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25. aprīlī LU Filoloģijas fakultātē notika akcija "Māk
slinieki.- nacionālajai filoloģijai". Tika atklāta māksli
nieces īras Rozentāles glezna "Vējā" un foajē. 

Dekāne Janīna Kursīte pauda gandarījumu par jaukajām pār
maiņām, kas savukārt varētu rosināt jaunām idejām ari nākot
nē. Uzrunu teica rektors Juris Zaķis; viņš pateicās mākslinie
cei Irai Rozentālei un pauda domu, ka ne mirkli nav šaubījies 
atbalstīt šo projektu. Laiks ies, bet šādas vērtības paliks. Iz
skanēja vēlējums, lai jebkura telpa tiktu humanitāri sakārtota, 
lai šis projekts rosinātu kļūt harmoniskākām ari citām fakultā
tēm. 

Ienāciet Filoloģijas fakultātē - tajā ir pavasara svaigums un 
košums. 

ANDA LASE II 

Dāvinājums no 
Ķīnas vēstnieka 

Topošie sinologipriecājas par jaunieguvumiem 

Maija komeršs Koknesē uz Staburaga 1935. gadā 

12. aprīlī tika atzīmēta desmitā studenšu korporā
cijas Imeria gadadiena kopš atjaunošanās Latvijā. Šī 
gadadiena liek pārdomāt un atcerēties studenšu kor
porācijas Imeria dibināšanu. 

XX gadsimta sākumā līdz ar Latvijas Universitātes nodi
bināšanos palieunājās sievietes kā sociāli aktīvas sabiedrī
bas locekles loma. Strauji palielinājās studenšu skaits, Rīgā 
ieradās meitenes no tuvākiem un tālākiem Latvijas nova
diem. Tomēr latviešu studentes tēls tajā laikā vēl tikai vei
dojās, tam nebija sava noteikta un atzīta vieta akadēmiskajā 
saimē un sabiedrībā. Satiekoties studentēm ar vienādiem 
centieniem un ideāliem, radās doma par jaunu organizāciju 
izveidi, kas pulcinātu meitenes ar kopējiem akadēmiskiem 
mērķiem un vienotu nacionālās identitātes apziņu. Tika iz
veidotas internas, akadēmiskas mūža organizācijas - stu
denšu korporācijas. 

1924. gada 19. novembri tika nodibināta studenšu korpo
rācija Imeria. To dibināja divpadsmit uzņēmīgas studentes 
no Latvijas Universitātes, pārsvarā Medicīnas fakultātes. Di
binātāja Erna Vilde ieteica korporācijas nosaukumu - Ime
ria. Tas radies no upes Imeras (tagad - Jumaras) nosauku
ma. Tā ir viena no tām Latvijas upēm, kas neizžūst vasarā 
un neaizsalst ziemā. Indriķa hronikā ir minēts sens latgaļu 
un lībiešu novads "Imera", kas atradies uz ziemeļiem no 
Trikātas un uz dienvidiem no Sakalas (tagadējā Igaunijas 
teritorija), Imeras upes krastos. Studenšu korporācijas Ime
ria devīzes ir - "Tautietei - Zinātnei" un "Viena par visām 
un visas par vienu". Sākotnēji studenšu korporācijas netika 
sabiedrībā plaši atzītas un atbalstītas. Lai koordinētu stu
denšu korporāciju tālāko darbību un panāktu kopīgu mērķu 
sasniegšanu (studenšu korporāciju pozitīvā tēla tālāku piln
veidošanu), pastāvošās studenšu korporācijas (s!k! Dauga-
viete, s!k! Gundega, s!k! Dzintra, s!k! Imeria) 1924. gadā 
vienojās par Studenšu Prezidiju Konventa dibināšanu, kas 
tika izdarīts 1927. gadā. 

1940. gada 13. jūlijā ar Latvijas Padomju Sociālistiskās 
Republikas valdības lēmumu s!k! Imeria līdz ar daudzām 
citām nacionālām organizācijām tika slēgta. Tomēr draudzī
bas saites, kas saistīja imerietes, bija daudz stiprākas gan 

Sadarbība ar Zviedrijas 
augstskolām 

Augsti viesi Vācijas -
Latvijas Sociālzinātniskajā 
centrā 

Starptautiska vasaras 
universitāte - 2. Ipp. 

Viņi ir tepat... 

Iepazīsimies ar 
netradicionālajiem 
datorikiem - 4. Ipp. 

Ilze Druviņa Vācijā 
ieinteresējusies parfemīno 
teoloģiju ... - 5. Ipp. 

14. maijs - Mātes diena 
Ilgi, ilgi nevarēju 
Uzminēt, kas manā sirdī 
Licis saldi skumjo prieku -
Ilgoties pēc zilām tālēm. 
Tagad zinu: Klēpī slēpies, 
Zīzdams maigu, baltu krūti, 
Saņēmu uz mūžu mūžiem 
To no mātes zilām acīm, 
Mīlas pilnām zilām acīm. 

(Jānis Jaunsudrabiņš) 

Mātes diena vēsturē 

Mātes dienu sākuši svinēt jau pirms vairākiem tūk
stošiem gadu. 

Vieni no pirmajiem svētkiem par godu mātei notika Āzi
jā, kur nozīmīga dieviete bija Sibilla - Debess un Zemes 
meita. Sibilla tika uzskatīta par visu dievu māti, un svētkus 
par godu viņai svinēja reizi gadā. 

Ari senajā Grieķijā bija dieviete - visu dievu māte. Ro
mā visu dievu mātei, sauktai "Lielā Māte", tika uzbūvēts 
templis, uz kuru tika nestas veltes. Romā svinības par godu 
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I Dāvinājums no Ķīnas vēstnieka 
I < i - ipp-

Vidū - vēstnieks Vans Kaiveņs 
26. aprīli LU Svešvalodu fakultā

tē viesojās Ķīnas Tautas Republikas 
vēstnieks Vans Kaiveņs, kurš svinī
gi nodeva fakultātei ķīniešu vārdnī
cas un citas grāmatas par ķīniešu kul
tūru. Ceremoniju atklāja profesore, 
sinoloģijas programmu vadītāja Jeļe-
na Staburova, uzsverot, ka grāmatas 
sarūpējusi Ķīnas Izglītības ministri
ja. Sadarbība LU un Ķīnas vēstnie
cības starpā notiek jau labu laiku, un 
Latvijas studentiem ir iespējas stu
dēt Ķīnā. Vēstnieks teica, ka vien
mēr izjutis īpašu cieņu pret LU un 
turpmāk centīsies palīdzēt pēc iespē
jas vairāk LU studentiem apgūt Ķī
nas kultūru. Vēstniekam ir padomā 
ari citi pasākumi, kā, piemēram, pel
meņu gatavošana ķīniešu gaumē. 
Uzstājās ari rektors J. Zaķis, kurš ir 
izrādījis atbalstu Ķīnas studijām Lat
vijā un kuru ari personiski interesē 

ķīniešu kultūra. No personiskās pie
redzes rektors teica, ka Ķīnā tiek iz
rādīta ļoti liela cieņa pret universi
tātēm un augstāko izglītību, no kā 
Latvija varētu ņemt labu piemēru. 
Atzinību par dāvinājumu izteica Iz
glītības un zinātnes ministrijas pār
stāvji, bet īpaši silti pateicās dekāne 
I. Kramiņa, uzsverot, ka šis nav pir
mais Ķīnas valdības dāvinājums LU. 
I. Kramiņa teica, ka daudzi ķīnieši 
studē latviešu valodu un izrāda dzi
ļu interesi par tik mazu valsti kā Lat
vija. Grāmatas ir vērtīgas un tema
tiski dažādas - par Ķīnas vēsturi, fi-
losofiju, valodniecību, mākslu, lite
ratūru, kultūru utt. "Sinologs bez šā
dām grāmatām nevar dzīvot," teica 
Jeļena Staburova. LU var iegūt ba
kalaura grādu sinoloģijā. 

GATIS DILĀNS 

Starptautis
ka vasaras 
universitāte 

Vācijas Akadēmiskais apmai
ņas dienests (DAAD) sadarbībā 
ar Hāgenas Tālmācības univer
sitāti, Greifsvaldes universitāti, 
Hāgenas Tālmācības universitā
tes Rīgas studiju centru un Rī
gas Tehnisko universitāti no 28. 
jūnija līdz 12. jūlijam organizē 
starptautisku vasaras universi
tāti "Tilti, kurus ceļam, - tilti, pār 
kuriem ejam". 

Vasaras universitātes norises vie
ta: Rīgas Tehniskā universitāte. 

Vasaras universitātē aicināti pie
dalīties Latvijas, Lietuvas, Igaunijas 
un Vācijas augstskolu 2. un 3. kursa 
studenti ar labām vācu valodas zinā
šanām. Paredzamais dalībnieku 
skaits: 10 studenti no katras valsts. 

Pieteikšanās termiņš: 2000. ga
da 10. maijs (pasta zīmogs). 

Pieteikumi jāiesniedz: Hāgenas 
Tālmācības universitātes Rīgas stu
diju centrā, 

Rīgā, Kalku ielā 1,222. telpā, 
tālr.: 7-089012; 
fakss: 7-089312; 
e-mail: snikere@acad.latnet.lv 

MĀRA SNIĶERE, 
HTU Rīgas studiju centra 

vadītāja 

Sadarbība starp Zviedrijas 
un Latvijas augstskolām 

19. aprīlī notika LU un Stokhol
mas Karaliskā Tehniskā institūta 
pasniedzēju sanāksme, tajā tika 
apspriesti sadarbības rezultāti un 
attīstības iespējas nākotnē. 

Sadarbība starp LU Ģeogrāfijas 
un Zemes zinātņu fakultāti un KTI 
turpinās jau trīs gadus. Šīs sadar
bības rezultātā ap 70 daudzu val
stu studentu regulāri veic Latvi
jas vides pētījumus, izstrādā ma
ģistra darbus Latvijā. 

Sapulci atklāja dekāns profesors 
Māris Kļaviņš. Zinātnieki no Latvi
jas un Zviedrijas īsumā izklāstīja sa
vu pētījumu tēzes, projektus un stās
tīja par iespējām piedalīties vasaras 
kursos. 

SVANTE SKEPPSTRŌM no 
Zviedrijas: 

- Mums šeit ir ari projekts aug
snes piesārņojuma izpētē bijušās 
Rumbulas militārās lidostas terito
rijā; šis darbs ir ļoti interesants, jo 
tik intensīvs piesārņojums ir visai re
ti sastopams. 

Neraugoties uz daudzajām prob
lēmām, vides politika Latvijā pilnvei
dojas, un svarīgi ir ari tas, ka Latvi
jas zinātniekiem ir vēlme to pilnvei
dot. Latvijas nākotnē raugos optimis
tiski, ceru ka sadarbība starp abām 
augstskolām turpināsies - tas ari ir 
šīs programmas mērķis. Iespējams, 
ka vide Latvijā nav tik sakārtota kā 
Zviedrijā, tomēr ļoti interesanta mū
su zinātniekiem, ari Zviedrijas stu
dentiem tā ir lieliska pieredze apgūt 
jaunu valsti. Zviedrija ir ļoti ieinte
resēta, lai pēc iespējas vairāk studen
tu no Latvijas praktizētos pie mums. 

Vides Aizsardzības un Reģio
nālās Attīstības ministrijas teri
torijas plānošanas nodaļas vadī
tāja, absolvējusi Universitāti, 
mācījusies arī Rietumos, LAILA 
KULE: 

Sadarbība galvenokārt notiek ar 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, Bio
loģijas fakultāti. Tiklīdz tika nodibi
nāta ministrija, radās sadarbība ar 
Universitāti. Kontakti ir vairākos as

pektos - pirmkārt, mēs iesaistām 
pasniedzējus un citus speciālistus 
dažādos starptautiskos projektos. 
Plānošana kā specialitāte - tāda, kā
da tā ir tagad - izveidojās tikai pēc 
Latvijas neatkarības atgūšanas. Plā
nošana ārzemēs, protams, attīstīju
sies citādāk. Mēs cenšamies atbal
stīt sadarbību ar Rietumvalstīm. La
bā līmenī vides plānošana un aizsar
dzība ir, piemēram, Zviedrijā. Orga
nizējam dažādus kursus. Dažās no
zarēs spēcīgāki ir zviedri, dažās lat
vieši. Ļoti vērtīgi ir tas, ka pasnie
dzējiem kontaktējoties ir iespēja pa
augstināt savu kvalifikāciju. Ari stu
dentiem tiek organizēts starptautis
kais kurss. Ideja ir tāda, ka students, 
kurš beidz kursu, iegūst vispārēju 
pārskatu, vēlāk iespējama speciali
zācija. 

Baltijas valstīs plānošanas, paš
valdības jautājumi, arī zinātnieku sa
darbība ar ierēdņiem vai pašvaldību 
darbiniekiem ir diezgan veiksmīga. 
Nākotnē es vēlētos redzēt, ka tās 
trīs universitātes, kas nodarbojas ar 
plānošanu - Tehniskā universitāte, 
Lauksaimniecības universitāte un 
Latvijas Universitāte - vienotos un 
pārņemtu viena no otras labāko pie
redzi. 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zi
nātņu fakultātes DR. AGRITA 
BRIEDĒ: 

- Starptautiskajā maģistrantūras 
studijas programmā 'Vides inženie
rija un līdzsvarota infrastruktūra" pie
dalās 62 studenti no 22 dažādām pa
saules valstīm, to skaitā ari Latvija. 
Šīs studijas piedāvā plašu kursu spek
tru, starp kuriem ir, pie-mēram, Vi
des dinamika, Ekoloģiskais un vides 
novērtējums, Līdzsvarota pilsētvides 
un lauku vides attīstība. Ņemot vērā 
šo kursu specifiku, studentu teorē
tiskajā un praktiskajā apmācībā tika 
iesaistīti mācībspēki gan no LU (Ģeo
grāfijas un Zemes zinātņu, Bioloģi
jas fakultāte) un Vides modelēšanas 
centra (RTU), gan ari plašs speciā
listu loks no Vides un reģionālās at
tīstības ministrijas. Kā viens no gal-

Augsti viesi Vācijas - Latvijas 
Sociālzinātniskajā centrā 

Svante Skeppstrōm 
venajiem uzdevumiem, kas tika izvir
zīts studentu grupām, bija izvērtēt 
Rumbulas teritoriju gan no ekoloģis
kā viedokļa un vides piesārņojuma, 
gan teritoriālā plānojuma. Studentu 
darba rezultāti tiek publicēti KTH at
skaitēs, kurās tiek rezumēti ari prak
tiski ieteikumi. Pēc pašu studentu un 
pasniedzēju vērtējuma, šī prakse Lat
vijā ir viena no pirmajām sekmīgas sa
darbības iespējām, lai sadarbība vei
dotos daudzpusīgāka. 

ANDA LASE 

Tikšanās ar LU studentiem (no kreisas): prof. R.Šrēders (R.Schroder), 
prof. M.Kerners (M.Kerner), Vācijas bundestōga deputāts U.Heinrihs 
(U.Heinrich) 

Katru gadu trim mūsu valsts jau
niešiem Vācijas bundestāgs dod uni
kālu iespēju - strādāt praksi pie Vā
cijas bundestāga deputāta un papil
dus apmeklēt seminārus par Vācijas 
politisko un ekonomisko dzīvi, tik
ties ar Vācijas politiķiem un apmek
lēt valdības institūcijas Vācijā un Bri
selē. Turklāt, kā zina stāstīt komisi
jas locekļi, konkurss uz stipendiju ir 
niecīgs, šogad uz trim vietām pietei
cās tikai astoņi cilvēki. 

Lai izvēlētos vispiemērotākos sti
pendiātus šai bundestāga praktikan
tu programmai, Latviju katru gadu 
apmeklē trīs cilvēku liela delegāci
ja, kuru šogad vadīja tāda Vācijas po
litiskajā dzīvē ietekmīga persona kā 
FDP frakcijas sekretārs Ulrihs Hein-
rihs (Ulrich Heinrich). Delegācijā 
piedalījās ari bundestāga administrā
cijas vadītājs Pēteris Jungs (Peter 
fung) und Berlīnes Humbolta uni
versitātes vicerektors prof. Rihards 
Srēders (Richard Schrōder). 

Šoreiz augstie viesi izteica vēlmi 
apmeklēt Vācijas - Latvijas Sociālzi-
nātnisko centru, kur viņus sagaidīja 
Centra vadītājs Manfrēds Kerners 
(Manfred Kemer). Vēlāk notika dis
kusija ar Latvijas Universitātes stu
dentiem, kurā studējošā Latvijas jau
natne iztaujāja viesus par bundestā
ga praktikantu programmu, Vācijas 
politisko situāciju un situāciju Vāci
jas universitātēs. 

Humbolta universitātes vicerek
tors prof. Šrēders klātesošajiem pa
stāstīja par iespējām ārzemju mācīb
spēkiem strādāt Vācijas universitā
tēs. Izrādās, ārzemju speciālistiem 
ir neierobežotas iespējas pieteikties 
darbā un ari strādāt par lektoriem Vā
cijas universitātēs. Tam visam tikai 
viens priekšnoteikums: šim speciā
listam jābūt labākajam no visiem pre
tendentiem. Izraisījās diskusijas, vai 
ar šādu politiku netiekot palielināts 
bezdarbs pašu vāciešu starpā. Depu
tāts Heinrihs argumentēja - nē, glu
ži otrādi - Vācijas studenti šādi ie
gūstot vislabāko izglītību un, beidzot 
universitāti, ir konkurētspējīgi starp
tautiskajā darbaspēka tirgū. Tātad, 
jebkuram mūsu jaunajam speciālis
tam ir iespēja strādāt Vācijas univer
sitātēs. 

Ari tev, student, ir iespējas stu

dēt Vācijas universitātēs, kurās mā
cās jaunieši no visas pasaules. Vāci
jas - Latvijas sociālzinātniskajā cen
trā (vai DeLā, kā tos sauc studenti) 
tevi informēs par šīm iespējām. Dē
lā ir arī maza bibliotēka ar lieliskām 
vācu grāmatām par sociālzinātnis-
kām tēmām, turpat tu varēsi uzzi
nāt arī par bundestāga praktikantu 
programmu. 

DeLas bibliotēkas atvēršanas lai
ki: 

Pirmdien - piektdien no pīkst. 
14:00 līdz 18:00 

Mēs esam atrodami: Vēstures un 
filozofijas fakultātē, 4. stāvā, 77. un 
81. telpā. 

DeLa S S C 

Projekts dibināts 1997. gada sep
tembri ar Volkswagen fonda atbalstu 
Latvijas Universitātes, Berlīnes Brī
vās universitātes un Berlīnes Hum
bolta universitātes starpā. Projektā 
pirmajā vietā ir apmaiņas un zi
nātniskās jaunaudzes veicināšanas 
ideja. Pateicoties sešu mēnešu sti
pendijām, katru semestri diviem 
latvju studentiem un vienam Latvi
jas Universitātes lektoram tiek do
ta iespēja uzturēties Berlīnē. Savu
kārt viens Berlīnes universitātes pa
sniedzējs katru semestri uzturas un 
pasniedz Latvijas Universitātē. Šajā 
semestrī projekta ietvaros Latvijas 
Universitātē uzturas Berlīnes Brī
vās universitātes doktorante Aino 
Banvarta (Aino Bannwart), kura la
sa lekcijas par Vācijas ārpolitiku pēc 
1990. gada, par neitrālajām valstīm 
Eiropā un neitralitātes politiku. Pro
jektam ir biroji Berlīnes Brīvajā uni
versitātē un Latvijas Universitātē 
Vēstures un filosofijas fakultātē. Lat
vijas birojā ir ierīkota neliela sociālo 
zinātņu bibliotēka, kurā vācu valodā 
pieejamas grāmatas un ari jaunākie 
laikraksti (jDieZeit, Frankfurter All
gemeine, Frankfurter Rundschau, 
Das Parlament). DeLas Rīgas birojs 
konsultē arī par studiju un stipendi
ju iespējām Vācijā. Regulāri tiek rī
koti pasākumi par norisēm zinātnē 
un kultūrā. 

