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Latvijas Universitātes izdevums (iznāk kopš 25.09.1922.) 

JAUNUMI 

Seminārs par XXI 
gadsimta universitāti 
Novembra beigās LU r e k t o r s I. Lācis un prorek

to rs J. Krūmiņš Zalcburgā (Austrijā) piedalījās semi
nā rā "XXI gadsimta univers i tā te" . 

Kā informēja rektors, seminārā tika analizēti modernas uni
versitātes darbības nosacījumi. Vairākas atziņas būtu noderī
gas ari Latvijas Universitātei. 

Pirmkārt, mūsdienu universitātei jādarbojas kā nepārtrauk
ti studējošai (sevi pašizgEtojošu personu) sabiedrībai. Kā teiktu 
Rainis: "Mainies uz augšu!" 

Galvenais Universitātē ir students, un par studentu var 
kļūt ikviens, kas to vēlas. Tātad jāvalda principam - Alma 
mater pieejama visiem! 

ASV, ES universitāšu un ari LU daļēji aizmirstā pieredze 
liecina, ka par potenciālajiem studentiem jādomā laikus. Mums 
jāsadarbojas ar skolām. Universitātei ir jābūt atpazīstamai ar 
kaut ko savdabīgu, kādas, piemēram, Latvijā ir vairākas re
ģionālās augstskolas. 

Par vienu no būtiskākajām universitātes misijas sastāvda
ļām nākotnē jākļūst humāno vērtību apzināšanai un izplatīša
nai. Izglītībai jābūt humānai. Tas nozīmē, ari videi, kurā notiek 
studijas, jābūt veselīgai. 

skolēnu 

Saņemti Triju 
Zvaigžņu ordeņi 
n 

(* Vim 

Viedokļu rubrikā par tiem, 
kas cīnās... 

- 3. Ipp. 

Pārjauno zinātnisko 
žurnālu "Terra" 

- 5. Ipp. 

Attēlā no kreisās: Triju Zvaigžņu 
ordeņa kaval ier is Rihards 
Kondratovičs, virsnieki - Juris 
Zaķis un Juris Kļaviņš 

iepriecinošie sasniegumi Rīmai DOT DrofeSOrU 
5. decembr ī LU Pedauotfiias un os iholoči ias fa-

Iepazīsimies ar puisi, kas 
dara to, kas viņam patīk 

- 5. Ipp. 

Daudz par un ap grāmatām 
- 6. un 7. Ipp. 

5. d e c e m b r ī LU Pedagoģi jas u n psiholoģi jas fa 
k u l t ā t e s Izgl ī t ības pē tn iec ības ins t i tū t s LU Lielajā 
au lā ie lūdza uz p a s ā k u m u "Latvi jas izglītības kva
l i t ā t e s t a r p t a u t i s k i sa l īdzinošā vē r t ē jumā" . 

Kā atzina LR ministru prezidents A. Bērziņš, mēs bieži 
nenovērtējam to labo, kas mums ir. Šis ir piemērs, ka ir 
sasniegumi, kurus parādīt pašiem un pasaulei. 

LR izglītības un zinātnes ministrs K. Greiškalns secinā
ja, ka valdība savus solījumus ir pildījusi. Viņaprāt, šodien 
ieliktais darbs rezultātu dos pēc gadiem. 

LU rektora I. Lāča uzrunā izskanēja doma, ka matemā
tika un dabas zinātnes ir informācijas ziņā visietilpīgākās 
zinātnes. 

"Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības ten
denču starptautiskais pētījums 1995 - 1999" jeb TIMSS-
R sniedz ieskatu par skolēnu zināšanām Latvijā salīdzinā
jumā ar 38 valstīm. 

Jun Zciki lielo bo Ivo« Infotēkas un lasītavas atklāšana Ta bija priecīga un pārs te idzoša ziņa. Par visu šo 
not ikumu pēc kā r t a s labprāt a r "UA" lasītājiem stās
tījumā dalās JURIS MILLERS - LU Sociālo z inātņu 
fakul tā tes komunikāciju zinātnes 2. k u r s a s tudents . 

