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11 . oktobris bija īpaši svinīgs, jo Universitātē vieso
jās Grieķijas Republikas prezidents KONSTANTĪNS 
S T E F A N O P Ū L O S (Constantinos Stephanopoulos) un 
Atēnu universi tātes rektors G E O R G S BABINIOTIS 
(George Babiniotis). 

Augstie viesi tikās ar LU vadību un mācībspēkiem. Tik
šanās laikā grieķi negaidīti piedāvājuši piešķirt piecas sti
pendijas LU studentiem, kas nākamvasar varēs studēt Grie
ķijā. Tika apspriesta sadarbība bioloģijā, medicīnā un citu 
zinātņu jomās. Grieķijas viesi bija pārsteigti par Latvijā izdo
tajiem sengrieķu filozofu tulkojumiem, ko veikuši LU mā
cībspēki. Tika pārrunāti arī dažādi kultūras un vēstures ko
pējie projekti ar Universitāti un Latvijas Zinātņu akadēmiju. 

ļ Ar runu uzstājās arī akadēmiķis J.Stradinš, un tikšanos vadīja 
''prof. M.Kūle. 

Paredzams, ka līdz šāgada beigām LU un Atēnu univer-
f sitāte noslēgs sadarbības līgumu. Atēnu universitātē mācās 

90 tūkstoši studentu. Tajā strādā 2000 pasniedzēju, no ku
riem puse darbojas medicīnā. Latvijas Universitāte vēlas 
sadarboties ar Atēnu augstskolu tieši medicīnas jomā. 

Tikšanos vērtē rektors prof. I.Lācis: 
"Faktiski mēs ieguvām vairākus "rīkus" darbībai nākot

nē. Pirmkārt, Klasiskās filoloģijas programmas pārstāvji no
dibināja, manuprāt, ļoti jaukus kontaktus ar Atēnu universi
tāti, kuras rektors arī ir filologs. Otrkārt, mēs vienojāmies 
strādāt pie sadarbības līguma plašākā jautājumu frontē. Vi
ņiem ir ļoti labi attīstīta medicīna, un puse no universitātes 
mācībspēkiem ir medicīnā. Kopumā šo iespēju tikties ar grie
ķu kolēģiem vērtēju pozitīvi. Ari akadēmiskā diskusija, ku
ra bija veltīta Grieķijas prezidentam, izvērtās interesanta, 
un tās laikā atklājās, ka mūsu kolēģe Ilze Rūmniece ir per
fekta grieķu filoloģijas speciāliste. To atzīmēja gan prezi
dents, gan ari universitātes rektors un citi klātesošie. Viņus 
pārsteidza Ilzes Rūmnieces runa - par to viņai liels paldies! 
Prezidents savukārt pēc izglītības ir jurists^ un bija jūtama rviņa ieinteresētība par akadēmisko dzīvi, izglītību un it īpaši 
jau par augstāko izglītību - līdzīgi kā Latvijas prezidentei." 

GATIS DILANS 

I lzes R ū m n i e c e s r u n u las ie t un n o t i k u m a foto-
apskatu lūkojiet numura Interneta versijā -

Izdod grāmatu par cilvēktiesībām 
2 9 . septembri notika Latvijā pirmās cilvēktiesību 

g r ā m a t a s "Cilvēktiesības pasaulē un Latvi jā" a tvēr
šanas pasākums, kurš tika svinēts mājīgajā Reiterna 
namā. G r ā m a t a domāta studentiem, speciālistiem un 
vienkārši interesentiem, tās veidošanā piedalījās k ā 
juristi, t ā arī sociālo zinātņu speciālisti. Grāmatas tap
šanu finansiāli atbalstīja EDSO misija Latvijā, E D S O 
Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību birojs Var
šavā un Sorosa fonds - Latvija, bet pajumti visiem or
ganizatoriskajiem un tehniskajiem darbiem sniedza 
LU Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūts. 

K ā centrālais dzinējspēks šajā projektā darbojās grā
m a t a s zinātniskā redaktore , bijusī L U Cilvēktiesību 
institūta direktore un L U lektore Dr. iur. INETA ZIE-
M E L E (pašlaik strādā Eiropas Padomē) . Neskatoties 
uz savu aizņemtību, Ineta laipni piekrita sarunai par 
jauno grāmatu, ar to saistītām aktivitātēm un cilvēk
tiesībām plašākā skatījumā. 

- Paldies, k a atradi laiku sarunai, k ā ari, protams, 
apsveicu a r g r ā m a t a s iznākšanu! Vai t u īsumā nepa
stāstītu, kā tapa g r ā m a t a un k ā tu iesaistījies šajā pro
jektā , esot prombūtnē? 

- Šis projekts sākās vēl tad, kad es strādāju LU Cilvēktie
sību institūtā. Faktiski jau sen, studējot un interesējoties par 
šo problemātiku, man likās, ka šāda grāmata būtu ārkārtīgi 
vajadzīga, ņemot ari vērā mūsu niecīgo grāmatu tirgu juridis
ko un sociālo zinātņu laukā. Acīmredzams bija fakts, ka grā
mata bija jāraksta. Protams, ņemot vērā Latvijas realitāti, ir 
vieglāk īstenot šādu projektu, saaicinot autoru kolektīvu. Au
toru kolektīva pamatbāze nāca no Cilvēktiesību institūta -
mani kolēģi Mārtiņš Mits un Ineta Tāre, kā ari Eiropas cilvēk
tiesību tiesas tiesnesis Egils Levits. Mēs ari aicinājām pieda
līties cii /ēkus no Latvijas Etnisko studiju centra - Nilu Muiž
nieku un viņa kolēģus. Faktiski mēs sākām strādāt jau 1999. 
gada pavasarī, jo tad EDSO šo projektu apstiprināja un iede
va finansējumu, bez kura šī grāmata nevarētu iznākt. Tapa 
katras nodaļas vai apakšnodaļas pirmais variants. Pēc tam 
sākās visu šo atsevišķo nodaļu likšana kopā. Mana ideja bija 
taisīt šo darbu kā viengabalainu pētījumu un nevis kā rakstu 

bas veidošana gan 
satura, gan stila zi
ņā, kas man un 
manai asistentei 
Irēnai Makarei , 
un literārajai re 
daktorei Mārai 
Melnei aizņēma 
gandrīz vēl vienu 
gadu. Jebkurā ga
dījumā tā visa re
zultātā jums šo
dien ir grāmata! 

- Vai rediģēji 
šo g r ā m a t u a r 
Interneta starp
niecību? 

-Jā. Nodaļas ti
ka man piesūtītas 
pa e-pastu, jo pa
gājušā gada vasa
rā es pārcēlos uz 
Strasbūru. Visi 
strādājam digitālā vidē. 

- "Universitātes Avīze" vēl s a m ē r ā nesen intervēja 
L U J u r i d i s k ā s fakultātes s tudentus , kuri piedalījās 
prestižajās Teldera Starptautisko tiesību spēlēs. Viņi 
izteica pateicību par palīdzību, ko t u viņiem sniedzi, 
izmantojot e-pastu.. . 

- Jā, tie bija četri studenti, kuri uzvarēja fakultātes līmenī, 
tādējādi veidojot nacionālo komandu. Būtībā man bija ari ie
spēja pastrādāt ar komandu šeit Rīgā, kad biju savās darba 
darīšanās. Tad vēl, tā kā es ik pa brīdim pasniedzu Lundas 
universitātē Zviedrijā, tad bija iespēja noorganizēt komandas 
vizīti Lundā, lai viņi kādu laiciņu pastrādā bibliotēkā. Savu 
laiku plānoju tā, ka pati biju tur tieši tad, varēju ar komandu 
pastrādāt. Komandai bija pieejama mana e-pasta adrese, ja 
radās jautājumi. 

Dr. iur. Ineta Ziemele 



2 
universitātes 

avīze 
OTRDIENA, 17. OKTOBRIS, 2000. GADS 

TELEGRĀFA STILA 

10 5.oktobris, LETA. AS "Hotel 
nvestments" akcionāri nolēmuši 
lodot Latvijas Universitātes rīcībā 

5 0 % uzņēmuma akciju, lai kopīgi 
realizētu viesnīcas "Rīga", kas at
rodas Rīgā, Aspazijas bulvāri 22, 
privatizāciju. Pār to aģentūru L E 
TA informēja AS "Hotel Invest
ments" prezidents Gints Melnalk
snis. 1998.gadā noslēgtais kopīpa
šuma līgums starp zemes Aspazi
jas bulvārī 22 īpašniekiem pare
dzējis sadarbību pirmpirkuma tie
sību izmantošanā nekustamā īpašu
ma privatizācijai. AS "Hotel Invest
ments" pēc 5 0 % akciju nodošanas 
LU turpināšot ar kopīpašuma līgu
mu aizsākto veiksmīgo sadarbību. 
Turpmāk visas darbības, kas saistī
tas ar nekustamo īpašumu Aspazi
jas bulvāri 22 - viesnīcas "Rīga" pri
vatizāciju, veikšot AS "Hotel In

vestments". Jau ziņots, ka LU iz
sludinātajā konkursā par padomnie
ka pienākumu izpildi nekustamā 
īpašuma Aspazijas bulvāri 22 - vies
nīcas "Rīga" ēkas - privatizācijas 
jautājumos par piemērotāko ir atzī
ta S IA " P r i c e w a t e r h o u s e Coo
pers". Padomniekam privatizācijas 
jautājumos būs jāsniedz konsultā
cijas viesnīcas "Rīga" ēkas priva
tizācijas procesā un jānovērš ie
spēja apstrīdēt LU pirmpirkuma 
tiesības. 

0 3.oktobris, LETA. Joprojām 
notiek aktīvs darbs, veidojot stu
dentu "Radio KNZ" ("Kosmosa no
slēpumu zinātāji"), un, visticamāk, 
jaunais radio varētu uzsākt savu 
skanējumu novembrī, nevis šomē
nes. Par to aģentūru LETA infor
mēja Radio programmu direktors 
Madars Strandiers. Līdz ar to arī 

svinīgā "Radio KNZ" atklāšana ne
notiks 28.oktobri, kā bija plānots, bet 
gan novembri. Tomēr, kas attiecas 
uz LU līdzdalību šajā projektā, tad 
pēdējās ziņas ir tās, ka LU savu fi
nansējumu ir atsaukusi, jo, kā in
formēja rektors prof. Ivars Lācis, 
tad projekta organizētājs SLA "Stu
dentu Radio" ir atteikusies no sa
darbības ar LU ("Universitātes Avī
z e s " piebilde 09.10.2000.) . 

0 6.oktobris, LETA. Latvijā nav 
nabadzības tradīcijas un nabadzības 
kultūras, toties ir iztikšanas un pār
ticības tradīcijas, konferencē "Tau
tas attīstība un nabadzības problē
mas Latvijā" uzsvēra LU profe
sors, sociologs Tālis Tisenkopfs. 
Pēc viņa domām, lai pārvarētu na
badzību, pats galvenais ir labi izglī
tota tauta un mācīties griboša jau
natne. 

0 9. oktobra LU vadības sēdē 
Universitātes galvenā grāmatvede 
Indra Ribicka ziņoja, ka ieņēmumu 
bilance Filoloģijas fakultātē un Vēs
tures un filozofijas fakultātē, ir ka
tastrofāla. Ribicka lūdza prorekto
rus uz laiku pārtraukt jebkuru mak
sājumu apstiprināšanu šīm fakultā
tēm, īpaši negatīvi viņa vērtēja Vēs
tures un filozofijas fakultātes vadī
bas attieksmi šajā sakarā. "Nav no 
kā prasīt atbildību, sākot jau no de
kāna," uzsvēra Ribicka. 

0 9. oktobri Latvijas Universi
tātes Senāta sēžu zālē notika LU 
Moderno valodu fakultātes Litera
tūras un kultūras studiju nodaļas 
docētāju prof. SAnkravas grāma
tas "Vizi Lāčplēsis bija karalis Ar
tūrs?" un doc. I. Penēzes darba 'An 
Anthology of English Literature of 
the Earlier 17* Century" (1603 -

1660) prezentācija. 
0 13.-14.oktobri notika pirmā 

starptautiskā konference "Pieau
gušo izglītība - es un mana līdzdalī
ba sabiedrībā", kuru rīkoja LU Pe
dagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 
Latvijas Pieaugušo izglītības apvie
nība un Tallinas Izglītības zinātņu 
universitāte. Konferences mērķis 
bija pievērst sabiedrības uzmanīb'-
tam, ka izglītība ir vajadzīga katram 
Konferencē tika runāts par pieau
gušo izglītību kā līdzekli sabiedrī
bas sociālajā integrācijā un ekono
miskās attīstības veicinātāju, parnat-
prasmju izglītību modemā sabied
rībā, kā ari pieaugušo izglītības spe
ciālistu izglītību Latvijā. 

0 21.oktobrī LU Lielajā aulā 
pīkst. 18.00 notiks Latvijas Univer
sitātes jauktā kora "Juventus" 80 
gadu jubilejas noslēguma koncerts. 

JAUNUMI 

REDIĢĒJA DIGITALI: Pirmais Latvijas autoru 
oriģināldarbs par cilvēktiesībām Latvijas vēsturē 

« l . l p p . 
- Par ko bija visvairāk jautā

j u m u ? 
- Starptautiskās tiesības ir sarež

ģīta tiesību sistēma, kura atšķiras 
no nacionālo tiesību sistēmas funk
cionēšanas principiem. Studentiem 
no visām juridiskajām augstskolām 
ir grūti pārslēgties no nacionālās sis
tēmas uz starptautisko. 

- Cik ilgi tu nostrādāji L U pēc 
studiju beigšanas? 

- Universitātē jau sāku strādāt 
tad, kad to pabeidzu - 90. gadu sā
kumā. Sāku kā asistente Tiesību 
teorijas un politoloģijas katedrā. La
sīju juristiem Ievadu politikas zināt
nē. Tad, neskatoties uz to, ka studē
ju vairākās Eiropas universitātēs, to
mēr ik pa brīdim biju Latvijā un no
vadīju kādu kursu. Tā ka man sa
saiste visu laiku ir bijusi Edz pat pa
gājušā gada vasarai, kad es piekri
tu strādāt Eiropas Padomē. 

- K ā p ē c tu izlēmi pāriet ci tā 
darbā? Vai tas j a u brieda kādu 
laiku vai bija spontāns lēmums? 

- Nē, man absolūti nebija padomā 
iet un strādāt Eiropas Padomē, jo, 
godīgi sakot, darbs starptautiskās or
ganizācijās mani nav vilinājis. Kā 
starptautisko tiesību speciāliste, 
acīmredzot, pietiekami daudz par 
tām zinu. Tomēr, ja es tagad ieietu 
auditorijā un stāstītu par starptau
tiskām organizācijām, es, protams, 
stāstītu savādāk, nekā to darīju 
pirms pieciem gadiem. 

- Tad t u pieļauj iespēju, ka t u 
varētu a r ī atgriezties Universi
tā tē? 

- Tas atkarīgs no piedāvājuma. 
- Ņ e m o t v ē r ā to , k a L U a r 

jauno rektoru frontes priekšga
lā ir uzņēmusi reformu kursu, 
tiek uzsvēr ts , k a akadēmiska
j a m personālam ir va i rāk jāpie
lāgojas m o d e r n a la ikmeta pra
sībām, jāiekļauj akadēmiskā vi
dē jauni spēki utt . Vai t u domā, 
k a f i n a n s e s u n daļējs " v e c ā s 
gvardes n e a d e k v ā t u m s " ir vie
nīgie faktori , kur i t r a u c ē jau
nai a k a d ē m i s k a i p a a u d z e i ie 
plūst L U ? 

-Jā, es domāju, ka tie ir divi diez
gan noteicoši iemesli, kas traucē jau
najiem nākt uz Universitāti. Tā tas 
varētu būt. No otras puses, neviens 
jau nepiedzimst par profesoru. Tā 
ir zināma specifika, un vai nu cilvē
kam ir talants vai nav. Jebkurā pro
fesijā ir nepieciešams talants. Ma
nuprāt, Latvijas Universitātes trū
kums ir tas, vismaz Juridiskajā fa
kultātē, ka tikai atsevišķi mācībspē
ki strādā, lai sagatavotu jaunus mā
cībspēkus. Sekotāju sagatavošanai 
nav stratēģijas. Katrs no mums, jau
nā paaudze, esam situšies pa savu 

ceļu ari atkarībā no tā, kā izjūtam 
savu zināšanu līmeni. Es visu laiku 
uzskatu, ka man nepietiek zināša
nu vai informācijas...Vispār, lai strā
dātu augstākajā mācību iestādē, ir 
jābūt īpašām kvalitātēm un kvalifi-
kācijām. Tas būtu mans kritērijs. Es 
domāju, ka LU ari uz to ir jāiet. Ir 
jāizveido stratēģija, kādā veidā tikt 
galā ar problēmu par jauno spēku 
piesaistīšanu LU. Var jau būt, ka es 
to īpaši izjūtu kā problēmu, ņemot 
vērā situāciju Juridiskajā fakultātē. 
Var būt, ka citās fakultātēs šis jautā
jums ir atrisināts. 

- Novirzoties no p a m a t t ē m a s , 
g r i b ē t u j a u t ā t tīri filoloģisku 
jautājumu. K ā tu domā, vai lat
viešu izteiciens tev ir taisnība 
ir korekts? Vai var būt vairākas 
taisnības? 

- Domāju, ka var būt vairākas 
taisnības. Kaut vai šodienas konfe
rencē Par -vārda brīvību (29 .09 . 
2000.) , ko organizēja LU Juridiskās 
fakultātes Cilvēktiesību institūts. 

lēma varētu saglabāties, piemēram, 
privātajā sektorā - bankās, kur mū
su iedzīvotājiem varētu būt konti. 
Bankas nepakļaujas ārlietu minis
trijām. Kā būs iespējams informēt 
visas pasaules bankas, ka Latvijas 
pases standarts ir tik īpatnējs? Cil
vēkam ir vajadzīga pase, kura ir pie
ņemama visās privātajās institūci
jās ārzemēs. Viens no demokrātis
kas sabiedrības noteikumiem, ja tie
šām mēs gribam nostiprināt demo
krātiju, ir fleksibilitāte un racionālā
kā konstruktīvā risinājuma meklē
šana. Tas mums vēl ir jāmācās. 

- Kuri, tavuprāt , ir kritiskā
kie c i l v ē k t i e s ī b u t r ū k u m i vai 
pārkāpumi Latvijā pašlaik? 

- Man rūp aspekts, ko Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas kontek
stā sauc par tiesībām uz taisnīgu tie
su vai lietas izskatīšanu taisnīgā pro
cesā, un otrais - par tiesībām uz efek
tīvu tiesību aizsardzību valsti. Man 
liekas, ka daudzas lietas mēs atrisi
nātu normālā juridiskā formā, ja bū-

šiem likumiem un starptautiskajām 
saistībām. Tādi konflikti ir jāidentifi
cē un jārisina uz konkrētu sūdzību 
pamata, konkrētos procesos. Jebku
ra demokrātiska valsts ir stipra tā
pēc, ka visa valsts institūciju sistē
ma ir "uzvilkta pareizajā toņkārtā un 
tembrā". Viss sākas ar iespējām iet 
un aizsargāt savas tiesības atbilsto
šās iestādēs. 

- Kāds ir tavs oficiālais amats 
pašlaik? 

- Eiropas Padomes Cilvēktiesī
bu ģenerāldirektorāta programmu 
padomniece. 

- Vai šajā a m a t ā tu pārstāvi 
Latviju vai pildi s tarptautisku 
darbu? 

- Es esmu Eiropas birokrāts. 
- E s domāju, k a tas v a r ē t u 

būt saist ībā a r Egī lu L e v i t u , 
kurš arī strādā Strasbūrā. . . 

- ...viņš ir Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas tiesnesis, ievēlēts no Latvi
jas, bet kā neatkarīgs starptautiskās 
tiesas tiesnesis. Uz šo vietu uzva-

"Manuprāt, Latvijas Universitātes triikums ir tas, vismaz 
Juridiskajā fakultātē, ka tikai atsevišķi mācībspēki strādā, 
lai sagatavotu jaunus mācībspēkus..." 

Tur tika minēts spilgts piemērs: cil
vēks publicē rakstu, vainojot tajā ot
ru personu korupcijā, uzskatot, ka 
tā ir viņa vārda brīvība. Viņam ir zi
nāma taisnība. No otras puses, tas 
cilvēks, par kuru ir šis raksts, uz
skata, ka ir aizskarta viņa cieņa un 
gods. Ari viņam varētu būt taisnība. 
Notiek divu taisnību sadursme. De
mokrātiskā valstī šo strīdu atrisina 
tiesa. Demokrātijā ir konkrēti me
hānismi un pamatprincipi, kuri pa
līdz izšķirt par labu pareizākai tais
nībai, ja tā to varētu teikt. 

- Vai tu d o m ā , k a l ikumam 
būtu jāstāv pāri tradīcijai? 

- Jā un nē. Pirmkārt, jebkurš li
kums ir tradīcija jeb kaut kādu zinā
mu tradīciju rezultāts. Likums ir so
ciālā procesa rezultāts. Otrkārt, li
kumam ir ari jābūt sociālo procesu 
un tradīciju virzītājam un veidotā
jam - likums ir ari kaut kā sākums. 
Vispār tādā veidā uzstādīts jautā
jums ir nepilnīgs. Mums ir jāaplūko 
likums, sabiedrība un tās procesi 
kontekstā, jo šie faktori savstarpēji 
viens otru ietekmē. 

- Vai Latvi jas p a s ē c i t tautu 
personvārdu oriģinālrākstību ie
kavās atzīs pārējā pasaulē? 

- Viss kaut kas pasaulē ir iespē
jams, bet tas ir atkarīgs no tā, kā no
strādā Ārlietu ministrija. Taču prob-

tu pārdomātas šīs efektīvās tiesību 
aizsardzības iespējas valsts iekšie
nē. Manā skatījumā tas ir lielākais 
jautājums - sakārtot civilprocesu, 
administratīvo procesu, krimināl
procesu atbilstoši Eiropas Cilvēktie
sību konvencijas prasībām un jeb
kuras demokrātiskas valsts prasī
bām. Piemēram, ja cilvēks mantis
ku iemeslu dēļ nespēj samaksāt 
valsts nodevu tiesā, tad būtu nepie
ciešamas atlaides. Atlaides eksistē, 
bet es pieņemu, ka tās nav pietie
kamas pašreizējā likumdošanā. Tas, 
ko es mēģinu teikt, ir, ka mēs šeit 
varam runāt par dažādu problemā
tiku: minoritāšu tiesības, bērnu tie
sības, nabadzība. Jautājums ir par to, 
vai ir vai nav reālas iespējas valsts 
pārvaldē vai tiesu līmenī savas tie
sības aizsargāt. Es domāju, ka prin
cipā cilvēka tiesības Latvijā likumos 
ir noregulētas. Protams, pastāv vēl 
arī zināmu normu konflikts starp 

rēju konkursā. 
- Kāds skats uz Latviju ir no 

Strasbūras? 
- Es strādāju ar valstīm, kurās de

mokrātija ir pašos sākumos - Kau
kāza valstīm, kā ari Baltijas valstīm 
un Poliju. Loģiski, ka nevar salīdzi
nāt tos soļus, kurus demokrātiskie 
procesi ir spēruši Latvijā. To redzēt 
ari, protams, ir milzīgs gandarījums. 
Taču šie procesi nav vajadzīgi EP 
tie ir nepieciešami pašu šo valstu 
un tautu turpmākai attīstībai, mums 
pašiem. Svarīgi ir visos līmeņos Lat
vijas sabiedrībā apzināties, ka ne jau 
tāpēc, ka Eiropas Savienība, Eiro
pas Padome vai NATO kaut ko pra
sa, bet tāpēc, ka cilvēktiesību ievē
rošana un visu institūciju darboša
nās atbilstoši kompetencei ir pašas 
valsts interesēs. 