JĀNIS BRUĢĒTĀJS 

LU mācībspēki tiksōnōs laikā ar Vācijas Bundestōga delegāciju 
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PIE VIŅIEM 

I Austrālija ir stabila zeme, rezume rektors 
(Nobeigums) 

- Sakiet, vai finanses pētīju
miem Austrālijā un Jaunzēlandē 
nāk tikai no valsts budžeta, vai 
ari no privātām struktūrām? 

- Juris Zaķis: Lielākā daļa nāk 
no privātiem rūpniecības uzņēmu
miem. Protams, ka viņiem ir tie pa
ši divi pamatfinansējuma veidi zināt
nē kā mums. Viens ir valsts finan
sētie granti, un katra universitāte ir 
šausmīgi lepna, ka tiek pie tiem 
grantiem klāt. Tās ir valsts dibinā
tas aģentūras, analogas mūsu Zināt
nes padomei. Viena lieta, ko es aiz
mirsu pateikt - par augstskolu ak
reditāciju. Mēs aicinām visādus ār
zemniekus, kas te ieradīsies un pa
teiks, vai esam labi, vai neesam labi, 
un atkarībā no tā izdosim dekrētu, 
kas ļautu lietot valsts ģerboņus un 
garantēt, ka mūsu diplomi ir izman
tojami vai nē. Viņiem ļoti raksturīgi 
ir tas, ka augstskolai, piemēram, Sid
nejas universitātei pašai ir uzticēts 
to darīt un neviens cits valstī neak-
reditē. Tieši otrādi, kā vecākai un no
zīmīgākai augstskolai, šī funkcija tiek 
piešķirta pilnīgi automātiski. Pārlie
kot to uz Latvijas apstākļiem, pie
mēram, kas pašlaik ir aktuāli Vents
pils augstskolai? Vai pie tās atbrauks 
kaut kāds francūzis, izpētīs program
mas un teiks, kas viņam patīk, kas 
nē, un ieteiks, ko akreditēt un ko nē. 
Vai nozīmīgāk ierasties ar savu pro
grammu Latvijas Universitātē un ap
jautāties: "Latvijas Universitāte, pa
sakiet, ja es savējam studentam pie
šķiršu bakalaura grādu, vai jūs bū
siet ar mieru viņu pieņemt maģis-
trantūras programmā?" Un Latvijas 
Universitātes eksperti paskatītos, 
izpētītu un pateiktu: "Jā, šī program
ma ir atbilstoša, un mēs to pieņe
mam!" Valsts iekšējā saskaņotība, 
kurš uz kurieni var pāriet vai nē, ir 
daudz nozīmīgāka nekā tas, ko mēs 
iegūstam no gadījuma rakstura ār
zemniekiem. Tā iekšējā noslēgtība. 
Bet, ja viņi (austrālieši) paplašina sa
vu skatu uz ārpasauli, tad ir ļoti in
teresanti, ka viņi savu pasauli redz 
mazliet savdabīgi. Vispirms, pro
tams, ir jūtams liels Āzijas iespaids 
- Ķīna, Japāna ir spēcīgi partneri, ku
ri ari orientējas uz Austrālijas augst
skolām. Būdams ASV es jutu, ka Ķī
na un Japāna ir ārkārtīgi atvērtas pret 
to, ka tās nenodarbojas tik daudz ar 
to, ko es pie sevis varu uztaisīt. Ja 
man pie sevis kaut kas neizdodas, 
es dodu finansējumu, lai mans stu
dents brauc uz Ameriku utt. Austrā
lija ir no tām zemēm, kas ir stipri pie
pildītas ar ķīniešiem un japāņiem. 

- Gribēju jautāt par akreditā
ciju Ventspils augstskolas saka
rā. Vai dotā akreditācija būtu do
māta tikai Latvijā, vai ari Eiro
pā? 

- Tas ir ļoti interesants jautājums. 
Ko vispār nozīmē starptautiskā at
zīšana? Klasiskās augstskolas sav
starpēji atzīst viena otru, un šī sav
starpējā atzīšana ir daudz nozīmīgā
ka nekā, ja satiekas divi valdnieki, 
paraksta viens ar otru līgumu. Pie 
mums ari aizrāvās ar to, ka mēs uz
taisīsim kaut kādas valsts līmeņa 
aģentūras, kas braukās apkārt pa pa
sauli un vienosies par to, vai mēs at
zīsim Portugāles vai Spānijas diplo
mus. Tam ir diezgan maza nozīme 
tāpēc, ka augstskolām pašām, it īpa
ši klasiskajām, ir savi veidi, kā, tie
koties mācībspēku vai programmu 
apmaiņas ceļā, viņi spēj vienoties. To 
studentiem vajadzētu saprast, ka 
augstskolas savā ziņā ir īpatnēji vei
dojumi, sevišķi klasiskās universi
tātes, ka tās paļaujas tikai uz sevi un 
ne uz vienu cita LU ir tāds statuss, 
ka diez vai kāda cita Latvijas augst
skola ari to iegūs, jo tomēr vienā tik 
maziņā valstī kā mēs nez vai vairāk 
var atļauties. Atestācija no LU pu
ses ir tāda, kura_stāv pāri tam, vai 
Ventspils mērs, Šķēle, Māris Vītols 
vai kāds ministrs kaut ko ir parak
stījis vai nav. Ir konkrēts gadījums, 

kuru es gribētu minēt LU piemērā, 
kas ir skumjš, bet ļoti izteiksmīgs. 
Tikko kā šo augstskolu atzīšanu sis
tēmu sāka ieviest, un ar to vajadzēja 
nodarboties Augstākās izglītības pa
domei, bet Augstākās izglītības pa
dome tikko bija nodibināta. Pēkšņi 
vienā no šīs padomes sēdēm tika pa
ziņots, ka uz Latviju brauc Zviedri
jas karalis, kurš atklās Stokholmas 
Ekonomikas augstskolu, un būtu ne
ērti, ja tajā brīdī Latvija nebūtu ofi
ciāli paziņojusi, ka tā atzīst šīs augst
skolas diplomus un to akreditē. Lie
lā steigā Augstākās izglītības pado
mi piespieda, un ari es biju starp 
tiem, kas ļāvās būt pierunāts, atzīt 
šo augstskolu par akreditētu. Pagāja 
laiks, valstī daudzmaz tika ieviesta 
kārtība un tika izstrādāts kritērijs, ka 
bakalaura grāds ir atzīts tikai tad, ja 
studijas ir bijušas ne mazāk par trīs 
gadiem. Stokholmas augstskolā tur
pretim bija tikai divi gadi garas ba
kalaura studijas. Pēc tam tās gan pa
garināja līdz 2,5 gadiem, bet līdz trīs 
viņi nepagarināja. Un šo bakalaura 
grādu ieguvušie nāca uz Latvijas 
Universitāti, centās reģistrēties ma-
ģistrantūras studijām Ekonomikas 
un vadības fakultātē, un mūsu Eko
nomikas fakultāte neņēma viņus pre
tī tāpēc, ka tas neatbilst bakalaura 
standartam. Studenti bija sašutuši un 
teica, ka viņiem ir akreditēta augst
skola u. tml. Respektīvi, nav svarī
gi, ko izdara kaut kāda Augstākās iz
glītības padome vai kāda cita insti
tūcija, galvenais, ko par tevi saka tā 
augstskola, uz kuru tu gatavojies 
pārvietoties. Un ja tā saka: es tevi 
atzīstu, tad viss ir ok, ja neatzīst -
neko nepadarīsi. Jo augstskolām pa
vēlēt nevar. Tā ir viena no īpatnībām, 
ko Latvijai ir jāapgūst. LU var dot 
padomus visiem politiķiem, visām 
valdībām u. tml., bet Ll) pavēlēt ne
viens nevar, ja tā ir īsta klasiskā uni-

JUSU 
ZINĀŠANAI r 
Atkal 
interesanti 

Rektors Juris Zaķis ar kundzi Anitu Austrālija 

tāpēc, ka tu esi stulbs! Bet tas jau ne
noved ne pie kā pozitīva. Ko mēs ie
gūstam ar to, ka visu laiku sakām, ka 
mums ir slikta valdība, slikta tauta, 
slikta ekonomika. Iegūstam tikai to, 
ka ārzemnieki noklausoties saka: "Jā, 
tā nu gan ir viena draņķīga zeme, ku
rā viss ir slikts!" Jo īstenībā neesam 
tik slikti, cik mēs mīlam par to runāt. 
Šai runāšanai ir divas galējības. Pa
domju Savienībā vienmēr runāja: 
"Mums ir augstākā zinātne, mēs 
esam pārsnieguši Ameriku, Vāciju. 
Mēs visiem esam priekšā!" Bet, kad 
es pirmo reizi aizbraucu uz Ameriku, 
tad biju pārsteigts, ka tur visi runāja 
otrādi: "Mums trūkst tas un tas!" Pa
domju Savienība tēloja lielo varoni, jo 
pretējā gadījumā visi pasaulē būtu tei
kuši: "Jūs ceļat komunismu, bet jums 
nekas nesanāk!" Viņi teica: "Kā ne
sanāk? Mēs esam labākie!" Ameri
kāņi turpretī runāja, ka viņiem iet 
slikti tāpēc, ka viņi gribēja pierunāt 
savus kongresmeņus, lai tie balso par 
finansējuma palielināšanu. Un pašlaik 
esam aizrāvušies ar šo amerikāniskā 

".. LU pavēlēt neviens nevar, ja tā ir 
īsta klasiskā universitāte kā Sidnejas 
universitāte.." 

versitāte kā Sidnejas universitāte, 
kura perfekti strādā šajā stilā un bal
stās pati uz saviem kontaktiem un 
attiecībām ar citām valstīm, veido
jot to vidi, kurā izveidojas standarti, 
prasības, kritēriji. 

- Runājot par Latviju, vai jūs 
nedomājat, ka notiekošais ir 
saistībā ar finansiālo situāciju 
valstī, ka valsts iejaucas Univer
sitātes dzīvē, lai regulētu finan
sējumu, jo, ja tā problēma būtu 
atrisināta, tad šī iejaukšanās var
būt nemaz nenotiktu? 

- Neapšaubāmi. Bet es gribētu 
precizēt. Ja valsts daudzmaz izdalītu 
finansējumu augstākajai izglītībai at
bilstoši pasaules standartiem un kri
tērijiem, tad tai nebūtu sevišķi par ko 
taisnoties savas tautas vai kāda cita 
priekšā. Bet, ja tā to nedara, tad tai ir 
jāattaisnojas, kāpēc nedara. Un to 
Latvijas valdība un daudzi citi ierēd
ņi Latvijā ir iemācījušies. Ja viņiem 
prasa, kāpēc viņi nedod pietiekamu 
finansējumu atbilstoši Eiropas stan
dartiem LU, tad viņi atbild: "Tāpēc, 
ka Latvijas Universitāte nav pelnīju
si!" Viņiem prasa: "Kāpēc nav pelnī
jusi?" Un tad viņi sāk atsaukties uz 
kaut kādiem padomju laiku kritēri
jiem, jo tie cilvēki, kas sēž pašlaik val
dībā, diemžēl nav studējuši jaunajā 
Latvijas Universitātē pēc jaunajām 
programmām. Tie ir tie, kas studēju
ši pēc padomju laika programmām. 
Lai cik tas skumji ari nebūtu, viņi ska
tās uz LU ar padomju laika acīm. Un 
tad viņi sāk just, ka nav vas kārtībā 
un nav tas kartībā. Bez tam, ir ari frag
mentārās ziņas, kuras viņi ievāc par 
kaut kādiem saviem radiniekiem, kuri 
ir bijuši izmesti ārā vai nav bijuši veik
smīgi. Tā ir tikai tāda attaisnošanās 
sistēma. Un viens no attaisnošanās 
variantiem ir - es tev nedošu naudu 

tipa tendenci. Mēs bļaujam valdībai, 
ka tur nav kārtībā, tur nav kārtībā utt. 
Beigās neko sevišķu nepanākam, jo 
valdība nav tik spēcīga, lai palīdzētu, 
bet ārzemnieki noklausoties saka: 
"Jums taču tur nekas nav kārtībā tajā 
jūsu valstī!" 

- Tā ir tāda kā ķēdes reakci-
ja? 

-Jā, un tas pašlaik vissmagāk sit 
augstāko izglītību. Cik es neesmu 
dzirdējis: "Nu nav vērts Latvijas 
Universitātei dot naudu, jo tā ir 
štruntīga universitāte!" Es saku: 
"Vispirms, no kurienes jūs rāvāt, ka 
tā ir "štruntīga"? Bet, otrkārt, ja jūs 
nedosiet tai finansējumu, tad Uni
versitāte nekad nebūs labāka, jo tā 
ir tik laba, cik jūs labi to finansējat!" 

- Neapšaubāmi, bet kam tad 
vēl dos? 

- Ja būs kāda konkurējoša augst
skola, tad, lūdzu, lai dod tai! 

- Man kā bijušajam studen
tam ir iespaids, ka naudas nav, 
jo naudas nav budžetā. Jūs atkal 
sakāt, ka līdzekļu nepietiekamī
ba rodas nekompetenta novērtē
juma rezultātā... 

- Ir tāds teiciens: "Es jau to izda
rītu, bet man nav laika." Laiks mums 
visiem ir vienāds - 24 stundas dien
naktī, 365 dienas gadā u.tml. Bet kā
pēc vienam ir laiks un otram nav? 
Tāpēc, ka viens to laiku iztērē kaut 
kam citam un otrs atkal kaut kam 
citam. Kāpēc budžetā nav naudas? 
Tāpēc, ka tā nauda ir iztērēta kaut 
kam citam. Runa ir par nepareizu 
pārdali. Paskatieties, kur mums bu
džetā aiziet galvenais finansējums! 
Valsts budžets pēc idejas ir iecerēts 
kā tāds finansējuma veids, kur vis
vairāk iedzīvotāji izjūt, ka tas viņiem 
nāk par labu. Tas, ka tur uz robežas 
uzbūvē vēl vienu posteni - to iedzī

votāji nejūt, bet, ja kļūst lētāka izglī
tība vai uzbūvēta jauna tramvaja lī
nija - to uzreiz jūt. Makroekonomi-
ka pie mums attīstās, bet mikroeko-
nomika - tajā līmenī, kurā ikdienas 
cilvēks to jūt - neattīstās. Izejot uz 
ielas, pajautājiet cilvēkiem, vai viņi 
jūt, ka valstī ir kļuvis labāk? Lielākā 
daļa saka - nē. 

- Runājot par makroekono
miskajiem rādītājiem, cik es zi
nu, tas notiek saistībā ar virzī
šanos uz ES. Valdība grib, lai šie 
rādītāji visi būtu normu robe
žās... 

- Tieši tā! Bet, no otras puses, 
cilvēkiem uz ielas neprasa: "Vai jūs 
gribat ES papriekš, vai jūs vispirms 
gribat dzīvot labāk?" Tas ir rakstu
rīgi gandrīz visām valstīm, kuras stā
jas ES. Viens ir tas, ka pieturas pie 
Briseles ieteikumiem, otrs, ko saka 
iedzīvotāji uz ielas. Un mums atbild: 
"Nē, negribam!" "Man būs kartupe
ļus grūtāk pārdot!" un tamlīdzīgi. 

- Gribēju vēl pajautāt, ko Aus
trālijā studenti izvēlas studēt vis
vairāk? 

- Es biju mazliet pārsteigts par to, 
ka, skatoties pēc studiju virzieniem, 
sadalījums bija šausmīgi harmo
nisks. Variants, kas pašlaik ir pie 
mums, ka, teiksim, Ekonomikas un 
vadības fakultāte aizņem vienu treš
daļu no visas Universitātes - tādu 
fenomenu viņiem tur nav. Izlīdzinā
jums starp eksaktajām, humanitāra
jām, sociālajām zinātnēm ir vienāds. 
Man liekas, ka tur dominē ne tik pri
mitīvs tirgus, kā mēs sakām: "Ja stu
dents grib, tad studiju virziens ir jā
palielina!" Un visi studenti "same
tas" Juridiskajā fakultātē. Ķīmija un 
matemātika pazūd - visi tagad būs 
juristi. Pēc kāda laika konstatē, ka ir 
juristu pārprodukcija - tagad metī
simies uz kaut ko citu. Viņiem tas 
tomēr ir daudzmaz sabalansēts ilgā
kam laika periodam. Pašlaik mēs vēl 
esam tajā laika periodā, kad ekono
mika un biznesa vadība ir pārspīlē
ta, arī juristi. Juristi ir neatsaucīgā
ki, viņi neņems tik daudz cilvēku 
pretī, kā Edgars Vasermanis to ir iz
darījis Ekonomikas un vadības fakul
tātē. Paies pāris gadu, un pēc viņiem 
nebūs vajadzības. Un tad atcerēsi
mies: "Kur mums palika matemāti
ka?" Austrālijā tas ir sabalansēts, kas 
ir saistīts ar to, ka viņi daudzus ga
dus ir dzīvojuši miera apstākļos. 
Austrālijā neviens nav licis mainīt re
žīmu. 

- Bet karos viņiem bija jāpie
dalās... 

- Jā, bet tas nav viņus spēcīgi ie
spaidojis. Mēs esam saņēmuši spē
cīgus sitienus no vienas puses un no 
otras puses, bet mēs izlīdzināsimies. 
Klasisko zinātņu spektrs ir kaut kas 
diezgan konservatīvs. Var apsaukāt, 
kā grib, ka vieni ir tehnokrāti un citi 
nav, bet no katra ir vajadzīgas zinā
mas proporcijas. Viņiem tās propor
cijas ir gandrīz ideālas. Ja mums Lat
vijā vajadzētu kaut ko domāt par nā
kotni, tad Austrālija ir zeme, uz ku
ru var skatīties, kā uz diezgan stabi
lu, un no kuras mēs varētu daudz gūt. 

GATIS DILĀNS 

jaunieguvumi 
Juridiskajos 
jautājumos 
"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", 

' 'Par nodokļu maksāšanas kārtību un no
dokļu parādiem", "Darba tiesiskās at
tiecības Latvijas Republikā - normatīvo 
aktu un dokumentu krājums burtnīcās un 
sējumos", "Par darba aizsardzību" - lite
ratūra latviešu valodā gan speciālistiem, 
gan ikvienam darba devējam un darbinie
kam. Uz jauniešiem, kuri studē tieslie
tas, orientēta grāmata "Studenta ro
kasgrāmata. Studiju programmas 
"Tiesību zinātnes" 1. studiju gads". Lat
vijas zvērināto advokātu padome izdevu
si krājumu "Dokumenti par advokatūras 
jautājumiem". Iznācis ari "Apgabaltiesu 
prakses apkopojums krimināllietās. 1998. 
gads." "Cilvēktiesību un pamatbrivību 
aizsardzības konvencija" lasāma latviešu, 
angļu un franču valodā. 

