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IVai vērts 
mācīties labi? 

I Baltijā Rīgai ir nozīmīga vieta 

skat. KĀ MĀCĀS STUDENTI? 6. l p p > 

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē ir Cilvēka 
ģeogrāfijas katedra. Tas vadītāja ir docente ZAIGA KRIS-
JANE. Lai uzzinātu, kas šajā katedrā notiek, "UA" ai
cināja Zaigu uz interviju. 

- Nosaukums "Cilvēka ģeogrāfijas katedra" ir no 90. gadu 
sākuma. Tajā pašā laikā katedrai ir ļoti sena vēsture. Iepriek
šējo gadu studenti to pazīst kā Ekonomiskās ģeogrāfijas ka
tedru. 

Pētījumu joma un arī mācību priekšmeti, ar kuriem esam 
saistīti, neskar tikai ekonomisko ģeogrāfiju, bet gan daudz 
plašāku loku. Sākoties pārmaiņām izglītības jomā, sapratām, 
ka vecais nosaukums, lai ari ļoti tradicionāls, taču ir par šauru 
un atspoguļo tikai vienu no ģeogrāfijas jomām. Jaunais nosau
kums "Cilvēka ģeogrāfija" ir kompromisa variants. "Human 
geography" - tā ir cilvēka ģeogrāfijas plašākā joma angļu va
lodā runājošās zemēs. Izvēlējāmies nosaukumu tā, lai būtu 
ņemti vērā visi aspekti. Mūsu darbības lauks ir ļoti plašs un 
apskata daudzas darbības jomas, kuras saistītas gan ar cilvē
ku, gan ar sabiedrību, gan ar ekonomiskajiem procesiem. Gal
venais uzsvars šajā problēmā - saikne ar teritoriju. Tas ir viens 
no ģeogrāfa galvenajiem uzdevumiem - skatīt, kā cilvēks uz
tver teritoriju, kādi sabiedriskie procesi notiek šajā teritorijā 
utt 

- Pastāstiet ari, lūdzu, par saviem katedras kolē
ģiem. 

- Man ar viņiem ir ļoti laimējies. Viņi ir pieredzes bagāti 
mācībspēki un ari ģeogrāfu aprindās plaši zināmi. Profesores 
Aijas Mellumas galvenā tēma, ko viņa pārstāv mūsu katedrā, 
ir saisvīta ar attīstības plānošanu. Perspektīvs virziens, kurā 
darbojas ari loti daudzi studenti. Brīnišķīgs kolēģis ir docents 
Jāzeps Jankevics, kurš ir pazīstams Latvijā kā ļoti daudzu 
mācību grāmatu autors un redaktors. Viens no viņa pamatpē-
tījumu virzieniem saistīts ar Latvijas ģeogrāfiju. Mūsu kated
rā jau ilgus gadus strādā docente Marija Kasparovica - viņa 
saistīta ar iedzīvotāju ģeogrāfiju un ar lauku apdzīvojuma iz
pēti. So pētījumu virzienu mūsu katedra gadu gaitā veiksmīgi 
attīstījusi, un docente ir viena no lielākajām speciālistēm šajā 
jomā. Docents Andris Bauls pārstāv ļoti interesantu pētījumu 

Ik 

• 1 —̂ f̂l 1 

Doc. Zaiga Krišjāne 
virzienu, kurš saistīts ar iedzīvotāju mobilitātes pētījumiem. 
Viņa izpētes galvenais virziens ir svārstmigrācija un procesi, 
kuri saistīti ar migrāciju. 

No jaunākiem kolēģiem ir didaktikas centra vadītājs lek
tors Jānis Kļaviņš, kurš nodarbojas ar ģeogrāfijas skolotāju 
gatavošanu. Ari ar didaktiku - ģeogrāfijas didaktikas pasnieg
šanas kursu. Viņš vada ari profesionālās studiju programmas 
ģeogrāfijā. Vēl mums ir gados jauns kolēģis - docents Pēteris 
Šķiņķis. Viņš ir reģionālās plānošanas laboratorijas vadītājs. 
Šajā virzienā mums ir plaša starptautiskā sadarbība, studenti 
piedalās dažādās apmaiņas programmās. 

Vēl mums ir tāds virziens, kurš ļoti patīk studentiem, un 
tas ir saistīts ar tūrisma ģeogrāfiju. Šajā jomā darbojas docen
te Maija Rozīte. 

- Ar ko jūsu katedra ir interesanta? 
- Studentus piesaista tas, ka šeit ir reāla iespēja pētīt tos 

procesus, kuri noris reāli. Lai tajā ieietu, sākumā gan ir diez
gan daudz jālasa aprakstoša mācību literatūra. Tas ir saistīts 
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TELEGRĀFA STILA 
0 16. oktobris, LETA. "Jau des-

iit gadus Latvija ir neatkarīga un su
verēna valsts, un ir pienācis laiks, 
kad tā var saprast pagātni un sākt 
vajāt tos cilvēkus, kas vēl ir dzīvi un 
nav saņēmuši sodu par noziegumiem 
Latvijā," tā starptautiskās konferen
ces par holokausta pētniecību Balti
jā atklāšanas runā sacīja Latvijas 
Valsts prezidente VVīķe-Freiberga. 
Savukārt Latvijas Universitātes 

rektors Ivars Lācis apliecināja LU ga
tavību iesaistīties šīs nopietnās te
matikas izpētē, kā ari pauda cerību, 
ka nākamajās konferencēs aktīvāk 
piedalīsies Universitātes doktoran
di. Konference notika divas dienas 
(16. -17. oktobris), tajā piedalījās pār
stāvji no ASV Vācijas, Lietuvas, Liel
britānijas, Zviedrijas, Krievijas, Somi
jas. 

0 19. oktobris, LETA. Universi
tātes Mazajā aulā notika preses kon
ference, kurā informēja ŗ -xr starptau
tisko forumu "Projektu vadīšana -
stratēģija un attīstība". Preses kon
ferencē piedalījās Latvijas Nacionā
lās projektu vadīšanas asociācijas 
(LNPVA) valdes priekšsēdētāja, kā 
ari Starptautiskās projektu vadīšanas 
asociācijas padomes locekle Zaneta 

límete, Latvijas Nacionālās bibliotē
kas direktors, LNPVA valdes locek
lis Andris Vilks, Latvijas Bankas val
des locekle, LNPVA valdes locekle 
Valentīna Zeile un LU rektors Ivars 
Lācis. Forumā pārrunāja projektu 
personāla izglītošanu un starptautis
ko sertifikāciju, vietējo un starptau
tisko projektu vadīšanas pieredzi Lat
vijā, tai skaitā jaunu produktu un pa
kalpojumu attīstību, organizatoriskos, 
zinātniski pētnieciskos un lielos in
vestīciju projektus, kā ari projektu 
vadīšanas nozīmi Latvijas tautsaim
niecības attīstības stratēģijā. 

0 20. oktobris, Eiropas integrā
cijas birojā notika preses konferen
ce par jaunu projektu - Eiropas Sa
vienības informācijas punktu izvei
di Latvijas rajonu centrālajās un da
žās citās bibliotēkās. Projekta mēr
ķis - radīt plašākas iespējas Latvi
jas rajonu iedzīvotajiem iepazīties ar 
aktuālu informāciju par Eiropas Sa
vienību. 30 informācijas punktos no 
nākamā gada būs pieejama dažāda 
veida informācija un jaunākā litera
tūra par Latvijas integrāciju Eiropas 
Savienībā un procesiem Eiropas Sa
vienībā. Būs iespēja izmantot Inter-
neta tīklu, meklējot nepieciešamo in

formāciju. 
0 23. oktobris, LETA. Drīzumā 

Privatizācijas aģentūras (PA) valde 
izskatīs nekustamā īpašuma Aspa
zijas bulvāri 22, kur atrodas ari vies
nīca "Rīga", privatizācijas noteiku
mu pamatprincipus. Ķā aģentūrai 
LETA pastāstīja PA Ārējo sakaru 
daļas vadītājs Edgars Zellis, apstip
rinot nekustamā īpašuma privatizā
cijas noteikumu pamatprincipus, 
tiks ņemti vērā juristu atzinumi par 
pirmpirkuma tiesībām, kā ari iesnie
gumi no privatizācijas pretenden
tiem. Zellis pirms PA valdes lēmu
ma nevēlējās komentēt, vai pirm
pirkuma tiesības uz šo nekustamo 
īpašumu varētu tikt piešķirtas Lat
vijas Universitātei. Jau ziņots, ka LU 
izsludinātajā konkursā par padom
nieka pienākumu izpildi nekustamā 
īpašuma Aspazijas bulvāri 22 - vies
nīcas "Rīga" ēkas - privatizācijas jau
tājumos par piemērotāko ir atzīta 
SLA "Price Waterhouse Coopers". 
Jau tika ziņots, ka 2. oktobrī LU 
fonds, sekojot juristu padomam, kļu
va par "Hotel Investments" akcio
nāru. 

0 24. oktobris. "Universitātes 
Avīzes" redakciju apmeklēja LU 

Saimniecības daļas vadītāja V Miķel-
sone, lai dokumentāli atspēkotu 
"Universitātes Avīzes" 4. numura 
LU SP pielikumā publicēto apgalvo
jumu, ka maģistrantūras studen
tiem par kojām Tālivalža ielā mēne
sī jāmaksā Ls 15, nevis Ls 7, kā pa
redzēts. Miķelsone uzrādīja daudzu 
studentu rakstiskas liecības, kurās 
tie pauda sašutumu par notikušo, 
saucot to par klaju apmelošanu. 
"Universitātes Avīze" norobežojas 
no šādas "publicistikas" un aicināja 
atbildīgo par SP pielikumu, proti, 
Inesi Saivu, turpmāk savlaicīgi in
formēt avīzes redaktoru par līdzī
gas informācijas izplatīšanu. 

0 25. oktobris. Pildot savu dar
bības programmu, LU rektors prof. 
Ivars Lācis izdod rīkojumu par LU 
Administratīvā direktora amata 
izveidošanu. Jaunā amata mērķis 
būs pilnveidot LU pārvaldi, ieviest 
un attīstīt jaunas vadības metodes. 
Par LU Administratīvā direktora v.i. 
tika iecelts J.Stonis. Stoņa galvenie 
uzdevumi būs LU pārvaldes fun
kcionālo struktūrvienību darba at
tīstības koordinācija un pilnveido
šana, pārvaldes reorganizācijas pro
jekta izstrādāšana un realizācija, 

fakultāšu sekretariātu darbības mo
deļa izstrāde un ieviešana. 

0 25. oktobris. LU aptieka pazi
ņoja, ka rīkos "Veselības nedēlu" no 
30.10. - 03.11.2000. Programmas 
ietvaros būs iespējams veikt eks-
presdiagnostiku un saņemt ārsta 
konsultācijas. "Veselības nedēļas" 
laikā aptieka strādās no pīkst. 8.00 
- 22.00. LU aptieka tika svinīgi at
klāta šāgada 27. septembri un atro
das Rīgā, Aspazijas bulvāri 5. 

0 2.novembrī LU Dzimtes stu
diju centrs rīko diskusiju "Vai Lat
vijā pastāv sieviešu diskriminācija?" 
Diskusija notiks pīkst. 16.30, Raiņa 
bulvāri 19, 30.auditorijā. 

0 9. novembri LU Mazajā aulā 
pīkst. 16.00 notiks Universitātes Zi
nātnisko rakstu sērijā iznākušās grā
matas "Nauda. Dzīvesstils. Identitā
te" atvēršana. Grāmatas zinātniskā 
redaktore ir LU Sociālo zinātņu fa
kultātes docente Anna Stepčenko. 

0 14.novembri LU Lielajā aulā 
pīkst. 19.00 notiks Universitātes fol
kloras deju kopas "Dandari" 20 ga
du jubilejas vakars. Programmā: de
jas, dziesmas, atmiņas par ceļoju
miem, folkloras ekspedīcijām un 
skaisto jaunību. 
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Dziesmuvara" atgriežas Latvijā 
Moto: "Mēs vienoti dziesmā" 

Latvijas Universitātes studen
tu biedrība un tas jauktais koris 
"Dziesmuvara" (tālākajā tekstā 
- "Dziesmuvara") šogad atska
tās uz 75 gadiem kopš dibināša
nas. Pilnvērtīgai dziedāšanai, 
kas to padarīja par leģendu ko
ru vēsturē, Latvijā bija lemti ti
kai nepilni divi gadu desmit i 
(1925 -1944). Sākumā kora diri
ģents bija profesors Alfrēds Kal
niņš, vēlāk ilgus gadus - profe
sors Ā D O L F S Ā B E L E . Uz 
"Dziesmuvaras" trisvienīgās de
vīzes - daiļums, draudzība, darbs 
- pamatotais, studentu korporā
cijām piemītošais audzināšanas 
un jaunāko aizbildniecības uz
devums izpaudās vislabākajās 
formās. 

Šīs organizācijas statūti nosaka: 

"Biedrības mērķis ir apvienot Latvi
jas Universitātes un citu augstskolu 
studentus (-es), izkopt studentos (-ēs) 
skaņu mākslas mīlestību un izpratni, 
sniegt dziesmu atskaņojumus, veici
nāt biedrībā apvienoto studentu (-šu) 
sabiedrisko un kulturālo attīstību un 
savstarpēju draudzību, ar savu garu, 
ar savu paraugu un darbu veicināt lat
viešu tautas garīgo un fizisko atdzim
šanu, augšanu un spēka briedumu, 
sekmēt nacionālas Latvijas un latvis
kās kultūras tapšanu." 

Kad "Dziesmuvara", abu okupā
cijas varu skarta un satricināta, fron
tei tuvojoties, 1944. gada rudenī tika 
izkliedēta, tās rindās bija ap 340 bied
ru. Cik no tiem nonācis katrā frontes 
pusē, neviens nav precīzi saskaitī
jis. Bet jau Vācijā bēgļu nometņu lai
kā dziesmuvarietis Arvīds Līdacis 
(pašlaik ASV) sācis un līdz šim lai
kam turpina apzināt un apvienot pa 

visiem kontinentiem izkliedētos 
dziesmuvariešus, kā ari saglabāt la
bā piemiņā Latvijā bijušo "Dziesmu-
varu" un tās diriģentu Ādolfu Ābeli. 
Latvijā pašlaik vēl dzīvi palikuši 38 
vecie dziesmuvarieši, ārzemēs jop
rojām pastāv "Dziesmuvara" kā 
biedrība, kas apvieno visus svešu
mā izkliedētos, bet dziedāšana atse
višķās kopās apsīkusi zem dziedātā
ju gadu nastas smaguma. 

Muzikologs Arnolds Klotiņš jaunā
kajā žurnāla "Latvju mūzika" numu
rā raksta: "Jo augstāk novērtējam 
"Dziesmuvaras" līdzšinējos darbus 
un garu, kādā tie veikti, jo dziļāk to
mēr gruzd jautājums par šīs dziesmo
tās sadraudzes nākotni. Vai "Dzies
muvaras" darbībai laika robežu noliks 
tagadējo dziesmuvariešu mūža il
gums? Prāts liedz tam ticēt... Tāpēc 
gribētos, lai šī dziesmotā sadraudze 
atstāj savas dzīvesziņas, savā stiprā 

LU Medicīnas fakultātes 1950. 
rektors prof. I. Lācis un Medicī 

"Tādi kādreiz būsiet ari jūs," 
tā kāda dzīvespriecīga kundze 
uzrunāja studentus, kas uz bri
di bija apstājušies savā skrējie
nā pa LU centrālās ēkas galve
najām-kāpnēm, lai noraudzītos 
gandrīz pussimts sirmu dāmu 
un kungu svinīgajā fotografēša
nās ceremonijā. Sis smaidošo cil
vēku pulks nebija nekas cits kā 
1950. gada LU Medicīnas fakul
tātes pēdējā izlaiduma absolven-

gada absolventi un viņu sveicēj 
nas fakultātes dekāns U. Vikman 

ti, kas par savas satikšanās die
nu pēc turpat pusgadsimta bija 
izvēlējušies 2000. gada 14. ok
tobri. Pat atkalredzēšanās vietu 
zīmīgi bija izraudzīta LU Mazā 
aula, kurā pirms trim mēnešiem 
pulcējās atjaunotās LU Medicī
nas fakultātes pirmā izlaiduma 
studenti. 

1950. gada absolventus ar savu 
klātbūtni bija pagodinājis LU rektors 
Ivars Lācis, LU Medicīnas fakultā-

- LU 
is 

tes dekāns Uldis Vikmanis, 
kā ari mīļākais no kādreizē
jiem pasniedzējiem - Nikolajs 
Skuja. Kā pirmais absolven
tus uzrunāja LU rektors, sa
vā runā īpaši izceļot divas vi
ņaprāt visiem klātesošajiem 
svarīgas lietas - laiku un tra
dīcijas. Viņš atzina, ka tieši lai
ka trūkuma dēļ daudzas tra
dīcijas LU šodien vairs netiek 
apzinātas. Nepelnīti tiek aiz
mirsts viens no svarīgākajiem 
LU simboliem - students, kurš 
50. gados ar savu entuzias
mu un darboties gribu bija gal
venais Universitātes virzītāj
spēks. Vēlot patīkamas atmi
ņas šodienai un dzīvesprie
ku rītdienai, rektors izteica at
zinību šī pasākuma galvena
jiem organizatoriem, ari absol
ventiem - Veltai Brambergai 
un Ojāram Aleksim par vēl 
vienu LU realizētu tradīciju -
absolventu satikšanos. 