- Pašlaik runā par sakāpinā
tu krīzi izglītībā, pētniecībā. K ā 
tu domā, vai Latvijas augstāka

jai izglītībai un izglītībai kopu
m ā izdosies izrauties no dīkstā
ves tvēriena? Vai tiks izdarīta 
atbildīgi motivēta izvēle kā no 
valsts , t ā no izglītībnieku pu
ses? K ā tu to redzi un paredzi? 
Vai atkal tiks izvēlēts kāds "mai
gu dīkstāvi" pagarinošs vidus
ceļš? 

- Domāju, ka ir divas iespējas. 
Protams, tas, kas notiek Latvijā, ir 
normāla evolūcija, kuru ļoti ietekmē 
tas, ka Latvija ir pieslēgušies Rie
tumu demokrātisko valstu informā
cijas sfērai un Eiropas diskursam. 
Tas ietekmē šo evolūciju pavisam 
konkrētā virzienā. Bet skaidrs ir tas, 
ka evolūcija ir ilgstošs process. Tad 
ir otrs variants - mēģināt kaut ko da
rīt diezgan revolucionāri... 

- ... vai reformējoši. . . 
- ... diezgan reformējoši. Ar to 

mums iet samērā pagrūti. Ne tikai 
Universitātē vai augstākajā izglītī
bā, bet daudzās sfērās. Domāju, ka 
bieži vien tas ir atkarīgs no līderiem, 
kas ir konkrētās iestādes, sfēras 
priekšgalā. Ja šis cilvēks ir zinošs 
un pārliecināts par savu virzienu, 
kā ari uzdrošinās, tad šajā sfērā 
progress vairs nav evolucionārs, bet 
tiek apzināti veidots. To visu redu
cējot uz jautājumu par to, kādas ir 
augstākās izglītības iespējas un var
būt konkrēti LU, domāju, ka jebku
rā situācijā ir šie divi varianti, jo LU 
nevarēs pilnīgi izolēties no reālijām. 
Latvija ir Eiropas valsts, un tas au
tomātiski ietekmē procesu ari LU 
Ja mēs tomēr gribam, lai Latvijas m.. 
kotne, kas tiek veidota LU, jau šo
dien izveidojas konkurētspējīga un 
kvalifikācijas prasībām Eiropā atbil
stoša, tad, manuprāt, nepieciešami 
pat diezgan asi pasākumi. Šī izvēle 
bija spēkā pirms pieciem gadiem, un 
tā ir spēkā arī tagad. 

- Liels paldies par interviju, 
un kad t u atkal būsi Rīgā? 

- Mums vēl ir viens pasākums ar 
Tiesnešu apmācības centru novem
bri. Sākām nopietnu diskusiju jau pa
vasari ar jauno centra vadību par to, 
kā sistematizēt tiesnešu izglītību un 
apmācību cilvēktiesībās. Mēģināsim 
ari īstenot pilota projektu tādai ap
mācībai. Redzēs, kā ies. 

GATIS DILĀNS 

universi tātes 
avīze 

(Iznāk katru otro otrdienu) 

Redaktors GATIS DILĀNS 
Tekstus rediģē IEVAJASINSKA 
Fotogrāfs TOMS GRlNBERGS 
Tekstus ievada BRIGITA KERSTENA 
Datorsalikumu veido GUNTARS STEPĀNS 

Adrese: Raiņa bulv. 19, 136. telpa, Riga, LV-1586 (pastkastīte atrodas 
LU kancelejā) 
Tālruņi: 7034328, 7034329; Fakss 7034330 
Elektroniskais pasts: luua@lanet.lv (Rakstiet mums!) 
Mājas lapa Intérnete: http://www.lanet.lv/~luua (+English summary) 
Reģistrācijas apliecība Nr. 535. 
Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz "UA" obligāta. 
Redakcijas viedoklis ne vienmēr sakrīt ar rakstu autoru viedokli. 

mailto:luua@lanet.lv
http://www.lanet.lv/~luua


OTRDIENA, 17. OKTOBRIS, 2000. GADS 
universitātes 

avīze 
JAUNUMI 

ļ Grāmatas sastādīšanu koordinēja LU Cilvēktiesību institūts 

Mārtiņš Mits 

Viens no g r ā m a t a s "Cilvēk
tiesības pasaulē un Latvijā" līdz
autoriem ir L U Juridiskās fakul
tātes Cilvēktiesību institūta di
r e k t o r a v.i. M Ā R T I Ņ Š M I T S . 
Ko viņš s tās ta par projektu un 
t ā rezultātu? 

- Apsveicu a r grāmatas iznāk
šanu! 

- Paldies! 
- Gribēju, lai tu pastāsti vai

rāk par to, k ā izpaudās L U Cil
vēktiesību institūta un tavs per
soniskais ieguldījums šajā pro
jektā . 

- Pirmām kārtām, Cilvēktiesību in
stitūts bija organizatoriskā bāze šim 
projektam. Tā kā autori bija vairāki 
un darbs norisa galvenokārt ar elek
troniskā pasta starpniecību, tad juri
diskās redaktores Inetas Ziemeles 
asistente Irēna Makare, kas ir Cil
vēktiesību institūta darbiniece, bija 
galvenā šī darba koordinatore. Auto
ri strādāja un sūtīja materiālus Irē
nai, kura attiecīgi tos apkopoja un sū
tīja tālāk redaktorei. Vienvārdsakot, 
viss gāja caur viņu. Otrām kārtām, 
autoru vidū bija paši institūta cilvēki. 
Ineta Ziemele, protams, strādā Eiro
pas Padomē, bet tāpat mēs turpinām 
cieši sadarboties dažādos zinātniska

jos projektos. Var teikt, ka viņa "ar 
vienu kāju" ir saistīta ar institūtu. Ine
ta ļoti aktīvi pildīja savu redaktores 
funkciju, un ar viņu es varēju sadar
boties ļoti konstruktīvi. Līdzīga situā
cija ir ar otru Inetu - Inetu Tāri, kas 
strādā Labklājības ministrijā, bet vi
ņa ir piedalījusies vairākos mūsu pēt
niecības projektos. 1998. gadā viņa 
pat ir bijusi šī institūta direktore. Va
rētu teikt, ka ari viņa ir "ar vienu kā
ju" institūtā attiecībā uz zinātnisko 
darbu. Tad autoru kolektīvā biju es 
pats, kas "ar abām kājām" esmu in
stitūtā. Tātad, no astoņu cilvēku lielā 
autoru kolektīva, trīs vairāk vai ma
zāk cieši ir saistīti ar institūtu. 

- Par ko tu rakstīji? K ā sek
mējās darbs? 

- Darba apjoms bija diezgan liels. 
Pirmkārt, es rakstīju par starptautis
ko tiesību avotiem. Tā varbūt Latvijā 
nav pārāk populāra lieta. Tie ir ne 
tikai starptautiskie līgumi, ko mēs pa
zīstam vairāk, bet ari starptautiskās 
paražas, vispārējie tiesību principi, 
respektīvi, tam visam ir ļoti liela no
zīme ari Latvijā, jo starptautiskās tie
sības aizvien vairāk ietekmē tiesis
ko realitāti šeit Latvijā. Tas bija viens 
jautājumu bloks. Otrs jautājumu bloks 
bija pašas tiesības, tiesību katalogs. 
Es mēģināju īsi un kodolīgi aprakstīt 
katru tā saucamo pilsonisko un poli
tisko tiesību ar domu, ka lasītājam tiek 
ieskicēts tiesību saturs. Tādējādi ro
das skaidrība, kur ir šīs tiesības robe
ža, vienlaicīgi redzot atsauces uz ci
tiem dokumentiem, kuros būtu tālāk 
jāskatās attiecīgās tiesības saturs. 
Trešais bija vispārējs apraksts par Ei
ropas Cilvēktiesību konvenciju, kas 
neapšaubāmi spēlē lielu lomu Latvi
jas tiesiskajā dzīvē, jo cilvēki atsau
cas uz Eiropas Cilvēktiesību kon
venciju, gan ejot uz Latvijas tiesām, 
gan ari paši aktīvi griežas Eiropas Cil
vēktiesību tiesā Strasbūrā. Darbs bi
ja tiešām apjomīgs. 

Veidojās aktīvs dialogs ar juridis
ko redaktori Inetu Ziemeli, kura ana
lizēja saņemto materiālu un tad ar 
jautājumiem sūtīja to atpakaļ. Kopu

mā jāsaka, ka šī grāmata no pilnīgas 
nulles līdz izdošanai tapa pusotra ga
da laikā. Tas ir ļoti īss laika periods 
šāda apjoma darbam. Autoriem bija 
jāpasvīst. 

- Negribu tevi kārdināt "kost 
rokā, kas baro", bet piedod ma
nu varbūt stulbo jautājumu - vai 
LU varētu būt cilvēktiesību pār
kāpumi? 

- Latvijas Universitātē?! E s no 
tādas puses nekad neesmu domā
jis - sāksim ar to. Godīgi sakot, ir 
diezgan pagrūti modelēt situāciju, 
kad Universitāte varētu tieši pār
kāpt cilvēktiesības. Te gan veidojas 
tādas sarežģītas juridiskas kons
trukcijas, jo vienmēr jāatceras, ka 
cilvēktiesību pārkāpumu juridiskā 
izpratnē izdara valsts. Tālāk ir jā
skatās, vai attiecīgā institūcija pār
stāv valsti un cik tālu sniedzas valsts 
atbildība. Man nenāk prātā situāci
jas, kad mēs varētu pārmest Uni
versitātei cilvēktiesību pārkāpumu 
(smejas). 

- K ā a r studentu t iesībām? 
Laiku pa laikam studenti izsa
ka bažas par šo un to , piemē
ram, par studijām jāmaksā vai
rāk, bet studiju kvalitāte neuz
labojas... 

- Visi šie jautājumi aiziet līdz cil
vēktiesību kaulam, pamatbūtībai. 
Respektīvi, ja mēs gribam sākt ru
nāt par cilvēktiesību pārkāpumiem, 
tad ir jāpārbauda konkrēti kritēriji. 
Pirmais - ja mēs gribam teikt, ka no
ticis kaut kāds pārkāpums, tad ir jā
identificē, par kādu tiesību mēs ru
nājam. Tas nav kaut kas abstrakts. 
Pastāv konkrētas tiesības, kas ir no
teiktas tiesību avotos. Tie ir starp
tautiskie dokumenti un Latvijas li
kumdošana. Ja mēs vēlamies teikt, 
ka ir noticis studentu tiesību pārkā
pums, tad ir jāidentificē, par kādu 
tiesību studenti runā, teiksim, slikti 
organizēts studiju process. Šajā ga
dījumā varētu runāt par tiesībām uz 
izglītību, vai tās tiek pienācīgi nodro
šinātas. Otrais, ir jāskatās tiesības 
uz izglītību - kur tās ir nostiprinātas 

Jautāļums: vai zinātnei 
Latvijā ir nākotne? 
Atbilde: jā, ir! 

Prof. Elmārs Grēns 

Tā par .saviem panākumiem 
nu var teikt L U Biomedicīnas 
pētījumu un studiju c e n t r a di
rektors prof. E L M Ā R S G R Ē N S . 
Panākumu iemesls šoreiz ir ie
gūtās tiesības uz veseliem čet 
riem gadiem saukt sevi par EC 
Marie Curie apmācības c e n t r u 
z inātnē . 

" M ē s esam viena no retajām 
Austrumeiropas valstīm, kas saņem 
šādas tiesības un līdz ar to arī finan
sējumu Eiropas Savienības dalībval
stu doktorantūras studentu apmā
cībai šeit Latvijā. Man pat liekas, ka 
šāda veida sadarbība ar E S nav ne
vienai no Austrumeiropas valstīm. 

un kāds ir šo tiesību saturs. Tad ir 
jautājums, vai mēs varam izlobīt, ka 
studentu cilvēktiesība ir tik konkrē
ta attiecībā uz kāda kursa organizā
ciju vai nē. Vēl ir jāpiezīmē, ka tiesī
bas uz izglītību pieder pie ekono
miskajām, sociālajām un kultūras 
tiesībām, kuru saturs vēl nav pilnī
bā izkristalizējies. Mēs varam iden
tificēt konkrētus aspektus, piemē
ram, ka cilvēku nedrīkst diskrimi
nēt izglītībā. Nedrīkst atteikties uz
ņemt cilvēku Universitātē tikai tā
pēc, ka viņš pieder pie kādas rases 
vai etniskās grupas - tā būtu diskri
minācija. Taču jautājums, vai ir sa
skaņoti kursi vai nē, šis te elements 
tiesībās uz izglītību ir daudz neskaid
rāks un daudz vājāks. Ja šāda veida 
sliktas organizācijas rezultātā stu
dents iegūs ļoti vāju izglītību, tad var 
runāt par tiesību uz izglītību kavē
šanu. Bet tas, ka viens kurss pār
klājas ar citu kursu, kuru students 
gribētu - tas pats par sevi nav vēl 
nekāds cilvēktiesību pārkāpums. 

- K ā tu domā, vai studentu 
sekmju vērtējuma nekonfiden-
cialitāte, tas, ka studentu atzī
mes var lasīt jebkurš, ir cilvēk
tiesību pārkāpums vai nav? 

- Tā ir joma, kas starptautiskajās 
cilvēktiesībās balansē uz pārkāpu
ma robežas, kur robežu novilkt nav 
viegli. Jo šeit mēs runājam par tiesī
bām uz privāto dzīvi. Mans zināša
nu līmenis ir tāds, kāds man ir, tas ir 
tāds, kāds es esmu, un, ja visi zina, 
cik esmu "gudrs vai dumjš", tad tas 
varētu iespaidot manu pašsajūtu, in
tegritāti. Līdz ar to varētu tikt iespai
dota mana privātā dzīve. 

- E s gribu papi ldināt , kas 
m a n jau m a n ā studiju laikā ne
patika. Studiju vidusdaļā es sa
pratu, ka man priekšmeti ir jā
sāk prioritizēt, ieguldot vairāk 
e n e r ģ i j a s p r i e k š m e t o s , kuri 
m a n interesēja un, respektīvi, 
m a z ā k t a j o s , k u r i t ik daudz 
neinteresēja. Tā k ā viss bija at
klāts, man visu laiku bija jācī
nās a r vienaudžu ietekmi (peer 

pressure), vai, citiem vārdiem, 
tieši šis a tklā tums mani savā 
veidā ierobežoja, un es nejutos 
pilnīgi brīvs sekot s a v ā m aka
dēmiskajām interesēm, kurām 
gan es tomēr sekoju... 

- Tas ir tas pats aspekts, par ko 
mēs runājām - privātā dzīve. Neat
karīgi no iemesliem, kāpēc tu esi no
licis labāk vai sliktāk, bet visi zina, 
uz cik tu esi nolicis. Respektīvi, visi 
mani vērtē, es jūtos slikti, un notiek 
ielaušanās manā privātajā dzīvē... 

- B e t citiem varbūt neinte
r e s ē tas , kas m a n interesē. . . 

- Tieši tā. No otras puses, vien
mēr ir jāvērtē samērigums. Vai ar to, 
ka tava atzīme ir zināma citiem, tev ir 
nodarīts tik liels kaitējums, ka tas bū
tu jānovērš? Es domāju, ka tas nav 
viennozīmīgs jautājums, bet, manu
prāt, vispārējā prakse būtu tāda, ka 
tas tomēr nav tavas privātās dzīves 
pārkāpums, jo kaitējums nav būtisks. 
Bet vispār šis ir jautājums par cieņu 
pret cilvēku un rēķināšanos ar viņa 
interesēm, sajūtām. Es pats studēju 
Lielbritānijā, un tur nelika atzīmes, 
bet gan ieskaitīts vai neieskaitīts. Tur 
ari rezultāti visiem cilvēkiem parādī
jās un varēja redzēt, kurš ir nokārto
jis vai kurš nav. 

- Tieši šis aspekts - ieskaitīts 
vai neieskaitīts - t a v ā gadījumā 
bija atklāts. Bet Zviedrijā ir vēr
tējums, nav redzami vārdi - ti
kai imatrikulācijas numuri, ko 
katrs var atpazīt.. . Nobeigumā 
gribēju tev pajautāt, ko dari paš
laik un ko taisies darīt tuvākā 
n ā k o t n ē ? 

- Pašlaik es daudz strādāju un tu
vākajā nākotnē plānoju daudz strā
dāt. Bet, ja nopietni, tad jāsāk izbrī
vēt laiks studijām doktorantūrā, jo jū
tu vajadzību pēc zināšanām. Par lai
mi, mans darbs liek nepārtraukti mā
cīties - lasot lekcijas un veicot pētīju
mus, bet tā virzība uz priekšu ir lēna 
un draud ar "ierūsēšanu". Tas gan 
vairs nav labi. 

GATIS DILĀNS 

Studentu zinātnisko darbu 
konkursa uzvarētāji 

Vismaz pagaidām, bet tas nenozīmē, 
ka nākotnē kaut kas līdzīgs nevarē
tu rasties," atzina Elmārs Grēns. Lai 
ari šobrīd Latvija vēl nav ES valstu 
vidū, zinātnē tā ir pilntiesīga E S da
lībvalsts. Latvija ir pievienojusies Ei
ropas V ietvara programmai zināt
nē un tehnoloģijā. "Mēs, tāpat kā 
visas dalībvalstis, maksājam noteik
tu dalības maksu, un līdz ar to mums 
ir tādas pašas tiesības kā pārējām 
ES dalībvalstīm. Tas, protams, attie
cas tikai uz zinātnes sfēru," pa
skaidroja centra direktors. 

Izmantojot šīs tiesības, LU Bio
medicīnas pētī jumu un studiju 
centrs pieteicās ES izsludinātajā 
konkursā par tiesībām uzņemt ES 
dalībvalstu doktorantūras studentus 
zinātniski pētnieciskajam darbam 
šeit Latvijā. Uzvara konkursā nu ir 
veiksmīgi iegūta, sadarbības līgums 
jau parakstīts, un tas nozīmē, ka reā
la ārzemju studentu uzņemšana var 
sākties kaut vai šodien. Vēl tikai pē
dējās formalitātes, un LU Biomedi
cīnas centra patīkami iekārtotajos is
tabiņās savas zinātniskās diskusijas 
varēs uzsākt ārzemju intelektuālie 
prāti. Lai ari tie nebūs studentu simti 
un laiks, ko viņi te pavadīs, nebūs 
mērāms gados, Latvijas zinātnei tā 
būs vēl viena iespēja dalīties savās 
zināšanās, veidojot stabilāku pama
tu zinātnes nākotnei Latvijā. 

GITA LIEPIŅA 

P a m a t o j o t i e s uz Nolikumu 
par LU studentu zinātnisko dar
bu konkursu dabas, sociālajās 
un humanitārajās zinātnēs (ap
stiprinājis L U zinātņu prorek
tors I. Lācis 20 .03 .2000 . ) un kon
kursa žūrijas lēmumu, naudas 
prēmijas izmaksāt šādiem LU 
studentiem, bakalauriem un ma
ģistriem no L U centralizētiem 
līdzekļiem ( B 0 9 6 7 3 ) : 

1. vieta - L s 120,-
Jānis Valeinis, Nataļja Stoti-

ka, Gunta Šlosberga un Gunta 
Mazareviča (Fizikas un matemāti
kas fakultāte), Tatjana Pančuka 
(Bioloģijas fakultāte), Inga Ivano
va (Filoloģijas fakultāte), Līga Pei-
seniece Juridiskā fakultāte), Alda 
Miķe (Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultāte), Sandra Poikāne (Ģeo
grāfijas un Zemes zinātņu fakultā
te), Baiba E k e r e (Vēstures un filo
zofijas fakultāte). 

2. vieta - Ls 90,-
Gatis Kalniņš un Solvita Ro-

vīte (Fizikas un matemātikas fakul
tāte), Antra Kalniņa (Ģeogrāfijas 
un Zemes zinātņu fakultāte), Ieva 
Kļaviņa (Teoloģijas fakultāte), An
da Ādamsone (Vēstures un filozo
fijas fakultāte), Edmunds Račin-
skis (Bioloģijas fakultāte), Ive ta 
Grīnberga (Filoloģijas fakultāte), 
Lauris Leja Ouridiskā fakultāte), 
Ilze Štelmahere (Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultāte), Vadims 
Bartkevičs (Ķīmijas fakultāte). 

3. vieta - Ls 70,-
Timurs Mihailovs un Ģirts 

Venckus (Fizikas un matemātikas 
fakultāte), Dāvis Gruberts (Ģeo
grāfijas un Zemes zinātņu fakultā
te), Raimonds Skrābāns (Teolo
ģijas fakultāte), S a n d a Putniņa 
(Vēstures un filozofijas fakultāte), 
Dace Megre (Bioloģijas fakultāte), 
Inta Urbanoviča (Filoloģijas fakul
tāte), Māris Vainovskis (Juridiskā 
fakultāte), Dace Miška (Pedagoģi
jas un psiholoģijas fakultāte), Mari
ja Trifonova (Ķīmijas fakultāte). 

Pamats: konkursa zinātniskās 
komisijas lēmums. 

LU rektors I. LĀCIS 

Minsteres universitātes 
balva Par labāko 
bakalaura vai maģistra 
darbu dabas un huma
nitārajās zinātnēs" 

Kārlim Freibergam - LU Teo
loģijas fakultātes bakalaura darba 
"Dieva pašatklāšanās Kārla Rāne-
ra teoloģijā" autoram. 

Ievai Aļķei - LU Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultātes bakalaura 
darba "Die Anekdote im DaF- Un
terricht auf der Mittelstufe" autorei. 

Baibai Svilānei - LU Pedago
ģijas un psiholoģijas fakultātes ba
kalaura darba "Klases vadības nozī
me mācību procesā" autorei. 

Ingai Vilkaplaterei - LU Pe
dagoģijas un psiholoģijas fakultātes 
bakalaura darba "Vācu valodas 
prasmju veicināšana svešvalodu 
stundās, izmantojot pasakas" auto
rei. 

Anitai Braunai - LU Vēstures 
un filozofijas fakultātes maģistra dar
ba "Korupcijas novēršanas politika 
Latvijā" autorei. 

Jolantai Upeniecei - LU Filo
loģijas fakultātes maģistra darba 
"Putni, cilvēki un dievības latviešu 
folklorā" autorei. 

LU rektors I. LĀCIS 

Brēmenes universitā
tes konkursam ir 
izvirzīti pieci darbi: 

Fizikas un matemātikas fakultā
t e : 

Gunta Šlosberga - "Invariantu 
metode varbūtisku automātu kons
truēšanā"; 

Ģirts Venckus - "Fotopletiz-
mog. Sensora izstrāde un tā klīnis
kā pārbaude"; 

Jevgeņijs Rogovs - Ģenētisko 
algoritmu pielietošana mobilo navi
gācijas uzdevumu risināšanai"; 

Gunta Mazareviča - "Gaismas 
laušanas koeficients eritrocītiem pie 
dažādiem vides pH."; 

Solvita Rovīte - "Loģisko iz
teiksmju veidošana Intemeta mek
lēšanas nosacījumos". 
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KONFERENCES 

I Starptautiskais baltistu kongress 
Baltu valodas lai 

Šīgada 3 . oktobri LU Lielajā 
aulā tika a tklāts devītais s tarp
t a u t i s k a i s b a l t i s t u k o n g r e s s 
" B a l t u valodas la ikmetu grie
žos" . Tajā pulcējās valodu pēt
nieki no 15 valstīm, lai disku
tētu par baltu valodām vispla
šākajā spektrā . Kongresa Rīcī
bas komitejas priekšsēdētāja J . 
Valdmana ievadvārdos tika uz
svēr ts , k a k o n g r e s a m būs liela 
n o z ī m e n e t ikai z i n ā t n i s k a j ā 
aspektā , bet ari aktuālu sabied
rības p r o b l ē m u r is ināšanā , jo 
valodas jautājums ir integrāci
jas p r o g r a m m a s c e n t r ā . 

