes" viedokli par vienu vai 
otru sabiedrībā notiekošo procesu, 
kas tieši neskar studentus, tomēr ie

tekmē mūsu dzīvi. 
Ivars: - Laikrakstā trūkst tādas 

lietas kā redaktora sleja. Lai piesais
tītu laikraksta pirmā lappuse, pie tās 
ari ir jāpiestrādā. 

Domāju, ka laikrakstā varētu būt 
ari tematiskās lappuses. Piemēram, 
katrs žurnālists piestrādātu pie kādas 
tematiskās lappusītes. Tāpat kā ir 
Studentu padomes lapa, tā varētu būt 
kādas sociālo zinātņu, mākslas lappu
ses vai kaut kas tamlīdzīgs. Piemē
ram, mūzikas stūrītis. 

Sanita: - Man ļoti patīk palasīt ho
roskopus. Varētu katrā avīzē būt kaut 
kas tamlīdzīgs izlasāms, varbūt kaut 

Sanita Vucāne 
kas par mūziku. 

Ingmārs: - Interesanti būtu izla
sīt par iznākušajiem mūzikas albu
miem. 

Valters: - Manuprāt, pietrūkst in
formācijas par pasākumiem, kas no
risinās citās fakultātēs. Lūk, piemērs. 

Tas bija pirms kādiem četriem ga
diem, kad plānojām fukšu balli. To
reiz vēl nebija studentu pašpārvaldes, 
tās tikai veidojās, un neviens īsti ne
zināja, ko tās dara, kādas tām ir funk
cijas. Mēs ieplānojām fukšu balli, bet 
izrādījās, ka tā "klājās pāri" kādam 
ģeogrāfu pasākumam. To konstatē
jām trīs dienas pirms mūsu fukšu bal
les, kad visus par to jau bijām infor
mējuši. 

Studentu padomes sapulcēs sala
sās fakultāšu pārstāvji, apspriež gai
dāmos notikumus, tur ir informācija. 
Lieliski būtu, ja to apkopotu "Univer
sitātes Avīze". Laikrakstu vairāk vai 
mazāk lasa visi, un, ja kāds draugu 
lokā izdomā svinēt dzimšanas dienu, 
tad viņš varētu to ieplānot dienā, kad 
nav citu pasākumu. 

- Ko jūs domājat par to , ja 
"Universitātes Avīze" būtu lasā
ma tikai Internetā? 

Ingmārs: - Ne jau visiem ir pie
ejams Internets. 

Ivars: - Avīze vairāk varētu po
pularizēt to lappusīti, kas ir pieejama 
Internetā. Varētu ari īpaši izcelt ad
resi, uz kurieni sūtīt materiālus. Var
būt varētu izveidot "laika joslu" vēs
turei, kas ir bijis būtisks un kas ir gai
dāms. 

Noteikti, lai ir avīze ari drukātā 
veidā, jo tad tā ir taustāma un redza
ma. 

Bieži var izlasīt derīgu informāci
ju. Piemēram, izlasīju par Latvijas in
stitūtu, uzzināju tā adresi, un tas man 
noder 

Sanita: - Svarīgi, lai būtu daudz 
fotogrāfiju, tās "iekrīt" acīs, un avīze 
ir skatāmāka. 

Ingmārs: - Prieks par to, ka avī
ze ir krāsaina. 

Ivars: - Varētu krāsu pieskaņot 
gadalaikam. Ir pavasaris, un varbūt tā 
varētu būt dažādās krāsu gammās, kā 
varavīksne. 

Valters: - Es pats strādāju ari pie 
avīzes maketēšanas, un man ir zinā
ma pieredze. Runājot par stilu, var
būt vairāk vajadzētu izcelt rubrikas, 
lai tās būtu pamanāmas. Avīzē strādā 
studenti un būtu ļoti labi, ja rakstiem 
būtu klāt ari paša autora fotogrāfija. 
Cilvēks iet pa ielu un skatās: o, šis 
cilvēks raksta "Universitātes Avīzē"! 

Tādā veidā autori kļūtu atpazīstamā
ki. 

Fotogrāfijas reizēm jums sanāk pā
rāk tumšas. Tur neko daudz nevar da
rīt, jo tā ir arī drukātavas vaina. Lie
liski, ka avīzē ir daudz bilžu. Reizēm 
dažas lappuses ir pārblīvētas ar gra
fisko informāciju. Rakstītā informā
cija tad kļūst grūti uztverama. Jājūt ir 
robeža. 

Labi, ka pirmajā un pēdējā lapā ir 
krāsainas fotogrāfijas, bet arī ar krā
sām ir jābūt diezgan uzmanīgiem. Ci
tādi lapa kļūst grūti uztverama. Ta ir 
tehniska problēma, un tas ir maketē
tajā ziņā. Viņš atbild par to, lai lapa 
izskatītos ļoti labi. 

Valters: - Reiz Studentu padomes 
lapā bija tāda nominācija - fakultātes 
gada cilvēks. Interesanti būtu bijis no
fotografēt tos cilvēkus un intervēt. 
Piemēram, tās pašas nesenās Stu
dentu padomes vēlēšanas. Es, piemē
ram, zinu, kas ir Ritvars Eglājs, bet 
pārējie - kas tie ir par cilvēkiem, ko 
viņi dara? Tas ir interesanti. 

Ivars: - Daudzi jau maskējas aiz 
kaut kādiem pseidonīmiem, iesau
kām. Piemēram, vēsturnieks Igaunis. 
Visi viņu pazīst kā Igauni, bet patie
sībā viņu sauc Valdis Kuzmins. Mū
su Ivaram Nakurtam, piemēram, ir ie
sauka Ventiņš. 

Valters: - Vēl gribu piebilst par In
ternetā avīzi. Ja veidojat avīzes Inter
netā variantu, nevajadzētu to pārblī
vēt ar bildēm, jo ne visiem cilvēkiem 
ir ātrs Internetā pieslēgums un bilžu 
ielāde ir tas, kas visvairāk "bremzē". 

Līdz ar studiju 
beigšanu bei
dzas arī mūsu 
jaunība... 

Roberts Līnis 

Vēstures un filosofijas fakul
tātē sastapām 1. kursa vēstur
nieku UVI LAPSIŅU un 4. kur
sa vēsturnieku ROBERTU LĪNI. 
(Pēdējais piedalījās intervijā, pa
gūstot spēlēt ari datorspēli l. 

- Ko lasāt "Universitātes Avī
zē"? 

Uvis: - Man patīk tās lietas, kas 
saistītas ar studentiem - Studentu 
padomes lapa. Ta ir interesanta un 
ar ļoti vieglu, lasāmu materiālu. Vēl 
izlasu interesantus aprakstus par 
mācībspēkiem. 

Roberts: - Man ir tāds viedok
lis, ka paņemam avīzi, atveram - ččč, 
ččč - divas minūtes, paldies - č - no
liekam! 

- Kāpēc? 
Roberts: - Tur nav ko lasīt. Ma

nuprāt, ir tā, ka ir tāda vesela kau
dze ar studentiem - čupu čupām, bet 
nav neviena, kas kaut ko sakarīgu 
uzrakstītu. 

Ir, protams, ļoti interesanti, ččč, 
ka tur rakstīts kaut kas ļoti atrauti 
no mūsu dzīves. Tur kaut kas, kaut 
kam, kaut ko. Tam 60 gadi, tam - tas. 
Es sapratu, neesmu vecs. Uzskatu, 
ka vajadzētu būt tā, lai cilvēks, pa
ņemot avīzi, visu izlasītu. 

Uvis Lapsiņš 

Interesanti ir Studentu padomes 
materiāli par tās darbību. Nav runa 
par darbību, bet par formu. Ari for
mātā lasās. Nevis saturs, - tas tikai 
piesaista. Tas dumjais KNZ kon
kurss - tur tas saturs - vārdu kom
binācija. Taču tā ir jautra. Ir reizes, 
kad var pasmaidīt pat bez piepūles. 

Visādi apraksti ir par mitoloģis
kiem konkursiem. Labi, bet kas no 
tā izriet? Man kaut kā šķiet.. Skaidrs 
jau tas, ka tu katram cilvēkam neiz
dabāsi, katram jau pa sirdij neuzrak
stīsi. Manuprāt, tomēr īsti nav tā sa
tura. Jā, kritizēt, to jau mēs katrs, 
bet kaut ko racionālu piedāvāt - es 
nezinu. Varbūt vairāk vēstīt par fa
kultāšu aktualitātēm? 

Par fuksenēm visu laiku nerakstī
si, bet būtu bijis labi, ja varētu atdzī
vināt veselīgo sacensību garu. Pie
mēram, kā ķīmiķi ar biologiem nak
tī rauj volejbolu. 

Kāpēc gan neuztaisīt milzīgu uz
saukumu - vēsturnieki iet sist fi-

losofus uz pingponga galdiņa. 
•Ķ Mūsējie sasitīs jūsējos! Tamlī

dzīgi. 
- Kas vēl nepatīk avī

zē? 
Roberts : - Kā jau mi

nēju, vismaz man tur nav 
ko lasīt. 

Uvis: - Jā, tā ir "sausa" 
informācija, kura pārsvarā 

neatspoguļo studentu viedok
li. Varbūt cilvēki, kuri raksta, domā, 
ka tas ir interesanti, bet pašiem stu
dentiem tas nešķiet saistoši. 

Noformējums laikrakstam ir as
kētisks, bet ir audzis, salīdzinot ar 
iepriekšējo. Vizuālais noformējums 
kļuvis saistošāks. 

- Ja laikraksts būtu tikai In
ternetā, vai studenti lasītu? 

Uvis: - Šaubos. Pirmkārt, visiem 
nav pieejas pie datoriem, kā to gri
bētos. Otrkārt, avīzei ir jāpaliek kā 
avīzei. Citādi tas būs tikai "atrauts" 
informācijas kopums kaut kādai no
teiktai ļaužu grupai. Taču tai ir jābūt 
Universitātes avīzei! Saturs varētu 
mainīties un kļūt tuvāks pašiem stu
dentiem - vairāk skaidrojošs, vairāk 
pretimnākošs. Nevis kā tagad. 

Bieži cilvēki nezina, kādas ir vi
ņu tiesības, konkrētas situācijas ri
sinot. Piemēram, tie paši studiju kre
dīti. Kurš zina, kur ir jāiet, kas ir jā
dara? Vajadzētu laikrakstā šādas sī
kas rubrikas, kuras liktos saistošas 
pašiem studentiem. Variants, kas bū
tu ieteicams - iesaistīt rakstīšanā ari 
pašus studentus. 

Forma. Jālauž ir tas iepriekšējais 
stereotips, kur ir tikai "sausa" infor
mācija. Ta ir atrauta no vides. Stu
dents nav labais, pareizais un gud
rais. Viņš ir ar saviem "niķiem". Tas 
jāņem vērā, galu galā. Līdz ar studi
ju beigšanu beidzas ari mūsu jaunī
ba! 

- Vai avīze ir vajadzīga? 
Uvis: - Neapstrīdami, jo tas mūs 

visus kaut kā satuvina. Mūsu fakul
tātes "izmētātas" pa pilsētu. Nav kā 
ārzemēs, kur gan mācības, gan pā
rējā dzīve rit studentu pilsētiņās, kur 
ir ari radio, un viņi tur zina par visu. 

Viņiem ari ir savas avīzes. Tik lie-
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MŪS VĒRTĒ 
• l a i organizācijai kā LU interesē, kas 
•not iek citur, kādu piemēru varam 
•ņemt no citiem. Piemēram, kā Ro-
*ber ts jau ieteica, lielisks ir sacensī

bas gars. Kāds kaut ko sāks, un mēs 
domāsim, kāpēc mēs nevaram kaut 
ko tādu. Tas būs saistoši un intere
santi. Manuprāt, ir jāiemācās atspo
guļot informāciju mazliet vairāk ar 
personisko devu. 

Mums jau ir lielās avīzes, kuras 
cenšas bezpersoniski pasniegt infor
māciju. "Universitātes Avīzei" ir jā
būt "savējai"! 

Interesē kon
kursi un mode 

LINDA BIELE, Ģeogrāfijas 
fakultātes 2. kursa studente 

- Vai lasi "UA"? 
- "Universitātes Avīzi" es lasu, 

un, kad tā tiek izlikta fakultātē, stu
denti to parasti paņem un pārskata. 
Mani pašu vairāk interesē netradi
cionāli raksti, arī psiholoģiska rak
stura, raksti par modi. Vairāk varētu 
būt dažādi konkursi, ari ceļojumu ap
raksti, kurus veidojis kāds cilvēks 
tieši no Universitātes. Vislabāk, ja 

Linda Biele 

materiāls ir lapu, puslapu garš. 
Avīzei ir nemainīgs tradicionālais 

virsraksts, varbūt ap to varētu būt 
savādāks noformējums. 

Domāju, ka "Universitātes Avī
ze" ir vajadzīga; tas ir viens no vei
diem, kā uzzināt par norisēm citās 
fakultātēs. 

- Vai ar Internetu tev ir saska
re? 

- Fakultātē Internets ir pieejams, 
droši vien vēlāk, mācību gaitā man 
to vajadzēs izmantot vairāk. 

Vēlamies lasīt 
pašu studentu 
rakstus 

INTA V E I D E un MAIRITA 
STAĻĢE s tudē Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultātē sociālo pe
dagoģiju. 