Latvijas Universitāte jūtami progresē, 
strauji palielinās studentu skaits, stūrīti pēc 
stūrīša tiek remontēta LU galvenā ēka, un 
nu tajā oficiāli atklātas trīs plašas zāles LU 
Bibliotēkai: tiesību zinātņu lasītava, abone
menta telpa un moderno informācijas tehno
loģiju centrs ar laikmetīgu nosaukumu - IN-
FOTĒKA. 

Attēlā no kreisās: J. Miķelsons, K. Greiškalns, 
A. Bērziņš un I. Lācis iedziļinās pētījumā 

Profesors A. Kangro informēja, ka starptautiskā izglītī
bas kvalitātes novērtēšana sākas ar katru skolēnu indivi
duāli. Pētījumi aizsākti 1991. gadā, kad pārbaudīta lasīt-
prasme, bijuši ari civilzinību pētījumi. 

Matemātikas un dabas zinātņu izglītības attīstības pētī
juma koordinators A. Geske īsumā iepazīstināja ar izdarī
to. Secinājumi ir iepriecinoši, jo Latvija strauji virzījusies 
un augšu un tuvojas tādu Austrumāzijas valstu sasniegu
miem kā Singapūra, Honkonga, Japāna. Vairāk nekā 60% 
Latvijas skolēnu vēlas iegūt augstāko izglītību. Un ka tie 
nav tukši vārdi, liecina šie pozitīvie rezultāti. īpašas sek
mes ir bioloģijā. Vienīgais trūkums, ka sliktāk klājas skolē
niem lauku skolās. Likumsakarīgi, ka labākas sekmes ir 
klasēs un skolās, kur valda labs savstarpējo atteicību kli
mats. 

Attēlo no kreisos: J. Millers un G. O'Nīls 

- Pagājušā mācību gada beigās bija skaidrs, ka LU vadībā 
būs lielas pārmaiņas un ka profesors Juris Zaķis vairs nebūs 
rektors. Studentu padomes cilvēkiem radās doma organizēt 
lielu studentu pateicības vakaru rektoram Zaķim, un tas noti
ka 16. jūnijā Nacionālajā teātri. Tas bija skaists vakars, un kā 
viena no galvenajām sastāvdaļām tajā bija TV dokumentālās 
filmas pirmizrāde par profesoru Juri Zaķi un viņa dzīvi. Tā bija 
galvenokārt par aizvadīto darbu, bet runājām ari par viņa nā
kotnes iecerēm. 

- Kā notika filmēšana? 
- Filma tapa ierobežotā laika posmā, un tā bija producenta 

iniciatīva. Aprīļa beigās vienojāmies, ka vajag to darīt, maijā 
bija filmēšana, un jūnijā jau notika filmas pirmizrāde. Pie kam, 
paguvām apzināt ari arhīvu. Daudz strādājām kopā ar LU Vēs
tures muzeja direktori Irēnu Ondzuli - pētījām Universitātes 
fondus, televīzijas un kino arhīvus. Sameklējām materiālus 
vai no visiem profesora Jura Zaķa dzīves posmiem. 

No profesionālā viedokļa šī filma, manuprāt, bija izdevu
sies, jo atrinīg. to novērtēja gan LU mācībspēki, studenti, gan 
ari citi klātesošie. 

- Tad filmas ceļš tā lāk veda uz ASV? 
- Šī gada oktobri Holivudā (Losandželosā) notika tradicio

nālais festivāls "The World Championships of Performing 
Arts" ("Pasaules čempionāts skatuves mākslas cilvēkiem"), 

Lai t a p t u papildinājums LU Bibl iotēkas te lpām, 
poli t isko l ē m u m u p i eņēma iepr iekšējais Univer
s i t ā t e s r e k t o r s J u r i s Zaķis, izprotot Bibl io tēkas lo
m u u n rūpējot ies pa r t ā s at t īs t ību. 