Pirmajai kongresa atklāšanā 
vārds tika dots Valsts prezidentei 
Vairai Vīķei-Freibergai . Sveicot 
kongresa dalībniekus, Valsts pre
zidente uzsvēra, ka "no visa baltu 
valodu celma vairs tikai šīs divas 
valodas iezīmē uz mūsdienu pasau
lē runāto valodu kartes šīs valodu 
grupas sniegumu visas pasaules 
lingvistiskajā pūrā. Tas nozīmē, ka 
tām valstīm, kurās tās tiek runātas, 
- Latvijai un Lietuvai - ir ne tikai 
tēvu atbildība par savu oficiālo 
valsts valodu, kāda tā ir jebkurai ze
mei, bet ka šīm divām zemēm ir 
īpašs pienākums un atbildība sar
gāt šīs divas valodas un aizsargāt 
viņu tiesības, jo nav nevienas citas 
vietas pasaulē, kur tas tiktu darīts." 

Pētniekus piesaistījis ari tas, tei
ca Vaira Vīķe-Freiberga, ka baltu 
valodas laika gaitā maz mainījušās. 
Tomēr ne tikai ar savu senumu tās 
ir interesantas. Ne jau ar savu se-
nilitāti, uzsvēra prezidente, vēla
mies izcelties citu valodu vidū, bet 
gan ar savu ziemcietību, izturību. 
Mums, mūsu valodām būs jāprot iz
dzīvot visos Eiropas vējos, kam bū
sim pakļauti. 

Būtiski, atzīmēja prezidente, ka 
kongresā ir pētnieki ne tikai no 
Latvijas un Lietuvas, bet arī no tik 
daudzām pasaules valstīm. Vaira 
Vīķe-Freiberga izteica cerību, ka 
interese par baltu valodām pasau
lē tikai pieaugs un tās tiks pētītas 
visā plašajā pasaulē - ari Japānā, 
Amerikā, Austrālijā. 

Runas noslēgumā prezidente 
novēlēja valodniekiem vislabākās 
sekmes ne tikai šīs konferences 
gaitā, bet ari turpmākajos pētījumos. 

R e k t o r s Ivars Lācis pateicās 
konferences organizatoriem par 
padarīto darbu. Viņš atgādināja, ka 
1887. un 1 8 8 9 . gadā pieņemtie 
krievu administrācijas likumi un ru
sifikācija, kā arī daudzi citi notiku
mi, kas kaitēja latviešu valodai, rā
da, ka šīs valodas ceļš līdz šodienai 
Universitātē ir bijis apdraudēts un 

grūts . R e k t o r s norādīja, ka jau 
1985. gadā, pateicoties profesoram 
J . Kuzminam, datoros bija pieejami 
latviešu valodas fonti. Tieši datoru 
parādīšanās un to loma mūsdienu 
sabiedrībā, uzsvēra Ivars Lācis, ir 
ļoti nopietns valodas drauds. 

Latvi jas Zinātņu akadēmijas 
prezidents akadēmiķis Jānis Stra-
dinš, sveicot kongresa BALTISTI-
CÀ K dalībniekus visas Latvijas Zi
nātņu akadēmijas vārdā, novēlēja 
panākumus 15 valstu filologiem 
kongresā "Baltu valodas laikmetu 
griežos" un uzsvēra, ka "baltu va
lodas ar nelieliem vēstures pār
traukumiem allaž ir bijušas laikme
tu griežos, jo laikmetu griežos pā
rāk bieži ir atradies to izplatības 
areāls - mūsu dzimtenes Latvija un 
Lietuva." Mūs visus baida globali-
zācijas laikmets, kad iznīkst mazās 
tautas un valodas, uzsvēra profe
sors, māc bažas, vai tās spēs kon
kurēt ar lielajām tautām, it īpaši tas 
attiecas uz latviešu valodu. Psiho
loģiski mūsu dzimtā valoda šobrīd 
atgādina ielenktu cietoksni, bet va
lodnieki - senlatviešu cīnītājus, tei
ca Jānis Stradiņš. Tomēr valoda nav 
tikai cīņas lauks vai integrācijas ins
t ruments . Valoda ir esība, lieta 
mums pašiem. Valoda prasa ari zi
nātnisku pieeju, šajā ziņā varam 
daudz mācīties no kaimiņvalsts Lie
tuvas, no starptautiskās zinātnie
ku saimes. 

Profesors ari izteica pateicību vi
siem tiem valodniekiem, kas ar nie
cīgiem līdzekļiem un pārcilvēcis
kiem spēkiem izdod žurnālus. Jā
nis Stradiņš visiem vēlēja "būt 2 1 . 
gadsimtā stipriem un gaišiem" un 
izteica stingru pārliecību, ka "baltu 
valodas nākamajā gadu tūkstotī ne 
tikai neiznīks, bet tiks izkoptas un 
celtas godā Eiropā un pasaulē. Mēs 
dzīvojam un dzīvosim." 

Baltistu saietu sākotne meklēja
ma 1964. gadā, kad Viļņas univer
sitātes Lietuviešu valodas katedras 
un Lietuviešu valodas institūta dar
binieki sarīkoja pirmo baltistu kon
ferenci. Tajā piedalījās tikai četru pil
sētu - Viļņas, Rīgas, Maskavas un 
Kijevas - pārstāvji. Šajā - devītajā -
kongresā dalību bija pieteikuši pieci 
pirmās konferences referenti, taču 
ierasties varēja tikai divi - Anatolijs 
Nepokupnijs no Kijevas un Sims Ka-
raļūns no Viļņas. Pēc pirmās tikša
nās tika nolemts pulcēties konfe
rencēs, kas vēlāk pārauga kongre
sos, ik pēc pieciem gadiem. Šī tradī
cija tika pārkāpta tikai divas reizes 
- 1991. gadā, kad Viļņā notika VI 
Starptautiskais baltistu kongress, 
kuru nācās uz gadu atlikt politiskās 
nestabilitātes dēļ, un 1997. gadā, 

kad lietuviešu kolēģi ar VIII Starp
tautisko baltistu kongresu atzīmēja 
pirmās lietuviešu grāmatas - Mar
tina Mažvīda katehisma - 450 ga
dus. Sākot ar III baltistu konferenci, 
mainījās dalībnieku "ģeogrāfija" -
tajā piedalījās ari ārvalstu zinātnieki 
no Polijas, abām Vācijām, Dienvid
slāvijas, ASV Norvēģijas un Švei
ces. 1980. gadā baltistu saiets pir
mo reizi notika Rīgā. Ari VII Starp
tautisko baltistu kongresu 1995. ga
dā atkal bija pienākums organizēt 
Latvijai. Un tikai ar piecu gadu pār
traukumu gadsimtu mijas kongress 
atkal ir Rīgā. Nākamais - desmitās 
jubilejas kongress - gan notiks Lie
tuvā 2005. gadā. 

Ja pirmajās konferencēs galve
nais akcents tika likts uz baltu va
lodu rašanos, to etnoģenēzi, tad šo
brīd tematika ir paplašinājusies, tā 
skar arī tādus valodniecības virzie
nus kā sociolingvistika, lingvoģeo-
grāfija, psiholingvistika. Šie pētīju
mi, kā uzsvēra prezidente, palī
dzēs saglabāt baltu valodas, iekļau
joties Eiropas Savienībā. 

"Universi tātes Avīze" piedā
v ā intervijas ar konferences da
lībniekiem - Dr. habil. philol. 
I L G U JANSONI no L U Latvie
šu valodas institūta un Dr. phi
lol. A L E K S E J U ANDRONOVU 
no Sanktpēterburgas universi
t ā t e s . 

- Kādi ir konferences pamat
j a u t ā j u m i ? 

- I .Jansone: Kongresā daļa zi
ņojumu ir veltīti tradicionālajiem bal-
tistikas jautājumiem - baltu valodu 
vēsturiskajai izpētei, valodu kontak
tiem, etnoģenēzes jautājumiem, ta
ču ir skartas ari tādas valodniecības 
un citu nozaru saskares disciplīnas 
kā sociolingvistiska un lingvoģeo-
grāfija. Atsevišķos referātos anali
zēta baltu valodu vieta Eiropas un 
pasaules valodu saimē. 

- Kādu jūs plānojat turpmā
k o s a d a r b ī b u a r k a i m i ņ v a l 
s t ī m ? 

- Iespējams, ka šobrīd, paaudzēm 
mainoties, šī sadarbība nav gluži tā
da, kādu mēs to vēlētos. Mums ir 
doma veidot Baltistu koordinācijas 
padomi, kurā darbotos gan Lietuvas 
un Latvijas valodnieki, gan ari visu 
to valstu pārstāvji, kuri nodarbojas 
ar baltu valodu izpēti. Baltistu koor
dinācijas padomes galvenais uzde
vums būtu informēt par pasāku
miem - konferencēm, izstādēm, se
mināriem, projektiem - un izdevu
miem - grāmatām, žurnāliem, rak
stu krājumiem - baltistus citās val
stīs. 

- Vai jūsu darbā ir ar i kāds 

Ziemeļu - Baltijas jūras reģions -
viens no perspektīvākajiem Eiropā 

No 4 . līdz 7.oktobrim Latvi
jas Universitāte sadarbībā ar Re
ģionālās zinātnes asociācijas Zie
meļu sekciju, L R Vides aizsar
dzības un reģionālās attīstības 
ministriju, L R Ekonomikas mi
nistriju, Zviedru Reģionālās iz
pētes institūtu, Latvijas Lauk
saimniecības universitāti, Balti-
jas -Ziemeļu izpētes c e n t r u un 
Latvijas Ekonomikas attīstības 
pētījumu centru rīkoja starptau
tisko konferenci "Ziemeļu-Bal-
tijas jūras reģions X X I gadsimta 
pr iekšvakarā" . 

Par konferences galveno ideju ti
ka atzīta Latvijas tautas izglītība kā 
Latvijas nākotnes noteicēja. īpaša no
zīme tika piešķirta augstākajai izglī
tībai. Tika uzsvērts - ja gribam veidot 
vienotu Baltijas - Ziemeļvalstu stu
diju telpu, mums vispirms ir jāveido 
kopīgi izcilības standarti. Mums ir jā

domā par savu studiju kvalitāti, lai nā
kotnē varētu konkurēt ar ES valstīm 
un būt līdzvērtīgi partneri Baltijas un 
Ziemeļvalstu studiju telpā. Konfe
rencē īpaši tika uzsvērta valsts lielā 
nozīme konkurētspējīgas izglītības 
veidošanā. Kā svarīgākie tika izcelti 
divi izglītības attīstības ceļi. Pirmkārt, 
budžeta finansējumam no valsts ir jā
būt atbilstošam reālajām studiju pro
grammu izmaksām. Otrkārt, valdībai 
ir jācenšas valstī veidot tādu vidi, ku
rā uzņēmējam ir izdevīgi atbalstīt iz
glītību. Kā piemērs šeit tika minēta 
ārzemju kolēģu prakse, kur uzņēmē
jam, atbalstot bezpeļņas organizāci
jas, kā piemēram, augstskolas vai vi
dusskolas, tiek samazināti nodokļi. 
Tādējādi valsts politika jau pašos pa
matos virza uzņēmējus savus līdzek
ļus ieguldīt izglītības attīstībā. Dau
dzu atsaucību guva atziņa, ka univer
sitātēm un augstskolām ir jākļūst at

vērtākām un jāieklausās darba tirgus 
prasībās. Tika ari atzīts, ka svarīgāka 
loma valstī ir jāpiešķir mūžizglītībai. 
Konferences dalībnieku vidū atzinī
bu guva ari ārkārtīgi dažādu speciā
listu sadarbība - gan starp ģeogrā
fiem un ekonomistiem, gan ari socio
logiem un politikas zinātnes pārstāv
jiem. Uzsvērts tika šīs sadarbības ilg-
laicīgums. Atceroties konferences 
Klaipēdā (Lietuva) un Pēmavā (Igau
nija), tika izlemts, ka nākamā konfe
rence notiks pēc diviem gadiem 
Zviedrijā. Vēl tikai jāatgādina, ka šī 
bija nu jau 6. konference, kura, ma
nuprāt, daudziem atmiņā paliks ar at
ziņu, kas 116 dalībnieku no 12 val
stīm vidū izskanēja atkārtoti - Zie-
meļu-Baltijas jūras reģionam ir nā
kotne, jo tas ir viens no šobrīd per
spektīvākajiem reģioniem Eiropā. 

GITA LIEPIŅA 

griežos" 
t raucējošs faktors? 

- Ir vairāki traucējoši faktori, 
pirmkārt, tās ir strukturālās un 
personālās izmaiņas ne tikai galve
najos ballistikas centros Latvijā un 
Lietuvā, bet ari Eiropas valstīs. Šīs 
pārmaiņas ir vājinājušas ari līdzši
nējos kontaktus. Otrkārt, sliktā ot
ras baltu valodas - latviešu vai lie
tuviešu - prasme. Treškārt, nepie
tiekamais zinātnes, tai skaitā arī va
lodniecības, finansējums, ko izjūt ne 
tikai Latvijā un Lietuvā, bet ari Vā
cijā, Norvēģijā, Zviedrijā u. c. Ne
pietiekamais finansējums ietekmē 
gan kadru atjaunošanos, gan ari zi
nātnisko darbu izdošanu un datu 
bāzu izveidi. Sevišķi tas sakāms par 
tiem valodnieku darbiem, kas ir ļoti 
nepieciešami, taču finansiāli ne
rentabli, piemēram, vēsturiskās 
vārdnīcas (Latvi jas vietvārdu 
vārdnīca, Latviešu valodas izlok
šņu vārdnīca), izlokšņu materiālu 
publicējumi, latviešu valodas vēs
tures apraksti u.c. 

- Ar ko nodarbojas Latviešu 
valodas institūts? 

- Latviešu valodas institūts, pirm
kārt, ir zinātniska iestāde, kuras gal
venie darbības virzieni ir: vārdnīcu 
izveide un leksikogrāfijas teorētis
ko jautājumu risināšana, piemēram, 
darbs pie "Latviešu valodas izlokšņu 
vārdnīcas" un "Latvijas vietvārdu 
vārdnīcas" kā valodas vēstures at
spoguļotājām un "Latviešu valodas 
vārdnīcas" kā reālās valodas situāci
jas atainotājas; gramatiku izstrāde un 
gramatikas teorētisko problēmu risi
nāšana, piemēram, ir pabeigta jau
nas latviešu valodas gramatikas ma
nuskripta izstrāde un iecerēts vei
dot latviešu valodas gramatikas ang
ļu variantu; sociolingvistisko proce
su izpēte un valodas politikas zināt
niskais nodrošinājums, kur pētnie
ku grupa profesores I. Druvietes va
dībā šogad īpašu uzmanību veltīja 
Valsts valodas likuma izskaidrošanai 
un Norādījumu izstrādāšanai; dialek
toloģijas un areālo pētījumu veikša
na, kas cieši saistīta ar "Latviešu va
lodas dialektu atlanta" morfoloģijas 
un fonētikas karšu izstrādi un dalību 
"Eiropas valodu atlanta" sagatavo
šanā; terminoloģijas praktisko uzde
vumu risināšana, kas ir cieši saistīta 
ar dažādu terminoloģijas vārdnīcu iz
strādi un rediģēšanu. Otrkārt, Insti
tūta uzdevums ir piedalīties studiju 
programmu īstenošanā. Treškārt, 
sniegt konsultācijas valsts institūci
jām, iestādēm, uzņēmumiem un ari 
privātpersonām par latviešu valodas 
prakses jautājumiem. 

- Vai latviešu valoda ārzem
niekam ir grūti apgūstama? 

- Cittautiešiem latviešu valodu 

Aleksejs Andronovs 

nav viegli apgūt, tai ir sarežģīta gra
matiskā sistēma. Problēmas sagā
dā gan mūsu locījumu sistēma, gan 
sintaktiskais saistījums. Tomēr šo
brīd kongresā piedalās referenti no 
tuvākām un tālākām ārzemēm, kas 
ļoti labi apguvuši latviešu valodu. 
Viens no viņiem ir Aleksejs Andro
novs no Sanktpēterburgas. Viņš ar 
ārzemnieka skatījumu mēģina ie
dziļināties mūsu gramatiskajā sis
tēmā un izvērtēt to. Ja ir uzskats, 
ka krieviem grūti apgūt latviešu va
lodu, tad šeit ir piemērs, kā cilvēks 
to spējis patstāvīgi izdarīt ļoti labā 
līmenī. 

A l e k s e j s A n d r o n o v s ir n o 
S a n k t p ē t e r b u r g a s univers i tā 
tes , viņš s t r ā d ā Vispārīgās va
lodniecības katedrā , specializē
j a s bal tis tika. 

- K ā p ē c izvēlējāties tieši lat
viešu valodu? 

- A.Andronovs: Sākumā es ap
guvu lietuviešu valodu, tad latvie
šu valodu kā pētījumu priekšmetu. 
Likās, ka latviešu valoda ir vairāk 
neizpētīta. 

- K a s kr ievu c i lvēkam r a d a 
grūtības, apgūstot latviešu va
lodu? 

- Pirmkārt, tā ir izruna. Slāvu va
lodas izruna atšķiras, pēdējā tuvā
ka vācu, somu valodai. Domāju, ka 
krievu valodas gramatika ir pat sa
režģītāka nekā latviešu valodas 
gramatika. Problēma ir ari tā, ka lat
viešu valodas vārdnīcās ļoti maz ir 
informācijas par vārdu pamatfor
mām. Ļoti daudz laika paiet, lai at
rastu precīzu vārdu nozīmi. Vaja
dzētu arī domāt par jaunas latvie-
šu-krievu vārdnīcas izveidi. Esmu 
saņēmis no Latvijas Kultūras fonda 
stipendiju, lai izstrādātu nelielu - 1 0 
000 vārdu - latviešu-krievu vārd
nīcu. 

ANDA LASE 

Baltijas valstu universitāšu 
administratoru seminārs 

No 14.09. - 1 6 . 0 9 . 2 0 0 0 . LU no
tika Baltijas valstu universitāšu 
administratoru seminārs, kuru 
organizēja Turku universi tā te 
un Latvijas Universitāte. Semi
n ā r a galvenais mērķis bija da
žāda līmeņa Baltijas valstu uni
versitāšu administratoru uzaici
nāšana, lai dalītos pieredzē un 
diskutētu par augstāko mācību 
iestāžu pārvaldes problēmām, 
lai ras tu atbildi uz jautājumu: 
kāds būtu labākais pārvaldes mo
delis, k ā ari lai izveidotu Balti
j a s vals tu u n i v e r s i t ā š u admi
nistratoru ciešu sadarbību. 

Seminārā ar referātiem piedalījās 
vadošie administratori no Turku uni
versitātes Somijā - K. Hipponens (K 
Hypponen) (Turku universitātes ad

ministrācijas direktors), ref. tēma -
„International professional organiza
tions for university administrators", 
R. Knuti (/?. Knuuti) (Medicīnas fa
kultātes acLrninistrācijas vadītājs), kā 
ari LU, RTU un Izglītības un Zināt
nes ministrijas pārstāvji. 

Uz semināru tika uzaicināti pār
stāvji no visām akreditētajām Latvi
jas augstskolām, kā ari kolēģi no 
Igaunijas un Lietuvas. Semināru ap
meklēja vairāk par 60 dalībniekiem. 

Nākamais šāda veida seminārs 
notiks nākamā gada maijā Lietuvā. 
Baltijas valstu universitāšu admi
nistratoru semināra organizētāji cer, 
ka turpmāk šāda veida semināri va
rētu notikt katru gadu. 

Rakstu sagatavojusi BAIBA CAUNE, 
LU Ārējo sakaru da|a 
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Starptautiskais Kanādas Studiju seminārs Otavas universitātē 
Augusta beigās Kanādas gal

vaspilsētā Otavā notika Starp
tautiskais Kanādas Studiju va
saras seminārs , ko organizēja 
Kanādas Studiju Starptautiskā 
Padome sadarbībā ar Otavas uni
versitātes Kanādas Studiju insti-

. tūtu un Karltonas universitātes 
Kanādas Studiju skolu, lai pār
stāvjus no daudzām pasaules 
valstīm iepazīstinātu a r Kanā
das daudzveidīgo sociālo vidi, ku
ru ir izveidojuši un vēl arvien 
papildina dažādu tautību imi
granti. Intriģējošu un piesātinā
tu informāciju par politisko un 
ekonomisko dzīvi, kultūru, abo
rigēnu asimilācijas problēmām 
un ci tām t ē m ā m semināra da
lībnieki ieguva nedēļas laikā, no 
pirmdienas līdz piektdienai. 

Seminars ar interesanto kultūras 
programmu un informācijas bagāta
jām, atraktīvi noformētajām izdales 
materiālu paketēm katram seminā
ra dalībniekam bija noorganizēts aug
stā profesionālā līmenī, jo lekcijas la
sīja ne tikai izcili Otavas un Karlto
nas universitātes mācību spēki, bet 
ari Kanādas Parlamenta pārstāvji, kā 
ari kultūras jautājumu speciālisti no 
Kanādas Civilizācijas muzeja. Semi
nāristiem bija gods tikties ar Kanā
das Federālās valdības Tautību Palā
tas spīkeru Gilbertu Parenta kungu 
viņa kabinetā un nofotografēties vi
ņa krēslā Parlamentā, kā ari apskatīt 
Otavas panorāmu no Parlamenta kal
na Miera torņa (Peace Tower). Vaka
ros uz Parlamenta ēkām tiek projicē
ti gaismas attēli mūzikas pavadījumā 
par Kanādas vēsturi ar komentāriem 
angļu un franču valodā. Šo iespaidī
go demonstrējumu var vērot jebkurš 
interesents. 

LU INSTITŪTOS 

Kultūras programmas ietvaros pa-
bijām Kanādas Civilizācijas muzejā, 
lai "paceļotu" pa šīs daudznāciju ze
mes vēstures takām un apbrīnā ap
stātos pie indiāņu cilšu totēmiem mu
zeja apakšējā stāva Lielajā zālē, ku
rā ir imitēta gan okeāna piekraste, 
gan meži, gan dzirdamas arī putnu 
balsis. Daudz saistošu eksponātu un 
mākslas darbu bija iespēja apskatīt 
Otavas Nacionālajā Galerijā, fpaši gri
bas atzīmēt eksponātus no vaļu kau
liem, kurus ar savdabīgu humoru da
rinājuši indiāņu mākslinieki. 

Daudz ko vērtīgu un interesantu 
par Kanādu semināra dalībnieki uz
zināja nedēļas laikā, nodarbībās no 
pulksten 7 3 0 rītā līdz 7 vai 8 vakarā. 
Divdesmit astoņu semināristu vidū 
bija arī divas Kanādas valdības sti
pendiātes no Latvijas Universitātes, 
kuras pievienojās pārējo piecpadsmit 
valstu pārstāvjiem no Itālijas, Fran
cijas, Vācijas, Dānijas, Polijas, Rumā
nijas, Indijas, Ķīnas, Korejas, Mon-
golijas, Kubas, Kolumbijas, Čīles, 
Meksikas un Brazīlijas. 

Seminārs notika Otavas un Karl
tonas universitātēs. 

Šādi bilingvāli semināri tiek rīkoti 
ik gadu ar mērķi izprast, dziļāk iepa
zīt un izpētīt multikultūru vidi Kanā
dā un iegūto informāciju nest tālāk pa
saulē, izmantojot to darbā ar studen
tiem vai publicējot preses izdevumos, 
vai ari apkopojot iegūtos informatīvos 
materiālus, lai tuvāko gadu laikā iz
veidotu Kanādas Studiju centra infor
mācijas bāzi Latvijas Universitātes 
Moderno valodu fakultātē. 