GITA LIEPIŅA 

garīgā kodola mantojumu ari pilnā un 
mūsdienīgi atjaunotā veidā kādā tie
šā pēctecī. Citiem vārdiem, ļoti gribē
tos, lai Latvijā rodas jauns, korporāci
jai un klubam līdzīgs koris, kurš koptu 
un attīstītu "Dziesmuvaras" ideju un 
dzīvesziņu mantojumu, kļūtu par tā 
uzturētāju, vairotāju, izplatītāju, par 
jaunu tā ligzdu." 

ASV dzīvojošo dziesmuvarieti no 
1942. gada, ievērojamo medicīnas 
profesoru un izcilo solistu Jāni Kļavi
ņu š. g. 6. septembri pieņēma Latvi
jas Universitātes rektors profesors 
Ivars Lācis un atbalstīja viņa un Latvi
jas dziesmuvariešu ierosinājumu at
jaunot "Dziesmuvaru" Latvijas Uni
versitātē. Tagad šī organizācija ir ofi
ciāli reģistrēta, un kopš š. g. 10. ok
tobra notiek kora mēģinājumi. 
No 31. oktobra mēģinājumi no
tiks katru otrdienu un ceturtdie
nu no pīkst. 18.00 LU Vēstures 

muzeja ekspozīcijas zālē, Raiņa 
bulvāri 19, 4. stāva 415. telpā 
(virs Mazās aulas). Pusstundu 
pirms mēģinājuma sākuma kora diri
ģents gaidīs vēl jaunus "Dziesmuva
ra" dziedāt un latvju garā darboties 
gribošus Latvijas Universitātes un ci
tu augstskolu studentus vai absolven
tus, kā ari augstskolu reflektantus no 
vidusskolām. 

Atjaunotās "Dziesmuvaras" diri
ģents ir Ainārs Rubiķis, 22 gadus vecs 
Latvijas Mūzikas akadēmijas maģis
trants, slavenā kora "Kamēr" diriģents, 
kurš strādā Māra Sirmā vadībā. Latvi
jas Mūzikas akadēmijas profesors Oļ
ģerts Grāvītis raksturo Aināru Rubiķi 
kā enerģisku, izcili muzikālu un cerīgu 
topošās vienības šefu. 

OJĀRS ULDIS ALEKSIS, 
dziesmuvarietis no 1942. gada 

SEMINĀRS: Pārrunā finansu 
menedžmentu un organizāciju 
Ziemeļvalstu universitātēs 
< i . ipp . 

27.oktobri Raiņa bulvāra 13. 
auditorijā notika LU rīkotais se
minārs par universitāšu finansē
šanas modeļiem - "Finansu me
nedžments' 1 . Semināru atklāja 
LU kanclers Pāvels Fricbergs, 
kurš uzsvēra Ziemeļvalstīs vēro
tās tendences, proti ka valsts do
tācijas izglītībai samazinās un iz
glītības iestādēs parādās uzņēmēj
darbības elementi. LU Adminis
tratīvais direktors Jānis Stonis mi
nēja vācu un somu modeļus, kur 
starp valsts ministriju un univer
sitātēm pastāv līguma attiecības, 
tādējādi stimulējot universitāšu 
vadības vairāk orientēties uz re
zultātu. Stonis uzsvēra, ka abās 
šajās valstīs, kā ari Zviedrijā pa
stāv spēcīga izglītības darba kva
litātes kontrole. 

Seminārā uzstājās Stokholmas 
(Zviedrija) universitātes speciālis
te Ķersti Bergmane Ingvarsone 
(Ķersti Bergman Ingvarson), Arhū-
sas (Dānija) universitātes finansu di
rektore Kirstena Skjudta (Kirsten 
Skjifdf) un Turku (Somija) universi 
tātes prorektors Harri Lonbergs 
{ļiarri Lonnberg). Viņi iepazīstināja 
semināra dalībniekus ar savu uni
versitāšu finansēšanas modeļu iz
strādi un īstenošanu, kā ari diskutē
ja ar klātesošajiem, atbildot uz jautā
jumiem. Seminārā piedalījās LU rek
tors prof. Ivars Lācis, RTU rektors 
akadēmiķis Ivars Knēts, iesaistītie 
LU struktūrvienību vadītāji, LU de
kāni un pārstāvji no Izglītības un zi
nātnes ministrijas, Finansu ministri
jas un Ekonomikas ministrijas. Se
minārs notika angļu valodā. 

GATIS DILĀNS 
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tālisti? Pēc prot Gundara Ķeni-
na-Kinga teiktā, tie esam mēs -
tie, kam rūp izglītotība un mā
cīšanās kā dzīves stimuls, ne ti
kai kā pienākums. 12. oktobra 
Literatūrā un Mākslā publicē
tajā esejā Vēstule no straut-
malas Pacifika (Klusā okeāna? -
Diena, 19. oktobris) universitā
tes profs gan izceļ, ka augsts in
telekts eksistē tad, ja "sarunās 
un rakstos izjūtama laba apstāk
ļu izpratne, kas nenāk no iekal
tām zināšanām." Pēc Ķeniņa-
Kinga teiktā, tieši intelektuālā 
kapitāla invest īc i jas Latvijā 
trūkst gan mācāmajiem, gan, ja 
tā varētu teikt, tiem, kuriem pa
tīk mācīties tik lielā mērā, lai 
mācītu arī citus. Rodas jautā
jums, kur ņemt šos resursus? 
Kā aktivizēt potenciālos intelek
ta donorus? 

Esejā tieši uzsvērts - intelekts iz
jūtams ne tikai rakstos, bet ari saru
nās. Atminos sev tuva zviedru me
nedžmenta profesora, kurš savu pir
mo akadēmisko izglītību bija ieguvis 
izcilajā Stanforda universitātē, teik
tos vārdus: "Laba augstskola rakstu
rojama ar to, cik lielā mērā studenti 

un mācībspēki savstarpēji runā vai 
diskutē vispār." Tieši sarunās notiek 
šī sava veida intelektuālā tirgošanās. 
Jā šādu sarunu nav, tad acīmredzot -
nothing is forsale (nav preču, un lete 
ir brīva). Tad atkal kāds dzirdētu, kā 
Ivbulis teiktu, "dusmīgas balsis" sa
kot: "Man ir daudz preču, bet maz to 
pērk!" Atliek divas iespējas - neīstā 
prece vai vāja pirktspēja. Tātad ru
na ir par zināšanu vai jebkuras inte
lekta preces pārdošanu. Ne tikai bez
nozīmīgu uzkrāšanu, bet apmaiņu, 
tirgošanos, radot kapitāla apgrozīju
mu, kurš veidotu, tēlaini izsakoties, 
intelektuālo ekonomiku. 

Aina nav tīkama, jo, kā apgalvo 
profesors Ķeniņš-Kings, tad "inte
lektuālais kapitāls vai tā trūkums jau 
vistuvākā nākotnē noteiks visas Lat
vijas nākotnes iespējas" un " izglītī
bas un zinātnes iestāžu galvenā at
bildība ir celt katra Latvijas iedzīvo
tāja izglītības līmeni augstāk un vai
rot visas tautas intelektuālo kapitā
lu." Tātad redzams, ka Latvijas Uni
versitātes mērķis ir vairot ne tikai 
savu, bet ari katra Latvijas iedzīvotā
ja intelektuālo kapitālu, kļūstot par 
galveno spēlētāju šajā procesā, ko 
sauc par Latvijas nākotnes veidoša
nu. 

Tālāk esejas autors min sociālo ka

pitālu, kuru Dienas komentētājs As
kolds Rodins nosauc par "Latvijā 
maz dzirdētu jēdzienu". Ķeniņš-
Kings citē Fukujamu, sakot, ka so
ciālais kapitāls ir "apstākļi, kas pie
ļauj vai pat veicina kopīgu vērtību iz
veidošanos, vienošanos par svarīgā
kajiem mērķiem un izkoptu sastrā-
dāšanās kultūru šo mērķu sasnieg
šanai." Sociālā kapitāla līmeni Latvijā 
Ķeniņš-Kings raksturo kā zemu, jo 
tieši sastrādāšanās kultūra un zemā 
uzticamība, pēc autora teiktā, kavē 
"valsts iestāžu normālu darbību" un 
vēl dramatiskāk - "pat atsevišķu in
divīdu vēlēšanos un cenšanos izglī
toties un labi strādāt lietderīgu un va
jadzīgu darbu." Autors segmentē 
jauno kategorijas, un kā dominējošus 
progresīvās jaunatnes vidū viņš min 
Latvijas Universitātes un Rīgas Eko
nomiskās augstskolas jauniešus, kuri 
"vēlas daudz sasniegt tīri praktiskā 
un lietišķā savu zināšanu un spēju 
iesaistē.'' Tomēr 19.oktobra intervi
jā laikrakstam Diena Ķeniņš-Kings 
izceļ Rīgas Ekonomisko augstskolu, 
kur "studentus audzina pilnīgi citā 
kultūrā - tādā, kur var uzticēties", 
kur "obligāti jāpievienojas uzskatam, 
ka Mēdīšanās šajā augstskolā ir pilnī
gi nepieļaujama", kur "nav toleran
ces attiecībā uz tādu rīcību un uzve-

Vienmēr domāju: "Vai saprotu, ko rakstu?" 
dību, kas nesaskan ar augsta līmeņa 
uzticamību." Intervijā viņš ari papil
dina Strautmalas esejā izlaisto, proti, 
to, ka jaunie vadītāji ir cerīgi, bet so
ciāli vāji egocentristi. 

Diez vai apšaubāms ir vispārējais 
viedoklis, ka tieši spējīgākā Latvijā 
esošā jaunatnes daļa ietilpst pēdīgi 
minētajā kategorijā. Jautājums paliek 
atklāts par to, vai valstij nevajadzētu 
šos cilvēkus piesaistīt ari intelektuā
lā kapitāla bankām - augstskolām? 

Runājot par uzticamību, situācija nav 
pilnīgi kritiska, jo jūtos drošs, ka ko
lēģis man vienmēr aizdos tualetes 
papīra rullīti. 

GATIS DILĀNS 

RS. Ar nožēlu man jāpaziņo, ka 
taisos atbrīvot redaktora krēslu, jo 
darbā negaidīti no bērna kopšanas 
atvaļinājuma atgriežas galvenā re
daktore Ilze Brinkmane. 

BIBLIOTĒKA 

Es Pildās latviešu grāmatniecības apcirkņi 
Ik trešo dienu latviešu valo

dā iznāk pa grāmatai, un tik pla
ši kā patlaban latviski rakstītais 
vārds nav bijis pārstāvēts lai
kam gan nekad. Daļa no šīs ba
gātības redzama arī Universitā
tes Bibliotēkas jauno grāmatu 
klāstā. 

Tikai divus gadu desmitus (1971. 
- 1991.) nodzīvoja dzejniece Ieva 
Roze, taču viņas dzejaslaiks turpi
nās, un varbūt īstā atzīšana ir vēl 
priekšā. Iznākusi Ievas dzejas izla
se "Pilnais mērs". Viņa, iespē
jams, ir jaunā laikmeta visatklātākā 
un vienlaikus visnoslēpumainākā 

dzejniece. Šajā izlasē veselu noda
ļu veido negaidīti atradušies, agrāk 
nezināmi dzejoļi. Tiem, tāpat kā se
nāk publicētajiem, gaidāms sūrs lik
tenis - kļūt par klasiku. 

Vai iespējams izskaidrot, definēt 
dzeju? Iespējams, to var tikai uzmi
nēt. Gudru, iejūtīgu pēcvārdu Ievas 
Rozes grāmatai uzrakstījis tās sa
stādītājs Jānis Elsbergs. 

Ievas Rozes negarais mūžs ritē
ja latviešu tautas dzīves visstraujā
ko pārmaiņu laikā. Atmoda, Latvijas 
valstiskās neatkarības atjaunošana 
- tas nevarēja neietekmēt jauno 
dzejnieci, taču tiešu atspulgu poli

tiskās aktualitātes viņas dzejā nav 
guvušas. Mūs uzrunā jaunas, jūtī
gas sievietes pasaule. "Tomēr viņa 
aizgāja no dzīves. Varbūt atrisinā
jums šai mīklai ir tik traģisks, ka to 
nemaz nevajag minēt," tā Jānis Els
bergs. 

Mēdz sacīt, ka katrs īstens dzej
nieks jausi vai nejauši uzraksta sa
vu likteni, ari savu aiziešanu. Tādas 
pravietiskas rindas pieder arī Ievai 
Rozei: 

"Es rātni aizdedzinu savu sāpi -
Ir zināms gaišums.Vtenīgais, kas 

glābs. 
Ir laiks jau pienācis, kad laiks 

man pāri kāps." 
"Lata romāna" sērijā iznākusi 

Andra Sedlenieka grāmata "Gla
diators". Autors saka: "Dzīve ir tas, 
kas notiek ar tevi, kamēr tu plāno, 
kā dzīvot." Savu stāstījumu viņš sāk 
strauji un dinamiski, iepazīstinot ar 
sava romāna (ne)varoni - pomofil-
mu ražošanas darboni no Skandinā
vijas. Kad sagrūst PSRS, šī darboņa 
skati vēršas uz austrumiem, ari uz 
trim Baltijas valstīm, jo nabadzības 
nomocītie cilvēki ir gatavi uz visu, 
par savu cilvēka cieņu īpaši nedo
mājot. 

Allaž gaidītas, ar savu īpašo gai

šumu piesaistošas ir mūsu trimdas 
autores Irmas Grebzdes grāma
tas. Šoreiz ceļu pie lasītājiem sāk vi
ņas krājums "Saule manā logā". 
Irma Grebzde (25.05.1912. -
30.03.200Q) sarakstījusi 29 romānu, 
stāstu, noveļu un miniatūru grāma
tas. Arī jaunākajā izdevumā, ko au
tore nepaguva paturēt savās rokās, 
viņa ir palikusi uzticīga sev, savas 
daiļrades gaišajai pamatkrāsai . 
Rakstniece atzīstas: "Un es apsolī
ju kādam mīļam cilvēkam, ka šajā 
grāmatā nebūs neviena bēdu stās
ta." Ir īpašs talants rakstīt tīri un gaiši, 
kad apkārt daudz ļaunā un melnā. 

Izcila zinātnieka personiskā bibliotēka atgriežas Latvijā 
LU Bibliotēkā viesojās mū

su Kanādas tautiete ZIGRĪDA 
LEIMANE. Viņas mūža lielākā 
daļa aizvadīta Kanādā, Vankū-
verā kopā ar vīru - pirmskara 
LU Matemātikas un dabaszi
nātņu fakultātes docētāju, kā-
dulaik arī fakultātes dekānu Ei
ženu Leimaņi - vienu no inte
resantām personībām latviešu 
zinātnē, pazīstamu savas jomas 
speciālistu. Nu jau mūžības ce
ļos aizgājušu. 

Leimanes kundze jau gadus 
septiņus sūta uz Bibliotēku sava ne
laiķa vīra grāmatas: par matemāti
ku, vēsturi, filozofiju, netrūkst ari uz
ziņu literatūras. Šoreiz viņa no Van-
kūveras bija atvedusi unikālus, LU 
vēstures izpētei nozīmīgus fotoma-
teriālus par pirmskara Universitāti. 
Ar Leimaņa kunga roku rūpīgi atzī
mēts, kas kurš šajos attēlos ir. 

Ari pati Zigrīda Leimane ir Latvi
jas Universitātes Matemātikas fa
kultātes Astronomijas nodaļas ab
solvente. Pirms 60 gadiem beigusi 
to pašu fakultāti, kuru absolvējis vi
ņas vīrs. 

Sarunā ar Bibliotēkas direktora 
vietnieci Elvīru Vēveri un citiem 
darbiniekiem Zigrīda Leimane solī
ja uz šejieni sūtīt ari vīra rokrakstus. 

Allaž darbīgs un ar 
zelta sirdi 
Zigrīda vēl bija studente, korpo

rācijas "Dzintra" dalībniece, kad ie

pazinās ar nākamo vīru. Viņa atce
ras, ka docētājs, savukārt korporā
cijas "Selonija" biedrs, ar studen
tiem allaž sarunājies brīvi, nepie
spiesti, bez distances. Esot bijis ar 
zelta sirdi, lai ari tā reizumis slēpu
šies aiz ārēja vēsuma. Eižens Lei-
manis mīlējis mūziku, krājis grāma
tas par skaņu mākslu, notis un ska
ņu plates. 

Pēc LU Matemātikas un dabas
zinātņu fakultātes Matemātikas no
daļas absolvēšanas viņš kļuva par 
stipendiātu pie Teorētiskās astrono
mijas un analītiskās mehānikas ka
tedras, lai sagatavotos zinātniskajai 
darbībai. 1931.gadā jaunais speciā
lists tika komandēts uz Leipcigas 
universitāti un Kopenhāgenas As
tronomisko observatoriju, kur turpi
nāja debess mehānikas studijas. 
1935.gadā vinu ievēlēja par privāt
docentu pie Tīrās matemātikas ka
tedras, bet divus gadus vēlāk - par 
docentu pie Teorētiskās astronomi
jas un analītiskās mehānikas kated
ras. Eižena Leimaņa darbība iegu
va starptautisku vērienu - viņš de
vās zinātniskā komandējumā uz Pa
rīzi, piedalījās starptautiskajā mate
mātiķu kongresā Oslo. 

Par mītni uz ilgiem 
gadiem kļūst 
Vankūverā 
Otrais pasaules karš sagrieza 

virpulī ari Leimaņu ģimenes dzīvi. 
Viņi bija nesen apprecējušies, bet 

nu vajadzēja doties bēgļu gaitās. Kā 
daudzus latviešus, arī Leimaņus 
bēgļu gaitas visupirms aizveda uz 
Vāciju, kur, par laimi, pavērās darba 
iespējas. Piemēram, Eižens Leima-
nis lasīja lekcijas Greisvaldes uni
versitātē, pēc tam Baltijas universi
tātē Pinnebergā, Hamburgas tuvu
mā. 