I e rosmi j a u n ā informācijas c e n t r a izveidei LU 
Bibliotēka g u v a p i rms pā r i s gad iem, piedalot ies 
Sorosa fonda - Latvija izsludinātajā k o n k u r s ā un 
iegūs to t g r a n t u audio-video a p a r a t ū r a s iegādei . 
P ro jek tu a t t ī s to t tā lāk u n iegūstot mājīgas te lpas 
Ra iņa bulvār i 19, aiz M a z ā s aulas , r a d ā s iespēja 
zāli pieslēgt LU dator t īk lam, uzs tādī t da to r t ehn i 
k u u n ievērojami paplašināt informācijas ieguves 
iespējas. Šobrīd INFOTĒKĀ var i zmanto t audioat-
skaņotā jus , kompak td i sku a t skaņo tā jus , televizo
ru , videomagnetofonu u n visas t ās iespējas , k o dod 
d a t o r i u n I N T E R N E T p i e s l ē g u m s ( d a t u bāzes , 
e l ek t ron i sk ie žurnāli u . c ) . 

ILZE BRINKMANE 4. l p p > 



JAUNUMI 

universitātes 
OTRDIENA, 12. DECEMBRIS, 2000. GADS 

I Informācijas tehnoloģija: 
1 zinības un prakse 

TAS VAR JŪS INTERESĒT 

Pasaki pasaulei paldies... 

A/S "Dat i" 5. zinātniskā kon
fe rence n o t i k a 29 . n o v e m b r i 
Reiterna namā . Konferences lai
kā apbalvoja 11 Latvijas univer
sitāšu datorzinātņu s tudentus -
La tv i jas izgl ī t ības m ē r ķ p r o 
g rammas "Izglītībai, zinātnei un 
k u l t ū r a i " m a ģ i s t r a i z l a iduma 
darbu konkursa uzvarētājus, no 
kur iem pieci bija LU studenti . 

Šādas konferences A/S "Dati" or
ganizē kopš 1996. gada, lai veicinā
tu ātrāku jauno speciālistu ienākša
nu Latvijas IT industrijā. 

Dr. Ojārs Krūnbergs, "Dati" vi
ceprezidents, uzskata, ka IT ir Lat
vijas mēroga eksportprece. 20 gadu 
laikā jāizveido nozare, kas balstās uz 
IT eksportēšanu. Šī nozare var iz
nest Latviju saulītē. Tam nepiecie
šams kvalificēts IT darbaspēks, kam 
zemākais izglītības līmenis būtu ba
kalaurs. 

Valdībai ir jāsameklē - Ls 2 milj. 
gadā mērķfinansējums, lai sagatavo
tu 1000 speciālistu katru gadu (paš
laik 350 gadā), un Ls 1 milj. valsts 

garantijas studējošo kreditēšanai. 
IT studentiem pirmos divus ga

dus (vismaz) vajadzētu atrasties 
augstskolās, lai sasniegtu augstu 
kvalifikācijas līmeni. Pēc 20 gadiem 
Latvija būtu nopietnākā konkuren
te Indijai kā ārpakalpojumu līdere. 
Kamēr nav pietiekami daudz IT 
speciālistu, tikmēr ārvalstu riska ka
pitāls neienāks Latvijā. 

A/S "Dati" atbalsts bijis virs 250 
tūkst. Ls izglītībai. "Dati" atbalsta 
studentu un skolēnu braucienus uz 
olimpiādēm ārvalstīs. Katru gadu top 
izdevums "Latvija IT pasaulē". Va
sarā organizē lauku jaunatnes IT no
metni tiem, kas darbojas klusāk. 

Nesen atvērts mācību centrs dar
biniekiem un ĪT lietotājiem. Organi
zē divu dienu kursus augstākā ran
ga (datu projektu) pārvaldniekiem, 
tas ir elitārs lekciju cikls. 

Veiksmi un uzņēmību topošajiem 
Latvijas IT speciālistiem! 

ADRIANS PAVĀRS 

5. decembris ir diena, kas vi
s ā p a s a u l ē t i e k a t z ī m ē t a k ā 
Starptautiskā brīvprātīgo diena. 