Reliģijā un ētikā 
Iznākusi arhibīskapa dr. Jāņa Matuļa 

piemiņas grāmata "Sējējs un pļauja" ar 
viņa domubiedru un līdzgaitnieku ap
cerēm. Par savu garīgo pieredzi stāsta 
priesteris Jānis Kalniņš grāmatā "Mans 
ceļš pie Dieva". Ivetas Gailes "Kristīgās 
reliģijas mācība" izmantojama kā mācību 
grāmata skolās, iepazīstinot audzēkņus ar 
kristietības pamatpostulātiem. Vijas Sīles 
darbā "Medicīnas ētikas pamatprincipi" 
iztirzātas ārstu profesionālās ētikas nor-

Izglltība 
Apmācībai vienā no mūsu tautsaim

niecības pamatnozarēm veltīts Ē. Zaķa 
darbs "Mežsaimniecība". Studentiem, 
kuri apgūst uzņēmējdarbību, domāta In
tas Geipules grāmata "Līzings 
uzņēmējdarbībā". Uz politoloģijas studen
tiem orientēta Gunāra Tauriņa grāmata 
"Politika". Nākusi klajā Tatjanas Koķes 
grāmata "Pieaugušo izglītības attīstība: 
raksturīgākās iezīmes". Autoru kolektīva 
veidots ir darbs "Industriālo loģistikas 
sistēmu vadīšanas praktiskās pielie
tošanas piemēri". Skolu audzēkņiem un 
viņu apmācībai domāta grāmata 
"Demons-trējumu eksperimenti skolas 
fizikas kursā". Sakarā ar Gētes "Fausta" 
tulkojuma simtgadi klajā nācis rakstu 
krājums "Rainis un Gēte". 

Novadpētniecībā un 
dabas aizsardzībā 
Ekoloģiskās situācijas uzlabošanai 

mūsu valstī veltīta grāmata "Vides pro
jekti Latvijā". Turpinot grāmatu sēriju par 
apdzīvotām vietām mūsu valstī, iznākusi 
apcere par Ciblu - tās vēsturi un ļaudīm. 
Valmieras novadpētniecības muzeja vei
dota ir grāmata "Ko, Tēvzeme, varu tev 
dot". Novadiem veltītas -"Latgales 
vēstures līistoriogrāfija", "Lielvārde - lai
ku lokos". Iznākusi krāšņi ilustrēta 
grāmata "Kā nosārtusi dzērveņoga starp 
zaļajiem mežiem - Puze". 

Svešvalodās 
Tiem, kas lasa angliski, ieteicamas 

jaunākās grāmatas par dramaturgu Au
gustu Strindbergu un citām zviedru 
kultūras izcilajām personībām. 

' 'Rietumu māksla. XX gadsimts starp 
Pikaso un Bergmani" (krievu valodā) ie
interesēs ne tikai glezniecības un Pablo 
Pikaso daudzšķautņainās personības 
cienītājus, ļaujot iepazīt vina daiļrades 
dažādos aspektus, bet ari cilvēkus, kam 
tuvs Rietumu teātris un kino. 

"Pasaules tautu mīti" (krievu valodā) 
ir ne tikai zinātniekiem, bet ari ikvienam 
folkloras draugam saistošs "ceļojums'' pa
saules tautu mitoloģijā, cenšoties ie
raudzīt kopīgo un atšķirīgo. 

Ievērojamā zinātnieka L. Vigotska 
darbs "Mākslas psiholoģija" (krievu va
lodā) uzrakstīts 1925. gadā. Dgu laiku no
gulējis nepublicēts, taču neko nav 
zaudējis no savas aktualitātes. 

Vācu valodā daudzveidīgu literatūras 
klāstu piedāvā Vācijas -Latvijas so-
ciālzinātniskais centrs - par imigrāciju, par 
vācu sievietēm, kuras droši iet politikā, 
par mūsdienu vācu jauniešu ikdienu. 

VIJA APINĪTE 
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IEPAZĪSIMIES 

Viņi ir tepat 
Datoriķis? Kas tev nāk prā

tā? Kaut kas, vienalga, neinte
resē... Lai vai kā, bet 9 8 % gadī
jumu cilvēkiem par datoriķiem 
ir izveidojies kāds vairāk vai ma
zāk konkrēts priekšstats un nav 
ko tur noliegt - bieži vien tas ir 
diezgan ciniskais un par anekdo
šu galveno tēlu izmantotais cil
vēks ar brillēm lieliem, bieziem 
stikliem, kas saspringti veras 
monitorā un drudžaini spaida 
taustiņus, bet, gulēt ejot, noliek 
blakus divas glāzes - vienu pil
nu, bet otru tukšu - tā teikt, ja 
gribas un ja negribas padzerties. 
Atļaušos šos jau par aksiomām 
kļuvušos priekšstatus lauzt un 
pierādīt, ka spīd ne tikai zelts. 

Nevēlos graut ilūzijas, apgalvojot, 
ka gluži par datorģēniju tevi nevar 
dēvēt, ja tā ir sācis likties, par iemes
lu ņemot tavas pārsteidzošās spējas 
atcerēties visu "čatu" adreses un vēl 
unikālākās dotības "Word" program
mā rakstīto referātu izdaiļot ar krā
sainām bildēm. Protams, ir atzīsta
mi, ka tev tas ir pa spēkam, taču da
žādības labad vajadzētu uzzināt ari, 
ko šai un citās ar datoru saistītās lie
tās sasnieguši citi. Un tie citi nav 
"mazie zaļie", kas ieradušies uz īsu 
bridi vizītē, nē - tie ir tādi paši cilvē
ki kā vairums no mums, tikai ar at
tīstītāku kreiso smadzeņu puslodi. 
Cilvēki, kas dzīvo, mācās un strādā 
tepat starp mums. Būtiskākā un uz
krītošākā atšķirība, salīdzinot ar vai
rāku (bet ne visu) citu studiju pro
grammu sekotājiem, ir tā, ka viņi sa
vā galvā neatražo jau iepriekš zinā
mas un 100 reižu pierādītas teorijas 
un nekaļ no galvas citātus, kā ari ne
pēta to, kas ir dabā sastopams un ie
guvis pat aptaustāmu veidolu. Tā 
vērtība, ko viņi rada, ir smadzeņu ne
izdibināmo ceļu un pilnīgi jaunu ri
sinājumu, pat visas pasaules mēro
gā, meklējumi, bet kas ir pats svarī
gākais - ari atradumi. Tie ir cilvēki, 
kas savā studiju programmā - dator
zinātnēs (Fizikas un matemātikas fa
kultātē) - ir sasnieguši daudz vairāk, 
nekā iespēj cits visas dzīves laikā. 
Vai tev ir pazīstami daudzi cilvēki, 
kas 25 gadu vecumā saņēmuši Zināt
ņu akadēmijas balvu, ko piešķir par 
sasniegumiem zinātnē, vai ar saviem 
pētījumiem uzstājušies "datorkaraļ-
valstī" Japānā, vai vienkārši cilvēki, 
kas tikmēr, kamēr kāds lamājas par 
to, ka kārtējo reizi uzkāries dators, 
rada pilnīgi jaunas teorijas, kas par 
vairākiem 100,1000 reižu paātrinās 
datoru darbību? Galu galā ari Bilam 
Geitam līdz viņa pirmajiem panāku
miem programmēšanā neviens īpa
šu uzmanību nepievērsa, taču tev 
tiek piedāvāta iespēja nedaudz iepa

zīt, apskatīt un, cerams, ari lauzt 
priekšstatus par to, kas ir datoriķis 
vai cilvēks, kas ar to nodarbojas. 

Jau pāris gadus Dr. hab. prof. 
RŪSIŅA MĀRTIŅA FREIVAL-
DA vadība notiek speciālais kurss 
datorzinību studentiem, kura mēr
ķis ir pētīt no teorētiskajiem aspek
tiem "kvantu datorus". Te varētu se
kot garš skaidrojums, kas tas ir, ta
ču papīra ierobežojuma dēļ pietiks 
ar primitīvu skaidrojumu (kaut ari 
lieta ir nopietna un sarežģīta), ka ru
na ir par nākotnes datoriem, kas kā
da uzdevuma atšifrēšanai varētu 
veikt ievērojami mazāku soļu skai
tu, nekā to dara klasiskais (mums pa
zīstamais) dators. Pie prof. R. M. 
Freivalda mācās daudz talantīgu un 
perspektīvu studentu, tostarp arī 
Māris, Arnolds un Marats. 

Kā šā stāsta varonis ar pirmo nu
muru startē MĀRIS VALDATS, 
kurš ir 3. kursa students un jau pā
ris gadus iesaistīts ari "kvantu dato
ru" pētījumos. Viņa ceļš uz šo vir
tuālās realitātes pasauli, kā arī uz Fi
zikas un matemātikas fakultāti bijis 
mērķtiecīgs un likumsakarīgs, jo lo
ģiskās spriešanas spējas par sevi li
kušas manīt jau skolas laikā (1. ģimn
āzijā) un piedaloties vairākās fizikas 
un matemātikas olimpiādēs. Māris 
ir arī vairāku starptautisko seminā
ru un konferenču dalībnieks. 

Šis allaž tik smaidīgais jaunietis -
Māris Valdats - ir liels optimists vai 
vienkārši dzīvespriecīgs cilvēks, kas 
pēdējā laikā ir retums cilvēkveidīgo 
būtņu vidū mūsu zemē. Jā - iespē
jams, tam pamatā ir vide, kurā Mā
ris gandrīz katru dienu atrodas, jo, 
kā zināms, skaitļi parasti paši par se
vi nemēdz būt ne labi, ne ļauni, tie 
nekož un uzrakstītā veidā ari neap
draud cilvēka veselību vai dzīvību. 
Lielākās problēmas sākas ar to brī
di, kad citas zinātnes šos skaitļus sāk 
interpretēt, piemēram, ekonomika 
mīl skaitļus izteikt dažādos iekšze
mes un nacionālā kopprodukta rādī
tājos, inflācijas un deflācijās, kas to 
visu padara vēl skumjāku, attiecinot 
uz mūsu valsts ekonomiku. Tātad ir 
pamats apgalvojumam, ka cilvēki, 
kas studē datorzinības, ir daudz ma
zāk tādu ārpasaules negāciju apdrau
dēti nekā tie, kas studē, piemēram, 
ekonomiku, politiku, socioloģiju, tie
sību zinātnes utt. 

Tomēr Māris pats par sevi ir ļoti 
interesants cilvēks, kura pasaule 
nedz fiziskā, nedz garīgā plāksnē ne
ietilpst tikai apgabalā {0; + -oo}. īpa
ši labai dzirdei nemaz nav jābūt, lai 
sadzirdētu šai cilvēkā ieskanamies 
radošo stīgu - viņš ir mūzikas cienī

tājs, kas ari pats šad un tad iebrien 
šai lauciņā, spēlējot parasto un bas-
ģitāru. Viņš sastopams ceļojot ne ti
kai starp algoritmiem un formulām, 
bet arī pa veco, labo planētu Zemi, 
jo nenoliedzama ir Māra dabas mī
lestība. 

Pierasts dzirdēt par sabiedrības 
lielajām bailēm Ooieži vien pamato
tām), ka visi mūsu gaišie prāti mazo 
atalgojumu un slikto darba apstākļu 
dēļ aizceļo projām uz citām, tā teikt, 
labākām zemēm. Un jo īpaši tas at
tiecas uz datoriķiem, kuru smadze
ņu saturs un darbība daudz augstāk 
tiek vērtēta tur - "citur". Taču šā
dam satraukumam nav pamata, ja ru
na ir par Māri. Savādi, bet viņš - cil
vēks, kas apceļojis lielu daļu mūsu 
planētas, gandrīz vai kā pasakā, - par 
Laimes zemi un vietu, kur dzīvot, 
mācīties un strādāt, atzinis Latviju. 
Liktos, ka tas skan nenopietni, ja 
vien tā nebūtu patiesība - Māris sa
vu sapņu pili attiecībā uz darbu un 
karjeras perspektīvām nav uzcēlis 
kādā pazīstamā datorfirmā. Tas, ko 
viņš no sirds vēlas darīt, ir kļūt par 
pedagogu un skolā vai Universitātē 
pasniegt fiziku un matemātiku. Jau 
tagad viņš sastopams skolā, kurā vēl 
nesen mācījās, pie tāfeles, taču šo
reiz jau kā fizikas skolotājs. 

Ari ARNOLDS ĶIKUSTS ir 3. 
kursa students, kurš savu izvēli stu
dēt datorzinības pamato tā, ka mūs
dienu pasaule ir tik tieši saistīta ar da
toriem, ka vieglāk dzīvot un orientē
ties tajā ir tiem, kas šīs lietas labi pār
zina. Arnolds ir 1. vidusskolas absol
vents, kurš 1997. gadā ieguva 3. vie
tu starptautiskajā matemātikas olim
piādē Argentīnā. Kā labākajam LU da
torzinātņu nodaļas studentam Arnol
dam 1999. gadā piešķirta Čārlza Be-
bidža prēmija. Svarīgs fakts ir ari vi
ņa piedalīšanās dažādās starptautis
kās konferencēs, tostarp uzstāšanās 
konferencē "COCOON' 99" (Tokijā, 
Japānā), kur tika publicēts raksts krā
jumā "Lecture Notēs in Computer 
Science", un uzstāšanās Japānas 
"Elektroniskajā Laboratorijā" 1999. 
gadā. Varbūt tas skan mazliet biedē
joši, bet ne jau katram Visaugstākais 
ir dāvājis šādas prāta spējas, kuras ap
kopojumā ar ieguldīto darbu vainago
jas panākumiem. Taču, ņemot vērā 
Arnolda vecumu, tas ir tikai apsvei
cami. 

Darbs, ko Arnolds ikdienā veic, 
ari diezgan lielā mērā ir saistīts ar 
studijām, proti, viņš strādā Valsts 
Statistikas komitejā pie Robežu 
šķērsojošo personu apsekojuma. Un 
tomēr ari Arnolds ir dzīvs cilvēks, 
tāpat kā vairums no mums, un tāpat 
kā mēs no rīta mostas, uzturā lieto 

No kriesōs: 
Freivaids 

Māris Valdats, Arnolds Ķikusts, prof. Rūsiņš Mārtiņš 

pārtikas produktus, brauc ar trolej
busu, šad tad skatās TV un nodar
bojas ar sporta veidu, kurš, jāatzīmē, 
ari nav pārāk tradicionāls - teikvon-
do. Kaut ari Arnolds nekaļ tālus plā
nus, tomēr pēc studiju beigšanas LU 
viņš ļoti labprāt turpinātu mācības 
doktorantūrā kādā ASV universitā
tē. 

Un visbeidzot - MARATS GO-
LOVKINS! Viņu par studentu vairs 
var saukt tikai nosacīti - viņš studē 
Fizikas un matemātikas fakultātes 
Datorzinātņu nodaļas doktorantūrā. 
Marats neliek mums vilties, jo pēc 
dedukcijas metodes nav nemaz tik 
grūti noteikt, kādiem jābūt viņa sa
sniegumiem, ņemot vērā, kādi panā
kumi ir tikai 3. kursa bakalaura stu
dentiem. Neturēsim nu sveci ilgi 
zem pūra, jo tieši Marats ir tas pats 
augstākminētais cilvēks, kas kā la
bākais jaunais zinātnieks ieguva aug
stu vērtējamo ZA apbalvojumu par 
darbu "Kvantu automāti". Marata 
CV ir bagāts ar dažādām stipendijām 
kā labākajam datorzinātņu studen
tam, studējot gan bakalaura, gan ma-
ģistrantūras programmās. Kā īpašu 
sasniegumu var pieminēt ari rakstu 
"Kvantu galīgie daudzlenšu automā
ti", kuram ir vairāki līdzautori (to
starp Marats un prof. Freivaids) un 
kurš ir pasniegts konferencē SOF-
SEM '99 Čehijā. Visi šie nosauku
mi, iespējams, liek uzmesties zosā
dai valodu pētniekiem, bet jaunatklā
tās lietas taču ir kaut kā jānosauc! 

Marats, kura ikdienas darbs ir cieši 
saistīts gan ar to, ko viņš tik labi prot, 
gan to, ko studē, strādā LU Matemā
tikas un informātikas institūtā. Un at
kal jāpiesauc tik daudzietilpīgais vārds 
"mūsdienās". Par īpaši bieži sastopa
mu parādību tagad netiek uzskatīta 
cilvēku pievēršanās zinātnei kā tādai, 
jo, kā jau visur citur, ari šajā jomā nau-

Marats Golovkins 

da netiek bārstīta. Taču ari divritenis, 
trīsritenis vai mašīna nebūtu izgud
rota, ja kāds to nebūtu darījis! Un la
bi, ka ir Marats, kurš gan ir brīva lai
ka ierobežots, bet kurš tomēr labprāt 
ceļo un, starp citu, dažkārt pauž, ģe
nerē ari visai radošas un filosofiskas 
domas. Pārliecinošs ir fakts, ka dato-
riķi jeb cilvēki, kas nodarbojas ar da-
toriicu, katrs ir personība ar tikai sev 
raksturīgo īpašību kopumu, taču vi
ņus vienojošā iezīme ir spēja loģiski 
domāt un spriest (visu salikt pa plauk
tiņiem), kas piemīt ari dažiem neda-
toriķiem, savukārt dažiem indivīdiem 
katastrofāli pietrūkst.. 

Ja tu joprojām domā, ka datoriķi 
ir cilvēki, kas dzīvē par visu vairāk 
mīl skaitļus un vislabāk izsakās ar 
algoritmu palīdzību, bet dzīvi uzskata 
par datorprogrammu, tad iesaku vēl 
astoņas reizes pārlasīt augstākminē
to, bet ja nepalīdz, tad kādreiz es uz
rakstīšu un uzdāvināšu tev grāmatu 
par to, kas viņi ir un kas viņi nav -
šie cilvēki, kas kādreiz, iespējams, 
būs datorizētās nākotnes pasaules 
valdnieki. QUIT! 

VALENTĪNA 

RE, KĀ 

Virtuāls draugs - vai tas ir izdevīgi? 

Vieniem tā vēl ir neapzināta pasaule, citiem - ikdiena un pat 
neatņemama dzīves sastāvdaļa. Saka pat, ka atkarība. Bet noteikti 
- lielu iespēju avots. Tas ir Internets. 

Viena no iespējām, ko sniedz In-
ternets, ir sarakste, rodot jaunus drau
gus. Populārākā ir listes www.sex.lv 
privātsludinājumu nodaļa. 

Var uz to raudzīties skeptiski un 
domāt, ka normāli cilvēki ar tādām 
muļķībām nenodarbojas. Bet patie
sībā šajā pasaulē valda visu iespēja
mo sajūtu gamma - no patikas līdz 
virtuālai mīlestībai, no greizsirdības 
līdz naidam. Atšķirība ir tā, ka kon
takts notiek no attāluma, kas rada 
zināmu drošības un noslēpumainības 
gaisotni un saglabā atkāpšanās ie
spēju jebkurā brīdī bez liekiem sirds
apziņas pārmetumiem. Bet iespē
jams ir viss, kā patiesā dzīvē... 

Sarakstē tu vari radīt tādu priekš
statu par sevi, kādu vēlies. Dažreiz 
pilnīgi neapzināti sevi parādi labāku. 
Tāda jau ir tā cilvēka daba. Tu vari 
melot vai stāstīt puspatiesību, bet tā
dā gadījumā diez vai tev izdosies vei
dot jaukas attiecības ar virtuālo drau

gu. Parasti jau tieši tāds ir mērķis -
sarakstīties, atrast kopīgo, saprast 
un izjust, kāds ir tas cilvēks, kurš uz
klikšķina rindiņas, domātas tieši tev, 
lai izlemtu - satikties vai labāk heki 
netērēt laiku. Atgādināšu vēlreiz -
tieši kā dzīvē. 