Leimaņu ģimeni pat var uzskatīt 
par privileģētu, jo, kad sākās baltie
šu bēgļu aizceļošana no Vācijas uz 
visdažādākajām pasaules valstīm, 
viņiem piedāvāja darbu vairākās 
vietās. Leimaņi, jauni un drosmīgi, 
izvēlējās Kanādas pilsētu Vankūve-
ru, par kuru iepriekš nezināja ne
ko. Un diezin vai kļūdījās, jo nodzī
voja te ilgus gadus. 

Eižens Leimanis kopš 1955.ga-
da bija matemātikas profesors Britu 
Kolumbijas universitātē Vankūverā 
un ari šeit darbojās vērienīgi: refe
rēja starptautiskās konferencēs 
AŠV Francijā un Itālijā, piedalījās 
starptautiskos matemātiķu kongre
sos Nicā un Vankūverā. 

Profesora Leimaņa dzīvesbied
re lielu daļu laika veltīja sešu bēmu 
audzināšanai. Ieaudzināt latviskumu 
viņos palīdzēja mājas atmosfēra. 
Gluži tāpat vecāku paraugs, nevis 
runas par izglītības nepieciešamību, 
mudināja uz skološanos. Visi Leima
ņu bērni ieguvuši augstāko izglītī
bu. 

Vietējai Vankuveras latviešu sa
biedrībai Leimanes kundze vadīja 
draudzes latviešu skolu un aktīvi 

darbojās latviešu draudžu dzīvē. Ie
guvusi profesionālas skolotājas tie
sības, viņa laiku pa laikam mācīja 
Vankuveras vidusskolās. 

Eižens Leimanis - dziļi ticīgs cil
vēks, kuram tieši ticība deva spē
ku. Ilgus gadus viņš bija Vankuve
ras latviešu evaņģēliski luteriskās 
draudzes priekšnieks, kļuva par 
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baz
nīcas trimdā virsvaldes vicepriekš-
sēdētāju. 

Taps Leimaņa fonds 
Eižens Leimanis kā īsts zinātnes 

cilvēks visus savus honorārus ie
guldīja grāmatās. Profesoram vēl 
esot šai saulē, viņu nodarbināja prob
lēma, kāds liktenis pēc viņa aizieša
nas mūžībā piemeklēs plašo litera
tūras klāstu. Rūpēs par grāmatu tā
lāko likteni iesaistījās ari viņa dzī
vesbiedre. Daļa literatūras tika sūtī
ta, piemēram, uz Britu Kolumbijas 
Ziemeļu universitāti, Latvijas Uni
versitātes Fizikas un matemātikas 
fakultāti, uz Latvijas Universitātes 
Filoloģijas fakultātes lasītavu, atse
višķām personām un draudžu sko
lām Latvijā, Latvijas Mūzikas aka
dēmijai, kāda daļa literatūras nonā
kusi Vācijā. Šo sūtījumu kopskaits -
265 kastes. 

Universitātes Bibliotēkā īpaši cie
ša sadarbība izveidojās ar Sandru 
Venteri. Fizikas un matemātikas fa
kultātes dekāns Ojārs Judrups at
sūtītās grāmatas vērtē kā nozīmī
gas: tur ir fundamentāli darbi mate

mātikā, grāmatas, kuras nepiecie
šamas, lai studenti izprastu savu 
priekšmetu attīstībā. Profesora Lei
maņa materiāli lieti noderēs mūsu 
alma mater vēstures pētniecībai. 

Dāvinājumu fondi ir vairāku fa
kultāšu bibliotēkās. Piemēram, Fi
zikas un matemātikas fakultātes bib
liotēkā jau pastāv Lejnieka fonds. 
Kā pastāstīja Judrupa kungs, izde
vies sarūpēt naudu bibliotēkas mā
jas sakopšanai, un skaisti sakārtota
jās telpās atradīsies vieta arī Lei
maņa fondam kā atsevišķai bibliotē
kas daļai. 

Dzimtenē vienviet -
ievērojamā matemātiķa 
rokraksti 
Universitātes vēsturei veltīti vai

rāki Eižena Leimaņa manuskripti, 
kuriem noteikti vajadzētu atgriez
ties Latvijā. Viens no plašākajiem 
profesora rokrakstiem ir par univer
sitātēm visā Baltijas telpā. Viņš aiz 
sevis atstājis ari citus nozīmīgus sa
cerējumus. Piemēram, nozīmīga bū
tu Leimaņa kunga akadēmiskās ru
nas publicēšana Latvijā. Žēl, ja šādi 
materiāli ietu bojā, tos varētu un va
jadzētu apkopot. 

Latvijas Universitātes Bibliotēkā 
jau atrodas atsevišķi profesora Lei
maņa rokraksti, un drīz vien ari pārē
jie ieņems savu vietu Reto grāmatu 
nodaļā. 

Rubriku sagatavojusi - VIJA APINĪTE 
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Topošo zinātnieku darbus pārlūkojot 
Viena no ekonomikas studi

ju v ē s t u r i s k a j ā m tradīc i jām 
Latvijas Universitātē ir aktīvs 
studentu zinātniskais darbs. Šo 
tradīciju turpina arī šajā mācī
bu gadā sarīkotais Ekonomikas 
un vadības fakultātes studentu 
zinātnisko darbu konkurss, ku
rā vērtēšanai tika iesniegti 26 
studentu darbi. Tajos visos bija 
rūpīgi un analītiski apkopoti au
toru veikto nozīmīgo pētījumu 
rezultāti. 

No iesniegtajiem darbiem kon
kursa vadība izraudzījās publicēša
nai desmit pašus labākos, lai ar dar
bu izlasi varētu iepazīstināt gan stu
dentu zinātniskās konferences da
lībniekus un tās žūriju, gan ari citus 
interesentus. 

Izraudzītos darbus īsināja, redi
ģēja un korektūru veica paši to au
tori, tā paaugstinot savu zinātnis
ko un literāro kvalifikāciju šajā jo
mā. Jau konferences dienā tās da
lībnieki saņēma šo uzdevumu. 

Kopumā vērtējot, dažādu eko
nomikas specialitāšu studentu ie
sniegtos konkursa darbus rakstu
ro būtiskas iezīmes. 

Kā pirmā būtu jāmin pētījumu 
objektu un izpētes problēmu nozī
mīgums Latvijas tautsaimniecības 
atveseļošanās un tās straujākas at
tīstības nodrošināšanai. Tā, piemē
ram, Latvijas ārējās tirdzniecības 
optimizēšanai savus pētījumus 
veikuši jaunie zinātnieki Juta Pu-
pure, Daina Paula, Ija Trapezņiko-
va un Romāns Panes. Savukārt 
naudas tirgu un banku darbības 

Žūrija ir noskaņota nopietni - uzstājas pretendente uz uzvaru 

pilnveidošanas problēmas savos 
darbos izpētījuši Linda Lase un Vla
dislavs Seļeckis. Tādu visai mūsu 
valstij svarīgu tautsaimniecības pro
blēmu kopu kā VAS "Latvijas Dzelz
ceļš" darbība tirgus ekonomikas ap
stākļos savā pētījumā izanalizējusi 
Oļesja Pudikova, bet nodarbinātības 
problēmas - Anna Semjonova un 
Dina Hazāne. Ar akcīzes nodokli 
saistītos jautājumus risinājusi Zane 
Strazda, bet ilgtermiņa finansēšanu 
a/s "Spodrība" - Baiba Šinta. 

Ari šinī krājumā nepublicēto dar
bu autori Kristīne Leite, Kārlis Jur-
jāns, Aija Ozoliņa, Iveta Lore, An
dris Muižarājs, Inese Gintere, Art-
joms Ivļevs, Inese Sudare,, Uģis 
Počs, Kairina Savicka, Diāna Silova, 
Jānis Karplis un Ingūna Siljāne-Kar-
ple, Ieva Sloka, Jānis Pinnis un Mā
ris Gržibovskis savos pētījumos bija 
analizējuši svarīgus mūsdienu 
saimniekošanas teorijas un prakses 
jautājumus. 

Otra svarīga šo studentu pētīju
mu iezīme ir samērā veiksmīga sis-
tēmanalīzes metožu, līdzekļu un pa
ņēmienu izmantošana, kas īsinātā 
veidā atspoguļoti jau pieminētajā iz
devumā. 

Trešā iezīme - ar gandarījumu jā
atzīmē, ka pētījumu autori savos dar
bos ir devuši ne vien, viņuprāt, pa
šus svarīgākos secinājumus, bet ari 
centušies dot savus ieteikumus -
kas, kam un kā būtu jāveic Latvijas 
saimniecisko procesu kavējošo fak
toru novēršanai, vienlaikus maksi
māli stimulējot attīstību veicinošos 
elementus. 

Jāpiemin, ka konferenci ar savu 
klātbūtni pagodināja LU rektors 
prot. Ivars Lācis un zinātņu prorek-

Konferences žūrija kopbildē ar konferences dalībniekiem 
tors prof. Indriķis Muižnieks, kuri 
ar lielu interesi noklausījās visus 10 
referātus. 

īso ieskatu nobeidzot, ar pateicī
bu jāpiemin ari fakultātes profesū
ras pārstāvji, proti, studentu zināt
nisko darbu vadītāji, mani kolēģi mā
cībspēki - L. Ābika, V Bikse, R. Bu-
šēvica, V Dimza, M. Dzelmīte, E. 
Dubra, V Dubra, L. Frolova, B. Ga-
ranča, M. Gulbe, M. Hansens, M. 
Hazans, V Ivaščuks, M. Purgailis, 
A. Putniņš, I. Revina, I. Rezepina 
un I. Zolberga. 

Vislielākā atzinība pienākas šī 
studentu zinātnisko darbu konkur
sa organizatoriem asoc. prof. E lēnai 
Dubrai un studentiem Kārlim Birz-
niekam, Aldai Ozolai un Ērikam Sa-
mulim, kurš vienlaikus ir ari šī krā
juma sastādītājs un tā izdošanas or
ganizētājs. 

Kā interesanta un lietderīga jā

atzīmē ari konkursa organizatoru iz
mantotā darbu izvērtēšanas meto
de. Tā notika, apkopojot četru re
cenzentu - akadēmiskā, profesio
nālā, studentu, kā ari konkursa or
ganizatoru - vērtējumus. Tas ļāva 
iespējami pilnīgāk novērst pārāk 
subjektīvu pieeju šī tematiski, satu
ra un formas ziņā sarežģītā uzde
vuma veikšanā. 

Lai visiem topošajiem jaunajiem 
zinātniekiem un viņu akadēmiska
jiem vadītājiem vislabākās sekmes 
ekonomikas teorijās un saimnieko
šanas prakses studiju un pasnieg
šanas darbā. 

Prof. JĀNIS PORIETIS, 
habilitētais ekonomikas doktors, valsts 

emeritētais zinātnieks 
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ne tikai ar Latvijas izpēti, bet ari lai 
studenti gūtu priekšstatu par dažā
dām zemēm, pasaules reģioniem. 
Ģeogrāfijā radošais moments ir tas, 
ka vienmēr ir iespējams kaut ko at
klāt, mēģināt rast kaut kādas likum
sakarības un izprast - kādēļ tas no
tiek. Manuprāt, viens no galvena
jiem pašreizējā laika momentiem ir 
tas, ka mēs mēģinām izprast ne ti
kai, kādēļ tas notiek, bet ari cenša
mies pateikt, kādā virzienā tas va
rētu attīstīties, arī cenšamies ieteikt, 
ko vajadzētu darīt. 

- Kādas ir aktualitātes? 
- Mums bija plaša izpēte, kas bija 

saistīta ar nacionālo plānojumu - tieši 
apdzīvojuma izpēte. Mēs devām 
konkrētus priekšlikumus, kādus rā
dītājus vajadzētu ņemt vērā un kādā 
veidā varētu šo apdzīvojumu labāk 
raksturot un izmantot. Ari studenti 
piedalījās šajos darbos, kuri saistīti ar 
reālu dzīvi. Protams, viena lieta ir dot 
priekšlikumus, taču, lai to varētu, jā
veic daudz pētījumu. Ir jāizstrādā me
todika, kas ir viens no tādiem sma
guma punktiem. Cilvēkiem praktis
kā dzīvē ar to mazāk jāsaskaras. Ta
ču mūsu katedras mācībspēkiem nā
kas pie tā strādāt. Piemēram, pie Rī
gas aglomerācijas pētījumiem. Mē
ģinām noskaidrot, kur īsti beidzas Rī
gas ietekme. Reāli - tīri ģeogrāfiski, 
kas ir saistīts ar svārstmigrācijas pē
tījumiem. Tas tad jau ir konkrēts risi
nājums, kuru pēc tam var izmantot 
gan dažādās izstrādēs, gan ari gata
vojot dokumentus. 

Cenšamies gan paši orientēties, 
gan ari studentus orientēt uz to, lai 
šos pētījumus vēlāk kaut kādā vei
dā varētu izmantot. 

- Kādi interesanti pētījumi ir 
Latvijā? 

- Pašlaik bija ļoti interesants pētī
jums viena starptautiska projekta ie
tvaros, kas bija saistīts ar cilvēkiem, 
kuri varētu potenciāli aizbraukt no 
Latvijas. Bieži vien šis ir politizēts 

jautājums - par cilvēkiem, kuri vē
las braukt uz Krieviju. 

Šajā starptautiskajā pētījumā vei
cām aptaujas gan pašu potenciālo iz
ceļotāju, gan arī ekspertu vidū. Vei
cām ari plašu statistikas analīzi, mē
ģinot noskaidrot, kas šos cilvēkus 
ietekmē. Ieguvām paradoksālu se
cinājumu, pilnīgi pretēju tam, ko ap
galvo Krievijas masu mediji: ka šie 
cilvēki brauc tāpēc, ka viņi nezina 
valodu. Taču izbraucējiem galvenā 

a 

iezīme ir tā, ka tik tiešām Latvijas ro
beža nav pie Rīgas robežas. Latvija 
nav liela. Taču mums ir ļoti intere
santi reģioni - gan apdzīvojuma for
mas, gan pilsētas, gan ari pilsētbūv
nieciskie ansambļi. Mēs tā īsti vēl ne
apzināmies savu vērtību. Ja mums bū
tu mazliet vairāk līdzekļu, mēs, pie
mēram, varētu uztaisīt fantastiskus 
tūrisma maršrutus. Ne tikai pa Lat
viju, bet arī pa Baltiju, parādot tajā 
savas interesantās iezīmes. Mēs ne-

votājus par viņu dzīvesvietu - kas 
viņus apmierina, kas nē, cik bieži 
viņi brauc ārpus Rīgas, kādas Rīgas 
daļas viņi ir iecienījuši utt. Šie pētī
jumu rezultāti ir ļoti interesanti, un 
studentiem ir reālas iespējas iesais
tīties pētnieciskajā darbā. 

- Kādu redzat katedras nākot
ni? 

- Skats nākotnē ir optimistisks, 
un es domāju, ka šajā ziņā mums 
vienmēr ir iespējas kaut ko darīt la-

Ieguvām paradoksālu secinājumu, pilnīgi pretēju 
tam, ko apgalvo Krievijas masu mediji: ka šie cilvēki 
brauc tāpēc, ka viņi nezina valodu. Taču izbraucē
jiem galvenā bija ekonomiskā motivācija" 

bija ekonomiskā motivācija. Vairums 
cilvēku, kuri izbrauc, ir bez darba. 
Krievijā viņi cer atrast darbu, un tas 
ir galvenais motīvs. 

- Kā jūs no ģeogrāfa viedokļa 
komentējat teicienu, ka Rīga 
nav visa Latvija? 

- Rīga tomēr atstāj ietekmi uz Lat
viju. Protams, mēs varam aiziet ari 
citās galējībās. Ja attīstīsim tikai Rīgu 
un pārējā Latvijas teritorija tiks at
stāta novārtā, ari tīri no ģeogrāfiskā 
skatījuma nebūtu īsti labi. Tajā pašā 
laikā - ja mums nebūs spēcīga gal
vaspilsēta, spēcīga Rīga, mēs neva
rēsim konkurēt starptautiskā mēro
gā. Baltijā Rīgai ir nozīmīga vieta. 

Esam veikuši pētījumus, un tie pa
rāda, ka Rīgai ir savs tēls, ietekmes 
zona. Un ka tā ir līdzvērtīga konku
rente gan Stokholmai, gan Helsin
kiem. Vajag tikai mācēt izcelt. Citas 
pilsētas tā ari dara. Gan Helsinki, vei
cot tēla veidošanas kampaņas, gan 
ari Stokholma un citas pilsētas ir ie
interesētas savu tēlu kaut kādā vei
dā uzspodrināt. Domāju, ka arī Rīgai 
šajā ziņā nav ko kaunēties. Mums ir 
jāprot parādīt tas labās puses. Cita 

apzināmies, kāda unikāla lieta mums 
ir Jūrmala. To esam atstājuši novārtā. 
Tāpat mums ir brīnišķīga pilsētu 
daudzveidība - Tukums, Talsi un ci
tas mazpilsētas. Būtu jādod iespēja 
šiem nozīmīgajiem centriem attīstī
ties. 

Mums, ģeogrāfiem, vienmēr ir 
interesējušas tālas zemes. Tagad ir 
tā laimīgā iespēja, ka mēs varam sa
līdzināt tālas zemes ar savu zemi un 
tā gūt jaunas atziņas. 

