
L A T V I J A S U N I V E R S I T Ā T E S IZDEVUMS IZNĀK KOPŠ 
1 9 2 2 . G A D A 

25.SEPTEMBRA 

STUDENTI 

I Viņi vēlas kaut I 
Icri mainīt 
L U Juridiskās fakultātes 4 . kursa studenti Daimārs 

Skutāns, Elīna Steinerte, Meldra Apināne un Olga Gei-
tus - Eitvina Hāgā piedalījušies Teldera Starptautisko tie
sību spēlēs (Telders International Law Moot Court Com
petition), kur ieguvuši 1 1 . vietu. Līdz šim Latvijas ko
manda šāda līmeņa sacensībās tikusi Edz 13. vietai. Ko 
šis pasākums nozīmējis studentiem, ko LU - par to šī 
saruna. 

- Kādā veidā notika gatavošanās sacensībām? Vai uz 
t ā m pieteicās daudz studentu? 

- Oktobri mēs saņēmām lietu, tad bija jāuzraksta tās analīze 
Latvijas atlases sacensībām. Pēc tam bija jāiztur konkurss Latvi
jā, mutiski uzstājoties to studentu auditorijai, kas iepriekšējos 
gados bija piedalījušies šādā sacensībā. Vēlāk tikāmies ar Māri 
Lejnieku no Starptautisko un jūras tiesību zinātņu katedras, kurš 
studentiem palīdzēja sagatavoties tepat Latvijā, tad braucām uz 
nedēļu strādāt bibliotēkā Lundā, Zviedrijā. Nedēļas laikā bija jā
paspēj sameklēt visi tie materiāli, kas varētu noderēt, tad vaja
dzēja braukt atpakaļ uz Latviju - bija sākusies sesija, bija jāpaspēj 
uzrakstīt rakstiskā daļa angļu valodā, kas bija jāsūta projām. 

Treniņi juristiem, kad tiek izspēlēts tiesas process, tiek rīkoti 
jau sen. 'Tieši Telders sacensības Eiropā ir visprestižākās, un šo
gad tika rīkotas 23. reizi pēc kārtas, un trešo reizi Universitāte 
tajās piedalījās ar savu komandu. 

Oktobrī starptautisko publisko tiesību kursa ietvaros tika iz
sludināta pieteikšanās uz konkursu, kurā tiek izvēlēti četri labā
kie studenti. Šogad konkursam pieteicās tikai astoņi dalībnieki, 
kas ir neparasti zema aktivitāte. Pagājušos gados konkursam pie
teicās pāri par divdesmit cilvēku. Sī zemā aktivitāte, pirmkārt, 
izskaidrojama ar to, ka šogad atlase notika angļu valodā, un, otr
kārt, studentiem tomēr ir jāstrādā, bet šis pasākums prasa daudz 
laika un pūļu. Konkursam gatavojāmies no oktobra līdz aprīlim, 
ņemot vērā, ka no mums četriem trīs vēl ari strādā un ka pama
nāmies diezgan labi mācīties... No Universitātes mums nebija ne
vienas atiaides, vienīgais pluss ir tas, ka rakstiskos darbus kon
kursam ieskaitīja par kursa darbiem. Pēc tam, kad nedēļu gatavo
jāmies Lundā, kur mums bija diezgan plaša programma, atbrau
cot atpakaļ, mums vajadzēja nokārtot visus iekavētos seminārus, 
neuzrakstītos kontroldarbus. Iespējams, ka tāda attieksme lika 
vēl vairāk saņemties. 

Aizbraucot uz Lundu, mums nedēļas laikā bija jāizdara tas, ko 
Rietumu universitātes paveic gada laikā. Rietumos studentiem ir 
pieejamas gan bibliotēkas, gan kvalificēti profesori, un Universi
tāte sniedz viņiem atbalstu, jo piedalīšanās šāda veida sacensībās 
ir prestiža jautājums. Mums viss bija jāveic pašiem. 

Iedomājieties - uz piecām lapām uzrakstīts teksts angļu valo
dā, kur būtībā ir Kosovas gadījums - NATO spēku iebrukums 
Kosovā; šis jautājums ir jāatrisina. Mēs šo materiālu saņēmām 
tad, kad starptautiskās tiesības bijām mācījušies vienu mēnesi. 
Iesākumā, lasot lietu, bija sajūta, ka nav saprotams nekas, bet bija 
skaidrs, ka tam "jāizburas cauri". Nācās saprast, ka Latvijā nav 
pietiekami daudz nepieciešamās literatūras starptautiskajās pub
liskajās tiesībās. Mums ļoti daudz palīdzēja Dr. iur. Ineta Ziemele 
ar e-pasta palīdzību no Strasbūras, jo nācās saskarties ar tādām 
starptautisko tiesību problēmām, kuras vēl pasaulē ir "balta la-
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Par LU rektoru ievēlēts profesors Ivars Lācis 
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Jaunā LU rektora vēlēšanas noti
ka 2000. gada 31. maijā. Balsošanas 
rezultāti ir šādi: 

par profesora Jura Krūmiņa ievē
lēšanu bija 63 balsis, pret - 1 7 0 ; 

par profesora Ivara Lāča ievēlēša
nu bija 164 balsis, pret - 69 balsis. 

Saskaņā ar Satversmes sapulces 
nolikuma 10. p., kurš nosaka, ka: "Sat
versmes sapulces lēmumus parasti 
pieņem ar klātesošo sēdes dalībnie
ku balsu vairākumu" un 29.052000. 
Senāta sēdē apstiprinātās "Balsoša
nas procedūras vēlēšanām LU rekto
ra amatā" 8. p., kurš nosaka, ka par 
ievēlētu rektora amatā atzīstams pre
tendents, kurš saņēmis vairāk par pu
si no tā LU Satversmes sapulces da
lībnieku skaita, kas piedalījušies vē
lēšanās (saņēmuši vēlēšanu biļete
nus) balsu skaitīšanas komisija pazi
ņoja, ka ar balsu vairākumu par LU 
rektoru ir ievēlēts profesors Ivars Lā
cis. 

Rektors tiek ievēlēts uz termiņu, 
kas nepārsniedz trīs gadus. Saskaņā 
ar Satversmes sapulces lēmumu 
jaunievēlētais rektors savā amatā stā
sies šā gada 1. augustā. 

25 . maijā LU notika rektora ama
ta kandidātu sanāksme, kurā Lāča 
kungs savā runā atzīmēja, ka būtis
kākais Universitātē šobrīd ir skaidra 
sapratne par stratēģisko mērķi, t. i., 
eiropeisku Universitāti. Viņš atzina, 
ka esam tuvu tam, bet kopumā daudz 
kā vēl trūkst. 

- Jautājums ir ari par to, kāda ir 
proporcija starp studijām un pētnie
cību. Nevar vairs teikt, ka studijas un 
pētniecība kopsolī nodrošina akadē
misko grādu. 

Nepieciešama drošība par garan
tētu rītdienu akadēmiskajam perso
nālam, studentam. Lai garantētu šo 
stabiliiāti, Universitātes administrā
cijai ir vesela virkne pienākumu. Pie
nācis laiks no vertikālās hierarhiskās 
sistēmas pāriet uz horizontālo saišu 
paplašināšanu. Universitātes vadības 
modelim vajadzētu kļūt mūsdienīgā-

Jauna grāmata juristiem 
Svinīga bija 2. maija pēcpus

diena Juridiskajā fakultātē. No
tika grāmatas "Latvijas Repub
likas Civillikuma komentāri . Ģi
menes tiesības" atvēršanas svēt
ki. Tās autors ir bijušais Juridis
kās fakultātes rektors , nelaiķis 
profesors Jānis Vēbers. 

Pasākumā klātesošos uzrunāja 
profesors Kalvis Torgāns. Viņš atzī
mēja, ka šis ir priecīgs notikums, jo 
1. maijs ir profesora Vēbera dzimša

nas diena un šogad viņam būtu pali
kuši 70 gadi. Brīnišķīgi, ka viņa pie
miņai šajās dienās klajā nācis arī vi
ņa pēdējais darbs. 

Savukārt profesora Vēbera tuvi
nieki - viņa sieva Janīna un dēls 
Elvijs - teica lielu paldies visiem, kas 
palīdzējuši šīs grāmatas sagata
vošanā, rakstījuši tai ievadvārdus, un 
izteica cerību, ka tā noderēs gan 
studentiem, gan zinātniekiem, gan 
ari praktiķiem. Lai gan kopš profe
sora Vēbera nāves ir pagājuši jau 

kam. 
Noslēgumā Lāča kungs piebilda, 

ka viņam ir daudz ieceru par studen
tu ikdienas darbu. 

LLāris nav bijis KP biedrs, ari paš
laik neesot nevienā partijā, jo parti
jas mehānismi viņam iekšēji nav pie
ņemami. 

Izskanēja ari jautājums par to, kas 
tiks darīts, lai atbalstītu zinātniskās 
pētniecības darbu, izskaustu tā nožē
lojamo apmaksu, "smadzeņu aizplū
šanu" uz ārzemēm. 

Profesors Lācis atzina, ka situāci
ja ir maināma. 

- Universitātei ir jāvar iestrādāt ik
dienā savas sociālās garantijas. Jāpa
nāk, ka augstākā izglītība saņem pro
centu no iekšzemes kopprodukta. Jau 
esošo shēmu ietvaros jāizdala fondi 
emeritētajiem doktoriem, kā ari jā
prot piesaistīt resursi. 

Tiekoties ar LU Bibliotēkas dar
biniekiem pirms vēlēšanām, jaunie
vēlētais rektors Lāča kungs uzsvēra 
pēdējā laikā it kā piemirsto cilvēkfak-
tora lielo lomu ari akadēmiskajās ie-

vairāki gadi, viņa rakstītais ir sagla
bājis aktualitāti. 

Juridiskās fakultātes dekāns, aso
ciētais profesors Zigurds Mikainis 
atzīmēja, ka viņam liels prieks pie
dalīties pasākumā, kurā atceramies 
gan cilvēku, gan ari vērtējam viņa 
darba rezultātu. Brīnišķīgi, ka cil
vēks, aiziedams aizsaulē, atgriežas 
ar savu paveikto. 

MĀRA SADOVSKA 

Ģeologa un ģeomorfologa Inta Veinberga piemiņai 
Gandrīz pašā vasaras sākumā 

- 29 . maijā - pēc grūtas slimības 
no Latvijas ģeologu saimes šķīrās 
LU Ģeoloģijas institūta direkto
ra vietnieks, vadošais pētnieks, 
habilitētais ģeoloģijas doktors 
Ints Veinbergs, viens no pazīsta
mākajiem Latvijas ģeomorfolo-
giem. 

Dzimis 1938. gada 2. aprīlī Valkā. 
Mācījies un vidusskolu beidzis Kan
davā. No 1956. līdz 1961. gadam stu
dējis LVU Ģeogrāfijas fakultātē, sa
vas studiju intereses saistījis ar Lat
vijas kvartāra nogulumu veidoju
miem - karsta kritenēm, ķēmiem un 
citām Zemes virsmas formām. Jau 
mācību laikā universitātē Ints Vein
bergs sāka strādāt ZA Ģeoloģijas un 
derīgo izrakteņu institūtā, piedalīties 
Latvijas piekrastes veidojumu izpē
tē, saistītā ar senajām krasta līnijām 
un pēdējā apledojuma morfoģenēzi. 
Iegūtais materiāls kļuva par pamatu 
disertācijas darbam, kas tika aizstā
vēts 1968. gadā Viļņā. Darbs pie 

krasta veidojumu izpētes turpinājās 
ari vēlāk, pakāpeniski paplašinoties 
un aptverot gandrīz visu bijušās 
PSRS Arktisko, Tālo Austrumu, arī 
Arāla jūras piekrasti. Bagātīgais iz
pētes materiāls tika iekļauts mono
grāfiskajā darbā par Baltijas un citu 
PSRS jūru senajiem krastiem. Aiz
stāvot zinātnisko darbu kopumu par 
tēmu: "Senās krasta līnijas, jūras 
piekrastes ģeomorfoloģija un pēdē
jā apledojuma reljefa morfoģenēze", 
1993. gadā tika iegūts Dr. habil. ģeol. 
zinātniskais grāds kvartārģeoloģijas 
un ģeomorfologijas apakšnozarē. 

Otrs kvartārģeoloģijas virziens, 
kuram nopietni pievērsās Ints Vein
bergs, ir saistīts ar pēdējā apledoju
ma atkāpšanās gaitu un ledāja dina
miku Latvijas teritorijā. Šim jautā
jumam veltīta vesela virkne publi
kāciju. 

Ints Veinbergs aktīvi sadarbojās 
ar ārvalstu ģeoloģiskajām organizā
cijām, bija LNQA Ziemeļrietumu Ei
ropas krasta līniju subkomisijas ko

respondētājloceklis, starptautiskās 
gadagrāmatas "Báltica" programmas 
komitejas loceklis, piedalījies vairā
kās starptautiskās konferencēs. 

Ints Veinbergs mums paliks atmi
ņā kā ļoti darbaspējīgs, neatlaidīgs 
un erudīts zinātnieks, atsaucīgs un 
iejūtīgs kolēģis. Mums saglabāsies 
viņa mūža darbs - bagāts, dziļš un 
patiess. 

Darbabiedri 

stādēs. Ir laiks Universitātes vadībā 
ieviest mūsdienīgus risinājumus, ne
paļaujoties uz intuīciju, veidot Univer
sitātes vadībā komandas darba stilu. 

Viņš ari atzina, ka LU nav gatava 
tirgus spiedienam, bet tā ir visu Eiro
pas klasisko augstskolu problēma. 
Augstskolas rīcībā ir liels intelektuā
lais potenciāls, kurš ari adekvāti jā
realizē. Universitātē strādā apmēram 
tūkstotis intelektuāli labi sagatavotu 
cilvēku, ir vērtīgas telpas Rīgas cen
trā, kuras nedrīkstētu iztirgot Kā dau
dzās budžeta iestādēs, problēmas ra
da zemās algas, un likumsakarīgs re
zultāts: 44% LU personāla strādā ari 
kur citur. 

LU realizē pārāk maz zinātnisko 
projektu. Kā reālu Lāča kungs uzsvē
ra iespēju desmit gadu laikā palieli
nāt pētniecībā piesaistītos līdzekļus. 

I. Lācis nedeva vilinošus solīju
mus, bet uzsvēra, ka jābūt drošības 
sajūtai, stabilam bāzes finansējumam. 

Universitātē gandrīz nav profesio
nālu menedžeru. Ja mani ievēlēs par 
rektoru, sacīja Lāča kungs, gribu iz-

Tiekas Latvijas augstskolu profesori 
Latvijas Augstskolu profeso- reiz paaugstināt profesoriem darba 

veidot darbaspējīgu komandu, pie
saistot profesionālus konsultantus. 
Esmu par atjaunotni - jāpalielina jau
niešu skaits akadēmiskā personāla 
vidū. Lai tas notiktu, jābūt atjaunot
nes materiālajiem stimuliem. 

Jānodrošina harmoniska līdzekļu 
sadale starp fakultātēm un LU Bib
liotēku. Jānosaka prioritātes, un kā
dēļ gan viena no tām nevarētu būt 
LU Bibliotēka. 

Bibliotēkas kolektīvam ļoti svarī
ga bija piekrišana parnatnostādnei, ka 
patiesas augstākās izglītības kvalitā
tes nodrošināšanai jāpalielina studen
tu patstāvīgā darba īpatsvars. Tas no
zīmē Bibliotēkas lomas palielināša
nos un jūtamu atbalstu tās svarīgāko 
funkciju realizācijai. 

MĀRA SADOVSKA 
ANDA LASE, 
VIJAAPINĪTE 

ru asociācijas pilnsapulce noti
ka 15. maijā. Uz to bija pulcēju
šies 2 3 2 dalībnieki. Darba kār
tībā bija pārskats par LAPA's 
darbību kopš 1999 . gada janvā
ra . Tika lemts ari par izmaiņām 
Latvijas Augstskolu profesoru 
asociācijas statūtos. 

Ziņojumu par tēmu "Latvijas pro
fesūras attīstības mērķprogramma" 
nolasīja profesors Gunārs Pommers. 
Savukārt par tēmu "Valsts augstsko
lu darbības koordinācija" runāja pro
fesori Juris Zaķis un Jānis Vētra. 

Svarīgs dienas kārtības punkts 
bija LAPA's prezidija locekļu, prezi
denta un divu viceprezidentu, pār
stāvja Augstākās izglītības padomē 
kandidatūru izvirzīšana un vēlēša
nas. 

Prezidijā tika ievēlēti pārstāvji no 
dažādām Latvijas augstskolām. Par 
LAPA's prezidentu tika ievēlēts pro
fesors Juris Krūmiņš, bet par vice
prezidentiem - profesors Valdis 
Kampars (RTU) un profesors Juris 
Pommers (LLU). Par LAPA's pārstā
vi Augstākās izglītības padomē tika 
ievēlēta profesore Baiba Rivža. 

Komentējot LAPA's pilnsapulci, 
tās prezidents profesors Juris Krū
miņš teica: "Asociācija ir izveidota 
1996. gada janvāri, tātad pēc gada 
būs piecu gadu jubileja. Tiekoties ša
jā reizē, izvērtējām, kas ir paveikts 
pēdējā gadā. Noklausījāmies ziņoju
mu par Baibas Rivžas paveikto Iz
glītības padomē un debatējām par 
šīm problēmām. Tas bija ļoti intere
santi. Bija gan iepriekš sagatavoti zi
ņojumi, gan ari spontānas uzstāša
nās. Piemēram, ar aicinājumu div-

algas. Interesanti, ka vairums pro
fesoru nebalsoja par šo priekšliku
mu, izprotot, ka šis jautājums ir jā
skata kompleksi - visa akadēmiskā 
personāla ietvaros. 

Tika runāts ari par to, ka profe
sūras programma ir izstrādāta, tajā 
ir runāts gan par doktorantiem, gan 
par profesoru izaugsmi. Taču tajā nav 
atsevišķas sadaļas, kas attiecas uz 
visām akadēmiskā personāla katego
rijām. Šāda programma būtu jāizstrā
dā plašākā aspektā. 

īpašu akcentu šai pilnsapulcei de
va tas, ka tajā piedalījās jaunais iz
glītības un zinātnes ministrs Kārlis 
Greiškalns. Viņš apsveica klātesošos 
un bija klāt līdz pilnsapulces beigām, 
tā gūstot ari priekšstatu par augst
skolās notiekošo. 

Debates bija ļoti daudzpusīgas -
gan par zinātnisko grādu aizstāvēša
nas gaitu, gan par profesūras gata
vošanu, gan doktorantūru un tamlī
dzīgi. 

Man ir gandarījums, ka aizvadī
tos četrus gadus, kopš esmu LAPA's 
prezidija prezidents, mūsu darbs tiek 
vērtēts atzinīgi. Prezidijs izveidojies 
kā draudzīgs dažādu augstskolu pār-
stāvju kodols, kurš reizi mēnesī 
sanāk kopā un sagatavo dažādus 
priekšlikumus. Katru gadu publicē
jam savus materiālus Universitātes 
žurnālā "Latvijas vēsture". Šo tra
dīciju mēs turpināsim, un tie, kas ne
varēja šoreiz ierasties, to varēs izla
sīt žurnālā. Esam enerģijas pilni dar
boties ari turpmāk." 

MĀRA SADOVSKA 

JŪSU ZINĀŠANAI 

Kultūras darbinieku takas staigājot 
"Mēs gribam kalpot savai tautai 

viņas pilsonisko tiesību ziņā, dodami 
viņai izglītību, kāda vajadzīga ikkat
ram miermīlīgam un saprātīgam pil
sonim, lai katrs pareizi izprastu savu 
stāvokli un pēc tā rīkotos." 

Jānis Cimze 

Latvijas Universitātes Bibliotē
kas darbinieki kopā ar citu bibliotēku 
kolēģiem piedalījās ekskursijā pa 
kultūras darbinieku dzīves un darba 
vietām Cēsīs un tās apkaimē. 

Ekskursijas organizēšanā lielu 
darbu ieguldīja Latvijas Univer
sitātes Bibliotēkas direktora vietnie
ce Elvīra Vēvere, bet Sarma Ruska -
novada vēstures zinātāja - sniedza 
ceļotājiem milzumu informācijas. 

Vispirms aplūkojām Āraišu ezer-
pili - seno letgaļu apmetni, kas radās 

vēl pirms vācu krustnešu iebruku
ma mūsu zemē. Šeit veiktie arheo
loģiskie izrakumi un mūsu tālo senču 
mājokļu restaurācija nu ļauj iztēlo
ties seno letgaļu dzīvi. Izrādās, ka 
viņiem bijusi nekļūdīga gaumes iz
jūta, skaisti tērpi un unikālas rotas. 

Turpat netālu - senas dzirnavas, 
kuras arī pieder pie Gaujas Na
cionālajā parkā skatāmā. 

Tad klāt Cēsis un Cēsu muzejs, 
kurā mūs sagaida tā līdzstrādnieks 
Tālis Pumpuriņš, iepazīstinot ar vie
nu no interesantākajām pēdējā laika 
izstādēm. Tā veltīta brīvības cīņu 
dalībniekam, Cēsu skolnieku rotas 
cīnītājam Jānim Rozenbergam. Sa
glabājušies gan unikāli fotoattēli, gan 
citi materiāli par šo Latvijas patrio
tu. Kā zināms, Aleksandrs Grīns 
romānā "Dvēseļu putenis" ļoti dau

dziem strēlnieku tēliem izmantojis 
prototipus, daļai pat saglabājis īstos 
vārdus. Jānis Rozenbergs romānā 
minēts ar vārdu Roze. 

Vēlāk Jānis Rozenbergs kļuva par 
scenogrāfu, iejūtīgu ainavistu, kura 
lielā mīlestība visu mūžu bijusi Gau
ja. Līdzās vēsturiskajam materiālam 
muzejā skatāma viņa gleznu izstāde. 

Iepazīstam vēl vienu no Cēsu no
vada kultūras personībām - Jāni Rei-
teru, kurš 40 valodās tulkojis Tēvrei
zi. Viņš pats uzsver, ka šī darba 
mērķis ir bijis ne tik daudz ar reliģiju 
saistīts, cik izglītojošs: lai ļaudis 
apgūtu valodas, izjustu to melodijas 
un salīdzinātu. 

Un tad klāt Rauna - vieta ar dziļu 
kultūrslāni un skaistu dabu pilsē
tiņas apkaimē. Esam zaudējuši īsto 
Staburagu, taču palicis vēl Raunas 

Staburags. Pēc tam paliekošs ie
spaids pašā glītajā, sakoptajā Raunā 
- Kārļa Zemdegas piemineklis Lat
vijas brīvībai: liela kokle, kuru spēlē 
latviešu meitene, un viņas rokas 
atgādina lāpas. Uzrakstam Kārlis 
Zemdega izmantojis mūsu himnas 
pirmo rindu. 

Raunā uzcelts piemineklis ari no
vadniekam Jānim Cimzem - latviešu 
kora kultūras pamatlicējam, mūsu 
tautasdziesmu melodiju apdarinā
tājam, komponistam un pedagogam, 
Vidzemes skolotāju semināra direk
toram. Skatām Raunas pilsdrupas, 
esam sakoptajā Raunas kapsētā pie 
citu redzamu šī novada kultūras dar
binieku mācītāja Ādama Jendes un 
viņa sievas - etnogrāfes atdusas vie
tas. Šepat izcilā latviešu folklorista 
un sinologa Pētera Šmita vecāku 

kaps. Skatām Pētera Šmita pirmo 
skolu. Ekskursijā piedalījās Pētera 
Šmita brāļadēls Arvīds Šmits, kura 
bērnības atmiņas saistās ar izcilo 
zinātnieku. Arvīds Smits dalījās at
minās par savu radinieku. 

Un vēl divas personības, kuras 
saistītas ar mazo Baiškalnu skoliņu 
netālu no Raunas. Te pedagogu 
ģimenē dzimis Jūlijs Auškāps - vēlāk 
izglītības ministrs pirmskara Latvijā. 
Baiškalnu skoliņā kādu laiku par sko
lotāju strādājis vēlākais izcilais 
rūpnieks Vilhelms Ķuze. 

Iespaidiem pilnā diena radīja 
vēlēšanos doties ekskursijās pa lat
viešu kultūrai būtisku cilvēku dzīves 
un darba vietām ari turpmāk. 

VIJA APINĪTE 
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Dialogs ka saprašanas māksla 

Rakstot šīs rindas, esmu jau 
mazHet prom no aktīvās darbības 
avīzē, bet ar domu, ka ne pavi
sam. Veicot lasītāju aptauju, sa
ņēmām viedokli, k a reizēm vaja
got "UA" darbiniekiem parādīt 
sevi fotoattēlos un atklāt ievad-
tekstos vai personīgajās pārdo
mās . Kādi esam un kādu veido
j a m avīzi, šķiet, varējāt noprast 
pēc avīzes vizuālā un saturiskā 
veidola, t. i., spriest par mūsu gau
mi un izvēli. 

Beidzoties akadēmiskajam ga
dam, tad ari vēlos izteikt dažas pār
domas par Universitāti un "UA" vei
dotājiem šajā kontekstā. 

Mana un līdzšinējo kolēģu pamat
doma ir bijusi, ka veidojam Universi
tātes avīzi kā šī brīža un laika liecību, 
kas ar katru izdoto numuru piedalās 
Universitātes un ar to saistīto cilvē
ku un notikumu (te gan izejam ari ār
pus LU sienām) vēstures veidošanā. 
Kā gan citādi fiksēt notiekošo, lai tas 
nepaliek tikai kā atmiņu stāstījumi? 

Mani daudzkārt ir izbrīnījuši dažu 
LU darbinieku izteikumi, ka papīrs ir 

par daudz balts un krāsainie attēli var 
ari nebūt, un vispār avīze esot domā
ta, lai to apskatītu un tūlīt izmestu... 
Tad es mierinu sevi ar domu, ka šie 
cilvēki laikam dzīvo tikai šodienai un 
lielākās vērtības redz tikai skaitļu 
virknēs. 

Es un mani kolēģi maz esam brau
kuši komandējumos - varam saskai
tīt uz vienas rokas pirkstiem, bet kur 
ir laimējies būt (Vācijā, Zviedrijā, Po
lijā, Izraēlā), tur esam izjutuši cieņu 
pret preses pārstāvjiem un ieintere
sētību viņu darbā. Un šeit pieminu 
tieši citu valstu universitāšu laikrak
stu redakciju pieredzi. 

Pašmājās man ir likuši justies vai
nīgai, ka tieši LU presei piešķirtie fi
nansu līdzekli kādam būtu noderēju
ši vairāk. 

Maģistra darbu komunikāciju zi
nātnēs rakstīju par latviešu dokumen
tālo kino. Ari tā veidotāji fiksē notie
košo, lai tas nepazūd nebūtībā. Savā 
darbā analizēju, kā, mainoties sabied
riski politiskajiem apstākļiem, mainās 
diskursa un dialoga formas. Starp ci
tām vērtēju ari režisora Ivara Selec-
ka filmu "Šķērsiela". Nupat tās tur
pinājums "Jaunie laiki Šķērsielā" (pēc 
desmit gadiem) ieguvis galveno bal
vu Minhenes 15. starptautiskajā do
kumentālo filmu festivālā. Runājot ar 
filmu veidotājiem, bieži nākas dzirdēt, 
ka valsts nepiešķir līdzekļus doku
mentālo filmu uzņemšanai, jo acīm
redzot nevēlas, ka tiktu dokumentē
ta šobridējā Latvijas dzīve, kas rit jau 
būs vēsture. Taču labi; ka ārzemēs no
vērtē... 

Līdzīgas paralēles var vilkt ar Lat-

TAS VAR JUS INTERESĒT 

vijas Nacionālās bibliotēkas celtnie
cību. Tās ēkas projekta autors Gunārs 
Birkerts ieguvis Amerikas 2000. ga
da arrutektūras balvu, bet pašmājās 
Saeimas Izglītības, kultūras un zināt
nes komisija projektu novērtē jau kā 
vecmodīgu un nevajadzīgu. 

Kādi cilvēki veido Latvijas izglītī
bas, kultūras un zinātnes koncepci
ju? Kas ir akadēmiska vide un kas to 
veido? 

v Citēšu rindas no sava pētījuma par 
"Šķērsielu": 

"(..) Cilvēki ir atklāti, jo, šķiet, no
ilgojušies pēc atklāta dialoga pašiem 
ar sevi un ari ar citiem. Skatītājs jūt 
šo atvērtību, tādēļ identificē sevi Edz-
pārdzīvojumam, kas ir filmas veiksme 
(••) 

(..) "Šķērsielu" var nosaukt par 
Latvijas rninimodeli 1988. gadā. Tā 
var kalpot gan kā vēstures stunda, 
gan kā tradicionālās un modernās do
māšanas sadursmes (..) 

(..) Par "Šķērsielu" var teikt, ka 
noticis mākslas darba un tā radītāja 
dialogs. Kurš kuru radījis? Filma - re
žisoru vai režisors - filmu? (..)" 

Kas veido Universitāti un tās tēlu 
Latvijā? 

Manuprāt, tradīcijas un cilvēki. 
Laikraksts un tā veidotāji ir vidutāji 
šajā procesā. Skumji, ka lēmēji par fi
nansēm to nesaprot. Protams, svarī
gi, cik godīgi un ieinteresēti katrs veic 
savu darbu. 

Veidojot laikrakstu, sava talanta un 
iespēju robežās kopā ar kolēģiem cen
tāmies būt objektīvi vērotāji un vēr
tētāji, neieslīgt pārāk personīgos ap
cerējumos. Nevēlējāmies iekrāsoties 

Cilvēks ir savas ģimenes un savas tautas sastāvdaļa 

dzelteni, kļūt pelēcīgi informatīvi vai 
raibi komiksu atbalstītāji. Meklējām 
zelta vidusceļu. Paldies visiem, kas 
aktīvi līdzdarbojās laikraksta veidoša
nā. Palikšu nesapratnē par tiem, kas 
dalīšanos informācijā uztvēra kā ap
grūtinājumu. 

Intervijās ar cilvēkiem dažkārt uz
dodam jautājumus, kas bijusi lielākā 
veiksme, pārsteigums, vilšanās? Ja 
vērtēju šo mācību gadu, tad man per
sonīgi lielākā veiksme un prieks par 
mūsu radīto "UA" speciālizdevumu 
jeb žurnālu, veltītu LU 80 gadiem. So 
veikumu atzinīgi novērtēja LU rek
tors J . Zaķis, citi kolēģi profesionāļi 
un lasītāji. Atkal jāsaka - mazāk at
sauksmes dzirdējām no pašmāju ļau
dīm. Pārsteigums, ka "UA" rubrikā 
'Viedoklis" publicētā intervija "Lat
vija uz jauna gadusimteņa sliekšņa" 
izpelnījusies ļoti pretrunīgas atsauk
smes. Rezonanse bija pat Latvijas 
mērogā. Publikācija tika nosaukta par 
tumsonības signālu, naida kurināša
nu starp tautām u. tml. Taču saņēmu 
ari pretējas vēstules, kurās bija mi
nēti tādi novērtējumi kā pateicība par 
uzdrošināšanos, par varonību, par le-
pošanos ar Universitāti, pateicoties 
mūsu avīzei. 

Ceru, ka aiz muguras ir laiki, kad 
bija viena partija un viena taisnība. 

Kas ir paliekošas vērtības? Apmē
ram pirms gada mūsu valdība vēlējās 
reorganizēt Latvijas Universitāti un 
veidot jaunu. Tas neizdevās. Pa šo lai
ku gan mainījušies jau divi izglītības 
un zinātnes ministri. 

Tā ir vienīgā valsts Universitāte, 
kurā iegūst klasisku akadēmisku iz

glītību latviešu valodā. 
Desmit gadi pagājuši kopš Latvi

jas neatkarības atgūšanas. Kāda vei
dojas Latvijas sabiedrība, vai tās gud
rākie prāti rodas Universitātē? 

Latvijas prezidente ir LU Goda 
doktore. Valsts jubilejā intervijā avī
zei Postimees viņa uzsvērusi, ka ie
dzīvotājiem ir jāizdara izvēle - valsts 
ir gatava integrēt to iedzīvotāju daļu, 
kuri nākotnē vēlas saistīt savu dzīvi 
ar neatkarīgas un suverēnas Latvijas 
likteni, bet "tiem, kuriem ideja par ne
atkarīgu un suverēnu Latviju ir pre
tīga, nevajadzētu šeit palikt. Es do
māju, ka viņiem būru jābrauc atpakaļ, 
uz savu dzimteni, kur viņi justos vai
rāk mājās." 

Nosodītajā un atbalstītajā ārštata 
korespondentes Lindas Kalniņas sa
runā ar Latvijas Kultūras akadēmi
jas pasniedzēju Aivaru Gardu izska
nēja līdzīgas domas. Ar ticību latvie
šu un citu Latvijā dzīvojošo tautu ve
selajam saprātam un sirdsapziņai vēs
tules uz redakciju sūtījuši LKA un LU 
studenti, absolventi u. c. lasītāji. 

Ļoti viegli ir kādu nomelnot - cil
vēku, tautu, padarītu darbu... Grūtāk 
ir nomelnotajiem attaisnoties. Var pa
stāvēt, ja ir pašapziņa un ticība, ka dari 
vajadzīgu darbu. 

Dialogs kā saprašanās māksla ir 
XX gadsimta būtisks filosofijas kon-
cepts. Dialoga filosofija ir saistīta ar 
jautājumu, ko nozīmē citādība. 