Laikam jau liela priekšrocība ir tā, 
ka Internetā ir iespēja iepazīt tādus 
cilvēkus, kurus ikdienā tu diez vai 
satiktu. Varbūt ļaužu pūlī pat nepa
manītu. Sarakstoties vispirms iepa
zīst cilvēka iekšējo pasauli, domas 
par dzīvi un dzīvošanu, viņu kā per
sonību. Var uzzināt visu, ko vēlies, 
ja proti uzdot jautājumus un ja otrs 
vēlas uzticēties. 

Vēl viena priekšrocība ir tā, ka 
vienlaicīgi var sarakstīties ar dau
dziem un daudzām. Un nav nekādas 
starpības, kurā pasaules malā otrs at
rodas. Protams, ne jau kvantitātei ir 
nozīme, bet gan kvalitātei. 

Jārēķinās ar to, ka vilšanās ari ir 

neizbēgamas. Varbūt ir šķitis, ka tā 
būs tava otrā pusīte - izmisīgas zi
ņas: kur esi?! kāpēc neraksti?!, vir
tuālās bučiņas, kartītes, bildītes, 
dziesmas, stundām garas telefonsa
runas. Bet satiekoties... Aina, pro
tams, kļūst pilnīga, kad cilvēks ir ie
pazīts citā situācijā, kad ir saruna tie
šajā. Tā taču nav, ka izskatam nebū
tu nozīmes, vai ne? Tu ieraugi dažā
dus sīkumus un paradumus, kas var 
patikt vai kaitināt. Un tas ir normāli. 
Bet ari sāpīgi - gan vienam, gan ot
ram. 

Daudz retāk gadās tā, ka mīļuma 
un sirsnības piesātinātai sarakstei, 
kurā ir pat vārdi es tevi mīlu, seko 
uztraukuma pilna tikšanās un reālas 
attiecības - kā turpinājums. Bet tā 
gadās! Meitene ar puisi satikās, bet 
pēc nepilna mēneša viņi, abpusējas 
mīlestības piepildīti, jau dzīvoja ko
pā... 

LINDA KALNIŅA 

http://www.sex.lv
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I Vācijā ieinteresēja femmistiska teoloģija 

Pirms četriem gadiem Teo
loģijas fakultātes maģist rantūrā 
sāka studēt ILZE DRUVIŅA. 
Pirms tam šajā fakultātē bija 
iegūts bakalaura grāds. 

Tā kā Ilzes sapnis bija labāk 
iemācīties vācu valodu, viņa 
paņēma akadēmisko gadu un 
aizbrauca uz Vāciju, kur dzīvoja 
kādā ģimenē un strādāja par 
auklīti. Tad atgriezās mājās un 
pēc gada atkal devās uz Vāciju, 
bet šoreiz jau studēt Tībingenas 
universitātē. 

- Kādas lietas vairāk jūs ir in
teresējušas studējot? 

- Teoloģijas fakultāte piedāvā 
plašu izglītību. Manuprāt, tā ir vis
labākā humanitārā izglītība. Ļoti 
daudz ir svešvalodu. Gandrīz perfek
ti jāzina angļu vai vācu valoda - lai 
vispār varētu studēt. Literatūras 
teoloģijā vēsturisku apstākļu dēļ lat
viešu valodā praktiski nav. Kas ir, tas 
ir novecojis. Pēdējos gados parādās 
gan vairāk, un tā ir garīgā literatūra, 
cilvēka garīgai attīstībai, bet ne kā 

teoloģiski akadēmiska literatūra. Tā 
visa ir angļu vai vācu valodā. Līdz ar 
to ari fakultāte ļoti daudz laika un 
līdzekļu iegulda, lai studenti labi 
iemācītos vienu no šīm valodām. Ir 
arī senās valodas, kuras ir ļoti inte
resantas. Vēsture, filosofija, psiho
loģija. 

- Kādu tēmu izvēlējāties, rak
stot maģistra darbu? 

- Tēma ir nāve - nāve izvēlētu 
vācu teologu skatījumā. Esot Tībin-
genā, man iedeva kāda profesora 
grāmatu par nāvi. Eberharda Jingela 
grāmatu "Nāve" izlasīju vienā va
karā, un tā mani "uzrunāja". 

- Kāda jums pašai ir attieksme 
pret šo tēmu? 

- Kas mani šajā darbā ļoti pārstei
dza, bija tas, ka teologs iestājas pret 
Kristīgās Baznīcas uzskatu, ka nāve 
ir dvēseles šķiršana no miesas. Pa
tiesībā tas ir grieķu filosofa Platona 
ieskats un nav bībelisks. Ari es pirms 
tam biju domājusi, ka miesa mirst un 
dvēsele dzīvo tālāk. Šis autors ap
galvo, un tāds ir arī modernās teo
loģijas atzinums, ka cilvēks ir 
dvēseles un miesas vienība un nāvē 
mirst viss cilvēks. Ko mēs kristīgajā 
ticībā saucam par miesas augšām
celšanos, tas ir atkarīgs no Dieva. Tā 
vienkāršojot. 

- Pēc nāves iestājas miera 
stāvoklis? 

- Kā ir patiesībā - to jau mēs ne
zinām. To nav iespējams apstiprināt. 

- Vai interesanti bija mācīties 
Vācijā? 

- Tā studiju sistēma ir pilnīgi 
citādāka nekā Latvijā, Anglijā vai 
ASV Vienkāršoti sakot, ir ļoti, ļoti 
maz eksāmenu, kas ir jākārto. Lek
cijā, piemēram, sēž simts cilvēku, 
bet eksāmenu kārto kādi 20 studen
ti. Tādēļ tur nav problēma iet 
klausīties jebkuru lekciju bez bailēm, 

ka galā ir eksāmens. Vācijas studen
tiem, kad beidzas studijas, ir lielais 
beigu eksāmens. Cilvēki uz to mācās 
jau gadu, pusotru iepriekš. Tas ir ļoti 
liels stress. Sistēmai, kas ir Latvijā, 
ka ikviena semestra beigās ir 
eksāmeni, ir daudz lielākas 
priekšrocības. Vācijā neviens 
nepārbauda, kādas lekcijas tu ap
meklē, nav ari lekciju saraksta, kādu 
mēs pazīstam. Iepriekšējā semestra 
beigās tiek izdota grāmatiņa, 
piemēram, Teoloģijas fakultātē tāds 
buklets, kurā ir visas piedāvātās lek
cijas un semināri. Protams, ir zināma 
kartība attiecībā uz semināriem, tur 
ir prosemināri, semināri un virsse-
mināri. Tu neej uz augstāko se
mināru, pirms neesi bijis zemākajā. 
No vienas puses, šāda sistēma stu
dentiem ir liela brīvība, bet, no otras 
puses, tā ir ari liela atbildība. Pro
tams, ikvienai sistēmai ir savi plusi 
un savi mīnusi. 

- Kādi bija kursabiedri? 
- Tur jau ir tā lieta, ka tādu īstu 

kursabiedru nemaz nebija. Dažādās 
lekcijās mainījās ari studenti. Nav tā, 
ka viss kurss iet uz vienu lekciju un 
līdz ar to ir iespējams ari tuvāk ie
pazīties. 

Lieliski, ka man bija iespēja dzīvot 
Baznīcas kopmītnē, kurā lielākoties 
dzīvoja teoloģijas studenti. Sākumā 
tas ļoti palīdzēja. Jo tā sistēma ir tik 
ļoti atšķirīga! Sākumā, aizbraucot, es 
tur nepazinu ne profesorus, ne ari 
citus mācībspēkus un nezināju ari, 
ko sagaidīt no tiem mācību 
priekšmetiem. Tu vari izlasīt, kas 
tiek piedāvāts, taču, ja neko nezini 
par to profesoru, tad ir grūti 
izvēlēties, kādas lekcijas apmeklēt. 
Dzīvojot kopmītnē, bija ļoti atsaucīgi 
pārējie tās iemītnieki - studenti - un 
teica: "Tagad iesim uz turieni, bet ta
gad - uz turieni." Lieliski iepazinu 

arī studentu dzīvi kopmītnē. Studējot 
LU, dzīvoju Rīgā pie mammas, un tas 
ir pavisam citādi. 

- Kāda bija šī sadzīve? 
- Bija kopēja virtuve. Mēs, visi 15 

cilvēki, kuri dzīvojām vienā stāvā, 
ļoti labi sapratāmies. Gandrīz katru 
vakaru spēlējām kādas galda spēles. 
Bija ļoti jauka atmosfēra. Tagad, to 
atceroties, sēžot mājās un rakstot 
maģistra darbu, jūtu, ka man pie
trūkst kontaktu ar šiem cilvēkiem. 
Tur jebkurā brīdī tu varēji atrast 
kādu, ar ko parunāties. Esot mājās, 
ir jādomā, kuram tu zvanīsi. Nevaru 
nevienu bez problēmām ari uzai
cināt, sakot, ka man tagad gribas 
kādu spēli paspēlēt. 

Manuprāt, esot Vācijā, es nebiju 
tā cītīgākā studente, kura ļoti cītīgi 
apmeklē lekcijas. 

No otras puses, varu teikt, ka es
mu ļoti daudz ieguvusi gan teo
loģiskajā, gan akadēmiskajā nozīmē. 
Piemēram, kopmītne, kurā es 
dzīvoju, nebija parasta, bet gan 
Baznīcas finansēta mājvieta. Tajā 
mājā kādreiz ir bijis klosteris, tur ir 
milzīgs dārzs, pašiem sava bibliotēka 
ar 30 tūkstošiem grāmatu. Mācītāji 
reizi nedēļā mums rīkoja vin
grinājumus par kādu teoloģisku 
tēmu, tie bija līdzīgi semināriem. Pie 
viņiem varēja ari kā pie mācītājiem 
iet un aprunāties, ja bija kādas 
problēmas, kas attiecas gan uz 
mācībām, gan uz personīgo dzīvi. 

Tā nebija parasta kopmītne. Tur 
teorētiski varēja studēt, nemaz ne
ejot uz universitāti. Ari tas, ka, tur 
dzīvojot, dzirdēju dažādas sarunas 
par teoloģiju, varēju tajās piedalīties, 
man ļoti daudz deva. 

- Vai ari citi studenti no Teo
loģijas fakultātes dodas studēt uz 
Vāciju? 

- Kopš pagājušā gada LU ir vie

nošanās ar Tībingenas universitātes 
Teoloģijas fakultāti, kuras ietvaros 
maģistrantūras studenti var studēt 
Tībingenā, un Tībingenas profesori 
divas reizes gadā brauc lasīt lekcijas 
uz mūsu Teoloģijas fakultāti. Līdz ar 
to mums iespējams vairāk uzzināt 
par vācu moderno teoloģiju. 

Kad es aizbraucu, šī vienošanās 
vēl nebija spēkā. Mani ar stipendiju 
trīs studiju semestrus atbalstīja Pa
saules luterāņu federācija. Tā bija 
iespēja studēt, lasīt literatūru gan 
Teoloģijas fakultātes, gan visas uni
versitātes bibliotēkā. Tībingenas 
universitātes specifika ir tā, ka viņi 
iegādājas gandrīz visas jaunākās teo
loģijas grāmatas. 

- Ko vēl esat ieguvusi? 
- Par šo laiku esmu ieguvusi ļoti 

daudz draugu. Esmu ari paceļojusi. 
Mani ieinteresējusi feministiskā teo
loģija. Esmu iepazinusies ar sie
vietēm teoloģēm-mācītājām. 

- Kā tiks izmantotas iegūtās 
zināšanas? 

- Šobrīd grūti pateikt. Man tagad 
Vācijā ir draugs, un grūti pateikt, kā 
būs tālāk. Jātiek skaidrībā par šīm at
tiecībām - vai palieku kopā ar šo 
cilvēku. Tad ir jāskatās - kur mēs 
dzīvojam vai kur es dzīvoju. 

Latvijas evaņģēliski luteriskajā 
Baznīcā ir tā problēma, ka šobrī-
dējais arhibīskaps neordinē sievie
tes. Tādēļ kā mācītājai Latvijā pašlaik 
man nav nekādu iespēju strādāt. 
Taču ir vēlēšanās. 

Teorētiski iespējams strādāt Lat
viešu luterāņu baznīcā ārpus Latvi
jas. Tas nav viegls lēmums. Dzīve 
rādīs, kas būs tālāk! 

MĀRA SADOVSKA 

JŪSU ZINĀŠANAI 

XEROX piedāvā digitalo tehnoloģiju 
No komandējuma Somijā at

griezies Universitātes Bibhotē-
kas direktors GUNĀRS MAN
GULIS. Viņš piedalījās doku
mentu centra XEROX organizē
tajā seminārā, šīs firmas pār
stāvji izteica interesantu sadar
bības piedāvājumu mūsu Univer
sitātei. 

- Manguļa kungs, ko nozīmē 
digitālās tehnoloģijas - jauns 
vārds izdevējdarbībā, par ko bi
ja runa seminārā? 

- Seminārā piedalījās Baltijas lie
lāko universitāšu pārstāvji, tika uz
svērts, ka pieaug saturiskās informā
cijas apjomi. Iespiestajiem doku
mentiem joprojām ir izšķiroša loma 
mācību procesā. 

Biju uzaicināts tāpēc, ka XEROX 
kompānija, kurai ir filiāles visā pa
saulē, plāno tuvākajā laikā izveidot 
sadarbību ar lielākajām Baltijas 
augstskolām, lai palīdzētu mācību 
procesam vajadzīgo materiālu saga
tavošanā un tiražēšanā. Helsinku 
universitātē jau vairākus gadus dar
bojas apgāds, plaši izmantojot prog
resīvo XEROX tehniku. Šī augstsko
la pēc saviem apjomiem ir salīdzinā
ma ar mūsējo, bet viņi gadā izgatavo 
50 miljonus dokumentu kopiju -
daudzkārt vairāk nekā mēs. Viļņā 
šāds dokumentu centrs ir Lietuvas 
parlamenta informācijas nodaļā, lī
dzīgu plānots izveidot Kaunas Teh
niskajā universitātē. Droši vien par 
moderno iespiedtehniku ieinteresē
sies ari Igaunijā - Tallinā un Tartu. 

- Kas raksturīgs digitālajām 
tehnoloģijām? 

- Tas, ka jebkura iespieddarba sa
gatavošana notiek, izmantojot dato

ru. Visupirms tekstu ieraksta un ma
ketē. Gatavo variantu nosūta uz ie
kārtu, kura no datora atmiņas izprin-
tē tekstu vajadzīgajā eksemplāru 
skaitā. Tālāk veic gala apstrādi, bro
šēšanu un apvākošanu. Ļoti īsā lai
kā iespieddarbs ir gatavs. Salīdzinā
jumā ar tradicionālo ofsettehniku 
process notiek daudz ātrāk, jo izvei
dotā tehnoloģija ir racionāla un vien
kārša. Ofsets ir izdevīgs tad, ja kāds 
iespieddarbs jāpavairo vairākos tūk
stošos eksemplāru. Digitālajā tehno
loģijā iespieddarba pašizmaksa nav 
atkarīga no tirāžas. Izdevumu var 
ekonomiski iespiest gan vienā, gan 
tūkstoš eksemplāros. Darba ražī
gums ir ļoti liels, var pavairot ar āt
rumu līdz 180 kopijām minūtē. Tur
klāt iespieddarba saturs tiek uzgla
bāts datora atmiņā. Var pasūtīt un da
žu minūšu laikā saņemt kopijas va
jadzīgajā skaitā. Lai to pašu panāktu 
ofsettehnikā, ir vajadzīgs daudz il
gāks laiks. Digitālo tehnoloģiju ar
vien vairāk ievieš dažādu dokumen
tu veidu izgatavošanā. Turklāt nav 
vajadzīgas noliktavas iespiedproduk
cijas glabāšanai, jo var iespiest tieši 
tik lielu tirāžu, cik nepieciešams kon
krētā brīdī. 

- Kāda varētu būt Bibliotēkas 
loma, lai ari Universitātes ie
spieddarbiem izmantotu digitā
lo tehnoloģiju? 

- Pirmkārt, Bibliotēka varētu būt 
viens no centriem, kur ar iespied
darbiem jeb kopijām nodrošina stu
dentus, lai viņi tos varētu vai nu no
pirkt, vai saņemt Bibliotēkā. 

Otrkārt, Bibliotēkā ir daudz retu 
un vērtīgu grāmatu, kuras ne vien
mēr varam dot lasītājiem. Grāmatu 
vai atsevišķas tās daļas var ieskanēt 

datora atmiņā. Pēc tam ar digitālo ie
spiešanas tehnoloģiju pavairot. Tas 
ļautu vērtīgās grāmatas saglabāt nā
kamajām paaudzēm, tajā pašā laikā 
studenti šo literatūru varētu izman
tot mācībām. 

- Ir daudz dokumentu veidu, 
kurus izmanto augstskolās... 

- Jā, tie ir studentu uzņemšanas 
un eksaminācijas dokumenti, brošū
ras, prospekti, mācību kursu izdales 
materiāli, kursu katalogi, lekciju 
konspekti, izkopējumi no grāmatām, 
zinātniskās atskaites, publikācijas, 
žurnāli, konferenču un semināru ma
teriāli, veidlapas, instrukcijas. Nebūt 
neesmu nosaucis visu, ko vajadzētu 
saglabāt datora atmiņā un pēc pirmā 
pieprasījuma īsā laikā un operatīvi 
piedāvāt lasītājiem. 

Turklāt ir kompānijas XEROX 
piedāvājums šo dokumentu izgata
vošanu veikt ar atlaidēm, ar minimā
lām izmaksām, lai šie procesi būtu 
izdevīgāki un lētāki salīdzinājumā ar 
izmaksām tradicionālajās tipogrāfi
jās. 

- Acīmredzot, lai noslogotu fir
mas mūsdienīgo iekārtu, bez 
Universitātei nepieciešamajiem 
materiāliem te varētu iespiest 
arī citām augstskolām, varbūt ci
tām iestādēm un organizācijām 
vajadzīgo? 

- Jā, aicinātas pievienoties ari ci
tas augstskolas, Izglītības un zināt
nes ministrija. Helsinku universitā
tes apgāda pieredze liecina, ka 40% 
apjoma dod citu organizāciju pasūtī
jumi. Šis apgāds Helsinku universi
tātē strādā jau daudzus gadus, tajā ir 
70 darbinieki. Paveiktā vērtība ie
spaidīga: apgrozījums 40 miljoni so
mu marku gadā. 

Tradicionālais process 

Elektroniska darba izveidošana •=> Sagatavošana <=> Drukāšana <=> Sa
kārtošana un gala apstrāde •=> Noliktava •=> Izplatīšana 

Digitalais process 

&3l 

Elektroniska darba izveidošana •=> Elektroniska uzglabāšana un uzturē
šana => Elektroniska dokumentu drukāšana un gala apstrāde Izplatīšana 

- Vai firma XEROX varētu 
nākt pretī kā tehnikas iznomā
tāja? 

- Mēs tehniku nepirksim, taču ik 
mēnesi kopā ar citiem projekta da
lībniekiem garantēsim noteiktu pa
sūtījumu apjomu - vismaz 500 000 
lappušu. Salīdzinājumam - Helsin
ku universitātē ik mēnesi izlaiž div
arpus miljona lappušu. Tur darbojas 
četras XEROX iekārtas. Firmas pār
stāvji Latvijā iecerējuši izveidot sa
vu centru tuvāko 3 - 4 mēnešu lai
kā, lai jau rudenī, kad atsāksies mā
cības, darbu uzsāktu ari centrs, pa
sniedzējiem un studentiem būtu ie
spējas pasūtīt literatūru, iespieddar
bus. 