- Vai lasāt "Universi tātes Avī
zi"? 

- "UA" lasām, jo tajā pieejama da
žāda informācija, piemēram, par sti
pendijām. Interesanti šķiet ari kon
kursi. Avīze dod iespēju uzzināt par 
visu jaunāko, kas notiek Universitā
tē, citās fakultātēs. Vairāk vēlētos re
dzēt pašu studentu rakstus, bet ie-

Mairita Staļģe 
informācijas, ka paši varētu piedalī
ties avīzes veidošanā. Studenti avīzi 
vairāk uztver kā lasītāji. Vizuālais no
formējums mūs apmierina, tas ir pie
tiekami krāsains un uzmanību pie
saistošs. 

- Vai izmantojat Internetu, vai 
tas ir pieejams? 

- Internets mums ir pieejams, ti
kai iepriekš jāpierakstās, ja vēlamies 
to lietot. Intemetā var atrast node
rīgu informāciju par vasaras nomet
nēm, darbu. 

LINDA LIEPIŅA, Filoloģijas 
fakultāte, 4. kurss 

- Vai tu lasi "Universitātes 
Avīzi"? 

- Pēdējā laikā nav gadījies, bet, 
kad es lasīju, tad patiešām lasīju. 

- Kas tev tur patika, likās in
teresants, kas neinteresants? 

- Visvairāk mani interesēja tieši 
literārā lappuse. Tur es parasti tie
šām iedziļinājos, katru jauno autoru 
mēģināju palasīt. Tad es skatījos pa
šu pēdējo lapu. Tur parasti bija kādi 
interesanti paziņojumi. Izlasīju inter
vijas ar ārzemju studentiem. Visgar
laicīgākā likās Studentu padomes la
pa, to es neskatījos, ātrāk pāršķīru 
pāri. Nu, intervijas ar Juri Zaķi es vēl 
izlasīju, bet, ja kāda sekretāre vai vēl 
kāds zemāk stāvošs kaut ko stāsta 
par savu darbu, to es ari parasti pār
šķīru pāri. 

- Varbūt avīzē vajadzētu ko 
mainīt? Varbūt kaut kā pie
trūkst? 

- Es nemāku pateikt, kā pietrūkst. 
Tehniskajai universitātei ir avīze 
"Jaunais Inženieris". Tur ir galīgi ne
profesionāli raksti, tik garlaicīgi, ka 
vispār nekur neder. Tajā ziņā "UA" 
ir interesantāka, pat daudz intere
santāka. 

- Kāds tev liekas avīzes vizuā
lais noformējums? 

- Patiesībā man Universitāte pati 
saistās ar kaut ko konservatīvu, un 
avīzes noformējums ari ir diezgan at-

Olimpiskas spēles meža fakultāte 
- Kas šajā avīzē tev liekas vis

interesantākais, ko parasti izla
si? Kam pāršķir pāri nelasot? 

- Nepatīk Studentu padomes la
pa. Patīk horoskopi, izklaide... 

- Kāpēc nepatīk Studentu pa
domes lapa? 

- Neliekas interesanta. Tur ir, 
teiksim, kaut kādas ziņas par rekto
ru... Tav nav interesanti. 

- Varbūt avīzē vajadzētu kaut 
ko mainīt, rakstīt par kaut ko ci
tu? 

- Varētu lielāku literāru pieliku
mu, piemēram, stāstus, ko studenti 
paši raksta. Tas būtu interesanti. 
Dzeja tur ir, bet, manuprāt, diezgan 
maz. Varētu tiešām vairāk stāstus. 

- Kā tev patīk avīzes vizuālais 
noformējums? 

- Tagad ir smukāk, kad ir krāsai
nas bildes, bet varētu būt visa avīze 
krāsaina. 

- Vai būtu liels zaudējums, ja 
šādas avīzes nebūtu? 

- Žēl būtu. Daži tomēr ir intere
santi raksti. 

ILZE ZVIEDRE, 3. kurss, li
terāti 

- Vai tu lasi "Universitātes 
Avīzi"? 

- Lasu vienmēr, kad es to varu da
būt, bet ļoti bieži visi eksemplāri jau 
ir paņemti. 

- Ko tu šajā avīzē vienmēr iz
lasi un ko nelasi nekad? 

- Es vienmēr lasu intervijas gan 
ar mūsu, gan vispār Universitātes 
mācībspēkiem. Man Ļekas, tādas lie
tas nav, ko es pilnīgi nekad nelasu. 

- Par ko vēl vajadzētu rakstīt, 
varbūt kaut kā trūkst? 

- Varbūt varētu par jaunāko mū
zikā. 

- Kā tev patīk avīzes ārējais 
izskats? 

- Nekādas vainas. Vai" jau pamai
nīt ari, bet nav nekādas vainas. 

GITA KRŪMIŅA, 4. kurss, li
terāti 

- Vai tu lasi "Universitātes 
Avīzi"? 

- Es lasu dažreiz, kad iznāk laiks. 
Jebkurā avīzē ir lietas, kas cilvēkam 

Meža fakultātē (Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultātē) notiks 3. At
klātās Pedagogu Olimpiskās spēles. 

Laiks: 6. aprīlis. 
Vieta: Jūrmalas gatve Nr. 74/76. 
Dalībnieki: Visi sevi cienoši LU 

studenti. 

Komandas: pieci cilvēki: 
1) 2 puiši + 3 meitenes; 
2) 3 puiši -I- 2 meitenes. 

Mājas darbs katrai komandai: 
1) komandas noformējums; 
2) komandas devīze. 
Būs ugunskurs - desas jāņem pa

šam! 
Vakarā: dejas līdz pēdējam kritu

šajam. 
Tuvāka informācija un pieteikša

nās: 
a) E-mail: PPFSP@EDUINFlU.iy-, 
b) mob. tel.: 9-413647. 

ES RAKSTU 
IEVA JAS 

I Rudens refleksijas 
JASINSKA 

Sai rudenī Viņš mani daudzreiz ie
priecināja, jo es daudzreiz biju no
skumusi. Iekarināja zālē zirnekļu 
vītās mežģīnes un vedināja mani 
nākt garām. Iemeta kādā galotnē 
kuplastainu, šķelmīgu vāveri, kas 
laidās no vienas priedes otrā, un ai
cināja mani sekot. Viņš lika sīļiem 
spurgt tepat blakus, lai es pamanītu 
to spārnos gabaliņu vasaras zilās, 
bezrūpīgās debess, bet pēkšņi Viņš 
izbijās, ka šī atmiņa varētu manī ie-
smelgties. Viņš taču zināja, ka mana 
dvēsele ir rada sausai, sanošai zālei 

Inta Veide 

spējams, ka viņiem vienkārši trūkst 

Linda Liepiņa 
bilstošs Universitātei. 

- Vai būtu ar mieru maksāt par 
šo avīzi simbolisku cenu? 

- Atkarībā no tā, cik simboliska 
tā ir. 15 santīmus varbūt jā, bet tad 
lai es to avīzi ari dabūtu. To parasti 
atved tad, kad mums nav lekciju. 

Lasu vienmēr, 
kad to varu 
dabūt 

SANDA ZAKOVSKA, latviešu 
filologi, 3 . kurss 

- Vai tu lasi "Universitātes 
Avīzi"? 

- Lasu. 

Ilze Zviedre 

var interesēt un var neinteresēt. 
Kad es lasu jebkuru avīzi, lasu tikai 
to, kas man interesē. 

- Kas tevi interesē "Universi
tātes Avīzē"? 

- Es vienmēr izlasīšu, ja būs rak
stīts kaut kas par manu fakultāti un 
varbūt to, kas vispār notiek, kādi pa
sākumi utt. 

- Varbūt avīzē kaut kā pie
trūkst? 

- To es nevaru atbildēt, jo nees
mu tik uzcītīga lasītāja. 

- Vai tev ir svarīgs arī avīzes 
izskats, vizuālais noformējums? 

- Katrā ziņā! Mani vispār ļoti ie
tekmē tieši vizuālais izskats jebkam. 

- Tev apmierina tagadējais 
"UA" izskats? 

- Es domāju, ka jā, nav nekādas 
vainas. 

- Vai būtu ar mieru maksāt par 
"UA"? 

-Ja es gribētu lasīt, es pirktu, kā
pēc ne? 

- iemetīsi dzirksteli - kaut vai tik ne
vainīgi un maigi zilu kā debess drum
sla putna spārnā - un, skat, pēc 
mirkļa iekauksies uguns stabs, un 
tad - ardievu, naskie kukainīši, žiglās 
vabulītes, zaļās, dejojošās spāres, 
mundri rosīgās tekātajās skudras. Tā 
jau reizēm ir gadījies, un Viņš izmi
sumā nezināja, ko iesākt, kādā pa
saules ūdenskrātuvē mani dzēst, kur 
iegremdēt šīs patvaļīgās, sakarsušās 
bērna kājiņas, kas sprēgāja ielās un 
čabēja parkus, kur krēslas stundās 
sētnieki kā teiksmaini gariņi kūra 
mirdzošus lapu ugunskurus. Kājiņas, 
kas bikli iemaldījās tumšsarkanu, 
dūmainu kafejnīcu ellītēs, sveču 
gaismas jūrā peldošās, vēsās ak
mens baznīcās, mīņājās afišām apli
pinātos kinoteātros un šļūkāja pa le-
dusauksto, mūmijām līdzīgo muze
ju tvirtajām parketa grīdām. Šīs 
nerātnās kājiņas, kas tikko neielēca 
centrālās strūklakas granīta baseinā, 
iztramdot tur dusošos laimīgu 
mīlētāju atspulgus, vai pīļu kanālā, 
kur līganos kras tmalas koku 
atspīdumos šķita viežam nogri
mušas zelta pils vilinošās aprises. 

Tāpēc - ne dzirksteles. Tāpēc 
labāk vēl viens iepriecinājums -
strazdiem piebērts pagalms, strazdi 
kā vibrējoši aizkari pie mana loga. 
Tāpēc vīnogas lapas kā izgrieztas no 
koši sarkana papīra. Un krēslainā va
karā Viņa saudzīgā, neredzamā roka 
izviļ no niedrēm ezerā baltus un 
pelēkus gulbjus. Pelēkie zem sarka
na samta mākoņiem izskatās 
nokvēpuši melni. , ; Ka tik nu atkal 
kaut kas neietrisētos rimtajos kokos, 
rāmajā ūdens klajumā un viņas smal
kajā dvēselē, ka tikai..." satrūkstas 

Viņš. Un tai pašā brīdī aiznes mani 
un apsēdina mazā kafejnīcā kādam 
līdzās. Ne vairs piemineklim ar sak
niebtām marmora lūpām, ne vairs 
aukstam, glumam skatlogam vai 
kautrai rozei, kas savu seju slēpj 
smaržīgā ziedlapu kronī. Esmu 
nokļuvusi pie gaišas telts. Pārvedis 
mani pāri pelēkajiem, murdošajiem 
ūdeņiem, Viņš atlaiž manu roku un 
pazūd. Ja es spertu soli sāņus vai at
pakaļ, tad kā tāšu laiviņa atkal iekris
tu miegaino viļņu mīkstajās, tuklajās 
plaukstās, kas bez sirdsapziņas un 

žēluma iededzina dzīvībai ne
kaitīgas, lēni pūžņojošas brūces. 
Es virzos uz priekšu. Telts durvis 
nav ciet. Vējš tās plivina, un iekšā 
snieg silta gaisma. Mani uzrunā 
reiz tālā sapnī satikta balss, 
piedāvājot vecās, labās mūzikas 
skaņas, sikspārņu deju mēness 
starā, kas uz mirkli izduras cauri 
lapotnei un ielavās aizmigušo lo
gu mitrajos stikla plakstos. Siltā, 
vienkāršā tasītē līst dzintaraina 
tēja, un es sajūtu, ka vienu no bez
galības savažotajiem mirkļiem 
būšu pasargāta no zemestrīces, 
kas plosās pilsētā. No radio kā 
antīkas, aizsūnojušas glie
mežnīcas klusi atvilnī tālas ziņas 
par sabrukušiem kristāla ho
teļiem, līdz ar zemi nolīdzinātiem 
bistro, villām, kas iegruvušas sa
vos zilgajos peldbaseinos, ierau
jot līdzi kokteiļu glāzes, par li
muzīniem, kuru spodros jumtus 
saplacinājuši krītoši koki, ķieģeļi 
un kolonnas. 

Kad es šovakar iešu tur, izdzi
sušajās ielās, garām saplaisājušiem 
ķīniešu restorāniem, grīļīgiem, ak
liem manekeniem un apgāztiem ofi
su krēsliem, mani soļi nenogrims 
darvotā tumsā. Tie izkaisīsies uz 
rētainās trotuāra miesas kā oranžas, 
saldas apelsīna daiviņas, krēmkrāsas 
rožu ziedlapas, kuru vēsā, atspirdzi
nošā smarža ar pūlēm iesprauksies 
putekļainajā drūpošās pilsētas gaisā. 
Es neiekritīšu nevienā no spraugām, 
kas kā griezīgi kinžali atvāzīsies zem 
kājām un neķītri raust īs aiz 
svārkiem. Mani neska r s lejup 
krītošs jumts vai tornis, jo līdz pat 
pirkstgaliem būšu piesnigusi ar telts 
gaismu. Viss apkārtnotiekošais 
neprāts atbalsosies manī kā tālīns 
viļņu čuksts. Es gulēšu pelēkā, pel
niem aizputējušā ūdens malā kā stik
la gliemežnīca, kurā kāds netīšām 
aizmirsis mirdzošu elpu. 