- Vai studenti daudz iesaistās 
zinātniskajos darbos? 

- Tas atkarīgs no konkrētā pētī
juma. Mums ir studenti, kuri strādā 
savus kursa darbus atbilstoši noteik
tiem projektiem vai ari piedalās re
ģionālās plānošanas laboratorijas 
darbā, vāc materiālus, kuri izmanto
jami katedras pētījumu tēmā, pie
mēram, docentes Kasparovicas va
dībā. Ar docenti Balodi mums ir tā
da ļoti interesanta pētījumu tēma -
mēģinām parādīt teritoriālas atšķi
rības Rīgā. Tas nav saistīts tikai ar 
ekonomiku, bet kā paši cilvēki uz
tver Rīgu. Jau tris gadus studenti 
prakses laikā apjautā Rīgas iedzī-

bāk - piedāvāt studentiem jaunus 
studiju kursus un iespējas. Izdevī
ba ari paplašināt starptautisko sadar
bību. Nereti ari atgriežamies pie ie
priekšējās sadarbības iespējas, kas 
jau bijusi 80. gados, bet 90. gadu sā
kumā kaut kādu iemeslu dēļ saru
kusi. Organizējam studentu vasaras 
prakses. Vēlamies nostiprināt ari sa
darbību ar Prāgas Kārļa universitā
tes Ģeogrāfijas nodaļu. 80. gados 
mums bija ļoti cieši sakari, taču 90. 
gadu sākumā mēs visi vairāk skatī
jāmies Rietumu virzienā - pāri Aus
trumeiropai. Tagad atkal meklējam 
kopdarbības iespējas - mūsu stu
denti atkal jau divus gadus vasaras 
prakses laikā viesojušies Prāgas 
Kārļa universitātē. Viņiem bija ie
spējams reāli pavērot, kā notiek pil
sētas attīstības process Prāgas pie
vārtē, kā attīstās tūrisms Čehijā. Pa
redzēts, ka nākamgad čehu studen
ti brauks pamācīties pie mums, ari 
zinātniskajā jomā sadarbojamies. 

Mums ir ari labi sakari ar Vāciju -
Bambergas universitāti. Vēlamies 
ari veidot sadarbību Baltijas valstu 
universitāšu starpā. Šajā ziņā ir in

terese no Tartu universitātes. Ļoti 
veiksmīga ir docenta Pētera Šķiņķa 
kopdarbība ar Stokholmas universi
tāti, kur ir kopīgs projekts. 

Domāju, ka mums būs vēl vairāk 
iespēju šiem projektiem piesaistīt 
studentus. Viņi mums patiešām ir 
ar lielu vēlmi mācīties. Par to liecina 
fakts, ka gandrīz visi mūsu fakultā
tes absolventi turpina studijas fakul
tātes maģistrantūrā. 

- Ko jums pašai nozīmē darbs 
šajā katedrā? 

- Man patīk darbs ar studentiem. 
Tas ir ļoti interesants. Lekciju lasī
šana un gatavošana ir radošs pro
cess. Ari pašai tas daudz dod. Mums 
ir ari ļoti brīnišķīgs katedras kolek
tīvs. 

Studentiem lasu lekciju kursu 
ekonomiskajā ģeogrāfijā. Galvenais 
uzsvars tajā ir uz pasaules saimnie
cības ģeogrāfiju. Uz tām ģeogrāfis
kajām attīstības likumsakarībām, 
kas pašreiz notiek pasaulē. Ir ari liels 
lekciju kurss, kurš saistīts ar reģio
nālo ģeogrāfiju. Tas pēta, kas ir re
ģions, kā attīstījusies reģionālā ģeo
grāfijā pasaulē. Bakalaura studen
tiem lasu lekciju kursu, kurš sais
tīts ar Eiropu un Āziju - no sociālās 
un ekonomiskās ģeogrāfijas aspek
ta. Lasu ari kursu par globalizācijas 
problēmām, un tas ir ļoti interesants. 
Ari studentiem ir liela interese par 
globalizācijas procesiem, tieši no 
ģeogrāfijas viedokļa. Kas mainās pa
saulē globalizācijas rezultātā, un kā
das jaunas ir šīs teritoriālās izpaus
mes. Kā mēs to ikdienā izjūtam. Pie
mēram, kā tas izpaužas pilsētās, kad 
parādās banku serviss - jaunie ban
ku pakalpojumu veidi. Kā līdz ar to 
mainās pilsēta, tās struktūra, iepirk
šanās tradīcijas, dzīvesveids. Kāda 
ir Rīgas vieta pasaulē, ne tikai vairs 
Baltijas reģionā. Mums jau ir jāska
tās, kur esam pasaulē. Ģeogrāfi to 
dara. 

MĀRA SADOVSKA 
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strādā Eirofakultātē par pasnie
dzēju. Sarunā ar "UA" viņš at
klāj savu iespaidu par Latviju, 
tās s tudentiem un perspektī
vām. 

- Kā radās doma atbraukt 
strādāt uz Latviju? 

- Pamats jau bija - šeit kādreiz dzī
voja mana ģimene, un, to zinot, ra
dās interese atbraukt uz Latviju. Bi
ju te 1993. gadā, un man te uzreiz 
patika. Latviešu valodu sāku mācī
ties 1994. gadā, tad vēlāk es strā
dāju arī par praktikantu Gētes insti
tūtā. Vēlāk atbraucu šeit 1997. gada 
vasarā un 1999. gadā sāku strādāt 
Eirofakultātē, LU - tajā pašā univer
sitātē, kurā studēja mans vectēvs. 

- Kādu priekšmetu jūs pa
sniedzat Latvijas studentiem? 

- Pasniedzu tiesību zinātnes, īpa
ši civiltiesības. Pašlaik strādāju Ei
rofakultātē par vieslektoru. Sadar
bojos ar profesoru Kalvi Torgānu, 
studentiem ir iespēja apmeklēt vai 
nu viņa lekcijas latviešu valodā vai 
ari manējās vāciski vai angliski. 

- Kāds ir jūsu iespaids par 
mūsu studentiem? 

- Sākumā studentiem bija bailes 
runāt man pretī. Man tomēr bija ļoti 
svarīgi, lai viņi ne tikai zinātu priekš
metu, bet lai zinātu ari sistēmu un 
izmantotu argumentus, aizstāvot sa
vu viedokli. Ne tikai rezultāts, bet 
ari risinājums ir svarīgs. Pēc pāris 
nedēļām studenti mainījās, lai gan 
sākumā bija ļoti klusi. Ja es vaicāju 
vai runāju par ātru, par lēnu vai var
būt pārāk komplicēti, nesaņēmu at
bildi. Tas sākumā bija pagrūti - nezi
nāt, vai viņus apmierina mana pa
sniegšanas maniere. 

- Kāds ir Latvijas studentu zi
nāšanu līmenis? 

- Viņu zināšanās pietrūkst pras
mes risināt problēmu. Ir labas zinā

šanas un idejas, tomēr vairāk vaja
dzētu mācīties tās pielietot. 

- Kādu saskatāt Latvijas nā
kotni Eiropas kontekstā? 

- Saskatu labas nākotnes per
spektīvas. Protams, daudz kas ir jā
dara, šis tas jāmaina. 

- Kas ir tas nepatīkamais, ar 
ko jums nākas šeit saskarties? 

- Cilvēku attieksme ielās un vei
kalos, piemēram, ja es, tur ieejot, sa
ku "labdien", tad tas ir brīnums. Vē
lētos, lai cilvēki būtu mazliet laipnā
ki, lai kaimiņi nepaietu viens otram 
garām, bet vismaz sasveicinātos. 
Tas taču ir tik viegli. Cilvēki pilsētā 
ir tik noguruši, bēdīgi. Vajadzētu vai
rāk smaidīt - smaids taču ir bez mak-
sas..._Tad ari dzīve liktos jaukāka. 

- Vai mācību materiālu esat 
atvedis no Vācijas? 

- Tā kā es lasu vācu tiesības, ve
du materiālu no Vācijas un izmanto
ju Eirofakultātes bibliotēku. Latvi
jas Civillikumam man vajag izman
tot Latvijā pieejamo literatūru, diem
žēl tas nav tik daudz. Trūkst mācību 
grāmatu. Eirofakultātei mēs paši ga
tavosim mācību grāmatas, konspek
tus. Ceram, ka drīz tie tiks publicēti 
un studenti tos izmantos. Eirofakul
tātes bibliotēkā, protams, ir angļu un 
vācu grāmatas, bet par Latvijas tie
sībām to vairāk vai mazāk nav. 

- Vai esat apmeklējis mūsu 
bibliotēkas, kādi jūsu iespaidi 
par tām? 

- Pašlaik gatavoju savu doktor-
darbu par 1937.gada Latvijas Civil
likumu un kodifikācijas vēsturi, un 
man nākas šeit meklēt materiālus, 
it īpaši kodifikācijas protokolus. Strā
dāju Valsts vēstures arhīvos Misi
ņa bibliotēkā, Valsts bibliotēkā un, 
protams, ari LU Bibliotēkā. Mani ne
apmierināja, ka bibliotēkās nav vie
nota kataloga. Šādā situācijā jāskrien 
cauri pilsētai, meklējot materiālus. 
Katrai bibliotēkai ir sava sistēma, kā 

pasūtīt materiālus, kā tos nokopēt. 
Vieglāk būtu darbu paveikt, ja būtu 
kooperācija. 

Piemēram, manā universitātē Pa-
sauā, Dienvidbavārijā, ir fantastiska 
bibliotēka, datori, bet tā tas nav vi
sur Vācijā. Ir vietas, kur ir tādas pa
šas problēmas kā šeit. 

Jau ilgāku laiku savam doktordar-
bam bibliotēkās un arhīvos meklēju 
Latvijas 1937. gada Civillikuma li
kumdošanas komisijas sēžu proto
kolus. Būtu pateicīgs, ja Latvijā at
rastos cilvēki, kuriem šie dokumenti 
ir pieejami. 

- Vai Internetu jūs redzat kā 
atrisinājumu šādai situācijai? 

- Internets varētu būt otrā iespē
ja. Man personīgi labāk patīk strā
dāt ar papīru, dodu priekšroku ma
teriālu meklēšanai katalogā. 

- Vai šobrīd Universitātē strā
dā daudz pasniedzēju no Vāci
jas? 

- Daudz. Eirofakultātē, piemē
ram, strādā pieci, tāpat vieslektori 
ir ari Moderno valodu fakultātē, Teo
loģijas fakultātē un citur. 

Man šķiet, ka tieši apgūstot tie
sību zinātnes, studentiem ir nepie
ciešamība runāt vācu valodā, vaja
dzētu šo valodu vismaz saprast. Vā
cu valodā ir daudz mācību grāmatu. 
Latviešu tiesību sistēma ar vācu sis
tēmu ir ļoti līdzīgas. Ja vēlētos atrisi
nāt, piemēram, kādu civillikuma 
problēmu, ļoti palīdzētu, ja būtu ie
spēja lasīt gan latviešu, gan vācu iz
celsmes attiecīga satura materiālu. 

Atrisinājuma ideja, struktūra bie
ži ir ļoti līdzīga gan latviešu, gan vā
cu materiāliem. 

Domāju, ka akadēmiskā ziņā vā
cu valoda ir tikpat svarīga kā angļu. 

- Vai jūtat Rīgā vāciešu ietek
mi? 

- Protams, visur šeit jūtama vācu 
ietekme. Es zinu vēsturi, zinu, kur 
dzīvoja un strādāja mani vecvecāki. 

Arhitektūra vecpilsētā ir līdzīga 
kā Ziemeļvācijā, Rostokā, Štrālzun-
dē. Tik daudz jūgendstila Vācijā vie
nā vietā neesmu redzējis. Es kaut 
kur lasīju, ka Rīgā attiecībā uz pilsē
tas lielumu ir vairāk jūgendstila ne
kā Vīnē. Protams, visur šeit jūtama 
vācu ietekme. 

- Ja jums paliek brīvs bridis, 
kurp jūs dodaties? 

- Uz laukiem. Rīga ir brīnišķīga -
tajā var dzīvot, baudīt dzīvi, iet uz 
koncertiem, teātriem, krogiem. To
mēr nedēļas nogalē man pietiek pil
sētas dzīves, vēlos aizbraukt uz lau
kiem pie saviem draugiem. Manā 
vismīļākajā rajonā, Vidzemē, mēs pa 
Gauju braucām ar laivu, pastaigājā
mies pie Amatas. 

Būtu mazliet garlaicīgi, ja Latvijā 
viss būtu tik sakārtots kā manā 
dzimtenē. Tomēr šeit es negribētu 
braukt ar mašīnu. Vācijā ir citi ceļi -
tur nav jādomā, vai priekšā būs kāds 
caurums, akmens utt. 

- Kādi ir jūsu darba projekti 
nākotnē? 

- Nākotnē plānoju izstrādāt savu 
doktordarbu par Civillikumu, arī sa
gatavot mācību grāmatu, pārstrādāt 
savus konspektus un publicēt tos. 

- Kā jūtaties Latvijas akadē
miskajā vidē? 

- Mums ir sadarbība, tās, protams, 
varētu būt vēl vairāk. Kā priekšro
cību izjūtu ari to, ka varu runāt lat
viešu valodā ar latviešu kolēģiem. 

- Vai apmierina jūsu lekciju 
apmeklējums? 

- Varētu vēlēties, lai tās apmeklē 
vairāk studentu, kādi 30 vienā lek
cijā - tas būtu labi. Tie studenti, kas 
apmeklē manas lekcijas, ir ieinte
resēti. 

- Vai studenti Vācijā tāpat ir 
ļoti aizņemti darbā? 

- Vācijā studenti arī strādā, bet 
viņi to dara vakaros, nedēļas noga
lēs, piemēram, kafejnīcās, restorā-

Ass. /'or. Philipp Schwartz 
nos. Šķiet, ka Latvijā studenti strā
dā pārāk daudz, viņiem neatliek lai
ka apmeklēt lekcijas, bibliotēkas, 
dzīvot akadēmisku dzīvi. Studen
tiem vajadzētu pamēģināt un sa
prast, vai viņiem interesē akadēmis
kā dzīve, diemžēl bieži viņiem nav 
šīs iespējas. 

- Jūs pats savu nākotni sais
tāt ar akadēmisko dzīvi? 

- Vēlētos ne tikai strādāt par pa
sniedzēju, bet ari paralēli izstrādāt 
kādu projektu. Mani interesē arī 
pētniecība. 

- Vai Latvijā esat uz palikša
nu? 

- Godīgi sakot, es nezinu. Tas at
karīgs ari no tā, vai šeit atradīšu dar
bu, nekādā gadījumā negribētu pa
likt Latvijā un, piemēram, pārdot lo
gus. Man ir juridiskā izglītība, un tā
dā jomā es ari gribētu strādāt. 

Ja man šeit būs nākotne, es pa
likšu. Tagad varu teikt - ja esmu Lat
vijā, braukšu mājās uz Vāciju, bet ja 
esmu Vācijā, braukšu mājās uz Rī
gu. Man ir divas mājas. 

ANDALASE 

LU MF Anatomijas un histoloģijas katedra 
savas trešās gadskārtas sākumā... 

Dr. Ruta Lindberga lasa referātu par Gastonu Bakmani 
Zināšanas un ideāli - tie ir MF 

Anatomijas un histoloģijas kated
ras vienkāršās un tai paša laikā 
skaistās ikdienas darba moto no 
paša katedras izveidošanas brī
ža 1998. gada 7. septembri. Ofi
ciālu lēmumu par katedras izvei
došanu LU Senāts pieņēma tā pa
ša gada 21. septembri. Tādējādi 
šogad katedras kolektīvs iegājis 
savā trešajā gadā un, pieminot sa
vu dzimšanas dienu, gandarīti 
baudījis ar savu darbu iegūto cie
ņu draugu un nedraugu vidū, bet 
ciešāk aizdomājies par divām 
skaistām tradīcijām... 

Pirmā saistās ar atmiņām un pa
gātnes pētījumiem. Tas nozīmē, ka 
kāds no katedras saietiem regulāri 
tiek veltīts anatomijas, histoloģijas vai 
medicīniskās embrioloģijas aizsācē
jiem Latvijā. Šogad tika pieminēts 
Gastons Bakmanis. LU MF Ana
tomijas un histoloģijas institūta un LU 
pirmā - Anatomijas muzeja - dibinā
tājs un izveidotājs 1919. gadā. Ru

nājot par G. Bakmani, jāpiemin ari Ei
žens Bakmanis, kurš brālim līdzi 
uz Latviju iedevis pirmos 2000 his
toloģisko preparātu... Tomēr refe
renti šoreiz runāja ne tik daudz par 
abu zviedru profesoru darba nopel
niem, cik izsekoja brāļu personības 
un cilvēciskajām īpašībām. Izrādās, 
ka bēmu gados viņi bijuši izcili ne
bēdņi, piemēram, spēlējot ēdamista
bā lokomotīvju sadursmes, pēc rota
ļām bieži vien krēslu vietā palikušas 
skalu kaudzītes... Savukārt skolas 
gados Kalmāras vidusskolas direk
tors, nespēdams tikt galā ar abiem 
palaidniekiem, stingri ieteicis zēnu 
ļoti nopietnajiem un reliģiozajiem ve
cākiem dvīņus pārcelt uz arodskolu, 
piemēram, apgūt cienījamo kurpnie
ka amatu, gan piebilstot, ka vēl pa
stāv jautājums, vai zēni būšot šim ama
tam derīgi? 