Ar cienu pret 
citādiem viedokļiem -

"UA" galvenā redaktore 
ILZE BRINKMANE 

Tādēļ viņš ir atbildīgs par to, kā 
veido savu dzīvi, kādas vērtības iz
vēlas par primārajām. L U docen
te ILGA KAPENIECE ir cilvēks, 
kuram rūp mūsu tautas veselība. 
Viņa aktīvi iestājas par skaidru cil
vēka dzīvi - bez alkohola un citām 
narkotikām, bez cilvēku degradē
jošām lietām. Par veselīgu morā
li. Par cilvēka saknēm - kopjamām 
un saudzējamām. 

Docente darbojas Augusta Dom-
brovska Bezalkohola biedrībā "Zie
meļblāzma", Latvijas veselības izglī
tības asociācijā. Viņa ir ari pavisam 
jaunā - pagājušā gada 29. novembri 
reģistrētā Latvijas Universitātes At
turības un veselības izglītības fonda 
priekšsēde. Fonda pirmais kopīgais 
pasākums kopā ar pārējām iepriekš
minētajām organizācijām notika šī ga
da 24. martā, un tā tēma bija 'Veselī
ba - Dzīves kvalitāte". Fondam savu 
atbalstu ir izteikusi LU vadība, Juri
diskā daļa. Tā biedri ir gan studenti, 
gan LU mācībspēki. Tā, piemēram, 
Laimdota Pērkone, Inta Kraukle, Dai
ga Štelmahere, Saulcerīte Briedē, Mi
nors Ginters, Māris Sergijenko, Da
ce Petrova. Fonda statūtu izveidē ļo
ti daudz palīdzējuši ari filoloģe Ras
ma Grisle, kura fondā pārstāv "Rama-
vi", un valodnieks Jānis Kušķis. 

Ar savām pārdomām, kādēļ ir ne
pieciešams šāds fonds, ar "UA" lasī
tājiem dalās tā priekšsēde docente D-
ga Kapeniece. 

Fonds dibināts, ņemot vērā J . 
Dāvja testamentāro novēlējumu 

Ievērojot tā principiālo idejisko lī

niju. Tādēļ darbības mērķis ir veici
nāt fiziskās un garīgās veselības iz
glītību, sekmēt veselīgu un pilnvēr
tīgu, no alkohola un citām narkotikām 
brīvu dzīvesveidu mūsu sabiedrībā, 
īpaši studējošās un skolu jaunatnes 
vidū. Svarīgi, lai LU studenti, īpaši to
pošie pedagogi, apgūtu vispusīgas, uz 
kultūrvēsturisko pieredzi un mūsdie
nu zinātnes sasniegumiem balstītas 
zināšanas fiziskās un garīgās veselī
bas izglītībā. Nepieciešams ari pētīt 
un popularizēt veselības izglītības un 
atturības kustības kultūrvēsturiskā 
mantojuma galvenās atziņas kā pa
saulē, tā ari Latvijā. 

Viens no svarīgiem virzieniem ir 
pētnieciskais darbs. Tādēļ fonds sek
mēs kursa, bakalaura, maģistra u. c. 
darbu izstrādi par fizisko un garīgo ve
selību veicinošām tēmām. Rīkos stu
dentu darbu konkursus, konferences, 
labākos darbus publicējot vai izsakot 
atzinību citā veidā. 

Neatņemama fonda darba sastāv
daļa ir sadarbība ar radniecīga profila 
sabiedriskajām organizācijām Latvi
jā un ārvalstīs, veicinot LU studentu 
iesaisti veselības izglītības sabiedris
ko organizāciju un kustību pasākumos 
Latvijā, Baltijas valstīs un ārvalstīs. 

Ļoti svarīgi ir atbalstīt studentu 
veselīgu un kulturālu sadzīvi. Šajā no
lūkā fonds ierosina un lūdz Universi
tātes saimnieciskās daļas atsaucību, 
lai izveidotu atsevišķu kopmītni stu
dentiem, kuri grib dzīvot skaidru, ve
selīgu dzīvesveidu - nesmēķēt, nelie
tot alkoholu un citas apreibinošas, at
karību izraisošas vielas. 

Fonds pārņem mantojumā tās ide
jas un praktisko darbību, kas dzīvoja 
LU, sākot ar 20. gadiem līdz mūsu die
nām. 

Būt skaidram - fiziski un garī
gi! 

Svanga ir veselības mācīšana jau 
skolās. Kopš 90. gadu sākuma, kad 
pēc vairāk nekā 50 gadu pārtrauku
ma Latvijas skolās atsākās veselības 
mācība kā priekšmets, ir daudz pa
veikts. Ierosme nāca no LU Teoloģi
jas fakultātes studentiem un mācīb

spēkiem. Veselības mācību sāka ie
viest, izmantojot rietumvalstīs uzkrā
to pieredzi. 

Laiks prasīja jaunu risinājumu, 
bet, manuprāt, iespējams daļēji iz
mantot ari iepriekšējo pieredzi. Pa
gaidām tas gandrīz vēl nav mēģināts. 
Tā agrākā veselības izglītības piere
dze glabājas bibliotēku plauktos, ar
hīvos, veco ļaužu atmiņās. Latvijā 20. 
un 30. gados veselības izglītības sis
tēma bija izstrādāta un aptvēra visas 
mācību iestādes valsts mērogā. Ar šo 
pirmskara iestrādi izskaidrojams sa
mērā gausais alkohola patēriņa kā
pums Latvijā pēckara pirmajos 20 ga
dos, neraugoties uz visai brīvo pie
eju reibinošiem dzērieniem. 

Vai nebūtu laiks pienācīgi apzināt 
un novērtēt ari vēsturisko mantoju
mu? 

Pirms vairāk n e k ā 50 gadiem 
L a t v i j a s izgl ī t ībā ga lvenā b i ja 
skaidrības līnija 

Tās panākumus stiprināja patrio
tisma klātbūtne zināšanu pasniegša
nā. Tautu gaišiem centieniem, garī
gu ideālu vadītām kustībām vienlai
kus ir piemitusi pretalkohola virzība. 
Tautas dzīvais radošais gars vienmēr 
ir vērsies pret apdullināšanos. To var 
vērtēt kā tautas pašaizsardzības iz
pausmi. Latvijā šajā ziņā ir bagāts 
mantojums, sākot ar folkloru, kur tiek 
cildināta cilvēka fiziskā un ētiskā 
skaidrība. Jāmin ari hernhūtiešu brā
lība jeb brāļu draudžu darbība divsimt 
gac'u garumā, kur skaidrības vidē iz-
aug.iši pirmie latviešu cilmes skolo
tāji. Viņi savukārt ir bijuši ciltstēvi 
daudziem pirmās latviešu inteliģen
ces pārstāvjiem. No Valmieras drau
dzes skolas skolotāja Jāņa Brēžes cē
lusies vesela rinda godājamu pēcte
ču - Ruģēni, Endzelīni, Voldemārs un 
Francis Baloži, brāļi Hermanis un Jā
nis Asari un citi. Spilgts piemērs ir 
XIX gadsimta pirmajā pusē vācu 
progresīvās garīdzniecības vadītā 
zemnieku sātības kustība, kad vienā 
pašā Alūksnes draudzē labprātīgu so
lījumu nelietot alkoholiskos dzērie
nus parakstīja 7000 cilvēku, t. i., gan

drīz visi draudzes locekļi. 
X I X gadsimta otrajā pusē par 

pretalkohola domas popularizētā
j u kļuva latviešu inteliģence 

Vispirms jaunlatvieši, tad jaun
strāvnieki. Jaunlatvieši centās šo ļau
numu novērst (vai mazināt) ar apgais
mību, rosināt tautiešus uz garīgu dar
bību (piemēram, dibinot un strādājot 
biedrībās), apelējot pie nacionālās pa
šapziņas un tēvzemes mīlestības, kā 
to jo spilgti darīja Kr. Valdemārs, Au
seklis, Kronvaldu Atis, Fricis Brīv
zemnieks un daudzi citi. Visā turp
mākajā laika posmā, ieskaitot Latvi
jas Republikas periodu, skaidrības 
idejas galvenie karognesēji bija taut
skolotāji, kopš jaunstrāvniekiem tika 
meklēti un pētīti šīs nelaimes sociā
lie cēloņi. 

LU veselīga dzīvesveida vēs
m a s jū tamas visus šos gadus 

Kad pati studēju LU, 50. gados ti
kos ar mācībspēkiem, kuri bija bijuši 
dažādās atturības organizācijās vai ari 
bija šo uzskatu paudēji savā praktis
kajā darbībā. 

Kad strādāju Latvijas radio un vei-
doju raidījumus "Ārsta padomi", 
"Padomi vecākiem", "Radiožurnāls 
sievietēm", 60. gados ari tur parādī
jās šī skaidrības līnija, ko pauda sko
lotāju institūtus beigušie pedagogi. 
Kad 70. gados atsāku strādāt Univer
sitātē, ari tad vēl stingri juta šo līniju. 
Vēlāk tas parādījās aizvien mazāk un 
šie kaitīgie ieradumi gāja plašumā. Sa
biedrībā sāka "zelt" tosti. Skaidrības 
līnija sāk atdzimt 80. gados, piemē
ram, ar Smiltenes skolēnu veidotu at
turības klubu, ar Rīgas 58. vidussko
las skolēnu klubu un citām organizā
cijām braucam pa skolām, stāstījām 
par veselīgu dzīvesveidu, ko iegūst 
cilvēks, ko iegūst tauta. 

Jānis Dāvis 1940. gadā novē
lēja namu R ī g ā Kr- Barona ielā 
LU atturīgajiem studentiem 

Ar vēlējumu - lai tajā tiktu iekār
totas studentu kopmītnes. Kad Uni
versitāte atguva šo īpašumu, nodibi
nājām Latvijas Universitātes Atturī
bas un veselības izglītības veicināša

nas fondu. Esam LUSAB (Latvijas 
Universitātes Studentu Atturības 
biedrības) tradīciju turpinātāji. Tā bi
ja atturības organizācija (dibināta 
1927. g.), kurai bija ari zinātniski pēt
nieciskais un popularizējošais nolūks. 
LUSAB biedri bija pirmie veselības 
mācības instruktori, kas devās uz sko
lām, apmācīja veselības mācības sko
lotājus, sekmēja "Cerību" pulciņu 
darbību. 

LUSAB izdeva žurnālu "Juven
tus". 20. gadu beigās šai skaidrības 
tēmai pievienojās ari t. s. vienotnes, 
piemēram, "Ramave", "Latviete" un 
citas, kurām ir patriotiski nodomi, ku
ru centieni ir izglītībai un tēvzemei. 

Ari šobrīd darbojas jaunatnes or
ganizācijas, kuras ir par skaidru dzī
vesveidu un kuru virziens ir darbs, at
bildība par sevi, savu ģimeni, dzimtu 
un savu tautu. 

Kas šobrīd vajadzīgs Latvijas 
Universitātes Atturības un vese
lības izglītības veicināšanas fon
dam? 

Fondam ir daudz sadāvinātu grā
matu, periodisku izdevumu, bet nav 
savu telpu. Tādēļ ir vajadzīga biblio
tēka. Nepieciešams ari konsultāciju 
metodiskais centrs. Šobrīd mūsu sa
tikšanās vieta ir Veselības izglītības 
asociācija (Grēcinieku ielā Nr. 34). 
Mūsu fonds sadarbojas ar vairākām 
radniecīgām organizācijām - Veselības 
izglītības asociāciju, Jaunatnes vese
lības centru un citām. Mēs esam Au
gusta Dombrovska gandrīz pirms 100 
gadiem dibinātās un pirms vairāk ne
kā 10 gadiem atjaunotās Bezalkohola 
biedrības tradīciju turpinātāji. Vēla
mies dzīvot izglītota, kulturāla, fizis
ki aktīva cilvēka dzīvi. 

Ja kādam ir interese sazināties ar 
LU Atturības un veselības izglītības 
veicināšanas fondu vai ari iesaistīties 
tā darbībā, tālrunis Saulcerītei Brie
del - 7-225353 vai docentei Ilgai Ka-
peniecei-7-624181. 

Mūsu adrese: Rīgā, Raiņa bulvāri 
19. 

MĀRA SADOVSKA 
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Vasaras mācības jauniem muziķiem 

Mār i s B r i ežka lns 1 9 9 9 . g o d a 
Saulkrastu džeza festivālā 

MĀRIS BRIEŽKALNS ir Lat
vijā redzamākais sitamo instru
m e n t u i z p i l d ī t ā j m ā k s l i n i e k s 
(Egila Straumes trio) un mūzi
kas producents, kurš pēdējos ga
dos sevi parādījis kā dedzīgs un 
neaizstājams muzikālās izglītī
bas veicinātājs jaunatnes vidū. 
īpaši centīgi viņš darbojas dže
za un jauno talantu sekmēšanā 
ne tikai Latvijā, bet ari visā Bal
tijā, jo M ā r a organizētās vasaras 
Atklātās meistarklases apmek
lē ari topošie mūziķi no Lietu
vas un Igaunijas. M^āris nav žē
lojis enerģiju un resursus, aici
not atzītus ārvalstu pedagogus 
un m ū z i ķ u s , kuri p a r a s t i a r ī 
vienlaicīgi piedalās mūzikas fes
tivālos. 

M.Briežkalns ir s/o "Mūsdie
nu mūzikas c e n t r s " prezidents. 

- K ā tu nonāci pie idejas rīkot 
vasaras mācības jaunajiem mū
ziķiem? 

- Laikā, kad darbojos Radio orķes
trī, bija problemātiski atrast sev aiz
vietotāju, bet ari apzinājos to, ka Lat
vija laikam ir vienīgā, kur valsts lī
menī neapmāca mūsdienu mūzikas 
mūziķus. Piemēram, Dānijā ir Rit
miskā konservatorija, Somijā - Po
pa un džeza konservatorija, Krievijā 
un Baltkrievijā pastāv džeza noda
ļas augstākajās mācību iestādēs, ari 
Lietuvā māca improvizācijas mūzi
ku. Bet šeit nav. Mēs ņēmām inicia
tīvu savās rokās un paši sākām or
ganizēt apmācību meistarklašu vei
dā. Pirmās notika 1997. gadā Saul
krastos, ari nākošos divus gadus tās 
notika Saulkrastos, bet šogad ir plā
notas kvalitatīvi augstākas meistar
klases Dzintaros ar festivāla koncer
tiem Dzintaru koncertzālē jūlija sā
kumā. 

- Kāds ir izglītības aspekts ša
jā projektā? 

- Izglītības aspekts ir viens no 
centrālajiem, jo šis projekts sastāv 
ne tikai no meistarklasēm, bet tajā 
ari ietilpst mūzikas festivāls, kas 
viens otru ideāli papildina. Meistar
klases kā apmācības process pie aug
stas kvalitātes pedagogiem, un prak
tiski tad var piedzīvot, kā tas notiek 
festivālā. Es domāju, ka izglītojošais 
moments ir viens no pašiem svarī
gākajiem, jo mēs neesam izgudroju
ši neko jaunu - tādi projekti un pie
redze ir visā pasaulē. 

- Vai tu ceri saņemt ari kādu 
valsts apbalvojumu par brīvprā
tīgu ieguldījumu mūzikas izglī
tībā? 

- Nē(smejas). Tas nav mērķis. 

- Pastāsti mazliet par meistar
klašu un festivāla uzbūvi... 

- Meistarklases notiek nedēļas 
garumā paralēli festivāla koncer
tiem. No rīta studenti sadalās pa spe
cialitāšu klasēm-bundzinieku, sak-
sofonistu, pianistu utt. Notiek nodar
bības. Pēcpusdienā visi šie mūziķi 
sanāk kopā un pedagogu vadībā sāk 
darboties orķestra klasē, iestudējot 
skaņdarbus. Nedēļas laikā viņiem ir 
jāsagatavo programma, kura tiks at
skaņota noslēguma koncertā. Meis
tarklašu tēmas ir visdažādākās, pie
skaņojoties arī tiešām studentu spē
les apguves un praktiskajām vajadzī
bām (instrumenta kopšana). 

- Kā tu vēr tē pašreizējo situā
ciju mūzikas izglītībā Latvijā? 

- Tā atrodas pagrieziena punktā. 
Joprojām šai sfērai nav valstiska at
balsta. Pārsvarā ar lielu finansējumu 
tiek atbalstīta simfoniskā mūzika, 
opera. Turpretim tā mūzika, kuru pa
tērē visvairāk, paliek bez atbalsta, kā 
rezultātā tā zaudē kvalitāti, pārāk 
piesātinoties ar sintezatoriem, ritma 
mašīnām Netiek izglītoti jaunie mū
ziķi. Mēs sākām šo projektu pirms 
četriem gadiem - 1997. gadā. 1998. 
gadā jau parādījās ģitāristu meistar
klases Madonā, vēl pēc gada Staice
lē - saksofonistiem. E s domāju, ka 
mēs esam bijuši celmlauži un devu
ši zināmu piemēru citu rosībai. To
mēr bez valsts atbalsta pūliņi veici
nāt mūsdienu mūziku nevarēs pastā
vēt ilglaicīgi. 

- Kas atbalsta tavus centie
nus? 

- Pašvaldības un dažādi uzņēmu
mi un firmas, kā Aldaris, Sony, Ya
maha u.c. Ir ari entuziasti un profe
sionāļi, kuri palīdz veikt sagatavoša

nas darbus. Šogad mūsu projektu at
balsta ari Latvijas mūzikas akadēmi
ja, apmaksājot daļu no savu studen
tu izdevumiem, ko es vērtēju kā ļoti 
pozitīvu tendenci. Bahs ir pamats, 
taču mūsdienu mūziķim ir jāpārval
da visi stili, lai viņšTviņa būtu kon
kurētspējīgs mūzikas tirgū. 

- Vai ari LU varētu būt mūzi
kas fakultāte? 

- Ārzemēs pie visām universitā
tēm tā tas ir. Cik zinu, pirms diviem 
gadiem bija centieni ar Ziemeļvalstu 
palīdzību kaut ko tādu radīt, bet tas 
kaut kādu iemeslu dēļ apstājās. To
mēr es domāju, ka tas ir jādara, ce
rot, ka ari Universitātē parādīsies 
klase, kur studenti varētu mācīties 

spēlēt klavieres vai sitamo instru
mentu pamatus, tā sakot, iegūt ari 
muzikālu izglītību. 

- Ko tu dari pašlaik un kādi ir 
tavi turpmākie plāni? 

- Pašlaik notiek festivāla "Jūrma
las ritmi" organizēšana. Festivāls un 
Atklātās meistarklases notiks Dzin
taru koncertzālē Jūrmalā no 3. Edz 
9. jūlijam. Informācija un program
ma ir pieejama Internetā - www.mu-
sic.lvIīurmalasRitmi. Gaidāmi atzīti 
māksbnieki un pedagogi no Lietu
vas, Somijas, Vācijas, Lielbritānijas 
un ASV Vēl notiek sarunas par vo
kālo pedagogu no Dānijas. 

GATIS DILĀNS 

Pazīstamais bundzinieks un Ķelnes mūzikas akadēmijas sitamo 
instrumentu pasniedzējs Michael Kuttner, gatavojot jaunos talantus 
bungu orķestra priekšnesumam 

Jauna paaudze jāaudzina valsts nākotnei 

Gunta Kelle 

K a s ir Latvi jas J a u n a t n e s pa
dome, kādi ir t ā s uzdevumi un 
m ē r ķ i , k ā d a s i r j a u n a t n e s 
iespē jas - par to s t ā s t a GUNTA 
Ķ E L L E - Latvi jas J a u n a t n e s pa
d o m e s p r e z i d e n t e k o p š o r g a 
nizāci jas p i rmsākumiem - 1 9 9 3 . 
gada. 

Pirms prezidentes amata biju vi
ceprezidente, atbildēju par ārējiem 
sakariem. 

L J P ir organizāciju apvienība, 
kurā var iestāties jebkura jaunatnes 
organizācija, kas strādā ar jaunatni 
vai jaunatni interesējošiem jautāju
miem. LJP mērķi ir pārstāvēt šo or
ganizāciju intereses gan Latvijā, gan 
ārzemēs, veicināt šo organizāciju 
attīstību un nodrošināt jaunatnes or
ganizāciju apmācību. 

Latvijā esam vienojušies par to, 
ka jaunatne ir vecuma grupa no 16 
līdz_25 gadiem. 

Šobrīd Latvijā kopīgas jaunatnes 
politikas nav. Eiropā ir pieredze, ka 
šāda politika vairāk saistīta ar jau
niešu integrāciju sabiedrībā, sociālo 
integrāci ju, ie iešanu pieaugušo 
dzīvē. Organizāciju, kas strādā ar jau
natni, darbā valsts iegulda milzīgus 
līdzekļus. Tiek izvērsts darbs ar jau
niešiem brīvajā laikā, lai dotu viņiem 
prasmes, kas nepieciešamas, pārejot 
pieaugušā dzīvē, lai viņi iemācītos 
labāk komunikēt, atrast savu vietu 
sabiedrībā. Jauniešiem tiek dota 
iespēja iepazīt vienaudžus no citām 
valstīm, iegūt starpkultūru apmā

cību, iepazīt citu valstu kultūru. Or
ganizāciju darba ietvaros ir nemitīga 
komunikēšanās, dažādu viedokļu 
aizstāvēšana, konfliktu risinājumi, 
darbs ar grupām. Tās visas ir pras
mes, ko mazāk gūst mācību iestādēs, 
j o tās pārsvarā tendētas uz 
zināšanām. Darba tirgū tiem jau
niešiem, kuri šīm jaunatnes orga
nizācijām "gājuši cauri", ir daudz 
vieglāk atrast darbu, viņi prot sevi 
pasniegt, runāt publikas priekšā. 
Piemēram, tie jaunieši LJP palīgor-
ganizācijās, kuri bijuši aktīvākie bied
ri, ir atraduši ļoti labu darbu. Tiek 
novērtēts, ka šiem jauniešiem bijuši 
savi projekti, starptautiskā pieredze. 
Jaunatnes organizācijas ir Eiropas 
valstu politika, no tām nāk daudz 
nozīmīgu biznesa cilvēku. Latvijā 
šādu organizāciju pieredzei ir desmit 
gadu. Jaunā paaudze ir jāaudzina 
valsts nākotnei, un tas jāsāk darīt jau 
tad, kad jaunajam cilvēkam sāk vei
doties pilsoniskā apziņa. Jaunietim 
jāiemāca atbildība pašam par sevi, 
savu darbu, apkārtējiem. LJP ir ļoti 
maz cittautiešu organizāciju; šis in
tegrācijas process pastāv, bet mi
nimāli. Ārzemēs tam tiek pievērsta 

daudz lielāka vērība. Latvijā šīs jau
natnes organizācijas nākotnē varētu 
kļūt par krievu un latviešu jauniešu 
saskarsmes vietu, kur varētu veido
ties izpratne vienam par otru. Jau
niešiem jādod vieta, iespēja, atbalsts. 

Latvijā palīdzība jaunatnes orga
nizāciju programmām, projektiem ir 
Ls 12 000 gadā. Interešu izglītībai 
katru gadu tiek novirzīti 4 miljoni la
tu. Ir ļoti daudz pašvaldību, kas at
balsta organizāciju projektus. 

Pašreiz Latvijā notiek darbs pie 
koncepcijas par jaunatnes darbu Lat
vijā, un tas ir liels solis uz priekšu. 
Tiks noformulēts, kas ir jaunatnes 
organizācija, kas ir jaunatnes darbi
nieks. Esam mazliet atpalikuši no 
kaimiņvalstīm, Lietuvā jaunatnes 
politika tiek realizēta jau no 1995. ga
da, Igaunijā no 1992. gada tiek saga
tavoti jaunatnes darbinieki. 

Lai strādātu ar jaunatni, jāzina gan 
likumdošana, gan pedagoģija, gan 
psiholoģija, visdažādākās metodikas 
darbam ar jaunatni. 

Daudzās jaunatnes organizācijās 
darbojas tieši studenti. 

Kāda ir jaunatne? Tā ir ļoti dažāda. 
Jaunatne ir vecuma grupa, kurai ir 

savas problēmas, bet kuru pašu ne
vajag uzskatīt par problēmu. 
Domāju, ka šodien jaunatne ir vairāk 
attīstīta, akcelerētāka nekā agrāk, 
jaunatnei ir citas intereses, vērtības. 
Tā visa ir Latvijas jaunatne, un citas 
mums nebūs. Ja domājam par savas 
tautas nākotni, tad jāatrod vieta kat
ram, ne tikai labākajam. Veiksmīgā
kais jaunietis pats sev izlauzīs ceļu. 

Jaunatnes organizācijas piedāvā 
konkrētu izvēles iespēju. Uzskatu -
jo vairāk cilvēks aizņemts, jo vairāk 
viņš izdara. Kamēr jaunieši nav at
raduši savu darbavietu, viņi ir aktīvi 
un iesaistās dažādās organizācijās. 

Pētījumi liecina, ka liela daļa jau
niešu savu laiku pavada uz ielas, ka
fejnīcās, sēžot mājās pie Internetā. 
Jauniešiem vajadzīga vieta, kur dar
boties, balstoties uz viņu interesēm. 
Šis process ir labvēlīgi iespaidojams. 
Mūsu uzdevums ir dot šo vietu. 

Nepieciešams ari dialogs starp 
valsts institūciju un organizāciju ap
vienību; mēs vienmēr meklējam 
partneri. 

ANDA LASE 

JUBILEJAS 
Jūnijs 
Ādolfam Zorgevicam Botāniskā 

| dārza direktoram - 75 
Jeļenai Gončarei Saimniecības 

pārvaldes ēkas sardzei - 65 
Lūcijai Lapiņai Bioloģijas fakul

tātes zinātniskajai asistentei - 65 
Anelei Nikogdai Svešvalodu fa

kultātes asociētajai profesorei - 60 
Valdim Auzām Ekonomikas un 

vadības fakultātes laboratorijas va
dītājam - 50 

Georgijam Reinicānam Saimnie
cības pārvaldes elektromontierim -
60 

Gundegai Anšancei Botāniskā 
dārza dārzkopei - 50 

Viesturam Šiliņam Medicīnas fa

kultātes asociētajam profesoram - 50 
Mihailam Melņičenko Saimniecī

bas pārvaldes sētniekam - 50 
Valentīnai Sokolovai Pedagoģijas 

un psiholoģijas fakultātes docentei -
50 

Mārim Treimanim Fizikas un ma
temātikas fakultātes asociētajam 
profesoram - 50 

Zentai Jansonei Ekonomikas un 
vadības fakultātes vecākajai lietve
d e i - 6 0 

Uldim Dzērvitim Astronomijas in
stitūta vadošajam pētniekam - 65 

Jūlijs 
Uldim Raitumam Fizikas un ma

temātikas fakultātes profesoram - 60 

Ojāram Danovskim Ekonomikas 
un vadības fakultātes docentam - 65 

Lijai Saulenbergai Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultātes studiju meto
diķei - 50 

Brigitai Bogdanovai Saimniecības 
pārvaldes kasierei lietvedei - 65 

Gunāram Jurisonam Saimniecī
bas pārvaldes elektroietaišu eks
pluatācijas inženierim - 65 

Anastasijai Neilandei Saimniecī
bas pārvaldes apkopējai - 60 

Marijai Oroverei Medicīnas fakul
tātes zinātniskajai asistentei - 65 

Viktoram Iļjinam Saimniecības 
pārvaldes elektronikas tehnikim - 70 

Guntim Pietam Saimniecības pār
valdes siltumenerģijas inženierim, 

galvenajam mehāniķim - 60 

Augusts 
Jānim Lasim Ekonomikas un va

dības fakultātes docentam - 65 
Gunai Putniņai Saimniecības 

pārvaldes apkopējai - 60 
Nataļjai Geraskovai Ekonomikas 

un vadības fakultātes lektorei - 50 
Anatolijam Litvinčukam Ekono

mikas un vadības fakultātes docen-
t a m - 6 0 

Andrim Jakovičam Fizikas un 
matemātikas fakultātes docentam -
50 

Dainai Celmai Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultātes lektorei - 50 

Ludmilai Ivanovai Bibliotēkas 

bibliotekārei - 60 
Jūlijam Ļitvinskim Ekonomikas 

un vadības fakultātes asociētajam 
profesoram - 65 

Ilgai Rapai Botāniskā dārza 
dārzkopības tehniķei - 60 

Mārai Lībietei Sa imniec ības 
pārvaldes ēkas sardzei - 50 

Nikolajam Andrējevam Medi
cīnas fakultātes pasniedzējam - 70 

Aleksejam Frolovam Ķīmi jas 
fakultātes ķīmijas inženierim - 60 

Dainai Špricei Ķīmijas fakultātes 
izglītības metodiķei - 50 

Veronikai Zālītei Saimniecības 
pārvaldes ēkas sardzei - 65 

Antoniņai Vttolai Saimniecības 
pārvaldes komandantei - 60 

http://www.mu-
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I LU mecenātam Robertam Hiršam - 105 gadi 

J u r a Ģ e r m ā ņ a g leznota is 
Hirša portrets 

Jubilejas diena bija 10. maijs, 
kad ar pateicību atcerējāmies šo 
dižo vīru. R O B E R T S H I R Š S bi
ja rūpnieks, fabrikas "Rīgas Au
d u m s " īpašnieks. Lielu daļu no 
saviem ienākumiem viņš ziedo
ja kultūrai un izglītībai, izpro
tot, cik svarīga nozīme t ā m ir 
mūsu dzīvē. Pie fabrikas viņš 
nodibināja Mātes skolu, arod
skolu, kori, valodas kursus un 
citas a r izglītību saistītas lietas, 
rūpējoties par savu darbinieku 
labklājību. Viņš saprata , cik sva
rīgi, lai jaunatne gūtu p ē c iespē
jas labāku izglītību. Tas stipri
nātu arī Latviju. 

Kā vienu no tautas gaismas pilīm 
Roberts Hiršs uzskatīja Latvijas 
Universitāti. Tās ērģeļu izbūvei viņš 
ar kundzi. Almu 1935. gadā ziedoja 
500 latu. Ērģeles tika atklātas un uz
sāka savu skanējumu 1937. gadā. 

Rūpniekam Hiršam bija ari īpa
šums - lauku saimniecība Cēsu ra
jona Līgatnes pagastā - "Ratnieki". 
Tajā bija 118 hektāru zemes, no tiem 
- 67 hektāri mežu, 42 hektāri -lauk
saimniecībā izmantojamas zemes, 
11 ha - augļu dārzs, bet pārējais -
grāvji, ceļi, krūmi. īpašumā bija ari 
kungu māja, klētis, kūts, garāža, pir
tiņa un citas ēkas. Šo īpašumu Ro
berts Hiršs iegādājās 1932. gadā. 

Galvenokārt, lai tajā ar ģimenēm va
rētu atpūsties rūpnīcas "Rīgas Au
dums" strādnieki. 

Sākoties Otrajam pasaules ka
ram, 1939. gada novembri Roberts 
Hiršs ar ģimeni atstāja Latviju un iz
ceļoja uz ASV Taču viņa domas bija 
Latvijā un ari rūpēs par Latvijas Uni
versitāti, lai gan šajā augstskolā viņš 
nekad nebija mācījies. Tā 1971. ga
da 6. aprīli ASV tika sastādīts Hiršu 
ģimenes testaments ar fabrikas 
"Rīgas Audums" un Cēsu rajona Lī
gatnes pagasta lauku saimniecības 
"Ratnieki" novēlējumu LU. 

Roberts Hiršs ar Latvijas vārdu 
sirdī mira 1972. gada 18. jūlijā, bet 

Alma Hirša -1984 . gada 31 . jūlijā. 
Pēc neatkarības atjaunošanas, 

kad sākās īpašumu atgūšana, Latvi
jas Universitāte saņēma "Ratnie
kus" savā īpašumā. Jau pāris gadu tur 
notiek restaurācijas un remonta dar
bi, tiek atkal iekopta zeme ar domu 
- lai šī vieta atkal atdzimtu. Lai tā 
būtu kā prakses vieta studentiem, lai 
to apmeklētu tūristi, lai tajā atpūs
tos ari LU darbinieki. Ar godu un cie
ņu pieminot "Ratnieku" dāvinātāju 
- rūpnieku Robertu Hiršu un viņa ģi
meni, 

MĀRA SADOVSKA 

Profesors Kārlis Straubergs, ( 1890 - 1962) 

Kārlis Straubergs 

Mūsu neatkarības laika_pirmā 
posma kultūras dzīvē KĀRLIS 
S T R A U B E R G S nešaubīgi ir vie
na no centrālajām figūrām. Grūti 
ir a t ras t tādas nozares, kur viņš 
nebūtu bijis klāt a r savu darbu, 
padomu vai paraugu. K ā zināt
nieks, klasiku tulkotājs , dzej 
nieks un publicists, Latvijas Uni
vers i tā tes administrators, Fol
kloras krātuves vadītājs, sabied
risks un politisks darbinieks viņš 
visu mūžu kalpojis savai tautai 
un valstij. 