Ik dienu krīt krāsainas lapas - ma
tos, uz pleciem, plaukstās, acīs... 
Kaut kur esošas vienotas un palie
košas pasaules lauskas. Sārti, dzel
teni un zaļi saulainas vitrāžas frag
menti. To sasmalcinājusi zemestrīce. 

Ak nē, tikai likās. Nekādas ze
mestrīces jau īstenībā nav. Paveros 
apkārt. Joprojām sēžu parkā uz sola, 
rēna saule riet pa iemītu ceļu, klusi 
čab rudens lietus, jumti duras de
besīs, bistro viņpus ielas strādā visu 
diennakti, kokteiļu glāzes tukšojas 
un atkal tiek piepildītas. Vecpilsētā 
par zudušu mīlu raud zāģis, kāds 
pārdod papīra lidmašīnas, un kāds 
spiež visiem saujās bezmaksas 
ielūgumus uz kristīgo diskotēku 
"Cerība 2000". Nekas netaisās 
brukt, krist vai satumst. Ja nu vienīgi 
kāda rudenīga dvēsele... 
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ļ Anatomijas un histoloģijas 
katedra augstskolu "griežos"... 
MĀRA PILMANE, LU anato

mijas un histoloģijas k a t e d r a s 
vadītāja, profesore 

Studenti 
Pirmā kursa studentu atjauno

tajā Medicīnas fakultātē ir visvairāk, 
tādēļ tos iepazīstam vispamatīgāk. 
Viņi ir pirmie un to apzinās. Un var
būt tā ir vislabāk, jo stipras jauniešu 
pašapziņas, šķiet, varbūt šur tur pie
trūkst mūsu vecāko kursu studen
tiem. Katedra ir pirmā vieta, kas pa
tiesi pieder Medicīnas fakultātei, tā
dēļ studenti te uzturas labprāt, un 
mēs sirsnīgā labsirdībā viņus vēro
jam un iepazīstam. Sākums ir grūts, 
un jauniešiem daudzas lietas sagādā 
grūtības. Piemēram, problēma ir 
kaut vai docētāja uzrunāšana. Atmi
nos trīs biklas skolniecītes, kuras, 
studentu kārtā iekļuvušas, nebija va
rējušas to izlemt pašas un griezās pie 
manis ar jautājumu, kā tad īsti mani 
godāt. Nevarēju nociesties nepajo-
kojot un, pūloties saglabāt nopietnu 
ģīmi, citu starpā ieteicu meitenēm 
lietot uzrunu: "Mamma!" 

Ir visvisādas skolas, bet dzīves 
skolu nākas iziet katram pašam. Un 
medicīnā tā ir nežēlīgāka un skarbā
ka nekā citur, jo atstāj rūpes un do
mas par sevi pašu novārtā. Jo ātrāk 
topošie mediķi to saprot, jo vieglāk 
pieņem un ar laiku iemācās sabalan
sēt profesiju ar sevi. Ko var nezināt 
vai vieglāk aizmirst citi, nedrīkst at
ļauties mediķi. Te nav attaisnojošu 
argumentu. Tādēļ pirmajās reizēs, 
kad kā aizbildinājumu nezināšanai 
studenti min lielo apgūstamās vie
las apjomu, mierīgi norādu, ka vi
siem par ārstiem nav jākļūst - sa

biedrībai būs vajadzīgi ari krāvēji, ap
kopējas un administratori. Ģīmīši tad 
pikti viebjas, bet tas līdz, un līdz nā-
kamreizes nodarbībai lielākā daļa sāk 
mācīties organizēt savu studēšanas 
procesu. 

Darbs ar jauniešiem vispār ir pār
steigumu pilns, un bērna izveidoša
na par studentu nav viegla. Liekas, 
augstskolā būtu jābūt savādāk, tomēr 
cīnāmies ar to, kas nav izdarīts sko
lās un ģimenēs, un mēģinām atradi
nāt studentus no tā, kas nav tik labs, 
piemēram, "košļeņu" lipināšanas kā
res pa labi un kreisi, naudas un gre
dzenu atstāšanas halātu kabatās un 
pat niķošanās! Stāstām par to, ka pie
klājība neko nemaksā, bet pieder pie 
tām ētikas vērtībām, kuras vērtē vis
augstāk, un tādēļ docētāji un perso
nāls jāsveicina. Atgādinām, ka dur
vis atveramas ar roku, nevis kāju un 
ka vispār šinī dzīvē ir daudz šķieta
mu sīkumu, kas nosaka to, ka cilvē
ka slava iet viņam pa priekšu... Pa
tiesībā tās ir lietas, par kurām augst
skolā nevajadzētu runāt, tomēr katrs 
nāk no savas noteiktas vides, ar sa
viem paradumiem un attieksmi pret 
dzīvi. Un dažkārt kļūt par pieaugu
šiem nav nemaz tik viegli. Atceros 
kādu agrīnu gadījumu savu pedago
ga gaitu sākumā. Toreiz manā grupā 
bija studente no saulainās Gruzijas 
ar tai pusei raksturīgu tikpat saulai
nu un krāšņu raksturu, ja neskaitītu 
dažus sīkumus, piemēram, niķoša-
nos un priecīgo blēdīšanos visās lie
tās. Niķi līdz pat krišanai zemē un 
kāju mētāšanai Oļiko uznāca jau pēc 
pirmās neatestētās atzīmes. Toreiz, 
domīgi aplūkojot notiekošo, izšķīros 
par nodarbības turpināšanu ar pār

steigtajiem studentiem citā telpā, 
kas, liekas, līdzēja, jo pēc brīža ķiķi
nošajai grupai pievienojās mazliet 
vēl izspūrusi, bet mazliet ari nokau
nējusies jauniete. Tamlīdzīgas histē
rijas vairs neatkārtojās, bet sākās tī
ri dienvidnieciska apelēšana pie ma
nas sirdsapziņas... Argumenti par la
bu augstākām atzīmēm tika minēti 
visvisādi, sākot no brāļu tautas jū
tām, kas plosījās Oļiko sirdī un tika 
laiku pa laikam pacilātā balsī man iz
skaidrotas, līdz pat pārmetumiem 
Latvijas ziemas tumšajām debesīm, 
kuru gaismā nav iespējams atšķirt 
histoloģiskos preparātus. Oļiko ne
mācīšanās un manas lūgšanas Die
vam "noņemt šo smago gadījumu 
maniem pasniedzēja pleciem" turpi
nājās veselu semestri, līdz kādas no
darbības laikā tiku palūgta aprunā
ties ar ciemiņu. Pēdējais izrādījās 
viscaur elegantās ādās tērpies Oļiko 
brālis, kurš, atzvēlies kabinetā ma
nā krēslā, nepacietīgi bungoja zeltā 
gredzenotos pirkstus pret galdu un 
draudoši paskaidroja, ka viņam sva
rīgākais ir māsas labsajūta, nevis re
gulārās žēlabas,par cietsirdīgajiem 
pasniedzējiem! Žigli novērtēju situā
ciju, palūdzu ataicināt notikuma vai
ninieci, bet brālim pasniedzu tikko 
saņemto meitenes kontroldarbu, kur 
skaidri un gaiši bija uzrakstīta atbil
de uz jautājumu, proti, "Ada....ir 
āda". Fakti parasti līdz vislabāk, ta
ču šoreiz reakcija šokējoši pārsnie
dza cerēto - brāļa uzpūtīgums izgai
sa kā nebijis, un, pielecis kājās, viņš 
intensīvi sāka iepļaukāt māsu. Ap
jukumā vēroju doto ainu un patiesī
bā īsti nejutos droša, vai iejaukšanās 
gadījumā mani negaida Oļiko likte

nis... Lai kā ari nebūtu, tās reizes 
drastiskā situācija izvērtās par labu 
meitenei, kura samērā ātri izķepu
rojās no nesekmīgo statusa. Savu
kārt es, turpmāk jautāta par mācību 
gaitu, komentēju pat nesekmīgo stu
dentu sekmes kā "atbilstošas viņu 
spējām", vismaz līdz tam brīdim, ka
mēr nebiju droša, kas īsti sagaida ne 
visai spējīgu studējošo. 

Interesanti ir vērot studenta vei
došanās un pārveidošanās procesu. 
Pirmajā gadā galvenokārt iesākam 
strādāt ar bērniem, kuri kļūst par 
studentiem līdz pavasarim. Otrā ga
da sākumā tie ir studenti "ar radzi
ņiem", ja ar pēdējiem saprotam bur
vīgo attieksmi pret dzīvi tajā brīdī, 
kad zināms, ka docētājs ir tikai do
cētājs, zeme ir zeme un sen jau pie
rādīts, ka tā ir apaļa un ka pasaule 
pieder jaunībai. Ikdienai topošo me
diķi atkal piezemē trešais kurss, kad 
klīnikas dzīve atklāj īpašus nezinā
šanas apvāršņus. Nu, un tālākos ga
dos jau veidojas jaunais ārsts, kurš 

zina, ka būs pieredzējušāki kolēģi, 
kuri atbalstīs, mācīs un laicīgi izla
bos pielaistās kļūdas. 

Fascinējošas ir sarunas ar pirm
kursniekiem, un vienmēr vēl brīnos, 
cik tieša ir jauniešu uztvere. Ta, pie
mēram, runājam par to, ka patiesībā 
šī dzīve ir ļoti īsa un cik svarīgi cil
vēkam ievērot vecveco dabas patie
sību - ierasties šinī pasaulē, dot dzī
vību pēcnācējiem un atbrīvot savu 
ekoloģisko nišu... Sarunas gaitā, kad 
mudinu studentus domāt ari par sa
vu personīgo dzīvi un pirms dzīves 
drauga izvēles "septiņas reizes no
mērīt", redzu grupas puišus nelaimī
gi grozāmies, kamēr viens nopietnā 
balsī man aizrāda: "Ta jau nu tas pa
reizi būtu, ka šinīs lietās jābūt uz
manīgam. Bet, redziet, te ir ari otra 
lieta - kamēr es septiņas reizes mē
rīšu, tikmēr kāds cits vienreiz jau no
griezīs, un ko tad..?" 

( Turpinājums sekos) 

Sociālais pedagogs - profesija, kurā nepieciešams altruisms 
< 3. lpp. 

Jānis Gulbis 
Programma ir loti 
vajadzīga Latvijai -
Tādu viedokli pauž LU mācību 

p r o r e k t o r s p r o f e s o r s J U R I S 
KRŪMIŅŠ. 

- Sociālās pedagoģijas programma 
ir jauna, un šāda tipa speciālisti tiek 
gatavoti profesionālajās programmās 
un ari pedagogu kvalifikācijas celša
nas centrā. Programma ir akreditēta 
kopējā pedagoģijas programmu pale
tē, un tā ir profesionāla. Atšķirībā no 
citiem pedagogiem, kas strādā par sa
vu priekšmetu skolotājiem skolās, so
ciālie pedagogi ir vispusīgāk sagata
voti. Tādā nozīmē, ka ir sava specifi
ka darbam ar normāliem bērniem un 
tādiem, kuriem ir kaut kādi traucēju
mi, speciālkontingentu. 

Sociālā pedagoga programma pa
tiešām ir vajadzīga Latvijā, un tā sa
saucas ar līdzīga rakstura program
mu, ko sauc "sociālais darbs" un kas 
ir Vēstures un filosofijas jeb nu jau 
jaunajā Sociālo zinātņu fakultātē. Tas 
ir radniecīgas programmas, kas risi
na līdzīgas problēmas, atšķiras vie
nīgi kontingenti, uz ko tās orientējas. 

Sociālās pedagoģijas programmas 
studenti bieži brauc praksēs gan pa 

Latviju, gan arī uz citām valstīm. Brī
nišķīgi šo darbu veic doc. Pr. Astrī
da Raževa, Pieaugušo Pedagoģiskās 
izglītības centra direktors Pr. Aivars 
Baldiņš un citi. Šīs programmas 
praktiskā daļa ir daudzkārt bagātīgā
ka nekā citām programmām, un tas 
ir liels pluss. 

Ja mums izdosies 
attīstīt šo zinātni, tie 
būs vieni no gudrāka
jiem cilvēkiem valstī 
Ta uzskata JĀNIS GULBIS. 

Viņš ir Rīgas Bērnu tiesību aiz
sardzības centra direktors, Rīgas 
pilsētas Bērnu tiesību aizsardzī
bas komisijas priekšsēdētājs, Mi
nistru kabineta starprninistriju 
Bērnu tiesību aizsardzības komi
sijā, kā arī Rīgas domes dom
nieks. Lektors LU Pedagoģijas 
un psiholoģijas fakultātē sociālo 
pedagogu programmā. 

Mēs kopā ar kolēģiem no LU 5 -
6 gadus "sitām cauri" to, lai profesi
ju klasifikatorā būtu sociālais peda
gogs. Tas tika noraidīts ar apgalvo
jumu, ka, pietiek ar sociālajiem dar
biniekiem. 