Kā dvīņi abi brāļi bijuši ļoti līdzīgi 
un, protams, izmantojuši šo apstākli 
jaunām palaidnībām. Līdzība saglabā
jusies visu mūžu, un, kad Gastons 

pārkāpis mūžības slieksni, 1964. ga
dā Eižens teicis: "Es redzu sevi mi
rušu šķirstā..." 

Studiju gados - visjaukākajos 
gados, līdztekus mācībām, zinātnis
kajam darbam, pavasara svētkiem 
brāļi piedalījušies ari sporta spēlēs, 
kuru laikā golfa bumbiņa reizēm trā
pījusi pretinieka pierē... 

Mūža nogalē brāļi dzīvoja Up-
salā. Viņiem bijis sols Linneja dārzā, 
viņi ģērbušies "pēc savas modes" 
un iekārtojuši mājas dārzu. Intere
santi, ka Eižens sevi pierādījis kā 
punktuāls dārznieks, bet Gastona 
dārza daļā bijuši "džungļi", kur mitu
ši viņa iemīļotie 13 kaķi Qai cik tas 
nebūtu dīvaini, mīluļu skaits nekad 
nav ticis ne samazināts, ne palieli
nāts). 

Profesors G. Bakmanis daudz 
ceļojis, jo uzskatījis, ka ceļojot "mēs 
sevi izglītojam." Viņš iedziļinājies 
anatomijā, antropoloģijā, arheoloģijā 
un vēsturē, norādot, ka "es mēģinā
ju šīs zinātnes izprast un saistīt" 

Par profesora nesavtīgo darbu 
Latvijas zinātnes attīstībā Latvijas 
valdība profesoru G. Bakmani apbal
voja ar Trīs Zvaigžņu ordeni, kuru 
pasniedza Latvijas Valsts prezidents 
Jānis Čakste. Prezidents atzīmēja 
profesora nopelnus un izteica nožē
lu, ka G.Bakmanim jāaizbrauc, taču 
piebilda: "Ikvienam cilvēkam dzim
tene stāv pirmajā vietā." Tomēr 
G.Bakmanim bijuši ļoti nopietni no
domi attiecībā uz Latviju, par ko lieci
na viņa personīgi iegādātais apbūves 
gabals netālu no Kokneses pilsdru
pām. .. Profesors, šķiet, ir vienīgais 
no zinātniekiem, kas ar Trīs Zvaigž
ņu ordeni apbalvots trīs reizes: 1925. 
gada 30. maijā (pavēle N4 par vir
snieka pakāpes piešķiršanu), 1927. 

Dr. Imants Kalniņš vada Tamā 
prakt ikumā 
gada 17. maijā (pavēle 122 par ko
mandiera pakāpes piešķiršanu) un 
1929. gada 23. maijā (pavēle 199 par 
lielvirsnieka piešķiršanu). 

Profesors bija dziļas inteliģen
ces cilvēks, kas zinātnē kalpoja sa
vam laikmetam un savai tautai. Tā
dējādi viņa devums vērtējams kā de
vums visai cilvēces zinātnei, un mēs 
varam lepoties, ka LU MF Anatomi
jas un histoloģijas institūtā īsu laika 
sprīdi - no 1920. gada līdz 1925. ga
dam - docēja profesors Gastons Bak
manis - gara aristokrāts zinātnē un 
dzīvē. 

Otra tradīcija, kuru katedra uz
sākusi kopā ar Teoloģijas fakultāti, 
domāta studentu kristīgi ētiskā uz
skata veidošanai. Tā ir diskusija ar 
teologu, kas ļoti nozīmīga jauniešiem 
pēc anatomijas praktikuma nāves 
veidola skatījuma. Tomēr šī tradīcija 
pāraugusi pati sevi un izvērtusies 
skaistā, lai ari skumji nopietnā to mi
rušo cilvēku pieminēšanā, kuri tad 

ras bēru aizlūgumu anatomijas 

ari devuši MF studentiem šo iespē
ju - praktiski izzināt cilvēku. Anato
mijas un histoloģijas praktikums ir 
vieta, kur parasti nokļūst dzīves pa
bērni. Tomēr ne vienmēr viņi ir ari 
savu ģimeņu pabērni. Tā šoruden kā
da māte no Ukrainas pēc pusotra ga
da ilgiem meklējumiem atrada savu 
meitu mūsu praktikumā... Pēc mā
tes vēlēšanās meitas atliekas tika 
kremētas, un cilvēks, kas pēc savas 
nāves bija kalpojis sabiedrībai, tika iz
vadīts no pēdējās patvēruma vietas 
- katedras, ar pienācīgo cieņu un stā
vot studentu goda sardzei gar sēru 
eglītēm... Tādējādi šī tradīcija, ka tiek 
pieminēti tie mirušie, kas pēc nāves 
kalpo mācību un zinātnes procesam, 
pirmoreiz ir aizsākta Universitātē un 
ikdienas gājumā ļauj aizdomāties par 
blakus dzīvībai esošo nāvi un cilvēka 
īslaicīgo un ilglaicīgo devumu šai pa
saulei. 

MĀRA PILMANE, 
RUTA LINDBERGA, 

Anatomijas un histoloģijas katedra 
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No 4. līdz 13. oktobrim Tei
kas vidusskolas stadionā norisi
nājās LU Kausa izcīņas turnīrs 
futbolā. 

Jāsaka, ka šogad, salīdzinot ar pa
gājušo gadu, studentu atsaucība bija 
daudz lielāka, jo sacensībās piedalī
jās astoņas fakultātes. Cēlies, vismaz 
šajā turnīrā, ari studentu meistarības 
līmenis, jo daudzos mačos norisinā
jās vienlīdzīga un saturīga spēle ar 
daudzām saspēlēm, piespēlēm un 
vārtu gūšanas momentiem. Šogad 

turnīrā nepiedalījās VSI specialitātes 
studenti, jo neieradās uz izlozi un tā 
rezultātā turnīram netika pielaisti. 

Diemžēl neiztika ari bez negadī
jumiem. Vienā no pēdējiem priekš-
sacīkšu mačiem kāds Vēstures un 
filozofijas fakultātes students guva 
smagu kājas traumu un tika hospi
talizēts. 

Neapšaubāmi favorīti pirms tur
nīra bija Ekonomi, jo komandas sa
stāvs bija nokomplektēts gandrīz ti
kai no LU izlases spēlētājiem. Pusfi

nālā viņi sacentās ar Fizmatiem. Fiz-
mati bija sasparojušies un šajā spēlē 
nodemonstrēja lielisku meistarību, 
negaidīti pieveicot Ekonomus ar 4:3. 
Līdz ar to Ekonomi varēja cīnīties 
vairs tikai par 3. - 4. vietu. 

Jāsaka, ka spēle ar Fizmatiem 
Ekonomiem bija pirmais trieciens, 
bet tad sekoja ari nākamais. Spēle 
par 3. - 4. vietu ar Ģeogrāfiem vi
ņiem, vienā vārdā sakot, "negāja no 
rokas", un tā rezultātā Ģeogrāfi pār
ņēma iniciatīvu un uzvarēja visā spē
lē ar rezultātu 3:1. Ģeogrāfi jau 
apakšgrupas spēlē spēja veiksmīgi 
stāties pretī Ekonomiem, nospēlējot 
neizšķirti 2:2, tādējādi šī bija pelnīta 
uzvara. 

Finālā sacentās Fizmati un Juristi. 
Pirms tam par favorītiem tika uzskatī
ti Juristi, jo apakšgrupas spēlē viņi sta
bili ar rezultātu 4:0 uzvarēja Fizma-
tus, tomēr finālā tā vis nenotika. Fiz
mati bija savākušies uz šo spēli, parā
dot, ka var koncentrēties tieši atbildī
giem brīžiem. Ari tradicionālie oran
žie T-krekliņi ar devīzi "Esmu Fiz-
mats labākajos gados" bija kā bieds 
Juristiem Spēle noritēja vienlīdzīgi, un 
gan viena, gan otra komanda apdrau

dēja pretinieka vārtus. Vienā no uz
brukumiem Fizmati guva vārtus, un 
šeit nostrādāja pašpārUetināūbas in
stinkts, jo viņi sāka priecāties par āt
ru. Ne velti saka, ka spēle beidzas ti
kai pēc tiesneša signāla. Kādā no nā
kamajiem pretmbrukurniem, kad līdz 
fināla spēles beigām bija atlikušas da
žas minūtes, precīzā piespēlē (no sa
viem vārtiem) Juristi guva vārtus. Spē
le neizšlorti tā ari beidzās, un sekoja 
laimes spēle, t. i., soda sitienu sērija. 
Soda sitienos kļūdījās gan viena, gan 

otra komanda, un intriga saglabājās Edz 
pat pēdējam sitienam. Šoreiz nepa
veicās Fizmatiem, jo viņi aizsita ga
rām vārtiem pašā atbildīgākajā mo
mentā. Tā rezultātā par LU ceļojošā 
kausa īpašniekiem futbolā šogad kļu
va Juristi. Par labāko vārtsargu tika 
atzīts Aleksejs Staruhins (Fizmats), 
labākais aizsargs - Dainis Students 
(Ekonoms) un labākais uzbrucējs -
Niklāvs Lācis (Fizmats). 

MAREKS LAUVA 

VIEDOKLI 
¡ i 

Kā mācās studenti? 
« ī . i p p . 

 Labrīt, šīs lekcijas tēma būs 
vārda ' s tudents ' locīšana, un 
tātad, "kas?"  students, "kur?" 
 Latvijas Universitātē, "ko da
ra?"  mācās. Tālāk turpinās tas 
jaunais cilvēks uzvalkā, kas ar 
savu klātbūtni mūs atkal ir pa
godinājis tikai lekcijas otrajā 
daļā. Lūdzu turpiniet - "kā stu
dents mācās?" 

- Loģiski, ka darbs firmā ir pir
majā vietā. Treniņi sportā ir sirdslie
ta kopš bērnības. Tad ir draugi, ar 
kuriem šad un tad notiek kopīga 
pasēdēšana. Nu jā, un vēl ir lekci
jas, par kuru saturu visbiežāk nākas 
uzzināt no pārkopētajiem kursabied-
ru pierakstiem... 

- Ja esmu jūs pareizi sapratusi, 
tad svarīgāko dienas daļu pavadāt 
darbā. Ja neesat darbā, tad jūs var 
meklēt sporta nodarbībās. Ja arī tur 
nav iespējams jūs atrast, tad var 
meklēt kādā draugu kompānijā, bet 
ja ari tur neviens jūs nav redzējis, 
tad pavisam noteikti jūs esat lek
cijās... Atvainojiet, bet kāpēc jūs 
mācāties? 

- Bez augstākās izglītības šodien 
tu nevienam nees i vajadzīgs! 
Augstskolas diploms daudz kur ir 

prioritāte, tādēļ gribi vai nē - ir 
jāmācās... 

Jā, to, ka šodien ir daudz jāmācās 
un veiksmīgai konkurētspējai vairs 
nepietiek tikai ar izdevīgiem saka
riem vai turīgiem vecākiem, apzinās 
katrs. Ikviens no mums zina vismaz 
pāris spārnotu frāžu no sērijas 
"mūžu dzīvo - mūžu mācies". Visas 
problēmas sākas tajā brīdī, kad stu
dentam lūdz godīgi atbildēt uz it kā 
v ienkāršo jautājumu - "kā tu 
mācies?" Pro tams , ne jau ie
priekšējā semestra sekmju izraksts 
vai vakardienas semināra atzīme ir 
tas, ko jautātājs cer sagaidīt atbildē. 
Lai gan valsts vadošie spēki šobrīd 
kultivē pretējo, svarīgāks par mērķi 
tomēr ir ceļš, kādā tas tiek sa
sniegts. Tādēļ jautājums "kā stu
denti šodien mācās?" bieži izsauc 
visai asu vārdu apmaiņu. Daļa stu
dentu šo jautājumu uztver kā 
pārmetumu - "nu, paskaties, stu
dent, kā gan tu mācies!" un savu 
atbildi uzsāk kā sūdzēšanos, kas 
biežāk gan atgādina pretuzbruku
mu: "Kā gan e s varu normāli 
mācīties (ar to tiek domāts viss, 
sākot no regulāriem lekciju ap
meklējumiem un auglīgu "students 
- pasniedzējs" dialogu veidošanu 

un beidzot ar nesavtīgu sevis ie
guldīšanu individuālajos darbos un 
godīgā ceļā izstrādātiem kursa dar
biem), ja man nepārtraukti jādomā, 
vai būs nauda, par ko atbraukt līdz 
Universitātei, un jāskaita santīmi 
pusdienām, par kaut kādu mācību 
materiālu iegādi jau nemaz ne
runājot!" 

Otra grupa studentu savas atbil
des parasti iesāk ar visu to 100 un 1 
lietas uzskaiti, kas trūkst Univer
sitātei un ir kā šķērslis tai mācību 
efektivitātei un kvalitātei, kādu 
vēlētos redzēt ja ne pats students, 
tad viņa pasniedzēji noteikti. " Nav 
normālu bibliotēku, vajadzīgā lite
ratūra ir vai nu aizvēsturiski nelie
tojama, vai arī tās nav vispār, nav 
iespējams normālā ceļā tikt pie In-
temeta, nav vietas, kur sakopēt sev 
nepieciešamos materiālus, nav tas 
un nav šitais - nu kā lai es mācos? " 
žēlojas studenti. 

Atbilžu uz "kā mācies?" ir daudz, 
un tās ir dažādas, tomēr divas lietas 
tajās nekad nemainās - sūdzēšanās 
un žēlošanās. Neviens nesaka, ka tās 
nav pamatotas, bet ir bērnudārzs, un 
ir augstskola, un ir jāiemācās atšķirt, 
kurā vietā var sūdzēties un kurā ir 
pašam jācīnās. Ja bērnudārzā mūsu 

vienīgais trumpis bieži vien bija "pa
teikšu audzinātājai" un mēs zinājām, 
ka tam vienmēr būs arī rezultāts 
(dusmīgas audzinātājas izskatā), tad 
šobrīd, atzīsimies godīgi, sūdzies un 
žēlojies cik un kam gribi - redzama 
rezultāta tam nav un nebūs. Toties 
ikvienam no mums šobrīd ir tā 
priekšrocība, par kuru bērnudārzā 
varējām tikai sapņot - brīvība. Brīvība 
no vecākiem, klases audzinātājiem 
un visiem pārējiem, kuriem līdz šim 
svēts pienākums ir bijis atskaitīties 
par katru savu sperto soli. Nu ir 
brīvība un līdzās tai izvēle - cīnīties 
un darboties, interesēties un atsauk
ties, plānot un konkurēt vai ari visam 
tam priekšā pielikt treknu "ne". Var 
avīzē izlasīt tikai anekdotes un 
grāmatā apskatīt tikai bildītes, bet var 
arī uzzināt Universitātes rektora 
mīļāko grāmatu un aizmeilot savas 
fakultātes dekānam apsveikumu 
vārdadienā. Tā ir izvēles brīvība ne 
tikai rīcībā, bet arī domāšanā... 
Problēma ir nevis faktā, ka students 
paralēli pilna laika studijām vēl ari 
strādā pilnu darba dienu, bet gan viņa 
domāšanā un rīcībā, apvienojot šīs it 
kā neapvienojamās lietas. Ir atšķirība, 
vai students uz darbu iet ar domu : 
"Man jāmēģina šodien kaut kā vēl 

ari tikt uz lekcijām" vai ari sēž "Alus 
sētā", domājot: "Nu un, ka tagad ir 
tāda un tāda lekcija, es taču nezināju, 
ka tikšu no darba prom ātrāk, un 
papīra, kur kaut ko pierakstīt, man 
ari nav..." Var vienaldzīgi pildīt Uni
versitātes uzstādītās prasības, kur
sa biedru vidū jokot par Intemetā uz
ietu, savam kursa darbam atbilstošu, 
referātu un aktīvi piedalīties savas 
fakultātes "atnācu, piedzēros - ne
ko nea tceros" pasākumu orga
nizēšanā. Var ari protestēt pret ik
vienu pamatoti sev Universitātē ne
pieņemamo lietu, katrā kursa biedrā 
apzināties savu konkurentu un, 
riskējot vienaudžu vidū tikt nesa
prastam, izrādīt iniriativu zinātnisko 
darbu izpētes oriģinalitātē. Ir vēl vis
maz pāris desmiti variantu, kā domāt 
un rīkoties, tomēr visos tajos tikai tu 
nosaki to, kā mācīsies, kāds students 
būsi. To der atcerēties! 

"Lekcijas" noslēgumā jums vi
siem tiek uzdots mājas darbs - godīgi 
atbildēt uz jautājumu "kā es 
mācos?", un, ja nu gadījumā sevī 
atklājat kādas iniciatīvisma drum
slas, tad netiek ari liegts izteikt sa
vas idejas jautājumā - "kā uzlabot 
studiju kvalitāti no studentu (īpaši 
izceļot vārdu 'studenti') puses?" 

Darbs vai mācības - tads ir jautājums? 
Irina Pravdina. 
Ķīmijas fakultāte 
Es mācos 

otrajā kursā un 
nekur nestrā
dāju. Man ir 
kursa biedri , 
kas paralēli 
mācībām vēl 
arī kaut k u r 
strādā, bet, ne
skatoties uz to, 
viņi apmeklē 
visas lekcijas. 
Mums ir tāds 
ļoti cītīgs kurss. Vajadzīgās literatūras 
trūkums bibliotēkā mums it kā nav 
šķērslis, jo vienmēr ir iespēja iet pie 
pasniedzējiem, kas šādās situācijās ir 
ļoti saprotoši un izpalīdzīgi. Te nav tā 
kā skolā - ja tu kaut ko nezini, ar tevi ir 
cauri. Vienmēr ir iespēja izrunāties ar 
pasniedzējiem. Ari uz lekcijām studenti 
iet ar interesi, jo tajās tiek dots viss, 
kas, neapmeklējot tās, būtu stundām 
ilgi jāmeklē bibliotēkās. 