Kārlis Straubergs dzimis 1890. 
gada 14. jūnijā Jelgavas apriņķa 
Džūkstes pagasta Liel-Straģos. Sko
lā sācis iet 1897. gadā un Edz 1901. 
gadam apmeklējis Lancenieku pa
gastskolu. No 1901. līdz 1903. gadam 
gājis Jelgavas Aleksandra pilsētas 
skolā un pēc tās beigšanas iestājies 
Jelgavas ģimnāzijā, kuru beidzis 
1909. gadā ar zelta medaļu. Par šo 
savu dzīves posmu K. Straubergs 
raksta: " E s iestājos ģimnāzijas tre
šajā klasē, pavisam bija astoņas. Kār
tība skolā bija stingra. Nepaklausī
gos bāza uz 24 stundām karceri. Vi
siem bija jāvalkā vienveidīgas uni
formas. Trakākais bija, ja gadījās aiz
mirst jostu. Tad žēlastības nekādas. 
Tāpat bija noteikts, pa kādām ielām 
drīkstējām pastaigāties, protams, 
bez jaunkundzēm. Manā klasē bijām 
pieci latvieši. Toties, skolu beidzot, 
mēs, latvieši, aplasījām visas meda
ļas - trīs zelta un vienu sudraba." Šī 
paša gada rudenī Kārlis Straubergs 
iestājās Maskavas universitātes 
Vēstures un filoloģijas fakultātes kla
siskās filoloģijas nodaļā. Maskavas 
universitāti Straubergs pabeidz 
1916. gadā ar zelta medaļu par dar
bu "Grieķu kapa uzraksti". Studiju 
laikā no 1912. gada Kārlis Straubergs 
vienlaicīgi mācījies ari Maskavas Ar
heoloģijas Institūtā un to pabeidzis 
1916. gadā, iegūstot mācīta arheo
loga diplomu. 1916. gadā viņu iesau
ca armijā. Straubergs raksta: "No
kļuvu kādā rezerves pulkā Orlā un 
dabūju noskatīties, kā no iesaukta
jiem veidoja aktīvo krievu armiju. 
Sabāza mūs kā siļķes mucā briesmī
gi utainās kazarmās un pamazām sā
ka sijāt. Vispirms atlaida kurlos. Bi
jām kādi četri ar augstāko izglītību, 

un mūs aizsūtīja uz pulka štābu. Ma
ni iedalīja saimniecības daļas kance
lejā. Kancelejas bija piebāztas ar da
žādiem protežētiem ļaudīm. Katrā 
tādā kancelejā "dienēja" ap 120 cil
vēku. Dzīvošana bija laba. Man ie
deva kārtot arhīvu. Ar sarkanu zīmu
li numurēju lappuses dažādās aktīs. 
Nedrīkstēju tikai steigties, lai nepie
trūktu darba." Vēlāk, veidojoties lat
viešu bataljoniem, K. Straubergs sāk 
dienēt strēlnieku rezerves bataljo
nā Valmierā, un no 1916. gada Zie
massvētkiem viņš ir tikko Rīgā di
binātā Latviešu strēlnieku muzeja 
vadītāju. Par šo notikumu K. Strau
bergs stāsta sekojošo: "Telpas mu
zejam ierādīja Tērbatas ielāNr. 3. Tur 
bija liela dzīvība, jo muzejā apgrozī
jās vai visi latviešu mākslinieki, kas 
atradās Rīgā. Kopā ar fotogrāfu Jāni 
Riekstu sākām pavairot dažādus at
tēlus un laist tos apgrozībā. Tādā vei
dā gādājām muzejam līdzekļus. Ar 
muzeju saistās ari Latvijas karoga 
tapšana. Tur notika apspriedes un 
vienošanās par krāsām un izmēriem. 
1917. gada 1. maija demonstrāciju 
laikā Rīgas ielās bija izkārts krietni 
daudz karogu mūsu nacionālajās krā
sās. Šo faktu vēlāk reti kāds piemi
nējis. Kara muzejā latviešu strēlnie
ki nodeva ari savas iegūtās trofejas, 
bet vēlāk armijas virspavēlniecība to 
aizliedza. Vākšanu tomēr turpinājām. 
Bieži satikāmies ari ar Zemgales pul
ka komandieri pulkvedi J . Vācieti. Vā
cietis bija ļoti runīgs kungs. Viņš bi
ja apprecējis vienu no Rīgas bagātā
kā namsaimnieka meitām un unifor
mas tam šuva Rīgas labākie drēbnie
ki. Vācietis bija vislabāk ģērbtais no 
mūsu virsniekiem." 

1917. gada vasarā Straubergu ko
mandē uz Tērbatas 1. Skolotāju kon
gresu kā augstskolas dibināšanas ie
rosinātāju apspriežu sekretāru, - ar 
mērķi uzsākt augstskolas jautājumu 
apspriešanu šajā kongresā. 

1917. gadā K. Straubergs sakarā 
ar slikto redzi demobilizējās. Tuvo
joties Rīgas krišanai vācu rokās, K. 
Straubergs mēģina evakuēt vērtīgā
kos Kara muzeja eksponātus uz 
Maskavu. Tā kā transporta nebija, 
tad ar vērtīgākajiem eksponātiem -
Latviešu 1. un 3. strēlnieku pulka ka
rogiem somā - K. Straubergs iero
das Maskavā. Te viņš apmetas pie 
sava studiju laika biedra A. Spekkes 
un sāk strādāt vairākās Maskavas vi
dusskolās. 1918. gadā vadījis ari lat
viešu vidusskolu, kurā mācību valo
da bijusi latviešu valoda. Kopējā 
stundu slodze bijusi 63 stundas ne
dēļā. 

1919. gadā K. Straubergs atgrie
zās Rīgā un brīvprātīgi iestājās Ba
loža brigādes 1. Rīgas apsardzības ro
tā, bet tad viņu ievēroja iekšlietu mi
nistrs M. Valters un nosūtīja izglītī
bas ministra K. Kasparsona rīcībā, 
kurš viņu atkal iecēla par Kara mu
zeja vadītāju. Par Kara muzeja vadī
tāju viņš ir līdz 1920. gada janvārim. 
Diemžēl ļoti maz no K. Strauberga 
vāktajiem eksponātiem nonākuši 
līdz mūsu dienām. 1940. gadā Kara 
muzeju slēdza un eksponātus sada
līja Rīgas muzeju starpā, bet vērtī

gākos uzglabāja Rīgas Rātsnamā. 
1941. gada jūnijā, sākoties karadar
bībai Rīgā Rātsnams nodega un bojā 
gāja liela Kara muzeja kolekcijas da
ļa. Ir saglabājušies vairāki albumi ar 
latviešu strēlnieku frontes fotogrā
fijām, kuru vērtību grūti pārvērtēt. 

1919. gadā K. Straubergu demo
bilizē un uzaicina strādāt par Izglītī
bas ministrijas arhīvu un bibliotēku 
nodaļas vadītāju (līdz 1922. gadam). 
Kādu laiku K. Straubergs izpilda ari 
Mākslas departamenta direktora 
pienākumus, vadīdams Valsts biblio
tēkas, Vēsturiskā arhīva, Mākslas un 
etnogrāfiskā muzeja, kā ari Nacionā
lās operas un teātra organizēšanas 
darbus, vienlaikus strādājot ari vai
rākās Rīgas vidusskolās. 

1919. gada 17. septembri K. Strau
bergu apstiprina par Latvijas Univer
sitātes mācību spēku un no 1920. ga
da 24. janvāra - par štata docentu kla
siskajā filoloģijā. 1924. gadā viņš bijis 
ari izgEtības ministrs V Zamuela Mi
nistru kabinetā, kur, turpinot izgEtī
bas reformas, K. Straubergs pieņem 
daudz svarīgu lēmumu par skolotāju 
un augstskolu pasniedzēju darba al
gām, samazina vispārizgEtojošās, aro
da un vidusskolās stundu slodzi ne
dēļā no 30 Edz 27 stundām, izveido 
skolu virsvaldi, nosaka par naudas so
da piemērošanu vecākiem, kuri ne
sūta savus bērnus skolā. No 1925. ga
da K. Straubergs ir Filoloģijas un fi-
losofijas fakultātes sekretārs. No 
1925. līdz 1929. gadam piedalījies 
Universitātes Padomē, bijis par lo
cekli vairākās Universitātes un Izglī
tības ministrijas komisijās. 

Par savu sākotnējo pētījumu ob
jektu K. Straubergs izvēlējās senos 
grieķu dzejniekus Horāciju un Ver-
giliju, tomēr viņa galvenais darbs un 
intereses bija latviešu folklora un mi
toloģija - latviešu buramie vārdi un 
senā maģija, demonoloģija, veļu 
kults un tautas paražas. Kā viņa ie
vērojamākie pētījumi minami Ro
miešu un grieķu literatūras vēstu
re, "Buramie vārdi" (I - II, 1939 -
1941. g. un atkārtoti 1990. g.), "Tau
tas paražas" (1944. g. atkārtoti 1991. 
g.) un Zviedru Ziemeļu muzeja iz
devums "Lettisk folktro de doda" 
(1949. g.) - par veļu valsti latviešu 
ticējumos. Viņš sarakstījis ari vairāk 
nekā simts dažādu zinātnisku un po
pulārzinātnisku rakstu. K. Strau
bergs rakstījis ari dzeju. 1938. gadā 
tika izdots viņa dzejoļu krājums 
"Dienvidus skaņas". 

Vadīdams Rīgā Folkloras krātuvi, 
K. Straubergs gādāja par vēl nepa
zīstamo latviešu tautasdziesmu sa
vākšanu un izdošanu ar prāviem pa
pildinājumiem, padarot Kr. Barona 
mūža darbu vēl monumentālāku. Ari 
vēlāk trimdas gados K. Straubergs 
turpinājis rūpīgi pētīt sakrālo folklo
ru, publicēdams par to vairākus rak
stus. Ārzemju komandējumā viņš bi
jis 1923., 1926., 1927., 1928. gadā Itā
lijā un Francijā, 1930., 1933., 1934., 
1936., 1938. un 1939. gadā - atkal Itā
lijā, Grieķijā, Balkānu valstīs, Vāci
jā, Beļģijā, Austrijā, Somijā, Skandi
nāvijas valstīs un citur. 1929. gadā 
K. Straubergs aizstāvējis disertāci

ju "Latīņu paraugu iespaids Horāti-
ja dzejā' un ieguvis klasiskās filolo
ģijas doktora grādu, 1929. gada 23. 
martā ievēlēts par profesoru klasis
kajā filoloģijā. No 1929. gada viņš ir 
ari Folkloras krātuves pārzinis, bijis 
Kr. Barona Tautas augstskolas direk
tors no tās dibināšanas 1933. līdz 
1937. gadam, bet no 1934. gada - Kul
tūras fonda tehniskās komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks. No 1938. 
gada K. Straubergs bijis Valsts vēs
turiskā muzeja kolēģijas loceklis, 
Vēstures institūta valdes loceklis un 
saimniecības pārzinis, no 1939. ga
da - Profesiju kameras un Valsts kul
tūras padomes loceklis, Profesiju ka
meras zinātņu un izglītības sekcijas 
priekšsēdētājs, Valsts kultūras pado
mes Latviešu dzīvesziņas komisijas 
priekšsēdētājs. Bez tam K. Strau
bergs bija biedrs Rīgas Latviešu 
biedrības zinātņu komitejā, Filologu 
biedrības priekšsēdētāja biedrs un 
bibliotekārs, vadīja Rīgas Latviešu 
biedrības nacionālās kultūras noda
ļas biroju un priekšlasījumus. Bija 
Latvijas un Itālijas tuvināšanās bied
rības priekšnieks, no 1937. Edz 1939. 
gadam - Latvijas un Polijas tuvinā
šanās biedrības priekšnieks, biedrs 
vairākās citās tuvināšanās un kop
darbības biedrībās. No 1940. gada pa
vasara Edz 1943. gadam profesors 
K.Straubergs bija Latvijas Univer
sitātes prorektors studentu lietās. 

Par 1940. gadu profesors K.Strau
bergs atceras: "Komunisma gads 
maksāja Latvijas augstskolām mācī
bu spēku deportācijas, teoloģijas fa
kultāšu slēgšanu, daudzu mācības 
spēku izslēgšanu no humanitārām 
fakultātēm, filosofijas, pedagoģijas, 
vēstures un citu līdzīgu priekšmetu 
likvidēšanu vai pārveidošanu pēc 
marksisma metodēm un prasībām. 
Studentiem tas maksāja vēl vairāk. 
Pietiek atcerēties 1941. gada janvā
ra rektora "pavēli", ar kuru vien iz
slēdza no Universitātes vairāk par 
tūkstoti(!) studentu, kuru nozie
gums bija vairumā to izcelšanās no 
"mantīgam" aprindām jeb vienkārši 
tie bija nepiemēroti jaunajiem uzde
vumiem. Pietika ar kādu izteiktu 
vārdu vai piezīmi, kas bija ziņota tā
lāk, lai nāktu izslēdzamo sarakstos. 
Pavisam Universitātes studentu 
skaits sabruka katastrofiski, sama
zinoties par 2000, tas ir gandrīz par 
pusi no iepriekšējā gada studentu 
skaita." 

Merigāks laiks Latvijas Univer
sitātei un profesoram Kārlim Strau-
bergam iestājās pēc 1941. gada 1. jū-
Uja, jo vācu militārās iestādes Univer
sitātes lietās nejaucās, tāpēc jau 1. jū
lijā tika rekonstruēts stāvoklis, kāds 
bija Edz 1940. gada 17. jūnijam. Tie
sisks pamats tam bija komunistu lai
kā neatceltā Latvijas Universitātes 
Satversme. Pirmais darbs 1941. ga
dā bija restaurēt visu to, kas vēl bija 
saglābjams - atjaunot visas agrākās 
fakultātes un nodaļas, atjaunot mācī
bu spēku kadrus. Komunistu laikā no 
Universitātes bija izslēgti 70 mācību 
spēki, to skaitā ari profesors K. Strau
bergs. Tika atjaunotas mācību pro
grammas, sastādīti lekciju plāni. Au

tomātiski atjaunoja izslēgto studen
tu tiesības. Taču ar vācu administrā
cijas nostiprināšanos pamazām likvi
dēja daļu latviešu kultūras iestāžu -
muzejus, bibliotēkas, slēdza laikrak
stus. Līdzīgi komunistiem, ari vācie
šiem bīstamas likās humanitārās fa
kultātes - ierobežotas tika Vēstures 
un Teoloģijas fakultātes. 

1944. gadā profesors Kārlis Strau
bergs kopā ar ģimeni - sievu, trīs dē
liem un mazo meitiņu emigrēja uz 
Zviedriju, kur kā zinātniskais stipen
diāts sāka strādāt Zviedrijas Tautas 
dzīves izpētes institūtā, kas iekļauts 
Stokholmas universitātes sistēmā. 
K. Straubergs Zviedrijā aktīvi darbo
jās ari latviešu bēgļu organizācijās. 
Neilgi bijis ari pirmā latviešu laikrak
sta Zviedrijā "Latvju Vārds" redko
lēģijas loceklis. No 1952. gada redi
ģējis un komentējis ar 16 rakstiem 
Latviešu tautasdziesmu publikāciju 
12 sējumos, ko izdeva apgāds "Iman
ta" Kopenhāgenā. 

Pēdējais profesora K. Strauberga 
darbs bija "Marriage and Weddings 
in Latvien Folklore". 1962. gada 10. 
augustā profesors Kārlis Straubergs 
mirst Apglabāts Stokholmā un 1990. 
gada 15. jūnijā kopā ar sievu Zentu 
pārapbedīts Džūkstes vecajā kapsē
tā. 

Par nopelniem Tēvzemes labā un 
Latvijas zinātnes attīstībā, kā ari kul
tūras saišu stiprināšanā starp tautām 
profesors Klārlis Straubergs apbal
vots ar Atbrīvošanas cīņu 10 un 20 
gadu jubilejas medaļām, Triju Zvaigž
ņu ordeņa III šķiru, 1929. gadā - ar 
Polinia Restituta II šķiru, 1937. ga
dā - ar Corona d'Italia III šķiru un 
1938. gadā - ar Sv. Silvestra ordeņa 
III šķiru. 1936. un 1937. gadā viņam 
piešķirta Kultūras fonda godalga, bet 
1952. gadā - Ziemeļamerikas Latvie
šu kultūras fonda balva. Līdz mūža 
beigām bijis Latvijas Universitātes 
studentu korporācijas "Fraternitas 
Livonica" godabiedrs. 

Profesors Kārlis Straubergs pie
derēja pie nedaudzajiem XX gadsim
ta pirmās puses enciklopēdiskās ie
virzes zinātniekiem. Viņš bija viens 
no daudzpusīgākajiem, vislabāk iz-
gEtotajiem un pētniecības darbā ie
vērojamākajiem folkloristiem, kuru 
veikums pamatoti ir nozīmīgs ari šo
dien. Profesora K. Strauberga rado
šā mūža devums latviešu kultūrvēs
turē vērtējams vismaz četros aspek
tos: 

1) vispirms kā antīkās pasaules 
kultūrdzīves pētnieks, sengrieķu un 
romiešu Eteratūras tulkotājs; 

2) kā ieražu, mitoloģijas, demo-
noloģijas, folkloras pētnieks un po
pularizētājs; 

3) kā folkloras materiālu vācējs, 
kārtotājs, glabātājs un tās publicēša
nas darba organizētājs un vadītājs; 

4) kā pedagogs, kurš Latvijas 
Universitātē 25 gadus lasījis studen
tiem lekcijas. 

ĒRIKS SĀRTS, 
Latvijas Universitātes 

Bibliotēka 



universitātes 
avīze OTRDIENA, 2000. GADA 6. JŪNIJS 

STUDENTI 

Vini velas kaut ko mainīt 
< ī . ipp. 

Elīna Štelnerte 

- Kādi, jūsuprāt, ir iemesli fak
tam, ka uz konkursu pieteicās tik 
maz studentu? 

- Tas tādēļ, ka studenti apzinās to 
milzīgo darba apjomu, kas būs jāie
gulda. Sākot apgūt tēmu, rodas arvien 
vairāk jautājumu, un, ja nevar to iz
darīt kvalitatīvi, labāk netērēt laiku. 
Daudzi teica - kam man tas vaja
dzīgs? Latvijā pagaidām tikai retais 
no praktizējošiem juristiem apzinās, 
cik liela ir tiesas procesa imitācijas 
nozīme topošā jurista sagatavošanā 
par nopietnu profesionāli. Rietumu 
valstīs šāds ieraksts CV kaut ko no
zīmē darba devējam; skaitās, ka esam 
ieguvuši īpašu kvalifikāciju kā prak
tizējoši juristi. Principā mēs uzstājā
mies kā advokāti tiesā. Tiesneši, kas 
mūs vērtēja, bija Eiropā kvalificētā
kie starptautisko tiesību juristi, un 
prasības bija augstas. Tie jautājumi, 
ko viņi uzdeva, bija tādi, ka reizēm pat 
ienāca prātā doma, ka nez vai viņi pa
ši spētu atbildēt. 

- Vai bija pārliecība, ka jūs va
rētu uzvarēt? 

- Citādi jau mēs nebūtu piedalīju
šies! 

Mums ir bijusi iespēja salīdzināt 
mūsu valsts juristu darbu ar ārze
mēm. Tur ir pavisam cita attieksme. 
Tomēr ari Juridiskajā fakultātē lietas 
attīstās - ir radīta tiesas zāle, kur tre
nēties, un tā ir augstā līmenī, tur ie
guldīta milzīga nauda. Fakultāte mūs 
finansiāli atbalstīja, kopā ar Sorosa 
fondu samaksāja dalības maksu. Tā
tad ir cilvēki, kas vēlas kaut ko mai
nīt, diemžēl viņu vēl ir par maz. Paš
laik dominē padomju juridiskā domā
šana. Kamēr jauni cilvēki necentīsies 
kļūt par mācībspēkiem - un viņi ne

centīsies tik ilgi, kamēr tas nebūs va
jadzīgs - tikmēr situācija nemainīsies. 

- K ā noritēja sacensības? 
- Komanda sastāvēja no četriem 

cilvēkiem, divi tēloja prokurora, divi 
- advokāta lomu. Mums bija jāizprot 
teorija un vēl tas, kā tiesības ir attīs
tījušās mūsdienās; principā pārstāvē
jām divas iedomātas valsus, kuras sa
vā starpā nevarēja vienoties un grie
zās Starptautiskajā tiesā ar konkrē
tām prasībām. Attēlojām valstu pār
stāvjus; katram teiktajam vārdam bi
ja jāskan augstā līmenī. 

- K ā ieguvāt perfektas angļu 
valodas zināšanas? 

- Galvenokārt patstāvīgi. Juridis
kās fakultātes 1. kursā gan māca angļu 
valodu, tieši juridisko terminoloģiju. 
Jo vairāk lasi, jo vairāk centies saprast 
- jo vairāk arī apgūsti. Ja vēlies mācī
ties, nav izvēles, jālasa juridiskie tek
sti angļu valodā. Universitātē pa
sniegtais angļu valodas kurss ir ļoti 
zemā līmenī un praktiski neko nedod. 
Esam studējuši Eirofakultātē, tieši tur 
ari paaugstinājām valodas līmeni - sa
runājoties ar ārvalstu pasniedzējiem, 
lasot angļu valodā. Juridiskajā termi
noloģijā ir jaunas lietas, kas nāk klāt, 
bet patiesībā juristi ir stipri konser
vatīva tauta. Viņi nevēlas neko īpaši 
mainīt, jo tas uzreiz var radīt problē
mas, nedod Dievs, novest pie kādas 
revolūcijas. Eirofakultātē vienmēr ir 
piedāvājusi augsta līmeņa kursus ang
ļu valodā, un šajā fakultātē tiešām ir 
jāmācās. Tur kursi ir angļu vai vācu 
valodā. 

Hāgā mums pienāca klāt tiesne
sis un teica: "Jūs man paskaidrojiet 
vienu - jūs esat no Rīgas un tik labi 
runājat angliski..." Viņš nevarēja ie
domāties, ka šajā valstī kāds runā ang
ļu valodā tik labi, ka to saprot pat citi. 
Izskatījās, ka pret Latviju viņiem bija 
attieksme kā pret kādu nomales val
sti. Tas, ka mēs esam Eiropā ģeogrā
fiski, vēl nenozīmē, ka mūs uztver 
līdzvērtīgi. Savādāka bija tiesas at-
teiksme pret Nīderlandes, Beļģijas, 
Šveices komandām. Pret Bulgāriju, 
Latviju un Igauniju tā atļāvās pavisam 
citu attieksmi. Tiesā mēs nedrīkstē
jām atklāt, ka esam no Latvijas, uz 
galda bija tikai komandas numurs un 
mūsu vārdi. Redzējām, ka tiesnesis 
izlasa vārdu un tad viņš sāk šķirstīt 
grāmatiņu, meklēt valsti. Ja Latvijas 
valdības cilvēki nespēj šādu attieksmi 
mainīt, tad kas vēl, ja ne starptautis
kas sacensības - kas vēl var palīdzēt 
veidot Latvijas tēlu Rietumu juristu 
aprindās... 

Ari studentu vidū varēja just šo da-

Studentu padome 
Par Studentu Padomes šābri-

ža problēmām, to risinājumu un 
aktual i tā tēm - Padomes priekš
sēdētājs E D G A R S J A U N U P S . 

17. aprīļa Universitātes Senāta 
lēmums, kas atzina Studentu Pado
mi par nelikumīgi ievēlētu, reāli 
darbojās dažas dienas, jo jau 20. ap
rīlī tikās visu studentu pašpārvalžu 
pārstāvji (izņemot Medicīnas fakul
tātes pārstāvjus), Auziņa kungs kā 
Senāta vadītājs, abi prorektori - Lā
ča un Krūmiņa kungs -, rektors Za
ķa kungs, Senāta priekšsēdētāja 
vietnieks Muižnieka kungs un ne
apmierinātie - būtībā atsevišķa sa
raksta KNZ pārstāji. Šajās sarunās 
izkristalizējās, kā jautājumu varētu 
risināt. Pirmkārt, Padome apņemas 
sarīkot atkārtotas vēlēšanas 1. sep
tembrī, nokārtot visas saistības ar 
Uzņēmumu reģistru un izvirza Se
nātam divus pārstāvjus. Senāts no 
savas puses sasauc ārkārtas sēdi un 
maina 18. aprīļa lēmumu. Ārkārtas 
Senāts sasaukts netika, bet sanāca 
Senāta komisiju vadītāji un pieņē
ma lēmumu, ka Studentu Padome 
drīkst darboties. Kārtējā Senāta sē
dē šis priekšlikums tiks likts priek
šā Senātam, un es ceru, ka Senāts 
neiebildīs. Mēs šajā situācijā izvir-

Iīšanu šķirās. Tomēr bija patīkami, ka 
mūs novērtēja. Pirmā spēle mums bi
ja ar Grieķiju, un mūsu pretinieki pēc 
uzstāšanās atzinīgi spieda mums ro
ku. Iespējams, ka mēs pat būtu iegu
vuši augstāku vietu, ja būtu pārstā
vējuši kādu Rietumu universitāti. Tas 
ir negatīvais par sacensību. 

Tomēr kopumā jāatzīst, ka tas bija 
grandiozs pasākums - ANO Starptau
tiskā T e s a , Miera Pils, viss ideāli sa
kopts. Telpā patiešām valdīja miers, 
klusums, viss bija grezns - skulptū
ras, marmors; tiesas zālē jūtams ve
co laiku gars. Pie ieejas - visu dalības 
valstu karogi. Viss radīja ļoti svinīgu 
noskaņu, un, kad vēl iedomājies, ka 
atrodies tajā pašā tiesas zālē, kur sla
venākie starptautisko tiesību juristi 
pārstāv valstis, kur tiek lemts pasau
les liktenis un veidota vēsture, tad tās 
problēmas, kas ir Latvijā, uz mirkli 
nobāl un pazūd. Sajutos it kā citā rea-

zām savus senatorus, lūdzam, lai vi
ņus apstiprina, un izvirzām delegā
tu Satversmes sapulcē. 

- Vai ir nokārtojies jautājums 
par jūsu ultimātu boikotēt rek
tora vēlēšanas? 

- Pēc prettiesiskā senatoru lē
muma mēs tik tiešām šādu ultimā
tu izvirzījām, uzskatījām, ka šādā si
tuācijā nevaram piedalīties rektora 
vēlēšanās. Tomēr kompromiss tika 
atrasts. Senāta vadība mums ļoti nā
ca pretī, saprata arī savas kļūdas -
kļūdas bija no abām pusēm - atļāva 
mums darboties, pārstāvēt Univer
sitātes studentus. Tagad no mūsu 
puses vairs nebūtu korekti spītēties 
un boikotēt rektora vēlēšanas. 

- K ā norit Studentu Padomes 
darbs pašlaik? 

- Mums ir fantastisks kontakts 
gan ar rektoru Zaķa kungu, gan ar 
abiem prorektoriem. M ē s pilnībā 
esam iesaistījušies rektora vēlēša
nu gaidās. Labs kontakts ir ar Se
nāta vadību, ar Auziņa kungu, visas 
problēmas tiek pārrunātas. 

Studentu Padomē esam ļoti labi 
sadalījuši pienākumus, cenšamies 
neieslīgt sīkos strīdos un problē
mās, jo koncentrējam uzmanību uz 
svarīgiem jautājumiem. Ir uzticība 
vienam pret otru, ir fantastiska sē-

Olga Geitus 

litātē, citā kvalitātē. Reāli palika tikai 
tiesa, tiesības, tas, ko tu runā un at
bildi uz jautājumiem. Viss pārējais bija 
mazsvarīgs. 

- Kad varēsim reāti būt Eiropā 
un kur jūs saskatāt galveno at-
stumtības iemeslu? 

- Galvenais iemesls ir naudas trū
kums, nabadzība. Situācija būtu savā
dāka, ja Universitātē būtu normāla 
bibliotēka, ja studentam nebūtu ne
mitīgi jāstrādā, jādomā, vai būs nau
da, par ko paēst pusdienas vai nopirkt 
grāmatu. 

- Vai neplānojat pēc Universi
tātes beigšanas strādāt ārzemēs? 

- Pašreiz gan mēs apceram nāko
šās sacensības, kurās varētu piedalī
ties. Tomēr tas atkal ir naudas jautā
jums, un jāšaubās, vai Universitāte to 

žu apmeklētība. Ir interese, vēlme 
darīt. 

M ē s izstrādājam jauno Univer
sitātes Studentu Padomes satver
smi, tā jau ir pieņemta divos lasīju
mos, ir pieejama Universitātes mā
jas lapā, pieejama jebkurā laikā Stu
dentu Padomes telpās. Es ļoti gri
bētu, lai studenti nāktu ar saviem 
priekšlikumiem uz Studentu Pado
mi. Mūsu uzdevums ir izstrādāt 
skaidru, plašu dokumentu, kas bū
tu ilglaicīgs un nodrošinātu visu tie
sisko attiecību perfekciju. 

Man pašam kā Padomes priekš
sēdētājam šis ir bijis diezgan grūts 
laiks, diezgan problemātiska ir bi
jusi sadarbība ar Senātu. Darbs, pro
tams, ir ļoti interesants, tas dod lie
lu pieredzi un iespējas. 

- Vai Studentu Padomes darbs 
turpināsies ar i v a s a r ā ? 

- Darbosimies noteikti, pirmkārt 
jau saistībā ar iestājeksāmeniem, iz
virzīsim cilvēkus, kas iestājpārbau
dījumos veiks tīri tehniskas funk
ci jas . Izstrādāsim arī Aristoteļa 
svē tku programmu, m e k l ē s i m 
sponsorus. Ļoti ceru, ka ari brauk
šanas kartiņu tirdzniecība notiks kā 
katru gadu. Domājam strādāt ari pie 
LU studējošo ētikas kodeksa izstrā
des. Ir doma, ka tas būs tāds kā tie-

varētu "pavilkt". Šīs sacensības bija 
Eiropas līmenī, kas ir vairāk reģionāls. 
Nākamais līmenis nozīmē ASV Va
šingtonu, vēl smagāku darbu. Lai tik
tu uz turieni, Universitātē jāatrodas 
cilvēkiem, kuri spētu saprast, ka šā
das sacensības ir vajadzīgas un nāk 
tikai par labu mūsu augstskolai un 
studentiem. Nedod Dievs, pienāks 
reize, kad Latviju iesūdzēs Starptau
tiskajā Tiesā, un kas tad ies un uzstā
sies?... 

Finālā Tiesas priekšsēdētājs bija 
Starptautiskās tiesas prezidents, tas 
pats cilvēks, kas reāli prezidē tiesā. 
Tiesneši vērtēja, cik pārliecinoši cil
vēks argumentē, cik juridiski parei
zi, cik labi viņš spēj atbildēt uz negai
dītiem jautājumiem. 

- Vai veidojās kontakti a r ār
valstu studentiem? 

- Attieksme bija diezgan vēsa. Mē
ģinājām runāt ar kaimiņvalsts Igau
nijas komandu, bet nekādu pretim
nākšanu no viņiem nesagaidījām. 

Varējām redzēt, ka cilvēkiem 
pirms tiesas trīc rokas; gaiss burtis
ki vibrēja, visi tika uzskatīti par kon
kurentiem 

Lai gan vakarā, kad bija ballīte, 
nevarētu teikt, ka cilvēkiem trūka 
vēlmes kontaktēties. 

- Kad atgriezāties mājās, vai 
saņēmāt kādu atzinību no Uni
versitātes puses? 

- Saņēmām atzinību no cilvēkiem, 
kuri bija piedalījušies pagājušajās sa
censībās, apsveica darbā. No Univer
sitātes atzinība sekoja pēc krietna lai
ka posma. 

Esam iecerējuši rīkot prezentāci
ju par šo pasākumu, galvenais mēr
ķis ir nevis saņemt rokasspiedienus, 
bet aicināt studentus nākamgad pēc 
iespējas vairāk pieteikties un nebai
dīties. 

- Kas ir būtiskākais, ko guvāt 
sacensībās? 

- Galvenokārt guvām nenovērtē
jamu pieredzi, ari akadēmiskā ziņā 
esam daudz iemācījušies. Iemācījā
mies operēt ar faktiem, zināšanām. 
Svarīgs moments sacensībā ir lielā 
fleksibilitāte, jo jebkurā momentā jā
būt gatavam, ka tevi pārtrauks. 

- DAIMARS: Būšu nedaudz pe
simistiskāks. Palūkojos uz LU Juri
disko fakultāti nedaudz citām acīm un 
sapratu, ka ari turpmāk netiks novēr
tēti šādi pasākumi, tad baidos, ka ne
gribētu saistīt savu nākotni ar Latvi
ju, jo man šeit nav ko darīt. Ja būs ie
spējams darboties Rietumos, noteikti 
tur palikšu. Šķiet, ka Latvijai mēs ne
esam vajadzīgi. 

sību un pienākumu kodekss - tajā 
tiks noteiktas arī tiesības prasīt no 
pasniedzējiem, Studentu Padomes, 
Universitātes vadības. Līdz šim 
šāds dokuments Universitātē nav 
bijis, tomēr pasaulē tas ir visu lielo 
augstskolu neatņemama sastāvda
ļa. Cerams, ka rudenī dokuments 
tiks pieņemts. Tas būs ne tikai nor
matīvs, bet ari garīgs; tur nebūs ti
kai tiesību, bet arī morāles, ētikas 
jautājumi. 

- Vai paši sev jau esat formu
lējuši, kādu vēlētos redzēt Uni
versi tātes nākamo rektoru? 

- Ir ļoti patīkami, ka tie ir abi pro
rektori, kas izvirzījuši savas kandi
datūras, ka tie nebūs cilvēki no ma
las. Tas būs cilvēks, ko studenti pa
zīst, ar kuru kopā esam strādājuši. 
24. maijā mums ir nolikta tikšanās 
ar Krūmiņa kungu, tajā piedalīsies 
visi 60 studentu delegāti, mums jau 
ir iedotas priekšvēlēšanu program
mas. Izvērtēsim šīs programmas un 
tad arī varēsim uzdot mūs intere
sējošus jautājumus Krūmiņa kun
gam par problēmām, par skatījumu 
uz Universitātes dzīvi. Tieši šāda 
pati tikšanās mums paredzēta ar 
Lāča kungu. 

- Kā attīstīsies situācija pēc 
Studentu Padomes apzagšanas? 

Dajmōrs Škutāns 

Protams, varētu darboties ari Lat
vijā, bet tas ir jautājums par līmeni. 
Ja kādam studentam Rietumos pa
teiktu, ka papildus pilna laika studi
jām strādājam pilnu darba dienu, vi
ņam būtu grūti to aptvert... 

- Kas jūs neapmierina mācību 
sistēmā? 