Kanāda ir kļuvusi par pirmo valsti 
pasaulē, kura ir izstrādājusi multikul-
tūras politiku (multikulturālisms ir 
Kanādas sabiedrības fundamentāla 
specifika), kā ari veiksmīgi atrisinā

jusi savas daudznacionālās valsts na
cionālo politiku, un tā rezultātā 1988. 
gadā tika pieņemta Multikultūras 
Deklarācija, kurā norādīts, ka fede
rālai valdībai jāgarantē visām Kanā
dā dzīvojošām nacionalitātēm vienlī
dzīgas tiesības ekonomiskajā, sociā
lajā., kultūras un politikas sfērā. 

īsos vārdos par trijām Semināra 
organizētājinstitūcijām un to galve
najiem darbības virzieniem. 

Kanādas Studiju Starptautisko Pa
domi (ICCS), kuras mītne atrodas 
Otavā, pareizāk būtu nosaukt par vir
tuālo universitāti ar tās divdesmit da-
lībasociācijām un 7000 zinātnieku no 
trīsdesmit valstīm. Darbības galve
nais mērķis ir izzināt un izpētīt fak
tus par Kanādu, veikt un atbalstīt zi
nātniski pētniecisko darbu, multikul
tūru apzināšanu, izdevumu publicē
šanu, kas saistīti ar Kanādu visās aka
dēmiskajās disciplīnās, kā ari veidot 
starptautiskas kanādistu kopas sa
darbībai un informācijas apmaiņai Ka
nādas Studiju ietvaros. 

Otavas universitātes Kanādas 
Studiju jnstitūtu vada vēstures pro
fesors Cads Gefilds, kurš ir institūta 
pirmais direktors; viņam palīdz Kon
sultatīvā Padome astoņu locekļu sa
stāvā. Viena no Padomes loceklēm ir 
pasaulslavenā rakstniece Margare
ta Atvuda (viņas romāna "Aklais 
slepkava" pirmizdevuma prezentā
cija 1. septembri notika Rīgā, Arhi
tektu namā), profesors Žans-Pjērs 
Valo, pazīstams vēsturnieks, augstas 
klases pedagogs, žurnālists, 10 grā
matu un vairāk nekā 130 zinātnisku 
rakstu autors, kā ari citi Otavas uni
versitātes mācībspēki. 

Institūts atbalsta novitātes mācī
bu un zinātniski pētnieciskajās pro
grammās ne tikai Kanādā, bet visā 

pasaulē. Institūta datoru centrā (Mi
tel Data Analysis Centre) ir iespējams 
iegūt detalizētu informāciju no Na
cionālā arhīva, kurā ir, piemēram, ap 
5000 digitalizētu fotogrāfiju, mākslas 
darbu un karikatūru aprakstu, ap 570 
000 filmu, video un skaņu ierakstu, 
ap 22 miljoni fotogrāfiju un divi miljo
ni karšu un plānu, kā ari tekstu ie
rakstu 110 km garumā, kuri vēl nav 
digitalizēti, bet to daudzums pieaug 
ar katru mēnesi. 

Detalizētu informāciju datoru 
centrs sniedz par Otavas Nacionālo 
bibliotēku. No datoru centra tiek va
dītas starptautiskas virtuālas konfe
rences, un to gaitu var vērot intere
senti no jebkuras valsts pasaulē, ta
ču vienīgais traucēklis šādām kon
ferencēm ir laika zonu atšķirības da
žādās valstīs, ari Kanādā, kur ir se
šas laika zonas. 

Kanādas Studiju programmas ir 
ieviestas vairāk nekā 25 Kanādas 
universitātēs un ir izplatītas Dienvid-
un Ziemeļamerikā, Rietum- un Aus
trumeiropā, Āzijā un Vidusāzijā. Bal
tijas valstis varētu iegūt daudz vērtī
gu atziņu un pieredzi no Kanādas 
Studijām, tās aktivizējot augstskolās, 
no jauna veidojot un plašāk izvēršot 
esošos sadarbības projektus ar Ka
nādas universitātēm, jo informācijas 
tehnoloģijas izmantošanas ziņā mā
cību procesā Kanāda ieņem vienu no 
vadošajām vietām starp pasaules 
lielvalstīm. 

Pēc Kanādā pavadītajām trim ne
dēļām šī raksta autore apstiprina: 
"Pašas acīm Kanādā redzētais ir vai
rāk vērts nekā tūkstoš vārdu par to 
dzirdētais." 

ROTA BAN KAV A 
Moderno valodu fakultātes docētāja 

Valsts, vai Jums vajag zinātni? 

Dr.med. Vai ra Saulīte 

Citāts no " L a u k u Avīzes" 5 . 
oktobra numura : "Izskatot šā
gada budžeta grozījumus, val
dība no zinātnei p a r e d z ē t ā fi
nansējuma atņēmusi Ls 115 0 0 0 
iepriekš prognozēto L s 5 1 0 0 0 0 
vietā. Pagaidām tie nav oficiāli 
dati, jo vēl nav saņemts proto
kols no Valsts kancelejas ." Sa
runa ar L U Augusta Kirhenštei-
na Mikrobioloģijas un Virusolo
ģijas institūta direktori VAIRU 
SAULĪTI dod m u m s iespēju sa
prast, kā šodien jūtas zinātnie
ki, kā ritēja darbs agrāk tin ta
gad. Novērtēt reālo situāciju. 

- Vai Institūts ir Universitā
tes struktūrvienība? 

- Piederam Universitātei no 2000. 
gada. Mūsu darbības pamatā ir vi
rusoloģija, mazākā mērā mikrobio
loģija un nedaudz biotehnoloģija, pār
svarā ar medicīnisku un veterinār
medicīnisku ievirzi. 

Institūtā strādā biologi, mediķi, 
ķīmiķi, veterināri; kopumā esam 
zem 100 cilvēku. "Ziedu laikos", 
pirms 1992. gada, pie mums strā
dāja ap 500 darbinieku. Pēc tam bija 

lēmums par štata vienību samazinā
šanu un situācija mainījās. Jauni cil
vēki pie mums nāk strādāt, bet reti 
- atkal pamatā ir tā pati nauda. Ja 
valdības attieksme nemainīsies, drīz 
pazudīs ari "pēdējie mohikāņi". Pie
mēram, ja mums Latvenergo at
slēgs elektrību, divas dienas pēc 
tam nekāds zinātniskais darbs vairs 
nebūs iespējams, jo visa mūsu zi
nātne "balstās" uz ledusskapjiem, 
termostatiem un elektrisko apara
tūru. 

- Kas atrodas Institūta ledus
skapjos? 

- Pirmkārt, dažādas dzīvnieku 
šūnas - lai vīrusi varētu kaut kur 
augt, tiem vajadzīga vide, dzīvās šū
nas. Katram vīrusam ir noteiktas šū
nu sistēmas, kurās tas "dara savu 
darbu". Otrkārt, dažādi vīrusi un 
mikroorganismu celmi, kā arī anti
vielas, antigēni utt. Pašlaik galve
nie pētījumu objekti ir cilvēka onko-
gēnie vīrusi un vīrusi, ko pārnēsā 
ar asinīm - leikozes, HĪY cilvēka 
herpesvīrusi. Tādā nozarē kā trans-
plantoloģija agrāk galvenais bija sa
derība; lai svešie audi netiktu at
grūsti. Attīstoties imunoloģijai, ar šo 
problēmu ir tikuši galā, tagad galve
nais ir panākt, lai pēc transplantāci
jas nebūtu dažādas infekcijas. Pēc 
operācijas, kad organisms ir stresā 
visplašākajā nozīmē, tas ir neaizsar
gāts. Mūsu organismos ir daudz vī
rusu, kas normālā situācijā varbūt 
neko nedarītu, bet šādā situācijā iz
pauž sevi. Mūsu Institūtam izvei
dojusies laba sadarbība ar Nieru 
transplantācijas centru, Hematolo
ģijas centru, Neiroloģijas centru, Jū
ras medicīnas centru. Sadarboja
mies arī ar Stokholmas Karolīnas in
stitūtu un Upsalas Biomedicīnas 
centru, kuros periodiski strādā mū
su cilvēki. Mēs paši varam atļauties 
zinātnei pirkt tikai sīkumus, ārze
mēs savukārt ir visa vajadzīgā apa
ratūra. Maksimāli cenšamies tehnis

ki sarežģītāko daļu paveikt ārze
mēs, šeit seko rezultātu apkopoša
na, analīzes periods. Niecīgais finan
sējums Latvijā zinātnes attīstību ne
kādi neveicina. Lai valsts, ja tai ne
vajag zinātni, vienreiz godīgi to pa
saka un nedod neko. 

Kādreiz mūsu Institūts izstrādā
ja diagnostikas metodes, bet ari šī 
kustība pamazām "iet uz grunti". Šo
brīd Latvijā tiek veidotas dažādas 
diagnostiskās laboratorijas, tām ir jā
būt sertificētām un akreditētām. Lai 
mēs varētu šīs lietas akreditēt, tam 
nepieciešams desmitiem tūkstošu. 
Nevienā sevi cienošā pasaules val
stī netiks pieņemts bez sertificētiem 
materiāliem izstrādāts darbs. 

- Kurā brīdī šai valstij zināt
ne kļuva lieka? 

- Paradoksāli, bet tai brīdī, kad pie 
varas nāca zinātnieki. Līdz tam zi
nātne bija vajadzīga. Ari atskatoties 
vēsturē, skaidri redzams, ka, nākot 
pie varas, tiek mēģināts apspiest to 
sfēru, no kuras nācis. Tā tas ir bijis 
jau no senās Romas laikiem. Ie
priekšminētais gan vairāk rakstu
rīgs cilvēkiem, kurpretī dzīvniekiem 
nav pārāk raksturīgi iznīcināt sev 
līdzīgos. 

- Augusts Kirhenšteins gan 
savulaik s t rādāja labākos ap
stākļos. . . 

- Noteikti, jo to vajadzēja valstij. 
1938. gadā Latvijas Universitātes 
serumu stacija ražoja 78 nosauku
mu preparātus, un visi tie bija pa
saules līmenī. Toreiz nepastāvēja jē
dziens - vietējai lietošanai vai pa
saulei. 

- Vai jauni cilvēki, studenti 
nāk strādāt uz Institūtu? 

- Nāk, visvairāk biologi. Studenti 
nāk praksē. Retāk nāk kāds ķīmi
ķis, mediķis. Domājams, ari mūsu 
ģeogrāfiskais novietojums nešķiet 
īpaši izdevīgs, lai gan ārzemēs mā
cību un pētniecības iestādes ari pa
rasti nav pilsētas centrā. 

Studentiem tagad ir tendence 
mācīties vairākās fakultātēs un līdz
tekus vairākās vietās strādāt. Nezi
nu, pa kuru laiku viņi to paspēj. 

Tomēr esmu skeptiski noskaņo
ta. Optimists galu galā ir slikti infor
mēts cilvēks. Pagājuši desmit gadi 
kopš "dziesmotās revolūcijas", šajā 
laikā situācija Institūtā lēnām, bet 
neatlaidīgi pasliktinājusies; vēl pā
ris gadu, un zinātnei varēs pārvilkt 
krustu. Laika palicis maz, valdībai 
jāpieņem lēmums. Faktiski Institū
tā šobrīd palikuši tikai entuziasti. Ve
cākajiem darbiniekiem savā ziņā ir 
vieglāk, jo, ja jaunam cilvēkam jāuz
tur ģimene ar 50 latiem... 

Stažēšanās ārzemēs arī ir ne
viennozīmīgs jautājums. Tie, kas 
aizbrauc uz pastrādā tur, iespējams, 
vairs negribēs atgriezties. Ja spe
ciālists ir labs, ārzemnieki to prot no
vērtēt. Tas diemžēl ir process, kad 
no Latvijas aiziet tie aktīvākie, gud
rākie cilvēki. Aizbraucot strādāt uz 
ārzemēm, cilvēks pierod, ka ir dar
bam nepieciešamie apstākļi, nav 
jāknapinās ar materiāliem. Tas laiks, 
kas atlicis, lai mēs radītu apstākļus, 
kad pie mums nāks atpakaļ ārze
mēs studējošie, ir ļoti īss. j a tur
pināsies vilcināšanās, nebūs vairs, 
kur atgriezties. Nebūs to, no kā var 
mācīties. Tie, kas mēs te esam, te 
paliksim. 

Agrāk zinātnieki bija pieraduši 
pie lielākas brīvības, zinātne bija ra
došs darbs. Līdz ar to zinātniekam ir 
grūti pārkvalificēties par ierēdni, 
pārdot banānus vai strādāt pie kon
veijera... Vienīgais, kas mums ir kon
vertējama prece, ir izglītība un kul
tūra. Mūsu izglītība, zinātne un kul
tūra vienmēr bijusi augstā līmenī 
starptautiskajā apritē. Ari mūsu zi
nātnieki, kas strādā vai brauc uz kon
ferencēm ārzemēs, nemaz nav slik
tāki kā tur. 

ANDA LASE 

vācu 
zinātnieki 
Latvijas 
Universitātē 

(Nobeigums) 

V Andrē v e i k t i e i z r a k u m i 
deva iespēju zinātniski izpētīt 
lielu daudzumu visu Ašuras at
t īs t ības periodu a r h i t e k t ū r a s 
pieminekļu . Templi , pilis un 
nocietinājumi veido iespaidīgu 
pilsētas siluetu. 

1931. gada 4 . februārī profesors 
V Andrē Latvijas Universitātē no
lasīja lekciju par senās Mezopotā-
mijas un Babilonijas kultūru. Savu 
priekšlasījumu viņš ilustrēja ar 
diapozitīviem. 

īsā apskata nobeigumā piemi
nēsim, ka mūsu Universitāti ap
meklēja izcilais vācu zinātnieks, 
viens no mūsdienu fizikas pamat
licējiem, Ber l īnes universitātes 
profesors Makss Planks (Planck, 
1858 - 1947). Viņš dzimis jurista 
ģimenē. Mācījies Minhenes (1874 
- 1877) un Berlīnes universitātē, 
kur klausījies izcilo fiziku G. Helm-
holca un G. Kirhhofa lekc i jas . 
1880. - 1885. gadā viņš bija Min
henes universitātes docētājs, Kī-
les (1885 - 1 8 8 8 . ) un B e r l ī n e s 
(kopš 1889.g.) profesors. No 1912. 
līdz 1943 . gadam profesors M. 
Planks bija Berlīnes Zinātņu aka
dēmijas pastāvīgais sekretārs. Vi
ņam ir ļoti nozīmīgi zinātniskie dar
bi termodinamikā, termodinamikas 
starojuma teorijā, relativitātes teo
rijā, kvantu teorijā, fizikas vēstu
rē un metodoloģijā, filozofijā. M. 
Planks izvirzīja hipotēzi, ka atomā-
rie oscilatori izstaro enerģiju no
teiktu porciju - kvantu - veidā, ku
ru enerģija ir proporcionāla svār
stību frekvencei. Balstoties uz šo 
hipotēzi, Planks formulēja likumu 
par enerģijas sadalījumu absolūti 
melna ķermeņa spektrā un ievie
sa jaunu fundamentālu fizikālo 
konstanti ar akcijas dimensiju, ko 
nosauca par akciju kvantu. Ar ak
cijas kvanta ieviešanu sākās jauns 
periods fizikā - kvantu fizikas pe
riods. Par saviem nopelniem zināt
nē M. Planks 1918.gadā saņēma 
Nobela prēmiju. 

1937. gada 3 . maijā Latvijas Uni
versitātes aulā M. Planks runāja 
par entropijas nozīmi. Viņš aplūko
ja entropijas nozīmi vispār, kā arī 
īpaši izvērtēja to, kā šis termodina
mikas princips austriešu fiziķa L . 
Bolcmaņa (Bolzmann) interpretē
jumā ierosinājis ģeniālo domu par 
izstarojuma enerģijas kvantu rak
sturu. Tālāk profesors M. Planks 
pakavējās pie tā saucamās tukštel-
pas izstarojuma problēmas. Pa
skaidrojot tā būtību, lektors atzīmē
ja , ka izveidojusies n e s a s k a ņ a 
starp teoriju un eksperimentu, ' . . . 
ir kvantu teorijas dzimšanas stun
da." Tas ļāva saprast, ka enerģiju 
var izstarot tikai ar kvantiem - no
teiktiem enerģijas "atomiem". Šā
da izstarošana, protams, nevar no-
tiktvkontinuitīvi, bet tikai periodis
ki. Šīs norises aprakstam profesors 
M. Planks devis savu slaveno tā 
saucamo Planka formulu. 

Atsauksmēs par priekšlasījumu 
atzīmēts, ka tas bija interesants un 
vērtīgs. To noklausījās izglītības 
ministrs A. Tentelis, Vācijas sūt
nis Šaks, rektors profesors J . Auš-
kaps un loti daudz LU mācībspē
ku. 

Jāatzīmē, ka mūsu Universitā
tes un Vācijas zinātnieku sakaru 
problēma prasa pamatīgu izpēti. 

GEORGS BRIEZKALNS, 
LU Bibliotēkas bibliogrāfs 
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KASPARS 

Fuksēšana pasākums, kas 
studentiem asociējas ar dubļu šaltīm, 
mokām, sāpēm, prieku un 'olu lietu" 

Un tātad, labākajiem no labākajiem LU studentiem, 
respektīvi, ekonomiem un vadībniekiem, 28. septem
bri pienāca tā sen gaidītā diena, kad pirmkursniekiem 
vajadzēja celt mastā karogu un, baudot savas dzīves 
pēdējos nevainības brīžus, ar 14. omnibusu traukties 
pretī nezināmajam Biķernieku mežā. 

Laimīgo fukšu vidū bija dziedošākās grupas 1A-19 
un 1A-20... (pat... arī...lA7, 1A8), kuras pēc karoga 
jeb spilvendrānas kopīgas izdaiļošanas, dzerot studen
tu nacionālo dzērienu, uzsāka sasodīto ceļu caur bar
go ārstu komisiju. 

Kā pirmais nopietnais pārbaudījums bija mutes do
buma profilakse, kura veiksmīgi tika apvienota ar ko
lektīva veidošanu - viens otram tīrījām zobus! Kā ska
lošanas līdzeklis bija jāizmanto paniņas naktspoda fa
sējumā. Diemžēl sanāca tā, ka laika apstākļi pārstei
dza mūs nesagatavotus ar slapju "olu lietu". Bet kā 
noniecinātās pašapziņas atjaunotājs tika dāvāts atspir
dzinošs "ūdentiņš". Savukārt, lai mums dzīve nešķistu 
tik salda, ārsti centās atrast "slidenāko" fuksi, lidinot 
lejup pa "Biķernieku kalniņiem". Kā apstiprinājums 
tam, ka esam piederīgi labākajiem no labākajiem, uz 
mūžiem saistīs nepārraujamās asinssaites. 

P. S. Ak, cien. Vasermani, apžēlojies par tiem, kas 
nekļuva par īstiem studentiem! 

īsto LU studentu skaits palielināts! 
Ķīmijas fakultātes SPP 

5 . oktobrī Ķīmijas fakultātes 
ē k ā notika ikgadējais jaunpie-
dzimušo s t u d e n t u iesvēt īšanas 
vakars . 

Šoreiz savu pirmo ceļazīmi uz stu
dentu dzīvi saņēma pietiekoši liels 

ves stilu. Pēc nākamā posma - KNZ 
rīkotās ļaunā gara mehāniskas iz
dauzīšanas - beidzot parādījās da
biskas sejas. Uz tām skaidri bija no
lasāms - ņemiet mani! Tas nu arī 
tika darīts, ieskaitot visus profilak
ses cietumā, kas izvietojās pa visu 
otro stāvu. Kas tur bija, un kur bija 

cilvēku skaits. 

"Uz sejām skaidri bija nolasāms -Jo tika iesvētīti 
gan jaunie ķīmi
ķi, gan pirmie 
farmaceiti. Ko
pā ap 30 cilvē
ku. Viss pat varēja nesākties, bet 
pīkst. 20 0 0 pa visu fakultāti atskanē
ja : "Sā- kam ! Sā- kam !" Tas ne
daudz sajūsmināja fuksētājus, bet 
pēc 10 minūšu ilga transa visi sāku
mu gaidošie stāvēja pie starta līni
jas. Vai tad viņi zināja, kas viņus gai
da priekšā ? Protams, ka nē, un tur 
jau tā lieta ... Visi viņi, skaisti no 
sākuma, pa vienam izejot caur vi
siem stāviem un starpstāvu gaite
ņiem, lēni tuvojās aktu zālei. Izejot 
pirmo stāvu, viņi pazaudēja savu 
drēbju skaistumu, un ķermeņa tem
peratūra pazeminājās par 16,6° C. 
Bet nosalušais prieks sejās tomēr 
nodeva vinu nesalauztās vecās dzī-

ņemiet mani! Tas nu ari tika darīts..." 

palicis taisnīgums - to tikai Dievs 
zināja. Bet secinot pēc tiem, kuri no
nāca līdz 3. stāvam, viņi jau bija ie
svētīti, pierakstīti, pārrakstīti un no
rakstīti. Jo 3. stāvā viņi parādījās 
svešās mitrās biksēs un ar kosmēti
kas masku uz sejas. Pēc tādām ne
patikšanām bija svarīgi noskaidrot, 
cik to dzīvotspējīgo "īsto" palicis, jo 
pārējie caur tādu filtru vienkārši ne
varēja iekļūt. Šim nolūkam vajadzē
ja iziet caur aizraujošiem posmiem, 
kur bija jāpierāda sevi. Bet pašās 
beigās (pirms step-aerobikas) bija 
lieliska iespēja atjaunot spēkus, iz
dzerot maģisko dzērienu (alu) no 
slavenā Bunzena kolbas. Pēc Sarko 

dušas visi atkal skaisti un jau pieauguši 
sapulcējās svinību zālē, kur pēc zvē
resta tika apbalvoti labākie vai ari vis-
cietušākie (par to žūrija neizteicās). Bet 
laimīgākajiem trim cilvēkiem balvas vie
tā tika piešķirta īsta, ekskluzīva, re-
laksējoša austrumu masāža ar speciā
lām smaržām un eļļām. Uzreiz pēc ofi

ciālās da
ļas bei
gām seko
ja dejas, 
kas turpi
nājās līdz 

6 0 0 rītā. Kopvērtējumā pasākums iz
devās lieliski. Par to liels paldies visiem 
rīkotājiem, Vēstures un filozofijas fakul
tātes SPP par organizēto mūziku, vei
kalam "Eirovīni" par apsardzi un, pro
tams, mūsu mīļajiem pirmā kursa stu
dentiem ... 

Informācija par 
L U Br īvprāt īgo 
centru 126. telpā 
katru 3. d ienu 
15.00 - 17.00 

K o n k u r s s ! ! 
1. " S l e p e n a j ā E k s p e r i 

m e n t ā " n e s e n t ika v e i k t a 
rekonstrukcija, un tā, kas ir 
mainījies: 

- caurules ; 
- u z l i k t a s n o v ē r o š a n a s 

k a m e r a s ; 
- uzliktas jaunas apgais

mes ierīces, nomainīti krēs
li; 

- tikai un vienīgi mainīta 
kluba izkārtne. 

2. K ā s a u c kokteili, kurš 
sastāv no vodkas, laimas su
las, dzērveņu sīrupa, spies
tas citronu sulas: 

- Mati s tāvus! 
- S l e p e n a i s E k s p e r i 

m e n t s ; 
- Students; 
- Dar ' , ko var ! 
Balvās brīvbiļetes 8 cilvē

kiem uz "Labvēlīgā t ipa" un 
Agneses koncertu 13. un 20 . 
oktobri " S E " . 

!!! "Slepenais Eksper iments" 
izsludina k o n k u r s u uz j a u n u 
kokteili "S tudents" , nosacījumi 
- lēts un efektīvs. Balvā būs jū
su kokteilis! 