Māris Gulbis, 
Rīgas Humanitārais institūts 
Pašreiz es 

tikai mācos. 
Nav jau tās 
mācības man 
gluži pirmajā 
vietā, bet nav 
ari tā, ka tas ir 
pēdējais, par 
ko es domāju. 
Protams, iz
nāk kādreiz 
kādu lekciju 
ari izlaist, bet 
tā jau es cenšos iet uz visām. Manā 
kursā ir cilvēki, kas paralēli mācībām 
vēl ari strādā. Tā kā es mācos 1. kursā, 
nevaru pats vēl to tā novērtēt - tas ir 
labi vai slikti. Nākotnē es ari plānoju 
paralēli mācībām kaut kur strādāt. Ap
zinos, ka tas ir grūti, bet ir jācenšas. 
Runājot par bibliotēkām un Intemetu, 
- mums tie ir pieejami bez problēmām. 
Es uzskatu, ka mācībās ir tā - ja tu 
gribēsi, tad visu arī dabūsi, bet ja nē -
tad nu nekā. 

Iveta Štāla, 
Ķīmijas fakultāte 
Es mācos un arī 

strādāju - tepat 
vienā Ķīmijas fa
kultātes laboratorijā 
veicu C un H ana
līzes. Tā kā es strā
dāju savā specialitā
tē, darbs manām mā
cībām nāk tikai par 
labu. Esmu 3. kursā 
un šeit, Ķīmijas fa
kultātē, strādāju jau 
no 2. kursa. Pirm
dienās un trešdienās man ir laboratorijas dar
bi, bet ceturtdienās un piektdienās es pēc 
lekcijām varu strādāt. Lekcijas kavēt man ne
sanāk, jo visu varu veiksmīgi apvienot. Manā 
kursā ir ari tādi studenti, kas strādā ārpus 
fakultātes ar ķīmiju nesaistītus darbus. Viņiem 
ir grūtāk. Viņi nevar ierasties uz semināriem 
un tad prasa pierakstus. Man šķiet, ka tas 
kaitē tikai viņiem pašiem. Ir pasniedzēji, kas 
šos cilvēkus saprot, un ir ari pasniedzēji, kas 
nesaprot, kaut gan kopumā mums visi pa
sniedzēji ir forši! 

Andrejs Pornieks 
Vēstures un filozofijas fakultāte 
Paralēli mācībām es strādāju 

bibliotēkā, bet tā man nav 
problēma. Savā darbā es varu 
sēdēt un mācīties. Pārējais ir 
vienkārši piespiešanās. It kā jau 
mācoties un strādājot parasti cieš 
mācības, tomēr es uzskatu, ka ir 
tā - cik studentam ir svarīga kaut 
kāda aktivitāte, cik viņš ir gatavs 
tai atdot sevi, tik ari viņš ar to no
darbojas. Man personīgi darbs 
mācībām netraucē, gluži otrādi -
tas man palīdz mācībās. Kaut kādi 
šķēršļi mācībās vairāk, manuprāt, ir studentu iekšējā 
problēma. Piemēram, tu sistemātiski lasi grāmatu un neko 
nepiefiksē. Šī nespēja kaut ko izdarīt ir atkarīga no paša 
studenta, bet ne vienmēr tā uzreiz atrisinās. Nav tā, ka 
tagad es baigi piespiedīšos un pēkšņi visu iemācīšos. Reāli 
ir vajadzīga kaut kāda sistēma. Studēšana vispār ir baigi 
lielā lieta - ja tu studē, tad vairākus gadus no vietas, un tas 
pilnībā aizpilda tavu dzīvi. Kādu savas dzīves daļu tu esi 
visā tajā iekšā. Ar šo studiju posmu ir jāmāk operēt, un 
patiesībā tā ir baigi globāla lieta. Tu nevari pateikt - tas un 
tas man traucē, tas un tas - palīdz. Uz visu ir nepieciešams 

plašāks Skatījums. Rubriku sagatavojusi -GITA LIEPIŅA 
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TAS VAR JŪS INTERESĒT 

ļ j a u n a e k s p o z ī c i j a C a n d e r a m u z e j a 
Jau pēc muzeja atvēršanas 

1987. gadā bija doma ar laiku ie
kārtot tur ari Latvijas aviācijai 
veltītu izstādi, pat ar visiem lid
mašīnu modeļiem muzeja teri
torijā. Tomēr šis projekts neti
ka realizēts, modeļi netika uz
būvēti, bet savāktās fotogrāfijas 
visus šos gadus glabājās fondos. 
Tagad nu šie materiāli ir izstā
dīti apskatei 

Jau E Canderam veltītajā ekspo
zīcijā un tagad ari Latvijas aviācijai 
veltītajā izstādē redzamas Politehnis
kā institūta (tagad LU) Mehānikas 
fakultātes studentu aktivitātes gais-
kuģniecības popularizēšanā Latvijā. 
Viņi organizēja Rīgas Gaiskuģniecī-
bas un lidojuma tehnikas biedrību, ku
rā aktīvi piedalījās ari students Frid
rihs Canders. Šo studentu ietekmē 
1909. gadā radās pirmie aviācijas pul
ciņi ari citās mācību iestādēs. Vispār 
Rīgā sākās vesels aviācijas bums -
1910. gadā rūpnīca Motors, Krievu -
Baltijas vagonu fabrika, Leitnera ve
losipēdu fabrika un dažas privātas 
darbnīcas sāka gatavoties lidmašīnu 
ražošanai. Tikai Rīgā vēl nebija ne
vienas lidmašīnas, un iedzīvotāji ne
vienu nebija redzējuši lidojam. Tādēļ 
1910. gada martā inženieris Teodors 
Kaleps, rūpnīcas Motors vadītājs, Vā
cijā nopirka brāļu Raitu konstrukci
jas aeroplānu. Studentu Gaiskuģnie-
cības biedrība tūlīt sarīkoja lidaparā
tu izstādi. Bez jaunās, lepnās Kalepa 
lidmašīnas izstādē tika demonstrēts 
Candera daudzcietušais planieris, 
kurš bija veicis ap 200 lidojumu, 

Aleksandra Bartela pūķi, kā ari citas 
ar gaiskuģniecību vairāk vai mazāk 
saistītas lietas. Pēc izstādes jaunā lid
mašīna nonāca rūpnīca Motors, kur 
inženieri un Politehniskā institūta 
Mehānikas nodaļas studenti sāka to 
pētīt un darbināt. Latvijā tolaik vēl 
nebija savu lidotāju, tāpēc Kaleps no 
Berlīnes ataicināja aviatoru baronu 
Orlu Arnzenu, lai viņš veiktu pirmo 
lidojuma paraugdemonstrējumu. Un 
te - kāda aculiecinieka saīsināts stās
tījums par šo notikumu: "Publikas in
terese bija milzīga, hipodroma tribī
nes pilnas līdz pēdējai vietai. Avia-
tors lepni ieradās, iesēdās lidmašīnā 
un sāka knibināties ap stūri, bet ne
kas nenotika. Publika pacietīgi gaidī
ja. Pagāja pusstunda, līdz motors no
šķaudījās un sāka tarkšķēt. Aero-
plāns ieskrējās un pacēlās gaisā, bet 
tikai pāris pēdu virs zemes un lidoja 
taisni virsū žogam, kur sēdēja Rīgas 
jaunā paaudze. Bet lidotājs neapju-
ka, viņš parāva stūri un nogāza Hd-
mašīnu stāvus zemē. Tikai liela lu
patu un skalu kaudze palika kritiena 
vietā, bet pats aviators rāpās ārā ve
sels. Publika bija sajūsmā un tāpēc 
bija ar mieru neprasīt naudu atpakaļ." 
Tāds, lūk, bijis šis pirmais lidojums 
Rīgā 1910. gada maijā. 

Nākamais veiksminieks bija Leit
nera fabrikas tehniķis Teodors Mei-
baums, kuram izdevās pacelties gai
sā 8 metru augstumā ar vienplāksni 
Grade. Bet vislielākos panākumus 
gavzKrievu-Baltijas vagonu fabrikas 
lidotājs Voldemārs Smits, kurš pacē
lās līdz 170 metru augstumam un no

turējās gaisā 13 minūtes. Diemžēl 
viņš gāja bojā jau 1911. gadā aviato
ru sacensībās Pēterburgā. 1913. ga
dā mirst inženieris Kaleps, un līdz ar 
to apsīkst studentu Gaiskuģniecības 
biedrības darbs. Un jau 1915. gadā, 
sākoties Pirmajam pasaules karam 
Latvijā, visas šīs lidaparātu rūpnīcas 
tiek evakuētas uz Maskavu. No šī 
perioda ir vērts pieminēt inženiera 
Igora Sikorska vadīto Krievu-Balti-
jas vagonu fabrikas aviācijas darbnī
cu, kas nonāca Petrogradā. Karam 
sākoties, tur tika konstruēti un laisti 
ražošanā smagie četrmotoru bumb
vedēji lija Muromecs, kas bija pašas 
lielākās Krievijā un tobrīd ari vispār 
pasaulē konstruētās lidmašīnas. 

Bez šiem jaunumiem, kā vienmēr, 
muzejā ir apskatāma Fridriham Can
deram veltītā izstāde. Rīgā dzimu
šais, augušais un izglītību ieguvušais 
Canders ir reaktīvā dzinēja teorijas 
pamatlicējs. Ja ne priekšlaicīgā nāve 
četrdesmit piecu gadu vecumā, tad 
Canders, strādājot kopā ar Sergeju 
Koroļovu, būtu sasniedzis vēl ļoti 
daudz ko. Izstādē varam vērot doku
mentētu visu viņa dzīvi, gan Rīgā pa
vadītos gadus augot un mācoties, gan 
Maskavā strādājot. Ir apskatāmi Can
dera raķešu modeļi un memoriālā is
taba, ko esam centušies veidot mak
simāli tuvu oriģinālam. 

Laipni lūdzam mūsu muzejā! Vi
siem apmeklētājiem atvērts otrdie
nās. Grupu pieteikumiem tālrunis: 
7614113. 

GUNTA VILKA - fondu glabātāja 

Lidmašīnas konstruēšana fabrikas Motors paviljonā 

No Latvijas aviatoru dzīves - lidmašīnas piespiedu nolaišanas 
pļavā 

mmm 

Kas ir sociālā apdrošināšana? 
Studiju gadi ir īstie, kad visā-

Idu citādu zināšanu vidū ir vērts 
uzzināt, kas ir valsts sociālā ap
drošināšana, kāda ir pensiju sis
tēma un cik liela tam nozīme 
mūsu dzīvē. Uzsākot darba gai
tas, šīs zināšanas lieti noderēs. Sociālā apdrošināšana nozīmē ap
drošināšanos pret sociālā riska si
tuācijām, kad cilvēkam var būtiski 
samazināties vai izsīkt pavisam līdz
šinējie ienākumi, proti - cilvēks 
kļūst par bezdarbnieku, dodas 
pirmsdzemdību un pēcdzemdību at
vaļinājumā, saslimst, iegūst invali
ditāti, aiziet pensijā, cieš darba ne
gadījumā vai zaudē apgādnieku. So
ciālā apdrošināšana katram tās da
lībniekam garantē viņa iemaksām 
atbilstošu ienākumu aizvietojumu 
sociālā riska situācijās. 

Sociālā apdrošināšana ir obligāta 
visiem Latvijas iedzīvotājiem, un tā 
tiek īstenota, no darba algas maksā
jot sociālās iemaksas 36,09% apmē
rā, tai skaitā 27,09% maksā darba 
devējs, bet pats strādājošais - 9%. 
No nākamā gada l.janvāra sociālās 
apdrošināšanas iemaksu apmērs 
samazināsies un būs 35,09% no dar
ba algas. 

1995.gadā uzsāktās reformas re

zultātā ir izveidota jauna sociālās ap
drošināšanas sistēma, kas balstās uz 
šādiem principiem: 

- sociālās apdrošināšanas pakal
pojuma apjoms (pensija, bezdarb
nieka vai slimības pabalsts utt.) ir at
bilstošs veikto sociālās apdrošināša
nas iemaksu lielumam. Tas nozīmē 
-jo lielākas sociālās iemaksas cilvēks 
maksā, jo lielāku pabalstu vai pensi
ju saņem sociālā riska situācijās; 

- pastāv solidaritāte starp sociā
lās apdrošināšanas iemaksu veicē
jiem un sociālās apdrošināšanas pa
kalpojumu saņēmējiem. Sociālās ie
maksas tiek izmaksātas tiem, kam 
tās nepieciešamas attiecīgajā laika 
periodā. Konkrēti tas izpaužas tā, ka 
pensijas šībrīža pensionāriem tiek 
izmaksātas no budžeta, kuru veido 
pašreiz strādājošo sociālās iemak
sas. 

Cilvēkam, kas nav iesaistījies so
ciālās apdrošināšanas s is tēmā, 
valsts spēj garantēt tikai minimālu 
palīdzību. Savukārt, iesaistoties so
ciālajā apdrošināšanā, cilvēkam ir 
drošība par materiālo nodrošināju
mu sociālā riska situācijā. Turklāt tā
dā veidā tiek veicināta valsts eko
nomiskā izaugsme. 

Visiem galda tenisa 
spēles cienītājiem! 

LU Lielās balvas izcīņas sa
censības galda tenisā notiks 13. 
novembrī Ķīmijas fakultātes 
sporta zālē (K. Valdemāra ielā 
48.). Sacensību sākums sievie
tēm - pl. 15, bet vīriešiem -17.45. 

Izīrē dzīvokļus (neremontē-
ti), 50-128 m 2. Iespējams izīrēt 
pa istabām. Cena - Lsl ,5 par 
m 2 + komunālie maksājumi + 
1 mēneša drošības nauda. Zva
nīt pa tālr. 7311680, darba die
nās no pulkst. 11.00-17.00. 

Meklēt 
Atrast P i r k t 

Pārdot 
sludinājumi 

Internetā 

www.faili.lv 

Jautrākā un asprātīgāka 
Latvijas augstskola 

Kā jau katru gadu, 17. novem
bri Latvijas studentu pilsētā no
tiek STUDENTU DIENA un tās 
ietvaros konkurss "Jautrākā un 
atjautīgākā Latvijas augstskolas 
komanda". Ari Latvijas Univer
sitātei ir godam jāpārstāv sevi! 
Tāpēc šīgada 7. novembri klubā 
"Pepsi forums" pīkst. 21.00 no
tiks priekšsacīkstes, lai tad uz
zinātu, kuri būs tie studenti, kas 
pārstāvēs mūs visus Jelgavā. 

Tātad: 
\ V komandas līdz 06.11.2000. jā

piesaka LU Studentu padomē 'sek
retārei); 

\ V uz "Pepsi forumu" jāsagatavo: 
— reklāmas klips par savu 

augstskolu, komandas devīze (5 
min.), 

_ māja_s darbs par tēmu "VISI 
GALI ŪDENĪ", 

atjautības uzdevums citai 
komandai. 

VĒRTĒS: komandas noformēju
mu, devīzi, reklāmas klipu, mājas 
darba aktualitāti, oriģinalitāti, artis-
tiskumu un pasniegšanas formas 
daudzveidīgumu, filigrānu līdzsva
ru starp pozitīvo un negatīvo, kā ari 
konkursa uzdevumu izpildi un as
prātību visa konkursa laikā. 

Sīkāka informācija LU Studen
tu padomē. 

Būs kluba US 
sporta vakars 

Gadskārtējais sporta kluba 
"Universitātes Sports" sarīko
jums notiks 3. novembri pl. 18 
Fizikas un matemātikas fakul
tātes aktu zālē Zeļļu ielā 8. Pro
grammā gada pā r ska t s par 
sporta notikumiem Universitā
tē, kausu un balvu ieguvēju ap
balvošana, pasākums ar dzīvo 
mūziku. Aicināti visi intere
senti. Ieeja ar ielūgumiem (in
teresēties savās fakultātēs pie 
sporta dzīves vadītājiem vai 
"US" klubā Aspazijas bulvāri 
5, 9. kab.) 

Izīrē istabu divām meite
nēm. Talr. 2251877. 

Konkursa uzvarētāji 

Paldies visiem, kas piedalī
jās "UA" konkursā ar AVON 
"Parunāsim par...". 

Tā pareizās atbildes bija: 1.B; 
2.C- 3.A- 4.E; 5.C. 

Šoreiz konkursa uzvarētāji ir: 
Līga Sūlberga (Ekonomikas fa
kultāte), Solvita Kalniņa (Mo
derno valodu fakultāte) un 
(kāds pārsteigums - par šādam 
tēmām, kā izrādās, mīl parunāt 
ne tikai meitenes) Jānis Rudzī-
tis (Ķīmijas fakultāte). Un tā, 
lai paši izvēlētos no piedāvāta
jām balvām - AVON kosmēti
kas, lūdzam uzvarētājus sazi
nāties ar konkursa rīkotāju Inesi 
Pastari (tālr. 9468449, mājas 
tālr. 2413873). 

Paldies par atsaucību, turpi
nāsim tādā pašā garā! 