Nevajadzētu būt tādai valstij, kur 
lielākajai daļai bērnu klājas slikti un 
ir vajadzīgi glābēji. Bērnam jābūt 
normālai bērnībai, pusaudža gadiem, 
kuriem seko pieaugušā laiks. Ja bēr
nam jau septiņu vai astoņu gadu ve
cumā grib piespiest strādāt tirgū un 
rūpēties par dzīvi kā pieaugušam cil
vēkam, tas nav normāli. Bērnam ir 
jāizdzīvo sava bērnība, tas ir ļoti sva
rīgi viņa normālas attieksmes veido
šanai. 

Angļiem ir teiciens: "Par valsts 
inteliģenci un kultūru var spriest pēc 
tā, kā pret bērniem un veciem cilvē
kiem izturas grūtos krīzes periodos, 
kara laikos. Ja tajā laikā viņi dzīvo la
bāk nekā pārējie, tad šī ir augstas kul
tūras valsts." Diemžēl, mums šodien 
ir tieši otrādi. Bērni ir vēl sliktākā 

situācijā, nekā vecie cilvēki. Pēdējie 
vēl var cīnīties un ietekmēt valsts 
politiku balsojot. Šie procesi nosaka, 
cik taisnīga ir valsts un kādi speciā
listi mums vajadzīgi. Jo taisnīgāka 
valsts, jo mazāk mums ir vajadzīgi 
šie glābēji, konsultanti, likumu zinā
tāji, kuri atkoriģē nerisinātos jautā
jumus. 

- Kāds būtu sociālā pedagoga 
uzdevums taisnīgā valstī? 

- Viņa uzdevums būtu pētīt, kā 
politika un ekonomika valstī iedar
bojas uz sabiedrību socializācijas pro
cesā. Jo tie ir galvenie faktori, kas 
ietekmē cilvēka rīcību, izkopj viņā 
sliktas īpašības, veido labas. 

Ja skolotājs skolā nodarbojas ti
kai ar bērniem, sociālais pedagogs 
ir tas, kurš nodarbojas ar visu sabied
rību. Šī zinātne ir ne pārāk patīkama 
vienai otrai valsts varai ne tikai pie 
mums, bet ari pasaulē. Ja valsts to 
novērtētu, tad šos zinātniekus aici
nātu par padomdevējiem, kāds valsts 
modelis ir jāveido, kādas lietas val
stī negatīvi ietekmē sabiedrību, at
sevišķus indivīdus, bērnus. 

- Sociālā pedagoģija ari ir ļoti 
vajadzīga kā zinātne? 

- Jā. Esmu ļoti pateicīgs LU pro
rektoram profesoram Jurim Krūmi
ņam un Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultātei, kura atbalstīja šo sociālo 
pedagogu darbību jau tad, kad viņi 
vēl nebija profesiju klasifikatorā. Ja 
tas nebūtu noticis, mēs būtu vēl bē
dīgākā stāvoklī nekā esam. Tikai pa
teicoties LU atbalstam, zināms 
skaits šo cilvēku jau ir sagatavots, 
un mēs ejam uz priekšu. 

Varbūt Universitāte radīs ari ie
spēju tālāk attīstīt šo zinātni kā zi
nātni Universitātē. Ar katedru, ar at
tiecīgajiem pētījumiem, jo bez tā šī 
zinātne nevarēs pastāvēt un attīstī
ties mūsu valstī. Mēs nevaram šo
dien strādāt ar Vācijas, Zviedrijas vai 
citu valstu metodēm. Mums ir jāri
sina savi jautājumi un jāizstrādā sa
vas metodes, jo mūsu situācija galī

gi nav salīdzināma ar to situāciju, kā
da ir Vācijā. Piemēram, ja tur bērnam 
ģimenē sākas problēma, ar viņu uz
reiz strādā divi sociālie pedagogi -
vīrietis un sieviete. Tiek izstrādāta 
ģimenes diagnostika, noteikts, kas 
bērnam ir vajadzīgs. Sociālais peda
gogs ari reāli organizē šo attiecīgo 
dienestu piesaisti, tie strādā, un viņš 
ir atbildīgs par šo darbu. 

Mums ir jāapmāca sociālie peda
gogi, kā sadarboties ar dažādiem die
nestiem. Svarīgi, lai ari savā starpā 
šie dienesti - Skolu valdes, bāriņ
tiesas, policija un citi - sadarbotos. 

- Cik daudz sociālajiem peda
gogiem iespējams strādāt sko
lās? 

- Rīga šo virzienu atbalsta prio
ritāri ar domu, ka sociālos pedago
gus vajag visās skolās. Izglītības un 
zinātnes ministrijā ir normatīvs, ka 
skolā, kurā ir līdz 600 bērnu, sociā
lajam pedagogam pienākas slodze. 
Varētu domāt, ja ir 200,300 skolēnu, 
viņam iedos pusslodzi, bet tā neno
tiks. Darba būtu pietiekami daudz ari 
ar 100 bērniem. Ja bērnu skaits ir 
virs 600, tad klāt nāk pusslodze vai 
vēl vairāk. 

Pasaules prakse ir pierādījusi, ka 
sociālais pedagogs, tāpat kā psiho
logs, nedrīkst būt pakļauts skolas ad
ministrācijai. Viņam ir jāstrādā ār
pusskolas neatkarīgajās institūcijās. 
Skolā viņam ir kabinets. Bērni zina, 
ka viņš nav skolotājs. Sociālais pe
dagogs kopā ar psihologu ir tie, kas 
palīdz bērniem realizēt tās prasības, 
ko skolotājs viņiem izvirza. Tas var 
labi noritēt tikai tad, ja ir ļoti laba sa
darbība ar pedagogiem un ja viņi iz
prot psihologa un sociālā pedagoga 
lomu. Ja skolas vadība vai pedagogi 
domā, ka sociālais pedagogs un psi
hologs ir palīgi viņiem, nevis bēr
nam, sākas nelaimes un konflikti. 

Esam arī par to, ka sociālajiem pe
dagogiem vajag labi maksāt. Nereti 
viņi nāk no pedagogu vides un vēlas 
strādāt ari par skolotājiem, bet tāda 

prakse nevar būt. Ja viņš piestrādā, 
to var darīt tikai citā skolā. Jo bērns 
taču zina, ka viņš ir ari skolotājs, un 
neies pie viņa kā pie sociālā pedago
ga, neuzticēs savas problēmas. Ne
viens bēma jautājums nav mazsva
rīgs. 

Darām visu, lai visās skolās ie
viestu sociālos pedagogus. Pagaidām 
tas mums pa pusei ir izdevies, jo ne 
visa skolu vadība to saprot 

Rīgas dome un mēs esam izdalī
juši pietiekošas dotācijas pedago
giem Rīgā. Ar noradi skolām, ka šīs 
dotācijas ir jāizmanto sociālo peda
gogu algošanai, kamēr par to nav pa
rūpējusies valsts. 

Sociālo pedagogu vadībā skolās 
darbojas ari Bērnu tiesību aizsardzī
bas komisijas no bērnu vidus, sākot 
ar mazākajām līdz izlaiduma klasēm. 
Tie ir altruistiski bērni, kuri vēlas pa
līdzēt citiem. Tie nav vadoņi, kas grib 
komandēt un būt par nākošajiem po
litiķiem. Strādājot kopā ar sociāla
jiem pedagogiem, šīs bērnu komisi
jas atrisina daudzus jautājumus bez 
finansēm. Jautājumus, kurus bērns 
nevar atrisināt viens pats. 

- Vai studentiem piedāvājat ari 
darbu? 

- Vēl vairāk. Esam panākuši, ka 
tie, kuri vēlējušies mācīties saīsinā
tajā kursā, slēdz līgumu ar kādas sko
las direktoru, un trešais līguma pa
rakstītājs ir Skolu valdes priekšsē
dētājs. Dome palīdz segt 80% mācī
bu izdevumu. Tādā gadījumā studen
ti uzreiz saņem darbu kā sociālie pe
dagogi, sāk strādāt. Viņi zina, kādi ir 
pienākumi, vajadzīgās zināšanas un 
to, kā risināt jautājumus, cenšas 
"dabūt ārā" no mācībspēkiem. Ļoti 
vērtīgas ir ari kopējās konferences, 
pieredzes apmaiņa. 

Vēlu, lai šajā programmā nāk stu
dēt altruistiski cilvēki, kuri vēlas pa
līdzēt citiem. 

M Ā R A S A D O V S K A 
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KONKURSI 

I ... ar "Grindeksu" 
Sveiki, mani gudrie konkursu mī

ļotāji! Ir pienācis laiks realizēt savas 
zināšanas un spējas ! Ta kā uz pagā
jušo konkursu jautājumiem pareizo 
atbilžu bija maz, nolēmu atkārtot 
konkursu par vitamīniem, jo, kā rā
da prakse, jums tie garšo. Un, pro
tams, lai nepieviltu jūsu cerības, iz
vēlēts ļoti labi visiem pazīstamais vi
tamīnu ražotājs. Bet tā kā daudziem 
pārsvarā ir zināma tikai "Grindek-
sa" "vitamīnu" darbība, iepazīsimies 
tuvāk: 

Uz maniem jautājumiem laipni 
piekrita atbildēt publiskās akciju sa
biedrības "Grindeks" Sabiedrisko at
tiecību nodaļas vadītāja Ingr ida 
Šmite un Tirdzniecības un mārke
tinga departamenta Vitamīnu pro
jekta vadītāja Kitija Blumfelde. 

- Kā radies firmas "Grindeks" 
nosaukums? Kāda ir uzņēmuma 
vēsture? 

Ingr īda Š m i t e : - Uzņēmums 
"Grindeks" dibināts 1991. gadā kā 
Latvijas Valsts medicīnisko preparā
tu pētniecības un ražošanas firma. 
Uzņēmuma nosaukumā likts pirmā 
latviešu izcelsmes farmaceita profe
sora Dāvida Hieronīma Grindeļa 
(1776 -1836) vārds. Uzņēmuma kā 
zāļu ražotāja vēsture skaitāma no 
1946.gada. Padomju laikā to pazina 
kā Latvijas Zinātņu akadēmijas Or
ganiskās sintēzes institūta Eksperi
mentālo rūpnīcu. 70. gados Organis
kās sintēzes institūtam pievienoja 
Rīgas Medicīnas preparātu rūpnīcu, 
bet 80. gadu vidū, uzņēmumiem ap
vienojoties, tas kļuva par vienu no 
lielākajiem zāļu pētniecības cen
triem bijušajā PSRS. 

- Kādi m e d i k a m e n t i un cik 
daudz t i ek r a ž o t i u z ņ ē m u m ā 
"Grindeks':? 

Ingrida Šmite: - Patlaban "Grin

deks" piedāvā vairāk nekā 110 me
dikamentu. To vidū ir gan bezrecep-
šu zāles, gan tikai pret ārsta izrak
stītu recepti saņemami ārstniecības 
līdzekļi. Statistika liecina, ka mūs
dienās cilvēki visbiežāk slimo ar kar-
dioloģiskām, onkoloģiskām un psi
hiskām slimībām, kā ari dažādām in
fekcijām. "Grindeks" piešķir priori
tāti zāļu grupu ražošanai, kas sais
tītas ar šo slimību ārstēšanu.Tās ir 
zāles sirds un asinsvadu slimību ār
stēšanai, psihotropās zāles, pretau-
dzēju līdzekļi, antibakteriālās zāles, 
gastroenteroloģiskie līdzekļi, kā ari 
slimnīcu vajadzībām tik nepiecieša
mie šķīdumi infūzijām un skalošanai. 
Uzņēmuma zāļu piedāvājumā nozī
mīgu vietu ieņem ari pretsāpju un 
pretiekaisuma zāles, pretsaaukstē-
šanās līdzekļi, vitamīni un tonizējo
ši līdzekļi. Būtisku produkcijas daļu 
sastāda ari zāļu aktīvās vielas, kas 
tālāk tiek izmantotas gatavo zāļu ra
žošanai daudzos pasaules farmacei
tiskajos uzņēmumos. 

"Grindeks" realizē ari vairāk ne
kā 70 Tallinas Farmaceitiskās rūp
nīcas produktu. 

- Vai uzņēmumam ir savi ori-
ģinālproduķti? 

Ingrida Šmite: - Uzņēmuma ori-
ģinālprodukti ir Mildronāts un Fto-
rafūrs. Mildronāts ir "Grindeks " 
sirds un asinsvadu līdzekļu grupas 
vadošais medikaments. Tas tiek pla
ši lietots gan kā recepšu medika
ments dažādu sirds un asinsvadu sli
mību ārstēšanā, gan darbspēju pa
augstināšanai pie fiziskas un garīgas 
pārslodzes. Preparātu 70.gadu vidū 
izstrādāja Latvijas Zinātņu akadēmi
jas Organiskās sintēzes institūta zi
nātnieku kolektīvs. Ftora/ūrs ir pret-
vēža līdzekļu grupas medikaments, 
ko lieto ļaundabīgu audzēju ārstēša-

... ar "Jumavu 

nai. Tas tika radīts 1964.gadā Latvi
jas Zinātņu akadēmijas Organiskās 
sintēzes institūtā, ko uzskata par bū
tisku ķīmijterapijas attīstībā. 

- "Grindeks" medikament i ir 
labi pazīstami Latvijā, bet vai t ie 
zināmi ari ārzemēs? Kādi ir uz
ņēmuma sadarbības partneri ār
valstīs? 