- Kas tuvākajā laikā pavei
cams, lai centrs taptu? 

- Pirmkārt, LU vadībai jāpieņem 
lēmums par piedalīšanos kopprojek-
tā un jāizveido darba grupa. Otrkārt, 

jāveic inventarizācija un analīze, jā
izdara prognozes, lai precīzi zinātu, 
kāds ir Universitātei nepieciešamo 
un plānoto iespieddarbu apjoms vi
sam dokumentu klāstam kopā. 
Mums ir jādod garantija, ka šis ap
joms ir pietiekami liels, lai būtu eko
nomiski izdevīgi šādu centru veidot. 
Jāizvērtē, kāds varētu būt mūsu pa
sūtījums. 

Centra izveidošanā iespējami vai
rāki varianti. Es ieteiktu izmantot jau 
esošu tipogrāfiju Latvijā, ar kuru va
rētu slēgt savstarpēji izdevīgu līgu
mu. Kādu ceļu iet, tā ir firmas XE
ROX un kopprojekta dalībnieku iz
šķiršanās. 

Intervējusi - VIJA APINĪTE 



universitātes 
avīze 
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KORPORĀCIJAS 

^Imeria atkal Latvijā jau 10 gadus īpp. 

Vapeņa iesvētīšana 1934.gada 
19.novembrī. 1.rindā: Vita Stāls 
- V id iņa , Margrieta Brūvele -
K r i m b e r g a , Mi lda K a l n i ņ a -
Veiss, Ērika Rallis. 2.rindā: Vilis 
Krūmiņš, Hugo Mercs 

par politisko iekārtu, gan par se
kām, ko tā radīja. S!K! Imeria dar
bība tika atjaunota ārpus Latvijas -
1948. gadā Ņujorkā un Venecuēlā, 
pēc tam ari Vācijā, Anglijā un Zvied
rijā. Studenšu korporācijas Imeria 
darbība Latvijā tika atjaunota 1990. 
gada 12. aprīlī. Fil! Gaida Liepiņa 
atceras tā laika notikumus: "Pēc 
lielās pārkārtošanās mūsu lielajā 
valstī (80. gadu otrajā pusē) kļuva 
jūtamas pārmaiņas ari attiecībā pret 
dažādām agrāk pastāvējušām orga
nizācijām. Nu varēja izvirzīties jau
tājums par studentu korporāciju ie

spējamo darbības atjaunošanu. 
Laikrakstos bieži parādījās pirmie 
raksti par studentu korporācijām. 
Drosmīga un aktīva bija Talavija, 
kas pirmā nokārtoja darbības atjau
nošanai nepieciešamos dokumen
tus. Tas deva stimulu pārējo kor
porāciju darbības atjaunošanai Lat
vijā. Studenšu korporācijas Imeria 
prezidijs 1990. gada 12. aprīlī pilnā 
sastāvā dodas pie Latvijas Univer
sitātes prorektora profesora R. 
Kondratoviča. Izrādās, ka prorek
tors ir ļoti labi informēts par biju
šajām studentu organizācijām. Viņš 
rūpīgi izlasa visus mūsu dokumen
tus un atrod par pieņemamiem, re
ģistrē savā grāmatā un uz mūsu ie
snieguma stūra uzraksta svinīgo 
datuma - 1 2 . aprīlis." 

Tagad, kad atzīmējam desmito 
gadadienu kopš s!k! atjaunošanas 
Latvijā, varam atskatīties un apzi
nāt, cik daudz ir paveikts un kas 
vēl būtu veicams, lai pilnībā sa
sniegtu un turpinātu pilnveidot di
binātāju izvirzītos mērķus. Latvijā 
šobrīd esam 150 (dažādās kopās -
ASV Kanādā, Venecuēlā, Zviedri
jā, Anglijā, Austrālijā u. c. - ap 700). 
Ar katru semestri s!k! Imeria kļūst 
lielāka un draudzīgāka. Ir redzams, 
ka latviešu studentu sabiedrībā 
korporācijas nozīme pieaug un no
stiprinās. 

Papildu informāciju jūs varat ie
gūt s !k! Imeria mājas lapā 
www.imeria.lv 

120.c.m! SIGITAGESKE 

Akadēmiskā balle 1929. 
profesoru Tenteli 

gadā rindā vidū Ja Kalniņa ar 

Imeria 2000. gadā 

JUBILEJAS 
Maijs 
Kornēlijai Kančai Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultātes docentei - 60 
Mārai Rubenei Vēstures un filoso-

fijas fakultātes katedras vadītājai - 50 
Inārai Ančupānei Medicīnas fakul

tātes vadošajai pētniecei - 50 
Annai Razgalei Saimniecības pār

valdes ēkas sardzei - 65 
Vijai VUcānei Filoloģijas fakultātes 

lektorei - 60 
Irinai Markinai Vēstures un filo-

sofijas fakultātes lektorei - 50 
Nikolajam Nečvaļam Ekonomikas 

un vadības fakultātes vadošajam pēt
niekam - 60 

Jānim Spīgulim Fizikas un mate
mātikas fakultātes profesoram - 50 

Jānim Gulbim Pedagoģijas un psi
holoģijas fakultātes pasniedzējam - 60 

Uldim Straujumam Fizikas un ma
temātikas Jakultātes lektoram - 50 

Rutai Senbergai Filoloģijas fakultā
tes lektorei - 60 

Marutai Cers Pedagoģijas un psi
holoģijas fakultātes vecākajai lietvedei 
-60 

Maijai Treilonai Svešvalodu fakul
tātes docentei - 60 

AijaiZilevičai Medicīnas fakultātes 
profesorei - 60 

ZinaidaiManuūovai Saimniecības 
pārvaldes sardzei - 60 

Andrim Rudulim Saimniecības pār
valdes remontstrādniekam - 60 

Viktorijai Carkovai Fizikas un ma
temātikas fakultātes docentei - 60 

Rolandam Krauzem Juridiskās fa
kultātes pasniedzējam - 70 

Tamārai Dreimanei Personāla da
ļas vecākajai personāla inspektorei -
50 

Helgai Riekstiņai Saimniecības pār
valdes ēkas sardzei - 70 

Valdim Gedrovicam Astronomijas 
institūta vadošajam pētniekam - 50 

GundegaiKnipšei Medicīnas fakul
tātes asociētajai profesorei - 50 

LU FAKULTĀTES 
Māra Pilmane, LU anatomijas un histoloģijas katedras vadītajā, profesore 

I Anatomijas un histoloģijas 
katedra augstskolu "griežos 

(Sākums "UA" nr. 11, 12, 13) 

Bija jau arī dažas citas, tikpat 
skumjas lietas, kas visas bija krāju
šās kaudzītē un tagad izsauca manī 
mulsu izbrīnu par to, ka "pasaules da
līšana", kas tika piedāvāta, bija iece
rēta bez nekā kopēja - bez kopējām 
domām, paveikta darba vai kopējas at
tieksmes pret tādu vai citādu lietu! 
Bija ari cits svarīgs motīvs piesardzī
bai un atturībai pret izteikto piedāvā
jumu. Esot Universitātē, biju jau to 
iepazinusi kā pretmetu iepriekšējai 
darbavietai. Pirmkārt, tas bija sakāms 
par Latvijas Universitātes rektoru 
(J.Zaķi - red. pieb.), kurš, manuprāt, 
bija apveltīts ar fantastisku spēju sa
just otra cilvēka noskaņojumu un ne
lūgts bija atdarījis ar labu visu akadē
mijā piedzīvoto. Vissmagākajā mana 
mūža vasarā, kad mainīju vienu dar
bavietu pret otru, biju no viņa dzir
dējusi apgalvojumu, ka "viss būs la
bi", un tie bija pirmie labie vārdi, ko 
vispār dzirdēju no kāda rektora, un 
tad vēl man bija teikts, ka šeit, aiz Uni
versitātes smagajām durvīm, ir ma
nas mājas... Un tā rīkoties varēja ti
kai cilvēks, apveltīts ar lielu garaspē-
ku un lielāko šīs pasaules morālo 
greznību - žēlsirdību... Ne mazāk 
svarīgas bija bezgala interesantās sa
runas ar rektoru, prorektoriem un ad
ministratīvajiem, vadošajiem darbi
niekiem, kurām vispirms cauri vijās 
personības starojums. Savukārt laip
nība un izpalīdzīgums visos Latvijas 
Universitātes gaiteņos un kabinetos 
no tur strādājošo puses pārsteidza at
kal un atkal... Patiesībā bija tā, ka, at
rodoties Universitātes troņa pakājē, 
jutos pasargāta un aizvien vairāk pār
liecinājos, ka tā pasaka par kaķīša 
dzirnaviņām manā mūžā bija palikusi 
pagātnē, un tur tak' bija jābūt galīgam 
aplamniekam, lai stabilu karaļvalsti 

mainītu pret aukstu un aprēķina skar
tu sapņu pili... 

Tā visādi domāju, pretim ciemi
ņam sēžot, atceros sava rektora pie
kodinājumu neaizmirst, ka pārstāvu 
Universitāti, un apsolu piedāvājumu 
pārdomāt. Katram, ari šim cilvēkam, 
ir tiesības uz cerību un līdzjūtību, lai 
kāds ari nebūtu nāciena iemesls. Ne
gribu, lai, aizejot no Universitātes, kā
du mocītu īgnas domas par aizskartu 
pašcieņu, velti patērētu laiku, tādēļ 
vienīgais, ko varu darīt - nebūt pa
gātnei ne draugs, ne ienaidnieks. Re
vanšam aicinu bijušo rektoru (J.Vētru 
- red. pieb.) nākamreiz atnākt vien
kārši ciemos, paņemot līdzi LU pir
mā muzeja - Jēkaba Pamana anato
mijas muzeja - direktori - vienīgo cil
vēku, kurš, pārdzīvojot senās celtnes 
tagadējo iemītnieku ķildas, man vien
mēr šķitis kā gadsimta sakuma me
dicīnas morālo un mantisko vērtību 
sargs. Saruna par dzīvi, nevis par mūs 
skarošajām problēmām, notiek, lai 
gan gluži nav pieskaitāma pie tādām, 
kas izdevušas, bet, jādomā, dod mo
rālu revanšu atnācējiem un man ap
ziņu, ka vismaz esmu mēģinājusi to 
gara siltumu, kas sasildījis mani Uni
versitātē, nodot kādreizējām mājām! 

Zinātne 
Bagāts pirmais Universitātes gads 

bijis zinātnes laukā, kurš patiesībā ir 
teorētisko katedru attīstības pamats. 
Piecdesmit publikācijas, no kurām 
puse citējamos žurnālos, zinātniskās 
konferences, divi apstiprināti dokto-
ranti un pieci pirmā kursa studenti, 
kas piedalās Kristapa Rudzīša 100 ga
du jubilejai veltītajā Latvijas Univer
sitātes Medicīnas fakultātes zinātnis
kajā konferencē, iegūstot ari goda vie
tas. Apjēga par imūnhistoķīmijas un 
dažādu marķieru nozīmi beidzot skā

rusi valsts slimnīcas, un patiesībā sa
darbības projektu sāk palikt vairāk, 
nekā mēs spējam padarīt. Tomēr ne
atsākām nevienam un pacietīgi sko
lojam jauno audzi dažādu projektu iz
pildē, jo viņiem būs jāaiziet aiz tās ro
bežas, kad zinātne ir kas vairāk, ne
kā atbilde uz "kāpēc?", un jāatklāj, ka 
tik daudz godīguma, cīņas, vilšanās, 
atklājēja prieka un brīnišķīgu cilvēku 
ar visām viņu izdarībām nemēdz būt 
nevienā profesijā. Ja tikai atceros, ko 
zinātne devusi man, tad vislielākā 
vērtība bijusi cilvēkos un viņu sav
starpējās attiecībās, kuras reizēm bi
jušas vēl neizprotamākas, nekā viņu 
pētītās tēmas. Atceros gadījumu no 
savas konferenču pieredzes. Togad 
strādājām kopā ar veterināriem un 
mums bija izdevies konstatēt būtis
kas uzbūves pārmaiņas priekškuņģos 
ar metabolas dabas slimībām slimo
jošiem liellopiem. Darbu demonstrēt 
devāmies uz Norvēģiju kopā ar kolē
ģi no vetārstiem, kurai šis brauciens 
bija pirmais ārzemju ceļojums vispār. 
Tā nu no prāmja pamājām atvadas Rī
gai, tuvojoties Stokholmai, priecājā
mies par brīnišķīgajām šērām, bet 
caur vilciena logu metām acis uz troļļu 
zemi Norvēģiju. Negaidīti pārsteigu
mi sākās Oslo stacijā, kurā iebraucot, 
mūs aptvēra slapjš sniegs, auksts vējš 
un nepatīkams konstatējums, ka ne
viens pretēji solījumam nav ieradies 
mūs šai pusnaktī sagaidīt. Situāciju 
vēl drūmāku vērta pie informācijas lo
dziņa uzliktais paziņojums - "Oslo 
hoteļos šonakt brīvu vietu nav!" Kad 
papildus vēl atklājām, ka Latvijā aiz
mirsies konferences organizētāja pro
fesora mājas telefons, sākām mundri 
stāstīt viena otrai, ka vispār jau zināt
ne prasa upurus un neesam vēl taču 
tik vecas, lai vienu nakti nepārlaistu 
tepat, dzelzceļa stacijā, kopā ar klai-

Raksta autore (pirmā no kreisās) 
kolēģēm 
gājošiem pankiem un rokeriem... To
mēr dzīve ir negaidītu pavērsienu pil
na ... Sagaidītājs tomēr atrodas, kad 
pusstundu vēlāk izdzirdam stacijas 
hallē skaļi izbrēktus mūsu uzvārdus. 
Pusnakts vēlā stunda liek mums pie
sardzīgi lūkoties uz izspūrušu vīrieti, 
kuram trūkst dažu priekšzobu, runa 
ir šļupstoša un kroplīgo angļu valodu 
papildina muļķīga ķiķināšana. Manie
ru šim cilvēkam vispār trūkst, jo pēc 
piedāvāšanās palīdzēt viņš mudīgi pa
ķer mazāko no rokassomiņām, mums 
atstādams pakrietnos ceļojuma kofe
rus... Gauži domīga kļūstu, kad at
klājas, ka sagaidītājs aizmirsis, kur 
"noparkojis" mašīnu, un vismaz stun
du klumburojam pa slapjo pilsētu, iz
ložņādami visas piestacijas ieliņas. 
Neko nevaicāju, ieraugot arī apmē
ram 30 gadus vecu, pusrūsējušu 
kreisleru, un pilnībā jau samierinos 
ar likteni, kad izrādās, ka mašīnai kaut 
kas "sagājis dēlī" ar aizdedzi, un abas 
ar kolēģi stumjam veco "grabažu" ar, 
mūsuprāt, tai pilnīgi atbilstošo saim
nieku vismaz kādu puskilometru... 
Slapja un nosalusi bezcerīgi prātoju, 
kāpēc gan dažiem konferenču orga
nizatoriem ir tieksme par sagaidītā
jiem sūtīt savus ar prāta nepilnībām 
redzami sirgstošos laborantus vai vi-
vāriju kopējus. Pēkšņi nogriežamies 
no ceļa un sākam braukt... pa tram-

zinātniskōs diskusijas brīdī ar 

vaja sliedēm! Vienmēr esmu turēju
sies pie principa, ka, ārzemēs esot, 
maksimāli jāpiemērojas tur dzīvojo
šo ļaužu ieražām un ritmam, tomēr 
notiekošais mani dara maķenīt ner
vozu, un mēģinu uzmanīgi apvaicā
ties, vai vadītājam šķiet, ka viss ar 
mūsu virzīšanos uz priekšu ir normā
li. Uz apstulbinošo pretjautājumu par 
to, kas tad man te liekas dīvaini, izsa
ku nelielas bažas par iespējamo ie-
triekšanos tramvajā vai otrādi un sa
stingstu šausmās, kad uzzinu, ka mū
su sagaidītājs ir... ar vienu aci akls 
un tādēļ nav pamanījis, ka esam no
virzījušies no šosejas! Tālākais ir ele
mentāri vienkārši - pa tām pašām 
sliedēm braucam atpakaļgaitā apmē
ram trīs kilometrus un mums laimē
jas, jo paliekam dzīvi, bet pēc atgrie
šanās uz pareizā ceļa es skaļi bokste
rēju norvēģiskos ielu nosaukumus, 
mūsu sagaidītājs stūrē, un veiksmīgi 
galā nokļūstam agrā rīta stundā. Pa
tiesībā otrā dienā vairs nebrīnos ne 
par ko, kad uzzinu, ka mūsu sagaidī
tājs ir otrā labākā veterinārijas zinību 
"vijole" valstī. Konferences gaitā sa
draudzējamies un atklājam sev minē
tās personas patieso cilvēcisko un zi
nātnieka īpašību valdzinājumu... 

(Turpinājums sekos) 

http://www.imeria.lv
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Hei, "Dancīša" 
draugi! 

Hei! Visi, kam tuvs "Dancīša" 
vārds, tiek laipni lūgti ar savu klāt
būtni pagodināt Latvijas Universitā
tes bērnu un jauniešu deju ansam
bļa "Dancītis" 25 gadu jubilejas kon
certu, kas notiks 12. maijā pīkst. 
18.00 VEF Kultūras pilī. 

Ieejas kartes stundu pirms kon
certa vai 49. b/d zālē ik dienas no 
pīkst. 17.00 līdz 18.00 (Vesetas ielā 
11. Ieeja no Grostonas ielas.) 

Kontakttelefons: 7-520322 pēc 
pīkst. 22.00. 

Būsiet mīļi gaidīti! 

"Dancītis" 

TLMS "VĀPE" savā 25. pavasarī 
ņu izstādes atklāšana V E R N I S Ā 
ŽAS galerijā 

pīkst. 13.00 - 17.00 Tautas 
mākslas studiju un Latvijas mākslas 
skolu darbu izstādes un radošās 
darbnīcas Esplanādē 

pīkst. 14.00 Programma "Zem 
liepām". Brīvības pieminekļa atjau
nošanas fonda rīkotā konkursa uzva
rētāju sveikšana Vērmanes dārzā 

pīkst. 12.00 Mātes dienai veltīts 
koncerts "Mātes vārdu cildinot...". 
Piedalās: deju kolektīvs MĀRĪTE, 
koklētāju ansamblis ILGA, studija 
RAMPA, estrādes deju un klavier
spēles pulcina dalībnieki Kultūras 
centrā IĻĢUCIEMS, Lidoņu ielā 27 

pīkst. 12.00 Mātes dienai veltīts 
sarīkojums. Ieeja brīva. Kultūras na
mā DRAUDZĪBA, Tilta ielā 32 

pīkst. 15.00 Koncerts Mātes 
dienā "Skaisto melodiju pasaulē". 
Piedalās: Rīgas jauniešu "brass" an
samblis, vadītājs Boļeslavs Voļaks. 
Programmu vada Karīna Bērziņa. Ie
eja brīva. Koncertzālē AVE SOL, Ci
tadeles ielā 7 

21. maijā pīkst. 12.00 Rīgas 
čempionāts riteņbraukšanā veterā
niem, bērniem un tautas klasē Me
žaparka teritorijā. 