AUTOSKOLA 

A U t o P r * * * 
Rudens atlaides studentiem! 
Līdz novembra beigām visās autoskolas filiālēs 
milzīgas atlaides: 

Teorētiskai apmācībai 50^/o 
Prakt iskai vadīšanai 20% 
Tikai mūsu autoskolas: datorizēta C5N apmācība: 

mūslaidgas praktiskās braukšanas mašīnas; 
grupas latviešu un krievu valodā 

Mūsu adreses: 
CENTRS. Merkela iela 7-215 (pretī CIRKAM): 
PURVCIEMS. indula iela 4-102 (pretī PURVCIEMA TIRGUM): 
PĀRDAUGAVA. Tapešu iela 4 8 (14. bērnudārzā): 
ZIEPNIEKKALNS. Ozolciema iela 26-52: 
PĻAVNIEKI. Ilūkstes iela I0-2O6: 

7210088. 2568201 2456267 

http://www.faili.lv
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I Korim " J u v e n t u s " - apaļi 80 
2000. gada 2 1 . oktobra va

karā LU Lielajā aulā notika LU 
jauktā kora "Juventus" 80 ga
du jubilejas koncerts. 

H i sākuma pirmā daļa tika atklāta 
ar Jura Kļaviņa dziesmu "Es kādreiz 
dziedāju kori Juventus", uz skatu
ves kāpjot jubilāriem divās un pat 
trijās paaudzēs. Plecu pie pleca 
dziedāja gan pašreizējie Univer
sitātes studenti, gan ari tie, kuri ga
du ziņā varēja būt šo studentu vec
vecāki. Skaļus aplausus un sajūsmas 
saucienus izpelnījās šai vakarā pirmā, 
bet ne vienīgā "Juventus" atkārtoti 
dziedātā dziesma - "Mēness starus 
stīgo". Tik, cik pirmā koncerta daļa 
bija nopietna, tik otrā - oriģināla un 
interesanta. Ja pasākuma pirmajā daļā 
visi varēja gūt vēl vienu apstipri

nājumu tam, ka koris - tā ir skaista, 
bet nopietna lieta, tad, izskanot 
"Juventus" kādreizējo un tagadējo 
"diriģentu kora" dziesmu popūrijam 
maestro Jura Kļaviņa vadībā, aulā 
valdīja gaisotne, kas ne tuvu 
nelīdzinājās tai, ko pierasts vērot pa
rastos koru koncertos - dimdēja ap
lausu jūra, un no malu malām skanēja 
"bravo" saucieni. Nu jā, bet "Juven
tus" jau nav parasts koris! Jo vai tad 
parasti kori dzied ģitāras, kontraba
sa un sitamo instrumentu pavadībā? 
"Juventus" šajā vakarā dziedāja, 
brīžiem džeza ritmos šūpojoties, 
brīžiem plaukstām mežonīgus ritmus 
izsitot. Bez skatītāju ovācijām nepa
lika ari "Juventus" šī vakara muzikālā 
pavadījuma giganti - Latvijas bruņoto 
spēku orķestris un koncertmeista

re I. Dzērve. Pašiem jubilāriem vis
skaistākā, manuprāt, bija šī pasākuma 
noslēguma daļa, kad viens aiz otra 
izskanēja visdažādākie "daudz lai
mes" vēlējumi. Kā "labākās Latvijas 
meitas un labākos Latvijas dēlus" ju-
ventiešus sveica Latvijas Kultūras 
rninistrija. 

"Lai dziedātu "Juventus", ir jābūt 
vislabākajam," tā savā apsveikumā 
atzinās LU rektors Ivars Lācis. Kā 
jaunāko brāli un māsu sevi sveicēju 
pulkā pieteica "Lattelekom" koris un 
LU sieviešu koris "Minjona". Inte
resantu sveicienu jubilāri saņēma no 
Universitātes keramikas studijas 
"Vāpe" - kovārni (gan ne dzīvu, bet 
māla), kas "protot nest un sargāt gais
mu (un patiešām - maestro tā knābī 
aizdedza uguni) un pavadīšot 
"Juventus" visos tā ceļos un ne
ceļos." Visjautrāko apsveikumu ga
viļniekiem bija sagādājuši mazie 
"Dancīša" dejotāji, par skaistu ne-
dziedāšanu apsolot maestro Juri 
Kļaviņu vanagam pēc dziesmas 
"Skaisti dziedi, lakstīgala" motīviem, 
īpašu sveicienu koristiem veltīja ari 
"Juventus" godabiedrs profesors Ju
ris Zaķis. Ar humora dzirksti viņš at
zinās, ka "ir prieks skatīties uz jūsu 
jaunajām galvām, zinot, ka vēlāk tās 
paliks tikpat sirmas kā manējā." 

Nobeigumā uz skatuves tika ai
cināti ari jaunie, vēl tikai nesen 
uzņemtie "Juventus" dziedātāji, lai 
kopīgi izskanētu viena no pēdējām 
un visskaistākajām šī jubilejas kon
certa dziesmām - "Gaismas pils". 
Skanīgas balsis korim "Juventus" 
vēl ari viss radošais "UA" kolektīvs! 

Koris "Juventus" un vinu vidū kormeistars E. Fiskovičs GITA LIEPIŅA 

Stipendiju konkurss studentiem 
un maģistrantiem 

Sveicam LU studentus un ma
ģistrantus, kuri ir uzvarējuši 
stipendiju konkursā 200072001. 
m.g. 1.semestri: 

Fizikas un matemātikas fakultāte 
studentus -
KASPARU LĪBERGU;. 
ALEKSANDRU VALISEVSKI. 
maģistrantus -
TIMURU MiHAILOVU; 
ANDREJU DUBROVSKI; 
DENISUBORZIHU; 
ANDREJU KAPIŠNIKOVU. 

Ķīmijas fakultāte 
smaģistrantus -
MARTINU IKAUNIEKU; 
KRISTĪNI BABRI; 
IRĪNU KRASŅAKOVU; 
studenti -
JŪLIJU AMEĻLNU. 

Ekonomikas un vadības fakultāte 
studentus -
GUNTARU KAMZOĻU; 
DAINU PAULU; 
ARTŪRU PRAULLNU; 
NADEŽDU KRESTJANCEVU; 
SVETLANU BOGDANI. 

Vēstures un filozofijas fakultāte 
studentus -
KRISTĪNI ANTI; 
NATĀLIJU IGNATJEVU. 

Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 
maģistranti -
DZINTRU BALTVILKU. 

Konkursu sponsorējuši a/s "DATI", 
a/s "SWH Rīga", va/s "Latvijas 
dzelzceļš", Rīgas laku un krāsu rūp
nīca, a/s "Grindeks", BDO Invest -
Rīga. 

Sveicam LU Sociālo zinātņu fakultāti, jo: 
1 . novembrī notiek fakulta-

Atklāšana (pīkst 13.00), 
Fukšu balle (pīkst. 15.30), 

Retro balle (pīkst. 19.30) 
Fakultāte atrodas Lomonosova ielā 
1, Rīgā, LV-1011. 
Tālr. 9 1 8 4 7 6 9 , d e k a n ā t s 
7089851, dekāne 7089856, fax 

7089852. Transports -15 . trolej
buss (trolejbusa galapunkts at
rodas pie LU galvenās ēkas) , 
SZF pieturvieta - Aviācijas uni
versitāte. 

L U A U T O S K O L A 
Uzsāk nodarbības 

Individuālās braukšanas apmācībai B kategorijas transporta 
līdzekļiem: 

Ceļu satiksmes noteikumi - teorētiskās nodarbības 
Mācību braukšana - praktiskās nodarbības 

L U s tudent iem un darb in iek iem atlaides! 
Pieteikties līdz š.g. 20. novembrim 

Rīgā, Bruņinieku ielā 36/3 (sētas māja), 2.st, no pīkst. 9-15 
Tālruņi uzziņām: 2274889,2275392, mob. 6525383 

$38 

No kreisās: kormeistars J. Jēkabsons, koncertmeistare I. Dzērve 
un maestro J. Kļaviņš, apsveikumu un ziedu ieskauti 

Plecu pie pleca jaunie un vecie juventieši maestro J. Kļaviņa 
vadībā 

Dzeltenie 
tagad ir lētāki! 

tarifi ir 
vietējās sarunas iekšzemes tālsarunas 1 

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

Lattelekom Esam tuvāk 

Nākamā avīze: 14. novembrī - rakstu iesniegšanas termiņš: 7. novembris 



universitātes 
IKDIENA, 31. OKTOBRIS, 20U0. GADS pielikums 

Studentu padomes lapa 
F u k s E N E FiziviATOs F u k Š A A c ī m . . . 

FUKSIS 

Patiesībā viss sākās jau tad, kad 
pie ieejas vienā no daudzajām ēkām 
Zeļļu 8 parādījās raibs papīrs, kas 
vēstīja "tās" lielās dienas datumu, 
kad fukši beidzot iekļūs īsto studen
tu godā, jo, kā vēstījis kāds informā
cijas avots, "tu neesi students, ja ne
esi iefuksēts!" Un, sākot ar šo dienu, 
tika aktīvi ģenerētas idejas, drudžai
ni meklēts priekšnesuma scenārija 

kā 50 īsteno fizmatfukšu. 
Kad aptuveni pusstundu esmu 

gaidījusi, tiek aicināts pirmais droš
sirdīgais. Tā šoreiz (visdrošsirdīgā
kā) izrādos es un, pēdējās drosmes 
paliekas savākusi, dodos iekšā... 
Tumsa.. . Gar sienām svecī-
tes...Skaisti... 

Lai būtu skaista, guaša krāsas ne
žēlojot, tieku (ap)krāsota, jo "lūpām, 
protams, ir jābūt sarkanām", matos 
tiek iesmērēta nezināmas izcelsmes 

jam, piens un baltmaize. Un tad -
kaut kādi asi dzelži, dēļi, tumsa. Kad 
tam uz ceļiem tieku pāri, seko "slid
kalniņš" - ar lipīgu vielu nosmērē
tas durvis. Kad veiksmīgi esmu pār
varējusi šķēršļus, tiek aizsietas acis 
un kaut kur tieku vesta. Kad īpat
nējais acu apsējs tiek noņemts, 
mans pārsteigums ir neviltots. Ma
nā priekšā atrodas cūkas galva (diez, 
kur viņi to dabūjuši - vai tiešām pa
ši ). Manās tālākajās gaitās tiek šā

das krāsā), atzīstos, ka man nav grē
ku, un apsolu, ka klausīšu vecākiem, 
it īpaši vecākiem fizmatiem. Ar to 
daļa no nozīmīgā pasākuma ir galā. 
Tagad jāsagaida pārējie iesvētītie 
fukši lielā, tumšā un aukstā zālē un 
jānodod zvērests. Pēc aptuveni 1,5 
h, uz ceļiem nometušies, zvēram, 
ka mācīsimies vienīgi sesijās, lekci
jās ēdīsim un dzersim vienīgi īpa
šās dienās (fizmatiem gan visas die
nas ir īpašas) un smiesimies par vi

das stundas sākas priekšnesumi. Te 
nu jāsaka, ka fizmatfukšiem izdomas 
netrūkst. Fiziķi prezentē traģēdiju 
"Ezītis miglā", kur nav nekā traģis
ka. Matemātiķu - skolotāju garga-
bals, man likās, nekad nebeigsies. 
Datoriķu erotizētā drāma "Ezītis 
miglā" uz mazāk stabiliem fizmatiem 
atstāja graujošu iespaidu. Matemā
tikas bakalaura fukši rādīja savu ver
siju par vientuļo ezīti, kam nebija pat 
miglas, kur nu vēl citu atribūtu. To-

autors (kas tā ari netika atrasts), un 
radās pat galējs izmisuma stāvok
lis, kad "spiegi" no kojām vēstīja, ka 
citi fukši jau dala lomas. Starp citu, 
šogad priekšnesumus vienojošā tē
ma bija "Ezītis Miglā". Tēma, kas 
nepieprasa lielas radošās spējas... 

Tovakar, 12-ajā oktobrī, ieejot vie
nā no Zeļļu ielas 8 daudzajām ēkām 
(tajā pašā, ar raibo afišu pie durvīm), 
pārņēma neliels drudzis, raugoties 
uz īpatnēji saģērbušos, skaļi runājo
šu un visādi citādi pamanāmu tukšu 
baru. Bija sapulcējušies vairāk ne-

un konsistences viela, bet, tā kā tiek 
apgalvots, ka matu skaistumam un 
veselībai - neprotestēju. No kosmē
tiskā kabineta izejot, iekļūstu šķīstī
tavā - "svētais ūdens" (ūdens tas 
noteikti nebija) uz galvas, "svētais 
vakarēdiens" - kāposti (ļoti garšī
gi!) mutē, un dodos nopūst sveci. 
Šoreiz ar kliedzienu (tā teikt - pār
maiņas pēc). Viss iegrimst tumsā. 
Tieku iestumta tetovēšanas salonā 
un sāpju remdēšanai iesēdināta bļo
dā ar aukstu ūdeni (Brr..). Tālāk, lai 
būtu spēks un enerģija turpmāka-

sietas rokas (protams, uz muguras) 
un no ūdens bļodas piedāvāts izvilkt 
veļas knaģi. Tālāk seko līdzīga pro
cedūra, tikai šoreiz no miltiem jāiz
velk bērnu knupītis. Paveicu šo ne
paveicamo (kā pašai šķiet) darbu, 
bet tagad - jāatrod tā pati lieta pilnā 
bļodā ar sarkanajām bietēm. Un tad 
mana mute ir pilna ne tikai ar mil
tiem. 

Nākamais pārbaudījums (un kā 
vēlāk uzzinu, ari pēdējais) ir "grēk
sūdze." Tur, uz ceļiem, iemērkusi ro
kas tobrīd vēl nezināmā vielā (grī-

siem pasniedzēju jokiem. Vēl tikai 
kopīga svaigi iefuksēto bilde, un 
katrs ir ieguvis iespēju sajusties kā 
īstens fizmats. 

Nākamais pārbaudījums ir viens 
no interesantākajiem un izdomas 
bagātākajiem - mazgāšanās. Dušas 
pārpildītas, acetons - slikts šķīdinā
tājs, terpentīna pudelēm tendence 
krist no rokām ārā un saplīst... Prieks 
vismaz tik liels, ka ari paši svētītāji 
no iesvētītajiem daudz neatšķiras. 
Aptuveni pēc stundas ari es iegūs
tu civilizētu izskatu, un vēl pēc kā

ries optometri, izveidojot radošu sa
darbību ar 3. kursa datoriķiem, pie
cu minūšu laikā radīja (patvaļīgi mai
not žanru) šovu "Ezītis miglā". 

Pēc priekšnesumiem sākās de
jas, un vēlāk uzstājās arī grupa Cit-
rus. Ar to arī šīvakara aktivitātes bei
dzās. 

Kopvērtējumā pasākums izde
vās lieliski. Par to liels paldies jāsa
ka, manuprāt, visiem, kas tajā pie
dalījās, bet galvenokārt FMFSR kas 
bija šī pasākuma rīkotāja. 

V ē j i ņ i ! 
ANDRIS KLEPERS 
- no notikuma vietas speciāli 
"Universitātes Avīzei" 

"Pūt, vējiņi, dzen laiviņu - aiz
dzen mani Kurzemē!" Apvieno
joties zem šādas nots, aptuveni 
70 ģeogrāfi un ģeodraugi bija pul
cējušies pie LU galvenās ēkas 
piektdien, 7. oktobri, lai dotos 
tradicionālajā Rudens Ģeoralli-
jā. Šoreiz tas norisinājās Kurze
mes pusē pa Vārtājas un Bārtas 
upi Bārtas, Dunikas un Kalētu 
pagastā. Tradīcijas ir spēcīgas un 
svētas - tieši tāds arī ģeogrāfu 
pienākums katrā ģeorallijā pa
būt citā Latvijas nostūri un pat 
tādā upē, ko vidusmēra ūdens 
tūrists uzskatītu par pilnīgi ne
iespējamu laivošanai. 

Tādu raibu pūļošanos mūsu Alma 
mater nav pieredzējusi laikam kopš 
Aristoteļa svētkiem. Mugursomām 
un airiem bruņotie rallija dalībnieki 
jau pirms astoņiem gaida piebraucam 
autobusu, kas vizinās Liepājas rajo
na virzienā. Ziņkārīgo un apjūsmotā-
ju netrūkst, un daudzi ar patīkamu 
skaudību vēlas pievienoties šim pul
kam. Precīzi tiek padots autobuss, un 
seko ļoti pārdomāta iesēšanās pro
cedūra, lai neviens un viņam līdzi 
vilktā bagāža nepaliktu uz ielas. 
Draudzīgā pulkā ar pilnu kapacitāti 
jau pēc brīža traucam pa Latvijas liel
ceļiem, dziedot, smejot un pa brīdim 
uzklausot kādu nevietā izteiktu Afa-
nāsija joku, kuram kā pēdējam paga
dās sēdēt pie mikrofona. Ar nelielu 
pieturvietu Saldus pagrieziena tank-

» stellē drīz jau piebraucam pie smal-
) kās upītes - Vārtājas, un daudzi lai

mīgie izbauda tuvināšanos ar dabu, 
jo pamatīgi nocietušies biezajos pil

sētas mūros, atbildīgajās lekcijās un 
dažs ari autobusā, netiekot uz WC. 