- Semināri un kontroldarbi izvei
doti tā, ka vislabāk uzrakstīs tas, kas 
būs sarakstījis špikerus vai vienkār
ši norakstījis. Tas aizkaitina; gribētos 
būt godīgam studentam, nopietni mā
cīties, bet bieži to nenovērtē. Pie 
mums labāko vērtējumu iegūst tas, 
kas spēj paturēt galvā vairāk informā
cijas. Dažkārt cilvēki nespēj operēt 
ar šo informāciju. Galvenais taču ir 
saprast un zināt, kur ko var atrast -
domāšana, analīze, loģika. Diemžēl 
tas netiek prasīts. Mēs brīnāmies, ka 
sabiedrībā ir maza uzticība tiesām, bet 
tas taču ir loģiski, jo šādi topošajam 
tiesnesim neiemāca saprast tiesības 
kā tādas. Likumi mainās, jāsaprot, kā 
tos pielietot. Ir tikai atsevišķi priekš
meti, kur pasniedzējs liek studentiem 
domāt, analizēt kāzusus. 

- Vai skatāties filmas par jūsu 
procesiem? 

- Tikai ne "Aliju Makbīlu"! "Sāta
na advokāts" bija laba. 

Ikvienam cilvēkam jādod tiesības 
uz aizstāvību. Bieži vien advokāts tiek 
asociēts ar klientu, kas ir nepareizi. 

Mums vēl viss ir priekšā. Jo vai
rāk mācies, jo vairāk saproti, cik maz 
tu zini un cik daudz vēl ir jāmācās. 
Šajās sacensībās mēs visi sapratām, 
cik maz mēs vēl zinām, kādi grāmatu 
kalni vēl jāizlasa. 

Veiksmi jums nākotnē un atbalstu! 
ANDA LASE 

- 28. aprīlī no Studentu Padomes 
telpas tika nozagts seifs, kurā bija 
studentu mēnešbiļetes un par tām 
iekasētā nauda, zaudējumu summa 
ir Ls 24 000. Šādu summu Studen
tu Padome ir parādā T T E Mēs T T P 
esam iesnieguši savu samaksas gra
fiku - tas ir 6 gadi un 8 mēneši. Šajā 
laikā mēs varētu atdot naudu, ne
tērējot budžetu, ko mums piešķir 
Universitāte, varētu atdot no tās 
naudas, ko iegūstam mēnešbiļešu 
realizācijas laikā. E s ļoti ceru, ka 
studenti, sākot ar 20 . maiju, varēs 
iegādāties biļetes Studentu Pado
mes telpās. 

- Kopumā visi problēmjautā-
jumi tiek risināti? 

- Kā Studentu Padomes priekš
sēdētājs es vēlētos kliedēt priekš
statu, kas radies - ka Padome ir ne
likumīga vai arī tai ir citas tiesiskas 
problēmas. Diemžēl lēmumi tika 
pieņemti uz emociju pamata. Tagad 
ar Senātu ir rasts kompromiss, un 
es vēlētos, lai viedoklis mainās un 
lai mums ļautu paveikt tos uzdevu
mus, ar ko mēs nācām uz Padomi. 
Lielu pateicību par atbalstu es vē
los izteikt Latvijas Studentu apvie
nībai. 

ANDA LASE 
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"Es sevi uztveru ka komunikācijas nodrošinātāju" 

Andris Smilgdrīvs 

Andris ir tulkošanas maģis-
trantūras programmas students. 
P r o g r a m m a paredz s a g a t a v o t 
profesionālus tulkus konsekutī-
vai, sinhronai un rakstiskai tul
košanai. Līdz šim Andris ir iegu
vis pieredzi, strādādams gan k ā 
"brīvais tulks", gan piedalījies da
žādos ar tulkošanu saistītos pro
jektos. Viņš privāto dzīvi vēr tē 
augstāk par karjeru, lai gan ir 
spējīgs atstāt sabiedriski aktīva 
un ieinteresēta cilvēka iespaidu. 

- E s zinu, k a parasti, studējot 
tu lkošanu, pasniedzēji uzdod 
jautājumu, vai tulkošanas apmā
cība palīdz reā lā darbībā. Kad 
pats studēju un tulkoju vienlai
cīgi, tad bija sajūta, k a šīs zinā
šanas palīdz... 

- Šāda veida apmācība dod pārlie
cību, ka nav viens vienīgs pareizais 
vai pieļaujamais risinājums. Ja ir ru
na par tulkošanu, tad es pārstāvu vie
dokli, kurš uzsver, ka nav neviens pa
reizais tulkošanas veids. Var tulkot 
dažādi, tas ir atkarīgs no mērķa, kam 
tu to dari, no cilvēkiem, kas tev pa
sūta šo tulkojumu, ari no pieredzes 
un izjūtas. Vispār tulka profesija Lat
vijā ir autiņu stadijā, lai gan ir pietie
kami daudz tulku, kas piedāvā savus 
pakalpojumus labā profesionālā līme
nī, bet tulka profesija kā tāda tikai 
attīstās. Krievu laikos tādu tulku vis
pār nebija. 

- Tajā pašā laikā tulku ir šķie
tami daudz un visi pieejami... 

- Tā nav. "Spicākie" tulki jau nav 
pieejami. Pie viņiem ir gara rinda, un 
viņiem ir savi strikti nosacījumi. Jā
saka, ka vietējam tirgum tulku pie
tiek. Be t ir problēma, ar ko ari ma-
ģistrantūras programma cenšas tikt 
galā - eventuālie Eiropas Savienības 
tulki. Ja pieņem, ka Latvija iestāsies 
Eiropas Savienībā un E S politika at

tiecībā pret dalībvalstu valodām būs 
tāda pati, kad iestāsies Latvija, pro
ti, ka Latvijai tāpat kā jebkurai citai 
dalībvalstij būs tiesības savu valodu 
uzskatīt par oficiālu ES valodu, tad 
būs vajadzīgs tulku kontingents, 
kurš nodrošinātu konferenču, doku
mentu, sanāksmju tulkošanu ut t Pa
gaidām Latvijā nav šāda kontingen
ta. 

- Kādi varētu būt izaicināju
mi šāda veida tulkiem? Vai pie
tiks tikai a r apmācību, vai ari būs 
jāpapildina leksika ar jauniem 
vārdiem? 

- Ja runā par ES, tad daļēji prob
lēma ir tāda, ka angļu valoda, ko lie
to ES, ir sava veida hibrīds. Tā nav 
tāda, ko runā angliski runājošās ze
mēs. Tas ir hibrīds, kurš veidojies, 
dažādu valstu cilvēkiem nākot kopā 
un mēģinot runāt par lietām vienā 
valodā. Cilvēki, kuri nav apguvuši 
klasisko angļu valodu, nav spējīgi sa
prast tās terminoloģiju. Esmu strā
dājis dažādos ES projektos un labi 
apguvis viņu lietotos terminus. Paš
laik man ir jāstrādā ar ekspertu no 
Anglijas, un viņš nesaprot šo termi
noloģiju. Šo atšķirību rezultātā rodas 
pārpratumi un nelietderīgi tiek iz
mantots gan ekspertu, kuri pārsva
rā ir angļi, gan ari tulku darbs. Hybrid 
English, ko ir apguvuši daudzi tulki, 
neatbilst standarta angļu valodai. Vēl 
ir svarīgi paturēt prātā, ka tulks strā
dā klientam, nevis sniedz robotiskus 
risinājumus. Respektīvi, tulkam ir jā
pielāgojas klienta vajadzībām, klien
ta valodai, kas ir ļoti svarīgi. 

- Vai programma, kurā tu stu
dē, n e m v ē r ā šīs problēmas un 
cenšas rast risinājumus? 

- Daļēji tas tā ir, tomēr šī divu ga
du programma ir pārāk īsa. Visi tul
ki strādā, mācības notiek trīs reizes 
nedēļā pa vakariem. Es teiktu, ka no 
profesionālā aspekta tas ir daudz par 
maz, lai sagatavotu augsta līmeņa 
tulkus. Te ir vairāk runa par cilvē
kiem, kuri ir praktizējoši tulki ar pie
redzi. Tādiem cilvēkiem šī program
ma palīdz pilnveidot zināšanas ikdie
nā, gūt pārliecību, atrast jaunus risi
nājumus, stratēģijas utt. Bet es ne
ticu, ka šī programma var sagatavot 
tikko beigušu, zaļoksnēju bakalauru. 
Ja tam nav praktiskas tulkošanas pie
redzes, tad šī programma nespēj sa
gatavot profesionāli. Patiesībā es ne
domāju, ka tas ir šīs programmas 
mērķis. Tā ir paredzēta praktizējo
šiem cilvēkiem, lai celtu viņu kvali
fikāciju. 

-Vai tu jūti kādu atšķirību starp 
laiku, kad saņēmi bakalaura grā
du, un šodienu? Vai Svešvalodu fa
kultāte ir progresējusi? 

- Es varu teikt, ka pieaugusi ir pa
sniedzēju un pašu studentu ieinte
resētība konkrētajā rezultātā. Kād-

Andras filosofija 

ANDRA EVDRIKSONE šogad 
beidz Vēstures un filosofijas fa
kultāti, viņas bakalaura darba 
t ē m a ir "Multikulturālisms ētikas 
kontekstā". "Izvēlējos studēt do
mu mākslu," viņa saka. 

- Ko, tavuprāt, nozīmē nodar
boties ar filosofjju? 

- Kāds man pazīstams cilvēks ir 
teicis, ka mācīties filosofiju nozīmē 
mācīties ar cieņu dzīvot un pieklājīgi 
nomirt. 

Jau pirms iestāšanās fakultātē, la
sot, mani vienmēr ir interesējis, kas 
tieši nosaka, ka grāmata ir filosofis-
ka rakstura darbs. 

- Vai jūti, ka studējot esi ap
guvusi kādu dalu no plašās filo
sofijas? 

- Mūsu fakultātē uzmanība ir 
pievērsta tieši šim filosofijas plašu
mam, specializācija ir katra paša ziņā. 
Ir vēl tāda problēma, ka filosofija pra
sa laiku, bet studentam strādājot bieži 
nepaliek laika kaut ko apgūt Tikai ta
gad tā īsti saproti, ka, iespējams, vēlāk 
dzīvē tev nekad nebūs iespējas izlasīt 
tās grāmatas, ko tagad. 

- Kādi tev likās tavi studiju 
biedri? 

- Tik, cik man bija saskare ar sa
viem studiju biedriem, varu teikt, ka 
viņi ir brīnišķīgi, viņi bauda dzīvi. 2. 

reiz tas bija daudz formālāk - nosa
cījumi, kuri ir jāievēro un āmen - tu 
esi pabeidzis. E s varētu uzslavēt 
personālu un pasniedzējus par to, ka 
viņi tiešām cenšas strādāt tā, lai tas 
būtu ne tikai formāli, bet ari noderī-

- Runājot par programmu, ku
r ā t u studē, es ari domāju, ka tie 
ir tikai laika ierobežojumi, kas 
t r a u c ē programmai augt... 

- Pēc definīcijas šī programma nav 
spējīga sniegt tik daudz, kā varbūt 
vajadzētu. Tā ir jauna programma, 
kura attīstās. Objektivitātes labad 
būtu jāpasaka ari kaut kas slikts, un 
tas būtu finansiālais aspekts, kurš ir 
diezgan nesamērīgs. Tulkošanas ma-
ģistrantūra, lai cik tas nebūtu absur
di, ir dārgākā maģistrantūras pro
gramma Universitātē. Ja šeit domā 
par E S tulkiem, kas būtībā ir valstis
ka problēma, jo valstij būtu jārūpē
jas par to, lai tiktu nodrošināti teh
niskie aspekti. Un viens no šiem teh
niskajiem aspektiem ir tulki, par ko 
netiek īpaši domāts. Šī programma 
ir tik dārga, ka piesaiste tai laika gaitā 
mazināsies. Igaunijā ir līdzīga pro
gramma, kas gatavo tulkus tieši ES, 
un to dotē valsts. Valsts apzināti to 
iekļauj savā politikā, risinot šo teh
nisko jautājumu. Tādējādi valsts at
balsta eventuālos E S tulkus. Pie 
mums tas diemžēl tā nav, kas ir sā
pīgs moments. Jāizsaka gan kompli
ments mūsu pasniedzējiem, kuri 
"iemanījās izsist" studentiem sti
pendiju, kas nosedz šo mācību ap
maksu no Briseles. Tas ir vairāk tāds 
pasniedzēju pašiniciatīvas moments. 

- Vai tas ir visiem studentiem, 
vai labākajiem? 

- Tiem, kuri atbilst E S atseviš
ķiem nosacījumiem. Daļa studentu 
ir saņēmuši finansējumu no firmām, 
bankām utt. Tie, kuriem nebija šā
das iespējas, un gandrīz visi, kuri 
pieteicās uz šo stipendiju, to saņē
ma. Finālā sanāk, ka tā programma 
ir par velti. Bet tā nav apzināta valsts 
politika, bet vairāk privāta pasnie
dzēju iniciatīva. Paturot prātā to, ka 
Latvija eventuāli iestāsies ES, kas, 
manuprāt, ir vienīgā reālā attīstības 
stratēģija Latvijai. Jāskatās būtu ne 
tikai uz to, kādi cilvēki būtu vajadzī
gi šeit uz vietas, bet ari kādiem cil
vēkiem varētu būt noiets ES tirgū. 
Citiem vārdiem, kādi cilvēki būs ne
pieciešami Eiropas kontekstā. E s zi
nu, ka Dānijā patlaban ir katastrofāls 
medmāsu trūkums. Viņi paši to at
zīst un "iepērk" šīs medmāsas no 
Zviedrijas un Polijas. 

- Gribu uzdot tev citas dabas 
jautājumu. Tā k ā es esmu beidzis 
to pašu fakultāti, gribu jautāt, kā 
tu esi juties k ā dzimuma mino
ritāte sieviešu fakultātei Kāda 
ir bijusi ietekme uz tevi, ņemot 

kursā filosofiem raksturīga radošā 
krīze -viņi pārdomā, kāpēc vispār 
šajā fakultātē iestājušies un kā nu 
varēs pasaules priekšā attaisnoties; 
viņi sāk "skraidīt". Atzīstos, ari es 
vienu brīdi studēju politologos, 
tomēr sapratu, ka esmu jau pietie
kami "samaitāta", un atgriezos filó
sofos. Nevienu brīdi neesmu to 
nožēlojusi. 

Filosofiem ir raksturīgi, ka retais 
no viņiem var dot konkrētu atbildi 
un reāli palīdzēt. Esmu dzirdējusi, ka 
citās fakultātēs izmanto jau iepriekš 
rakstītus referātus un tādā veidā 
mācības ātrāk iet uz priekšu. Filó
sofos tā nenotiek. Es nekad pati ne
varētu atbildēt par tādu darbu, ko uz
rakstījis kāds cits. 

- Vai studijas Filosofijas fa
kultātē ietekmējušas tavu dzīves 
uztveri? 

- Galvenais, kas, šeit studējot, 
varētu mainīties pasaules skatījumā, 
ir tas, ka zūd uztraukums. Faktiski 
tu apgūsti visu un vari stāties darbā 
jebkurā vietā, kas tevi interesē. 

vērā izteikti feminīno vidi? 
- Es nedomāju, ka tas ir būtiski 

kaut ko ietekmējis. Lietojot melno 
humoru, varbūt es ne tik bieži, at
verot durvis kādā publiskā iestādē, 
pievēršu uzmanību tam, vai man bū
tu jāpalaiž pa priekšu sieviete, vai nē. 
Vai ari, stāvot rindā kafejnīcā, es ne
palaižu priekšā meiteni, jo, ja tu to 
darīsi pastāvīgi tajā fakultātē, tu 
vienmēr būsi pēdējais rindā un ne
kad netiksi iekšā pa durvīm. 

- Pēdējā kursā man viens vī
riešu dzimuma pasniedzējs ap
galvoja, k a vīrieši šādā sievišķī
gā vidē bezmaz kļūstot par vidus 
dzimumu. Zinu ari sievieti, kura 
sevī kultivē redzamu puicisku-
m u gadiem ilgi... Ko tu par to do
mā? 

- Man liekas, ka esmu diezgan 
sekmīgi iemācījies nodalīt akadēmis
kos un sociālos faktorus. Man ne
šķiet, ka tas man ir sagādājis jebkā
das problēmas. Varbūt, ka daļēji pats 
fakts, ka cilvēki izvēlas šo fakultāti, 
liecina par to, ka viņu domāšana ir 
ne tik "vīrišķīga" un agresīva kā ci
tiem. Pēc daudzu gadu vērojuma, kā
di cilvēki mācās fakultātē, man šķiet, 
ka visbiežāk tās ir jaunas būtnes, ku
ras īsti nezina, ko viņas grib. Tāpēc 
svešvalodu izvēle ir droša kārts. Jo 
lai nu kā, bet valoda vienmēr ir tāds 
pamatlīdzeklis, kas var noderēt nā
kotnē, un tad jau redzēs, kas tur tā
lāk būs. Varbūt tas daļēji varētu at
tiekties ari uz puišiem, kas tur mā
cās. Viena dala droši vien tur ir tā
pēc, ka viņus dziļi interesē valoda un 
viņi grib izurbt valodas dziļumus un 
apgūt visādas smalkas nianses, ku
ras angļu valodas kursos nav iespē
jams apgūt. Padomju laikos Svešva
lodu fakultātei bija augsts prestižs, 
varbūt pēdējā laikā tas ir krities. E s 
nedomāju, ka tā ir tik elitāra mācību 
vieta kā kādreiz. 

- Vai t a m prestižam bija reāls 
s e g u m s ? K ā d a bija fakultātes 
vērtība tad? 

- Prestižs katrā ziņā nesaistījās ar 
pašu mācīšanos. Tas saistījās un ari 
tagad saistās ar to, ka, ja tev ir labas 
valodas zināšanas, tad tev ir daudz 
lielāka konkurētspēja darba tirgū. 
Prestižs ir mazliet krities tāpēc, ka 
parādījušās ari citas mācību iestādes, 
kuras spēj piedāvāt samērā augstas 
svešvalodu zināšanas saviem stu
dentiem plus vēl zināšanas citās jo
mās, kas viņu konkurētspēju paaug
stina vairāk nekā svešvalodnieku. 

- Man Svešvalodu fakultāte bi
ja tā vieta, kur es iemācījos mī
lēt literatūru. Milzīgu vārdu krā
jumu es neapguvu, taču tajā pa
šā laikā centos vērtēt manuprāt 
izcilus pasniedzējus, kuriem, ie
spējams, Padomju laikā bija vai
rāk laika sevi nopietni veltīt li

teratūras studijām. Tagad es ne
esmu pārliecināts, ka viņi šo lai
ku var atrast izdzīvošanas vaja
dzības dēļ. Kas tev ir bijis tas vēr
tīgākais, ko saņēmi mantojumā 
no fakultātes? 

- Zināmā mērā es varētu piekrist 
tam, ko tu saki. E s domāju, ka ari 
attieksme pret kultūru man, kā pui
kam no laukiem, ir kļuvusi plašāka. 
Tā vide, kurā esmu audzis un izglī
tojies, ir tendēta vairāk uz praktis
kām lietām un praktisko lauku reali
tāti. Lai gan es iestājos fakultātē ar 
domu apgūt valodu, finālā tas iespai
doja ari manu skaru uz kultūru un 
vispārējām vērtībām. No otras pu
ses, tas ir ļoti atkarīgs no personī
bām, kā tu teici par to vārdu apgūša
nu. Man liekas, ka joprojām ir ten
dence, ka daudz kas atkarīgs no ta
vas "urbšanas". Ja tu centies izpildīt 
tikai minimumu, tad rezultāts nu ir 
tāds, kāds ir. Viens no šīs fakultātes 
plusiem un trumpjiem ir tas, ka tā 
rosina studentu darīt vairāk, nekā no 
viņa tiek minimāli gaidīts. Varbūt, ka 
tas attiecas ari uz labu izglītību vis
pār. Viena no fakultātes stiprajām pu
sēm ir tā, ka tā motivē un rosina da
rīt kaut ko vairāk par to, ko tev ie
dod ar karoti, liekot "urbt dziļāk". 

- Ko tu vari teikt par sevi k ā 
par tulku? 

- Es sevi neuztveru kā tulku kla
siskā izpratnē, kā cilvēku, kurš tul
ko vienas valodas vārdus otrā valo
dā, bet kā komunikācijas nodrošinā
tāju. Respektīvi, kā cilvēku, kurš no
drošina saskarsmi. Man nav tik sva
rīgi, vai es precīzi tulkoju to, ko saka 
viens, bet man ir svarīgi, lai cilvēki 
būtu uz viena viļņa. Tāpēc es jūtos 
brīvs izvēlēties izteiksmes veidus un 
līdzekļus atkarībā no situācijas. Da
ļēji šādu kritēriju izveidošanos ir 
sekmējusi tieši šī maģistrantūras 
programma, dodot apziņu, ka nav 
viens pareizais veids, kā tulkot. Pro
tams, ir teksti(sakrālie), kur ir mak
simāli svarīgi mēģināt "izurbt" kat
ru vārdu un nozīmi, precīzi restau
rējot to jēgu un konotāciju. Bet, ja ir 
runa par ikdienas tulkošanu, tad sva
rīgāks ir funkcionālais aspekts. Cit
reiz pat var pateikt kaut ko vairāk, 
lai panāktu vēlamo komunikāciju. 

- Tātad komunikācija ir pirma
jā vietā? 

- Man - jā, bet tas neattiecas uz 
oficiālu pasākumu tulkošanu, kur ir 
ieteicams ieturēt stilu un izteicienus. 
Bet, ja runā par darba tulkošanu, tad 
to bieži var nodrošināt ar pavisam 
negaidītiem līdzekļiem, kas man pa
šam ir bijis kā atklājums. 

GATIS DILĀNS 

Protams, ir cilvēki, kas nebeidz 
uztraukties, un filosofija viņos rada 
tikai paniku un mokas. Ir ari cilvēki, 
kas manipulē ar savu attieksmi pret 
dzīvi, savām zināšanām. Ir ari gru
pa, kas ir diezgan kārtīgi "snobi", 
viņiem patīk "uzspēlēt" ar cilvē
kiem. 

- Kādas grāmatas tu izvēlies 
lasīt? 

- Patīk lasīt tādus darbus, pēc ku
riem ir sajūta, ka galva ir "izmaz
gāta" no iekšienes. 

- Vai tev ir savs viedoklis par 
dzīves jēgu? 

- Man patika teiciens, ka mēs ne
ko īpaši vairāk nevaram darīt, kā ti
kai taustīties uz priekšu tumsā un 
mēģināt darīt labu, vismaz censties 
nekaitēt. 

- Kas tevi saista cilvēkā? 
- Studiju laikā esmu sapratusi, cik 

liela nozīme tomēr ir manierēm un 
labai audzināšanai. Tev nav jābūt nez 
cik gudram; ja tev ir pavaldība un la
ba audzināšana, neko daudz vairāk 
nevajag. 

Šobrīd mani tīri vizuāli aizrauj -
stāja. Skatos, cik maz cilvēkiem prin
cipā ir laba stāja un iekšējs saturs; 
manuprāt, tas laikam kaut kādā veidā 
"nāk kopā". Man patīk cilvēkus 
vērot. 

- K a s , t a v u p r ā t , ir s k a i s t s 
cilvēks? 

- Skaists cilvēks ir tāds, kuram 
nav nekā lieka; un katru dzimšanas 
dienu viņam paliek tieši tik daudz ga
du, cik vajadzīgs. 

- Vai t u to visu stāsti k ā filo-
sofs? 

- Noteikti nē. Reti kurš ir tik 
drosmīgs pateikt, ka ir filosofs. 

Patiesībā reti kurš cilvēks beidz 
filosofus kā virtuozs, kā meistars, sa
vas domas pavēlnieks. Kad sasniedz 
perfektu līmeni tajā, ko dari, kad viss 
tiek paveikts visaugstākajā profe
sionālajā līmenī, tas ir apbrīnojami. 
Domu ziņā šāds l īmenis ir ļoti 
traģisks, jo tad šie pārdzīvojumi var 
cilvēku "pārdedzināt." 

ANDA LASE 
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S A R M Ī T E I N B E R G A šogad 

beidz bakalaura studijas Biolo
ģijas fakultātē; par savu darbu 
s a k a īsi un izsmeļoši: 

"Mani tas interesē, es to gri
bu un daru . " 

- K ā d a ir tava specializācija 
Bioloģijas fakultātē? 

- Pētu spāres, darbs saistīts ar En
gures ezeru, darba nosaukums -
"Engures ezera spāru fauna un eko
loģija". 

Mani jau no mazotnes interesēju
ši kukaiņi. Spāru pētniecība bija diez
gan brīva niša, bija tikai viens cilvēks 
- Zandis Spuris, kurš ar to nodarbo
jās, viņš mani ari ievadīja spāru zi
nātnē. Šobrīd esmu vienīgā, kas tās 
pēta, protams, vienam šo darbu da
rīt ir grūtāk. Engurē izstrādājam jau
nu metodi par kvantitatīvajām uz
skaitēm, šogad ir pirmais gads, kad 
mēs šo metodi izmantojam. Engure 
ir ari nozīmīga vieta putniem, Biolo
ģijas institūts tur veic kompleksos 
pētījumus. Esmu iestājusies Starp
tautiskajā Spāru pētnieku biedrībā, 
nākamgad Zviedrijā paredzēta kon
ference, kur es domāju braukt. Ies
pējams, ka tur radīsies ari kontakti. 

Latvijā dzīvo 54 spāru sugas, 36 
no tām sastopamas Engurē. Trīs su
gas konstatētas tikai reizi, tās ieklī
dušas no dienvidiem. Tā kā klimats 
mainās, tad varbūt kāda no šīm su
gām kļūs par pastāvīgu Latvijas fau
nas sastāvdaļu. Raksturīgi, ka zie
meļu sugas iet projām un nāk dien
vidiem tipiskās sugas. 

- Vai Bioloģijas fakultātē atra
di sev domubiedrus? 

- Fakultātē ir daudz interesantu 

cilvēku, tur satiku ari domubiedrus. 
Tagad nāksies šķirties, bet domāju, 
ka uzturēsim kontaktus. 

- Tu strādā ari Dabas muze
jā. . . 

- Sāku tur strādāt kā Fondu no
daļas laborante uz pusslodzi, vēlāk -
par Fondu nodaļas galveno speciā
listi. Tas ir mans pamatdarbs; papil
dus piestrādāju taksidermijas labo
ratorijā - šis darbs man iepatikās, un 
ir iespēja braukt uz Kaunu stažēties. 
Brīva niša ir zivju izbāžņu gatavoša
na. Man ir mazs sapnītis - ja viss iz
dosies, varēšu arto nodarboties. Pati 
esmu izgatavojusi sikspārņa un vār
nas izbāžņus. Šajā darbā ļoti svarīga 
ir prakse. Metodes ir dažādas - iz
bāžņus var pildīt ar putuplastu, pa
kulām. Lai to paveiktu perfekti, jā
būt ari mākslinieciskajām dotībām. 
Es labi zīmēju, un smalki darbiņi man 
padodas. 

Brīvajā laikā zīmēju, pārsvarā 
dzīvniekus, it īpaši zirgus. Ar zirgiem 
jāt esmu trenējusies desmit gadus; 
zinu no galvas, kāds tas izskatās. 

- Kas vēl tevi interesē ārpus 
bioloģijas studijām? 

- Man patīk lasīt grāmatas, bet 
tam pietrūkst laika. Kad es uzrak
stīšu bakalaura darbu, noteikti izla
sīšu grāmatu. 

- Vai vasara tev nozīmē kaut 
ko citu nekā pārējie gadalaiki? 

- Man kā entomologam sezona 
sākas jau pavasari, tad es braucu uz 
Enguri regulāri katru nedēļas noga
li un turpinu savus pētījumus. Tā ir 
arī ļoti jauka atpūtas vieta pie ezera. 
Man nav savu lauku, kur aizbraukt, 
un esmu Engurei ļoti pieķērusies. 
Priecājos, ka ir tāda vieta, kur aiz

braukt Pat nav svarīgi, vai tur ir kāds 
cilvēks; vakaros var skatīties saul
rietu, uzrakstīt kādu dzejoli. Engu
re skaitās ornitologu bāze, bet vi
ņiem ir ļoti labvēlīga attieksme pret 
citu bioloģisku nozaru pētniekiem. 

- Ko tev nozīmē rakstīt dzejo
ļus? 

- Dzejoļus sāku rakstīt jau sen. 
Tas ir tā, ka tevī ir kaut kas sakrā
jies un tas vienkārši laužas uz āru. 
Vieni raksta mūziku, citi - dzejoļus. 
Var gadīties, ka esmu nolēmusi mā
cīties eksāmenam, bet pēkšņi no
stumju malā grāmatas un rakstu dze
joli. Tie varētu būt kā (dienasgrāma
ta, tie parāda, kas ar mani ir noticis. 
Pārlasot es reizēm pasmejos - kam 
tas viss... Iespējams, ka zemapziņā 
dzejoļi tiek kādam veltīti. Domāju, 
ka daudziem ir adresāts. 

- Vai tevi ie tekmē ārējie ap
stākļi? 

-Jā, lietainā laikā, piemēram, mai
nās garastāvoklis, un, ja tam vēl lī
dzi nāk atmiņas... Atmiņas reizēm iz
sauc tieši ārējie apstākļi. 

- Kur tu iegūsti savu enerģi-
ju? 

- Uzlādējos, ar mašīnu aizbraucot 
kaut kur pie dabas. Aizeju pie jūras, 
pastaigāju, visu izdomāju, "sakārto
ju pa plauktiņiem". 

- Vai zini, k ā d ā vidē vēlētos 
būt? 

- Vide nemitīgi mainās, ari prasī
bas pret to. Agrāk vēlējos būt tra
kās kompānijās - smaga mūzika, mo
tocikli. Nevarētu teikt, ka tagad man 
tas nepatiktu, bet gribas ari kaut ko 
mierīgāku, nosvērtāku. 

- Kas tev ir nozīmīgi? 
- Galvenais, lai līdzās būtu drau

gi, ar kuriem varētu dalīties. Lai tu 
varētu būt viens, bet ne vientuļš. Cil
vēkam vajadzētu kādu, ar kuru dalī
ties savās domās un pārdzīvojumos. 

- Vai ir kas tāds, kas tevi īpaši 
interesē cilvēkā? 

- Mani ļoti interesē telepātiskās 
spējas, sapņi. Es pati vairājas reizes 
esmu nosapņojusi reālus notikumus. 

- Esi domājusi par dzīves jē
gu, saturu? 

- No bioloģiskā skatījuma es uz
reiz iedomājos tauriņu, kas izšķiļas 
un nodzīvo tikai pāris dienas. Kāda 
jēga? Daudzi teiks, ka nekādas. Var 
jau būt... 

Katrs sev dzīvē izvēlas mērķi, un 
man liekas, ka no tā ari ir atkarīga 
dzīves jēga. Pat nesasniedzot šo 
mērķi, dzīvei tomēr būs jēga - tiek
ties uz to. 

- Vai Bioloģijas fakultātē ir cil
vēks, kas atstājis ietekmi uz te 
vi? 

- Tas varētu būt mans kursa dar
ba, bakalaura darba vadītājs Volde
mārs Spuņģis. Viņš ir tāds cilvēks, 
pie kura studenti var iet ne tikai kā 
pie pasniedzēja, bet ari kā pie drau
ga. Viņš neskopojas ar idejām un pa
domiem. 

- Ko vēl esi guvusi, studējot 
Bioloģijas fakultātē? 

- Varbūt tās ir attiecības ar cilvē
kiem. Bioloģijas fakultātē ir sava pa
saule, vide. 

- Kas raksturīgs biologam? 
- Pirmkārt, biologi ir jautri, vi

ņiem vienmēr būs kāda ideja, ko va
jag realizēt tūlīt un tagad. Viņi ir brī
vi cilvēki bez kompleksiem vai ari 
studiju laikā kļūst par tādiem. Bio
logu, manuprāt, patiešām var pazīt 

"pa gabalu". 
Biologiem ļoti pateicīgas ir vasa

ras prakses, kur var iepazīt viens ot
ru un pasniedzējus, veidojas kolek
tīvs. 1. kursā mums bija prakse Kol
kā pie jūras, 2. kursā - Taurenē, Lo
des muižā kopā ar ģeogrāfiem. Ja 
laiks ir jauks, atpūtu var lieliski sa
vienot ar mācībām. 

- Kādi ir tavi plāni šovasar? 
- Zvejnieku svētkos došos uz Kol

ku, tā jau ir tradīcija, ka vecākie kur
si brauc pie jaunākajiem. Biologus 
jau tur pazīst ari vietējie. 

- Vai tev ir bijis ari kāds biolo
ģiska rakstura pārsteigums? 

- Man bija pārsteigums, ka nēģis 
ir nevis zivs, bet tārps. 

- Kāda ir tava vēlēšanās šo
brīd? 

- Veiksmīgi iestāties maģistran-
tūrā. Tad, kad tas tiks piepildīts, va
rēs uzstādīt sev tālākus mērķus. 

ANDA LASE 

Mans sapnis ir nodarboties ar izglītības jautājumiem un nedzīvot Rīgā 

Jūni jā savu m a ģ i s t r a darbu 
a i z s t ā v ē s ROTA VAVILOVA -
Teoloģijas fakul tā tes 2 . k u r s a 
maģistrante. Gatavojot zinātnis
ko darbu, viņai bija iespēja trīs tri-
mestrus studēt ari Oksfordas uni
versitātē. Kāds ir bijis šis laiks, 
par to Rota labprāt dalās ar "UA" 
lasītājiem. 