ĶEGUMS 2000 
LU 36. Veselības diena notiks 

13. maijā pīkst. 11.00 Ķegumā. 
Programmā: 
1. Veselības un sporta pasākumi, 

stafetes, sporta spēles. 
2. Konkursi, atrakcijas un dejas. 
3. Noslēgums, uzvarētāju apbal

vošana pīkst. 19.00 

Izraukšana 13. maijā ar vilcienu 
no Rīgas Centrālās stacijas pīkst. 
8.17; 9.30; 10.44 

Vilciens no Ķeguma stacijas uz 
Rīgu - vakarā, p'lkst. 20.20 

Gaidām visus, kas draugos ar da
bu un sportu un kam nav slinkums 
gūt emocijas un dzīvesprieku! 

Org ko mitēja 

Pasākumi 
12. maijā pīkst. 19.00 Šlāgeru 

balle Kultūras centrā IĻĢUCIEMS, 
Lidoņu ielā 27 

pīkst. 22.30 Senioru diskotēka 
Kultūras centrā IĻĢUCIEMS, Lido
ņu ielā 27 

13. maijā pīkst. 16.00 Disko 
maratons Kultūras centrā IĻĢU
CIEMS, Lidoņu ielā 27 

pīkst. 18.00 Mātes dienai veltīts 
koncerts. Piedalās sieviešu koris 
DZINTARS, diriģente Aira Birziņa, 
pie ērģelēm Atis Stepiņš Krusta baz
nīcā, Ropažu ielā 120 

pīkst. 19.00 Deju vakars Irēnas 
balle. Biļete Ls 1,- Kultūras namā 
DRAUDZĪBA, Tūta ielā 32 

pīkst. 11.00 - 17.00 Mākslas 
dienu Labirints Latvijas Kultūras 
akadēmijā, Ludzas ielā 24 

pīkst. 12.00 - 17.00 Mākslas 
dienu Dinozaurs Rīgas Tehniskajā 
universitātē, Kaļķu ielā 1 

pīkst. 14.00 - 17.00 Mākslas 
mirklis Iļģuciemā Nordeku parkā 

14. maijā pīkst. 11.00 - 1 3 . 0 0 
Radošās darbnīcas un atvērto durv
ju diena Jana Rozentāla Mākslas ko
ledžā, Rīgas Mākslas skolā, Bolde-
rājas Mākslu skolā 

pīkst. 13.00 - 15.00 Radošas 
darbnīcas un atvērto durvju diena 
Latvijas Mākslas akadēmijā 

pīkst. 12.00 Brīvības pieminek
ļa atjaunošanas fonda rīkotā konkur
sa dalībnieku labāko darbu izstāde 
Pie Brīvības pieminekļa 

pīkst. 13.00 Latvijas Mākslinie
ku savienības veidotās Mākslas die-

Kam tiks 
"Cicerona", 
kam "Mērfija" 
balva? 

Šogad Latvijā jau otro gadu 
pēc kārtas notiks "Cicerona" un 
"Mērfija" balvu pasniegšanas 
ceremonija. "Cicerona" prēmija 
- ikgadējs konkurss, ko organi
zē Latvijas Universitātes komu
nikāciju zinātņu katedra sadar
bībā ar Zinātņu akadēmiju, Sa
eimas preses centru, Žurnālistu 
savienību un Latvijas Reklāmas 
asociāciju. 

"Cicerona" prēmiju piešķir vado
šajiem speciālistiem šādās četrās no
zarēs: 

• par mērķtiecīgu ieguldījumu 
Latvijas žurnālistikā; 

• par sekmīgu darbību Latvijas po
litikā; 

• par emocionālāko reklāmas 
kampaņu; 

• par labāko sabiedrisko attiecību 
(PR) kampaņu. 

Blakus "Cicerona" prēmijai čet
rās augstāk norādītajās kampaņās ti
ka piešķirta ari "Mērfija" prēmija -
visneveiksmīgākajām kampaņām vai 
darbībai. 

"Cicerona" un "Mērfija" prēmiju 
laureātus nosaka žūrija, kuras sastā
vā ir eksperti no masu komunikāci
ju līdzekļiem, reklāmas un sabiedris
ko attiecību aģentūrām. 

Pagājušajā gadā, kad konkurss no
risinājās pirmoreiz, nominācijā par 
sekmīgāko darbību Latvijas politikā 
"Cicerona" balvas saņēma Latvijas 
eksprezidents Guntis Ulmanis par 
atjaunotās Latvijas prezidentūras 
tradīciju iedibināšanu un Rīgas mērs 
Andris Bērziņš. Žurnālistikā labākā 
izrādījās televīzijas žurnāliste Regī
na Ločmele. Savukārt "Mērfija" bal
va par lielāko neveiksmi sabiedris
ko attiecību kampaņas veidošanā aiz
ceļoja pie "Lattelekom". 

Kur balvas aizceļos šogad, uzzi
nāsim 16. maijā, balvu pasniegša
nas ceremonijā, kas norisināsies Rei-
terna namā Rīgā. Jāpiemin, ka žūri
jas komisijas sastāvā ir Zinātņu aka
dēmijas prezidents Jānis Straciņš, 
LU docents Ābrams Kleckins un ci
tas sabiedrībā populāras personas. 

SANDRA MEDEARIS 

VĀPE. Šobrīd redzamāko Latvi
jas Tautas studiju vidū šis vārds ko
mentārus neprasa. 

Gan savās ikgadējās izstādēs LU 
galerijā "Bastejs", gan republikānis
kajās un starptautiskajās izstādēs vā-
piešu keramika allaž izceļas ar ne
ordināru idejas pieteikumu, kvalitā
ti un tēmas oriģinālu risinājumu. 

Šķiet, nekļūdīšos, apgalvojot, ka 
LU ir vienīgā augstskola, kuras stu
dentiem ir dota ne tikai iespēja at
tīstīt savas mākslinieciskās dotības 
Tautas studijā, bet, realizējot profe
sionālo studiju programmas, Peda
goģijas un psiholoģijas fakultātes to
pošie pedagogi un ārpusklases dar
ba vadītāji var pilnveidot savu rado
šo personību, izmantojot studijas 
tehnisko un materiālo bāzi. 

Vel vairāk. Šobrīd jau ceturto ga
du "Vāpes" mājvietā pulcējas arī iz
vēles " C " kursa studenti no dau
dzām LU fakultātēm, lai teorētisko 
kursu "Mākslas vieta izglītībā" pa
pildinātu ar radošiem meklējumiem 
vizuāli plastiskajā mākslā. 

Darbs TLMS "Vāpe" jau sen pār
audzis profesionāli atzītas Tautas 
studijas "rāmjus". Pateicoties LU 
vadības izpratnei un atbalstam, šeit 
izveidojusies radoši bagātu personī
bu un mūsdienu prasībām atbilsto
šu jauno pedagogu kalve, šeit mek
lējami daudzu nozīmīgu kvalifikāci
jas darbu tēmu pieteikumi un pirm
sākumi. 

Un ir panākumi. Та šopavasar pēc 
veiksmīgi aizstāvētā kvalifikācijas 
darba PPF Darbmācības katedras 4. 
kursa studentei Santai Zvirgzdiņai 
uzticēts patīkams pienākums -nodi
bināt keramikas studiju Brocēnu vi
dusskolā, bet šī paša kursa studen
tam, topošajam pedagogam Jānim 
Risbergam, veikmīga prakse Rīgas 
Mākslas skolā vainagojusies ar pie-

Vōpes keramikas izstādes atkāšanu salonā "Vecpilsēta" kuplināja 
arī studijas "senjori": Arvīds Liberts, Ženija Krūzmētra, Olita Kotāne 
un Andris Zeps. 2. rindā vidū sēž - studijas vadītāja Helga Ingeborga 
Meinharde 

dāvājumu vadīt vizuālās mākslas no
darbības 5. starptautiskajā bērnu un 
jauniešu plenērā "Mūsu labā griba 
savai videi un pilsētai", kas veltīta 
Rīgas 800 gadu jubilejai. 

Savukārt rosīgais vāpietis Reinis 
Maskavs savas maģistrantūras stu
dijas LU noslēgs ar zinātnisko pētī
jumu "Mākslinieciski radošā darbī
ba Latvijas augstskolās un TLMS 
"Vāpe" radošā darba izvērtējums 
L U " 

Bez šaubām, mūsdienās vienmēr 
atradīsies kāds neinformēts pragma-
tiķis, kas skeptiski piebildīs: "Nu ko 
viņi tur pagrabā mīca tos mālus? Tas 
jau nekas nav." 

Mani novērojumi, vadot studiju, 
sākot no dibināšanas dienas 1975. 
gada pavasarī, apvienojami vienā ter
minā - "pedagoģiskais pārsteigums" 
(autores pieteikums). 

Tās ir dzīvas, pavasarīgas noska
ņas daudzu gadu garumā - kā at

plaukst un atraisās apslēptie talanti, 
kā veidojas un pārveidojas studenta 
garīgā stāja, mākslas izpratne, at
tieksme pret biedriem, kā mainās sa
dzīves vērtējums un uztvere. 

Un, kad kārtējo reizi ienāk stu
dentu grupa "Vāpē", piebilstot: "Te 
ir ļoti laba aura. Mums te allaž gri
bas atgriezties", es patiesi jūtos gan
darīta. To apliecina ari studentu ra
dītie mākslas darbi. 

Šobrīd apskatāma neliela izstāde 
"Vāpes Lieldienas - 2 5 " salonā "Vec
pilsēta" Pils ielā 18., maija nogalē no
tiks tradicionālā "3. Lielā kannu pa
rāde" zālājā pie Alma mater, bet ru
denī - oktobri - vāpieši atkal būs ga
lerijā "Bastejs" savā lielajā jubilejas 
izstādē "Laiks". 

HELGA INGEBORGA 
MELNBĀRDE, 

M. paed. LU PPF lektore, 
TLMS "VĀPE" vadītāja 

Grāmatas par mūsu zemi 
LU Bibliotēkas Reto izdevu

mu fonda jaunieguvumu tema
tiskajā izstādē šoreiz skatāmas 
grāmatas par Latviju, tās etno
grāfiskajiem novadiem un ievē
rojamākajām vietām. 

Visupirms uzmanību saista vairā
ki izdevumi par Rīgu, no kuriem mi
nama nesen izdotā gadagrāmata sa
karā ar mūsu valsts galvaspilsētas 
800. gadskārtu, kuru svinēsim nā
kamgad. Izdevums "Latvijas dār
zi un parki" sniedz ieskatu dārzu 
un parku veidošanas mākslā mūsu 
valstī. 

"Latvijas Ģimenes Centrs" rīko 
semināru veselības mācības 
skolotājiem un klašu audzinātājiem 
par tēmu "BĒRNU SEKSUĀLĀS 
IZMANTOŠANAS PROFILAK
SE". Seminārs notiks 17.-19.05, 
26 . , 27 .05 .2000 .g . , Latvijas 
Ģimenes Centra telpās, Rīgā, 
Kaņiera ielā 10a. 

Tā kā vietu skaits ir ierobežots, 
lūdzam savlaicīgi zvanīt un 
pieteikties pa tālruni - 7135277 
(9.00 -18.00). 

Nesen izdoto grāmatu klāstā iz
ceļas "Cēli kā dzimtenes Dievna
mi" . Tā piesaista gan ar bagātīgo 
ilustratīvo materiālu, gan ar faktu ap-
kopojumu, sniedzot vispusīgu 
priekšstatu par Latvijas baznīcām. 

Citā skatījumā mūsu valsti palīdz 
iepazīt darbs "Latvijas pilskalni". 
Izstādē redzam grāmatas, kuras ie
pazīstina ar atsevišķiem mūsu ze
mes novadiem un ievērojamākajām 
vietām. Unikāls ir izdevums "Atce
ries Latvi ju ! " - pārpublicējums 
trimdā no pirmskara izdevuma, lai 
atgādinātu trimdiniekiem, īpaši jau

nākajai paaudzei, par mūsu zemi, par 
30. gadu Latviju. Katram etnogrāfis
kajam novadam - Vidzemei, Latga
lei, Zemgalei un Kurzemei - veltītas 
vairākas burtnīcas, bet īpaša - Rīgai. 
Ne mazāk saistoši skatīt Rēzekni se
najās atklātnēs, vēsturiski intere
sants ir izdevums "Kurzemes her
cogs un viņa laikmets", tāpat grā
mata par Jelgavas' pili, kā ari izde
vums par Salaspils un Ikšķiles se
najiem celtniecības pieminekļiem. 

VIJA APINĪTE 

Es neesmu vainīgs! 
Kā rīkoties, lai tas, kurš tevi 

nepamatoti apvainojis, justos 
vainīgs par pārinodarījumu? Iz
turieties pret apvainotāju laipni 
un bez dusmu "izvirdumiem". 

Situācija. Tavs draugs aizmirsis, 
ka tev šodien ir dzimšanas diena. 

Nesaki: - Savas mātes dzimša
nas dienu tu gan nekad neaizmirsti! 

Saki: - Neraizējies, tas nav tā 
vērts. 

Rezultāts: - Viņš sajutīs nožēlu 
un, iespējams, kā kompensāciju tu 
varēsi saņemt dāvaniņu, pēc kā jau 
ilgāku laiku kāroji. 

Situācija: Tavs draugs negaidīti 

nozudis, nezvana, parādās tikai pēc 
divām dienām. 

Nesaki: - Kā es uztraucos, ka ar 
tevi kaut kas noticis! Par šiem uz
traukumiem es pati tevi nobeigšu! 

Saki: - Nekas, draudziņ. Es ne
gulēju visu nakti, bet tas nekas. Sa
protu, cik svarīgi tev ir pavadīt laiku 
ar saviem draugiem. 

Rezultāts: - Viņš nekad vairs tā 
nerīkosies. Bet, ja kādreiz tāda si
tuācija izveidosies, zvanīs tev katru 
pusstundu. 

Tulkojusi ANDA LASE 
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NOTIKUMS 

f4. malii - MateA, diena, 
•* i.ipp. 

mātei ilga trīs dienas un sākās 15. 
martā. 

Ar kristietības sākumu tika svi
nēta Baznīcas Mātes diena. 

Amerikā svinēt Mātes dienu pir
mā ierosināja slavenā rakstniece Jū
lija Hova, tomēr šis ierosinājums ne
tika ņemts vērā. Uzskata, ka Ame
rikā Anna Jarvis ir tā sieviete, kurai 
pateicoties, sāka svinēt Mātes die
nu. Annas māte daudzkārt bija stās
tījusi, ka vēlētos, lai ari mātēm būtu 
savi svētki. Kad māte nomira, Anna 

realizēja dzīvē viņas sapni. Anna ari 
nodibināja Starptautiskās Mātes 
Dienas asociāciju; tā šie svētki izpla
tījās ari citur pasaulē. 

Tradīcijas 
Mātes diena tiek svinēta daudzās 

valstīs, bet šie svētki nenotiek vie
nā datumā. Norvēģijā Mātes diena 
tiek svinēta februāri, Argentīnā - ok
tobri, Dienvidāfrikā - maijā. 

Dienvidslāvijā Mātes diena tiek 
svinēta divas nedēļas pirms Ziemas
svētkiem, un tur ir tradīcija, ka agri 
no rīta bērni ielavās mammas guļam

istabā uz sasien viņu. Pamostoties 
mamma ir pārsteigta un lūdz bērnus 
sevi atbrīvot, apsolot par to apdāvi
nāt. 

Spānijā un Portugālē Mātes die
nas svinības ir cieši saistītas ar baz
nīcu, kad decembri tiek svinēta Jau
navas Marijas diena. Sajā dienā bēr
ni sveic ari savas rnāmiņas. 

Francijā Mātes diena ir ģimenes 
svētki, kad visi sapulcējas ap galdu 
un māmiņai par godu tiek cepta kū
ka. 

Zviedrijā īsi pirms Matēs dienas 
Sarkanā Krusta organizācija pārdod 

plastmasas ziedus, par kuriem iegū
tie līdzekļi tiek ziedoti daudzbērnu 
māmiņu atbalstam. 

Mātes diena tiek svinēta gandrīz 
visur pasaulē visdažādākajos veidos, 
bet doma paliek tā pati - sveikt un 
godināt māmiņas. 

Latvijā Mātes dienu jau vairākus 
gadus svinam maijā, šogad -14. mai
jā. Sveiksim savas māmiņas! 

ANDA LASE 

ES RAKSTU 
Ilga Rismane 

Kastaņa plaukst 
Kastaņas izlocītie zari stiepjas 

pret zilu debesi ar pumpuriem galā. 
Pumpuru viduči - tērpušies villai
nēs. 

Maijā kastaņa - grimst pati savā 
ziedu kupenā kā viļņu galotne saban
gotā jūrā. 

Ar palu ūdeņiem 
Aprīļa dzidrais un caurspīdīgais 

gaiss caurvij ziedošus pūpolkokus. 
Zum bites. 

Bērni rotaļājas norā starp tauri
ņiem un dīgstošu zāli. Strazdiņš za
rā knuzierē spārnus. Drīz viņš 
ieaugs zaļu lapu pušķos. 

Zils dīķis sapņo par baltām kai
jām. Lai spārnu gali zied kā vizbulī
tes! 

Upes piebriest. Ledus sen jau 
krakšk. Zeme tīra sevi AR PALU 
ŪDEŅIEM. 

Uz lauku pastu 
Dzīte un Līzīte iet uz pastu. 
Vecmāmiņai atnākusi vēstule. 

Droši vien jau - vēstis no meiteņu 
vecākiem, kuri strādā pilsētā un sa
vu atvaļinājumu vēl tikai gaida. 

Pa priekšu skrien raibais šunelis 
Mistrs. 

Suns vārdu dabūjis no vecmāmi
ņas teiciena: 

"Kad sēj zirņus ar auzām, tad iz
nāk Mistrs." 

Pa ceļam kļūst karsti un smacīgi. 
Matos iebirst gan putekļi, gan puķu 
sēkliņas. Ari Mistram astes gals no
putējis. 

Taču sānceļš iegriežas caur pļa
vu, un drīz jau - kāpnes ieved pasta 
ēkā. 

Meitenes saņem vecmāmiņai 
vēstuli un avīzi. Sev - paciņu. Tajā -
šokolādes kaķis un piepūšamais za
ķis. 

Atpakaļ ejot, putekļi matos pār
vērtušies par puķītēm. 

Visi skaita pantiņu: Meitenītēm 
raita gaita, matos sīkpukes bez skai
ta. 

Mistram astes galā izplaucis zils 
zvaniņš. 

Ena 

Pats sev es dziesmas dziedu 
Un tūliņ aizmirstu. 
Un ari neapjēdzu, 
Vai pats tās sapratu. 

Es vētrā laukā skrienu 
Un tveru bezvēju. 
Un katru mīļu dienu 
Pats sevi apmānu. 

Tie manis paša vārdi. 
Tā mana mūzika. 
Jo mani paradīze 
Ne elle sāpina. 

Lai skan!!! 
Ne esmu es eņģelis! 
Ne antikrists! 
Ne braucis debesīs! 
Ne krustā sists! 

Ne nācis no Dieva! 
Ne Velna saukts! 
Es esmu pasaules 
Grāmatu plaukts! 

Pilsēta 
Ielas, bruģi. 
Ostas, kuģi. 
Vēl kaut kas, ko nezini. 
Redzēsi to savām acīm 
Tai pilsētā, kur piedzimsi. 

Kā bruģakmens tu ielā gulsies! 
Kā laterna tās gaismosi. 
Kas zin, ko vēl tu paveikt spēsi 
Tai pilsētā, kur piedzimsi. 