P a r e i z ā s a t b i l d e s un s a v u 
kokteiļu variantus sūtiet uz e-

pastu£4-U4ffi4?ī 
LUSPavize@navigators.lv 

P S . 1 8 . o k t o b r ī , k a d skari 
5 0 % latviešu mūzikas , visiem 
S Z F s tudent iem ieeja " S E " ir 
par velti un 2 5 . oktobri - ģeo-
grāfiemlffH-j^fļ-ff^ ftŗtŗfŗt" 

E S.S. ja tev vēl nav 18, va
ri nemaz nepiedalīties kon
kursos, jo tāpat "SE" tevi 
iekšā nelaidīs!!!... 

J a kāda pašpārvalde ^ 
ganizēt Ķirbju svētkus " S E " a r 
ļoti izdevīgiem nosac ī jumiem, 
t a d kontaktējieties a r Raimon
du pa tālr. 9 2 2 6 2 5 

I I I * 

mailto:LUSPavize@navigators.lv
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LUSP jautā: 
Student, kāda ir tava 
dzīve LU kopmītnēs? 

E.'S, 

Nedēla leišos 
Jauna pieredze priekš
vēlēšanu laikā 

Mūžam jūsu RITVARS 

Izglītība ir ne tikai individuāla 
priekšrocība, bet ari labums sabiedrī
bai kopumā. Tālab sabiedrībai, tas ir, 
valstij, ir vērts finansēt augstāko iz
glītību. Latvija ar saviem 3 6 % "mak-
sinieku" drīzāk ir izņēmums Eiropas 
valstu vidū, jo lielākoties par pilna lai
ka studijām mūsu pasaules daļā nav 
jāmaksā. Tāda ir viena no atziņām Viļ
ņas universitātes Studentu pārstāv
niecības (leišu saīsinājums - VUSA) 
rīkotajā 4. starptautiskajā studentu sa

ietā, kas notika pēdējā nedēļā pirms 
Lietuvas Seima vēlēšanām. 

LU Studentu padomes sūtītie pār
stāvji (Daniels Buks-Vaivads, Ritvars 
Eglājs un Inese Saiva) un pārējo valstu 
studenti tiešām varēja būt gandarīti par 
VUSA sarūpēto - gan par oficiālo pro
grammu, gan par Lietuvas un Viļņas 
iespaidiem. Vispārējā stāvokļa novēr
tēšanai un iedvesmai lieti noderēja kom
petentu politiķu un Viļņas universitā
tes (VU) vadības priekšnesumi; šķita, 
ka priekšvēlēšanu laikā attieksme pret 
studentu vēlmēm ir īpaši mīlīga. Savu
kārt sīkāk atsevišķas tēmas varējām ap
spriest kā izcilajos VU pagalmos, tā pār 
Viļņu slejošos kalnos. 

Ak, šī starptautisko draudzība! 
un leiti 

Ritvars un Saiva (centra) ar polieti 

Kaut vienprātīgi tika atzītas 
valsts finansētas augstākās izglītī
bas priekšrocības un tās nepiecie
šamība, dažādi viedokļi bija, ko darīt, 
ja valsts nepietiekami finansē aug
stāko izglītību (praktiski - par Balti
jas valstīm). Faktiski domstarpības 
bija par to, vai konkurence studen
tu starpā un iespēja ar labākām sek
mēm gūt labākus studiju nosacīju
mus ir laba parādība. Maķenīt skep
tiski pret to bija noskaņoti Rietum
valstu pārstāvji, tomēr izdevās rast 
kopīgo, galīgo viedokli - atbilstīgi 
katras valsts stāvoklim tās studen
tu apvienība (domāts - valsts mēro
ga studentu pārstāvniecība) lai pauž 
viedokli par vēlamo augstākās iz
glītības attīstību. 

Studentu iespējas ietekmēt no
tiekošo gan ir ļoti dažādas: no pa
saulē bagātākās Helsinku universi
tātes Studentu padomes HYY (HYY 
grupas gada apgrozījums - ap 80 
000 000 latu) un 173 studentu īpat
svara Somijas institūcijās līdz Ukrai
nai, kur praktiski viss ir fakultātes 
un augstskolas vadības ziņā. Stu
dentu revolūcijas eksports diez vai 
ir iespējams, tā ka galvenā atziņa 
bija - laiks dziedē visas brūces. Proti, 
ar laiku valdība, augstskolu vadība 
un sabiedrība izprot, ka vērts iesaistīt 
studentus lemšanā, savukārt stu
denti izcīna aizvien lielāku iespaidu 
augstākajā izglītībā. 

Kā jau minēju, saiets notika pē
dējā nedēļā pirms Lietuvas parla
menta vēlēšanām. Kampanošana 
šķita samērā mierīga, aptaujās pir-

Daniēls pr iekšvēlēšanu kam
paņu pētot ... 

mo vietu dalīja kreisā Brazauska koa
līcija (bijušie komunisti, sociāldemo
krāti, sieviešu partija un krievu parti
ja) un Jaunā savienība, kas sevi dēvē
ja par sociālliberāļiem. Ari daudzi stu
denti it sparīgi bija iesaistījušies politi
kā, bet partijas dažam labam pat ap
maksāja mobilā tālruņa rēķinu (saieta 
dalībnieki, protams, nekavējās un ne
kautrējās to izmantot). Diemžēl bija jā
atgriežas Latvijā vēlēšanu dienā, ne
uzzinot vēlēšanu iznākumus. Tikai še 
uzzinājām, ka itin pārliecinoši uzvarē
jusi Brazauska koalīcija, bet valdību, 
visticamāk, veidos Jaunā savienība un 
liberāli. 

... ja klients tik tiešām ir st..bs? 
Sameklējis MĀRTIŅŠ PAKALNIŅŠ 

R e ā l s gadī jums no r e d a k t o 
r a Word P e r f e c t t e h n i s k ā s a p 
k a l p o š a n a s d i e n e s t a p r a k s e s . 
Inženier is ( I ) , k u r š piedalī jās 
dialogā a r k l ientu ( K ) , t i k a a t 
br īvots no d a r b a , t a č u ilgi t i e 
sājās un u z v a r ē j a , pierādot , k a 
viņu a t b r ī v o j a bez i e m e s l a . 

Dialogs bija šāds : 
I: Labdien, tehnikas apkalpes 

dienests. Kā varu palīdzēt? 
K: Man ir problēma ar Word 

Perfect.. . 
I: B e t kas t ieši? 
K: Uzrakstī ju tekstu, bet pēk

šņi tas kaut kur pazuda no ekrā
na. 

I: Kaut kur aizklīda? 
K: Vienkārši pazuda. 
I: Hmm.. .Un kas ir uz jūsu ek

rāna tagad? 
K: Nekas . 

I: Pavisam nekas? 
K: Tas ir tukšs . Nekādi nereaģē, 

kad es uzrakstu kaut ko uz klavia
tūras. 

I: Vai jūs joprojām esat Word Per
fects vai esat izgājis no tā? 

K: Kā lai es to zinu? 
I: Vai jūs redzat DOS uzaicināju

mu uz ekrāna? 
K: Kas tas vēl par uzaicinājumu? 
I: Nekas, nekas.. . Sakiet , vai jūs 

varat pārvietot kursoru? 
K: Nav nekāda kursora... E s taču 

jums saku - nekas nenotiek, kad es 
spiežu uz taustiņiem... 

I: Vai jūsu monitoram deg ba
rošanas indikators? 

K: Monitoram? Kas tas ir!3 

I: ? ?? ! ! ! Tas ir tāds verķis jums 
uz galda ar ekrānu - līdzīgs televi
zoram. Tam ir neliela lampiņa, kura 
parāda, ka tas ir ieslēgts. Vai tā deg? 

K: E s nezinu... 
I: Esiet tik laipns, paskatieties aiz 

monitora un atrodiet vietu, kur tiek 
pieslēgts barošanas kabelis. Redzat 

to? 
K: Laikam, jā. 
I: Lieliski. Pasekojiet kabelim 

līdz rozetei un pasakiet man, vai 
dakšiņa ir ieslēgta tīklā? 

K : N ē . 
I: Ir jābūt diviem. Lūdzu, pa

skatieties aiz monitora atkal un 
atrodiet otru kabeli. Pasekojiet 
šim kabelim - tam jābūt pieslēg
tam tieši datoram. 

K: Tas nav tāpēc, ka es neva
ru apsēsties uz grīdas! Vienkār
ši te ir pārāk tumšs! 

I: Tumšs? 
K: Jā , ar gaismu no loga ne

pietiek. 
I: Nu tad ieslēdziet gaismu is

tabā! 
K: Nevaru. 
I: Nevarat? Kāpēc? 
K: M u m s šodien bija enerģi

jas pārrāvums, un gaismas nav 
visā ēkā. 

I : Visā ē k ā ? ! M m m . . . L a b i . 
Šķiet , ka zinu, kas jādara. Vai 

jums ir saglabājušās kārbas un 
grāmatas no jūsu datora? 

K: Jā, viss atrodas skapī. 
I: Lieliski. Salūkojiet kārbas, at-

slēdziet datoru, iepakojiet visu kā 
bija un aizvediet atpakaļ uz veika
lu, kur jūs to pirkāt. 

K: Nopietni? Vai tiešām lieta ir 
tik nopietna? 

I: Baidos, ka jā. 
K: Labi, es tā arī izdarīšu. Be t 

ko man teikt veikalā? 
I: (jau vairs neizturot) PASA

K I E T VĪNIEM, KA TĀDAM IDIO
TAM KA J Ū S N E D R Ī K S T B Ū T 
K O M P J Ū T E R S ! ! ! 

top" SaW° -

.ne*50' 

Ģirts 

"Superīga"! Johaidī, kāpēc dušas 
no rītiem strādā tikai līdz pīkst. 
11.00????!! ! 

Un šorīt mazie spalvainie un ari 
ūsainie draugi bija atnākuši uz bro
kastīm!.. 

Mārtiņš The Best 

Sadzīves apstākļi - krimināli. Pie 
manas istabas durvīm ir zīme "Žur
kām galvenais ceļš". Toties ļoti jau
ki un izpalīdzīgi kaimiņi - dažreiz 
manā vietā uzcep olas. 

Edvards 

Pretenziju nav! Notiek intensīva 
cīņa ar tarakāniem... un... pirmkurs
niekiem ir baigi skaļā mūzika. 

Gusts 

Viss baigi labi. Vienīgais - dušas 
baigi smird! Apkopēja jau gan varē
ja vismaz reizi nedēļā tās izmazgāt. 
Un, ja vēl elektrība būtu... 

Ilze 

Nepatīkami, ka studenti mēdz bo
jāt koju inventāru. Dušās šad tad 
nav ūdens. Un, varētu būt aktīvāka 
cīņa pret pelēm. 

Sandra 

Vienkārši drausmīgi! Visapkārt 
prusaki; taukaina, speķaina virtuve; 
padomju laika tualetes; no apkalpo
jošā personāla nicīga attieksme!!! 
Tādos necilvēcīgos apstākļos nevar 
normāli dzīvot, tādēļ no kojām aiz
gāju. 
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BIBLIOTĒKA 

I Studiju gads iesācies aktīvi 
Studiju gadu ļoti aktīvi uzsā

cis LU Bibliotēkas darbīgais ko
lektīvs, īsā laikā noorganizējot 
virkni pasākumu savās mājās un 
paplašinot sadarbību ar radniecī
gām bibliotēkām ārpus Latvijas. 
Tikko no simpozija Polijas pilsē
tā Sčecinā atgriezies Universitā
tes Bibl iotēkas direktors GU
NĀRS MANGULIS. Viņu lūdzu 
pastāstīt gan par šo notikumu, 
gan ari par citām aktivitātēm, ku
rās pēdējā laikā iesaistījies viņa 
vadītais kolektīvs. 

- Kas tas Sčecinā bija par pa
sākumu, un kas tajā piedalījās? 

- Šogad Universitātē uzņemti gan
drīz 10 tūkstoši jaunu studentu. Ari 
Bibliotēkai darba apjoms arvien 
pieaug. Maksimāli cenšamies pilnvei
dot savu darbu, lai varētu informatīvi 
kvalitatīvi apkalpot studiju procesu. Te 
lieti noder ari mana piedalīšanās Bal
tijas jūras valstu bibliotēku darbinie
ku simpozijā, kas notika Sčecinā. 

Tur piedalījās bibliotēku pārstāvji 
no deviņām Baltijas jūras valstīm, iz
ņemot Lietuvu, kurā šobrīd ir sarež-
ģītsvfinansiālais stāvoklis. 

Šādi simpoziji kļuvuši tradicionāli 
un notiek katru otro gadu: 1996. ga
dā - Rīgā, 1998. gadā - Stokholmā, 
šogad dalībniekus uzņēma Sčecinā, 
nākamais būs 2002. gadā Kopenhā
genā, bet 2004.gadā tas notiks Greis-
valdē, Vācijā. 

Šādas tikšanās paredzētas domu 
apmaiņai, dažādu valstu bibliotēku ar
vien pieaugošo uzdevumu apzināša
nai, kurus izvirza kopējā gaita uz in
formācijas tehnoloģiju gadsimtu, infor
mācijas sabiedrību. Jautājumu loks bi
ja ļoti plašs, un katrā tādā pasākumā 
var iegūt vērtīgu informāciju. 

Lielu iespaidu atstāja Zviedrijas pil

sētas Malmes bibliotēkas pārstāves 
referāts. Tā ir nesen uzcelta, skaista 
un modema bibliotēka, daudzi biblio
tekārie procesi automatizēti. Pēc da
žiem gadiem būs automatizēti visi pro
cesi, ieskaitot pat lasītāju apkalpoša
nu. 

Pirms pāris gadiem biju šai biblio
tēkā. Pēc profesionāļu atzinuma tā ie
rindojama pasaules skaistāko biblio
tēku pirmajā desmitā. 

- Kāda Sčecinas simpozijā bi
ja referātu tematika? 

- Simpozija sešu dienu tematika bi
ja ļoti plaša. Kolēģi dalījās darba piere
dzē, sniedza savus ieteikumus. Inte
resanti bija Polijas bibliotēku apmek
lējumi. Bijām ari Sčecinas universitā
tes bibliotēkā. Sčecinā augstskola ir 
mazāka nekā mūsējā - tajā apmēram 
20 tūkstoši studentu, bibliotēkas dar
ba organizācija izveidota līdzīga mū
sējai. 

- Vai braucienā gūto gatavoja
ties ieviest ari pie mums? 

- Mani pēdējā laikā saista elektro
niskās informācijas izmantošanas ie
spēju paplašināšana. Šai ziņā centīsi
mies izmantot Malmes bibliotēkas pie
redzi. Pieaug elektroniskās informā
cijas avotu un tehnoloģiju piedāvā
jums. Bibliotekāriem ir jābūt gataviem 
tehnoloģiju maiņai. Jābūt zinošiem, lai 
iemācītos racionāli izmantot šīs iespē
jas. 

Tas ir svarīgs bibliotēkas uzde
vums - iemācīt studentus izmantot vi
sus iespējamos informācijas veidus tā
dā līmenī, lai ari pēc studijām viņi pat
stāvīgi orientētos informācijas piedā
vājumā, atrastu vēlamo ātri un racio
nāli. 

Tikos ar igauņu kolēģiem. Nolē
mām dibināt Baltijas universitāšu bib
liotēku apvienību, regulāri tikties kat
ru gadu savā valstī. 

- Pirms komandējuma uz Po
liju piedalījāties kādā svarīgā se
minārā tepat Rīgā... 

- Jā, seminārā "Bibliotēkas un in
formācijas servisa stratēģijas plāno
šana" mūsu Bibliotekāru tālākizglītī-
bas centrā. Semināru vadīja asociē
tais profesors no Dānijas Nils Ole Pors. 
Galvenā atziņa - darbs vēl rūpīgāk jā
plāno, lai sekmētu sniegtās informā
cijas un lasītāju apkalpošanas kvalitā
ti. Mūsdienu lasītājs kļūst arvien pra
sīgāks. 

Noteikti atcerēšos dāņu profesora 
teikto, ka Dānijas augstskolās biblio
tekāru algas ir vienā līmenī ar peda
goģisko darbinieku algām. Salīdzinā
jumam der atgādināt, ka LU Bibliotē
kai vidējo algu plāno 2,5 reizes zemā
ku par vidējo algu Latvijas Universi
tātē. 

Mūsu Universitātes studentu 
skaits pēdējo 5 - 6 gadu laikā ir trīs
kāršojies, bet bibliotekāru skaits prak
tiski nav izmainījies. Lielākajās audi
torijās profesori varbūt var nolasīt lek
cijas lielākam studentu skaitam. Bib
liotēkā katrs lasītājs jāapkalpo indivi
duāli. 

Viļņas un Tartu universitātēs bib
liotekāru skaits ir divas reizes lielāks 
nekā pie mums, lai gan augstskolas 
studentu skaita ziņā ir vismaz divas 
reizes mazākas. Tas nozīmē, ka mū
su meitenes strādā ar 4 reizes lielāku 
noslodzi. To vajadzētu novērtēt. Ja to 
vēl pareizina ar iepriekš minēto algu 
"pazemojuma" koeficientu, tad kopē
jais mūsu bibliotekāru darba nenovēr
tēšanas koeficients ir krietni liels. Vai 
nav par daudz "goda" vienai no Lat
vijas valsts galvenajām bibliotēkām? 

- Es ceru, ka jūs kā direktors 
neesat vienīgais, kas sekmē Bib
liotēkas starptautisko sadarbī
bu. . . 

- Tikko no Helsinkiem atgriezās 
sektora vadītāja Irina Tiško, kas pie
dalījās Ziemeļvalstu bibliotekāru kon
ferencē par starpbibliotēku abone
menta jautājumiem. 

Mūsu kolēģes Anita Bakēvica un 
Dzintra Albuže savukārt piedalījās 6. 
Baltijas bibliotekāru kongresā Viļņā. 
Viena no pamattēmām: akadēmisko 
bibliotēku uzdevumi informācijas sa
biedrības veidošanā. 

Un par Bibliotēkā notikušajām Ja
pānas un Kanādas grāmatu izstādēm 
"UA" jau rakstīja. Bija ari izstāde Starp
tautiskajam baltistu kongresam. 

- Noteikti esat informēts par 
situāciju citās Latvijas bibliotē
kās . . . 

- Septembra beigās piedalījos 
lauksaimniecības universitātes jau
nās lasītavas atklāšanā Jelgavas pilī. 
Lauksaimniecības universitāte ir ie
guvusi jaunu, moderni iekārtotu la
sītavu vairāk nekā 600 kvadrātmet
ru platībā. Šeit ir lielas iespējas stu
dentu patstāvīgajam darbam, izvei
doti plaši brīvpieejas fondi, ir daudz 
datorizētu darba vietu. Lasītava ap
gādāta ar modemam mēbelēm. Prie
cājoties par Lauksaimniecības uni
versitātes bibliotēkas ieguvumu, gri
bu izvirzīt jautājumu, ka ari mūsu 
valsts lielākajā augstskolā būtu laiks 
vairāk padomāt par Bibliotēkas infra
struktūras modernizāciju un vietu 
skaita palielināšanu lasītavās. Ēka 
Kalpaka bulvāri 4 jau sen ir kļuvusi 
par šauru tik lielam lasītāju skaitam. 
Mums ir sasniegumi filiāļu bibliotē
kās, veidojas jauna bibliotēka Lomo-
nosova ielā 1, bet kopumā Universi
tātei tas ir nepietiekami. Jāatzīmē, ka 
pērnā gada nogalē tika iekārtota mo
derna bibliotēka Rīgas Tehniskajā 
universitātē 2500 kvadrātmetru kop
platībā, pārceļot to no Rātslaukuma 

uz Ķīpsalu. Pirms vairākiem gadiem 
kapitāli pārbūvēja un iekārtoja inter
jeru 800 kvadrātmetru platībā Me
dicīnas akadēmijas bibliotēkai. 

Decembri plašas bibliotēkas telpas 
tiks nodotas 'Turības" augstskolai Tas 
iepriecina, bet ari mudina neatpalikt, 
nodrošināt ari mūsu Universitātes stu
dentiem telpas un iespējas. Bet pats 
galvenais - beidzot ir jānovērtē biblio
tēkas loma augstskolas studiju pro
cesā un zinātniskajā darbībā. 

Man bija sāpīgi lasīt informāciju 
"Dienā", ka ārzemēs studējošie lat
vieši saka: ja Latvijā studentam ir lek
ciju pieraksti, tad nokārtot eksāme
nu nav problēmu, toties ārzemju 
augstskolās galvenais ir patstāvīgais 
darbs, attīstot spēju patstāvīgi domāt, 
analizēt un aizstāvēt savu viedokli. 
Jāmaina augstskolu bibliotēku situā
cija, jāatzīst to loma studiju kvalitātes 
celšanā. 

- Iepriekšējā "UA" numurā iz
virzīts jautājums par diennakts 
lasītavas lietderību Kāda ir jūsu 
nostāja? 

- Studentu vizītes bibliotēkā ir 
ciklisks process, tāpēc nepārtrauk
tu diennakts režīmu visa studiju ga
da garumā nevajag. Manuprāt, šo
brīd vēl neesam gatavi diennakts 
darbam. Tam vajag ērtu lasītavas 
iekārtojumu, mīkstās mēbeles, at
pūtas stūrīti ar kafijas automātu, lab
iekārtotas telpas bibliotēkas perso
nālam, pastiprinātu caurlaižu režī
mu un bruņotu apsardzi. Loģiskāk 
būtu pagarināt darba laiku no rīta 
un vakaros, varbūt sesijas laikā vēl 
kādu stundu pielikt klāt. Protams, 
tam nepieciešamas papildu štata 
vienības un atbilstošs finansējums. 

VIJAAPINĪTE 

IN MEMORIAM 

P r o f e s o r e sevi a t d e v a v isu 
Kas gan ir cilvēka mūžs? 
Tikai mirklis mūžībā. 

R, Grāvere 

A i z v ē r u s i e s v iena L a t v i j a s 
Universitātes vēstures lapaspu
se - mūžībā aizgājusi Anatomi
jas un histoloģijas institūta pirm
sākumu gadu Dr. Dr., profesore 
I rma Liepiņa-Eglīte. Profesores 
dzimtā pilsēta ir Rīga, kur 1907 . 
gada 13 . oktobri J u r a un Eliza
betes Liepiņas dzimtā ie radās 
pirmdzimtā meitiņa Irma. ( 1 9 1 0 . 
gadā dzima jaunākā māsiņa El
ga ) . 

Pirmā pasaules kara laikā Liepi
ņu ģimene devās uz Maskavu, kur 
sākušās skolas gaitas. 1917. gadā, 
pēc atgriešanās dzimtajā Rīgā, Irma 
iestājusies Rīgas pilsētas 8. pamat
skolā. Tad sekoja skolas gaitas Rī
gas pilsētas 2. ģimnāzijā, kuru bei
dza 1925. gada pavasari. Profesore 
I. Liepiņa-Eglīte atcerējās, ka skolas 
gadi bijuši skanīgi kā zvārgulītis, brī
numskaisti. Skolas laika atmiņu albu-
miņš glabā skolotāju A. Bērzkalnes, 
Fr. Zālīša, E . Grāves, T. Dāles, A. 
Benzes un citu skolotāju, ari klases
biedru laba vēlējumus. Ar sirds mī
lestību profesore rādīja latviešu va
lodas skolotājas, cienījamās latviešu 
folkloras kopējas Annas Bērzkalnes 
veltījumu, kas bijis kā vadmotīvs vi
sai dzīvei: "Atdodoties ar visu dvē
seli katram dzīves mirklim, kā darbā, 
tā atpūtā, priekā vai skumjās, nekad 
laiski neapmierinoties ar iegūto, bet 
spraužot arvien tālākus mērķus, cil
vēks varētu būt vienmēr dziļš un 
dzīvs" (3.12.1922., albumiņš glabā
jas Rīgas pilsētas 2. ģimnāzijas arhī
vā). Profesore atcerējās skolasbied
rus: asprātīgi šarmanto Anšlavu Eg
līti, maigo, jūtīgo, vienmēr dzīvesprie

cīgo Volfgangu Dārziņu (Voli), galan
to Uldi Ģermāni un citus. 