Ingrīda Šmite: - "Grindeks" ie
vērojamākie sadarbības partneri ir 
Japānas, ASV Lielbritānijas, Franci
jas un Zviedrijas farmaceitiskie uz
ņēmumi. Nozīmīgākie no tiem ir Ja
pānas farmaceitiskās kompānijas 
"Taiho Pharmaceutical" un "Iskra 
industry", ar kurām 1972.gadā tika 
parakstīts līgums par "Grindeks" 
oriģinālā pretvēža preparāta Ftora-
fūrs piegādi. Mūsu uzņēmums gu
vis atzinību kvalitātes ziņā prasīgajā 
Japānas tirgū. Ftorafūrs ir viens no 
vadošajiem pretvēža preparātiem Ja
pānā. Patlaban uz šo valsti tiek eks
portēti 14% "Grindeks" realizētās 
produkcijas. 

Savukārt ar ASV farmaceitisko 
kompāniju "Johnson&Johnson" sa
darbība tika uzsākta 1995.gadā, pa
kojot un izplatot Baltijas valstīs un 
Baltkrievijā tās oriģinālproduktu Tai-
lenolu. Šobrīd tas jau ir iekarojis sta
bilas pozīcijas Latvijas un Lietuvas 
zāļu tirgū. "Grindeks" ražo, pako un 
izplata ari citu jau minēto valstu sa
darbības partneru produkciju. 

- Patlaban aptiekās tiek pie
dāvāts plašs vitamīnu klāsts. Ar 
ko raksturīgi "Grindeks" ražo
tie vitarnīni? 

Kitija Blumfelde: - Grindeviti 
ir augstas kvalitātes vitamīnu un mi
nerālvielu kompleksi, kuru devas ir 
pieskaņotas mūsu uztura tradīcijām. 
Tie domāti tieši Baltijas klimatiska
jos apstākļos dzīvojošiem cilvēkiem. 

f f 

"Tam, kurš prot lasīt, paveras lieli 
darbi, fantastiskas iespējas, brīnum
skaista, saturīga un laimīga dzīve." 

(O.Hakslijs) 

Sveiciens visiem grāmatu mī
ļiem! Kamēr vēl pavasaris kavējas, 
kamēr vēl saulīte nevilina mūs no
doties garām pastaigām svaigā gai
sā, pakavēsimies pie labām grāma
tām, ieāvuši siltās vilnas zeķēs sa
mirkušās kājas un dzerot siltu tēju. 

Grāmatu apgāds "Jumava", rūpē
joties par visiem lasītājiem, ir laidis 
klajā virkni ļoti interesantu un no
derīgu grāmatu. 

Mazliet par dažām no tām! 

Džordžs Soross, Bairons Vīns 
un Kristīna Koena ir brīnišķīgā 
izdevuma "SOROSS PAR SORO
SU" autori. Grāmatas pamatā ir pa
plašināta intervija, ko Dž. Soross ir 
sniedzis K. Koenai, vācu valodā iz
nākošā Frankfurter Allgemine Zei-
tung žurnālistei. Pirmajā daļā aplū
kota Dž. Sorosa personības izveide 
un kā fondu direktora karjera, izman
tojot senam draugam - B. Vīnam -
sniegtās intervijas, savukārt otrajā 
daļā varam lasīt Dž. Sorosa politis
kos uzskatus un uzzināt par viņa 
filantropa karjeru. Dž. Soross ru
nā ne vien par savām veiksmēm, 
bet ari par neveiksmēm. Grāma
tas pielikumā atrodama Dž. Soro
sa darbu izlase, kurā varam lasīt par 
sabiedrību - atklātu un slēgtu, orga
nisku, par tradicionālās, kritiskās do
māšanas veidu u. c. 

Ieteiktu pasteigties, kamēr vēl 
grāmatnīcu plauktus rotā patiesi la
ba grāmata - "TAVS ZEMAPZI
ŅAS SPĒKS". Tās autors Džozefs 
Mērfijs stāsta, kā radoši izmantot 
zemapziņas spēku, lai sasniegtu to, 
pēc kā vienmēr tiecamies. Grāma

tas iesākumā likts 0. Hakslija teik
tais: "Tam, kurš prot lasīt, paveras 
lieli darbi, fantastiskas iespējas, brī
numskaista, saturīga un laimīga dzī
ve." Grāmatas autors apgalvo, ka " 
šī grāmata izskaidros, kā jūsu domā
šanas ieradumi un iztēles ainas vei
do un nosaka jūsu likteni, jo cilvēka 
būtība ir identiska viņa zemapziņas 
saturam. Sī grāmata piešķirs jums 
spēku sasniegt to stāvokli, ko esat pel
nījuši, tā dos jums spēku uzveikt vi
sas grūtības, atbrīvos no visām dvē
seles un fiziskajām ciešanām un pa
rādīs taisnu ceļu uz brīvību, laimi un 
dvēseles mieru. Zemapziņas brīnum
darītājs spēks sniegs jums izveseļoša
nos un pamodinās jūsos jaunus spē
kus. Pārvaldot savas dvēseles spēkus, 
jūs atbrīvosieties no tūkstoš bailēm un 
raizēm, kas tagad tur jūs savā varā, 
un jums atvērsies vārti uz dzīvi, kur 
valda dvēseles brīvība.." 

Interesantā poligrāfiskā izpildīju
mā mūs iepriecina Monikas Zīles 
stāsts "VASARAS N A M I Ņ Š " . 
Meklējiet šo grāma-

Grindevits līnija pašreiz ietver 
desmit produktus. Te var atrast pie
mērotus vitamīnus gan bērniem, gan 
pieaugušajiem gan ikdienai, gan īpa
šiem gadījumiem. Ir plašas izvēles 
iespējas. 

- Raksturojiet uzņēmuma jau
nāko produkciju, ku ru apt iekās 
piedāvā bez receptēm. 

Kitija Blumfelde: - "Grindeks" 
sadarbībā ar Zviedrijas firmu "Lego-
san AB" ir izveidojis jaunu produk
tu līniju - Grinvitals. Tie ir tonizējo
ši līdzekļi, kas kopā ar vitamīniem 
un minerālvielām satur arī dažādus 
bioloģiski aktīvus augu valsts pre
parātus (žeņšeņa un ginka ekstrak
tus, ķiplokus u.c.) un bišu produk
tus. 

Jaunākie no tiem ir Grinvitals sie
vietes labsajūtai un veselībai un Grin
vitals vīrietim ar aktīvu dzīvesveidu, 
kuri ir ārstniecības augu, bišu pro
duktu, vitamīnu un minerālvielu 
kombinēti preparāti. Abi darbojas to
nizējoši, stiprina organismu, mazina 
nogurumu. Grinvitals sievietei labvē
līgi ietekmē olnīcu funkciju un at
vieglo nepatīkamās sajūtas mens
truāciju laikā. 

Šoreiz, ņemot vērā to, ka mums 
bija ilgstošs pārtraukums un jūs esat 
labi atslābinājušies, jums speciāli sa
gatavoti grūti jautājumi. Bet līdz ar 
to arī balvas ir atbilstošas. Tās no
teikti palīdzēs atjaunot spēkus, uz
labot veselību, garastāvokli un ar pil
nu tvaiku šķelt tālāk zināšanu granī
tu. Atgādinām, ka balvu skaits ir ie
robežots un tās saņems tikai pirmie 
pieci pareizo atbilžu autori, Tāpēc do
mājiet ātri, un mēs gaidīsim atbildes 
nedēļu pēc numura izdošanas datu
ma ! Savas atbildes sūtiet uz redak
ciju Raiņa bulv. 19,136. telpu vai pa 
e-pastu: esJo_zinu@mail.com 

tu grāmatnīcās, noglāstiet vāku, un 
jūs sajutīsiet vasaras siltumu, bet in
teresantākais un vērtīgākais ir atro
dams aiz vāka... 

"Vasaras namiņš" ir stāsts par 
mūslaiku Latvijas dzīves norisēm, 
par varas un naudas lomu katra cil
vēka dzīvē, par uzticību un nodevī
bu, par mīlestību, kas vieno un ļauj 
pārdzīvot pat vissmagākos brīžus. 

Rakstniece M. Zīle ir ari žurnā
liste, Saeimas deputāte, kuras pro
zas un dramaturģijas darbi ir guvuši 
lielu lasītāju atsaucību un populari
tāti. 

Salamans Rušdi (dz. 1947. g.) 
neapšaubāmi ir XX gadsimta skan
dalozākais un ari viens no ģeniālā
kajiem rakstniekiem, kura darbi 
"Gr imuss" , "Pusnakts bērni" , 
"Kauns", "Sātaniskās Vārsmas", 
"Harūns un stāstu jūra", "Maura pē
dējā nopūta", "Zeme viņai zem kā
jām" ieņem īpašu vietu pasaules li
teratūras kopainā. 

Apgādā "Jumava" ir izdots vina 
romāns "PUSNAKTS 
BĒRNI", kas ir ģime
nes sāga, kurā ataino-

Konkurss: 

Un, protams, kā jau katru reizi, 
es ar lielu prieku paziņoju pagājušā 
konkursa uzvarētājus. Bet vispirms 
gribētos atvainoties par neprecizitāti 
pagājušajā numurā. Kafijas LAVAZ-
ZA izplatītājs Latvijā pašlaik ir fir
ma "Itāļu kafija", nevis firma 
"G.B.E.", kas ir iepriekšējais šīs fir
mas nosaukums. Tātad par mūsu uz
varētājām kļuvušas: 

Jau pieredzējusī cīņās ar nezinā
mo - Alksninja (Jeļena Petroviče-
va) (LU, Ķīmijas fakultāte, 4. kurss) 
- I vieta. Centīgā un zinātgribošā 
Anna Gogele (LU, Filoloģijas fakul
tāte, 3. kurss) - II vieta. Un jauna 
veiksmīga dalībniece Ļuba Timo-
fejeva (RTU, Datorvadības, Elek
tronikas un Enerģētikas fakultāte, 2. 
kurss) - III vieta. Apsveicam!!! Sa
vas balvas (īstas itāļu kafijas LAVAZ-
ZA 250 gramīgo bundžu) varat sa
ņemt firmā "Itāļu kafija" K. Valde
māra ielā 106/108, tālr. 7-379090. Bet 
pareizās atbildes bija - 1 . c) (Cola ac-
cuminata), 2. d), 3. b), 4. c), 5. a). 

Un tātad kartēja kon
kursa jautājumi: 

1. Kādu augļu garšas ir Grinde-
vits C vitamīnam? 

2. Cik Grindevits vitamīnu kom
pleksi domāti bērniem? 

3. Cik produktus satur jaunā to
niku līnija Grinvitals? 

4. Kas ir ginks, un vai Latvijā tāds 
ir sastopams? 

5. Kuriem vitarriīniem piemīt an-
tioksidantu īpašības? 

jas veselas nācijas likteni. Galvenais 
varonis Salīms Sinajs piedzimst tie
ši tajā pusnaktī, kad tiek pasludināta 
Indijas neatkarība, un telepātiskas 
spējas viņu it kā saista ar vēl 1000 
citiem "pusnakts bērniem", šī saistī
ba arvien vairāk dzēš robežu starp 
šķitumu un realitāti... 

Romāns " P u s n a k t s b ē r n i " 
1981. gadā atnes autoram Bukera 
prēmiju, bet jau 1993. gadā šis ro
māns tiek atzīs par Booker of Boo-
kers' - proti, labāko no darbiem, kas 
25 gadu laikā saņēmuši šo prestižo 
balvu. 

Sagatavojusi -
ZANE STRODE 

OĻEGS DZENlTIS, 
LU ķīmijas fakultāte 

Brīvbiļete uz 
"Rīgu" 

1. Kurai "Jumavā" izdotajai grā
matai ir jauns, interesants poligrā
fisks izpildījums un kāds tas ir? 

2. Kas ir autors vārdiem: "Es ta
ču kļuvu par publisku tēlu tāpēc, lai 
veicinātu noteiktas idejas. Tagad ma
niem līdzstrādniekiem, gan man 
pašam rodas jautājums, vai fondu 
tīkls un arī viss pārējais, ko es daru, 
nav tikai pašcildināšanās nolūkā da
rīts. Tas jau ir nopietni. Neesmu pa
sargāts no apsūdzības, ka veidoju per
sonības kultu tikai tāpēc, ka tas es
mu es, kas to dara. Liekas, pienācis 
brīdis apspiest savu atklātības vēlmi. 
Šai vajadzētu būt pēdējai reizei, kad 
es iedziļinos savā personībā tā, kā da
rīju šajā grāmatā." 

3. Par ko ir Dž. Mērfija grāmatas 
"Tavs zemapziņas spēks" pēdējā -
20. nodaļa? 

Lai jums veicas! 

Repertuārs līdz 10. 
aprīlim 

Esat aicināti uz filmu "Sibīrijas 
bā rddz in i s " (Krievija). Seanss: 
pīkst. 19.30 (izņemot 6. aprīli, kad 
pīkst. 19.00 būs poļu kino kluba pa
sākumi). 

Savas gaitas turpina animācijas 
filma "Rotaļlietu s tās ts 2" (ASV). 

Seansi: pīkst. 11.30; 1330; 15.00; 
17.30. 

Jaunajā zālē fantastisks trilleris 
"Astronauta s ieva" (ASV). 

Seansi: pīkst 14.00; 1630; 19.00; 
21.00. 