Una Dževečka 

mierīga ir 
pasaule 
izelpodama un 
ieelpodama 
savus bērnus 

mierīgi 
cilājas 
tavas krūtis 

tikai tas 
kā tu ieskaties 
pasaule sabirst 
pirmā diena 

Linda Kalniņa, Filoloģijas 
fakultātes studente 

vien kā vienmēr 
šūpo laivu tik 
vienmuļi 
nav vētras nav vēja 
nav siltuma kā vienmēr 
šūpo laivu tik 
vientuļi 
manas sirds šūpolēs... 

Linda Liepiņa, 
Filoloģijas fakultātes studente 

Sarmīte Inberga, 
Bioloģijas fakultātes studente 

Nepaej garām aizlauztam ziedam 
Līdz galam lauz to 
Un paņem sev līdz 
Jo aizlauztam ziedam ir salauzta 

sirds 
Līdz ritam tāpat novītīs 

Nepaej garām aizlauztam ziedam 
Līdz galam lauz to 
Un vainagā pin 
Noskūpsti ziedu 
Bet nemini skaitu 
Mīl vai nemīl 
To tik vējš 
Tik viņš zin 
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PALĪGO 

TESTS 

Uzzāmēfetmaju! 
Uzzīmē to, kas tavā iztēlē sais-

1 tīts ar vārdu 'māja'. Atšķirībā no ci
tiem testiem šeit nav jautājumu un 
atbilžu, visu nosaka mājas izskats 
un detaļas tavā zīmējumā. Tātad pie 
darba! Uzzīmēji? Ļoti labi, ķeramies 
pie tava psiholoģiskā portreta vei
došanas. 

Pilsētas māja 
Runa ir par daudzstāvu māju. Pa

rasti šāda veida testos to nezīmē, jo vai
rums cilvēku cenšas parādīt ideālu mā
ju. Daudzstāvu nams liecina par sausu 
raksturu un noslieci visu uzmanību 
pievērst savām personiskajām problē
mām, kuras svešam skatienam nekad 
netiek at- klātas. 

Ļoti zema māja 
Cilvēks, kas zīmē māju ar ļoti ze

mu jumtu, jūtas noguris un iztukšots, 
mīl daudz domāt par aizgājušajām die
nām, taču neredz tajās neko patīkamu. 

Pils 
Cilvēks, kas zīmē pili, atklāj, ka vi

ņa raksturā vēl daudz bērnišķīga. Vi
ņam gan netrūkst pārsātinātas iztēles, 
taču ar saviem pienākumiem un lietām, 
par kurām ir atbildīgs, viņš galā netiek. 

Divstāvu māja laukos 
Šeit izpaužas nepieciešamība pēc 

plašākām telpām. Ja cilvēkam, kas iz
pilda šo testu, nav bērnu, tad tas nozī
mē, ka viņš ilgojas pēc tiem. 

Plaša māja 
Plaša māja ^ ^ ^ ^ pauž il

gas pēc sta 
bilitā 

tes, noslieci uz komfortu un turību. Jo 
plašāka šī māja, jo lielākas šīs tieksmes. 

Māja ar žogu 
Šis cilvēks nemīl kontaktēties ar 

apkārtējiem. Ja sēta ir augsta, sienai 
līdzīga, tad, iespējams, viņš gatavs 
mesties virsū ikvienam nelūgtam vie
sim. Dzelzs sēta ar asiem dzelkšņiem 
liecina par noslēgtu raksturu. Dzīvžogs 
turpretī pauž uzticību. Jo sēta zemāka, 
jo lielākas viņa biedrošanās tieksmes. 

Logi 
Lieli stikli ar vēdlodziņu: noslēgtī

ba un vientuļnieka dzīvesveids. Četru 
rūšu logs: neapmierinātība ar sevi, sko
pulība. Cilvēks sirgst ar kompleksiem, 
viņš nespēj ne sniegt, ne pieņemt to, 
ko viņam dāvā citi. 

Ārdurvis 
Durvis mājas fasādes vidū liecina, 

ka testa izpildītājs ir 
laipns ^ ^ ^ ^ ^ ^ u n viesmīlīgs 
c i i - .*.*a^rV vēks. 

Daži pakāpieni pie ārdurvīm: minē
tās īpašības vēl augstākā pakāpē, tur
klāt savienotas ar lielu atbildības sajū
tu. 

Durvis atvērtas: sabiedrisks cil
vēks. 

Durvis aizvērtas: cilvēks ir nesa
biedrisks, bet, ja durvis uzzīmētas ļoti 
rūpīgi, ar visām detaļām, viņš mēdz 
bieži norobežoties no ārpasaules. 

Durvis ēkas vienā malā: sabiedris
ki ne visai aktīvs cilvēks. 

Durvis aizņem gan
drīz vai visu fasādi: viegl
prātīgs, darbībā neprog
nozējams, tajā pašā laikā 
augstsirdīgs, reizēm pat 
par daudz. 

Dūmeņi 
Ja dūmenis nav uzzī

mēts, tes

ta izpildītājs ir bezjūtīgs cilvēks. Siltas 
jūtas nepauž ari skurstenis bez dū
miem, tomēr var gadīties, ka šeit ir ru
na par vilšanos kādā lietā vai cilvēkā. 

Ja skurstenis dūmo, testa izpildītājs 
ir augstsirdīgs, dzīvespriecīgs un dar
bā ārkārtīgi apzinīgs. 

Tulkojusi ANDA LASE 
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S t u d e n t u padomes l a p a 
Lieldienas uz upes jeb pavasara 
Georallijs BRASLA 2 0 0 0 

> ATKAL iUtufsl 
Skaisti ir būt ģeogrāfam! Kaut 

arī lielie Kolumba atklājumu lai
ki jau sen kā aiz muguras, tomēr 
katram ūdens vagotājam ir lemts 
atklāt kādu no Latvijas upēm 
vismaz divreiz gadā - pavasaros 
un rudeņos. Tieši tad norisinās 
tradicionālie Ģeoralliji. 

No pavasara skurbuma atmodu
sies saule karsēja ģeogrāfu un viņu 
draugu prātus, ādu un lielās somas, 
ar kādām tie saradās Stacijas lauku
mā, lai Zaļajā ceturtdienā dotos uz 
savu pavasara rallija Meku - Bras-
las upi pie Straupes. Tā kā dzelzceļa 
sliedes līdz turienei vēl nebija paspē
tas izbūvēt, ar vilcienu viss lielais ai
rētāju un burātāju pulks —80 cilvē
ku sastāvā devās uz Siguldu. Pēc 
jautri pavadītiem mirkļiem vagonos 
Siguldas stacijas laukumā sagaidīja 
DAF busiņš, kura šoferis bija opti
misma pārņemts par tik spēcīgi eki
pētu un jautru pūli, kurš nepārtrauk
tā plūsmā vēlās no vilciena vago
niem. Optimisms nedaudz noplok, 
ļaudīm kāpjot busā, bet šoferītis ti
kai paziņoja, ka viņa personiskais re-

kords ir 120 cilvēku transportēšana 
ar šo pašu braucamlīdzekli. Grīļoda
mies, bet ļoti mērķtiecīgi pietuvojā
mies savai pirmās nakts nometnes 
vietai. Pēc rosīšanās un telšu celša
nas jau drīz visi pulcējās ap lielo 
ugunskuru uz rallija atklāšanu. Jau 
25 rallijus pieredzējušais cienījamais 
pasniedzējs I. Liepiņš teic iedvesmo
jošu runu, un seko ģeogrāfu himnas 
vīrišķīgais skanējums. Pēc pierakstī
šanās apļa rituāla dziesmas un dzī
ves atziņu klāstījumi nenorimstas 
līdz pat gaismas svīdumam. 

Rīts izspļauj sauli, un karsti solās 
būt ari visu pārējo rallija laiku. Die
na jau tuvu pusei, kad atskan sau
ciens "Atkal Burās" - šī rallija devī
ze un gumijotie burinieki bez burām 
viens pēc otra laižas Braslā un nes 
savus pasažierus pretī burvīgajai da
bai, skaistajai dienai un žilbinoši za
rainajiem bebru sagāzumiem. Daile 
visapkārt, saulīte cepina, alus gar
š o - ak, kas var būt vēl labāks! Katrs 
cenšas izbaudīt braucienu pa upi sa
vā veidā. Brīžiem laivotāju straume 
ātruma ziņā neapsteidza pat mierī
gākos upes līkločus, un, kamēr pir
mie jau glīti iekārtojās nākamajā no
metnes vietā ap pieciem, mazāk 
veiksmīgie to sasniedza tikai nāka
majā rītā. Tie daži nošķirtie, kā Afa-
nāsijs vai Pauliņš, stāsta par saviem 
nakts piedzīvojumiem ar "Blēras ra
ganām" atbilstoša scenārija tek
stiem. Pierādās kārtējo reizi kopīgais 
mafijas gars: lai otrā upes krastā iz-
mirkušais draugs varētu aizsmēķēt 
savu pilošo cigareti, pirmais nežēlo 
degošu pagali, kura, oglēm kvēlojot, 
traucas glābt izmirkušo. 

Pati rallija būtība ir izbraukuma 
ceļojums pa kādu no Latvijas upēm, 
taču sportiskā kulminācija - ātrum-
posms - ir neatņemama tā norises 
sastāvdaļa. Sestdienas rīts ir pienā
cis, un visi, nu jau vairāk nekā 100, 
dalībnieki tiek brīdināti par nopiet-

Studenta Bankas 
konkurss visiem 
LU studentiem 

Sveicināti, visi jau esošie un po
tenciālie Studenta Bankas konkur
sa dalībnieki! Ir noslēgusies konkur
sa pirmā kārta. Pārsteidz tas, ka lie
lākā daļa dalībnieku savus atbilžu va
riantus nogādāja pie mums personī
gi. Tāpēc gribu jums atgādināt, ka at
bildēt uz konkursa jautājumiem jūs 
varat ari, sēžot pie datora un sūtot 
pareizās atbildes uz elektronisko 
pastkastīti KNZ_pasts@yahoo.com. 

Tātad, pareizās atbildes bija pavi
sam vienkāršas. Uz jautājumu "Kas 
var būt katram studentam, bet ko ne
var dabūt neviens profesors?" parei
zā atbilde bija - Studenta Banka. Uz 
jautājumu "Kādu jaunu Unibankas 
produktu par velti var saņemt un lie
tot katrs Studenta Bankas vai Uni
bankas maksājumu kartes īpaš
nieks?" pareizā atbilde bija - IBAN-
KA. Uz jautājumu "Ņujorkas pašval
dība ir izmisusi, jo nezina, kur likt 8 
tonnas metāla - dažādu valstu mo
nētas, kas sakrājušās pilsētas kasē. 
Kā tās tur nonākušas?" pareizā at
bilde bija - tās tur nonākušas no au
tomātiem, kas uzstādīti automašīnu 
stāvvietās. 

Pateicoties kādai KNZ laimīgai 
rokai, šajā kārtā ir uzvarējis Ilvars 
Vītoliņš no Ekonomikas un vadības 
fakultātes, viņš iegūs savā īpašumā 

nu gatavošanos sacensībām. Katrai 
ekipāžai jāizdomā savs nosaukums, 
un tā tiek iedalīta atkarībā no airlī-
dzekļu jzmēriem lielo vai mazo airu 
klasē. Ātrumposma distance nav no 
vieglajām: ir jāpabrauc garām tiltam, 
virs kura iet ceļš Rīga - Valmiera, 
un jāpārvar Braslas ūdenskrātuve. 
Tilts ar vilinošo ceļu, kurš varbūt ved 
ari uz kādu veikalu, vairākām ekipā
žām izrādījās nepārvarams šķērslis, 
un lēnākais ātrumposma dalībnieks 
savu laika kontroles kartīti nodeva 
tikai pēc 22 stundām. Spēcīgākie to
mēr cīnījās ar pilnu atdevi, un ātrā
kie lielo airu klasē bija ekipāža "Sau
les zaķi pem - pem". Mazo airu kla
sē uzvarēja "Piekāš kā, ka tik galā". 
Ari pārējie dalībnieki cīnījās godam. 
Kamēr pēc fiziskās piepūles visi 
drūzmējās pie finiša līnijas, par šo
vu gādāja plosta ekipāža, kuras ku
ģotāji, apejot Braslas ūdenskrātuves 
dambi, turpinājumā iemeta to upē ar 
dibenu uz augšu un, dažiem pārdroš
niekiem cīnoties ar straumi, alkšņu 
zariem un pašiem ar sevi, sagādāja 
patīkamu izrādi pārējiem. Nakšņoša
nas vietu pēc līganas laivošanas 
starp varenajām smilšakmens klin
tīm un rotaļīgajām krācēm sasniedz 
visas ekipāžas. Dažiem Brasla jau tā 
iepatikusies, ka labprāt savas laivas 
pavada peldot vai līkumu pirms no
metnes noenkurojas un draiski iz
bauda upes viļņus vēl pāris stundas. 

Svētdienas rīts ir patiesi svēts: 
klāt ir Lieldienas, ari Jurģu diena, 
klakšķ olu čaulas, bet dalībnieki tiek 
pulcēti uz alpīnā futbola maču - ve
cie pret jaunajiem. Pavisam 8 pāri kat
rā komandā, savstarpēji sasieti, me
tās lielā ņudzeklī, lai noskaidrotu spē
cīgākos un labākos. Eiropas Čempion-
līgai būtu ko mācīties no šī radošā ma
ča, kurā uzvaru ar rezultātu 2:1 guva 
jauno komanda. Pēc vispārēja refe
renduma īstenošanas un nomināciju 
ievēlēšanas sekoja apbalvošanas pro-

Studenta Bankas T- kreklu. Ilvar, ie
rodies pats Studentu padomē vai at
sūti uz jau minēto elektroniskā pas
ta adresi savas koordinātes. 

Bet tagad pāriesim pie otrās 
kārtas jautājumiem: 

1. Kādās olimpiskajās spēlēs pie
dalījās (tiesa, tikai morāli) Studenta 
Banka? 

2. Pa kādu telefonu zvanot, iespē
jams uzzināt atbildi uz jebkuru jau
tājumu par Studenta Banku? 

Pēdējais jautājums ar nelielu pa
vasara pieskaņu: 

3. Gan jau jūs esat dzirdējuši par 
piepūšamām sievietēm, kam ir visai 
savdabīgs pielietojums. Tās parasti 
iegādājas vientuļi vīrieši. 

Savukārt nesen Anglijā pārdoša
nā parādījās piepūšami vīrieši, kurus 
iegādāties likumsakarīgi steidza 
vientuļās sievietes. Tiesa, atšķirībā 
no sievietēm .piepūšamo vīriešu ie
tērps mainījās līdz aŗ gadalaiku. 

Kādiem nolūkitni vientuļās sie
vietes izmantoja piepūšamos vīrie
šus? 

Veiksmi un siltiem saules stariem 
pilnas dienas vēlot, 

KNZ un Unibanka 

cess. Vērtīgās bal
vas - speciāli ralli-
jam gatavotos T-
kreklus ar atbilsto
šo simboliku- sa
ņēma I.Liepiņš un 
Zaķis par mūža de
vumu ģeorallijam, 
jo abiem jau 25 ral-
liji aizpludināti. Par 
elegantāko ekipāžu 
pārliecinoši tika at
zīts "Plosts". Cil
vēciskais skais
tums šoreiz ne
daudz piekāpās, jo par Rallija Mis ti
ka atzīta kucīte Mališka, bet Misters 
- Zaķis. Par peldētāja nomināciju no
tika izteikta daudzcīņa, bet pārākais 
bija Bovskis. Bļaura titulu ieguva 
R.Zīlīte, bet par upuri tika atzīts San-
ders, kura sportisko spēku ar viltī
giem paņēmieniem mēģināja nonie
cināt neģeogrāfi un kura laivā ieme
tās metrīgs ieskrambājums. Pohainā-
kā seja un žūpa - Čekists un Līga-
savu izcīnīto titulu nozīmību nojauta 
droši vien tikai otrajās Lieldienās. Par 
rallija cunduru tika atzīts Lubāna un 
Komorova 9 h gājiens uz veikalu ar 
nakšņošanu atpakaļceļā zem egles. 
Katrs dalībnieks saņem rallija emblē
mu uzšuves veidā un agrīnu, pievil
cīgu saules iedegumu. 

Pēc balvu dalīšanas un noslēgu
ma himnas dziedāšanas atlicis vairs 
pēdējais posms. Ar degsmi, ganda
rīti par jauki pavadīto laiku, ģeogrāfi 
un ģeodraugi sprauni airējas pa Bras
lu Gdz pat spēcinošajiem Gaujas ūde
ņiem. Šeit ari rallija misija beidzas 
un ļaudis trausās krastā, lai pakotu 
mantas un ar to pašu busiņu, ar ko 
pirmajā dienā, dotos uz Siguldu un 
mājām. Atsevišķi dalībnieki, nema
nīdami upes nomaiņu vai ari labprā
tīgi, turpināja pludināties pa Gauju 
līdz pat Siguldai vai Sēnītei. Skais
tas Lieldienas ģeogrāfu gaumē! Pa
tīkamu atpūtu un piedzīvojumus ari 
tev! 

ANDRIS KLEPERS 

"Neviens netiek spiests 
darīt neiespējamo" 

(Romiešu tiesību princips) 
Latvijas Universitātē jau 

1995.gadā, mainot studiju pro
grammu saturu, tika ieviesta 
programmas brīvās izvēles dala, 
kas studentiem dod iespēju pa-
pildināt zināšanas citās zinātņu 
nozarēs. Pieredze liecina, ka 
šajos gados studentu aktivitāte 
ir augusi un motivēti veido šīs 
programmas daļas saturu. Pro
tams, tas prasa izrādīt noteiktas 
aktivitātes: interesēties, mek
lēt un veidot savu studiju plānu, 
jo brīvās izvēles kursi netiek 
"nolikti priekšā". Taču to stu
dentu skaits, kas izmanto šo ie
spēju, ir nehels. 

Izlasot rakstu "LU ieviesīs papil
du maksas", vēlos izteikt viedokli 
par programmu brīvās izvēles daļu. 
Negribētu piekrist raksta autoriem, 
ka papildu maksas ieviešana ietek
mēs studentu pieprasījumu un ar lai
ku ari kursu piedāvājumu, jo tikai 
daļa studentu noklausās C daļai at
bilstošus studiju kursus. Bieži tiek 
pārmests, ka piedāvāts pārāk maz 
priekšmetu, taču vēlētos atgādināt, 
ka brīvās izvēles dala ir citas noza
res studiju kursi un jūs varat pievie
noties jebkurai studentu grupai, ie
vērojot kursa izvēles priekšnosacīju
mus. Ja LU ir reģistrēti aptuveni 
2500 studiju kursi, tad izvēle šķiet 

pietiekoša. Brīvai izvēlei kursus pie
dāvā ari dažādas LU struktūrvie
nības - akadēmiskie centri, institūti 
u.c. Gribu pievērst jūsu uzmanību 
tam, ka Ekonomikas un vadības fa
kultātē tiek piedāvāti studiju kursi, 
kas nav reģistrēti LU kursu reģis
trā, un visbiežāk tie nav citas zinātņu 
nozares studiju kursi. 

Kurus tad īsti skars rīkojums par 
papildu maksas ieviešanu? Tie būs 
aktīvākie studenti, kuriem C daļā būs 
nokārtoti studiju kursi programmas 
izpildei nepieciešamo kredītpunktu 
apjomā, un tad par papildu kursu ap
meklēšanu būs jāmaksā. Šis rīko
jums ietekmēs ari "parādniekus". 