1925. gada rudenī Irma Liepiņa 
imatrikulējās LU Medicīnas fakultā
tē, kuru absolvēja 1931. gadā ar atzī
mi "cum laude". 

Studiju laikā, līdztekus mācībām, 
Irma volontēja Rīgas pilsētas 1. slim
nīcas ķirurģiskajā ambulancē, strā
dājusi Slimokasē, kā ari izpildījusi me
dicīnas māsas pienākumus latviešu 
sieviešu Nacionālās līgas ambulan
cē. Studente Irma Liepiņa jau pirma
jos studiju gados pievērsusies zināt
niskajam darbam un bijusi LU Medi
cīnas fakultātes studentu zinātniskā 
pulciņa priekšsēde. 

Ar lielu cieņu un mīlestību profe
sore atcerējās pirmo anatomijas pro
fesoru Dr. Dr. Arsēniju Starkovu, 
kurš bijis augstas inteliģences zināt
nieks. 1931. gadā sākās ārstes I. Lie
piņas mācībspēka gaitas, kas vijās 
cauri visam mūžam. 

1932. gadā I. Liepiņu ievēlēja LU 
Medicīnas fakultātes Anatomijas un 
histoloģijas institūtā par subasisten-
ti. Institūtu vadīja izcilais latviešu 
anatoms un antropologs Dr. Dr. pro
fesors Jēkabs Primāras. 

1936. gadā I. Liepiņu ievēlēja par 
asistenti. Jaunā asistente apmācīja 
medicīnas un zobārstniecības stu
dentus histoloģijā, embrioloģijā un 
anatomijā. Ar sirsnību histoloģijas pa
sniedzēju atcerējās ārsts un latvie
šu tautā iemīļotais rakstnieks Mier
valdis Birze (Bērziņš), jo īpaši izcel
dams I. Liepiņas smalkjūtību, zināt
kāri, nesavtJgumu un labestību. 

Reiz no studenta M. Birzes ro
kām izslīdējis mikroskops un sadalī
jies sastāvdaļās. Students stāvējis kā 
sastindzis un domājis, vai jelkad vi
ņam būs tik daudz naudiņas, lai va
rētu iegādāt jaunu mikroskopu. Asis
tente I. Liepiņa, to redzot, mierināju

si viņu labiem vārdiem un veicīgi sa
vedusi mikroskopu kārtībā. Šai brīdī 
nākošais rakstnieks asistenti ieslē
dzis uz mūžu savā sirdī (M. Birzes 
atmiņu stāstījums). 

Asistente I. Liepiņa LU Medicī
nas fakultātē izturējusi pārbaudīju
mu Dr. med. grāda iegūšanai (LU M F 
05.07.1940. gadā izdotā apliecība ar 
profesora J . Primaņa parakstu). Pār
baudījums bijis daudzpusīgs: visap
tverošas zināšanas speciālajā priek
šmetā, jāzina visi jaunākie atklājumi 
dotajā priekšmetā, kas publicēti visu 
zemju zinātniskajos žurnālos. 1936. 
gadā zinātniski komandējumi uz Va-
kareiropas universitātēm Vācijā, 
Austrijā, Ungārijā, Itālijā u. c. 

1938. gadā I. Liepiņa uzsākusi 
kopīgas dzīves gaitas, kā profesore 
teica - ar savu 1925. gada Anatomi-
kumā iestājpārbaudījuma laikā sa
stapto "likteni", toreizējo reflektan
tu, vēlāk docentu Jāni Arnoldu Eglī
ti (viņš esot bijis nopietns, bet ar la
bu humora izjūtu). Divi mūža drau
gi, kuru mūžs bija skaists dziedā
jums, kopā izveidoja pirmklasīgu his
toloģijas laboratoriju, bija latviešu 
histologu skolas izveidotāji. Sekoja 
grūtie kara gadi, svešatne ASV kur 
pavadīta mūža lielākā daļa. Svešat
nē turpināts akadēmiskais darbs, iz
veidota un iekārtota māja (kas kaut 
nedaudz atgādināja dzimteni ) . 
Mūžs atdots zinātnei. 

Zinātniskais darbs aizsākās Ana
tomijas un histoloģijas institūtā pie 
profesora J . Primaņa. Viens no pir
majiem zinātniskās pētniecības dar
biem bija par a. lienalis variāciju 
"Curvature of the Splenic Artery", 
"Arteria temporalis līkumainība un 
tās cēloņi". Artērijas pētīja makro-
un mikroskopiski. īpaša uzmanība 
pievērsta artērijas sieniņas struk
tūrai. Pētnieciskais darbs bija pada

rīts, bet 1944. gads visam pārvilka 
svītru. 

1944. gada rudenī profesora Eg-
līša ģimene dodas svešatnē. Vis
pirms uz Vāciju, kur rudenī saistās 
ar Emst Moritz Arndt universitāti. 
Šeit profesore apmācīja studentus 
anatomijā, embrioloģijā, histoloģijā. 
Ģimene pārceļas uz Slēzvigu, kur I. 
Liepiņa-Eglīte iegūst privātprakses 
tiesības ādas un venēriskajās slimī
bās. Doktore darbojas kā konsultan
te Britu kontrolkomisijas medicīnas 
daļā. Profesors J . A. Eglītis docēja 
Baltijas universitātē (BU), kur viņš 
mudināja un veicināja igauņu, latvie
šu, lietuviešu jauniešus nepamest 
mācības. Ari grūtos apstākļos jāmā
cās, jo "skaistums ir, lai par to prie
cātos, bet grūtības - lai tās pārvarē
tu". 

1949. gadā Eglīšu ģimene izceļo 
uz ASV lai turpinātu akadēmisko un 
zinātnisko darbu Ohaio Valsts uni
versitātes Medicīnas koledžā, Ana
tomijas departamentā. 

Viņi vada un apmāca medicīnas, 
zobārstniecības un graduēto koledžu 
studentus anatomijā un neiroloģijā. 

1978. gadā profesore I. Liepiņa-
Eglīte tiek nominēta ar Professor 
emeritus titulu, bet turpina akadē
misko darbu līdz 1980. gadam. 

Laiks no 1931. līdz 1980. gadam 
atdots topošajiem mediķiem un zob
ārstiem. ASV periodā (no 1950. g.) 
profesore ļoti sekmīgi darbojās Ohaio 
universitātē. Viņa ir pirmā Ģa ne vie
nīgā) latviete, kas aizstāvējusi pilna 
profesora titulu ifuū Professor). 

Profesores zinātniskais darbs 60. 
- 70. gados koncentrēts, lai pētītu 
vizuālās sistēmas cilvēkiem un māj
dzīvniekiem. Viņa pētīja corpus ci-
liare (stareni) un acs akomodācijas 
aparātu. I. Liepiņa-Eglīte ir starp
tautiski pazīstamu zinātnisku grā

matu autore un Edzautore: "Anatomy 
and Hystobgy of the Eye and Orbit 
in Domestic Animals", "The Rabbit 
in Eye Research" u. c. [ 1) Mājdzīv
nieku acs un orbītas anatomija un 
histoloģija; 2) Truša acs pētījumi; 

3) Embrionālas augšanas un dife-
rentizācijas analīze cilvēka acs plica 
semilunaris] 

Par zinātniskajiem pētījumiem 
profesore saņēmusi daudz atzinības 
rakstu gan Latvijā, gan ASV 

Kā cilvēks viņa bija labestīga, ne
savtīga, saistoša stāstītāja, un viņas 
spriedumi varēja būt asi, bet nekad 
ne apvainojoši. 

Ar lielu gandarījumu profesore uz
ņēma ziņu, ka viņas LU atkal ir piln
tiesīga klasiskā universitāte - tā ir at
guvusi Medicīnas fakultāti, "kurai tur 
esot bijis jābūt vienmēr un mūžīgi" 
(profesores vēstulē). 

I. Liepiņa-Eglīte morāli un mate
riāli atbalstījusi LU Anatomijas un his
toloģijas katedru, pat aizejot aizsau
lē, viņa tai atstājusi novēlējumu. 

Profesore vienmēr mērķtiecīgi 
devusies pretim jauniem un jauniem 
pētījumiem. Aksels Munte teicis: 
"Tas cilvēkiem nav nekā devis, kas 
pats sevi nav devis (Ce n 'est riendon-
neraux hommes que de na pas donner 
soi - même). Profesore sevi atdeva 
visu  cilvēkiem. 

LU Medicīnas fakultātes Anato
mijas un histoloģijas katedras kolēģi 
dziļā cieņā un mīlestībā piemin savu 
Dr. Dr. profesori Irmu Liepiņu-Eglīti, 
kas 2000. gada 22. jūlijā guldīta ze
mes klēpī tālajā zemē Amerikā. 

Sit tibi terra levis. 

RUTA LINDBERGA, 
MARA PILMANE 

Latvijas Universitātes MF anatomijas un 
histoloģijas katedra 



OTRDIENA, 17. OKTOBRIS, 2000. GADS 
universitātes 

avīze 
VIEDOKĻI 

I Ko studenti doma par elektroniskajām publikācijām? 
la ne tevi, tad tavu draugu no- mā, vai ne?), teorētiski pastāv vai- Diemžēl ari šoreiz draud praktiska mums pašiem ir jārada iespējas sej a ne tevi, tad tavu draugu no

teikti kādreiz būs pārņēmis lie
lais iedvesmas bridis, kurā paras
ti tiek tverts pēc tuvākā rakstām-
rika un atkarībā no situācijas un 
apstākļiem savas pirmās kontū
ras iegūst Leonardo da Vinči vār
da cienīgs lektora portrets vai ari 
ar Raiņa daiļradi konkurētspējīgs 
dzejolis par kaut ko vienīgi tev 
līdz galam saprotamu. Domāju, 
ka nekļūdīšos, ja teikšu, ka katrs 
otrais students dziļā slepenībā 
glabā kādu ģeniālu stāstu, dzejo
li, zīmējumu vai formulu.. . Un 
katrs trešais ir kaut reizi kārojis 
to parādīt, ja ne visai, tad vismaz 
daļiņai no plašās pasaules. 

Pārvarot savu "neesošo kautrī
gumu" (jo mums visiem taču ir pil
nīgi vienalga, ko citi par mums do

ma, vai ne?), teorētiski pastāv vai 
rākas iespējas, kā tev no talantīga 
studenta kļūt par slavenu un talan
tīgu. Viena iespēja ir ņemt savu ga-
radarbu azotē un taisnā ceļā doties 
uz savas fakultātes avīzi. Diemžēl 
šo variantu vairākumā gadījumu 
praktiski nav iespējams realizēt, jo, 
pirmkārt, tavai fakultātei nemaz nav 
(vēl, vairs vai pagaidām) savas avī
zes; otrkārt, tu atskārt, ka atklāt sa
vu talantu zem anonīma X (kā to sā
kumā dara vairākums) un ar melns 
uz balta uzrakstītu dzejoli rokā ieso
ļot savas fakultātes avīzes redakci
jā (kas parasti tā pati Studentu paš
pārvalde vien ir) nav savienojamas 
lietas. Otra iespēja, kas pavisam dro
ši ļauj tev palikt anonīmam, ir izman
tot Intemetu, un tas nozīmē, ka teo
rētiski tu savu "ražojumu" vari no
sūtīt savas fakultātes mājas lapai. 

Diemžēl arī šoreiz draud praktiska 
izgāšanās, jo, lai arī cik izmisīgi tu 
meklētu, savas fakultātes mājas la
pu diez vai atradīsi. Nav brīnums, 
ka daudzi mūsu vidū esoši talanti 
savus domu atspoguļojumus tālāk 
par kladīti atvilktnē ar trim atslēgām 
tā ari neizlaiž. Jo nav jau īsti kur, un 
tieši tādēļ rodas jautājums, vai kā
dam tas vispār ir vajadzīgs? Un te 
nu ir tā reize, kad vienam ir jāsaka -
jā, tas ir vajadzīgs un ir vajadzīgs 
mums pašiem - izteikt savas un uz
zināt citu intereses un zināšanas kā 
nenopietnu dzejoļu un stāstiņu, tā 
ari svarīgu zinātnisko pētījumu un 
atklājumu veidā (stimulējoši, vai 
ne?). Neaizmirsīsim divas ļoti būtis
kas lietas - to, ka šis ir 21. - tehno
loģijas gadsimts, un to, ka katra fa
kultāte pārējo vidū izceļas ar kaut 
ko īpašu, citās neesošu, tādējādi 

mums pašiem ir jārada iespējas se
vi izteikt plašākai pasaulei. Internets 
ir iespēja, kas ļauj to darīt, neiero
bežojot sevi ne telpā, ne laikā. Tā
dēļ varbūt veltīgi ir tie spēki, kas 
dažās no fakultātēm vēl tiek iegul
dīti "mirstošo" fakultāšu avīžu "aug
šāmcelšanai". Tā vietā visām fakul
tātēm savā radošajā izaugsmē būtu 
jāsper viens solis uz priekšu un sa
vas intereses un zināšanas jāizsa
ka, izmantojot fakultāšu mājas lapas 
Internetā. Tas nozīmētu - veidot sa
vas fakultātes tēlu, veicināt auten
tisku interesi par studējamo priekš
metu, nepakļaujoties citu diktētiem 
noteikumiem, un reizē ļaut cilvē
kiem ari ārpus tavas fakultātes sie
nām ko vairāk uzzināt par tevi. Vai 
tas nav pārāk vilinoši, lai ļautu tam 
palikt tikai teorētiskā līmenī? 

J ā n i s A i zups , 
Bioloģijas fakuttāte. 4. kurss: 

Fakultā
tei sava 
mājas lapa 

kāpēc 
ne? Ja ir 
vēlēšanās, 
var domāt 
un taisīt. 
Grūti teikt, 
vai mūsu 
f a k u l t ā t ē 
būtu tādi 
cilvēki, kas 
reāli būtu gatavi rakstīt šādā mājas 
lapā. Droši vien jau kādi talanti at
rastos. Es personīgi - nē, ja nu vie
nīgi varētu mēģināt uzrakstīt kādu 
parodiju par studentu dzīvi. Es īpa
ši ar datoriem un tādām lietām ne-
aizraujos, bet zinu, ka mūsu fakultā
tē ir samērā daudz studentu, kuriem 
tas interesētu. Bet ideja pati par se
vi ir laba, un es to atbalstu. 

Vai jūs publicētos fakultātes mājas lapā? 
Mārtiņš O p m a n i s . 
Ekonomikas un vadības fakultāte: 

J ā , 
es to 
v i s u 
atbal
s t u . 
Mūsu 
fakul
t ā t ē 
p a -
m a t s 
t a m 
visam 
jau ir 
izveidots. Problēma varbūt ir tā, 
ka mums trūkst cilvēku, kas bū
tu gatavi palīdzēt to visu veidot. 
Pagaidām es esmu tikai viens, 
bet zinu, ka ir vēl cilvēki, kas 
prot veidot avīzi. Viņi tikai ne
nāk šeit uz studentu pašpārval
di un nesaka, ka viņi to māk. Bū
tu labi, ja fakultāšu mājas lapu 
izveidē palīdzēt varētu, piemē
ram, tā pati "UA", kaut gan prin
cipā mums tas tehniski nebūtu 
nepieciešams. Savu avīzi savest 
kārtībā mēs varam ari paši šeit 
uz vietas. Es uzskatu, ka fakul
tāšu mājas lapas ir vajadzīga lie
ta, jo es, piemēram, labprāt lasī
tu ari citu fakultāšu mājas lapas. 

Ivo B e r k o l d s , 
Ekonomikas un vadības fakultāte: 

Mēs fak
tiski esam 
progresā. Ar 
katru brīdi 
būs vairāk to, 
kas skatīsies 
I n t e r n e t ā , 
nekā to, kas 
lasīs avīzi. In
ternetā mā
jas lapa ir ari 
daudz lētāka 
no resursu 
viedokļa. Es domāju, ka tas būtu tikai 
un vienīgi progresīvi, ja mēs pārietu uz 
mājas lapām. Kaut gan no vienas puses, 
ja kāda fakultāte taisa labu avīzi, vai to 
vajadzētu likvidēt? Man gan liekas, ka 
šobrīd labas avīzes nav nevienā fakul
tātē. Kādreiz mūsu fakultātē bija laba avī
ze, bet tas nebija ilglaicīgi un bija ar zau
dējumiem. Tieši tas, manuprāt, daudzās 
fakultātēs ir iemesls, kāpēc pašreizējā 
brīdī avīzes nav. Būtu labi, ja "UA' mājas 
lapā būtu norādes uz visu fakultāšu mā
jas lapām. Pozitīvi ir tas, ka šīs mājas 
lapas būtu pieejamas ne tikai studen
tiem, bet ikvienam cilvēkam, kas atver 
LU mājas lapu. Šobrīd mūsu fakultātei 
jau top sava mājas lapa un ari mums ir 
ideja veidot tajā sava veida studentu zi
nātnisko darbu arhīvu. Ideju par fakul
tāšu mājas lapām es, protams, atbalstu. 
Jo vairāk informācijas būs šādās mājas 
lapās un jo nopietnāka tā būs, jo labāk. 

E v i s a Ābol iņa , 
Bioloģijas fakultāte: 

M ā j a s 
lapa Inter
netā būtu 
labāks va
riants par 
fakul tā tes 
avīzi. Dato
ru man ne
viens de
guna galā 
n e a i z -
stieps... In
ternetā arī 
būtu iespējams publicēt apjomīgā
ka rakstura darbus, kas avīzē reāli 
neieiet. Interesanta ideja ir savas 
fakultātes mājas lapā publicēt baka
laura un kursa darbus. 

No vienas puses - katrs muļķis 
tad uzskatīs, ka viņa bakalaura darbs 
katram ir jāizlasa, kamēr fakultātē 
to novērtēs kā neapmierinošu. 

No otras puses, lielās publicitā-
tes vārdā students mājas lapā va
rēs ievietot nevis savu, bet gan no 
kāda slavena žurnāla izkoriģētu dar
bu. Tā kā cilvēks nekad nevar izla
sīt visus žurnālus, tas var palikt arī 
neatklāts. Tas labais, ko no tā visa 
varētu gūt, būtu iespēja tikt pama
nītam, piemēram, no sava nākamā 
darba devēja puses. Fakultātes mā
jas lapa būtu ari iespēja kautrīgajiem 
rakstīt, zinot, ka neviens to neuzzi
nās. 

Ilze Mūrniece , 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte: 

E s do
māju, ja 
mūsu fakul
tātei būtu 
sava mājas 
lapa-es ta
jā neko ne-
r a k s t ī t u . 
E s m u ne
daudz par 
slinku tam. 
Tas būtu 
n o d e r ī g i 
cilvēkiem pirmajos divos kursos. 
Un, protams, ari tiem, kas aktīvi pie
dalās savas fakultātes dzīvē. Ideja 
ir ļoti laba, bet ir tāda lieta - lai cilvē
ki tiktu pie Internetā, viņiem ir vai 
nu jāmaksā vai ari jāstāv garās rin
dās, jo visās fakultātēs datoru skaits 
tomēr ir ierobežots. Tādēļ ne vis
iem šī fakultātes avīze būs pieeja
ma elektroniskajā versijā. Tie, kas 
aktīvi lieto Internetu, avīzi ari apska
tīs. Bet ir vesela grupa tādu cilvē
ku, kas Intemetu nelieto. Es tomēr 
uzskatu, ka mūsu fakultātē atrastos 
tādi cilvēki, kas būtu gatavi strādāt 
pie šādas mājas lapas izveides. Pa
tīkami būtu ari, ja šo ideju atbalstītu 
fakultāšu dekāni. 

Zintis Varts , 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte: 

Tā ir la
ba un ne
pieciešama 
lieta. Tiem 
s t u d e n 
t iem, ku
riem līdz 
šim nav bi
jusi iespēja 
kaut kur 
publicēties, 
šāda fakul
tātes mājas 
lapa būtu laba iespēja parādīt sevi 
apkārtējiem. Mūsu fakultātei jau it 
kā ir sava mājas lapa, kas "iet zem" 
Latvijas Universitātes. Ir Jaunās 
Ģeogrāfu skolas mājas lapa, ko mēs, 
studenti, paši veidojam un kurā pa
ši liekam iekšā informāciju. Es do
māju, ka mūsu fakultātē noteikti būs 
cilvēki, kas labprāt kaut ko rakstītu. 
Ja būtu tāda iespēja, es piekristu sa
vas fakultātes mājas lapā ievietot sa
vu kursa darbu. Es atbalstu šo ide
ju, kāpēc gan ne? 

GITA LIEPIŅA 

Svētdiena Internetā ar Ivaru Lāci 
Vai tu zināji, ka In ternets ir 

valsts bez valdības un robežām, ka 
tā ir "zeme par brīvu" ar 250 mil
joniem iedzīvotāju un 377 miljar
diem USD apgrozījumu gadā? Ja 
jā, tad saulainajā 1. oktobra svēt
dienā tu varēj i arī neatnākt uz 
Kronvalda parku, kur gandrīz pie
cu stundu garumā notika pasā
kums "Svētdiena Internetā" . Ik
vienam interesentam šeit bija ie
spējams kā teorētiski, tā arī prak
tiski iepazīties ar virtuālo Interne
tā pasauli. Un šoreiz tam, vai ar da
toru tu strādā ik dienas vai arī par 
tā eksistenci zini tikai no citu stās
tītā, patiešām nebija nozīmes. Gar
laikoties nevajadzēja, jo ikviens 
varēja izvēlēties, kuru no divām 
parkā uzceltajām teltīm apmeklēt 
kā pirmo - centrālo, kurā dažādu 
lektoru izpildījumā bija iespējams 
noklausīties piecus lekciju ciklus 
- par Internetā ābeci, Intemetu un 
izglītību, Internetu mājās, Interne
tu darbā un Internetu un medijiem, 
vai ari lielo, kurā visu redzēto un 
dzirdēto pie kāda no 80 datoriem 
varē ja izmēģināt arī prakt iski . 
Katrs pasākuma apmeklētājs šeit 
varēja atrast to lauciņu, kas var
būt vēl bija neapgūts, lainu kom

petentu cilvēku pavadībā droši ie
soļotu informācijas tehnoloģijas 
gadsimtā. 

To, cik svarīgs Internets ir visai 
Latvijas nākotnei, pierādīja ari vai
rāku prominentu personu klātbūt
ne kā šī pasākuma atklāšanas, tā 
arī norises gaitā. Ar oficiālu uzrunu 
pasākumu atklāja Latvijas prezi
dentes dzīvesbiedrs, LU informā
tikas tehnoloģijas daļas speciālo 
projektu konsultants un informāti
kas profesors Kvebekas universi
tātē Monreālā, vienā personā -
Imants Freibergs. Savā uzrunā viņš 
pieminēja globalizācijas laikmetu, 
kurā sodien esam nonākuši, un in
formācijas sabiedrību, kurā gribam 
nokļūt. Viņš atzīmēja, ka būs gan 
ieguvēj i , gan arī zaudētāj i , kā 
priekšnoteikumus Latvijai minot la
bi sagatavotos informācijas tehno
loģijas speciālistus un sabiedrības 
lielo interesi par šo jomu. 

Pasākumu ar savu klātbūtni bi
ja pagodinājis arī Latvijas Repub
likas ministru prezidents Andris 
Bērziņš. Viņš izteica atzinību par 
plašo informācijas klāstu, kuru, pa
teicoties šim modernās tehnoloģi
jas laikmetam, mēs varam iegūt 
gandrīz jebkurā Latvijas vietā . 