- Kā nonācāt Anglijā? 
- Bi ju vienu gadu pabeigusi 

maģistrantūrā LU, kad mēģināju tikt 
mācīties caur Sorosa fondu. Taču sti
pendiju nesaņēmu. Tad ar stipendi
ju man palīdzēja Oksfordas ebreju 
valodas un jūdaistikas centrs. Tas ir 
tāds institūts, kurš atrodas "zem" 
Oksfordas universitātes. Palīdzēja 
arī sabiedriskais izglītības fonds, 
Jaunā Akadēmija Rīgā. Tā nonācu 
Anglijā. Vēlējos pētīt Bībeles ebreju 
valodu. 

- Kā jūs ieinteresēja tieši šī no
zare? 

- Studējot Teoloģijas fakultātē, 
jāmācās Bībeles ebreju valoda. Šīs 
studijas mums bija divu gadu jeb 
četru semestru garumā. Mani tas ie
interesēja, fascinēja arī docenta Jāņa 
S īks tu ļa personība . Sāku i n t e 
resēties par ebreju valodu, kura ir tik 
ļoti interesanta un atšķirīga no lat
viešu valodas. Šīs studijas beidzot, 

docents aicināja palīdzēt darbā ar 
jaunākiem kursiem. Pēc tam radās 
vēlēšanās šīs studijas turpināt. 

- Vai Anglijā pavadītais laiks 
bija interesants? 

- Pirms tam jau bija izveidojies 
savs noteikts priekšstats, jo mums 
Teoloģijas fakultātē bija ļoti jaukas 
angļu valodas pasniedzējas, kuras 
daudz stāstīja par šo valsti. Patiešām, 
Anglija nepievīla. Tur guvu bagātīgu 
pieredzi. Gan ar Anglijas latviešiem, 
evaņģēliski luterisko baznīcu, gan 
studējot. Studentu vidū bija cilvēki 
no 15 dažādām valstīm. 

- Cik daudz bija j ā m ā c ā s ? 
- Tehniskā ziņā ne pārāk daudz. 

Bija valodas, piemēram, Bībeles eb
reju valoda, kuras dēļ braucu tur 
mācīties. Vēl nedēļā bija trīs citas 
lekcijas. Taču bija semināri, uz ku
riem bija ļoti daudz jālasa un jāga
tavojas. 

Studijas beidzot, izstrādāju di
sertācijas darbu, kura tēma bija par 
Mozus tēlu agrīnajās jūdu inter
pretācijās. To turpinot, top ari mans 
maģistra darbs par Jūdu Bībeles in
terpretācijām. Šī Bībele sastāv no 
legālās (likumu daļas) un stāstāmās 
daļas. Mani interesē, kā laikmeta 
gaitā attīstījusies un cik bagāta ir 
jūdu mutiskā tradīcija par pēdējo. 

- Cik plaši iespējams studēt 
jūdaistiku? 

- Oksfordā ir aptvertas visas jūdu 
studijas. Tur ir jūdu literatūra, "idiš" 
kultūra, folklora. Avīzes vienmēr pil
nas ar Tuvo Austrumu politiku. Lie
lo nozaru studiju tēma, piemēram, 
ir Otrā pasaules kara holokausts. Ir 
senās Jūdu studijas, Bībeles laika, ari 
pēcbībeliskās literatūras studijas. 
Ari viduslaiku studijas. Jūdi ir ar to 
īpaši, ka viņiem ir milzīgi garš vēstu
res posms, kad dažādas kopienas at
radās dažādās valstīs. Līdz ar to kat
rai kopienai ir izveidojusies sava 
vēsture, sava kultūra, ari sava valo
da. Tāpēc studiju apjoms ir ļoti plašs 
un daudzveidīgs. Mana interese ir 
pēcbībeliskā literatūra un ko tā saka 

saistībā ar Bībeli. Tajā nāk iekšā ari 
citas lietas, kas jūdaismā ir ļoti 
attīstītas tieši reliģiskā ziņā, pie
mēram, milzīgi likumu kodeksi, ko 
drīkst darīt un ko nē. 

- Kādi ir L U studenti, salīdzi
not a r Oksfordas universitātes 
studentiem? 

- Oksforda ir īpaša. Tā ir studen
tu pilsēta, un visa lielākā pilsētas daļa 
orientēta uz darbu universitātē. 
Centrā pirmo reizi sapratu, ko 
nozīmē, ka ir daudz cilvēku kopā un 
viņi tiešām nopietni mācās. Tur ir 
studenti, kuri vienu grādu jau iegu
vuši . Cilvēki , kuriem i n t e r e s ē 
mācīties un tāpēc viņi to dara. Man 
ļoti patika to izbaudīt. 

Latvijā ļoti daudz cilvēku mācās, 
lai varētu strādāt, lai varētu sākt 
pelnīt. 

- Pastāstiet, lūdzu, par Jūdais
tikas centru! 

- Centrs atrodas ārpus Oksfordas 
- veco laiku muižā. Tur ari dzīvojām. 
Uz vietas bija gan bibliotēka, gan ari 
mācības. Daži studenti pēc laika 
gribēja no tās vides tikt ārā, jo viņiem 
likās pārāk garlaicīgi. Man savukārt 
patīk tāda mierīga dzīve. Arī sav
starpējās attiecības ar kursabiedriem 
veidojās ļoti draudzīgas. 

Vispār visā Oksfordā pašā par se
vi, manuprāt, ir ļoti ekskluzīva vide. 

Angļiem diezgan raksturīgi, ka 
viņi pulcējas klubos un tādos klubos 
nedrīkst ieiet absolūti neviens, kas 
nepieder pie kluba biedriem. Arī 
Oksfordas universitāte ir gluži kā 
tāds klubs - ja tu tur tiec iekšā, tad 
esi izredzētais, tev ir tādas un tādas 
priekšrocības. Ja tu neesi Oksfordas 
universitātes "kluba" biedrs, tad 
labāk nemaz nerādī t ies , j o tur 
nedrīksti iet, to nedrīksti darīt. 

- Kādas bija izklaidēšanās? 
- Organizējām dažādus pasā

kumus centrā. Sanācām vakaros, pa
dejojām. Iespējas izvēlēties bija lie
las. Piemēram, es piedalījos Oksfor
das sporta klubā. Ir ļoti daudz koru. 
Ja piederēja pie kādas koledžas vai 

ja bija draugi kādā koledžā, tad varēja 
iet uz tās pasākumiem. Varēja ļoti 
daudz apmeklēt dažādas akadēmis
kas lekcijas. īpašs Oksfordai ir stu
dentu diskusiju klubs. Tur reizi 
nedēļā studenti nāk diskutēt par 
kādu tēmu. Ari es reiz tur piedalījos 
un biju pārsteigta, cik ļoti augstā 
līmenī ir šīs diskusijas. Diskusiju klu
bu ir vadījuši arī vairāki Anglijas 
premjerministri. 

Varēja iet mācīties dziedāt, dejot, 
sportot. Ļoti populāra Oksfordā ir 
airēšana. 

- Vai bez maģistra darba raks
tīšanas šobrīd darāt ari ko citu? 

- Latvijas Universitātē Teoloģijas 
fakultātē skaitos lietvede. Esmu 
asistente mūsu docentam Jānim 
Sīkstulim. 

Jūnijā gatavojos aizstāvēt maģis
tra darbu. 

- Vai ir vē lme turpināt m ā 
cības doktorantūrā? 

- Jā gan. Man pašai laiks Oksfordā 
bija tāds, kas parādīja, par ko visa tā 
lieta - jūdu studijas - ir. Sapratu, kas 
ir tas, kas mani interesētu. Tajā vir
zienā ari vēlos vēl studēt. Latvijā tas 
nav iespējams - tādā akadēmiskā 
līmenī. Ja izdosies, varbūt nākamajā 
mācību gadā braukšu mācīties uz Iz
raēlu. 

- Par ko jūs sapņojat, un kādi 
ir jūsu mērķi? 

- Esmu puslīdz samierinājusies, 
ka naudas pelnītāja nebūšu un tāda 
ērta materiālā dzīve man, acīmre
dzot, nebūs. Man ir jāiet mācīšanās 
ceļš. 

Lielākā sabiedrības daļa šobrīd ir 
orientēta uz materiālām vērtībām. 
Domāju, ka varbūt tādēļ mums ir va
jadzīgi tādi "muļķi", kuri parāda, ka 
tas nemaz nav galvenais un ka ari 
bez tā tu vari dzīvot laimīgs un 
priecīgs. Daudzos gadījumos vēl 
laimīgāks un priecīgāks nekā ar 
visām mašīnām un smalkiem dzī
vokļiem. 

Mans sapnis ir nodarboties tieši 
ar izglītības jautājumiem un nedzīvot 

Rīgā. Es nāku no Limbažiem. Drus
ciņ kaitina, ka visa inteliģence kon
centrējas tikai Rīgā. Ari materiālā 
ziņā atbalsts parasti tiek Rīgai un lau
ki ļoti daudz zaudē. Ja esi no laukiem, 
tad viens rīdzinieks pavisam brīvi te
vi var aizvainot - tu jau neko nezini, 
jo neesi no Rīgas. Tas man drusku 
sāp. Nezinu, kā varētu pamudināt iet 
vairāk cilvēkos uz laukiem. Šobrīd tas 
ir ekonomiski neizdevīgi. Ceru, ka 
pavisam drīz būs virziens prom no 
Rīgas. Cilvēki apzināsies to, ka lau
kos ir kaut kas vienreizējs un tas ir 
jāizmanto. 

- Kādēļ jūs gājāt studēt uz Teo
loģijas fakultāti? 

- Biju sākusi interesēt ies par 
ticības jautājumiem, vēlējos rast at
bildes uz pašas jautājumiem. Baznīcā 
sāku iet, mācoties 12. klasē. 

Mana teoloģiskā izglītība ir 
saistīta ar manu ticības dzīvi. Tā ir 
milzīga brīvība. Tu vairs nesaspring
sti par tādām lietām, kas cilvēkiem 
parasti sabendē dzīvi un nervus. 
J ū t i e s daudz atbr īvotāks un 
mierīgāks. Var paskatīties uz lietām 
no kristīgā redzesviedokļa. Ir viens 
viedoklis, ir otrs viedoklis, un tu 
pēkšņi saproti, ka ir vēl trešais vie
doklis. Tas ari bija tas, kas mani pašā 
sākumā fascinēja pie šīm lietām. La
sot Jura Rubeņa grāmatas un klau
soties viņā, iegāju Baznīcā. 

- Ko vēlat Teoloģijas fakul
tātes studentiem? 

- Lai būtu entuziasms studēt un 
studējot atrast - prieku. Varu gan tā 
teikt, bet zinu, ka Latvijā to ir ļoti 
grūti izdarīt. Oksfordā, piemēram, ir 
visas priekšrocības, lai varētu to iz
darīt - ir bibliotēka, lekcijas, apkārt 
citi studenti. Tur visapkārt ir studiju 
atmosfēra. Tomēr - vēlu, lai ari Lat
vijas Universitātē būtu vairāk stu
dentu, kuri studētu ar patiesu prie
ku! 

MĀRA SADOVSKA 
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S I G N E D A U Š K A N E un RA
S A R A U D A š o v a s a r a b s o l v ē s 
L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e s M e 
d i c ī n a s f a k u l t ā t i ; s t u d e n t e s 
i z v ē l ē j u š ā s m ā c ī t i e s U n i v e r 
s i tātē , pārejot uz to no Medicīnas 
akadēmi jas . S a r u n a ir par gūto 
pieredzi abās augstskolās , stu
d e n t u un ā r s t u n ā k o t n e s per 
spekt īvām. 

LU Medicīnas fakultāti beigsim 
jūnijā, būsim otrs lielākais izlaidums, 
beidzēji būs 29 studenti. 

No Latvijas Medicīnas akadē
mijas aizgājām pagājušā gada feb
ruār ī . Š is solis sacēla milzīgu 
"vētru". Akadēmijā bija neizpratne, 
mēģināja kultivēt domas, ka esam 
nodevēji , viegla ceļa meklētā j i . 
Tomēr janvāri, pēc sesijas nokārto
šanas, vesela draugu kopa izteica 
vēlmi izstāties un pārnākt uz Uni
versitāti. Sākot mācības Univer

sitātē, mēs vēl nebijām oficiāli at
skaitīti no akadēmijas. Faktiski mēs 
"ielēcām" vietā, par kuru nezinājām 
- būs labāk vai nē. Vieni domāja, ka, 
iespējams, būs vieglāk dabūt rezi
dentūru, citus ieinteresēja fakts, ka, 
beidzot Universitāti, var ātrāk ie
sniegt dokumentus uz maģis-
trantūru un iegūt otru augstāko 
izglītību. Daudzi pārnāca uz Univer
sitāti, jo šeit bija lielāka iespēja sa
vienot darbu ar mācībām. Nemo
tivēts uz Universitāti neatnāca ne
viens. 

Medicīnas akadēmijā attieksme 
pret cilvēku ir kā pret īpaša divkāju 
dzīvnieka šķirni. Akadēmijā studen
tu var pazemot, piespiest bez pama
tojuma paņemt akadēmisko gadu ti
kai tādēļ, ka ir kāds konflikts ar pa
sniedzēju. Universitātē nekas tāds 
nenotiek. Kad mēs par šīm prob
lēmām stāstām citu augstskolu stu
dentiem, viņiem grūti tam noticēt. 

Medicīnas akadēmijā valda dik
tatūra. Pēc 5. kursa ir prakse, kas pēc 
būtības ir pilnīgi bezjēdzīga. 

īpatnēja, bet raksturojoša nianse 
ir akadēmijas neapstrīdamās finan
siālās prasības - studentam pašam 
jāapmaksā nodarbību kavējumi. Bi
ja laiks, kad jāmaksā par semestra 
pagarinājumiem (par katru priek
šmetu Ls 20), bet "kronis" visam ir 
jau vairākus gadus pastāvošā maksa 
(Ls 0,02) par tualetes apmeklējumu. 

- Tātad jūs neesa t vīlušās savā 
izvēlē.. . 

- Nekādā gadījumā! 
Ļoti labi, ka Universitātē studen

tiem ir iespēja mācīties C kursā. 
Akadēmijā nav iespē jas apgūt, 
piemēram, ekonomiskos pamatus. Ja 
mūsdienās vēlies būt ārsts, tomēr 
nepietiek tikai ar to, ka zini, kā ārstēt 
pneimoniju. 

R a s a : - 1 . kursā izvēlējos 
mācīties lietišķo etiķeti un imidža 
veidošanu pie docentes Ķesteres; 
tas bija ļoti interesants kurss. 2. 
kursā izvēlējos Interneta pamatus. 

S i g n e : - E s izvēlējos ievadu 
tiesībās un nākamajā semestrī -
tiesību pamatus. 

- Kādas ir j ū s u diplomdarbu 
t ē m a s ? 

S igne : - Tā kā es tālāk domāju 
strādāt medicīnas, apdrošināšanā, 
mana tēma ir "Ārsta honorāra 
problēma norēķinos ar Slimokasi, 
mūsu gadsimta 20., 40. gadi". Tā ir 
vēsture, bet būtībā šīs fineses ir ļoti 
aktuālas ari mūsdienās, jo ārsta ho
norārs joprojām ir tabu. 

R a s a : - Mana izvēlētā tēma ir par 
vīriešu neauglības iemesliem Lat
vijā. 

Diplomdarbs ir tas sākuma 
posms, kad tu sāc iegūt zināšanas, 
kas tev vēlāk dzīvē noderēs. 

Visi beidzēji nebūs ārsti, un jo 
ātrāk mēs to saprotam, jo labāk. Tie, 
kas šogad beidz augstskolu, varbūt 
2 0 % būs ārsti, jo nebūs vietas, nebūs 
naudas. Agrāk vai vēlāk cilvēki sa
pratīs, ka bez naudas nav iespējams, 
it īpaši, ja ir ģimene, bērni. 

Universitātē ļoti pozitīvi ir tas, ka 
tā piedāvā ari stipendijas daudzās 
valstīs, ir iespēja aizbraukt pa
mācīties ārzemēs. Akadēmijā tas no
tiek vairāk formāli, uz ārzemēm 
brauc tikai aktīvisti. 

Jebkurā gadījumā - tiklīdz radās 
alternatīva Medicīnas akadēmijai, 
mēs šo iespēju izmantojām. 

- J ū s u v i e d o k l i s p a r p a 
sniedzējiem Universitātē. . . 

- Mums ļoti patīk mūsu fakultātes 
ķirurģijas profesors Mihelsons. Kad 
bija jautā jums par eksāmenu 
pārlikšanu, tad ieklausījās mūsu vie

doklī. 
Ari daļa docētāju no akadēmijas 

pārgājusi uz Universitāti, šim solim 
bijusi nepieciešama liela drosme. 

- Jādomā, k a akadēmija tomēr 
t u k š a nepaliks. . . 

- Akadēmija nepaliks, bet tukša 
nākotnē paliks ārsta vieta - tā ir 
problēma. Visi tie jaunieši, kam 
"strādā" galva, kuriem ir spējas ari 
citās jomās, ne tikai medicīnas 
"kalšanā", aiziet projām. Viņi aiziet 
vai nu uz firmām, vai ari sāk savu 
privātpraksi. Slimnīcās sistēma ir 
ļoti nesakārtota. 

- Kādas īpašības būtu nepie
c i e š a m a s c i lvēkam, k a s s tudē 
medicīnu? 

- Viņam jābūt ļoti uzcītīgam, 
patstāvīgam, spējīgam atteikt sev 
brīvo laiku. Jāprot ari nedusmoties 
par eksāmenu rezultātiem, jo me
dicīnā vērtēt objektīvi ir ļoti grūti. 
Nepieciešama mērķtiecība, mak
simālisms. Jāmīl cilvēki, vajadzīga 
līdzcietība, labestīgums, jābūt psiho
logam saskarsmē ar cilvēkiem. 

- Vai ārst iem Latvijā, jūsuprāt, 
ir nākotne? 

- Ārstiem būs nākotne, kad valstī 
būs sakārtota visa ekonomiskā un ju
ridiskā puse, kad mainīsies sociālā 
situācija. Viss atkarīgs no vispārējā 
dzīves līmeņa. 

Daudzi jaunie ģimenes ārsti pēc 
augstskolas beigšanas praktizē, bet 
tai pašā laikā viņiem nav līguma ar 
Slimokasi, viņi nevar nosūtīt cilvēku 
uz stacionāru - tas ir absurds. 
Cilvēki, kas strādā par ārstiem, ir 
fanātiķi. Padomju laika cilvēki ar 
"maigāku temperamentu", kuri au
guši laikā, kad visu nodrošināja 
valsts, turpinās ārstēt cilvēkus par 
velti. Bet ne visi tādēļ jūtas laimīgi. 

īstenībā skumji - mēs atnācām uz 

Signe Dauškane 

Medicīnas akadēmiju ar lielām 
cerībām, bet tās pamazām bruka. 
Esam pateicīgas liktenim, ka izvei
dojās Medicīnas fakultāte. 

- Kādi ir jūsu plāni pēc augst
skolas beigšanas? 

Signe: - Pēc diploma saņemšanas 
domāju stāties juristos; tam es ļoti 
nopietni gatavojos. 

- Vai Universitāti jūs uzskatāt 
par stabilu mācību iestādi? 

Signe: - Es jau sen esmu izjutu
si cieņu pret šo iestādi, pat tikai 
ienākot šajās telpās. Universitāte no
teikti ir kaut kas liels un stabils. 

- Ko v a r ē t u novēlēt beidzē
j i e m ? 

- Izturību diplomdarba aizstāvē
šanā, eksāmenos. Tiem, kuri iz
domās kļūt par ārstiem - spēku! 

ANDA LASE 

Karte ir sarežģītākais zīmējums, ko jebkad ir radījis cilvēks 

Jānis Dzelzītis 
Starp Ģeogrāfijas un Zemes zi

nātņu fakultātes maģistrantūras 
absolventiem ir arī J Ā N I S DZEL
ZĪTIS . Viņa nodoms ir tā lāk stu
dēt doktorantūrā , darboties zi
nātnē , turpināt mācībspēka dar
bu, mācot fakultātes studentiem 
kartogrāfi ju. Sarunā a r "UA" J ā 
nis labprāt dalījās pārdomās par 
veikto. 

- P a r k o b i j a j ū s u m a ģ i s t r a 
darbs? 

- To sauc "Karšu bibliotēkas dato
rizācija," un tas izriet no praktiskās 
pieredzes. Esmu gadu nostrādājis 
Universitātē un sapratu, ka materiā
li, kas ir bibliotēkā, ļoti nolietajās un 
iet zudumā. Pret mums ierastajām 
grāmatu bibliotēkām visiem un liela 
pietāte, bet karšu bibliotēka netiek tik 
augstu vērtēta Tādēļ, lai šos mate
riālus mēģinātu saglabāt pēc iespē
jas ilgāk un lai šo bibliotēku atjauno
tu, izstrādāju maģistra darbu. 

- Kādēļ jūsu interese ir kartes? 
- Nezinu, kurš ir šī teiciena autors, 

bet tas skan tā: "Karte ir sarežģītā

kais zīmējums, ko jebkad ir radījis cil
vēks." Man patīk veidot kartes. Tā ir 
it kā tāda iemīlēšanās. Un iespēja pa
šam "izauklēt" šo karti. Kartogrāfi
jas definīcija apgalvo: kartes sastādī
šana ir prakse un māksla. Tas ir ra
došs process. Lai sagatavotu jaunu 
karti, nepieciešami trīs izejmateriāli 
- iepriekšējā laikā sastādīts kartogrā
fiskais materiāls, statistiskais mate
riāls un ari literārais materiāls. Tad, 
visu saliekot kopā, iznāk "smuka" bil
de, uz kuru pašam un, domāju, ari ci
tiem ir prieks skatīties. Esmu veidojis 
Latvijas un ari reģionu kartes, Krās
lavas, Daugavpils rajonu. Tas patie
šām ir ļoti interesants process. 

- Vai, stājoties Universitātē, do
mājāt , k a turpināsiet studijas gan 
maģistrantūrā, gan doktorantū
rā? 

- To patiešām nevarēju iedomā
ties. Pēdējā pusgada laikā, kad lekci
jas nebija jālasa un laika bija mazliet 
vairāk, pārdomāju šo lietu. Sapratu, 
ka doktorantūrā ir loģisks tālākais so
lis. Citādi maģistrantūrā ari būtu vien
kārši izdarīts darbs un no tā nebūtu 
lielas jēgas. Jāmēģina skatīties, kas 
notiek tālāk. 

- Vai labi j ū t a t i e s k ā mācīb
spēks a r saviem studentiem, ku
ri ir tikai dažus gadus jaunāki par 
j u m s ? 

- Vēl studējot 2. kursā, sāku skolā 
strādāt vispirms par fizkultūras, tad 
par ģeogrāfijas skolotāju. Strādāju ari 
arodskolā, kur mācīju audzēkņiem 
kartogrāfiju. Tagad Universitātē man 
patīk būt mācībspēkam, bet tā šobrīd 
ir vairāk kā tāda blakus nodarboša
nās jeb hobijs. Man ir interese dar
boties ari zinātnē, un varbūt kādreiz 
tas viss ņems virsroku un vairāk pie-
vērsīšos Universitātei. Šobrīd darbo
jos ari biznesā. 

- Kādā jomā? 
- Tas ir saistīts ar karšu lietām un 

ir ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. 

Zem tā "slēpjas" gan kartogrāfija, gan 
datorprogrammu programmēšana. 
No tā izrietošais spektrs ir diezgan 
plašs. Esot šajā darbā, ari Universi
tātei varu dot vairāk. Man ir iespēja 
strādāt ar pašām jaunākajām tehno
loģijām, un šīs lietas varu skatīties ci
tā griezumā un studentiem dot jau
nāko un svaigāko informāciju. Tolaik, 
kad es pabeidzu bakalaura program
mu un aizgāju strādāt uz Zemes die
nestu, daudzas lietas man bija jāsāk 
mācīties no jauna. Tādēļ, ka Univer
sitātē nereti mācāmies tādas lietas, 
kuras krietni vien ir "atrautas" no reā
lās dzīves. 

- Kādēļ pēc vidusskolas star
tē jā t ģeogrāfos? 

- Es pat necerēju, ka vispār tikšu 
augstskolā. Kvalitatīvs lēciens manī 
notika, studējot Universitātē. 

Pabeidzot vidusskolu, manas atzī
mes nebija tās labākās, daži pedago
gi jau bija mani norakstījuši un bija 
pārliecināti, ka nekas no manis ne
būs. Tomēr vēlējos startēt Universi
tātē, un ģeogrāfi, manuprāt, bija la
bākais variants. Tas man veiksmīgi 
izdevās, un tā lieta aizgāja! 

- Ko domājat par savu fakultā
ti? 

- Visu to labāko! Patīkami, ka fa
kultāte ir maziņa un lielākoties visi 
viens otru pazīstam, gan studenti, gan 
mācībspēki. Tas rada kopības sajūtu. 

Brīnišķīgi bija mūsu kursa kādrei
zējie braucieni uz praksēm. Tie bija 
interesanti un atstāja labas atmiņas. 
Tagad gluži tā vairs nav. Šogad maija 
vidū biju prakses vadītāja asistents 
mūsu studentiem Lodes muižā pie 
Taurenes, Cēsu rajonā. Skumji bija 
vērot, kā šogad pirmkursnieki strādā 
praksi, bet viņiem nav nekādas kopī
gas darīšanas. Mēs toreiz kopā strā
dājām praksi, darījām dažādas neno-
pietnības, kopīgi gatavojām maltītes. 
Piemēram, vārījām makaronus, un tie 
mums pārvārījās "putrā", kaut kas 
piedega, un pēc tam bija ko atcerē
ties. Vēroju, ka šogad jaunieši katrs 
ielīda savā kaktiņā, katrs ēda kaut ko 
savu. Varbūt tas ir tādēļ, ka ir pazudis 
kopējais gars. 

Manuprāt, problēma ir ari tāda, ka 
visi nesanāk vēl pirms prakses un 
nepārrunā tās lietas. Piemēram, die
nā, kad devos pie studentiem, ceļā sa
tiku studenti, kura balsoja mašīnu. Iz
rādās, viņa bija pārpratuši un pirms 
tam aizbraukusi uz Lodi, kas ir starp 
Cēsīm un Valmieru, lai gan viss kurss 

bija aizbraucis uz "pareizo" Lodi. Jau
nieši nesanāk kopā un nemēģina rast 
risinājumus, bet ir katrs par sevi. Ta
ču tā gan nav tikai ģeogrāfu, bet ari 
pārējo studentu lieta. 

- Vai ģeogrāfija ir perspektīva 
zinātne? 

- Manuprāt, jā. Turklāt tā ir inte
resanta. Labāk, lai cilvēks ir labs ģeo
grāfs, nekā slikts ekonomists vai ju
rists. Tas ir modes "kliedziens", un 
visi "skrien" uz ekonomistiem vai ju
ristiem. Es brīnos, kāpēc cilvēkiem 
no Rīgas ir jāmācās ekonomistos 
Lauksaimniecības universitātē. Lai 
dabūtu kādu ekonomista "papīru". 
Pēc tam tas cilvēks "spļaudās" par to, 
ka viņam māca, kā jāslauc govis vai 
kaut ko tamlīdzīgu. Ko tad tu tur lien 
un kam tas tev vajadzīgs? 

Šobrīd ekonomisti un juristi vai
rāk ir tāds masu produkts. Protams, 
ka tas ir perspektīvi un iespējams da
būt "smalku" darbu, piemēram, kādā 
bankā. Taču es zinu ari to, ka neviens 
mans kursabiedrs pagaidām bez dar
ba nav palicis un neviens par dzīvi ne
sūdzas. Mums ģeogrāfija ir interesan
ta un perspektīva beta. 

MĀRA SADOVSKA 

LU redakcija universitātes 
saliek grāmatas, brošūras un žurnālus. 
Pakalpojumos ietilpst: 
tekstu ievadīšana, literārā rediģēšana, korektūra, mākslinieciskais 
datormakets, fotopakalpojumi, attēlu skenēšana un apstrāde. 

V 
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Fizmatdienōs smaidīja garāmgājēji un saule pati 
Paldies! 
Kārtējās fizmatdienas nu jau ir ga

rām. Šoreiz vislielākais paldies jāsa
ka mūsu ģenerālsponsoram Tieto 
Konts un sponsoriem IT Alise un 
SWH Tehnoloģijas. Bez viņu atbal
sta tik krāšņs pasākums nenotiktu. 

E s gribētu pateikties tiem stu
dentiem, kas palīdzēja noorganizēt 

fizmatdienas, katru vārdā nenosauk
šu, jo paši zina, kuri tie ir. Bez jums, 
jūsu idejām un enerģijas diez vai 
kaut kas tik jauks sanāktu. Paldies 
arī pasniedzējiem, kas nenobijās un 
iesaistījās fakultātes svētkos, un ce
ru, ka turpmākajos gados jūsu pul
ciņš palielināsies gan gājienā, gan 
erudītā, gan sporta dienā, gan citos 
konkursos. 

Paldies jums vis iem! 

Ingūna 

Fizmatdienu gājiens 
Kādā siltā pavasara vakarā pretī 

Latvijas Universitātes galvenajai 
ēkai sāka pulcēties oranžos kreklos 
ģērbušies jaunieši. Nē, nē, nepārpro
tiet, tā nebija Tautas partijas jaunie
šu grupa, tie bija fizmati, kuri gata
vojās doties ikgadējā gājienā par go
du fizmatdienām. Gājiens no galve
nās ēkas uz Fizikas un matemātikas 
fakultāti Zeļļu ielā ir viens no cen
trālajiem fizmatdienu notikumiem, 
tāpēc fizmati tam bija sagatavojušies 
ar lielu nopietnību: bija oranži krekli 
un baloni, jo oranžā ir fizmatu krāsa, 
bija sagatavoti saukļi, kurus skandi
nāt, ejot pa pilsētas ielām, kā arī 
dziesmas, kuras dziedāt. Kad bija ie
radies Fizikas un matemātikas fakul
tātes galvenais zieds - dekāns Ojārs 
Judrups, acij netveramā ātrumā fiz
mati izkārtojās ģeometriski precīzās 
rindās un gājiens sākās. Atskanēja 
pirmie saucieni: "Judrups kā mū
ris!", sāka skanēt pirmās dziesmas. 
Cilvēki fizmatus sagaidīja ar smai
diem un urravām, vasaras kafejnīcās 
sēdošie iedzēra par godu fizmatiem, 
pat RTU ēka izskatījās laipnāka ne
kā parasti. Pa ceļam uz fakultāti tika 
godināts gan 2.tramvajs, gan Ak

mens tilts, gan diennakts veikals -
mūsu dzīves neatņemamas sastāv
daļas. Likās, ka visa pasaule sveici
nāja fizmatus viņu svētkos - zvanīja 
tramvaju zvani, taurēja automašīnas, 
smaidīja garāmgājēji, saule, laizda
mās aiz apvāršņa, iekrāsoja debesis 
oranžas. Bet viss labais kādreiz bei
dzas. Beidzās arī gājiens. Saņēmuši 
pēdējos sveicienus no ceļu policijas, 
fizmati devās uz fakultātes zāli, lai 
skatītos un piedalītos konkursā Fiz-
mats'00. Cīņa par šo titulu bija sprai
ga. Konkursantiem vajadzēja parā
dīt savas spējas zīmēšanā, dzejoļu 
skaitīšanā, dejošanā un citās betās, 
kas pierāda viņu izcilību. 

Pēc ilgas cīņas tika noskaidrots 
uzvarētājs - Linards Kalvāns. Kā gal
veno balvu viņš saņēma oranžo krek
liņu ar uzrakstu Fizmats'00, tāpēc, 
ja kādreiz uz ielas pamanīsiet jaunu, 
smaidīgu cilvēku krekliņā ar uzrak
stu Fizmats '00, ziniet, tas ir VTŅŠ -
Linards Kalvāns. 

Kad tika sadalītas godalgotās vie
tas, visi svētku dalībnieki devās uz 
Tumsas koncertu, kurā varēja iztra
koties pēc sirds patikas. To visu pie
redzēja ari šo rindu autors, kuram, 
pateicoties sevišķi atraktīvai un ak
tīvai deju partnerei, sāpēja visas ma
liņas, jo sen jau nebija pieredzēta tā
da dejošana un priecāšanās kā fiz
matdienas. Ari nākošgad būs fizmat
dienas, tāpēc, ja kādam lasītājam ra
dās šaubas par to, vai šeit rakstītais 
ir patiesība, viņš ir laipni aicināts pie
dalīties nākošajās fizmatdienas, ku
ras neapšaubāmi būs vēl krāšņākas 
nekā šogad. 

Ansis 

Erudītu konkurss 
Šogad fizmatdienas izvērsās par 

plašāku pasākumu nekā jebkad 
agrāk. Un kā parasti notika fizmatu 
iecienītais erudītu konkurss. Gaidīti 
bija visi, un, protams, ieradās gan pa
sniedzēji, gan studenti, gan ari vien
kārši tie, kurus interesēja notieko
šais. 

Konkurss sākās, kā jau parasti, ar 

Atkal jau kārtējais erudītu jautājums. Kaut spētu nospiest podziņu 
atrok par pasniedzējiem 

stipru nokavēšanos un bez absolven
tu komandas, kura tika jo īpaši gai
dīta. Pasākumu atklāja pasniedzēju 
komanda, kura ieradās šim pasāku
mam īpaši veidotās formās - ar for
mulām un citām matemātiskām gud
rībām aprakstītos, dīvaini pašūtos 
krekliņos. Visiem bija skaidrs, ka pa
sniedzēji ir ieradušies ar palīglīdzek
ļiem, un viņi jutās īpaši pārsteigti, ka 
galdu rotāja grāmatu kalni. Par to bija 
parūpējušies organizatori. Pasnie
dzēji, protams, centās to izmantot ie
spēju robežās. Kāds no viņiem ne
pārtraukti kaut ko šķirstīja. 

Ari studenti īpaši neatpalika, kaut 
ari viņiem nebija tik greznu tērpu, 
tomēr dūšas gan netrūka. Entu
ziasms un jautrība dzirkstīja no vi
sām pusēm. 