Uz iepriekšējā kino konkursa jau
tājumiem gandrīz pareizi atbildējis 
Teoloģijas fakultātes maģistrants 
Arnis Vilemsons: 

1. Filmas "Melnais kaķis, baltais 
kaķis" režisors Emīrs Kusturica uz
ņēmis sešas pilnmetrāžas filmas. 

2. Venēcijas kinofestivālā viņš sa
vulaik saņēmis balvu "Zelta lauva". 

3. Arnis kļūdījies, domādams, ka 
režisors pats ari komponē mūziku 
savām filmām. Līdz šim sadarbība bi
jusi ar Goranu Bregoviču. 

4. Taisnība, ka reiz jau E. Kustu
rica uzņēmis filmu par čigāniem 
"Čigānu laiks", bet "Melnais kaķis, 
baltais kaķis" ir pirmā komēdija vi
ņa radošajā biogrāfijā. 

Gaidām Arni redakc i jā pēc 
brīvbiļetes! 

Nākoša konkursa 
jautājumi ir šādi: 

1. Kas tēlo galveno vīrieša lomu 
filmā "Astronauta sieva"? 

2. Kādas filmas vēl ir aktiera ra
došajā biogrāfijā? 

3. Kas ir filmas režisors? 

mailto:esJo_zinu@mail.com
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KORPORĀCIJAS 

> " M a z ā s m i l ž u c ī n ā s " 
18. martā Rīgas Volejbola skolas telpās no

tika gadskārtējā studentu un studenšu kor
porāciju sporta diena, šogad tās nosaukums 
bija - "Mazās milžu cīņas". Šīs sporta spēles 
tiek organizētas jau ceturto gadu pēc kār
tas, un ir viens no diviem lielākajiem kopīga
jiem korporāciju sporta pasākumiem gadā -
ari vasarā notiek sporta dienas, kas tradicio
nāli tiek rīkotas Vecupes kempingā, Engures 
tuvumā. 

No 13 studenšu un 23 studentu 
korporācijām sporta spēlēs katru ga
du piedalās 10 -12 studenšu un 15 -
20 studentu korporācijas. Vasaras 
sporta dienās liela vieta tiek atvēlē
ta basketbolam, volejbolam, futbo
lam un citām komandu spēlēm, bet 
ziemas spēlēs uzsvars tiek likts uz 
dažnedažādām stafetēm, kuras ne 
vienmēr var uzskatīt par stafetēm 
tradicionālā izpratnē. 

Šogad, tāpat kā citus gadus, spor
ta spēles sākās ar "svinīgo daļu". 
Kad komandas bija nostājušās tradi
cionālajā ierindā - vecuma secībā pēc 
korporāciju dibināšanas gadiem, se
koja pasākuma vadītāja uzruna, ku
ras laikā svinīgi tika pārdurti trīs lieli 
baloni - katrs no tiem simbolizēja kā
du īpašību, kas nepieciešama spor
tistiem. Uzrunai sekoja komandu vi
zītkartes jeb priekšnesumi. Jāatzīst, 
ka šī daļa gadu gaitā ir progresējusi 

BALLE 

visvairāk. Šogad, lai izceltos, tikai ar 
iestudētu deju vien bija par maz. Te 
nu varēja redzēt, cik izdomas bagāti 
ir mūsu studenti. Priekšnesumi bija 
ļoti atšķirīgi - gan tādi, kas populari
zēja veselīgu dzīvesveidu, gan tādi, 
kas attēloja dalībnieku sportisko ga
ru un apņēmību, studenti gan dzie
dāja, gan dejoja Korporācijas "Fra-
ternitas Lataviensis" puiši bija iestu
dējuši striptīzu, kura beigās koman
das pārstāvji, visiem par pārsteigu
mu, palika tērpti vienīgi lielās autiņ
biksītēs. Jāatzīst, ka ari iepriekšējā 
gadā šīs komandas priekšnesums 
nespēja atstāt skatītājus vienaldzī
gus - puiši dejoja baletu baltās zeķu-
b iksēs . . . S tudenšu korporācija 
"Imeria" no palagiem bija izveidoju
si milzīgu pūķi, kas locījās un dejoja 
visas zāles garumā un atsauca atmi
ņā kādreiz televīzijā rādītus ķīniešu 
festivālus, kur viena no iecienītāka

jām maskām ir šādi pūķi. Balvu par 
vissievišķīgāko priekšnesumu izpel
nījās puiši no korporācijas "Patria", 
kas bija iestudējuši deju "Prāta vēt
ras" "Seksuālo čiekuru" pavadījumā. 

Kad katra komanda bija node
monstrējusi savu māksliniecisko va
rēšanu, varēja ķerties pie stafetēm. 
Organizatori bija parūpējušies par 
dažādām neparastām disciplīnām. 
Stafetē ar nosaukumu "Mēs zinām, 
kā", tradicionāli lecot ar maisu, bija 
jācenšas iemest parastu virtuves 
sūklīti plastmasas spainī. Neveik
smes gadījumā - "soda apļi". Vissa
režģītākā laikam bija stafete "Zelta 
deguns", kur ar degunu bija jāstumj 
spēļu automašīna. Organizatori sas
tapās ar negaidītām grūtībām, jo ro
taļu auto, ko ražotāji tik plašā klāstā 
piedāvā jaunās paaudzes izklaidēm, 
nemaz nav tik izturīgi, kā cerēts -
stafeti vairākkārtīgi nācās pārtraukt, 

jo vienam vai vairākiem auto bija ne
pieciešama tehniskā apkope. Skrie
šana pa pāriem ar kopā sasietām kā
jām nekādas grūtības gan nesagādā
ja. Pēdējo disciplīnu, kurā sacentās 
studentes, sauca ļoti intriģējoši -
"Zelta zummmm". Te vienai koman
das meitenei bija jātēlo bitīte, kas ar 
dziju aptin pārējās komandas dalīb
nieces, kas, kopā sastājušās, tēlo 
ozolu. Pēc tam ozols, lēni griežoties, 
ļauj bitītei atkal satīt dziju kamolā. 
Puiši gan nenodarbojās ar tik sieviš
ķīgām izpriecām - viņi vilka virvi. Tas 
nebūt nebija viegls uzdevums, jo uz
turēt sportisku garu piecas stundas 
pēc kārtas nav viegli. 

Kopumā sporta spēles bija labi ap
meklētas, nevienai komandai netrū
ka līdzjutēju. Par sportistu un līdz
jutēju uzmundrināšanu bija parūpē
jušās korporāciju "Dzintra", "Ime
ria" un "Staburadze" meitenes, kas 

Ķ ī m i ķ u t r a d ī c i j a s n e m i r s t i 
Sv Valentīna atrprps vakarā 24 Gutāne un sirdslauzējs docents A. tika starp diviem "tualetes papīra vī- gaisa baloi Sv. Valentīna atceres vakarā, 24. 

februāri, Ķīmijas fakultātē mīlestības 
un skaistuma dienā apvienojās stu
denti un pasniedzēji, lai kopā pava
dītu laiku, izklaidētos un vēlreiz iz
justu, kā mīlestība apvieno visus. Ar 
savu klātbūtni fakultātes studentus 
un viesus ŗjagodināja ĶF dekāns A. 
Zicmanis, skaistākā KF sekretāre V 

Gutāne un sirdslauzējs docents A. 
Actiņš, kā ari citi. Pēc tradīcijas tika 
ievēlēts populārākais Gada pāris. Ša
jā nominācijā balvas saņēma Kārlis 
Pajuste un Ilva Andersone (1. kurss). 
Klātesošajiem tika piedāvāta lielis
ka iespēja piedalīties visdažādākajos 
korikursos ar brīnišķīgām balvām. īs
ta, bezžēEga cīņa par šampanieti no-

I n 
Jul 

tika starp diviem "tualetes papīra vī
riem". King Kongs no vienas puses 
un Sniega Cilvēks no otras cīnījās 
Edz ekstravagantā "apģērba" nāvei. 
Šķiet, ka kādam tika norauts ne ti
kai papīrs . . . , jo agresīvais King 
Kongs ar kliedzieniem izskrēja uz 
skatuves, paņēma savu balvu un, 
turpinot uzvarētāja "dziesmu", pa
zuda nezināmā virzienā. Bet, tā kā 
viņš pats pazaudēja tikpat daudz ap
ģērba kā viņa pretinieks, tad kvalifi
cētā žūrija uzvarētāja laurus piešķī
ra abiem diviem - Anrijam Kirhne-
ram un Normundam Milčam. Un, lai 
tas apstiprinātos, viņiem bija jāsavāc 
sava "āda" no zāles grīdas virsmas. 
Vēl nenogurušam pārim bija iespēja 
pārbaudīt savu veiklību konkursā ar 

gaisa baloniem. Tā kā noteikumos 
nekādi ierobežojumi seksuālajā 
orientācijā nebija paredzēti, ari pā
rējie izfiksmojās līdz asarām. Inte
resanti, ka spēlē "Trakā bumba" tra
kā komanda ar traku nosaukumu 
"Trakās Zuzes" tomēr zaudēja, jo 
"Čaklām rokām" vienkārši palīdzē
ja Dievs un dzidrais prāts.. . 

Vakara turpinājumā notika modes 
šovs. Šogad savu brīnišķīgo kolek
ciju prezentēja jauna couturier - 3. 
kursa studente Inna Kudrjašova. Pal
dies viņai par atgādinājumu, ka 
skaistums izglābs pasauli! Uzmanī
bu piesaistīja modeļu realitāte, no-
slēpumainība, kā ari smukas meite
nes, kuras demonstrēja tērpus. 

Pēc šova tērpus varēja iegādāties 

bija iestudējušas interesantas kar-
sējmeiteņu dejas. 

Savelkot visus galus, izrādījās, ka 
kopvērtējumā pilnīgi vienādu punk
tu skaitu ieguvušas divas studentu 
korporācijas - "Patria" un "Latvia", 
kas tad ari dalīja pirmās/otrās vietas 
laurus. Trešajā vietā palika studen
tu korporācija no Jelgavas - "Frater-
nitas Imantica". Dāmu konkurencē 
pirmo vietu tāpat kā pagājušajā ga
dā ieguva korporācija "Dzintra", ot
ro vietu - "Daugaviete", bet trešo -
"Spīdola". 

Vakars noslēdzas studentu korpo
rācijai "Selonija" piederošajā namā, 
kas laipni vēra savas durvis gan no
gurušajiem sportistiem, gan līdzju
tējiem, gan tiesnešiem. 

Com! G U N T A E J A B A , 
studenšu korporācijas 
Dzintra t/l viceseniore 

izsolē, un šo iespēju labprāt izman
toja visi, kas vēlējās. Tās ari bija "ofi
ciālās" daļas beigas, tad sekoja de
jas. Ap četriem no rīta dejojošo pāru 
skaits samazinājās līdz diviem, un 
šķita, ka tusiņš ir galā, bet...Pilnīgi 
negaidīti (paldies DJ !) masu kustī
ba aktivizējās, un dejošana turpinā
jās - tagad jau cilvēki trakoja aplī vi
si kopā! Brīnos, no kurienes parādī
jās tāds spēks un izturība! Nezinu, 
cik ilgi tā turpinātos, bet atnāca ap
kopēja... Tikai skatuves tumšākajā 
stūri palika daži cilvēki, un tas bija 
labākais pierādījums, ka Amors to
nakt nav gulējis! 
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S t u d e n t u p a d o m e s l a p a 

dienat - POuKafeun 

Rokās lēni kūst saldējums 
Kādai lāstekai ir jāatstāj jumts 
Pinkaini suņi mīlas baudas meklē 
Cilvēki šurpu turpu tekalē 
Laikam tas ir pavasaris 

Plastilīnā palikusi blusas pēda 
Tad ta liela bēda 
Vai tad blusai nebūs lieka pēda 
Kuru uzlikt pazudušās pēdas vietā 
Bet Plastilīns ar godu nēsās savu jau
no rotu 

Uguns sasals krāsnī 
Balsināti griesti 
Vista dzemdē bērnu - mazu 
kengurēnu 
Krakovā ir tuksnesis 
Pastnieks mīnu atnesis 
Kāds uz plosta uzkāpis 
Tā šo stāstu uzsācis 
Man uz loga mārtiņrozes zied 

Plus ir mīnus 
Mīnus ir plus 
Blusas nav mēneši 
Gadi nav prusaki 
Radi man ir tāli 
Tagad man ir tikai divi brāli 
Eņģeļi nav cāļi tāpēc tie ir tik zaļi 
Kuģi kuģo tālus ceļus 
Viņiem pāri mākoņi veļas 
Kaut arī viss tik bezsakarīgs liekas 
Tam visam kādreiz jāsatiekas 
Tad salīdzinās katrs 
Vai tas kas bijis ir vēl tas pats 

Inese! 
Piedod, ka neierados, jo tavu vēs

tuli saņēmu desmit dienas vēlāk ne
kā vajadzētu. Es labprāt pieņemtu 
vēl kādu līdzīgu piedāvājumu. Bet 
šoreiz ziņu atstāj Studentu padomē 
pie ziņojumu dēļa, jo tur es esmu bie
žāk. 