Brīvprātīgā darba darītāji ir cilvē
ki, kuri ziedo savu laiku, spēku un pa
rasti ari kādu daļu sava mtelektuālā 
potenciāla, lai palīdzētu kādam kuram 
tas ir nepieciešams dotajā brīdī. 

Ja jūs vēl nekad neesat nodarbo
jies ar brīvprātīgo darbu, jums varētu 
rasties jautājums - kā var darīt kaut 
ko tik muļķīgu, kā strādāt par baltu 
velti? Taču ikviens brīvprātīgais jums 
paskaidros, cik daudz no šāda darba 
var gūt. Tā ir iespēja izmēģināt spē
kus savā izvēlētajā profesionālajā jo
mā, iespēja realizēt savas idejas vis
dažādāko sabiedrības un valsts dzī
ves sfēru kvalitātes uzlabošanā, tā ir 
reāla iespēja palīdzēt kādam. Tā ir 
vienreizēja iespēja pateikties pasau
lei par to, cik daudz tev dots... 

Tagad Latvijas Universitātē šīs ie
spējas vairs nav tikai abstrakti formu
lējumi. Divas LU studentes - Beatri
se Lūse un Ilze Grīntāle ir radījušas 
projektu par Studentu Brīvprātīgo 
Centra dibināšanu. 

Šajā centrā tiks rosināta sadarbība 
starp studentiem, pasniedzējiem, po-

Konference par Japānu LU Finansu lielās -
bez pārmaiņām 

29 . n o v e m b r i U n i v e r s i t ā t ē 
no t ika z i n ā t n i s k a k o n f e r e n c e . 
Tās a tk l ā šanā u z r u n u te ica Ja
pānas vēstniecības Latvijā pir
mais s e k r e t ā r s Kadzuhiko An
dž ajs. S e k r e t ā r s iz te ica ganda
rījumu pa r j a u n a - j a p ā ņ u stu
diju - k u r s a izveidošanu Latvi
j a s U n i v e r s i t ā t ē . K a d z u h i k o 
Andzajs u z s v ē r a , k a J a p ā n a s 
vēstniecība v i enmēr i r atbalstī
jusi un atbalst īs ku l tū rvs saka
rus s t a rp m ū s u vals t īm, u n iz
teica cerību, k a n ā k o t n ē ciešā
k a s v a r ē t u kļūt m ū s u b iznesa 
a t t iec ības . 

Konferences turpinājumā Mo
derno valodu fakultātes Orientālis
tikas nodaļas japāņu studijas 2. kur
sa studenti nolasīja referātus, kas 
balstīti uz viņu zinātniskajiem pētī
jumiem. Ingas Bušas referāts bija 

par tēmu "Informācijas pieejamība 
Japānas bibliotēkās vēsturiskā as
pektā", Ginta Šiliņa runāja par te
matu "1894. - 1895. gada Ķīnas -
Japānas kara beigu posma diplomā
tiskās sarunas". Referāti bija veltīti 
ari japāņu gravīrām XVTO un XIX 
gadsimta mijā. Ievas Šķicas referā
ta tēma bija "Kompozīcijas veidoša
nas pamatprincipi Hirosiges ainavu 
gravīrā", Ievas Grāvītes - "Tori sko
las teatrālā grafika". 

LU Moderno valodu fakultātes 
Orientālistikas nodaļas japāņu stu
dijas trīspadsmit 2. kursa studenti 
ir pirmie, kas Latvijā apgūst japāņu 
valodu akadēmiskā līmenī, iepazīs
tot ari šīs valsts kultūru un mācoties 
izprast Japānas sabiedriskās attie
cības. 

A N D A LASE 

Latvijas Jaunatnes padomē 
No 2000. gada 1. Edz 3 . decem

brim not ika Latvijas J a u n a t n e s 
padomes seminārs "Stratēģiskās 
plānošanas process", ku rā pieda
lījās 2 5 j a u n a t n e s organizāciju 
pārstāvji. Semināra uzdevums bi
ja izvērtēt pašreizējo LJP darbu, 
vals ts a t t i e k s m i p r e t j auna tn i , 
esošo sadarbību a r valsts un paš
valdību inst i tūci jām, k ā a r i iz
s t rādā t darbības plānu tuvāka
jiem t r im gadiem. 