Pirmie jautājumi tika skatītājiem, 
jo izrādījās, ka studentu komandā ir 
viena brīva vieta. To godam izcīnīja 
kādsjauneklis, atbildot uz jautājumu 
par Šekspīru. Tālākā konkursa gaitā 
varējām pārliecināties, ka viņš orien
tējas ne tikai literatūrā. Jauki, ka ir 
tādi zinoši fizmati! 

Jautājumu pietika visiem. Ar sa
vām zināšanām varēja padižoties ari 
tie, kuri nebija iekļuvuši nevienā no 
komandām. To prasmīgi izmantoja 
pasniedzējs Neimanis, kurš izcīnīja 
ne vienu vien sponsoru sarūpētu bal
vu. 

Viss bija, kā jau tam konkursā jā
būt: žūrija, kuru nevarēja nepama
nīt brīnišķīgo galvasrotu dēļ; vadītā
ji, kurus nespēja samulsināt nekādas 
atbildes; skatītāji, kuri atbalstīja vi
su notiekošo; nu un, protams, bal
vas, kas priecēja gan dalībniekus, gan 
skatītājus. 

Konkursā šogad bija īpaša punk
tu skaitīšana ar speciāli šim pasāku
mam radītiem pulksteņiem. To rādī
tāji kustējās diezgan raiti, un galu ga
lā erudītāki izrādījās pasniedzēji, kuri 
studentus pārspēja ar rezultātu 13:5. 
Taču par to neviens neskuma, jo īpa
ši tāpēc, ka galveno balvu - torti -
pasniedzēji itin vēlīgi dalīja ar saviem 
oponentiem. 

Kopumā par rezultātu var priecā
ties ikviens F M F students, jo, ka
mēr pasniedzēji uzvar, viss ir kārtī
bā. Tad, kad viņi sāks zaudēt, būs pa
mats uztraukumiem un viela pārdo
mām, vai nenomainīt mācību iestā
di. Taču šobrīd liekas, ka viss notiek 
tieši tā, kā tam jānotiek. 

Pēc konkursa varēja dzirdēt vis
dažādākās atsauksmes. Dažiem šķi
ta, ka apmeklējums bija visai trūcīgs, 
citi vēlējās, kaut jautājumi būtu bi
juši daudzveidīgāki - ne tikai vēstu
re un literatūra, bet ari sports, poli
tika, mūzika utt. Vēl varēja dzirdēt, 
ka studenti izteica vēlmi nākamajā 
konkursā ieviest praktisku iemaņu 
pārbaudes (šūšanu, zīmēšanu, dejo
šanu . . . ) , jo erudīts esot ne tikai gud
rības zinātājs, bet ari cilvēks, kurš 
atrod izeju jebkurā situācijā. Tā nu 
atliek cerēt, ka nākamajā konkursā 
saņemsim lielāku atbalstu, īpaši jau 

Tikai tīkls šķir pretiniekus! 
no studentu puses gan ideju, gan ap
meklējuma jomā. 

Fizmatu meitenes 

Sporta diena 
Sporta diena - neatliekama fizmat

dienu sastāvdaļa. Diena, kurā fizmati 
katru gadu cenšas pārspēt viens ot
ru vai nu ar savu fizisko varenumu, 
vai izveicību, vai vienkārši ar atrakti-
vitāti. Piemēram, - šautriņu mešanā 
- dažiem kokā, dažiem zālītē, dažiem 
pagadījās ari trāpīt īpaši tam paredzētā 
riņķveida mērķī. Volejbolā - spēlē, 
kurā starp divām četru cilvēku ko
mandām novilkts tīkls (pašaizsar
dzības nolūkos), mēģināja tikt vaļā no 
balta lodveida ķermeņa, triecot to 
pretinieku komandas pusē. Šeit savā 
starpā cīnījās zvaigznes (Asie, Stokol-
mu, Sumo u. c ) , tai skaitā ari mūsu 
sponsorkomandas Tieto Konts un IT 
Alise. Nedaudz līdzīgos sastāvos cīņa 
norisinājās ari tā saucamajā basket
bolā. Šoreiz abām komandām nācās 
cīnīties vienā lielā barā un fizmatiem 
tik raksturīgās oranžās krāsas ķerme
ni (ari lodveida) iemest mazos tīklvei-
da kurvīšos, kuri piestiprināti daudz 
augstāk par zemi. Ideāla vieta sav
starpējo attiecību noskaidrošanai -
boksa rings (sorry - piepūšamais). 
Iesākumā divus, "nedaudz" lielākus 
nekā parastos, boksa cimdus bija 
jāpaceļ no zemes bez tādu palīgierīču 
kā sviru, trīšu vai ceļamkrānu 
palīdzības. Tālāk jau sekoja pavisam 
vienkārša spēle - kurš kuru. . . (kurš 
kuru nogāzīs, kuram paslīdēs kāja vai 
noslīdēs rokas, kurš pirmais izdomās 
pavāļāties un drusciņ nosnausties uz 
mīkstā matrača). 

Bet galvenais jau laikam ir tas, ka 
mēs visi bijām kopā un jutām viens 
otram līdzi gan fiziski, gan morāli. 

Aijucis 

Talka 
Lieliem soļiem atnāca tā lielā die

na, kad beidzot varēja teikt: "Unfiz
matdienas 2000 pasludinu par atklā
tām !!" Šie zīmīgie vārdi izskanēja pie 

fakultātes ēkas Zeļļu ielā 8, kur bija 
pulcējušies fizmati lekcijām nepie
mērotos apģērbos un darbīgā noska
ņojumā. 

Tā nu sanāca, kafizmatdienas šo
gad sākās ar Talkas dienu, kas bija 
iecerēta jautra un interesanta. Bija 
cerēts, ka ieradīsies daudz talcinie
ku, jo tieši šim pasākumam par go
du daudzi pasniedzēji atlaida savus 
studentus no lekcijām. Un pasnie
dzējiem nav ko pārmest, jo šāda cē
la mērķa - kopīga darba - labā var 
atbrīvot studentus ari uz visu dienu, 
ne tikai no dažām lekcijām. Bet bra
šie studenti pasniedzēju cēlo žestu 
nedaudz nesaprata vai ari negribēja 
saprast un izmantoja radušos brīvo 
laiku savām vajadzībām, iespējams, 
vēl cēlākiem mērķiem. Tā nu tas ir, 
lekcijas nav obligātas, un talka arī 
nav. Bet tomēr bija studenti, kas vē
lējās kaut ko darīt savas mīļotās fa
kultātes labā. 

Un ko tad mēs darijām? ? ? Daudz. 
Pārvietojām daudz un dažādas nede
rīgas, norakstāmas mēbeles tālāk no 
fakultātes, lai tās vēlāk varētu aiz
transportēt prom no mūsu acīm un 
teritorijas. Mēs sakārtojām arī mū
su brīvdabas volejbola laukumu, ko 
bija skāris laika zobs. Pamatīgi uz
posām parku pie fakultātes, kas pa
darīja to vēl pievilcīgāku un mājīgā
ku. Parks - tā ir mūsu bagātība!! Vi
si strādāja varen sparīgi, darba pie
tika visiem. 

Viss labais reiz beidzas... Un tad 
nāk kaut kas vēl labāks.. Jau pieva
karē, beiguši darbu, iekūrām vien
reizīgu ugunskuru (fantastisku ku
rināmo sagādāja komandante, pal
dies viņai par to! ! ! ) . Dzīve likās tik 
skaista. Be t pēc darba parasti parā
dās ari mežonīgs izsalkums. To palī
dzēja remdēt desiņas un alus, ko tal
ciniekiem sagādāja organizatori. Pie 
ugunskura skanēja jautras dziesmas, 
sarunas... Un tā līdz pat vēlai naktij. 
Fizmatdienas bija iesāktas vareni. 

Paldies visiem talciniekiem. 
Ziniet, j ū s e s a t ī s ts o r a n ž a i s 
zelts!!! 

Mara Pilmane, LU anatomijas un histoloģijas katedras vadītajā, profesore 

Anatomijas un histoloģijas katedra augstskolu "griežos"... 
(Sākumi "UA'nr. 11,12,13,14) 

No kļūdām nav pasargāts neviens 
- ari es, un personīgajās zinātnieka 
gaitās ari man atgadās šādas tādas ķi
beles. Viena no tām joprojām līdz ga
lam nav atrisināta un patiesībā sagā
dā man jaukus atmiņas brīžus vēl ta
gad. Bet sākās viss vienā burvīgā un 
zinātnes piesātinātā Austrālijas nei-
ropeptīdu kongresā. No Eiropas zināt
niekiem tur piedalījos es un kāds ko
lēģis no Eiropas Neiropeptidu Kluba. 
Lieki teikt, ka visu apkārtējo vidū 
skaitījāmies eiropieši un pašapzinīgi 
turējām "kontinenta kanti"... Apmai
nījāmies ar zinātnisko informāciju, un, 
tā kā abi tolaik strādājām vienā zināt

nes virzienā, kolēģis atvadoties ap
solīja parūpēties par oficiālu uzaici
nājumu uz nākamā gada specializēto 
kongresu Stokholmā. Tā nu no Aus
trālijas devāmies katrs savā virzienā, 
darbs un dzīve ritēja savu gaitu, bet 
pēc gada, atminoties kolēģa piedāvā
jumu, sēdos pie galda un sacerēju, 
manuprāt, jauku vēstulīti, kādas cil
vēki raksta viens otram tad, ja satie
kas reti - proti, atgādināju, cik labi pa
vadījām laiku Austrālijā, pajokojos par 
solījumiem un izteicu nepārprotamu 
vēlmi piedalīties Stokholmas kongre
sā. Atbilde pienāca nedēļas laikā un 
mani ŗjatīkami pārsteidza, jo vienlai
cīgi ar oficiālo uzaicinājumu man tika 
finansēts ceļš, hotelis un visi kongre
sa saviesīgie pasākumi. Tā nu varen 

labā noskaņā ierados Stokholmā un 
aktīvi piedalījos kongresā, kurš patiesi 
noritēja izcilā līmenī, ja vien mani ne
mulsinātu fakts, ka nekur neredzēju 
izpalīdzīgo kolēģi, bet manā tuvumā 
ar pavisam šai tautai neraksturīgu sir
snību un iztapību nepārtraukti grozī
jās zviedru kungs labākajos gados. No 
sākuma viņa neskaitāmie sīkie pakal
pojumi mani izbrīnīja, tad uzjautrinā
ja, bet beigās jau sāka kaitināt tiktāl, 
ka kādā brīdī nenocietos un atļāvos, 
kā pašai šķita, diezgan savaldīgi no
lasīt pārdrošniekam nelielu lekciju par 
zinātnieka "uzvedības ābeci". Zviedrs 
likās galīgi apjucis, toties es - pilnīgi 
apmierināta ar sevi Edz brīdim, kad 
pavisam nejauši man ienāca prātā pār
šķirstīt dalībnieku sarakstu un kon

statēt, ka esmu sajaukusi izskatu ar 
uzvārdiem un vēstuli saņēmis nevis 
Austrālijā sastaptais kolēģis, bet šis 
nabaga zviedrs! Notikušo atgriezt 
vairs nevarēja, bet izskaidrot vilcinā
jos viena iemesla dēļ - ja jau zviedrs 
tik ātri un veiksmīgi bija izkārtojis 
mana komandējuma lietas, tad varbūt 
tas bija tādēļ, ka viņš pats tā īsti ne
maz neatcerējās, kurai no savas jau
nības kļūdām... mani pieskaitīt! Tur
klāt vēl jau bija naudas lieta un no
segtie kongresa izdevumi, un tas, ka 
es tā īsti nemaz nezināju, vai gribu 
redzēt, kā varētu reaģēt viens vīrie
tis, kaut ari pēc izskata solīds, prā
tīgs un vēl zinātnieks, ja viņam pazi
ņotu, ka viņš vienkārši ir sajaukts ar 
kādu citu! Tā nu izprātojos gan šā, gan 

tā un galu galā nolēmu šo lietu pie
skaitīt tiem mazajiem, maķenīt pikan
tajiem pārsteigumiem, kas šad un tad 
atgadās precētas s iev ie tes dzī
vē...Tādējādi, tieši zinātnes ceļus 
ejot, biju ielāgojusi to, ka katra diena 
var nest kādu brīnišķīgu, interesan
tu gadījumu. Un patiesībā bija jau gluži 
vienalga, kura dzīves sfēra tā bija -
studijas, docēšana, zinātne vai kas cits 
- notikumi, kas risinājās, bija tīši vai 
nejauši pašu cilvēku radīti, un, par 
tiem domājot, varēja teikt vienu : 
"Liela bija Dieva tā Kunga aitu kūts, 
un daudz viņā bija dažādu jēru!" 

C'UA" pateicas M. Pilmanei par šo 
publikāciju.) 
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Kāds (vien)ritenis, gaidot savu goda piestātni 

2 1 . un 22 . maijā L U Raiņa bulvā
r a 1 9 telpas svinīgi uzņēma E R A B 
pilnvarnieku sapulci. Telpas bija uz
postas, grīdas dezinficētas, fasāde 
gluži k ā jauna. Ē k a s uzgaidāmajā 
priekštelpā tika novietoti drošības 
vārtiņi(nejāva fotografēt), kur smai
doši cirvēki vēlējās ieskenēt tavas 
caurlaides svītru kodu. Sajūta bija 
droša, un aizķeršanās gaisā nevir
moja. J a u ir ziņots, k a pasākums bi
j a izdevies. IeksHetu ministrs atzīst, 
k a papildfinanses ir svarīgs faktors, 
lai policisti būtu līmenī, un polici
jas priekšnieks uzskata , ka šādu 
drošību būtu pelnījuši arī Latvijas 
iedzīvotāji. Gatavošanās šim noti
kumam bija stratēģiski pamatīga, 
jo uz kārts bija likts visas Latvijas 
tēls. 

Gatavošanās ietvaros LU galvenajā 
ēkā tika fundamentāli pārbūvēta fron

tālā uzeja. Vēl celtniecības gaitā neviļus 
iedomājos, ka, pārbūvējot pakāpienus, 
droši vien tiks iebūvēts invalīdu celiņš. 
Tomēr beigu rezultāts par to neliecināja. 
Acīmredzot netika ieprojektēta ari rite
ņu stāvvieta, kura bija redzami nepiecie
šama, ņemot vērā to, ka studentu brau
camrīki jau labu laiku bija sastumti gar
derobē. Pēc remonta tos vairs tur neie
laiž. Šāda stāvvieta studentiem būtu ļoti 
vajadzīga, jo, braucot ar riteni, students 
var ietaupīt gan laiku, gan naudu. Pagai
dām tiek piedāvātas pāris notekcaurules 
ēkas pagalmā. Pastāv cerība, ka reiz mēs 
tiksim pie goda veloredelēm. 

GATIS DILĀNS, 
velobraucējs | 

o 

Uz Raiņa bulv.19 ļaunā lieveņa ^ 
gozējas ERAB sapulces dalībnieki i 

Ko par riteņu stāvvietas vajadzību domā studenti - pedāļminēji? 
KASPARS NOVICĀNS, 
Juridiskā fakultāte. 
Līdz šim 

iespē ja no
vietot velo
sipēdu Uni
versitātē ap-
m i e r i n ā j a , 
kamēr tas bi
ja iespējams 
g a r d e r o b ē . 
Tagad jāliek 
zem klajas 
debess. Ideāli 
būtu, ja pa
galmā būtu kādas velosipēdu sa-
statnītes zem nojumes, lai lietus 
nelīst virsū. 

A L F S T R E P S S , 
Teoloģijas fakultāte, 4 . kurss. 
E s savā 

laikā biju 
uzrakst ī j is 
iesniegumu 
r e k t o r a m , 
un viņš bija 
iedalījis 10 
velosipēdu 
s tāvvie tas 
Universitā
tes pagal
mā, bet, kā 
r e d z a m s , 
tos pagaidām nav kur novietot. Ari 
ERĀB pilnvarnieku saiets šajā jomā 
nav ienesis pozitīvas izmaiņas, plāns 
par velosipēdu stāvvietu kaut kur pa
zudis. Velosipēdi vēl joprojām jāķēdē 
pie stabiem un notekcaurulēm. 

P Ē T E R I S PAIKENS, 
datorzinātņu 1 . kurss 
Mani pil

nīgi neap
mierina, ka 
jābrauc cauri 
vārtiem, kas 
bieži ir ciet. 
Tas vienkār
ši nav ērti. Ja 
varētu likt ri
teņus garde
robē , kā to 
kādreiz varē
ja, būtu daudz ērtāk. Vai nu lai tie 
vārti visu laiku ir vaļā un ir normāls 
statīvs, kur riteņus salikt, vai lai 
atļauj vest garderobē. Daudz studen
tu tomēr brauc ar riteņiem, un ir 
jābūt vietai, kur tos nolikt. 

afanAs i j s j ū s m i ņ s , 
strādā un mācās LU. 
Es sapro

tu, kaUni-
versitātē ir 
uztaisīts re
monts un 
telpās riteni 
vest nevar, 
tas ir nor
māli. Bet pa-
galmā nav 
kur novie
tot, pie vār
t iem ne 
v ienmēr ir 
sargi. 

Starp citu, pagājušajā nedēļā vie
nu pagalmā " a p s k r ū v ē j a " -
priekšējais ritenis nost, sēdeklis 
nost, viss, ko varēja noskrūvēt, bija 

noskrūvēts. Vai tāpēc lai es gribētu 
tur atstāt savu riteni? Tādēļ pagai
dām es ignorēju visas prasības un 
stumju velosipēdu telpās. Turklāt, 
ņemot vērā, ka droši vien drīz ar ve
losipēdiem brauks arvien vairāk stu
dentu un ari pasniedzēji, tad ir stei
dzami jāsāk par to domāt. Jābūt tā
dai vietai, kur riteņus var normāli 
piestiprināt un kur ari sargs var tos 
redzēt. Un sistēma ar vārtiem ari nav 
pārdomāta - kādēļ man katru reizi 
jāgaida, kad kāds atnāks un atslēgs? 
Sešos vārtus slēdz ciet, tad jāskrien 
meklēt sargs, jālūdz, lai atslēdz... Ta 
ir tāda bezjēdzība, kā vājprāts! 

Aptaujājis 
TOMS GRĪNBERGS, 

ilggadējs velosipēdists 

RE, KĀ ii i^^^Mfli 

ļ "Dzerot reír īdēt slāpes. E >zerot tēju, 
novērtē dzīves skaistumu, 99 

tā uzskata "Apsara" menedžeris 
Andris Purviņš. Viņš ari atzīst, ka 
tējas pasaule ir ļoti smalka pasaule. 

K a u t ar i m ē s m ē d z a m uzska
tīt, k a tē ja ir ārstniecisks līdzek
lis un t ā jādzer aukstā ziemas 
v a k a r ā , t o m ē r jāatzīst, k a tēja 
i r i z s m a l c i n ā t a b a u d v i e l a . 
" L a b a s tē jas ir tikpat vienreizī
gas k ā vīns vai šampanietis," sa
k a A. Purviņš. Tikai laikam jau 
daudz veselīgākas. 

Kā pastāstīja "Apsara" menedže
ris, ir ļoti labas tējas, ir izcilas tē
jas, un ir tādas, kuras par naudu jūs 
nenopirksiet. Latvijā lielākoties tie
kot ievesta ļoti zemas kvalitātes tē
ja no Bangladešas un Dienvidindi-
jas. Be t esot ari labas tējas, un tās 
galvenokārt Latvijā ieved firma 
"Apsara". 

"Apsara" Latvijā darbojas jau 
astoņus gadus. Pirmos četrus £ija 
tikai viens tējas piegādātājs - Šri-
lanka. Tās pārsvarā esot bijušas aro
matizētās tējas. Tagad izvēles ie
spējas ir augušas, jo arī Latvijas ie
dzīvotāju tējas gaume nenoliedza
mi aug un aug arī garšas izjūta. Tē
jas tiek ievestas no visas pasaules 
- Dienvidāfrikas, Japānas, Ķīnas 
(baltā tēja), no Indijas un Ceilonas 
(melnā tēja), no Indonēzijas. Neska
toties uz to, ir mērķis vēl vairāk pa
plašināt izsmalcināto, īpaši zaļo tē
ju klāstu. 

Tēju atklāja pirms apmēram 
5000 gadiem, kad kāds Ķīnas impe

rators vārīja katlā ūdeni un tajā ie
krita dažas tējas lapiņas. Tā nu sa
nāk, ka pirmais tējas trauks (apmē
ram 2000 gadu) ir bijis katls. Pirmā 
bija zaļā tēja. Tā tika vārīta kā dzie
dinoša dzira. 

Tad parādījās tējas trauks, kas 
pēc formas atgādina vīna krūku. Sā
kotnēji tajā tiešām glabāja vīnu - to
reiz tas bija galma dzēriens. Bet drīz 
par tādu kļuva tēja. Imperators pa
vēlēja, ka tēja ir jāgriež šķīstām 
jumpravām ar zelta šķērēm brīdī, 
kad saule lec, un jāliek uz sudraba 

tiskā situācija ir tāda, ka Japāna no 
Ķīnas ir paņēmusi visu to labāko, 
ieskaitot tēju. Ari pirmie tējas trau
ki Eiropā ieceļo no Japānas. Krūzī
tes ir divu izmēru - vienas kā val
rieksti, bet otras kā mandarīni. Vē
lāk tēju ieved ari Lisabonā, Franci
jā, Holandē un Baltijas valstīs. 

Angli jā tēja nonāk aptuveni 
1652. gadā. Drīz vien tā izkonkurē 
alu un kļūst par angļu nacionālo dzē
rienu. XVHI parādās pirmais tējas 
veikals, uz kuru var iet iepirkties 
ari sievietes, kaut ari līdz tam tas 

pēc apstrādes veida - to nefermen-
tē. Zaļā tēja tiek uzskatīta par labā
ku, vērtīgāku, jo tajā ir saglabātas 
auga īpašības, tā nav oksidēta. Mel
najā tējā ir vairāk kofeīna. Ja zaļo 
tē ju nepareizi sagatavo, sanāk 
rūgts, ļoti negaršīgs un nepatīkams 
dzēriens. Zaļā tēja prasa uzmanību 
gan no sagatavotāja, gan no tā, kurš 
tēju baudīs. Varbūt arī tādēļ tai ir 
mazāka izplatība. Pašas labākās tē
jas ir gandrīz bez krāsas. 

Pašla ik t ē j u audzē Āfrikā (Ke-

"... Imperators pavēlēja, ka tēja ir jāgriež šķīstām jum
pravām ar zelta šķērēm brīdī, kad saule lec, un jāliek uz 
sudraba paplātes..." 

paplātes. Izdomāja ari, ka pie tējas 
var pielikt dažādus ziediņus, sīpo
lus, ingveru. Blakus tējas krūmiem 
mēdza stādīt orhidejas, lai tēja ab
sorbētu to spēcīgo aromātu un līdz 
ar to iegūtu īpatnēju garšu. 

Paralēli attīstījās ari tējas trau
ki. Parādījās neglazēta māla trauki, 
kas cauri laiž gaisu, bet siltumu aiz
tur krūzē. Tējas piala jeb tase bija 
bez roktura, tēju dzēra atdzisušu, 
nevis karstu. 

Ar laiku iemācās apstrādāt por
celānu. Slaveno ķīniešu porcelānu 
mēģina kopēt holandieši, angļi. 

Tikai XVII gadsimtā arī Eiropa 
beidzot iepazīst tē ju - no Japānas 
to ieved Portugālē. Tajā laikā poli-

bija aizliegts. Zeļ ari tējas kontra
banda - apmēram tikai 5 0 % ir legā
li ievesta tēja. 

K r i e v i j ā rakstur īga is t ē jas 
trauks ir patvāris, kas ir nācis caur 
Persiju no Ziemeļindijas. Tā kā krie
viem ir svarīga kolektīvā apziņa, 
pulcēšanās barā, šis trauks viņiem 
ļoti labi der. 

Tikai Krievijā ir raksturīgās tē
jas glāzes jeb tā sauktās "graņon-
kas" . Kādreiz traktieri esot šmau-
kušies, pasniedzot tēju. Tauta pie
prasījusi, lai tēju lej stikla traukos, 
- lai varētu redzēt, cik stiprs ir uz
lējums. 

Zaļā no m e l n ā s t ē j a s a tšķ i ras 

nija v Zimbabve u. c ) , Indijā, Ceilo-
nā, Srilankā, Japānā, Ķīnā, kas ir tē
jas lielvalsts un kur ari audzē labā
kās zaļās, baltās un vūlunga tējas 
pasaulē (vūlunga tēja ir daļēji oksi
dēta un pēc garšas un krāsas ir kaut 
kas pa vidu zaļajai un melnajai tē
jai) . 

Tējas kvalitāti nosaka zināšana, 
kad to vākt un kā rullēt, kā apstrā
dāt. Citreiz nav svarīgi, vai tā aug 
Himalajos vai Gruzijā, ja ir iespējas 
pareizi, pareizā laikā tēju plūkt, pa
reizā ātrumā visu izdarīt - rullēt, žā
vēt, fermentēt, izsijāt un kvalitatī
vi uzglabāt. 

Nav zināms precīzi, kad t ē j a ie
n ā c a Latvi jā , bet skaidrs, ka tas 

nevarēja notikt agrāk par XVin gad
simtu. Latvijā tēja kļūst arvien po
pulārāka. Viesībās vai intīmās va
kariņās, no rīta vai pēcpusdienā, ar 
balzamu vai pienu... Pirms gadiem 
50 - 60 uzskatīja, ka garšīgas tējas 
pagatavošanai nepieciešama māla, 
fajansa vai porcelāna tējkanna, ku
ru nedrīkstēja izmantot nekam ci
tam, kā tikai tējas apliešanai. Tēj
kannu arīdzan nedrīkstēja mazgāt 
ar īpašiem līdzekļiem - jāizkrata iz
lietotie biezumi un pirms svaigas 
tējas apliešanas jāizskalo ar karstu 
ūdeni. Tad izskalotajā kannā ieber 
tēju, uzliek vāku, bridi patur karstos 
tvaikos uz trauka, kurā vārās ūdens, 
aplej ar1 vārošu ūdeni un ļauj divas 
trīs minūtes ievilkties. Tēju mēdza 
apliet lielākā kannā, kurā tā ievel
kas vajadzīgajā stiprumā un ir lie
tojama bez atšķaidīšanas, vai ma
zākā kannā, ļaujot ievilkties stipram 
tējas ekstraktam, ko dzeramos 
traukos atšķaida ar vārošu ūdeni. 

Tāpat kā tagad, ari pirms pusgad
simta tēju mēdza dzert ar cukuru, 
saldu krējumu, ievārījumiem, citro
nu vai bez piedevām. 

Tomēr jāatgādina , ka tējas pa
gatavošana ir kā radoša dzirkstele 
un šajā procesā ne vienmēr svarī
gākais ir trauks. Kā uzskata Andris 
Purviņš, trauks pacieš visu, bet tē
ja nevar visu paciest. Ir vajadzīga 
pareiza attieksme. 

LINDA KALNIŅA 
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I SELL spēles Jelgavā 
tjļļļģ 

ûto 
 Kad not ika S E L L spēles? 
 Atjaunotās S E L L spēles (somi, 

igauņi, latvieši, lietuvieši) šogad bi
ja uzticēts rīkot Latvijai, un tās noti
ka Jelgavā no 18. - 21 . maijam. Kā
pēc tieši Jelgavā? Tāpēc, ka Jelgava 
ir viena no studentiskākajām pilsē
tām, jo tajā atrodas LLU, kur mācās 
vairāk nekā 6000 studentu, un, otr
kārt, mums šogad bija kārta pieņemt 
S E L L spēļu dalībniekus, un Jelgava 
ar savām sporta un pašdarbības tra
dīcijām bija tā piemērotākā. 

- Kādi pirmie iespaidi? 
- Grūti teikt par iespaidiem, jo 

mēs taču bijām šo spēļu organizato
ri. Un jāsaka, ka Jelgava, pirmkārt 
jau ar orgkomitejas vadītāju, LLU 
prorektoru Pēteri Bušmani, LUU 
rektoru Voldemāru Strīķi priekšga
lā, ļoti daudz darījuši, lai LLU sporta 
klubs godam sagaidītu visus viesus 
un sportistus. Šo sacensību smagu
mu uz saviem pleciem iznesa ari Jel
gavas sporta kluba vadītāja Zilvija 
Poča, katedras vadītāji utt. 

- Cik dalībnieku piedalījās šo
gad? 

- Pavisam piedalījās ap 800 dalīb
nieku no 28 augstskolām. Pa 10 no 
Latvijas un Lietuvas, 5 - no Igauni
jas, 2 - no Somijas, kā ari viesi no 
Vācijas un Šveices. Vācija tika pār
stāvēta galvenokārt ar 10 spēcīgiem 
peldētājiem. 

Pēc dalībnieku skaita vislielākais 
sastāvs bija LU - 1 2 6 studenti, tālāk 
sekoja LSPA un LLU. 

- Vai, salīdzinot a r pagājušo 
gadu, dalībnieku bi ja vairāk? 

- Jāatzīmē, ka nē . Dalībnieku 

skaits bija ievērojami mazāks - 883 
(Kaunā -1000 ) . Viss diemžēl ir at
karīgs no augstskolu ekonomiskās 
situācijas, jo, kopš šīs S E L L spēles 
atjaunotas, visu laiku ir nemainīgas 
dalībnieku iemaksas, t.i., 20 USD, un 
ne visas augstskolas un to sporta 
klubi var to atļauties, jo ne tikai jāie
maksā dalības maksa, bet ari jāno
pērk sporta tērpi, parādes tērpi utt. 

Nākošajā gadā S E L L spēles do
māts organizēt Somijā, un dalībnie
ku varētu būt vēl mazāk. 

Atšķirībā no citiem gadiem, šo
gad mums ļoti daudz finansiāli palī
dzēja LU vadība - nodrošinot gan da
lības maksu, gan sporta tērpu iegā
di. Daļu līdzekļu deva US klubs un 
sponsori. Jāatzīmē Universitātes Tū
ristu klubs, kurš mūs nodrošināja ar 
transportu, nogādājot sportistus sa
censību vietās. 

- Vai S E L L spēlēs piedalījās ti
k a i t ie , k a s nodarbojas speciali
zēt i a r sporta veidiem? 

- Pārsvarā tikai izlases dalībnie
ki, runājot par LU, un ne jau visi. 
Katrā sporta veidā bija izveidots no
teikts dalībnieku sastāvs: ja vieglat
lētikā tie bija 15 cilvēki, tad cīņās -
6 sievietes un 6 vīrieši, orientēša
nās sportā - 4 un 4 . Ari sporta spē
lēs komandas dalībnieku skaits bija 
ierobežots, tā volejbolā - 1 2 cilvēki, 
basketbolā - 1 0 cilvēki. Nebūt nebi
ja tā, ka visi labākie varēja piedaE-
ties, jo dalībnieku skaits bija ierobe
žots. 

- Visi vadošie sportisti ari pie
dalī jās? 

- Nē, nepiedalījās. Jāsaka, ka tanī 

Veselības diena Ķegumā 
ta veidos, un vēl tika organizētas da
žādas stafetes, rotaļas un individuā
lās sacensības. 

Ari šogad centrālie bija komandu 
sporta veidi - volejbols, pļavas fut
bols, handbola soda metieni, tautas 
bumba, virves vilkšana. Neizpalika 
ari individuālie sporta veidi. 

Ne tikai savu ātrumu, bet ari spē
ju orientēties katrs varēja pārbaudīt 
šķēršļu joslā ar tūrisma un orientē
šanās elementiem. Visātrāk šo dis
tanci veica Ilona Orlovska (sievie
tēm) un Jānis Martinsons (vīrie
šiem). 

Savu fizisko spēku gan vīrieši, gan 
sievietes varēja parādīt svaru bum
bu celšanā. 24 kg smago svara bum
bu visvairāk reižu (44) pacēla Zeiris 
Edžus. 16 kg svara bumbu veselas 
122 reizes - Raimonds Vaikulis, aiz 

pašā laikā ari Rīgā notika sporta spē
les un daļa sportistu deva priekšro
ku tieši šīm sacensībām un nostar-
tēja ar panākumiem galda tenisā: 1. 
vieta, volejbolā - 1 . un 2. vieta. 

Vadošie sportisti bija ari Latvijas 
izlases sastāvā ārzemēs. Jāpiebilst 
ari, ka Ozolnieku stadions, kur noti
ka vieglatlētikas sacensības, neatbil
da visiem mūsdienu kritērijiem, un 
tas varbūt ari atgrūda vadošos spor
tistus, jo viņi baidījās iegūt kādu trau
mu. Šīs sacensības neietilpa viņu tre
niņu ciklā. 

- Kādi rezultāti bija L U spor
t is t iem? 

- Salīdzinot ar pārējām - sportis
kajām augstskolām, kam profils ir 
tieši sports, LU nostartēja ļoti veik
smīgi, kopā ar Kaunas Sporta peda
goģijas akadēmiju dalot 1. un 2. vie
tu ar 36 izcīnītajām medaļām, taču 
zelta medaļu Kaunas SPA bija vai
rāk, tādēļviņi bija 1. vietā. Aiz LU 
palika LSPA ar 35 izcīnītajām meda
ļām. 

Jāsaka, ka no 9 sporta veidiem 5 
veidos LU bija pirmajā vietā - volej
bolā gan sievietēm, gan vīriešiem; 
basketbolā - sievietēm; orientēša
nās sportā - sievietēm; cīņas sportā 
- sievietēm (no sešām dalībniecēm 
piecas bija godalgotās vietās). Nepa
veicās basketbolā vīriešiem, kur bi
jām iedalīti spēcīgā apakšgrupā un 
kopvērtējumā palikām tikai 4. vietā. 