Viņš arī atzina, ka temps, kādā Lat
vijā ienāk modernās tehnoloģijas, 
varētu būt daudz straujāks, jo gal
veno tehnoloģiju pieejamība šo
dien ir tā, kas nodrošina mūsu 
valsts attīstību. 

Ar interesantu uzrunu visus klāt
esošos sveica Rīgas mērs Andris Ar
galis. Tieši viņš bija viens no tiem ne
daudzajiem cilvēkiem, kurš uzsvē
ra neaizmirst dzīvo kontaktēšanos 
vienam ar otru. • 

"Sodien ir tāda divējāda sajūta 
- ārā ir ļoti skaists laiks, un tajā pa
šā laikā mēs esam šo jaunatni jau 
ievilkusi šeit, šajā teltī, tuvāk pie 
Internetā... ," tā oficiālās uzrunas 
noslēdza Rīgas mērs. 

Lai arī laiks ārā patiešām bija 
jauks, bija vērts to pavadīt, iegūs
tot vērtīgu informāciju gan par stu
diju programmām un stipendijām 
Internetā, gan par tālmācības ie
spējām Latvijā, gan par Internetā 
banku studentiem, gan... un tā va
rētu turpināt vēl ilgi. Kā šī pasāku
ma saldo ēdienu gribētu minēt ik
vienam dāvāto iespēju piedalīties 
dzīvajā sarunā, čatojot ar LU rekto
ru Ivaru Lāci, aktrisi Agnesi Zelti
ņu un "Spicās" avīzes padomnie
ku Viesturu Kavacu. 

Rektors atbalsta 
on-line dialogu 

Šajā sakarībā uz nelielu čatu, šo
reiz gan bez Internetā starpniecības, 
aicināju mūsu rektoru Ivaru Lāci. 

- Redzot jūs šeit - "Svētdie
nas Internetā" - vēlos jautāt, kā
da dalība šai pasākumā ir LU, 
respektīvi, vai jūs šeit atrodaties 
kā L U rektors vai ari kā vien
kāršs Internetā cienītājs? 

- Es domāju, ka mani uzaicināja 
šeit kā rektoru. 

- Zinot to, ka Internets Latvi
jā ir ienācis s a m ē r ā nesen un lie
la sabiedrības dala ar to vēl ir uz 
"jūs" , interesanti būtu uzzināt, 
kāda bija jūsu pirmā sastapša
nās aci pret aci ar Internetu? 

- Pirmo sastapšanos ar Intemetu 
es esmu jau aizmirsis. Tas varētu no
zīmēt vai nu to, ka man ir ļoti vāja 
atmiņa, vai ari to, ka es jau diezgan 
sen esmu pieradis lietot Intemetu 
kā instrumentu. Es tiešām neatce
ros pirmo sastapšanos, bet tā varēja 
būt pirms diviem vai trim gadiem, un 
droši vien tā bija darba vajadzībām. 

- Tātad šodien Internets jums 
nav problēma. 

- Tā ari nevarētu teikt. Mani mul
sina Internetā raibums. Man vienmēr 
patīk, ja kāds man jau ir sameklējis 
taciņu, pa kuru tad es varu doties, jo 
visi tie meklēšanas algoritmi veciem 
cilvēkiem tomēr ir par grūtu. Un es 
jau esmu diezgan sens... 

- Redzot šodien jūsu čatoša-
nu, man radās ideja par kaut ko 
līdzīgu starp jums k ā LU rekto
ru un mums k ā jūsu studentiem. 
Tādēļ vēlos zināt, cik reāla būtu 
iespēja veidot, piemēram, reizi 
mēnesī dzīvo sarunu a r jums -
izmantojot Internetā sniegtās ie
spējas? 

- To noteikti var darīt, un es to 
noteikti atbalstu. Tas var būt čats, tās 
var būt e-pasta vēstules. Jo faktiski, 
ja ir konkrēts jautājums, tad, es do
māju, daudz ko var atrisināt. Tā pat 
varētu kļūt par sistēmu. 

- Nobeigumā jūsu novēlējums 
visiem jau esošajiem un nākot
nē vēl tikai topošajiem Interne
t ā lietotājiem. 

- Es visiem novēlu maksimāli ātri 
aprast ar Intemetu, jo bez tā mēs ne
varēsim dzīvot, un lietot to ar prātu! 

GITA LIEPIŅA 
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KONKURSI 

I Parunāsim par... 
J ā , par k o gan m ē s visbiežāk 

parunājam savā starpā? P a r gai
dāmo laiku? Par politiku? Pro
tams, j a m u m s ir j a u pāri..., par 
savām un paziņu sl imībām. Un 
vēl, j e b k u r ā vecumā - par " k a s 
un a r k o " . B e t " s t a r p m u m s , 
m e i t e n ē m " n e m a z ā k a k t u ā l a 
t ē m a visos laikos bijusi ari skais
tums, skais tumkopšana un kos
mēt ika . Un tieši runājot par kos
mētiku, vai m ē s v ienmēr viena 
otrai v a r a m un pro tam ie te ik t 
to labāko? 

Statistika liecina, ka pasaulē 9 1 % 
sieviešu lieto kosmētiku. Bet cik no 
tām, pirms iegādāties un sākt lietot 
kādu kosmētikas produktu, ir kon
sultējušās pie speciālista - kosmeto
loga? Jo, kā izrādās - ar kosmētiku 
tāpat kā ar medikamentiem - ne
drīkst pirkt to, kam skaistāks iesai
ņojums vai jaukāka smarža. Arī, ja 
tava draudzene to lieto, tavai ādai tas 
pats produkts var izraisīt katastrofu. 
Un nejau tāpēc, ka konkrētā kosmē
tikas firma būtu slikta, bet tāpēc, ka 
tu tā īsti nemaz nepazīsti pati savu 
ādu, nezini, kas tieši tev vajadzīgs. 
Ne visos veikalos, kur var nopirkt 
kosmētiku, pārdevējas ir zinošas un 
profesionāles kosmetoloģijā. Un tu, 
priecīga par jauno pirkumu, palēk-
damās dodies mājās, lai ātrāk to iz
mēģinātu. Bet, diemžēl, jau pēc pā

ris dienām nespēj izlemt, vai to "no
lādēto draņķa" krēmu (kura dēļ sa
metās tādas pumpas, ka tas jaukais 
puisis tusiņā, vienreiz uzmetis savu 
skatu, vairs to neatkārtoja) vienkārši 
izmest miskastē vai "iesmērēt" kā
dai sāncensei draudzenei... 

Un, ja jau runājam, tad runājam. 
Ari par dekoratīvo kosmētiku. It kā 
jau nedzīvojam, piemēram, Papua -
Jaungvinejā, kur dažās ciltīs vēl šo
dien pēc krāsas un krāsošanās stila 
var noteikt, pie kādas sabiedrības 
šķiras konkrētais indivīds pieder. Bet 
vai pie mums daudz kas ir mainījies? 
Piemēram, lielākajai daļai "čakenes 
meiteņu" tieši tas ari ir kā uz pieres 
rakstīts un pārsvarā, tieši pateicoties 
dekoratīvajai kosmētikai. 

Nu ko, lai mēs ar sevis izskaisti
nāšanu nepārcenstos vai ari pretēji -
nekompleksētu par savām īsajām 
skropstām vai plānajām lūpām, jo "tā
dām jau kosmētika vispār nepie
stāv", var ieteikt pastudēt grāmatas 
par kosmetoloģiju un kosmētiku (sā
kot ar ārstniecisko līdz dekoratīva
jai). Šādas grāmatas, "ābeces" un bro-
šūriņas diezgan plašā sortimentā sa
stopamas gan Stacijas tunelī, gan lie
lākajās grāmatnīcās. Bet no pašas pie
redzes zinu, ka zināšanas dažkārt la
bāk "aizķeras", ja tās dzirdētas kāda 
laba speciālista izpildījumā. Tā, pie
mēram, man bija tas prieks apmek
lēt divu pakāpju skaistumkopšanas 

kursus pie kosmēt i skās firmas 
"AVON Latvija" kosmetoloģes Sol
veigas, pēc kurn beigšanas zinu gan
drīz visu par šīs konkrētās firmas pie
dāvāto produktu specifiku un ari -
beidzot - par sevi pašu, gan savu se
jas un acu formu, gan sava tipa toņu 
paleti, gan tieši savam ādas tipam pie
mērotus kopšanas līdzekļus, gan ari 
dekoratīvās kosmētikas pielietojumu 
konkrētam gadījumam. Bet ar to man 
vēl nebija gana. Ja jau urbjas kādā 
lietā, tad līdz pamatiem. Tāpēc izvē
lējos apmeklēt mūsu Universitātes 
Medicīnas fakultātes piedāvāto " C " 
daļas kursu "Medicīniskās problē
mas kosmetoloģijā" pie profesora 
Mutiņa. Nu, no dažām jau noklausīta
jām lekcijām jāsaka-vienreizēji! To 
būtu vērts uzzināt katrai sievietei! 
Tad mēs vis neskatītos uz TV šopā 
reklamētajiem dārgajiem anticelulī-
ta līdzekļiem kā uz pēdējo glābiņu, 
cerot, ka tas, vienreiz uzsmērēts, at
risinās visas mūsu problēmas. 

Mūsu veselība un skaistums ir 
mūsu pašu rokās. Bet tur, kur mūsu 
rokas nesniedzas, tomēr vaicāsim 
padomu profesionāļiem. Un kas vēl 
interesantāk - ari katra pati varam 
kļūt par šādu lietpratēju. Šo iespēju 
mums piedāvā jau pieminētā starp
tautiskā kosmētikas firma AVON, 
kuras patiešām kvalitatīvo kosmēti
ku firmas pastāvēšanas 114 gados 
iepazinušas sievietes (un ne tikai) 

vairāk nekā 135 valstīs. Un tāpēc var
būt tieši tu esi tā, kas būs nākošā 
AVON konsultante. (Informācija pa 
tālr. 9 4 6 8 4 4 9 vai e-mail: ine-
sep@ex.rw.lv). 

Un tagad, kā jau parasti - mūsu 
iecienītais konkursiņš, kura 3 uzva
rētāji, kā vienmēr, saņem vērtīgas 
balvas, šoreiz - kosmētiku no AVON. 

1. Kurā valstī 1886.gadā nodibi
nāja skaistumkopšanas produktu ra
žošanas un tiešās izplatīšanas kom
pāniju, kuru 1930.gadā pārdēvēja 
par "AVON? 

A. Anglijā; 
B . ASV; 
C.Polijā; 
D. Vācijā. 
2. Cik bieži iznāk AVON preču ka

talogs? 
A. Reizi gadā; 
B. Reizi ceturksnī; 
C. Reizi mēnesī. 
3 . Kā jūs domājat, kurn no kosmē

tikas produktiem pasaulē sievietes 
iegādājas visbiežāk? 

A. Lūpu krāsu; 
B. Matu laku; 
C. Roku krēmu. 
4 . Kuram/-iem no minētajiem da

bīgajiem ekstraktiem un eļļām, kobie-
ži lieto kosmētikas rūpmecībā, pie
mīt ādas šūnas atjaunojošas īpašības? 

A. Mandeļu eļļai; 
B . Kliņģerīšu ekstraktam; 

C. Mežrozīšu ejai; 
D. Linsēklu eļļai; 
E. Visiem minētajiem 
5. Kuram no ādas tipiem atbilst šīs 

pazinies: matēta, nespodra, nelielas 
poras, agri veidojas krunciņas, ādas 
virskārta ir plāna. 

A. Normāla āda; 
B. Taukaina āda; 
C. Sausa āda. 

Atbildes (lūdzam norādīt ari savas 
koordinātes) uz konkursu 7 dienu lai
kā no avīzes iznākšanas dienas sū
tiet uz e-mailu inesep@ex.rw.lv, vai 
nesiet uz "Universitātes Avīzes" re
dakciju Raiņa bulv.19, 136. telpā. 
Veiksmi! 

Paldies visiem, kas piedalījās ie
priekšējā konkursā kopā ar Rīgas 
Zoodārzu. Un tā - uz iepriekšējā kon
kursa jautājumiem trīs pirmie parei
zi atbildējušie ir: 

Raimonds Vīlums (LU FMF); 
D a c e (Reliģisko zinātņu studiju 

progr.); 
Kristīne Tovmasjana (Ģeogrā

fijas un Zemes zinātņu fakultāte). 
Apsveicam! Lūdzam savas balvas 

saņemt "UA" redakcijā! Konkursa 
pareizās atbildes bija: l.a); 2. b); 3. 
a ) ; 4 . b ) ; 5 . b ) . 

Ķīmijas fakultātes studente INESE PASTARE 

J u m ā v a i e s a k a 
Izdevniecība " J u m a v a " vēlas 

iepriecināt un iepazīst ināt stu
dentus a r j a u n ā m , i n t e r e s a n 
t ā m un vajadzīgām g r ā m a t ā m . 

Septembra sākumā apgāda "Ju
mava" grāmatnīcas poētiskajā kafej
nīcā "Amanda" notika grāmatas 
"S IEVIETES - DRAUDZENES VAI 
IENAIDNIECES" atvēršanas svēt
ki. Kopā ar psihoterapeitu Māri Šili
ņu un populārām draudzenēm -
rakstnieci Moniku Zīli un psihiatri 
Lūciju Lapiņu, aktrisēm: māti un 
meitu Dzintru un Kristīni Klētnie
cēm, LTV raidījuma "Kaķīša zāba
ki" veidotāju žurnālisti Ievu Bindari 
un žurnāla "Sveiks un Vesels" re
daktori Aiju Kažoku - nenopietnā 
psihoanalīzes seansā tika no
skaidrots, kas ir Venēras 
meitas, maniakālās tī
rītājas, kraukļu 
mātes, svētās lie
kules , 
p e r 

ina un kas tas ir - draudzība? Grā
mata viņam esot bijusi "forša eks
kursija sieviešu pasaulē". 

Draudzenes Ieva un Aija, kas 
esot beibes vai supersievietes, at
bildot uz jautājumu, vai nestrīdas, sa
cīja, ka nav taču precējušās, kāpēc 
tad jāstrīdas? Viņas ari ir nodomāju
šas izmēģināt visus grāmatā minē
tos sieviešu tipus un, ja būs grāma
tas aizvēršanas svētki, paziņot re
zultātus. Pie tam grāmata esot kā 
labs horoskops, ver vaļā jebkuru lap
pusi, baksti ar pirkstu, un tas ir kā 
par mums. 

I z m ē ģ i 
nām! 

tenums vai saputots baltums - vai
rākuma recepšu neatņemama sa
stāvdaļa. Šajā grāmatā atradīsiet gan 
parastas, gan neparastas receptes, 
kas mudinās izmēģināt savu pavār-
mākslu un rosinās ēstgribu. Piemē
ram, vai zināt, kā pārbaudīt olas svai
gumu, kā tās pareizi uzglabāt? 

Izmēģiniet jau rit no rīta! 
"Brašais Maksis" (2 personām, 

pagatavošana - apmēram 15 min.) 
1) Maizi apziež ar sviestu, uzliek 

šķiņķa šķēles. Katru riku novieto uz 
sava šķīvja. 

mācija palīdzēs pagatavot šos ēdie
nus. Tā ir grāmata, kas spēj sagādāt 
prieku un ļoti labi piemērota ari dā
vanai. 

Ne mazāk interesanta un node
rīga ir grāmata " S E N D V I Č I & 
GRAUZDĒTAS MAIZĪTES". 

Tomēr ēdot dažiem dažreiz, ci
tiem jau par zināmu kaiti kļuvusi ka
loriju skaitīšana. Te lieti noder "Ju-
mavas" grāmata "KALORIJAS". To 
lasot, uzzināsit, kādi ir veselīga uz
tura principi, cik kaloriju dienā ne

pieciešams, cik kaloriju pa
tērējam strādājot 

bas integrācijas procesā." ; Klāra 
Hallik "Language Policy as a Means 
OF Inclusión and Exclusión."; Vi
neta Poriņa "Indivīda un sabiedrī
bas multilingvisms Latvijā: situācija 
un prognozes"; Pēteris Laķis "Na
cionālās kultūras identitāte un mul-
tikultūras sabiedrība"; Rihards Kū
lis "Nacionālā identitāte un kultūru 
dialoga iespējamība" u. c. 

KONKURSS 
Jums ir iespēja vinnēt kādu no 

minētajām grāmatām, tā ir patiešām 
lieliska izdevība! 

1. Kas ir grāmatas "Sievietes -
draudzenes vai ienaidnieces" auto
re? 

2. Vai apgāds "Jumava" 1999. un 
2000. gadā ir izdevis Monikas Zī

les darbus, ja ir, - kādus? 
3 . Kurā "Juma

va s " grāmatā va
ram atrast grauz

dētu maizīšu ar 
j ē r a gaļu 

u n 

s i e v i e 
tes , pļāpu ku

les, vai sievietes vis
pār var būt draudzenes, vai 

ideāli, kam gribam līdzināties, ir pa
tiesi un kas ir sievietes lielākais ie
naidnieks? Grāmatu varētu uzska
tīt par turpinājumu "Jumavā" izdo
tajām Utes E r h a r t e s grāmatām 
"sliktajām" meitenēm. 

Dz. Klētniece atzina, ka sieviešu 
draudzība, viņasprāt, ir apšaubāma 
parādība, jo, piemēram, "kā gan var 
būt sirdsdraudzene teātri- tai hiēnu 
barā?..". 

M. Šiliņš aicināja klātesošos pa
domāt, vai īsta draudzība ir iespēja-

39. lpp: "Lai bū
tu neizsakāmi sievišķīga, 

šodien ar skaistumu vien ne
pietiek: supersievietei jābūt 

emancipētai un autonomai, mā
tišķai un tik seksuālai, ka aizraujas 
elpa, tomēr ne pārspīlēti erotiskai, 
jāstrādā algots darbs un jābūt ģime
niskai, intuitīvi jūtīgai un izcili inteli
ģentai, dzīvesgudrai un mazliet at
svešinātai no dzīves, īstai veiksmi-
niecei, spējīgai pielāgoties un spējī
gai pretoties, pakļāvīgai un neatka
rīgai, un, ja vien iespējams, jābūt ro
taļīgi jautrai kā pusaugu skuķei, jo 
būt nopietnai un pieaugušai patla
ban garīgi nav modē." 

"Jumavā" tiek veidota un izdota 
brīnišķīga, savdabīga pavārgrāma
tu sērija "Katrai gaumei". Un tā -
"OLAS". Mūsdienu virtuve nav ie
domājama bez olām. Vesela ola, dzel-

2 ) Pannā 
sakarsē eļļu un 
iesit 2 olas, cep apmēram 
5min., turklāt liesmu pakāpeniski 
samazina. 

3 ) Saišķīti lociņu nomazgā ļauj labi 
notecēties, sagriež. Sagriež strēme
lēs marinētu gurķi. 

4) Vēršacis noņem no pannas un 
novieto uz katras šķiņkmaizītes. Ap
kaisa ar lociņiem, sāli un pipariem. 

5) "Brašo Maksi" izrotā ar tomā
tu gabaliņiem un gurķu strēmelī
tēm, tūlīt pasniedz galdā. 

" S I E R S " . Šis izdevums jūs pār
liecinās par to, ka sieru var izmantot 
ne tikai kā sviestmaižu uzgriežamo 
vai ari īpašās sieru platēs. Pietiek 
grāmatu pašķirstīt, aplūkot tās ori
ģinālo veidojumu, ieskatīties lielis
kajos krāsu attēlos un bagātīgajā iz
smalcināto recepšu klāstā, lai gribē
tos visu arī pašam nobaudīt. Izsme
ļoši norādījumi un uzskatāma infor-

novērtēt sa
va ķermeņa svaru, iz
mantojot ķermeņa masas 
indeksu. Tabulās atradī
siet informāciju par pārtikas pro
duktu un ēdienu uztura un enerģē
tisko vērtību. Tā palīdzēs izvēlēties 
pilnvērtīgu uzturu un būt slaidam. 

Studijām, kā arī visiem intere
sentiem noderīga grāmata - " INTE
GRĀCIJA UN ETNOPOLITIKA". 
Izdevumā publicēti starptautiskās 
konferences "Valsts etnopolitika 
virzībā uz pilsonisku sabiedrību" ma
teriāli. (Konference notika 1998.ga-
da rudenī). Piemēram, Ina Druvie-
te "Valsts valoda Latvijas sabiedri-

m a n g o 
recepti? 

4 . Kādi i r j ' jumavā" 
izdoto Utes Erhartes grāmatu no
saukumi? 

5. Vai grāmatā "Integrācija un et
nopolitika" ir iekļauts S. Lasmanes 
raksts "Integrācija un etniskā iden
titāte nākotnes ētikas kodeksā"? 

Lai jums izdodas! 

Sagatavojusi ZANE STRODE 

mailto:sep@ex.rw.lv
mailto:inesep@ex.rw.lv
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Starptautiskais futbola mikromačs 

Futbola mača dalībnieki , prof. 
Kursīte (abi ar bumbu rokas) 

5 . oirtobri Ukraiņu vidussko
las viesmīlīgajā sporta zālē no
r i s i n ā j ā s f u t b o l a m i k r o m a č s 
starp ārzemju un latviešu stu
d e n t i e m . I n t e r e s a n t a j ā m a č ā 
virsroku guva Latvijas studen
ti, uzvarot a r rezultātu 6 :3 . 

Šis, ar Filoloģijas fakultātes ini
ciatīvu organizētais, pasākums sa
vā ziņā bija unikāls, jo ir pirmais Lat
vijas Universitātes vēsturē starp
tautiskais humanitāro zinātņu fakul
tāšu studentu un ārzemju studentu 
mačs. Ārzemju komandā spēlēja 
mūsu Universitātē studējošie - trīs 
čehi, viens Amerikas latvietis, viens 
polis un viens soms. 

Tas reizē bija ari pirmais solis, kad 
"divi zaķi tika šauti vienā reizē" Lat-

Pōvils Štolls un prof. Janīna 

vijas un Ukrainas z i n ā t n i s K a j ā un stu
diju sadarbībā, jo LU ir sadarbības 
līgums ar Kijevas universitāti, ko sa
vā laikā parakstīja Juris Zaķis un Ki
jevas universitātes rektors. 

Futbola mača starplaikā uzstājās 
Ukraiņu vidusskolas 1.- 4. klašu bēr
nu etnogrāfiskais deju ansamblis. 
Ļoti netipisks futbolam bija ari dūdu 
pavadījums, ko gan pirms mača, gan 
ari starplaikā un nobeigumā spēlēja 
Filoloģijas fakultātes ārējo sakaru 
koordinators Valdis Muktupāvels. 
Varētu teikt, ka tas bija pasākums, 
kurā humanitāro zinātņu fakultāšu 
studenti un mācībspēki gribēja pa
rādīt, ka viņi nav tikai "zinātnes gal
diņa" urbēji, bet var ari iesaistīties 
fiziskās cīņās, t.i., šoreiz futbola cī
nās. 

Tā nu ir sagadījies, ka Filoloģijas 
fakultāte atrodas blakus Ukraiņu vi
dusskolai un abām ir kopēja no pa
domju laikiem mantota, nesakopta 
teritorija, kas atgādina vienu lielu 
"mēness ainavu", kur staigā suņi, 
dzērāji un visi tie, kam nav slinkums. 
Filologi ir uzaicinājuši pazīstamo ai
navu arhitekti Gundegu Samoviču, 
lai izveidotu ar Ukraiņu vidusskolu 
kopēju teritorijas labiekārtošanas 
plānu, kā rezultātā apkārtne būs ap-
zaļumota, tiks izveidota atpūtas un 
sporta zona. Tas, protams, prasīs no 
LU, Ukraiņu vidusskolas un spon
soriem lielus finansiālus līdzekļus, 
bet tas ir tā vērts, jo sakārtošanas 
rezultātā teritorija vairs nebūs caur
staigājama, būs sakopta. 