Taču šķiet, ka šis dokuments vai
rāk varētu disciplinēt studentus pie
rakstīšanās laikā. Pierakstīšanās un 
reģistrācijas nedēļa ir laiks, kad stu
denti veido savu studiju plānu, t.i., 
pierakstās uz tiem kursiem, kurus 
vēlas klausīties nākošajā semestri, 
arī uz C daļu. Visbiežāk sastopamā 
aina ir šāda: students pierakstās uz 
vairākiem priekšmetiem, aiziet uz 
dažām nodarbībām un saprot, ka ne
vēlas šo kursu apmeklēt, un to ari 
nedara. Ja ievērotu pierakstīšanās 
kārtību, tad nākamais, kas studen
tam būtu jādara, ir atteikšanās no 
priekšmeta, anulējot pierakstīšanos, 
t.i., darīt to zināmu amatpersonai, 

kura administrē pierakstīšanos. Ja to 
neizdara un neiet uz nodarbībām, 
students paliek akadēmiskais pa
rādnieks un, kārtojot pārbaudījumu, 
maksā 6 Ls. Ja turpretim students 
laicīgi, t.i., pirmo trīs nodarbību lai
kā nepierakstās un iet uz nodar
bībām, tad, lai saņemtu eksamināci
jas lapu, būs jāmaksā 15 Ls par kre
dītpunktu. 

Tā ka rēķiniet paši, kas ir izde
vīgāk - ievērot studiju kārtību vai 
studēt pēc saviem noteikumiem. 

Ja vēlaties izteikties par šo jau
tājumu un iesaistīties diskusijā, rak
stiet spc@lanet.lv 

INTA JAUNZEME, 
Studiju padomnieku 

centra vadītāja 

/ 
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Vācu zinātnieki Latvijas Universitātē 
Kā liecina mūsu izpētītie ma

teriāli par ārzemju zinātnieku 
viesošanos Latvijas Universitātē 
20. - 30. gados, visvairāk kontak
tu ir bijis ar Vācijas z inātnis
kajām aprindām. Tas gluži dabis
ki izriet kā no senajām Latvijas 
un Vācijas kultūrvēsturiskajām 
saiknēm, tā arī no abu valstu 
ģeogrāfiskā tuvuma. 

Pirmais vācu zinātnieks, par ku
ra uzturēšanos mūsu Universitātē 
izdevās atrast informāciju, bija izci
lais ģeogrāfs un ģeomorfologs Al-
brehts Penks (flenck). Viņš dzimis 
1858. gadā. 1875. gadā beidzis Leip-
cigas universitāti. 1877. -1879. gadā 
viņš veica ģeoloģiskos pētījumus 
Saksijā; 1880. gadā pārcēlās uz Min-
heni, kur veica Vācijas Alpu 
ģeoloģisko uzņemšanu. No 1883. ga
da Penks sāka strādāt par privātdo
centu Minhenes universitātē. No 
1885. līdz 1906. gadam ieņēma fi
ziskās ģeogrāfijas profesora amatu 
Vīnes universitātē, bet kopš 1892. 
gada vadīja Vācijas zemes zinātņu 
Centrālo komisiju. No 1906. līdz 
1926. gadam Penks bija Berlīnes uni
versitātes profesors un Ģeogrāfijas 
un okeanoloģijas institūta direktors. 
Zinātnieka galveno interešu lokā ie
tilpa vispārējā ģeomorfoloģi ja 
(zinātne par zemes virsmas reljefu, 
kura pēta to no ārējā izskata, izcel
smes, vecuma, attīstības vēstures, 
mūsdienu dinamikas, grupēšanās li
kumsakarību un to sastāvdaļu iz
platības viedokļa) un paleoģeogrāfija 
(zinātne par pagājušo ģeoloģisko 

laikmetu fiziski ģeogrāfiskajiem 
apstākļiem, kas ir daļa no vēstu
riskās ģeoloģijas un sniedz materiālu 
Zemes garozas veidošanās vēstures 
un Zemes vispārējās veidošanās 
izpētei) - zinātnes, kurās viņš guva 
vislielākos panākumus. A. Penks 
izstrādāja klimatu ģeomorfoloģisko 
klasifikāciju un - kopā ar E. Brukne-
ru - aizvēsturiskā apledojuma kon
cepciju. Pētot leduslaikmeta 
ģeoloģijas vēstures problēmas Rie
tumeiropā, A. Penks veica lielu dau
dzumu pētījumu Ziemeļvācijā, 
Vācijas Alpos, Vācijas līdzenumā, Pi-
renejos, Skotijā u. c. reģionos. 

Viņa pētījumi sastādīja veselu 
laikmetu šajā zinātnes jomā. Tieši A. 
Penks ieteica dalīt leduslaikmetu pe
riodos - gincs, mindels, riss un virms 
(Gincas-Mindeles starpledus laik
mets, Risas-Virma starpledus laik
mets). Leduslaikmeta problemā
tikas izpētes sakarā liela vērtība bi
ja viņa pētījumiem par aizvēsturis
ko cilvēku palieku izplatību Vācijas 
teritorijā. A. Penks veicis pētījumus 
arī Alpu, Pireneju, Kanādas, Aust
rālijas ģeomorfoloģija. Viņam ir dar
bi par Donavas hidrogrāfiju. 

A. Penks ir ļoti daudzu zinātnis
ku darbu autors, bet kopš 1886. ga
da viņa vadībā tika izdots ļoti vērtīgs 
rakstu krājums ģeogrāfijā "Geograp-
hische Abhandlungen " ("Ģeogrāfijas 
raksti"). A. Penks miris 1945. gada 
7. martā, 1923. gadā pārdzīvojis mil
zīgu personiska rakstura traģēdiju -
dēla Vernera Penka - ari izcila ģeolo
ga - nāvi. 

Pie mums profesors A. Penks bi
ja 1922. gada rudenī, kad, at
griežoties no ceļojuma pa Skan
dināviju un Somiju, viņš ieradās 
Rīgā. 18. oktobri viņš viesojās LU Fi
ziskās ģeogrāfijas institūtā. Savas 
viesošanās laikā vācu zinātnieks ie
pazinās ar Latvijā izdotajām ģeogrā
fiskajām kartēm. Viņš paņēma Edži 
uz Vāciju ievērojamu daudzumu 
karšu, pie tam, kā tika atzīmēts, se
višķu interesi viņā radīja latviešu va
lodā izdotās kartes. Apmaiņas 
kārtībā ar zinātniskajiem mate
riāliem A. Penks uzņēmās saistības 
izsūtīt mūsu Universitātei daudz 
"interesantu karšu" no Berlīnes 
Ģeogrāfijas institūta bagātajiem 
krājumiem. Diemžēl neizdevās no
skaidrot, vai kontaktiem starp mūsu 
Universitāti un šo izcilo vācu zināt
nieku bija turpinājums. 

Kā piemērus LU sakariem ar 
Vāci jas augs tāka jām māc ību 
iestādēm var minēt šādas ziņas 
par vācu zinātnieku nolasītajām 
lekcijām: 

1925. gada 25. novembri LU pa
dome pieņēma lēmumu atļaut Taut
saimniecības un tiesību zinātņu fa
kultātei izmantot LU aulu, kur rīkot 
tikšanos ar Hamburgas univer
sitātes rektoru profesoru Ļaunu 
(Ļauti). Tā paša gada 30. novembri 
šis vācu zinātnieks pie mums no
lasīja tiesību jautājumiem veltītu lek
ciju. 

LU padomes sēžu protokoli lieci
na, ka 1928. gada 7. martā Heidel-
bergas universitātes profesors V 

Helpahs (Helpach) caur Vācijas 
sūtniecību izteicis vēlēšanos bez 
atlīdzības nolasīt Latvijas Univer
sitātē vienu priekšlasījumu. Padome 
nolēma piekrist piedāvājumam un 
lūgt profesoru Helpahu nolasīt lek
ciju par tēmu "Die Entstehung des 
Nationalcharakters " (' 'Nacionālā rak
stura rašanās") LU aulā tā paša ga
da 13. martā. 

1929. gada marta beigās Univer
sitātes padome izskatīja ziņojumu 
par izdevumiem, kas radušies divu 
vācu zinātnieku uzņemšanas re
zultātā. No 1929. gada 19. līdz 23. 
martam D r e z d e n e s tehniskās 
augstskolas profesors Dr. ing. V 
Geiers (Göhler) un Dancingas 
Tehniskās augstskolas profesors 
Dr. ing. Petersens (Petersen) LU 
uzstājās ar zinātniskiem priekš
lasījumiem. Profesors Gēlers, kurš 
bija arī Drezdenes būvmateriālu 
izmēģināšanas laboratorijas direk
tors, Prūsijas būvakadēmijas un 
American Society of Civil Engineers 
(Amerikāņu civildienesta inženieru 
biedrība) loceklis un tika uzskatīts 
par vienu no ievērojamākajiem spe
ciālistiem dzelzs un dzelzsbetona 
būvniecības jomā, nolasīja pie mums 
lekciju ciklu par tēmu "Jaunlaiku 
dzelzsbetona un tērauda ražošanas 
un būvēšanas veidi". Viņa lekciju sa
raksts izskatījās šādi: 

20. martā - "Die Sicherheit der Ei
senbauten bei statischer und dyna
mischer Belastung" ("Dzelzs būvju 
drošība pie statiska un dinamiska no
slogojuma"); "Wesen, Bedeutungund 

Anwendung der hochwertigen 
Baustähle" ("Augstas kvalitātes 
konstrukciju tērauda būtība, nozīme 
un pielietojums"); 

21. martā - "Neuere Versuchergeb
nisse über Nietung und Schweibung 
im Eisenbau" ("Jaunākie pētījumu 
rezultāti metāla būvkonstrukciju 
kniedēšanā un metināšanā"); 

22. martā - "Über Festigkeiten, 
Sicherheiten und Bruchhypothesen 
des Betons und Eisenbetons" ("Par 
betona un dzelzsbetona izturību, 
drošību un sairšanas hipotēzēm"); 
"Eisenbetonplatten und Schalen" 
("Dzelzsbetona plāksnes un apval
ki"); 

23. martā - "Die Ausbildung und 
Bedeutung des hochwertigsten Ze
ments" ("Visaugstākā labuma ce
menta radīšana un nozīme"). 

Profesors Dr. ing. Petersens no
lasīja šādas lekcijas: 

19. martā - "Verkehrsfragen bei 
Stadterweiterungen " ("Satiksmes 
jautājumi, paplašinot pilsētas"); 

20. martā - "Hoch- und Unter
grundbahnen " ("Virszemes un paze
mes vilcieni"); 

21 . martā - "Finanzierung 
Grobstädtlicher Verkehrsunterneh
mungen" ("Lielpilsētu satiksmes 
uzņēmumu finansēšana"). 

LU bibliotēkas bibjiogrāfs 
GEORGS BRIEZKALNS 

(Turpinājums sekos) 

KONKURSI 

Brīvbiļete uz kinoteātri "Rīga 

Kadrs no filmas "Austrumi - Rietumi" 

Kinoteātr ī " R ī g a " sāks d e 
monstrēt režisora Režisa Varvje 
filmu "Austrumi-Rietumi". Fil
m a ieguvusi četras nominācijas 
uz Francijas Nacionālās k ino 
akadēmijas balvu "Cēzars " , un 
nominēta uz "Oskara" balvu ka
tegorijā - "Gada labākā ārzem
ju filma". 

Filma vēsta par cerībām un vil
šanos, kad pēc Otrā pasaules kara 
uz dzimteni Krieviju, jau esošo 
PSRS, atgriežas veiksmīgu praksi 
uzsākušais ārsts Aleksejs Golovins 
ar sievu francūzieti un dēlu. 

Viņi iedomājas, ka atgriežas ze
mē, kur uzvarēts fašisms, nevis kur 
uzvaru svin boļševiki. 

Diemžēl jau pie kuģa trapa viņus 
sagaida naidīgi noskaņoti un apbru
ņoti cilvēki... 

Aleksejam jāizšķiras starp tiesī
bām dzīvot dzimtenē un mīlestību... 
Viņa sievai izvēles iespējas prasa vēl 
smagākus pārbaudījumus. 

Filma ir aktuāla arī šobridējā Lat
vijas politiskās dzīves kontekstā, kad 
par Krievijas nacionālo varoni tiek 
uzskatīts sarkanais partizāns Vasi-
lijs Kononovs, kura vadībā nogalināti 
mierīgie iedzīvotāji. 

R. Varvje kinodarbs "Austrumi-
Rietumi" lieliski iezīmē dižās liel
valsts tikumus, kas laikam nemai
nās. 

Seansi: pīkst. 13.00; 1530; 18.00; 
2030. 

Vēl var pa
spēt noskatīties 
ari "Oskara" no
minēto filmu 
"Viss par manu 
māti". 

Seansi: pīkst. 
15.00; 19.00; 
21.00. 

No 5. maija 
pīkst. 1730 atkal 
latviešu filmu 
pirmizrāde. Šo
reiz VKairiša īs
filma "Kāzas" un 
V Celmas doku

mentālā filma "Olu kundze". 

Kinokonkursa jautājumi: 
1. Nosauciet galveno lomu tēlo

tājus filmā "Austrurni-Rietumi"! 
2. Kādu lomu šajā filmā spēlē fran

ču aktrise Katrīna Denēva? 
3. Kas ir filmas scenārija autors? 

^ y 
Iepriekšējā konkursa pareizās at

bildes,: 
1. Šogad "Oskara" ceremonijā fil

ma "Viss par manu māti" ieguva 
"Oskaru" nominācijā - "Gada labā
kā ārzemju filma". 

2. Latvijas televīzijas 3. kanālā iz
rādīja Pedro Almodovara filmu 
"Kika", piebilstot, ka Amerikā šo fil
mu plašai publikai nerāda. 

3. Vēl Pedro Almodovars uzņēmis 
filmas: "Sasaisti mani" (1990. g.), 
"Iekāres likums" (1987. g.), "Sievie
te uz nervu sabrukuma robežas" 
(1988. g.), "Dzīvā miesa" (1996. g ) . 

Iepriekšējā konkursa uzvarētājas 
ir: 

Anna Kočetkova - Fizikas un 
matemātikas fakultātes studente; 

Inga Pauliņa - Juridiskās fakul
tātes studente; 

Dace Liepiņa, Zane Pīrāga un 
Andžela Pankova - visas trīs Filo
loģijas fakultātes komunikācijas zi
nātņu specialitātes studentes. 

Andželu Pankovu gaidām redak

cijā pēc nesaņemtās brīvbiļetes! 
Atbildes uz jauno konkursu gai

dām nedēļu pēc laikraksta izdošanas 
datuma "UA" redakcijā - Raiņa bul
vārī 19, 136. telpā. Neaizmirstiet 
norādīt savas koordinātes. 

... ar 
Jumavu 

Kā jau vienmēr, izdevniecība 
"Jumava" iepriecina lasītājus ar jau
nām, vērtīgām grāmatām. Tātad ie
pazīstieties! 

SILVIJA RLMMA "SEKMĪGAS 
MĀCĪŠANĀS NOSLĒPUMI jeb 
praktiski padomi vecākiem un sko
lotājiem bērnu mācīšanās problēmu 
efektīvai risināšanai." Grāmatas au
tore ir psihiatrijas profesore un strā
dā Ģimenes sasniegumu klīnikā 
Klīvlendā un Viskonsinā. Viņa veido 
izglītojošu programmu NBŠ televī
zijas Today šovā, kā arī piedalās ra
dioraidījumos, raksta laikrakstu sle
jas un lasa lekcijas par ģimenes un 
audzināšanas jautājumiem. "Sekmī
gas mācīšanās noslēpumi" ir darbs, 
kas domāts gan profesionālēm pe
dagogiem, gan vecākiem un ikvie
nam, kas saskaras ar bērnu audzi
nāšanas un izglītošanas problēmām. 

Grāmatā daudz reālu notikumu 
aprakstu un piemēru no autores (psi
holoģes konsultantes) darbā piere
dzētā, kā ari metodes, kas palīdzēs 
noteikt bērna nerealizēšanās patie
sos iemeslus, ļaus izprast bērna uz
vedību, tās motīvus un dos iespēju 
bērnam palīdzēt, radot viņā interesi 
par mācībām, sadarbību ar citiem 
bērniem un pieaugušajiem. 

Ja jau esat izlasījuši latviešu mī
las lirikas antoloģijas pirmo sējumu, 
nu varat ļauties romantiskam noska
ņojumam otrā sējuma - "BEZDIBE
NIS UN PLĪVURDEJA" - pavadībā. 
Grāmatā atrodami tādu pazīstamu 
autoru kā E. Ādamsons, E. Aivars, 
A. Akmentiņš, J. Akuraters, Arnis, 

V Atāls, V. Avotiņš, F. Bārda, L. 
Breikšs, M. Čaklais, A. Čaks, R. 
Briedis, J. Grots u. c. dzejoļi. 

"es mustangs- brīvības ērzelis 
naigs 

brienu pa ziedu pļavu 
zirdziski maigs 
tavi apaļie gurni saulē 
un kakls lāsmo lokans 
es iekožas tevi ar zobiem 
jo man nav glāstošu roku.." 

(V. Atāls) 

Un patiesi lieliska grāmata aiz
raujošu mīlas stāstu un piedzīvoju
mu romānu baudītājiem. Populārās 
grāmatas "Zirgu vārdotājs" autora 
NIKOLAJA EVANSA jaunākais ro
māns par cilvēka un dabas vienotī
bu "VILKU LOKĀ". 

Talantīgās bioloģes Helēnas Ro
sās dzīvē iestājies neveiksmju pe
riods - divdesmit deviņu gadu ve
cumā viņa ir bezdarbniece, pēc divu 
gadu kopdzīves viņu pametis draugs, 
un tēvs gatavojas precēties ar sie
vieti, kura ir jaunāka, skaistāka un 
veiksmīgāka nekā Helēna. Pavisam 
negaidīts ir piedāvājums doties uz 
Montānu, lai iesasitītos vilku popu
lācijas atjaunošanas programmā, un 
Helēnas dzīve pilnībā pārvēršas. 

Konkurss 
Paldies par jūsu lielo atsaucību uz 

iepriekšējo konkursu! īpaši priecā
jamies par ļoti daiļi noformētajām 
Gunas Zaķes un Ineses Švarcbergas 
vēstulēm. 

Balvu - A. Pučes grāmatu 

"SARAUJ, LATVIJA" ar paša autora 
parakstu - saņem Guna Zaķe un 
Inese Svarcberga (ari vēl vienu 
grāmatu par skaisto noformējumu), 
Kaspars Auželis, Anita Kovaļev-
s k a , Sinti ja P ī l ā t e , savukārt 
Andžela Pankova un Signe Gobi-
ņa saņem veicināšanas balvas - arī 
vērtīgas grāmatas no "Jumavas". 

Jaunais konkurss: 
1. Kāds nosaukums ir latviešu mī

las lirikas antoloģijas pirmajai daļai? 
2. Cik valodās tulkots Nikolaja 

Evansa 1995. gadā iznākušais ro
māns "Zirgu vārdotājs"? 

3. Kāds darbs izmatots Silvijas 
Rimmas grāmatas "Sekmīgas 
mācīšanās noslēpumi" vāka nofor
mējumam? 

4. Kas ir autors šīm dzejas rin
dām - V. Atāls, E. Virza, I. Ziedonis 
vai A.Čaks? 

"Mazā, 
Šovakar es sēdēšu pie tavām kā

jām 
Uz dzeltena spilvena. 

Lampai mēs atņemsim spuldzi, 
Lai tikai mēness mūs glāsta...." 

ZANE STRODE 