- Vai visi bi ja apmierināti? 
- Tie, ar kuriem nācās sastapties, 

teica tikai paldies, un lietuviešu ko
lēģi teica, ka esam varoņi, ja ar tik 
maziem līdzekļiem varējām pienācī
gi noorganizēt šādas sporta spēles. 

- Kādi ir nākotnes plāni? 
- Tiekoties visu četru valstu 

augstskolu Sporta savienības prezi
dentiem, vienojāmies, ka šīs SELL 
sporta spēles ir jāturpina un, ja ga
dījumā kāda valsts atteiksies no līdz
dalības, tās vietā tiks uzaicināta kā
da cita Baltijas reģiona valsts. 

Ar "US" prezidentu Jāni 
Melnbārdi sarunājās 

MAREKS LAUVA 

sevis atstājot VSI lektoru Egilu Ru
beni, kurš iespēja "tikai" 80. Sievie
šu konkurencē pā-rējās dalībnieces 
un pat dažus vīriešus apsteidza Zan
da Rūtenberga (VSI), paceļot 16 kg 
smago svara bumbu 63 reizes. Inte
resanti un aizraujoši noritēja basket
bola soda metieni, jo nebija basket
bola groza. Nācās izlīdzēties ar no 
stieples izveidotu apli, kas tika pie
stiprināts pie koka. Nebija nemaz tik 
viegli bumbu trāpīt šādā improvizē
tā grozā, tomēr tas netraucēja Da
cei Lungēvičai un Egilam Rubenim 
ieraidīt pat 9 no 10 metieniem. 

Jāsaka liels paldies visiem tiem, 
kas atbalstīja šo pasākumu ar savu 
aktivitāti, un viņi bija tikai ieguvēji. 

MAREKS LAUVA 

Svinīgā atklāšana 

13. maijā, laikā, kad hokeja līdz
jutēji sagaidīja un sveica mūsu varo
ņus, kuri atgriezās no pasaules čem
pionāta hokejā Sanktpēterburgā, Ķe
gumā norisinājās ne mazums inte
resantu sacensību - nu jau pēc kār
tas 36 . LU Veselības diena. Drēgnais 
laiks un brāzmainais vējš nebija par 
šķērsli krietnajam dalībnieku pulci
ņam - kopā 100 un 1, kas bija sapul
cējušies, lai atbalstītu veselīgu dzī
vesveidu - sportošanu. Šoreiz aktī
vākie bija fizmati, Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultātes studenti un jo 
īpaši Veselības un sporta izglītības 
specialitātes studenti. 

Sacensības notika astoņos spor-

LU basketbolistes -
SELL 2000 sporta spēļu 
čempiones! 

SELL 2000 studentu sporta spē
lēs basketbolā sievietēm piedalījās 
sešas komandas: LLU, LŠPA, LU, 
Tartu Lauksaimniecības universitā
te, Lietuvas Sporta akadēmija un 
Turku universitāte (Somija). Vislie
lāko pretestību mūsu komandai iz
rādīja Lietuvas Sporta akadēmija, 
kura tika uzvarēta ar rezultātu 5 1 : 
35. Diemžēl pārējās komandas ne
spēja izrādīt sīvu konkurenci, un tās 
pieveicām ar divdesmit un vairāk 
punktu pārsvaru. Līdz ar to turnīrā 
kopumā izcīnījām 1. vietu, 2. vietā 
palika Lietuvas Sporta akadēmija, 3. 
vietā - Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijas komanda. 

LU komandas sastāvā spēlēja: 
Dzintra Mežzaķe (Ekonomikas un 
vadības fakultāte), Ieva Tāre, Uze Ie
viņa, Signe Ose, Evita Žvarte, Evita 
Done, Anita Mikāle (visas VSI spe
cialitātē), Ieva Garanča (Juridiskā fa
kultāte) un Vita Druka-Jaunzeme 
(Juridiskā fakultāte), kā arī Santa 
Lemša (Fizikas un matemātikas fa
kultāte). 

INTA PANE, 
komandas trenere, 

VSI lektore 

LU vieglatlēti 
Ozolniekos 

3. SELL spēles pēc to atjaunoša
nas notika mājīgajā Ozolnieku sta
dionā. Diemžēl tā segums ne tuvu 
neatbilst mūsdienu prasībām. Kā tad 
veicās LU vieglatlētiem? 

Kā parasti spēcīgi startēja mūsu 
augstlēcējas. LU rekorda līdzautorei 
L. Kļaviņai pietika pārvarēt 1,80 m, 
lai kļūtu par šo sacensību uzvarētā
ju. Otrajā vietā N. Čakova - 1 , 7 5 m, 
un tikai nieka tiesa pietrūka, lai veik
tu 1,80 m, kas būtu sportistes per
soniskais rekords. 

Šķēpu vistālāk aizraidīja A. Anš-

Ē mm 

Svinīgā kliņģera pieveikšana 

kins - 68,71 m, tālāk aizmest neļāva 
lietus un slidenais ieskrējiena celiņš. 
2. vieta lodes grūšanā K. Suharev-
skai - 1 2 , 4 2 m. Viņai ari 3. vieta šķē
pa mešanā - 38,18 m. 

Uz spēcīgo lietuviešu meiteņu 
sprinteru fona skaisti 200 m skrē
jienu veica K. Rīgava - 26,2 s, kas 
viņai ļāva izcīnīt sudraba medaļu. 

2. vietu sīvā cīņā ar LSPA sprin-
terēm ieguva ari mūsu meitenes 4 x 
100 stafetes skrējienā. 

Nevar neatzīmēt ari R. Reiņiko-
va lielisko personisko rekordu 200 
m skrējienā - 22,1 s (uzlabots uzreiz 
par 0,6 s). Personiskais rekords ari 
K. Suharevskai 100 m distancē -
12,5 s. Personisko rekordu 100 m 
skrējienā atkārtoja ari I. Kadaviča -
12,3 s. Mūsu pašreiz labākais vidējo 
distanču skrējējs L. Leja 1500 m vei
ca 1 : 09,7 ( 4 . vieta) un pirmo reizi 
mūžā startēja 5000 m distancē, ku
ru veica 15: 39,9 min. un izcīnīja 5. 
vietu. 

Kopvērtējumā izcīnījām otro vie
tu, tūlīt aiz Lietuvas spēcīgākās ko
mandas - Kaunas Sporta akadēmi
jas. Vai varēja labāk? Jā! Ir gan ob
jektīvi, gan subjektīvi iemesli, kāpēc 
esam otrie. 

VILIS BERNHARDS 

Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultātes 
starti Kurzemes rajona 
sporta svētkos 

Kurš kuru? 

12. martā RPIVA (Rīgas Peda
goģijas izglītības un vadības augstsko
la) sporta zālē notika Kurzemes ra
jona studentu sporta svētki. Uz 
spēlēm bija uzaicinātas visas Pārdau
gavas augstākās mācību iestādes vai 
to atsevišķās fakultātes (RTU, AML 
(RSU), LU Pedagoģijas un psiho
loģijas fakultāte un RPIVA). 

Sacensību programmā basketbols 
2 x 10 min. 4 :4 s ievietēm un 
vīriešiem, soda metieni (komandā 
četri basketbolisti) 30 sek. laikā, bad
mintons - pāru spēles sievietēm un 
vīriešiem, florbols 2 x 7 min. un šaut
riņu mešana pāros sievietēm un 
vīriešiem. 

PPF studenti uz spēlēm ieradās 
kā vienota komanda: J . Spalviņš, M. 
Runcis, A. Kivičs, A. Saulītis, K. 
Dzērve, R. Celmiņš, S. Ose, I. Ieviņa, 
E. Žvarte, A. Mikāne, E. Done, G. ja-
kovļeva (VSI) un G. Maķevics, M. 
Vlņķelis, G. Vīnšteins, M. Daģis, A. 
Strazdiņš, A Beginskaite, I. Balode, 
I. Ciša, B. Abrāmoviča un Z. Pupu-
druva (PPF). Gandrīz katrs piedalījās 
vairākos sporta veidos vai aktīvi at
balstīja savējos. Un, protams, bija ari 
rezultāti. Sievietes uzvarēja RTU 40 
: 30 un finālā RPIVA II 56 : 32, bet 
vīrieši RPIVA I I 5 7 : 3 2 un finālā re

vanšs par zaudējumu līdzīgās sa
censībās rudenī RPIVA I komandai. 

Uzvaras tika gūtas ari komandu 
sacensībās soda metienos kā sie
vietēm, tā vīriešiem. 

Badmintonā mūsu S. Ose un I. Ie
viņa ieguva 2. vietu, bet Z. Pupudru-
va un B. Abrāmoviča - 3. vietu. Ne 
tik labi veicās mūsu zēniem. 

Šautriņu mešanā I. Ciša un I. Ba
lode "sameta" pirmo, bet Z. Pupu-
druva un B. Abrāmoviča - 3 . vietu. 

M. Daģis un G. Vīnšteins šoreiz 
palika bez godalgām. 

Sīvas un interesantas cīņas ri
sinājās florbola laukumā. Te A. Straz
diņš, G. Kamevičs, G. Vīnšteins, A. 
Saulītis, K. Dzērve, A. Kivičs, pie
palīdzot Z. Pupudruvai, izcīnīja 1. vie
tu, tālākajās vietās - RPIVA un RTU. 

Katrā sacensību veidā pirmo triju 
vietu ieguvējus sagaidīja Rīgas Do
mes pārvaldes diplomi un balvas. Sa
censības tiesāja RPIVA studenti pa
sniedzēju A. Spundes un G. Salzirņa 
vadībā. Paldies viņiem par sacensību 
raitu organizēšanu. 

EGĪLS RUBENIS, 
PPF atbildīgais pasniedzējs 

par sporta darbu 
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Galda tenisa hronika un aktivitātes sezonu aizvadot 
Republikas komandu čempio

nātā galda tenisā "Elites" līgā pēc 
divu posmu rezultātiem jau otro 
gadu p ē c k ā r t a s u z v a r ē j a s/k 
"Universitātes Sports" - Valsts 
apsardzes dienesta (tālāk US -
VAD) I komanda (S. Vasiļjevs, G. 
Rūsis, J . Zicāns un J . Apse). 

No kreisās: treneris G. Kartuzovs, L. Krūmiņa, D. Ročane, 
A. Orlova - bronzas medaļas ieguvējas 

Labi nostartēja "US - VAD-II" ko
manda Qf. Isajevs, U. Šāvējs, S. Krū
miņš). Diemžēl jāmaina sacensību iz
cīņas kārtība, jo, spēlējot otrajā pos
mā, dažām komandām bija tikai jā

nospēlē atlikušās spēles, jo, pat zau
dējot kādu, rezultātu tas vairs nespēj 
ietekmēt 

Daudz spraigāk un interesantāk 
sacensības notika sievietēm, jo bija 
jācīnās līdz galam. Šoreiz s/k "UŠ-
VAD-I" komandai ( 0 . Kartuzova, L. 
Farina, I. Iļķena, A Iļķena) nācās sa

mierinā
t ies ar 
sudraba 
m e d a -
ļām. 

Sprai
gā spēlē 
a r 3 : 4 t i -
ka zau
dēts s/k 
"Laura -
Motorola 
- Malis" 
jaunizvei
d o t a j a i 
k o m a n 
dai. 

Šoreiz 
ieprieci
nāja s/k 
" U S -

VAD-II" komanda (L. Krūmiņa, A. 
Orlova, D. Ročane), kuras izcīnīja 
bronzas medaļas. 

Pēc vairāku gadu pārtraukuma Rī
gas VHI sporta spēļu programmā at

kal bija iekļauts galda teniss, kurš no
tika LU Ķīmijas fakultātes sporta zā
lē. Šo iespēju lieliski izmantoja s/k 
'TJS" galda tenisisti, izcīnot koman
du sacensībās sievietēm un vīriešiem 
pirmās vietas. Individuāli sievietēm 
pirmajā vietā O. Kartuzova, bet bron
zas medaļa - L. Krūmiņai. Vīriešiem 
sudraba medaļa U. Dzirkalim, bet 
bronza - J . Isajevam. Veterānu grupā 
sudrabs J . Apsēm. Jaunietēm 4. vietā 
A Orlova. Šoreiz sacensībās nestar
tēja S. Vasiļjevs. 

Daudzi s/k " U S " spēlētāji ļoti ak
tīvi piedalās Igaunijā rīkotajās sacen
sībās. Par Igaunijas čempionu Viljan-
di komandas sastāvā jau otro gadu 
pēc kārtas kļuva G. Rūsis. 

Citi piedalās Igaunijas Lielās Bal
vas sacensībās, kuras notiek septiņās 
kārtās. Uzvarot vairākās kārtās, par 
labāko šogad kļuva S. Vasiļjevs, kā ari 
0 . Kartuzova, spēlējot vairākās kār
tās. 

Nupat Helsinkos beidzās starptau
tiskas sacensības, kur bez mūsējiem 
piedalījās ari Somijas, Zviedrijas, 
Krievijas un Igaunijas galda tenisisti. 
Veiksmīgi nostartēja O. Kartuzova, 
kura kļuva par uzvarētāju sievietēm. 
Toties S. Vasiļjevs dalīja 3. - 4 . vietu 
vīriešu vienspēlē. 

Pirmo reizi Svešvalodu fakultāte 
sarīkoja atklātās galda tenisa sacen-

F ~* •' Hi i Y 

sības vī
riešu un 
sieviešu 
d u b u l t 
s p ē l ē s . 
Dalībnie
ku skaits 
tika gai
dīts l ie
lāks, j o 
piedalījās I 
14 vīrie- i 
šu un 7 ļ 
s i e v i e - I 
tes. Pasā- ģ 
k u r a s i 

n o t i k a N o kreisās: G. Rūsis, J. Zicāns, S. Vasiļjevs, J. Apse 
P r . m 0 kārtējie republikas čempioni 
reizi, un 1 

Lielais hokejs šoreiz traucēja - lie
dza piedalīties vairāk. Tas tiks ņemts 
vērā, rīkojot sacensības nākotnē. 

*> 
12-

Vīriešu konkurencē 1. vietu iz
cīnīja: 

K Rubins (Juridiskā fakultāte) -
G. Pugačovs (Ekonomikas un vadī
bas fakultāte); 

2. vieta - A. Civkašs (Fizikas un 
matemātikas fakultāte) - 1 . Abražuns 
(Ekonomikas un vadības fakultāte); 

3. vieta - J . Spilve (Juridiskā fa
kultāte) - J . Firsovs (Filoloģijas fa
kultāte). 

S ievietēm: 
1. vieta - L. Krūmiņa (Pedagoģi

jas un psiholoģijas fakultāte) - 0 . Zo-
lotarjova (Ekonomikas un vadības fa
kultāte); 

2. vieta - A Orlova - M. Vītoliņa 
(abas Ekonomikas un vadības fa
kultāte); 

3. vieta E. Krivcova - M. Miķel-
sone (abas Juridiskā fakultāte). 

GENĀDIJS KARTUZOVS, 
LU lektors, galda tenisa 

sekcijas treneris 

INFORMĀCIJA UN SLUDINĀJUMI 

I Latvijas Universitātes 1999./2000. 
akadēmiskā gada izlaidumu saraksts 

Teoloģijas fakultāte 19. jūnijs 
12.00 Lielā aula 

V ē s t u r e s un f i l o s o f i j a s f a 
kultāte : 

* bakalaura studiju programmas 
19. jūnijs 14.00 Lielā aula 

* maģistra studiju programmas 19. 
jūnijs 16.00 Lielā aula 

F i z i k a s un m a t e m ā t i k a s fa
kul tāte 20. jūnijs 1 0 3 0 Lielā aula 

Bioloģi jas fakul tāte 20. jūnijs 
13.00 Lielā aula 

Svešvalodu fakultāte 20. jūnijs 
15.00 Lielā aula 

J u r i d i s k ā fakul tā te 21 . jūnijs 
10.00 Lielā aula 

Pedagoģijas un psiholoģijas fa
kultāte : 

* Pedagoģijas bakalaura studiju 
programma 

(latviešu valodas un literatūras 
mācību metodika; latviešu valodas un 
l i teratūras mācību metodika 
mazākumtautību skolās; svešvalodu 

V a š i n g t o n a s u n i v e r s i t ā t e s 
(Siet la , A S V ) kamerkor i s vieso
s ies L iepā jā (Annas baznīcā) 12 . 
jūni jā un Rīgā ( L U aulā) 13. jū 
ni jā a r programmu "Visi dziedā
j a : J a u n ā k ā amer ikāņu k o r a mū
z i k a . " 

Koncerta nosaukums aizgūts no 
pirmās dziesmas "Visi dziedāja", ko 
sarakstījis komponists Dominiks Ar
gento. Pirmajā daļā paredzēti Rene 

mācību metodika; veselības un spor
ta izglītība; vizuālas mākslas mācību 
metodika) 21. jūnijs 12.00 Lielā aula 

* Sociālā pedagoga profesionālo 
studiju programma 21. jūnijs 12.00 
Lielā aula 

* Pedagoģijas bakalaura studiju 
programma 

(darbmācības/mājturības mācību 
metodika) 

Psiholoģijas bakalaura un maģistra 
studiju programmas 21. jūnijs 14.00 
Lielā aula 

* Pedagoģijas un izglītības zinātņu 
maģistra studiju programmas 2 1 . 
jūnijs 16.00 Lielā aula 

Ķīmijas fakultāte 21. jūnijs 14.00 
Kr. Valdemāra ielā 48 

Starptautisko attiecību institūts 
22. jūnijs 10.00 Lielā aula 

Pieaugušo pedagoģiskās izglītī
bas centrs: 

* profesionālo studiju programmas 
22. jūnijs 12.00 Lielā aula 

Clausen "Magnificat" un Cindy Mc 
Tee "100. psalms", kam sekos dzies
mas par dabu: Stephen Paulus 
"Vakardziesma", Eric Whitacre 
"Ūdens nakts" un William Hawley 
"lo son la Primavera" ("Es esmu pa
vasaris"). Koncerta otrajā daļā pare
dzēti Ward Swingle "Lauku danči", 
"Tītars salmos" (.Turkey in the Straw) 
u. c , kā ari iemīļotā James Erb aran
žētā tautasdziesma "Shenandoah", 
Gene Puerling populārā džeza balā-

* bakalaura studiju programmas 
22. jūnijs 14.00 Lielā aula 

H u m a n i t ā r a i s i n s t i t ū t s 22 . 
jūnijs 16.00 Lielā aula 

E k o n o m i k a s un vadības fa
kultāte : 

*Ekonomikas bakalaura studiju 
programma (RAU) 25. jūnijs 10.00 
Lielā aula 

* Ekonomikas maģistra studiju 
programma 

* (RAU; saimnieciskās darbības 
uzskaite, kontrole un analīze) 25. 
jūnijs 1 2 3 0 Lielā aula 

* Ekonomikas bakalaura studiju 
programma 

(saimnieciskās darbības uzskaite, 
kontrole un analīze; finanses un 
kredīts (pilna laika klātienes studijas)) 

* Ekonomikas maģistra studiju 
programma (makroekonomika) 25. 
jūnijs 14.30 Lielā aula 

* Ekonomikas bakalaura studiju 

de "Viss, kas tu esi" (All the Things 
You Are) un Moses Hogan aranžētie 
amerikāņu nēģeru spiričueli. 

Vašingtonas universitātes kamer
koris dibināts 30. gados, ieguvis at
zinību diriģentu Gerald Kechley, Rod
ney Eichenberger un Joan Conlon va
dībā. Koris iestudē interesantus dar
bus no dažādiem laikmetiem. Šajā 
VU izlases kori dzied 40 studenti no 
dažādām VU mūzikas vai mūzikas 
pedagoģijas programmām, gan dok
tora grāda aspiranti, gan ari maģis
tra un bakalaura grāda programmās 
studējošie. 1998. gada pavasari ka
merkoris piedalījās Kanādas mūzi
kas festivālā Musicfest Canada kā 
galvenais festivāla viesis. 

1999. gadā koris iestudēja vairā
ku Baltijas un Ziemeļvalstu kompo
nistu darbus - Abaris, Dambis, 
Grigs, Karlsons, Rautavara, Tormis, 
Vikanders u. c. un izlēma doties uz 
dziesmu zemi - Baltiju, lai iepazītos 

programma 
(finanses un kredīts (nepilna laika 

neklātienes studijas); 
* Ekonomikas maģistra studiju 

programma (finanses un kredīts) 
* Banku ekonomista profesionālo 

studiju programma 25. jūnijs 17.00 
Lielā aula 

* Vadības zinību bakalaura un 
maģistra studiju programmas 

(tūrisma un viesnīcu vadība; vides 
un uzņēmējdarbības vadība; ekono
mikas informātika; vadības in
formācijas sistēmas) 26. jūnijs 10.00 
Lielā aula 

* Vadības zinību bakalaura un 
maģistra studiju programmas 

(ražošanas vadība; vadības teori
ja) 26. jūnijs 1 2 3 0 Lielā aula 

* Vadības zinību bakalaura un 
maģistra studiju programmas 

(tirgvedība; tirgvedības pētīšana; 
kvalitātes nodrošināšana un vērtēša
na) 26. jūnijs 1 4 3 0 Lielā aula 

LU Lielajā aulā 
ar turienes koriem un mūziku. Šā
gada jūnijā koris viesosies ar koncer
tiem Viļņā, Klaipēdā, Liepājā, Rīgā, 
Tartu un Tallinā. 

Kora vadītājs profesors Geoffrey 
Boers pasniedz kora literatūru un 
metodiku Vašingtonas universitātes 
Mūzikas programmā. Bez pienāku
miem universitātē viņš vada ari B e -
levū (Bellevue) pilsētas kamerkori, 
kurš 2000. gada pavasari koncertēja 
Ņujorkas Kārnegi zālē ar Pulenka 
(Poulenc) "Gloria", bet vasarā-Aus
trālijā, kur Sidnejas operas namā uz
veda Fanšeiva (Fanshawe) "African 
Sanctus". Viņš ir vadījis izlases ko
rus Montanas, Aidaho un Kanzasas 
štatos ASV aicināts ari par viesdiri-
ģentu Edmontonas mākslas centrā 
Kanādā, tāpat ari Londonā un Bang-
kokā. 

LU Fonds "JUVENTUS" 

* Ekonomikas bakalaura studiju 
programma 

(uzņēmējdarbības ekonomika; 
analītiskā ekonomika) 

*Ekonomikas maģistra studiju 
programma 

(uzņēmējdarbības ekonomika; 
matemātiskā ekonomika) 26. jūnijs 
1630 Lielā aula 

* Vadības zinību bakalaura un 
maģistra studiju programmas 

(starptautiskās ekonomiskās at
tiecības; starptautiskā ekonomika un 
bizness) 27. jūnijs 10.00 Lielā aula 

* Sabiedrības vadības maģistra 
studiju programma 27. jūnijs 1 2 3 0 
Lielā aula 

Filoloģijas fakultāte 27. jūnijs 
15.00 Lielā aula 

M e d i c ī n a s fakul tā te 3 . jūlijs 
12.00 Mazā aula 

G r ā m a t v e d ī b a s inst i tūts 18. 
jūlijs 15.00 Lielā aula 

The Europe-wide 
Contest in Best 
Practice Products and 
Applications 

Following the overwhelming success 
of the EuroPrix 98 and 99, this year's 
contest, the EuroPrix 2000, has been 
expanded and offers an even wider 
rangeof benefits forparti-cipants! Get 
r e a d y t o p a r t i c i p a t e in this 
competition and check out the 
EuroPrix categories, the special 
students competition, and further 
details at www.europrix.org. T h e 
EuroPrix MuWMediaArt invites 
entries from the E U Member States, 
the countries of the European Econo 
mic Area, the Applicant States of 
Central and Eastern Europe,as well 
as from Cyprus, Malta and Turkey. 
The deadline for submissions is 
June 3 0 , 2 0 0 0 . 

Info:EuroPrix Secretariat c/o 
Techno-Z F&E, Jakob-Haringer-
Str.5/IILA-5020 Salzburg. T 
+43.662^288-500^ +43.662.2288-
505. <secretariat@europrix.org> 

Vašingtonas universitātes kamerkoris dziedas 
ļ l ļ T Q/ínioersi/y of ZdJas/iinyton 

http://www.europrix.org
mailto:secretariat@europrix.org
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KONKURSI 

I Rūgtais vārpu valdzinājums 
Diez vai cilvēks, k a m prātā ie

nāca doma iemest sauju graudu 
ūdenī, tolaik pilnībā apzinājās sa
vas rīcības nozīmīgumu. Tā pie
dzima dzēriens a r n o s a u k u m u 
" a l u s " . N a v aiz k a l n i e m Līgo 
svētki, tādēļ šoreiz konkurss par 
dzērienu ar nosaukumu "Alus". 

Tā vēsture attīstījās ātri, un jau 
iepriekšējās tūkstošgades sākumā 
stingri atšķīra divu tipu alu: Beer un 
Ale. Ja "beer" bija Centrāleiropā po
pulārs fermentētu graudu dzēriens, 
kam smaržai pievienoti apiņi, tad 
"ale" bija Anglijā populārs fermen
tētu graudu dzēriens bez apiņu pie
devas. Ar "ale" apzīmēja dižciltīgā
ko un bargāko gaišo, lai to atšķirtu 
no tumšākā Portera stila alus, kas bi
ja populārs strādnieku vidū. Eiropā 
radās arvien jaunas alus rauga sēnī
tes, kas ļāva alu raudzēt pie zemā
kām temperatūrām. Šāds alus mē
nešiem ilgi nogatavojās aukstās alās, 
un to sauca par larger (toreizējā ter
minoloģijā tas nozīmēja nolikt nost, 
prom). Zinātniskā valodā sakot, alus 
ir fermentēti graudi. Ārpus šīs defi
nīcijas paliek saki (fermentēti risi), 
kvass (fermentēti graudi), ari med
ains (fermentēts medus) un hardci-
der (fermentēta ābolu sula). Par gli-
kozes avotu graudiem kalpo iesals, 
bet rīsiem -Aspergillus oryzae mik
roorganismi, kas aug risu graudos. 
Alus stila pamatā ir tādi vizuāli un 
fizikāli nosakāmi alus raksturlielumi 
kā īpatnējais svars, krāsa, rūgtums 
un alkohola saturs.. īpatnējais svars 
izteikts Plato grādos un svārstās ro
bežās no 1.030 (alus ar mazu kalori
ju un alkohola saturu, piemēram, 
Berliner Weisse) līdz > 1.075 (ļoti 

stiprs alus, tāds kā Doppelbock, Im
perial Stout). Krāsu galvenokārt no
saka iesals un izmantotie graudi, bet 
atsevišķās šķirnēs ari sīrupi un augļi, 
ko liek klāt. Amerikā krāsu mēra no
sacītās standarta mērvienībās SRM, 
bet Eiropā - E B S vienībās. Krāsa 
mainās SRM robežās no 2 (bāli dzel
tenais Belgian White alus) līdz > 40 
(necaurspīdīgs, melns Stout). Alus 
rūgtumu nosaka apiņu komponenta 
"isohumolone" saturs, ko mēra IBU 
(International Bittering Unit) vienī
bās. Rūgtākās alus šķirnes ir Barley-
wine un Imperial Stout (IBU 50 -
100). Alkohola saturs tiek mērīts til
puma vai svara procentos. Parastās 
ikdienas šķirnēs, kā Porters, Stouts, 
Pilsners un gaišais alus, alkohola sa
turs ir 4 - 5 %, bet ļoti stipri skaitās 
Doppelbock, Trippel ( > 7 . 5 % ) . Alus 
stiprums ir atkarīgs no gaisa daudzu
ma rūgšanas laikā. Anglijā galveno
kārt ražo alus šķirnes, kas atšķiras 
ar paaugstinātu skābumu un stipru
mu - ir pieņemts, ka rūgšanai jāno
tiek lielā skābekļa daudzuma klāt
būtnē. Degustēt alu nozīmē salīdzi
nāt, kura no šķirnēm dod lielāku bau
du. Vai bauda ir mērāma objektīvās 
mērvienībās? Ja degustators ir cil
vēks, tad svarīgs ir degustācijas laiks 
(ne vairāk kā pāris stundas dienā), 
labāk no pīkst. I I . 3 0 - 13 . 0 0 , kad ma
ņu orgāni ir atmodušies, vēl nav no
trulināti ar sātīgām pusdienām. Vi
sas salīdzināmās šķirnes jānogaršo 
vienā un tajā pašā laika periodā. Pir
mā nogaršotā alus šķirne vienmēr 
atstāj neliela šoka efektu uz smar
žas un garšas orgāniem, tādēļ, sākot 
degustāciju, mute jāizskalo ar kādu 
līdzīgu šķirni kā tās, kuras tiks de-

gustētas. Svarīga ir alus temperatū
ra. Vislabākais aromāts alum ir pie 
+10° C līdz +15° C. Visām degustē-
jamajām šķirnēm jābūt ielietām pil
nīgi vienādos traukos. Alus krāsu 
vislabāk noteikt saules gaismā, kaut 
gan labāk, ja pirmie iespaidi par krā-

su neietekmē smaržas un garšas sa
jūtas. Putām tiek pievērsta liela uz
manība, tādēļ jācenšas, lai visas de-
gustējamās šķirnes tiktu ielietas glā
zēs pēc iespējas vienādos apstākļos. 
Ja minūtes laikā alus "putu cepure" 
sarūk uz pusi vai vairāk, tad tā jau ir 
slikta zīme. Aromāta noteikšana jā
veic, tikko alus iepildīts traukā, ie
teicams ar aizvērtām acīm, lai labāk 
koncentrētos. Degustators pievērš 

Brīvbiļete uz kinoteātri "Rīga" 
Sveiki, kinomīli! Vēl pirms va

saras aicinām noskatīties filmas, 
bet tagad s v e i c a m iepriekšējā 
konkursa uzvarētā jus , kas sa
ņ e m brīvbiļetes. 

Ķīmijas fakultātes 3 . kursa stu
denti I n n a K u d r j a š o v a , Oļegs 
Dzenītis, Fizikas un matemātikas 
fakultātes studenti Valērijs Pop-
kovs, Raimonds Viļums, Filoloģi
jas fakultātes studente Diāna Au-
ziņa, Juridiskās fakultātes studente 
Anita Kovaļevska. 

Pareizās atbildes ir: 
Galveno lomu tēlotāji filmā "Aus

trumi - Rietumi" in 
1. Oļegs Meņšikovs (krievu emi

grants Aleksejs Golovins); 
Sandrīna Bonnere (sieva - fran

cūziete Mari); 
Tatjana Dogiļeva (lcairniņiene ko

munālajā dzīvoklī). 
2. Franču aktrise Katrīna Denē-

va filmā spēlē franču teātra aktrisi 
Gabriēlu Develē. 

3 . Filmas scenārija autori: 
Rustams Ibragimbekovs, Sergejs 

Bodrovs (seniors), Luī Gardels, Re-
žiss Varnjē. 

Repertuārs no 6 . jūnija: 
"Austrumi - Rietumi" (Franci

ja, Krievija u. c ) . Seansi: 5. - 7. VI 
pīkst. 15 .00,17.30,20.00. 

Polu kinoklubs - 8. VI 
" P u t n ē n s " Seanss pīkst. 19.00. 
Režisors Kristīna Krupska-Visoc-

ka. Lomās: Andžejs Grabarčiks, 
Joanna Sokolovska, Katažina Laņev-
ska. Biļešu cenas - Ls 1.50. 

No 2. līdz 8. VI. Jaunā zāle (Dolby-
Digital) 

Animācijas filmu programma 
bērniem. Režisori: Nils Skapāns, 
Jānis Cimermanis. Lomas ierunā
juši: Laila Kirmuška, Jānis, Kirmuš-
ka, Kaspars Pūce, Pēteris Šogolovs, 
Māris Putniņš. Seansi: pīkst. 12.00; 
13.30. Biļešu c e n a - L s l . 

No 9 . jūnija Jaunajā zālē saks de
monstrēt režisoru Čeņa Kaiges un 
Fei Džao filmu " I m p e r a t o r s un 
slepkava". 

Vēsturiskās drāmas darbība no
tiek III gs. pirms Kristus senās Ķī

nas teritorijā. Tas ir stāsts par Ciņu 
dinastijas pamatlicēju, godkārīgo 
valdnieku Inu Dzenu, kurš sevi uz
skata par debesu sūtni, kam jāizvei
do vienota Ķīnas valsts un jākļūst 
par tās pirmo imperatoru. Lai to pa
nāktu, viņš izvēlas vēl nepieredzētu 
teroru un vardarbību pret visiem, ku
ri, viņaprāt, stājas ceļā likteņa pie
pildījumam. 

Lielā Ķīna izveidojās 221 . gadā 
pirms Kristus. Pirms tam 200 gadus 
ilga t. s. Karojošo valstu periods, bet 
vēl pirms tam, t. s. Pavasara-rudens 
periodā, pastāvēja simtiem mazu, 
savstarpēji naidīgu karaļnamu un 
vasaļvalstiņu. Karojošo valstu perio
dā nostiprinājās septiņas galvenās 
valstis, no kurām spēcīgākā bija Ci
ņa. Tās valdnieks 6is Dzens gan ir 
uzaudzis kaimiņvalstī Džao, un Džao 
princese ir ne vien viņa draudzene 
kopš bērnības, bet ari mīļākā. 

Princese Džao, cerēdama, ka tā
dā veidā palīdzēs Inam Dzenam īs
tenot sapni par Ķīnas apvienošanu, 
izdomā sarežģītu plānu, kā imitēt Ina 

uzmanību gan specifiskām smaržām 
(pirmsfermentācijas produkti), gan 
kopīgajam aromātam (fermentācijas 
produkts), kā ari apiņu smaržai. No 
smaržām degustators iegūst 8 0 % in
formācijas, kas nepieciešama alus 
šķirnes kvalitātes noteikšanai. 