Optimistiski tiek pumpētas laivas 
un kravātas mantas, kamēr leģen
dārais pasniedzējs Inguss Liepiņš uz 
Vārtājas tilta teic savu atklāšanas ru
nu, kas ir tik aizkustinoša, ka izpel-

braucēji naski metas ūdenī un laivu 
stumj, pat lienot uz vēdera pa upes 
gultni, ja vien tas ko līdz. Saulainais 
laiks ir tik brīnišķīgs, un zelta rudens 
dienas tik siltas, ka daži pat gūst ne
vainojamu iedegumu. Priekšā brau
cošie meklē piemērotu nometnes 

Pateicoties jaukajai saulītei, dažam veidojās pat nevainojams 
sejas iedegums 

nās nedalītus aplausus pēc katra tei
kuma. Seko svinīgais bridis, dziedot 
ģeogrāfu himnu, un rallijs tiek paslu
dināts par atklātu! Organizatori - Stūr
manis un Zauls - dod pēdējos norādī
jumus par rallija programmu, un prie
ki var turpināties! 

Omulīgi un Egani pludinās laivas 
visas dienas garumā. Ūdens dau
dzums Vārtājā lejpus apdzīvotas vie
tas Krūtes ir pat pārsteidzoši pietie
kams, pretēji daudzu skeptiķu ie
priekšējām prognozēm. Vietām ga
dās seklas krāces, kas ne mazākajā 
mērā nekļūst par šķērsli, jo iesilušie 

vietu jau ap pieciem vakarā, jo, ka
mēr ierodas pēdējie, tumsa ari sen 
klāt. Tumsas pārņemtajā pļaviņā ņipri 
dzirkst dzīvīgie ugunskuri, ap ku
riem sapulcējušies sen neredzēju
šies draugi, un tik brīvā atmosfērā ir 
īstais bridis iegrimt dzīves jēgas un 
daiļā meklējumos. Sarunas, joki, 
dziesmas un dzejas deklamējumi ne
rimstas līdz pat agram ritam, kamēr 
pēdējie savu guļasvietu ierīko tur
pat blāvā ugunskura tuvumā. 

Otrās dienas rīts sola daudz inte
resanta. Pēc ilgas kūņošanās un bro
kastu ēšanas tiek organizētas zarai

na aira tālumā mešanas sacīkstes, jo 
Vārtājā kā Sidnejā visi ir satrakoti ar 
sportiskajām kaislībām. Uzvarētāji 
Raimis un Māra sarokojas kā labākie 
metēji un solās ari turpmāk mest tik
pat krietni. Pa to laiku upē noris sva
rīgākais bridis. Tiek izziņots par āt-
rumposma sākumu, kas startēs pie 
Vārtājas dzirnavu dambja. Ekipāžas 
ar daiļskanīgiem nosaukumiem sa
cenšas lielo un mazo airu klasē, ka
mēr finiša ļautiņi rūpējas par šovu 
nostartējušiem dalībniekiem, netī
šām aizdedzinot sauso lapu pakrasti, 
tai skaitā tiesnešu somu ar mantību. 
Cīņā iesaistās visi vairāk vai mazāk, 
vai ļoti maz, bet uzvarētāji jau tradi
cionāli ir labākie: Klepera juniora eki
pāža un Sanders ar Gundu. Ari otrā 
vakara nometne tiek iekārtota laicīgi 
jau dažus kilometrus aiz Vārtājas ie
tekas Bārtā. Par vakara naglu bez jau 
ierastās atmosfēras kļūst cīniņš, ku
rā iesaistās Svars, Sanders, Zīlīte, un 
uz to visu no malas noraugās kāds 
incognito "Brūnā josta", kurš tiek 
piesaukts vēl visu atlikušo vakaru 
un nākamo dienas daļu. Lielas ovāci
jas izpelnās ar stopiem ieradies Kār
ļa un Karro tandēms, kurš šo ralliju 
beidza bez laivas un ieguva elegan
tākās ekipāžas titulu. 

Otrais rīts ir skaists un mundrs 
tiem, kas to tādu ir vēlējušies. Tiek 
turpinātas olimpiskās atrakcijas -
šķēršļu pārvarēšana ar pielietu 
ūdenskausu. Katram sava taktika, un 
katrs pats savas uzvaras kaldinātājs. 
Vislielāko emociju kāpinājumu tauta 
sasniedz Alpīnā futbola laikā. Kulmi
nācijā ar rezultātu 1:2 uzvar vecie, 
par ko neviens pat nešaubījās, jau 
ejot uz spēli, jo šāda uzvaru būtība 
neatkarīgi no rezultāta tika izsludi
nāta laikam jau pirms Mozus laikiem 

noteikti. Pēc tik sportiskām izdarībām 
seko ilgi gaidītā apbalvošana un no-
mināciju piešķiršana. Nominācijas 
nosaka tautas balss rūpīgā aizklātā 
balsojumā. Par rallija mis kļūst Smai
dīgā, par misteru - Blondais. Rallija 
cunduru gūst The Kelly Family pie
dalīšanās šajā pasākumā, kuri inter
nacionālu dziesmu neatsakās izpil
dīt pat pēc vērtīgo balvu - T-kreklu 
saņemšanas. Pie balvām tiek arī Le-
murs un Bonams, kļūstot par neap
šaubāmiem līderiem savās nominā
cijas: Seja un ..ūpa. Bļaura tituls tiek 
piešķirts Aģentam, kurš pat vairs 
nevar papīkstēt. Rūpīgi tiek sakopta 
nometnes vieta, un visi itin sprauni 
un gandarīti airē līdz Bārtas tiltam, 
kurš ir vismaz 6 kilometru attālumā. 
Tur visus izturīgākos rallija dalībnie
kus sagaida organizatoru sarūpētais 
autobuss, kas aizvizina līdz Liepājas 
dzelzceļa stacijai. Liepājā, mazliet iz
raibinot ierasto stacijas publiku, dažu 
minūšu laikā visi ir tikuši pie pārti
kas un ne tikai krājumu uzpildīšanas 
un jau ieņēmuši vietu vilcienā Lie
pāja - Rīga. Nabaga vagoni un tur ga
dījuma pēc iekāpušie pasažieri. Ce
ram, ka viņiem ari bija interesanti no
raudzīties šīs asprātīgas publikas sa
runās, izdarībās un striptīza demons
trējumos. Ar ģeogrāfu himnu uz pe
rona, gandrīz pilnā sastāvā, izņemot 
atpalikušos Jelgavā, rallijs noslēdzas, 
un airi tiek nolikti līdz nākamajam pa
vasara rallijam, kas solās būt ne ma
zāk interesants. 

RS. Notikumi nav izdomāti, darbo
jošos personu pieminēšana nav sa
skaņota ar viņiem. 

PS.S. Honorāru novēlu M. Strū-
ģim atpakaļceļa biļetes nopirkšanai 
no Jelgavas uz Rīgu. 
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Nezināmais garāmgājējs 

Kā jau ka t ru gadu, pienāk rei
ze, kad tiek ievēlēti jauni Vēstu
res un filozofijas fakultātes Stu
den tu pašpārvaldes (VFF SPP) 
pārstāvji. Šogad pirmo reizi VFF 
SPP pastāvēšanas laikā šis ami
zantais un saistošais pasākums 
notika bez sociologu un politiķu 
pārstāvniecības, jo, k ā visi zinām, 
šī mūsu fakultātes dala ir vairāk 
vai mazāk veiksmīgi atdalījusies 
no mūsu n e tā jau pārāk kuplā 
pulciņa. 

tieši blakus WC, tomēr daudzi nevil
šus saprata to kā uzaicinājumu ap
meklēt pretējam dzimumam domā
tās labierīcības. Kā otrs neveiksmīgs 
piemērs jāmin reklāmas plakātu vei
došana uz "Baltie Cinema" piedāvā
to filmu plakātiem (protams, liels pal
dies BC par piedāvāto filmu klāstu, 
kā ari par to, ka ir viegli iespējams 
iepazīties ar kinonorisēm Rīgā, bet 
stāsts jau nav par to). Atzinīgi jāno
vērtē trešā dalībnieka reklāmas ma
teriāli, bet ari šeit līdzās izdomātajai 
stratēģijai bija stāvējusi lielummāni
ja, jo kā lai nosauc vienveidīgu, lai arī 

Viss ļaunais ir labi 
aizmirsts vecais 

Līdz sarakstu iesniegšanas beigu 
tenriiņam (12.102000.) tika iesniegti 
un apstiprināti 3 saraksti - KNZ atbal
stītais "B32", "Logs" un "Savējie". 
Uzreiz jāpiebilst gan, ka "B32" un 
"Savējie" jau kuro gadu piedalās vē
lēšanās, un viņu rindās bija vairāki pla
ši pazīstami cuvēciņi, kā, piemēram, 
Igaunis, Sandis Ante. Trešais saraksts 
tika veidots no iepriekšējo gadu atse
višķiem populārajiem cilvēciņiem 
(Kristīne Ante, Mareks Gaidamovičs 
etc.) un šķita, ka tieši šis saraksts va
rētu pretendēt uz uzvaru vēlēšanās. 
Tomēr gan "B32", gan ari "Savējie" 
savās rindās bija pulcinājuši vairākus 
jaunās paaudzes pārstāvjus, kas ari 
savā ziņā noteica vēlēšanu iznākumu, 
lai ari "Loga" saraksts nevarēja sū
dzēties par jaunu un aktīvu biedru trū
kumu. 

Tā kā vēlēšanu datums bija no
teikts jau 16.oktobri, tad priekšvēlē
šanu kampaņas pašreklāma savā zi
ņā bija "jēla" un "bezzobaina", jo sa
gatavoties četru dienu laikā bija ļoti 
apgrūtinoši. Piemēram, kā lai par 
veiksmīgu nosauc kampaņas mate
riālu izvietošanu WC, uz kuriem bija 
rakstīts: "Mēs esam otrā pusē". Lai 
gan atsevišķas personas spēja sa
prast vārdu un vietas spēli, ņemot 
vērā to, ka VFF SPP telpas atrodas 

saistošu plakātu mērķtiecīgu "nota-
petēšanu". Kā patīkamu pārsteigu
mu jāpiemin pirmdien, tas ir, vēlēša
nu dienā parādījušos plakātu vien
reizību un savā ziņā neatkārtojamī
bu, jo tajos bija redzami kāda sarak
sta personāliju fotoattēli, bet diemžēl 
par vēlu. 

Vispār šīs vēlēšanas, lai ari atšķirī
bā no kāda augstāk stāvoša orgāna 
vēlēšanām, noritēja bez aizķeršanās, 
tomēr atstāja nepatīkami sasteigtu ie
spaidu, bet tas lai paliek uz katra per
sonīgās sirdsapziņas. 

Pēc vēlēšanu komisijas vienprātī
ga lēmuma vēlēšanu rezultāti tika ap
stiprināti, lai ari viens vēlēšanu biļe
tens tika pasludināts par nederīgu. Tā
dējādi lielāko balsu skaitu un līdz ar to 
trīs vietas VFF SPP ieguva "B32" sa
raksts (laikam jau šī ir palikusi pēdējā 
KNZ citadele lielajā LU saimē), otro 
vietu un divas vietas - "Logs", bet tre
šo un ari divas vietas - "Savējie". 

Tagad VFF SPP būs šādā sastāvā 
- Nora Rieksta, Zane Jēkabsone, Jur
ģis Talants (visi - "B32"), Kristīne An
te un Kalvis Apsalons ("Logs"), kā ari 
Pēteris Ancāns un Alda Bražūne. Ta
gad vienīgi atliek novēlēt labas sek
mes viņu sabiedriskajā darbā, kā ari 
gaidīt pirmos labos darbus fakultātes 
labā, ko ari mēs visi viņiem novēlam. 

KRISTĪNE BĀRDIŅA, 
ANNIJA KULVINSKA 

Tas bija a s toņdesmi to gadu 
beigās, kad vairāki aktīvi Latvi
jas Valsts Universitātes Juridis
kās fakultātes studenti lika prā
tus kopā, lai īstenotu tādu uni
kālu ideju piesāt inātu pasāku
mu k ā Jur i s tu dienas. Tas bija 
pārbaudījums gan fakultātes tel
pām, gan akna mater ērģelēm, 
gan pasniedzēju nervu stabilitā
tei, jo, ņemot vērā tālaika situā
ciju, šādu ideju īs tenošana bija 
pat iesa uzdrīkstēšanās. 

Tagad ar Juridiskās fakultātes Stu
dentu pašpārvaldes gādību un Lat
vijas Juristu biedrības morālu atbal
stu Juristu dienas ir atdzimušas jau
nā kvalitātē, taču saglabājot tradīci
jas. Tā, piemēram, kairām Juristu die
nām kā emblēma ir kalpojis kāds kus
tonis, šogad tas bija lācis (trīs reizes 
varat minēt, kāpēc). 

«Juristu dienas 2000» ilga četras 
dienas. Tās iesākās ar atklātām lek
cijām par tādām sabiedrībā aktuālām 
tēmām kā ombudsmena ieviešana 
Latvijā, valsts civildienesta reforma, 
Starptautiskās Krimināltiesas izvei
došana un patērētāju tiesības. 

Kad zinības bija uzkrātas, pie garā 
galda paneļdiskusijā par deputātu 
imunitāti tika tincināti sabiedrībā pa
zīstami cilvēki (A. Borovkovs, V 
Muižniece, M. Adlers, G. Kusiņš, M. 
Mits). Tā kā viņu vidū bija ari pasnie
dzēji, tad studentiem bija burvīga ie
spēja apmainīties lomām un censties 
iedzīt strupceļā gudros prātus - starp 
citu, izdevās. 

Cīņas spars diskusijai tika uzkrāts 
iepriekšējā vakarā, dzenājot basket
bola bumbu starp dažādu augstskolu 

studentu un pasniedzēju koman
dām. Šajā sporta pasākumā pirmo 
vietu ieguva Baltijas Krievu institūts. 
Ar dziļu nožēlu jāatzīst, ka Juridiskās 
fakultātes studenti sīvā cīņā tomēr 
zaudēja rūdītajiem pasniedzējiem. 

Ne mazāk studentu spējas tika 
pārbaudītas ceturtdienas novakarē, 
kad pa Vecrīgas ielām tika dzenāti 
LU Juridiskās fakultātes fukši, bie
dējot garāmgājējus ar ņaudēšanu iz
teikti kaķiskās balsīs, kā ari tirgojot 
prezervatīvus. Tā lēnā garā pirmkur
snieki virzījās uz Juristu dienu no
slēguma balles norises vietu - 'Vāg
nera zāli. Jāpiebilst - fukšu iesvētī
bas tika iekļautas Juristu dienu no
slēguma pasākumā. Tur turpinājās 
pārbaudījurni ar mērķi noskaidrot, vai 
pirmkursnieki nav velti deldējuši nu-
le kā atjaunotās Latvijas Universitā
tes kāpnes un gaiteņus. Fukši gan 
nebija vienīgie, kuri tika mocīti - ari 
pasniedzējiem tika sadots pēc nopel
niem, t. i., apbalvoja labākos no viņu 
vidus. Studenti pasniedzēju acīs iz
cēlās ar dāsnumu, apdāvinot dekā
nu, kukuļošanu, kā ari provokatīvu 
jautājumu uzdošanu trim Latvijas in
teresantākajiem juristiem - G. Kusi-
ņam, E. Radziņam un M. Knokam. 
Apmierinātas tika gan klausīties gri
bētāju, gan dziedāt varētāju vēlmes, 
jo pasākumu muzikālās skaņās ietēr
pa Agnese un Aivars Freimanis ar 
karaoke. 

Par to, cik jautri gāja Juristu dienu 
pirmsākumos, var spriest pēc tā, ka 
gandrīz neviens no aptaujātajiem tā
laika organizatoriem (tagad labi pa
zīstamiem juristiem) nespēja atcerē
ties, kad tad īsti bija pirmās Juristu 
dienas un cik to pavisam ir bijis. Vai 
tikpat jautras ir bijušas ari šīs Juristu 
dienas - to rādīs laiks un jūsu atsauk
smes. 

OOO 
Neskatoties uz saņemtajiem draudiem savā un LUSP adresātā, es, 

Inese Saiva - LUSP lapas veidotāja, iepriekšējā LU Avīzes numura rakstā 
"Studentu lieliskie mitekļi.." (autors - Sarkanā) publicēto viedokli NEat-
saucu līdz esošo iesniegumu atkārtotai pārbaudei, kā ari jaunpienākušo 
sūdzību pārbaudei. Nākamajā LU Avīzē lasiet izveidojušās situācijas ana
līzi un argumentāciju. 

CĪNOTIES PAR STUDENTU TIESĪBĀM, 
INESE SAIVA, 

LU STUDENTU PADOME 

LUSP jautā: 
K ā d a . i r k o j u 

a t m o s f ē r a u n 
t a v i k a i m i ņ i ? 

Jānis 

Atkarīgs no tā, kādi ir tavi istabas 
biedri un tuvākie kaimiņi, ja labi, tad 
dzīvot var kā paradīzē! Šad tad "pai-
ku aizsit", šad tad pakarot.. 

Zane 

Valdošā atmosfēra ir bardaks. Cil
vēki nepārtraukti tusējas gaiteņos 
un istabiņās. Tas man traucē! Bet 
dzīves apstākli caurmērā ir normā
li. 

Ieva 

Es tur maz uzturos, jo tur ir ļoti 
garlaicīgi, trokšņo pa nakti.. 

Nora 

Patīkami, ka, braucot pēc pasā
kuma mājās, nekad nav jābaidās, ka 
kāpņu telpā tev varētu kāds uz
brukt, jo ap trijiem naktī vēl deg gais
mas un daudzi vēl jautrojas.. 

Mareks 

Ļoti laba atmosfēra.., naktīs tusi-
ņi.., nevar pagulēt, bet tas ir normā
li, jo dažreiz ari tu taisi tusiņus. Ko
jās visi ir draudzīgi, draudzīgi, ar 
personālu ari cenšamies būt drau
dzīgi.., dažreiz pat sanāk! 
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