Starptautisko futbola komandu 
vadīja tulkotājs un pedagogs no 
Prāgas prof. Pāvils Š to l l s , kas 
pastāstīja: "Šogad pirmo reizi starp 
LU un Čehiju ir noslēgta plašāka 
sadarbības programma, kas ir ļoti 
svarīga, jo Čehijā māca latviešu va
lodu kopš 90-tā gada, bet pietrūkst 
mācībspēku, kas varētu mācīt lat
viešu valodu. Šeit palīgā nāca tieši 
LU Filoloģijas fakultāte. Sis mačs ļoti 
labi iekļāvās latviešu valodas apmā
cības programmā, jo mēs cīnāmies 
ar latviešu valodas zināšanām ar vi
su sirdi, tieši tāpat kā šajā mačā. 
Mēs Latvijā pavadījām vienu mē
nesi, ne vienmēr esam uzvarējuši, 
tāpat ari šajā simboliskajā sadrau
dzības mačā. Jāsaka, ka latviešu va
lodas apmācībai ļoti palīdzēja vies
mīlīga vide un atsaucība no studen

tu un pasniedzēju puses." 
Kā minēja Filoloģijas fakultātes 

dekāne J . Kursīte, 2000. gada mācī
bu programmā ārzemniekiem kopā 
piedalījāsl3 cilvēki - seši čehi, trīs 
poļi, divi amerikāņi, viena somiete, 
viena lietuviete. Jāsaka, ka tas bija 
riskants solis, jo, apvienojot šos stu
dentus no dažādām valstīm, mēs ne
zinājām, kāds ir viņu zināšanu līme
nis, taču ārējo sakaru daļas vadītā
jas Alīnas Gržibovskas ierosinājums 
veidot šādu apvienoto studiju gru
pu mums likās interesants, un mēs 
to pieņēmām. Mēs meklējam ceļus 
un veidus ari latviešu valodas ap
mācības programmu optimizēt Filo
loģijas fakultātē, un tā varbūt bija pir

mā uzvara. Vienlaikus mums nopiet
ni jādomā par programmas pilnvei
došanu, kā ari jāpārdomā latviešu va
lodas apmācība ārzemniekiem Filo
loģijas fakultātē. 

Mēs tāpat esam ieinteresēti Fi
loloģijas fakultātē paplašināt slāvu 
valodu studijas ar ukraiņu valodu un 
literatūru. 

Gan no futbola mača, gan no sa
runām, kas risinājās pēc futbola spē
les, varēja redzēt, ka filologi ir kārtī
gi sarosījušies un grib atgūt starp
tautiskajā studiju un zinātniskajā sa
darbībā iesākto. 

Lai viņiem veicas! 

MAREKS LAUVA 

Ļoti daudzi no m u m s sliktāk 
jūtas t u m š a j ā s rudens un zie
mas dienās, bet atplaukst gada 
gaišajā pusē . Tomēr a r šo no
m ā c o š o i e t e k m i ir i e s p ē j a m s 
tikt galā. 

Tiem, kuri izjūt sezonālo depre
siju, ir tendence pārāk daudz gulēt, 
pārēsties (it īpaši kaut ko treknu un 
saldu), līdz ar to pieņemties svarā, 
viņiem ir koncentrēšanās grūtības, 
enerģijas un motivācijas trūkums. 

Šos simptomus aprakstījis ārsts 
Normans Rozentāls (Norman Ro-
senthal) un viņa kolēģi no Nacionālā 
Garīgās Veselības institūta. 

Rozentāls pats cieta no sezonas 
depresijas, viņš rakstīja: "Kad es at
braucu uz Ameriku no Dienvidāfri-
kas, nekādi nevarēju pierast pie ga
rajām vasaras un īsajām ziemas die

nām. Garajās Ņujorkas vasaras die
nās jutu neizsīkstošu enerģiju, bet, 
kad to garums saruka, pēkšņi saju
tu spēku izsīkumu un iztukšotību." 

Rozentāls, tagad Džordžtaunas 
universitātes psihiatrijas profesors 
un "Ziemas skumju" autors, apgal
vo, ka sezonas depresija ir vairāku 
faktoru kombinācija - iedzimtība, 
stress, gaismas trūkums. Parasti šā
da veida depresija sākas tumšajos 
mēnešos un beidzas, sākoties pava
sarim. Tās simptomi: 

* Miegainība. Pārlieka nepiecie
šamība gulēt. Grūtības piecelties rī
tos. 

* Izmaiņas apetītē, visbiežāk pār
ēšanās. Tieksme pēc ogļhidrātiem 
bagātas barības, saldumiem. Svara 
pieaugums. 

* Nomāktība - bezcerības, vainas, 

izmisuma sajūtas. 
* Enerģijas zudums, motivācijas 

trūkums. Pārāk liels nogurums, lai 
veiktu visvienkāršākos darbus. 

* Radošās problēmas, grūtības 
koncentrēties un pieņemt lēmu
mus. Paši vienkāršākie uzdevumi 
šķiet sarežģīti. 

* Intereses zudums par pretējo 
dzimumu, nesabiedriskums. 

Rozentāls apgalvo, ka no sezo
nas depresijas vairāk cieš tie, kas 
dzīvo tālāk uz ziemeļiem. Piemē
ram, Floridā tikai 2 % piemeklē šā
das problēmas. Kā liecina pētījumi, 
īpaši pakļautas sezonas noskaņoju
mu maiņām ir sievietes no 20 līdz 
40 gadiem. Tomēr ne visiem, kam 
rodas problēmas ziemas periodā, ir 
depresija. Pēc Rozentāla, 14% no 
Amerikas iedzīvotājiem izjūt zie-

S e z o n a m u s i e t e k m e 
mas depresiju. Labākais veids, kā 
ar to tikt galā, ir pēc iespējas vairāk 
laika pavadīt svaigā gaisā, uzturē
ties gaiši apgaismotās telpās, nodar
boties ar fiziskiem vingrinājumiem. 

Tiem, kuri krasi izjūt sezonas 
maiņas, var rasties sociāla rakstura 
problēmas. Iespējams, ka gani kal
nos var daudz ēst un gulēt ziemā, 
bet aktīva sabiedriska dzīve nelab
prāt dod atlaides. 

Visi speciālisti atzīst: kad nākas 
saskarties ar "garo mēnešu problē
mu" - iededziet gaismu. Efektīvs 
apgaismojums ir lieliska terapija. Lai 
pretotos sezonas depresijai: 

* Apgaismo vidi, kurā uzturies, 
cik spoži vien iespējams. Pavadi 
pēc iespējas vairāk laika svaigā gai
sā. Darbavietā būtu labi sēdēt bla
kus logam. 

* Būtu vēlams ievērot pastāvī
gu miega režīmu. Pareiza miega hi
giēna nodrošina možumu; mēģini 
nepiecelties no gultas pārāk vēlu. 

* Seko, lai tava diēta būtu saba
lansēta. Nepārtiec vienīgi no kūkām 
un šokolādes. 

* Nepamet novārtā savu fizisko 
pusi. Vingro, vēl labāk nodarboties 
ar fizkultūru ārā. 

* Mēģini samazināt savu stresa 
līmeni. Atliec svarīgākās pārmaiņas 
dzīvē uz sev labvēlīgāku laiku. 

* Ja vari atļauties, atvaļinājumu 
pavadi saulē un siltumā. 

Labākais veids, kā cīnīties ar zie
mas nomāktību - piemānīt ķermeni 
un likt tam domāt, ka ir vasara. 

Tulkojusi ANDA LASE 

REKLĀMA, SLUDINĀJUMI, INFO 

LU SPORTA KLUBS "UNIVERSITĀTES SPORTS" PIEDĀVĀ 
SPORTA NODARBĪBAS LU MĀCĪBSPĒKIEM 
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Aspazijas b.5 sport i 
spēļu z i lē 

Basketbols 
1 1 . 0 0 - 12.00 

Basketbols 
8.00 - 1 0 . 0 0 
Basketbols 

1 1 . 0 0 - 1 2 J 0 

Basketbols 
1 1 . 0 0 - 1 1 0 0 

Basketbols 
8.00 - 10.00 
Basketbols 

1 1 . 0 0 - 1 2 . 3 0 

Aspazi ju b.5 
Vingrošanas zilē 

Aerobika 
U J 0 - 1 2 J 0 

Aerobika 
1 1 J Í  1 2 J 0 

Kr. Valdemāra 48 
Sporta spēļu z i le 

Volejbols 
10.00 - 12.30 

Basketbols 
I 2 J 0 - 1 4 . 3 0 

Volejbols 
11.00 - 22.00 

Basketbols 
9.30 - 1 0 . 0 0 
Basketbols 

19.00 - 22.00 

Aspazijai b.5 
Veselības un 
rehabilitācijas centrs 

Atlētiski 
vingrošana 

1 0 . 0 0 - 1 1 . 0 0 

Atlētiski 
vingrošana 

1 0 . 0 0 - 1 1 . 0 0 
1 2 . 0 0 - 1 3 . 0 0 

Atlētiski 
vingrošana 

1 0 . 0 0 - 1 1 . 0 0 

Atlētiski 
vingrošana 

1 0 . 0 0 - 1 1 . 0 0 
1 2 . 0 0 - 1 3 . 0 0 
1 8 . 0 0 - 1 9 . 0 0 

Volejbols 

2 3 . oktobrī LU kausa izcīņas 
ietvaros sāksies volejbola turnīrs. 
Spēļu norises vieta - Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultāte (Jūrmalas 
gatve 74/76). No katras fakultātes 
drīkst startēt tikai viena komanda. 
Izloze notiks 19. oktobri pl. 16, klubā 

"Universitātes Sports" (Aspazijas 
bulv. 5). 

Basketbols 
27. oktobri Latvijas Nacionālajā 

sporta skolā (Sporta ielā 13/15), 
notiks Basketbola diena. Aicināti visi, 
kas grib spēlēt basketbolu, kā arī 
līdzjutēji. Pieteikšanās uz vietas. 

Meklēt 
Atrast Pirkt 

Pārdot 
sludinājumi 

Intemetā 

www.faili.lv 

Izīrē 
dzīvokļus (neremontēti), 50 -

128 m 2 . Iespējams izīrēt pa istabām. 
Cena - Ls 1,5 par m 2 + komunālie 
maksājumi + 1 mēneša drošības 
nauda. Zvanīt pa tel. 7 3 1 1 6 8 0 , 
darba dienās no pīkst. 1 1 . 0 0 -
17.00. 

AUTOSKOLA 

Rudens atlaides studentiem! 
Līdz novembra beigām v i s ā s autoskolas filiālēs 
milzīgas atlaides: 

!50% 
20% 

Teorēt i skai a p m ā c ī b a i 

Praktiskai vadīšanai 
Tikai mŪSU autoskolās: datorizēta CSN apmācība: 

mūslaidgas praktiskās braukšanas mašīnas 
grupas latviēu un krievu valodā. 

Mūsu adreses: 
CENTRS. Merkela iela 7-215 (pretī CIRKAM): 
PURVCIGMS. Indula iela 4-102 (pretī PURVCIGMA TIRGUM): 
PĀRDAUGAVA Tapešu iela 4 8 (14. bērnudārzā): 
ZIEPNIEKKALN5. Ozolciema iela 26-52: 
PĻAVNIEKI. Ilūkstes iela I0-2O6: 

7210088. 2588201 2456267 

http://www.faili.lv


1 2 universitātes 
avīze 

OTRDIENA, 17. OKTOBRIS, 2000. GADS 

TAS VAR JŪS INTERESĒT 

| Darbs man ir sirdslieta 

Baiba Bērz iņa 

L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e s 
Veselības un rehabilitā
cijas centrā ir tāda īpa
ša atmosfēra - ļoti dar

bīga un tajā pašā laikā - ari re-
laksējoša. Notiek nodarbības tre-
nažieru zālē, iespējams apmek
lēt saunu, š a r k o dušu, solāriju, 
zemūdens masāžu, arī klasisko 
masāžu. "UA" pārstāvjiem visu 
šeit izrāda B A I B A B Ē R Z I Ņ A -
LU Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultātes Veselības un sporta iz
glītības nodaļas pedagoģijas ma
ģistre veselības izglītībā un ari 
sertificēta masiere . Viņa s tāsta : 

- Abas šīs profesijas ļauj man lasīt 
lekcijas, kā ari vadīt praktiskās no
darbības ārstnieciskajā vingrošanā. 
Lekcijas lasu veselības un sporta iz
glītības topošajiem speciālistiem, kā 
arī sociālajiem pedagogiem. Viena no 
tēmām - "Masāža, tās veidi un pie
lietošana", bet otrā - "Diagnostika un 
rehabilitācija". 

Studenti apgūst zināšanas, kādā 
veidā var veikt pašmasāžu, kā spor
ta procesā var atveseļot cilvēku, kā 
lietot ārstniecisko vingrošanu un 
ūdens dziedniecību. 

Kursā, kur tiek runāts par rehabi
litāciju sportā, runājam par dabas 
dziedniecības izmantošanas iespē
jām masāžā, apskatām jautājumus 
par iespējām sniegt palīdzību gados 
vecākiem cilvēkiem, bērniem, jau
niešiem, pusmūža cilvēkiem. Sociā
lajiem pedagogiem būs darīšana gal
venokārt ar mazturīgiem cilvēkiem, 
kuriem nebūs iespējas apmeklēt ma
sāžas vai ārstnieciskās fizkultūras 

kursus. Tādēļ sociālā pedagoga pa
doms lieti noderēs. Dodam studen
tiem impulsu, lai mācību procesā viņi 
mācītos domāt un izmantot visu to, 
ko daba dod. 

- Kas pie jums nāk uz ārstnie
ciskās vingrošanas nodarbībām? 

- Tās ir katru nedēļu, un pie ma
nis nāk gan veselie, gan slimie stu
denti, katru semestri apmēram 250. 
Ir cilvēki ar ļoti smagām slimībām. 
Visvairāk piedalās studenti, kuriem 
problēmas ar mugurkaulu. Ar sirds, 
nieru, kuņģa slimībām. Studenti ar 
dažādām traumām, ari pēc operāci
jām. Mazāk ir ar astmatiskiem bron-
hītiem un astmām. Daudziem kombi-
nējas dažādas diagnozes. 

Strādāju LU kopš 1984. gada un 
esmu konstatējusi, ka visvairāk sli
mu studentu ir Filoloģijas, Ķīmijas, 
Pedagoģijas un psiholoģijas fakul
tātē. 

Pie manis uz ārstniecisko vingro
šanu var tikt tikai ar ārsta nosūtīju
mu, kurā ir šī konkrētā diagnoze. 
Nāk ari, piemēram, studenti, kuri uz 
visu mācību gadu ir atbrīvoti no fiz
kultūras nodarbībām. Slodze tajās 
viņiem ir par lielu, bet ir vēlēšanās 
nodarboties un ari nopelnīt kredīt-
punktus. Tad šis cilvēks darbojas ar 
samazinātu slodzi, ņemot vērā viņa 
diagnozi. 

Nodarbības notiek vienlaicīgi stu
dentiem ar dažādām diagnozēm, bet 
viņu slodzes tiek variētas. Ir nodar
bības gan studentiem ar visvājāko 
slodzi, gan ar vidēju, gan ar spēcīgu 
slodzi. 

- Vai tiek ņemts v ē r ā ari tas , 
k ā cilvēks tajā dienā jūtas? 

- Nodarbības notiek, vadoties no 
tā, kāda ir cilvēka pašsajūta. Ja tā ir 
slikta, iespējams, ka pietiek tikai ar 
pusstundu fizkultūras, tad var doties 
uz dušām un pirti. 

Kad tuvojas gripas epidēmija, tad 
somu pirtī tiek izliets piparmētru eļ
ļas ekstrakts un eikalipts. Tā rezul
tātā ir ļoti viegli elpot. Tas ir profilak
ses pasākums pret slimību. 

Ja sākas šīs saaukstēšanās slimī
bas, cilvēks klepo un šķauda, es sa
ku - lūdzu, taisnā ceļā uz pirti, kārtīgi 
izelpojieties, izkarsējieties, tad ne
daudz atpūtieties un būsiet veseli! 
Tāpat esmu pieradusi, ka studenti 
man jautā daudz un dažādus jautāju
mus. Uz tiem atbildu labprāt Dažkārt, 
atnākot mājās, man ir, kā mēdz teikt, 

mute sausa no runāšanas. 
- Kā sācies jūsu ceļš šajā jo

m ā ? 
- Esmu mācījusies Fizkultūras 

akadēmijā, jo man ļoti interesēja tieši 
ārstnieciskā fizkultūra un tur to va
rēja studēt. 

Visa mana dzīve ir virzīta uz to, lai 
palīdzētu cilvēkiem. Tā ir mana iek
šējā vajadzība. Taču, lai palīdzētu, va
jag to patiesi vēlēties un ari jābūt zi
nāšanām. Tagad savās zināšanās da
los ar citiem un allaž apgūstu ko jau
nu. Nereti kāds no studentiem, atnā
kot pie manis uz lekcijām, lūdz, lai 
viņu ari izmasē. 

Man ir ari grūtnieces, kuras nāk 
uz nodarbībām. Viņām es dodu indi
viduālu kompleksu, un tā viņas, ari 
atnākot brīvajā laikā, individuāli pa-
vingro. 

Ja cilvēks kaut ko vienā dienā ne
spēj izpildīt, par to nav ko skumt, iz
pildīs nākamreiz. 

- Vai s tudentiem piedāvājat 
tradicionālos vingrojumus? 

- Nebūt nē! Dažādus. Ļoti daudz 
izmantojam jogas vingrojumus. Tā
pat ir vingrojumi, kas ir lieliski ķer
meņa izstaipīšanai. Piemēram, mei
tenes, atbalstoties ar plaukstām pret 
grīdu, izstaigā guļošajām draudze
nēm visu augumu ar celīšiem. Tas ir 
afrasinājums no masāžas. Ir jāvariē 
dažādi vingrinājumi. Taču katram 
vingrojumam ir sava nozīme un 
ārstnieciskais moments. Kopējais 
nolūks - lai uzlabotos veselība un paš
sajūta. 

Reiz man kāda studente teica, ka, 
atnākot pie manis uz nodarbību, vi
ņai uzlabojas garastāvoklis. Protams, 
apkārt nereti ir stress. Taču šeit no
darbība ir vērsta uz to, lai cilvēks re-
laksētos un atbrīvotos. Piemēram, 
skan mūzika. 

- Tātad LU cilvēkiem - studen
t iem, mācībspēkiem un darbi
niekiem - vajadzētu vairāk iz
mantot tās iespējas, ko piedāvā 
Rehabilitācijas cent rs? 

- Cenas šeit ir daudzkārt lētākas 
nekā citur pilsētā. Taču ari no tām 
LU studentiem un kluba "Universi
tātes Sports" biedriem ir atlaides. 
Universitātes studentus un mā
cībspēkus ļoti gaidām rīta pusē, jau 
sākot no pīkst. 8.00 var šeit nākt un 
vingrot. Iespējams darboties indivi
duāli un par to pašu cenu apmeklēt 
ari somu pirti. Mums ir ari solārijs. Ir 

Ziedu dejā visu gadu! 

lit 
i 
i 

Top floras d iza ina paraugs 

K r ā s u , s m a r ž u , d a ž ā d u au
gu un ziedu ielokā ņirb rokas , 
veidojot brīnumjaukas kompo
zīcijas. Tas viss notiek L U Bo
t ā n i s k a j ā d ā r z ā . Z i n ā š a n a s , 
praktiski darbojot ies , šeit ap
gūst studenti , kuri sa va s studi
ju p r o g r a m m a s " C " daļas kur
sā vēlas apgūt floristiku. Studi
ju kursa vadītāja ir mākslas Dr. 
paed. INTA V A L D E N A . 

Ekonomikas un vadības fakul
tātes studentes Dace , Silvija un 
Ieva, piemēram, šeit nāk, jo viņas 
saista šī nodarbošanās un ir vēl
me iemācīties kaut ko jaunu un in
teresantu . 

Raimonda saka, ka jau daudzus 
gadus ir audzējusi puķes un bei
dzot ir atradusi profesiju, kurā no 
ziediem un augiem var veidot brī
nišķīgas kompozīcijas. 

Andra pastāsta, ka grūtāk esot, 
kad no klūgām jātaisa kaut kas lie
lāks un rokām vajadzīgs daudz 
spēka. Ne viss izdodas uzreiz. Pa
šiem jāvāc ari materiāli. Taču darbs 
ir interesants, un nākotnē viņa vē
las veidot savu salonu vai ari ap
mācības kursu. 

Karīna atzīst, ka viņu ļoti inte
resē floristika, un, ejot ciemos, vi
ņa draugiem nes pašas gatavotas 
dāvanas. 

Pēc sarunām ar studentiem jūt, 
ka viņi patiesi ir ieinteresēti ap
gūt šo neparasto, nebūt ne vieglo 
floras dizainera profesiju. 

Inta Valdena saka tā : "Mans 
princips studiju gaitā ir likt mācīt 
citam citu. Ja es otram māku izstās
tīt, kā man ir jādara, tas nozīmē, ka 
es pats ari māku. Tā visi kopā strā
dājam. 

Šis " C " kurss piedāvā mākslas 
programmu, kura ļauj cilvēkam 
veidoties radoši. Darbojoties ap
gūstam kompozīciju. Esam paņē
muši avangardisko, kas ir dāņu, 
vācu pedagoģijā. Šī floristikas ap
gūšana cilvēku dzīvē ārkārtīgi ba
gātina." 

MĀRA SADOVSKA 

Nodarbības la ikā 

iespēja izīrēt pasākumiem banketu 
zāli. LU studentiem ir atlaides. 

Mūsu Veselības un rehabilitācijas 
centrs atrodas Aspazijas bulvāri 5 
(LU Ekonomikas un vadības fakultā
tes ēkā), ieeja no pagalma. Tālruņi 
uzzinām: 7 0 3 4 6 3 8 un mob. tālr. 
9478015 . 

- Ko jums pašai nozīmē šis 
darbs? 

- Ideāli ir strādāt darbu, kas ir tava 
sirdslieta. Visa dzīve šeit man norit 
ļoti straujos tempos. Pati esmu vec
māmiņa, un manai mazmeitiņai ir pie
ci ar pusi gadu. Taču strādājot šeit, 
kopā ar jauniem cilvēkiem, ari pati 
jūtos daudz jaunāka. Nereti studenti 
mani apbrīno, sakot - pasniedzēj, kā 

jūs vēl varat izturēt to slodzi? Tādēļ, 
ka divas reizes nedēļā gadiem ilgi 
izeju zemūdens masāžu. Kad jūtu, 
ka esmu pārguruši, nekas cits neat
liek, kā ielīst vannā un uztaisīt masā
žu. Allaž visu gribas izbaudīt pašai. 
Kad braucu ceļo jumos, nevienu 
ūdensparku nelaižu garām. Esmu bi
jusi ari Rīgas akvalandijā un tad varu 
citiem pastāstīt, kādas tur ir iespējas 
un kā tur var atpūsties. Ari mūsu Re
habilitācijas centrs ir vieta, kur cil
vēks var atpūsties, iegūstot možu
mu un labu omu. 

Ar Baibu Bērziņu sarunājusies 
MĀRA SADOVSKA 

Zvani un runā Ilgāki 
Oktobri un novembri skolas, augstskolas 
un visas citas mācību Iestādēs zvaniet no 
dzeltenajiem taksofonlem, Jo sarunu 
tarifi Ir samazināti: 

vietējās sarunas iekšzemes tālsarunas 

Darbdienās 
7.00-20.00 7 sant/min 7 sant/min 
Brīvdienās un e-tantfatio 
svētku dienās 5 sant/min 5 sant/min 

^ L a t t e l e k o m Esam tuvāk 

Nākamā avīze: 31. oktobrī - Rakstu iesniegšanas termiņš: 26. oktobris. 