Šoreiz mūsu konkursu atbalsta 
Rīgas alus darītava "Vārpa". Tās vēs
ture sākās brīdī, kad tā bija Josifa 
Heindeļa īpašums - alus darītava, kas 
ražoja iesalu, alu, bezalkoholiskos, 
kafijas un alkoholiskos dzērienus. 
Kādu laiku tā darbojās kā akciju sa
biedrība "Livonija", un tikai kopš 
1957. gada tika dots nosaukums 
"Vārpa". Tagad tā ir moderna alus da
rītava, kas atrodas krāšņā Daugavas 
malā, plašā sortimentā ražo gaišā un 
tumšā alus šķirnes un bezalkoholis
kos iesala dzērienus. Tā kā mūsu 
konkursā var laimēt tikai alu (kasti 
vai iepakojumu), jautājumi tika sa
gatavoti speciāli, lai noteiktu īstus 
alus mīļotājus! 

Un tātad, konkursa jautājumi: 
1. Cik tilpumprocentu alkohola 

satur "Dzintara alus" ? 
a) 3.8%; b) 4.2%; c) 5.0%; 

d)7.0%. 
2. Alus darītava "Vārpa" ir dibi

nāta 
a) 1837. ; b) 1865 . ; c ) 1940 . ; 

d) 1957. gadā. 
3. Cik daudz alus šķirņu ražo alus 

darītava "Vārpa"? 
a ) 8 ; b ) 9 ; c ) 1 0 ; d ) 1 3 . 
4. Kurš no šiem nav gaišais alus? 
a) "Rīgas sevišķais"; b) "Brauner 

Beer"; c) "Livonijā"; d) "Pie Krista
pa". 

5. Kurš alus ir jaunākais "Vārpas" 

slepkavību. Kad "atentāts" tiktu at
maskots, valdniekam būtu pamats li
kumīgi sagrābt kaimiņvalsti Jāņu, 
kas ir lielākais šķērslis Lielās Ķīnas 
izveidošanai. 

Tomēr, pirms šis plāns tiek pilnī
bā īstenots, Ins Dzens uzzina sāpī
gu patiesību par savu izcelsmi. Šī ap
dullinošā atklāsme it kā atmodina 
valdniekā snaudošo aukstasinīga 
slepkavas instinktu, jo viņam ir jā
nogalina katrs, kas varētu kaut ko zi
nāt par viņa īstajiem vecākiem. Ins 
sāk gatavot asiņainu iebrukumu 
Džao mīļotajā dzimtenē, nesaudzē
jot pat mazus bērnus. 

Izliedams nevainīgas asinis, vald
nieks pārkāpj princesei agrāk doto 
solījumu. Kaut gan viņas saites ar 
Inu ir ļoti ciešas, princese nespēj il
gāk pieņemt vai aizstāvēt viņa prag
matisko cietsirdību. Sadarbojoties ar 
kaimiņvalsts Janas galmu un princi, 
Džao tagad patiešām atbalsta karaļa 
Ina Dzena nogalināšanas plānu. To 
veikt uztic Dzinām Ke, kas tiek uz
skatīts par labāko slepkavu. Taču 

alus darītavas sortimentā? 
a) Brauner beer; b) TV-Rīga; 

c) Pie Barona; d) Gadsimta dižalus. 

Atgādinām, ka balvu skaits ir ie
robežots un tās saņems tikai trīs pa
reizo atbilžu autori, kas visātrāk at
sūtīs atbildes nedēļu pēc numura iz
došanas datuma! Savas atbildes sū
tiet uz redakciju Raiņa buh/. 19 ,136. 
telpu vai pa e-pastu: esjtozi-
nu@mail.com 

Bet tagad par mūsu iepriekšējā 
konkursa rezultātiem. Zēl, ļoti žēl, 
bet uzvarētāju nav... Vai nu jautāju
mi bija pārāk grūti, vai nu speciāli 
sūtītas nepareizas atbildes. Tomēr 
gribas atzīmēt vienu dalībnieci, kas 
ir ļoti plaši pazīstama ari citos kon
kursos - tā ir Andžela Pankova, 2. 
kursa komunikācijas zinātņu studen
te. Viņa viena visprecīzāk atbildēja 
uz jautājumiem. Paldies Aleksan
dram Vališevskim, 2. kursa datori-
kas nodaļas studentam par daudz
pusīgām atbildēm un Edītei Leono-
vičai (Alisītei), Ķīmijas fakultātes 4 . 
kursa studentei, kā ari visiem pā
rējiem, kas piedalījās. Diemžēl pēc 
noteikumiem uzvaru piešķirt nevie
nam nevar. Bet pareizās atbildes bi
ja: 1. (c); 2. (b); 3. (a); 4. (a); 5. (d). 

Atgādinām, ka pēc nesaņemtajām 
balvām pēc konkursa ar "Grindeksu" 
jāierodas Mihai lam G o g e l e m un 
Dmitri jam Rjabikovam. 

OĻEGS DZEJMĪTIS. 
INNA KUDRJAŠOVA, 

Ķīmijas fakultātes studenti 

viņš tieši tobrīd ir nolēmis mest mie
ru agrākajai nodarbei. Džao drīz vien 
jūt, ka viņai nav vienaldzīgs šis va
renais karavīrs, un mīlestība ir ab
pusēja. Kad atentāta plāns neizdo
das un Džins Ke tiek nogalināts, 
Džao atgriežas Ciņā pēc viņa līķa. 
Princese pēdējo reizi tiekas ar Inu 
un apsūdz viņu necilvēcīgajās iece
rēs. Karalim ir lemts vienam tālāk 
veidot savu milzu impēriju. 

Šī vērienīgā, episkā filma ar pla
šiem masu skatiem un precīzu vēs
turiskā fona atveidojumu ir līdz šim 
dārgākā Āzijas filma, kaut gan, pro
tams, Holivudā 20 miljoni dolāru tāds 
mērens budžets vien būtu. 

Režisori: Čens Kaige (Chen Kai-
ge), Fei Džao (Fei Zhao). 

Lomās: Džao - Gonga Li (Gong 
Li), Džins Ke -Džan Fengui (Zhang 
Fengyi), Ins Dzens - Li Huedzjans 
(LiXuejian). 

Izmantoti AD Media 
materiāli 

. . .ar "Jumavu" 
Džons Grejs " K Ā I E G Ū T TO, 

K O T U V Ē L I E S " . Tas ir populārās 
grāmatas "Vīrieši no Marsa, sievie
tes no Venēras" autora jaunākais iz
devums personisko panākumu gūša
nai. Grāmatā autors sniedz padomus, 
kā atklāt savas patiesās vēlmes un 
tās īstenot; atbrīvoties no stresa; at
tīstīt sevī nepietiešamību pēc panā
kumiem. 

Grāmatas ievadā autors raksta: 
"Vissmagākais pārbaudījums, kādu 
cilvēkam uzliek dzīve, ir nevis vien
kārši iegūt vēlamo, bet gan joprojām 
vēlēties iegūto." 

Lasot padomus, varam uzzināt: 
kā piepildīt desmit mīlestības tvert
nes, kā pareizi meditēt, kā iegūt ne
pieciešamo, kā iegūt vēlamo, kā 
dziedēt pagātnē cirstu brūci un 
daudz, daudz cita kā vērtīga. 

Te studenti var izlasīt arī par 

"izglītības krīzi: no divdesmit viena 
līdz divdesmit astoņu gadu vecumam. 
Kad bērni atstāj vecāku mājas, lai do
tos uz koledžu, daudzas universitātes 
pilsētiņas kļūst par vietu, kur norisi
nās nākamā pārejas posma krīze. 
Daudzi studenti nezina, ko iesākt ar 
jauniegūto brīvību. Viņi nav pieradu
ši pie pašdisciplīnas." 

Iepazīstināšanu ar šo vērtīgo grā
matu beigšu, citējot nobeiguma vār
dus. 

"Jums ir palaimējies, ka dzīvojat 
tieši šajā laikā. Jums ir daudz lielā
kas iespējas piepildīt savus sapņus 
nekā iepriekšējām paaudzēm. Iz
mantojiet tās un ar katru dienu pie
tuvojieties savam mērķim vismaz 
par vienu soli. Vienmēr paturiet prā
tā, ka jūs šajā pasaulē neesat vien
tuļš un kāds pēc jums ilgojas. Jūs 
kāds mīl, un kādam jūs nozīmējat ļoti 

daudz. Lai Dievs jūs svētī!" 
"Ir tādi vārdi latviešu literatūrā, 

kuri aizsāk apziņā neizbēgamu, glu
ži ķīmisku rakciju. "Miglā asaro 
logs..." Nebūs vis daudz tādu latvis
ki runājošu cilvēku, kuriem, izdzir
dot šos vārdus, dvēsele neiekņudētos 
un gluži automātiski nesarosītos pre
tī: "Tikai tevi..." ČAKS. 

Reti kuram dzejniekam dots tik 
laimīgs liktenis ar saviem vārdiem ie
rakstīties tautas dvēselē. Pie tam ie
rakstīties ar mīlestību. Un mīlestība 
pret dzejnieku A. Čaku šķiet gluži vai 
beznosacījumu - atkal un atkal pa
audzes viņu atklāj un pieņem par sa
vējo. Čaku lasa pat tie, kuri dzeju ne
maz nelasa, viņu citē gan elitāros sa
ietos, gan parastās mājas ballītēs. Ar 
Čaku vienkārši dzīvo." Tā raksta An
dra Ķonste - pilsētas zēna Aleksan
dra Čadaraiņa dzejas izlases "DVĒ

S E L E KABATĀ" sastādītāja. 
"Naktīs siltās, kad kopā ar kaislī

bām 
Gaiši iedegas lampas un mirdz 
Pāri jumtiem, kur nododas vaislī-

bām 
Kaķu pāri un dakstiņi ņirdz. 
Viens es izeju ielās un laukumos 
Smagu sirdi kā ormaņu zirgs, 
Kur zem kokiem, kas vasaras 

plaukumā, 
Virmo blēžu un sieviešu tirgs." 

Paldies par atsaucību uz ie
priekšējo konkursu. Pareizās at
bildes: 

1. "Jumavā" izdotās latviešu mī
las lirikas antoloģijas pirmās daļas 
nosaukums ir "Plīvurdeja un Bezdi
benis." 

2. Nikolaja Evansa romāns "Zir
gu vārdotājs" tulkots 36 valodās. 

3. Grāmatas "Sekmīgas mācīša
nās noslēpumi" vāka noformēju
mam izmantota Rupina fotoaģentū-
ras Latvijas filiāles fotogrāfija. 

4. Citēto dzejas rindu autors ir A. 
Čaks. 

Pareizi atbildējusi un balvu - grā
matu no "Jumavas" - saņem Anita 
Kovaļevska. 

Šoreiz gaidīsim jūsu vēstules ar 
ierosinājumiem grāmatu apskatu 
veidošanai - ko jūs vēlētos uzzināt, 
kādus redzēt grāmatu apskatus, kas 
patika/nepatika. Un vēl, uzrakstiet 
savu grāmatu "TOP5" . Interesantā
ko vēstuļu autori saņems balvas no 
"Jumavas". 

Pēc grāmatas "Sarauj, Latvija!" 
ierodamies gaidām I n e s i S v a r c -
bergu un Sinti ju Puāt i 

ZANE STRODE 

mailto:nu@mail.com
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ES RAKSTU UN LASU 

I Mūsdienu amerikāņu dzeja 
•Svešvalodu fakultātē Iz grāmatniecības vēstures 

18. mai jā savu dzeju Svešvalodu fakultātē lasī ja amer ikāņu 
dzejnieks Michael Poage 

Sarmīte Inberga, 
Bioloģijas fakultāte 

*** 

Nebaidies 
No nakts vilinošā 

Melnuma 
Nebaidies 

Šai naktī palikt kopā 
Ar zvaigznēm 

Melnām koku galotnēm 
Un paiet pretī mēnesim 

Pā tā taku 
Ezerā 

Nebaidies 
No pūču klaigām naktī 

Ne tevi viņas meklē 
Tavas bailes 

Kuras salasīs kā ērkšķu žagariņus 
Un savīs savu tavu baiļu ligzdu 

Baidies vientulības ledus aukstā 
skūpsta 

Baidies zvaigznēm dziestot 
Rītā pamosties 
Baidies akluma 

Ja jūti, ka tev blakus 
Kā maza zvaigzne mīlestība 

Uzplaiksni 

Evija Purina, 
Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultātes 3. kursa studente 

Manai mammai 

Ir lietas mūžīgas un nemainīgas: 
Sai pasaulē pat mušas darbs ir 

svēts. 
Un nedrīkst brīnumu ar prāta 

spēku traucēt, 
Un gliemi steidzināt - pat tas 

būs grēks. 

Ir lietas vērtīgas un paliekošas: 
Dc vārds caur Tavām lūpām skan 

kā glāsts. 
Un galva noglaudītā vēl deg jū

tu gunīs. 
Un klusais 'mī lu ' ir mans laimī

gākais lāsts. 

Ir lietas svētīgas un tālejošas: 
Sirds nevar Tev pret mani aiz

vērties. 
Var tikai dzīvot. B ē r n a sapni 

auklēt 
Līdz augšu es un alkšu spārnos 

izplesties. 
Paldies... 

Latvi jas Universitātes Biblio
tēkas Reto izdevumu fonda jaun
ieguvumu izstāde šoreiz veltīta 
g r ā m a t a i un g r ā m a t n i e c ī b a i . 
Emocionālā izstāde uzrunā ikvie
nu, k a m tuvs iespiestais vārds. 

Izdevums "Latviešu grāmata" ie
skatu latviešu grāmatniecībā sniedz 
vāciski. Monogrāfija "Grāmata par 
grāmatnieku Jāni Rozi" veltīta ievē
rojamajam latviešu grāmatizdevē-
jam, sniedzot bagātu izziņas mate
riālu par vienu no šīs nozares celm
laužiem Latvijā. Otrs izdevums vel
tīts citam izcilam latviešu grāmatiz-
devējam - Ansim Gulbim. 

Ar faktu bagātību izceļas ari grā
mata "Rīgas pilsētas bibliotēkas un 
tās grāmatu vēsture". 

Viens no unikāliem materiāliem 
ir Helsinku universitātes bibliotēkas 
dāvinājums - katalogs par šīs biblio
tēkas rīcībā esošajām latviešu valo
dā izdotajām grāmatām laikā no 

1820. līdz 1917. gadam. Pavadvēstu
lē (tā rakstīta skaistā latviešu valo
dā) virsbibliotekārs Esko Hakli pa
skaidro: "Helsinku universitātes 
bibliotēkai pieder vairāki speciāli 
krājumi ar vēsturisku nozīmi. Dau
dzi no tiem ir ari no starptautiskā re-
dzesviedokļa vienreizēji. Bibliotēkas 
nodoms ir: publicēt iespiestu kata
logu par katru krājumu un šādā vei
dā padarīt vērtīgo materiālu pētnie
kiem vieglāk pieejamu nekā līdz šim. 

Bibliotēkai ir bijusi laime iegūt sa
vā rīcībā gatavu, izstrādātu katalogu 
par savu Lettonica krājumu, kas sa
stāv no literatūras latviešu valodā no 
1820. Edz 1917. gadam. Līvija Vīto-
liņš, dzīvojoša Gēteborgā, uz savas ie
rosmes un intereses pamata ir izstrā
dājusi Lettonica krājuma katalogu, kā 
ari to nodevusi bibliotēkai bez atlīdzī
bas publicēšanai. Katalogu publicē tai 
veidā, kādā to sastādītāja nodevusi 
bibliotēkai. Pateicoties plašiem un pa
matīgiem pētījumiem Līvijai Vītohņš 

laimējies atklāt vairākus tūkstošus 
pseidonīmu un signatūru, kas lieti de
rēs krājuma lietotājiem. 

Kad katalogs ir gatavs, Helsinku 
universitātes bibliotēka izsaka Līvi
jai Vītoliņš lielu paldies kā par kata
logu, tā par patīkamo un rezultātiem 
bagāto sadarbību, kāda bijusi kata
loga izstrādāšanas laikā." 

Iegūts izdevums par Apsīšu Jē
kabu sērijā "Latvju izcilus darbinie
ki", kā arī Andreja Pumpura Raksti 
un Rīmju hronika. Mūsdienu kultū
ras procesu kontekstā saistoša ir 
Zentas Mauriņas grāmata "Eiropa, 
Latvija - kultūras dialogs". 

Jaunieguvumu klāstā savrup stāv 
Līvijas Brantas darbs "Latviešu sie
viete". Mums izsenis raksturīga cie
ņa pret sievieti, un tautas sūrā vēs
ture veidojusi viņu gudru, stipru, par 
sevi pastāvēt varošu. Lai šīs grāma
tas spēks un optimisms noder šodien. 

VIJA APINITE 

Par kāda mūža guvumu 
Latvi jas Universitātes Biblio

t ē k ā a t k l ā t a m ū s u t r i m d a s 
rakstnieka J ā ņ a Klīdzēja piemi
ņas izstāde. Nesen no Amerikas 
mūs sasniedza ziņa, ka ievēroja
m a i s latviešu prozaiķis devies 
mūžības ceļos. 

Izstāde, kuru veidojušas Biblio
grāfijas nodaļas darbinieces Liāna 
Langrāte, Baiba Bērziņa un Dagnija 
Dāldere, dod ne tikai iespēju vienkop 
redzēt Jāņa Klīdzēja grāmatu klāstu, 
bet ari ieskatīties literatūras speciā
listu vērtējumos. Andris Vējāns ap
jomīgajā apcerē "Griezes kliedziens 
līdz debesīm" lūko apjaust rakstnie
ka saknes novadā, tautā, zemē. Savu 
skatījumu par Jāni Klīdzēju pauž Bro
ņislavs Tabūns, Janīna Kursīte publi
cējusi atmiņas par tikšanos ar 
rakstnieku. Savukārt Ilonas Salcevi-
čas nelielajā apcerē akcentētas Jāņa 
Klīdzēja daiļrades pamatstīgas: Lat
gale kā katolisks, no pārējās Latvijas 
atšķirīgs novads ar savu īpatnu vēs

turi un savdabīgiem cilvēku rakstu
riem. Tie ir 30. gadu latgalieši, kuri 
no Jāņa Klīdzēja darbiem mūsos no
raugās kā dzīvi - ar sapratni un mī
lestību attēloti. 

Otra Jāņa Klīdzēja daiļrades šķaut
ne ir cilvēki un viņu likteņi mūsdie
nu Amerikā, jo šeit rakstnieks nodzī
voja pusgadsimtu, labi iepazīstot sa
vu mītnes zemi. 

Jānis Klīdzējs dzimis Viļānu pagas
tā 1914. gadā. Viņa dzīve pirmskara 
Latvijā iezīmējās ar lauksaimniecības 
studijām Latvijas Universitātē. Tie
sa gan, darba dzīve 30. gados saistī
jās nevis ar studijās apgūto, bet ar žur
nālista darbību. 

1944. gadā, sarkanarrnijai otrreiz 
tuvojoties Latvijai, Jānis Klīdzējs de
vās trimdā uz Vāciju, bet kopš 1950. 
gada dzīvoja ASV Šajā tik tiešām lie
lo iespēju zemē uzņēmīgais latvietis 
ieguva otru augstāko izglītību, kļū
dams par Kalifomijas universitātes 
maģistru klīniskajā socioloģijā. Šajā 
pašā augstskolā Jānis Klīdzējs devi

ņus gadus nostrādāja par mācībspē
ku, ilgu laiku strādāja par sociālpsi-
hologu psihiatriskajā slimnīcā. Attēls 
mums rāda Jāni Klīdzēju ar kundzi 
skaistā dārzā pie pašu mājas, tātad 
Amerikā. Daudz, ilgi un pamatīgi strā
dājot, viņš kļuva par atzītu un pietie
kami atalgotu speciālistu vēl kādā jo
mā, līdzās rakstnieka darbam. 

Nu ari trimdā uzrakstītais radis ce
ļu atpakaļ uz dzimteni un piepulcē
jies pirmskara Latvijā izdotajam. Grā
matu klāsts bagāts: "Jaunieši", "Zilie 
kalni", "Grēks uz pusēm", "Neraudi, 
ja nepārnākšu", "Dzīvīte, dzīvīte", kā 
ari daudzas citas romānu un īsprozas 
grāmatas. Un, protams, viena no Jā
ņa Klīdzēja daiļrades spožākajām vir
sotnēm - "Cilvēka bērns" - aizkusti
nošs stāsts par mazo Latgales zēnu 
Boņuku, viņa pārdzīvojumiem un ce
rībām, bērna acīm ieraudzīto pasauli. 
Noslēdzies bagāts, mūsu kultūru ba
gātinošs mūžs. 

VIJA APINĪTE 

Rast pašam savas atbildes 
Uz dažiem morāles un ēt ikas 

j a u t ā j u m i e m n e s e n i z d o t a j ā s 
grāmatās atbildes m e k l ē zināt
n iek i , r a k s t n i e k i , māks l in iek i , 
teologi... Teologa un rakstn ieka 
J u r a R u b e ņ a un m ā k s l i n i e k a 
M ā r a S u b a c a kopdarbā tapusi 
viņu k ā r t ē j ā g r ā m a t a "Dīvainā 
karaļvalsts j e b S t ā s t s par kāda 
b r u ņ i n i e k a d z ī v i " . K a t r a no 
īsajām, koncentrēta jām nodalām 
" a i z ķ e r a s " apzina, b e t prātā vis
vairāk paliek gaiša spīta pilnā at
ziņa: " B ū t laimīgam tādam, kāds 
tu esi , labi zinot, k a kaut k a s tu 
n e e s i " 

ASV speciālista D ž o n a H e m -
frīza grāmata " K ā vadīt cilvēkus 
d a r b ā " orientēta gan uz tiem, kas 
nolēmuši apgūt menedžmenta pa
matu, gan uz tiem, kas tikai vēlas uz
labot savas attiecības darba ko
lektīvā. Ļauts vērtēt dažādu me
nedžeru rīcību un secināt, kura no 
tām ir optimālākā. Doti padomi, kā 
cilvēkus motivēt darbam, kāpēc tos 
vai citus amata pienākumus kādam 
deleģēt, kā palikt par paša izraisīto 
pārmaiņu saimnieku. 

Egi l s Lukjanskis romānā "Pr i -
v ā t t i e s n e s i s " risina filosofiskas 
pārdomas par dzīvību un nāvi, par 
dzīves jēgu. Kāds noziedznieks, ne-
sastopot mājās tiesnesi, kuram grib 
atriebties par spriedumu, izvaro un 
nogalina gan šī Temīdas kalpa sie
vu, gan piecgadīgo meitiņu. Spraigi 

risinās sižets, kurā saķeras dažādi 
viedokļi par un pret nāvessodu. Vai 
vispār ir iespējams taisnīgs sods un 
atriebība? - jautā rakstnieks, atbildi 
atstājot katra paša ziņā. 

"Katra cilvēka dzīvība un dzīve ir 
tik unikāls notikums ne tikai uz šīs 
Zemes, bet droši vien ari Visumā, un 
nupat sāku stipri šaubīties, vai 
cilvēks vispār drīkst otram cilvēkam 
spriest tiesu? It sevišķi, ja šis tiesas 
spriedums, vienalga, valsts vai indi
viduāli pasludinātais, ir nepārsū
dzams un cilvēkam atņem pašu dār
gāko, kas viņam pieder, - dzīvību," 
raksta autors. 

D ž i n s L a n d r o m s grāmatā 
" T r ī s p a d s m i t v ī r i e š i , k u r i iz
m a i n ī j a p a s a u l i " mēģinājis ie
raudzīt kopīgo ģeniālajos cilvēkos. 
"Man nav īpaša talanta, es vienkārši 
esmu ļoti zinātkārs," - par sevi ir tei
c is viens no visu laiku ievēro
jamākajiem zinātniekiem Alberts 
Einšteins. Nenoliedzami - zinātkāre 
piemīt visiem neordināriem cil
vēkiem. Un noteikti ari paradoksāla 
domāšana. Viens no X X gadsimta iz
cilākajiem māksliniekiem Pablo Pi
kaso ari ir paraugs paradoksālai 
domāšanai gan dzīvē, gan mākslā: 
"Māksla - tā nav patiesība, māksla -
tie ir meli, kuri palīdz mums saprast 
patiesību." 

Grāmatas autors analizē vairākus 
faktorus, kuri nosaka un veido neik
dienišķu personību. Laikam jau 
taisnība rietumnieciskajam uzska

tam, ka pārlieku ilga "aizsēdēšanās" 
vecāku siltajā azotē apslāpē at-
bildētspējīgas un patstāvīgas per
sonības veidošanos. Ikviena dzīves
vietas maiņa spiež domāt par savu 
fizisko izdzīvošanu, dibināt jaunus 
kontaktus, dod jaunu pieredzi, to
starp ari garīgo. 

Vairākiem visā pasaulē pazīsta
miem uzņēmējiem ari viņu tēvi ir bi
juši uzņēmēji. Vai pakāpšanās uz 
tēvu pleciem, lai ietu tālāk? Garīgā 
ziņā noteikti, jo vecāku parauga lie
lo lomu diezin vai kāds noliegs. Tāpat 
brīnišķīgo iespēju mācīties no paša 
tuvākā cilvēka veiksmēm un ne
veiksmēm. 

Liela un būtiska šīs saistoši uz
rakstītās grāmatas tēma ir par sie
viešu ietekmi uz pasaules izcilo per
sonību veidošanos. Sievietes kā 
v'rzītājas, veidotājas, rosinātājas uz 
lieliem darbiem... 

Iluzori domāt, ka teicamnieki 
skclā noteikti kļūs teicamnieki 
dzīvē. Vēlāko izcilnieku vidū ir gan 
tādi, kuri skolā mācījušies izcili, gan 
tādi, kas uzskatīti par slinkiem un 
neapdāvinātiem. Par Čarliju Čaplinu 
ir daudz rakstīts, viņa izcilajām ki-
nolomām veltītas analīzesvvisās pa
saules kiroenciklopēdijās. Šoreiz LU 
Bibliotēkā nonākusi grāmata, kurā 
izcilais kinoaktieris un režisors par 
savu bagāto dzīvi stāsta pats. Čaplins 
vienlīdz spilgti stāsta par kolēģiem, 
ar kuriem kopā filmējies, un par sie
vietēm, kuras mīlējis. Grāmata ir 

bagātīgi ilustrēta, ievērojamo "mazā 
cilvēka" tēla radītāju redzam gan 
ģimenes lokā, gan augstākās sa
biedrības saietos. Foto iemūžinājis 
filmu studiju, kuru Čaplins savulaik 
uzcēla Holivudā. 

Daudzveidīgas mākslas 
grāmatas 
Enciklopēdiskajā izdevumā 

"Krievu rnākslinieki" sniegts plašs 
izziņas materiāls par spilgtākajām 
mūsu kaimiņvalsts personībām 
tēlotājmākslā. Krievu mākslai veltīta 
ari grāmata, kurā var iepazīties ar 
modernismu arhitektūrā, glez
niecībā, grafikā. Bagātīgi ilustrēts iz
devums par Vatikāna muzeju iznācis 
sērijā "Pasaules dižie muzeji". 

Klajā laistas vairākas grāmatas 
sērijā par pasaules ievērojamākajiem 
komponistiem - Rahmaņinovu, Pa
ganini, Mocartu, Šostakoviču un De-
bisī. 

Daiļliteratūra dažādām 
gaumēm 
Tiem, kuri ir memuārliteratūras 

cienītāji, iesakāmi A. Moruā sais
tošie memuāri. 

Turpinot pirmskara Latvijā po
pulāro sēriju "Lata romāns", iz
nākusi A n d r a P ū r i ņ a grāmata 
"Mīla un naids Livoni jā" . Tajā at
ainoti notikumi 1555. gadā Livonijā. 
Galvenais varonis, Rīgas Vīna un 
alus nesēju brālībai piederošais as-

toņpadsmitgadīgais Janka Lielmutis, 
tiek ierauts noslēpumainu notikumu, 
ari politisku intrigu virpulī, bet pats 
galvenais - viņš satiek Zani, savu 
mīlestību. 

"Lata romāna" sērijā iznācis ari 
Li jas Br idakas darbs "Aizvējš pie 
j ū r a s " . Tajā attēlotās cilvēku at
tiecības sākotnēji šķiet idilliskas, 
taču nodarbošanās ar lauku tūrismu 
mājas saimniekus saved kopā ar vis
dažādākajiem ļaudīm, un kāds gan 
tad vairs idilliskums. Saistošs un 
vienā elpas vilcienā izlasāms ir Evas 
Mārtužas darbs " I z r a v ē t ā s irds" , 
par kuru autore teikusi, ka tas ir 
romāns, bet varbūt dienasgrāmata 
no pagājušā gada 17. decembra līdz 
šāgada 15. jūnijam. Rakstniece zīmē 
skaudru, publicistisku un atpazīsta
mu 90. gadu Latvijas ainu, kuras 
centrā - jauna, savās problēmās sa
pinusies sieviete. Viņa cenšas dzīvot 
saskaņā ar sevi un savu sirdsapziņu, 
pasargāt savus bērnus no ļaunuma. 

Ja c ienāt mūsdienīgu, psiho
loģiski izsmalcinātu literatūru, tad 
Milāna Kandera darbs "Nepane
samais esības vieglums'' ir jūsējais, 
jo skar visbūtiskākos cilvēka eksis
tences jautājumus. 

VIJA APINĪTE 

("UA" saka lielu paldies V. Apinītei 
par neskaitāmajām publikācijām) 
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ilgi. S ā k u m ā lēni. a r g a r ā m 
strādnieku pīppauzēm. tad ar
vien ā t rāk un satrauktāk. jo . kā 
zinām, 1 8 . maijā Rīgā s a r a d ā s 
E R A B dalībnieki. Bez strādnie
ku pūlēm n e mazums galvu lau
zījuši ar i arhitekti , tehniskie uz
raugi un darbu vadītāji. 

No Universfcāteš puses galve
nais darba līgumu slēdzējs un 
pārraudzītājs bija un ir direk 

T*. Peičs. 

Pirms oficiālās atfclašanas L U va
dība tikāqZxemonta un rekonstruk
cijas procflsa iesaistītajiem. Kopējā 

I I lini i i ļ i ļ l iii i ka paveiktais vēr-

m u slēdzējs ur 
ia un ir direktors 

atklāšanas LLTva 

tējams labi un piešķirtie līdzekļi ia-
Hetoti pUnvērogi. Tika noraidīta ideja 
par speciālas uzbrauktuves izbūvi in
valīdiem, bet tas bija izdarāms reizē 
ar ieejas kāpņu remontu. Jāatzīmē 
fakts, ka leģendārās kāpnes nebija 
pārtaisītas vairāk kā 100 gadus. 

16. maijā LU galveno ēku iesvē
tīja Teoloģijas fakultātes dekāns mā
cītājs Juris Cālītis. Viņš vēlēja DieSļ 
va svētību ēkai un tās iemītniekiem,, 
kā ari gudrību un saprātu, tajā stu
dējot un strādājot. 

Fotoreportāžu veidojuši 
TOMS GRĪNBERGS (foto) un 

ILZE BRINKMANE (teksts) 

No kreisās: J.Cālītis, rektors J.Zaķis, prorektori 
I.Lacis un J.Krūmiņš 

Mums arī viss patīk! Lai kaut ko a p s l ^ p u ^ ^ 
līdzekļu man nav žēl - savām pavadonēm -
kundzei un sekretārei Lilijai Krekaus un ārējo 
sakaru daļas vadītājai Alīnai Gržibovskai 
priecīgs atzīstas LU kanclers RFricbergs 

> 

LU direktors A.Peičs noslēdz 
sadarbības līgumu 

Nav jau slikļl; bet ceram, ka nauda netiks 
taupīta ar i n i c ī b u procesam - atgādina LU 
mācību prorektors J.Krūmiņš, un viņam klusējot 
piekrīt Medicīnas fakultātes dekāns U.Vikmanis 

Studiju daļas vadītāja L.Spruģe 

Es būtu mēģinājis realizēt vismaz vēl trīs projektus 
- rektora kundzi un LU juriskonsulti A.Zaķi ne pa 
jokam informē zinātņu prorektors I.Lācis 

Finanses jau nu tērētas ar vērienu - no darba 
pienākumiem pat dāmu sabiedrībā nespēj 
"atslēgties" LU Senāta budžeta komisijas 
priekšsēdētājs O.Judrups 

No kreisās: Arhitektūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas vecākais speciālists A. Holcmanis un 
"Birojs - 2000" tehniskais uzraugs V. Pūriņš 

Kad darbi pabeigti, droši var 
iedzert kādu ugunīgāku dziru -
pārliecināti LU inženieris 
J.Lazdiņš un LU direktora 
vietnieks J.Kaugars 

"Lai mani nīst, lai mani 
nievā.. .", beidzot es dejoju un 
dziedu - pirmsstudiju sektora 
vadītājai Astrai Kravčenko tiek 
LU direktora A.Peiča atklātība 
un neviltotais prieks 

skaistumkopšanas salona speciālisti ir gatavi palīdzēt kļūt pievilcīgākiem 

Tuvojas izlaidumi, tādēļ laicīgi piesakieties 
vakara frizūru veidošanai un make-uŗk 

\±7 Kā ari aicinām izmantot kosmetologa, 
manikīra, pedikīra un solārija 
pakalpojumus! 
Netiks aizmirsti ari vārda dien 
gaviļnieki - viņu vārdu svētkos 
pakalpojumiem - 21 % 

x±r LU studentiem, mācībspēkiem un 
darbiniekiem, uzrādot apliecību, 
joprojām cenu atlaides! 

Adrese līdzšinējā: Arhitektu ielā 1 (blakus LU 
Lielajai ēkai), telefons: 7212327 

3veī 4 Jlri V. 

Zinai! 

u n i v e r s i t ā t e s 
avīze 

(Iznāk katru otro otrdienu) 
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