Kō fukši par ģeogrāfu mafijas pārstāvjiem 
tapa jeb "Caur uguni un ūdeni" 

Ja 18. februāra vakarā jums, 
krietnie pilsoņi, gadītos ieklīst Al
berta ielā, tad nekādīgi neizdotos ne
pamanīt to faktu, ka Ģeogrāfijas un 
Zemes zinātņu fakultātē atkal notiek 
kārtējais pasākums. Spilgti gaismo
tie fakultātes logi un rosība visas Al
berta ielas garumā pārliecinātu jeb
kuru, pat visšaubīgāko no jums. 
Dažādas miesas būves, dzimuma, 
pārliecības, orientācijas (.. .ie
spējams...) studentijas pārstāvji 
stingrā (daži nu jau vairs ne tik 
stingrā) solī slāja pa šo slaveno ielu 
ar mērķi mesties jautrību virpulī. 
Taču, vērīgāk ieskatoties, starp šiem 
omulīgajiem studentiem varēja pa
manīt tādus kā nedrošības mākoņos 
tinušos tēlus. Viņu gausā gaita un no
lemtības ēna sejas vaibstos liecināja 
par to, ka šie ir visīstākie neizmir
stošās fukšu cilts pārstāvji, kuri 
drosmīgi dodas pildīt savu senču pa
ražas. Kļūt par pilntiesīgiem studen
tijas pārstāvjiem, proti, studentiem, 
izejot caur uguni un ūdeni. īsāk sa
kot, ģeogrāfos notika fuksene. 

Pirmais, ar ko atšķiras Ģeo
grāfijas fakultātes fuksenes no citu 
fakultāšu "Fukšu ballēm", ir tas, ka 
citur fuksētāji ir otrā kursa studen
ti, turpretim ģeogrāfos tie ir cetur
tie. Pateicoties tieši 4. kursam, fa
kultātes Studentu padomei, brālīgo 
fakultāšu studentiem u.c. darboties 
gribošajiem, tapa šis pasākums. 

Fukšu ērkšķainais ceļš iesākās 
vienā no pirmā stāva telpām. 
Jāpiezīmē, ka šī telpa kā fuksēšanas 
starta punkts tobrīd bija sevišķi 
piemērota, jo tā tika remontēta. 
Stāvēdami starp cementa maisiem 
un ķieģeļiem, tērpušies lauku prak
sei piemērotos spectērpos (ap
kārtējo Second Hand veikalu īpaš
nieki droši vien ilgi berzēja rokas pēc 
gūtās peļņas), fukši padevīgi no
klausījās fuksētāju "ceļavārdos" un, 
ļaudami savu seju apziest ar lūpu 
krāsu "Koķete", viens pēc otra 
devās tieši savu mocītāju rokās. Tas, 
kas ar viņiem notika tālāk, vēl ilgi 
paliks viņu atmiņās. 

Pēc gājiena pāri kvēlojošu ogļu 

kaudzei un laišanās lejā pa trosi no 
augstās sētas mūra, viņu asinīs bija 
jau pietiekams daudzums adrenalīna. 
Taču viņi vēl nenojauta, kas viņus sa

gaida tālāk. Izsprūkot cauri viltīgās 
čigānietes nagiem un ieejot 
nākamajā telpā, ikviena fukša sirds 
apmeta kūleni. Šī telpa līdzinājās 
čekas pagrabiem, bet fuksētāji 
daudz neatšķīrās no īstiem bendēm. 
No tur ienes gandrīz neviens 
neiznāca laukā sauss, jo "bendes" 
rukšus bez žēlastības mērcēja vannā 
ar šaubīga izskata ūdeni. Zļerk-
stošiem apaviem un pilošiem matu 
galiem fuksīši jau tika stūķēti uz jum
ta un nodoti kārtējā eksekutora 
ķetnās. Tad mocītāju maratona de
gošo stafetes lāpu pārņēma vies-
mocītāji no brālīgās Medicīnas fa
kultātes. 

Ar mazu atkāpīti gribētos pie
zīmēt, ka visā šajā rukšiem veltītajā 
murgā bija ari daži pozitīvi elemen
ti. Piemēram, fukši varēja pilnībā iz
baudīt to reto iespēju, kad pilnīgi 
legāli drīkstēja lēkt pa logu iekšā un 
ārā. Forši!!! 

Vieseksekutori no mediķiem iz
skatījās kā viena vienota komanda -
vienādos gaišzilos praķīšos un ce
purītēs. Tomēr daži savus briesmu 
darbus veica maskētā izskatā - uz 
galvas bija uzmaukti sarkanas drānas 
veidojumi (tādus izmanto ari banku 
laupītāji) tā, ka varēja saredzēt tikai 
acis. Fukšus "graizīja", zāļoja, zeļon-
koja un visādi citādi "ārstēja". Plus 
visam tam, viņiem bija "jādzemdē" 
vai "jādzimst". Līdz bezpulsa stadi
jai novesto fukšu galvās ausa maldīga 
cerība, ka ar to viss ari beigsies. Taču 
"atrakcijas" turpinājās fakultātes lie
lajā auditorijā. Redzot fukšu bālās se
jas, fuksētāji mazlietiņ apžēlojās par 
tiem. Katram fuksim uzdāvāja man
darīnu, lai pietiktu spēka nodot 
zvērestu, un Rīgas pilsētas karti, lai 
tie varētu atrast ceļu uz mājām. Ska
not fanfarām, fukši tika svinīgi 
nozvērināti, un. . . pilnīgi automātiski 
kļuva par s tudent iem šī vārda 
visīstākajā nozīmē. Pasākuma ofi
ciālo daļu noslēdza ģeogrāfu mafijas 
kopīga himnas nodziedāšana. 

Jaunizceptie studenti sajutās kā 
Leiputrijā, jo tika apčubināti, siltās 
dušās nomazgāti, ar saldu kliņģeri 
pabaroti un goda rakstiem apbalvo
ti. 

Līdz pat rīta gaismai ģeogrāfos 
nenorima līksme, kārtējo reizi liekot 
pārliecināties par fenomenālo 
ģeogrāfu mafijas pārstāvju prasmi 
jestri pavadīt laiku. 

Esmu pilnvarota visu izbijušo 
fukšu vārdā pateikties organizato
riem par visu, bet galvenais par to, 
ka neaizsūtījāt mūs pie tēviem. Pal
dies. 

ILZE BUŠA 

Pašpār
valdes 
zino! 
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Juridiskajā fakultātē 23.martā 

norisinājās jauno juristu iesvētīšana. 
Par to vairāk kādā no nākamajiem 
numuriem. 

Savukārt Pedagoģijas un psiho
loģijas fakultātē 6.aprilī norisinā
sies nu jau trešās Atklātās Pedago
gu Olimpiskās (APO)spēles. Tas ne
nozīmē, ka šajās spēlēs varēs pieda
līties tikai pedagogi, gaidīti tiek ari 
cierniņi no citām fakultātēm. Lai ie
gūtu informāciju par šo pasākumu, 
a tsūt ie t e-mailu uz 
ppfsp@eduinf.lu.lv. 

Ari Vētures un filosofijas fakul
t ā t ē 16.martā notika fukšu balle, un 
ari par to jūs varēsiet izlasīt kādā no 
nākamajiem avīzes numuriem. 

Pagaidām mūsu rokās ir visai 
skopa informācija par to, kas no
risinās dažādās fakultātēs, bet 
jūs to vara t labot , aktīvākie fa
kultāšu darboņi, jo n ā k a m ā s In
tu dienas notiks 5. aprīlī pulksten 
18 . 0 0 S tudentu padomes te lpās 
Ra iņa bu lvā r i 19, 126. t e lpā . 
Laipni lūgti! ^ 

•ty& A ' 

Jaunā LU Studentu padome 
LU Studentu padomes Vēlēša

nu komisija ziņo, ka 2.marta vē
lēšanās ievēlēti šādi LU Studen
tu padomes locekli: 

1. Nacionālā apvienība 
Ritvars Eglājs (Ģeogrāfijas un 

Zemes zinātņu fakultāte), 
Andris Klepers (Ģeogrāfijas un 

Zemes zinātņu fakultāte), 
Jānis Vaivars (Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultāte), 
Reinis Upenieks (Pedagoģijas 

un psiholoģijas fakultāte), 
Marija Abeltiņa (Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultāte) 

2. Dubultais saraksts 
Dīvs Reiznieks (Filoloģijas fa

kultāte), 
Edgars Jaunups (Juridiskā fa

kultāte), 
Juris Pūce (Juridiskā fakultāte), 
Aldis Gobzems Juridiskā fakul

tāte) 

3. Paisums 
Andis Malējs (Ekonomikas un 

vadības fakultāte), 
Inese Saiva (Ekonomikas un va

dības fakultāte), 
Kārlis Sproģis (Ekonomikas un 

vadības fakultāte), 
Ēriks Samulis (Ekonomikas un 

vadības fakultāte), 
Ieva Reinberga (Ekonomikas 

un vadības fakultāte), 
Ivo Berkolds (Ekonomikas un 

vadības fakultāte) 

4. Jāņi 
Daniels Buks-Vaivads Ju r i 

diskā fakultāte), 
Andris Millers (Juridiskā fakul

tāte) 

5. Savējie 
Ivars Lukaševičs (Vēstures un 

filozofijas fakultāte), 
Oskars Dilēvičs (Vēstures un fi

lozofijas fakultāte) 

6. Mazie oranžie 
Aivars Šmits (Fizikas un ma

temātikas fakultāte), 
Linards Kalvāns (Fizikas un 

matemātikas fakultāte), 
Inguna Mīnusa (Fizikas un ma

temātikas fakultāte) 

7. Kosmosa noslēpumu 
zinātājs 
Oskars Rozenkopfs (Bioloģijas 

fakultāte), 
Kaspars Abersons (Bioloģijas 

fakultāte), 
Ilze Buša (Ģeogrāfijas un Zemes 

zinātņu fakultāte) 

Kopš vēlēšanām un jaunās LU 
Studentu padomes darba sākuma jau 
notikušas dažas pārmaiņas: no man
dāta atteicies Andris Klepers, kura 
vietā nācis nākamais Nacionālās ap
vienības kandidāts Andris Ločmanis 
(ari Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fa
kultāte), tāpat atteicies Andis Ma
lējs, ko aizstās Laura Nāburga (ari 
Ekonomikas un vadības fakultāte). 

RITVARS EGLĀJS 

Studenta Bankas 
konkurss visiem 
LU studentiem 

\ 

Pārmaiņas, pārmaiņas un vēlreiz 
pārmaiņas... To mūsu dzīvē ir tik 
daudz, bet vēl vairāk katram no 
mums to vēl būs! 

Un lūk, vēl viena pārmaiņa. La
ba. Ir sācies jauns un pavisam ci
tāds konkurss, kurā Tev ir iespēja 
savā īpašumā (un valkāšanā) iegūt 
Studenta Bankas T-kreklu, kas ap
liecina, ka Tu esi aktīvs uz zinošs 
students, jo tāpat vien vēl neviens 
to nav saņēmis. 

Tatad_katrā kārtā būs pāris jau
tājumu, īsas un konkrētas atbildes 
uz tiem Tev būs pašam jāraksta un 
jāsūta uz KNZ_pasts@yahoo.com 
vai jāienes Studentu padomē aplok
sne ar norādi KNZ. Katru reizi kāds 
pareizo atbilžu autors saņems bal
vu. Ja pareizi atbildēs vairāki stu
denti, tad kāda KNZ laimīga roka 
noteiks T-krekla nākamo īpašnie
ku. Bet neskumsti, ja Tev nepalai
mēsies, jo par katru pareizo atbildi 
Tu saņemsi punktus. Un pavasari 
tie, kas savāks lielāko punktu skai
tu, saņems īpašas balvas! 

Pirmās kārtas jautājumi 
ir šādi: 

1. Kas var būt katram studentam, 
bet ko nevar dabūt neviens profe
sors? 

2. Kādu jaunu Unibankas produk
tu par velti var saņemt un lietot katrs 
Studenta Bankas vai Unibankas 
maksājumu kartes īpašnieks? 

3. Ņujorkas pašvaldība ir izmisu
si, jo nezina, kur likt 8 tonnas metā
la - dažādu valstu monētas, kas sa
krājušās pilsētas kasē. 

Kā tās tur nonākušas? 

Vēlam Tev veiksmi un gaidām pa
reizās atbildes, 

TAVA UNIBANKA un KNZ 

mailto:ppfsp@eduinf.lu.lv
mailto:KNZ_pasts@yahoo.com


OTRDIENA, 2000. GADA 28. MARTS 
universitātes 

avize Pielikums 

DOMĀSIM KOPĀ 
Strīdi pašu 
mājās 
Vai vēlēšanas bija 
demokrātiskas? 

22. martā LU notika sēde, kurā 
piedalījās gan fakultāšu pašpārvalžu 
pārstāvji, gan bijušās un jaunievē
lētās Studentu padomes locekli, kā 
ari LU Senāta locekļi, lai kopīgi mek
lētu risinājumu it kā nelikumīgi no
tikušajām Studentu padomes vēlē
šanām. Studenti izteica neapmieri
nātību ar faktu, ka laicīgi netika iz
likti vēlēšanu saraksti, ka pie vēlē
šanām netika pielaisti nepilsoņi. Pār
stāvji no diviem noraidītajiem vēlē
šanu sarakstiem pauda protestu par, 
viņuprāt, šī noraidījuma nepamato
tību. Diskusija noritēja ar zināmu 
savstarpējas ironijas devu. Galu ga
lā izskanēja ari doma, ka iepriekšējā 
Studentu padome ievēlēta tikpat 
beztiesiski, cik tagadējā... Viedok
ļi par to, vai Studentu padomes 
vēlēšanas notikušas demokrā
tiski, bija dažādi, vienošanās 
šajā jautājumā netika pa
nākta un problēmas iz
skatīšanu nācās at
likt līdz nākamajai 
sēdei. 

IEPAZĪSIMIES 

"Musu prioritāte ir studenti" 

Pikets pret studentu līdzdalības maksu 
I I 

Mums nav vienalgaI 
Tāpat kā citur, arī pie Pulvertorņa LU studenti bija Latvijas studentijas 
vadošais un virzošais spēks 

S t u d e n t i n e v ē l a s vispārēju 
maksas augstāko izglītību un ir 
sašutuši , ka viņu viedokli neņem 
vē rā - t as secināms pēc 21.mar
ta s tudentu piketa pie Izglītības 
un zinātnes ministrijas. Piketā 
piedalījās ap pus tūks toš studen
tu, ku ru viedokli pauda saukli: 
"Ziema galā, CIMDIŅUs ārā!*', 
"Jo biezāka Šķēle, jo liesāks stu
den t s " , "Zeme vaid pēc valsts fi
n a n s ē t ā m studijām". 

Diemžēl ari pēc piketa izglītības 

Ministra (vidū) norādītā gaišā nākotne izraisa vien smieklus gan 
Latvijas Studentu apvienības prezidentē Sandrā Jansonē (kreisajā 
malā pie ministra pirksta), gan visos citos studentos 
un zinātnes ministrs Māris Vītols ne
atkāpās no maksas izglītības projek
tu virzīšanas uz valdību. Tāpēc tās 
pašas dienas vakarā LU Studentu pa
dome nolēma aicināt ministru atkāp
ties no amata. Neoficiāli avoti lieci
na, ka pēc ministru prezidenta An-

Nesen ievēlēta j a u n a Studen
tu padome, p a r tās pr iekšsēdē
tāju kļuvis Jur id iskās fakul tā tes 
3. kurša s tudents EDGARS JAU-
NUPS. "UA" aicināja Edgaru uz 
sarunu, vērtējot līdz š im paveik
to un ielūkojoties nāko tnes plā
nos. 

- Kādas ir jūsu in te reses brī
vajā laikā? 

- Pamatinterese jau kopš bērnī
bas man ir teātris, esmu spēlējis Pio
nieru pils Tautas teātri, un interese 
par teātri ir saglabājusies. 

-Vai ak t i e r a dotumi v a r node
rēt, lai k ļū tu p a r pr iekšsēdētā-
ju? 

-Neapšaubāmi, zināms talants ir 
prast pārliecināt. 

-Kas, j ū s u p r ā t , bija noteico
šais, kādē ļ t ikāt izvirzīts par Stu
dentu padomes pr iekšsēdētā ju? 

-Jāņem vērā, ka šobrīd ievēlētajā 
padomē ir ļoti maz studentu, kas dar
bojušies iepriekšējā padomē. Es pats 
jau četrus mēnešus iepriekš darbo
jos padomē, biju daudzmaz pieredzē
jis. Mani priekšsēdētāja amatam ie
teica Latvijas Studentu apvienības 
eksprezidents Andis Malējs - ari 
šis fakts par mani radīja iespaidu, ka 
ar mani var rēķināties, ka esmu pie
tiekami pieredzējis, atbilstu šim 
amatam. 

- Vai p i rms s t ā šanās a m a t ā bi
j a jā iesniedz savi darbības pro
jekt i? 

- Procedūra nav tik sarežģīta. 
Pirms vēlēšanām students uzstājas 
ar runu, kurā izklāsta savas pozīci
jas. Runā es vairāk vai mazāk ieski
cēju savas prioritātes. 

-Vai j ū s apmier ināja iepriek
šējās S t u d e n t u padomes darbī
ba? 

-Pamatā apmierina, varbūt ir at
sevišķas lietas, ko es vēlētos paveikt 
citādāk. 

Fagājušais gads bija iezīmīgs ar 
studentu demonstrācijām, kas bija 
pirmo reizi Latvijas vēsturē. Studen
tu padomes loma šajos pasākumos 
neapšaubāmi bija nozīmīga. Studen
tu padome piedalījusies ari LU 80 ga
du jubilejas organizēšanā. Tie ir no

zīmīgi pasākumi, kas prasa ļoti daudz 
darba, enerģijas; domāju, ka cilvēki 
no Studentu padomes ar šiem uzde
vumiem godam tika galā. 

- Vai j u m s b ū s p i e t i e k a m i 
daudz laika, ko veltīt padomes 
priekšsēdētāja darbam? 

-Noteikti, un, ja laika trūks, tad 
nāksies atteikties no kaut kā cita. 
Dotajā brīdī priekšsēdētāja amats ir 
prioritāte. Ceru, ka nevajadzēs at
teikties no manas pastāvīgās darba
vietas, bet, ja būs tāda nepiecieša
mība, esmu gatavs to darīt. Kā teica 
profesors Juris Zaķis, studenti Zie
meļvalstīs šādā gadījumā pat ņemot 
akadēmisko atvaļinājumu. 

- Ko jū s vēlētos a k c e n t ē t jau
nās padomes darbībā? 

- Svarīgi padomei ir nekavējoties 
reaģēt uz dažādiem procesiem. Tas 
jau tika pierādīts, kad padome neka
vējoties reaģēja uz valdības lēmumu 
par līdzdalības maksājumu ieviešanu 
augstākajai izglītībai ar konkrētu dar
bību - piketu pie Izglītības un zināt
nes ministrijas. Tiklīdz notiek kas 
tāds, kas skar studentu intereses, vai 
ari gadījumos, kad studentu viedok
lis netiek ņemts vērā, reakcijai jā
būt momentānai. 

Ļoti svarīga ir publiskā tēla vei
došana pašā Universitātes iekšienē. 
Studentiem jāskaidro, ar ko padome 
nodarbojas - ka mūsu vienīgā funk
cija nav tirgot braukšanas kartiņas. 
Mēs varam ietekmēt daudzus būtis
kus procesus, esam pārstāvniecības 
orgāns gan Universitātē, gan sabied
rībā kopumā. 

Šis gads būs iezīmīgs ar rektora 
vēlēšanām, svarīgi ir izvērtēt iespē
jamos kandidātus, respektējot stu
dentu intereses. Ņemot vērā, ka stu
denti ir piektā daļa no Satversmes 
sapulces locekļiem, esam pietiekoši 
ietekmīgs spēks, lai vēlēšanās no
spēlētu būtisku lomu. 

- Vai kāds s t rādā pie Studentu 
padomes publiskā tē la veidoša-

i ? 

Šajā Studentu padomē ir cilvēki, 
kas izteikuši nopietnu interesi par šo 
jautājumu un ir gatavi strādāt šajā 
virzienā. 

Tuvākajā laikā tiks veidota Stū

ri as.' 

dentu padomes mājas lapa; mūsu 
globalizācijas un kompjuterizācijas 
laikmetā tā ir liela iespēja padarīt in
formāciju pieejamu ļoti lielai sabied
rības daļai. 

Jāņem vērā, ka esam ļoti liela 
augstskola un Universitātē studējo
šo īpatsvars ir 40% no kopīgā studē
jošo skaita valstī. LU ir īpašā statu
sā, daudzas augstskolas dzimušas 
tieši šeit; mums ir zināma misijas ap
ziņa. Nav iemesla, kāpēc studenti 
nevarētu aicināt uz kopīgām disku
sijām amatpersonas, politiķus. Dis
kusija varētu būt gan risinājums kā
dai problēmai, gan ari publiskā tēla 
veidošana. Padome pievērstu sev 
uzmanību un atgādinātu studentiem, 
ka ir kāds, kas cīnās par kopīgajām 
interesēm. 

- Vai publiskā tē la veidošanā 
ietilpst ari prese un radio? 

- Ceru, ka Studentu radio tiks vei
dots tāds, kurā tiktu pārstāvētas ne 
vien jauniešu, bet ari konkrēti stu
dentijas intereses. 

Attiecībā uz presi - domājam par 
kādu veiksmīgāku sadarbību ar 
"Universitātes Avīzi". Vēlētos, lai in
formācija presē būtu studentus in
teresējoša, pilnvērtīga, lai tajā būtu 
atspoguļotas Studentu padomes ak
tivitātes. 

- Vai pats lasāt "Universi tātes 
Avīzi"? 

- Jā, es lasu šo avīzi. Laikraksts 
viennozīmīgi ir nepieciešams. Satu
riskajā ziņā avīzē ir veiksmīgas lie
tas, tādas kā intervijas, aktualitātes. 
Es vairāk vēlētos, lai laikrakstā tik
tu atsevišķi izdalītas aktivitātes fa
kultātēs. Fakultāšu mums nav tik 
daudz; varētu norādīt uz problēmām 
atsevišķās fakultātēs, meklēt risinā
juma ceļus. Iespējams, ka "UA" šā
dā veidā varētu veicināt fakultāšu sa
darbību. 

Būtiski, ka laikraksts ir visiem 
pieejams un bezmaksas - tas tieši 
norāda, ka tas ir izdevums studen
tiem, ka ar to netiek pelnīta nauda, 
ka prioritāte ir cita. 

- Vai ir bijusi sadarbība ar lī
dz īgām organizāci jām k ā Stu
den tu padome ā rzemēs? 

- Šāda sadarbība ir bijusi. Es ar 

kolēģiem no tagadējās Studentu pa
domes, bijušo priekšsēdētāju Ilonu 
Baudu un Elitu Baklāni, bijām aiz
braukuši uz Kaunas Tehniskās uni
versitātes Studentu pašpārvaldes 
septiņu gadu jubilejas pasākumu; tā 
bija mana pirmā iepazīšanās vairāk 
vai mazāk starptautiskā apritē. 

Labi, ka ir tāda iespēja pārņemt 
labāko no citu pieredzes; izmantojot 
to, var mēģināt veidot savu modeli. 

Kaunā jubilejas pasākums bija ļoti 
labi noorganizēts; tas izdevās ļoti 
dzīvs, mājīgs, nebija nekādu šaubu, 
ka tas ir studentisks pasākums. Ļo
ti būtiski ir spēt radīt šādu noskaņu. 

- Vai jaunajā Studentu pado
m ē būs cilvēki no iepriekšējā pa
domes sastāva? 

- Studentu padomes sastāvs tiek 
būtiski mainīts. Vēlēšanu rezultātā 
17 cilvēki nāk klāt no jauna, astoņi 
ir no iepriekšējās padomes. Mums 
izveidojusies laba sadarbība ar ie
priekšējo padomes prezidiju. Pastāv 
šī iespēja mantot pozitīvu pieredzi. 
Protams, esam nākuši ar savām do
mām, koncepciju, kura mums tomēr 
būs prioritāte. Nevienam padomē 
nav tāds pārsvars, lai viņš varētu kā 
noteicošo izvirzīt tikai savu viedok
li; strādāt kopā ir interešu saskaņo
šanas un kompromisa māksla. 

- Vai sadarbosieties a r studen
t iem no malas, kuri nav padomē? 

- Svarīgi ir radīt informācijas pie
ejamību, lai studenti varētu nākt uz 
padomi ar savu viedokli un idejām. 
Savā darbībā pēc iespējas vairāk cen
tīšos panākt, lai Studentu padomes 
darbībā tiktu iesaistīts pēc iespējas 
plašāks studentu loks. Ļoti būtiska 
ir sadarbība ar fakultāšu pašpārval
dēm. Mūsu prioritāte ir studenti. 

- Jūsuprāt , s tudent iem ir va
ra un spēks... 

- Studentam jāspēj apzināties, ka 
viņš var daudz ko panākt. Svarīgi bū
tu izveidot reālu sadarbības modeli 
ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

-Kas ir pamatā sekmīgam Stu
dentu padomes darbam? 

- Milzīga nozīme ir aktivitātei, 
konkrētai darbībai. Svarīga ir veik
smīga sadarbība ar Universitātes va
dību, Latvijas Studentu apvienību. 

dra Šķēles rīkojuma vispārējas mak
sas izglītības projektus plānots val
dībā izskatīt jau 28.martā. Tā ka cīņa 
nav galā. 

RITVARS EGLĀJS 

Edgars Jaunups 
Vajadzētu izmantot jebkuru iespēju 
kontaktēties ar amatpersonām, po
litiķiem, skaidrot savu viedokli. Jo 
lielāka būs aktivitāte, jo pozitīvāks 
rezultāts. 

- Kādi bū tu iespējamie r i ska 
moment i Studentu padomes dar
bā? 

- Nedrīkst atlikt viedokļu pauša
nas brīdi, atlikt problēmas risināju
mu. Slikti, ja nav pietiekoši daudz in
formācijas par Studentu padomi, stu
denti dažreiz pat nezina, ka šāda sa
biedriska organizācija pastāv, ar ko 
tā nodarbojas. 

- Vai, jūsuprā t , s tudent i ir pie
tiekoši aktīvi? 

- Lai gan studentiem ir pietieko
ši liela slodze, aktivitāte būtu vēla
ma daudz lielāka, piemēram, pado
mes vēlēšanās. Ceru, ka manas pre
zidentūras laikā studentu aktivitāte 
pieaugs, katrā ziņā tā būs viena no 
prioritātēm, uz ko es tiekšos. 

- Vai būtu kāds novēlējums pa
šam sev? 

- Sev es varētu novēlēt veiksmi 
un izdošanos, jo enerģijas, es ceru, 
man pietiks. 

Intervējusi - ANDA LASE 