Semināra gaitā tika konstatēts, ka 
jaunatnes organizācijām arvien vēl jā
saduras ar valsts neieinteresētību jau
natnes lietās, kā ari trūkst un navprog-
nozējams, kad tiks izstrādāta valsts 
jaunatnes politikas koncepcija. Viena 
no optimistiskākajām prognozēm bi
ja, ka LR 8. Saeimā varētu būt izvei
dota Jaunatnes lietu komisija un ka pēc 

trīs gadiem būs pieņemti likumdoša
nas akti par jaunatnes politiku un 
valsts budžetā piešķirti ievērojami lī
dzekļi jaunatnes organizāciju darba at
balstam. 

Aicinām atbalstīt Latvijas jaunatnes 
organizāciju un LJP darbu, gan snie
dzot informāciju par jaunatnes orga
nizāciju aktivitātēm, gan pievēršot uz
manību ne vien skolu jaunatnes, bet 
ari visas Latvijas jaunatnes rūpēm, 
cerībām un nodomiem. 

Geņā, TĀLIVALDIS KRONBERGS, 
UP ģenerālsekretārs 

Audēju ielā 5 ,3 . stāvs 
tel. 7814147, 77814148 
fakss 7814147, 7814148 
http://unvw.padome. org 

Tā k ā Saeimā t ika noraidīta 
ideja iecelt k a t r ā augstskolā pa 
va ls t s kanc le ram, k a s pār rau
dzītu naudas izmantojumu, ta
g a d l i k u m s r e k t o r a m uz l i ek 
personisku atbildību par augst
skolas finansēm. 

"Rektors ari līdz šim ir bijis par to 
atbildīgs", teica Vidzemes augstsko
las rektors Gunārs Bajārs. Saeimas 
izglītības, kultūras un zinātnes komi
sijas priekšsēdētājs Dzintars Ābiķis 
piekrita rektora teiktajam - piebilde 
par personisko atbildību būtībā neko 
nemaina. Savukārt izglītības minis
tra padomnieks Pēteris Cimdiņš ie
bilda, ka likumgrozījumi izmaiņas to
mēr ienes, jo nu izglītības ministrs 
valdībā var ierosināt atcelt no amata 
naudas izšķērdības vai blēdības pie
ļāvušu rektoru. Tātad rektors, kura 
augstskolā pieļauti finansu pārkāpu
mi, riskē ar savu amatu. 

Ar prieku augstskolu sabiedrībā sa
gaidīta ziņa, ka tas, gluži tāpat kā pirms 
vairākiem gadiem, var veidot tā dēvē
tos speclīdzekļu fondus, kur uzkrāt 
pašu nopelnīto naudu. 

LETA 

UNESCO jauno 
profesionālu 
programma 
2001. gadam 

UNESCO personāla birojs uzaici
nājis pieteikt mūsu valsts kandidā
tus jauno profesionāļu programmai 
2001. gadam. Programmas realizā
cijā var piedalīties desmit kandidāti 
vecumā līdz 30 gadiem, kuri ir jau 
ieguvuši akadēmisko grādu un ku
riem ir lieliskas angļu vai franču va
lodas zināšanas. 

Kandidātu pieteikšanās termiņš 
UNESCO ir 31. janvāris. Sīkāka in
formācija LU Ārējo sakaru daļā Rai
ņa bulv. 19 vai pa tālr: 7034334. 

Paziņojums no 65. A S B 

65. Atsevišķā studentu bataljona 
2000. gada kaprāļa kursa beidzējiem 
ieras t ies bataljona štābā (Rīga, 
Čiekurkalna 7. šķērslīnija 9) š. g. 11. 
un 12. decembri, laika posmā no 
pīkst 13.00 Edz 17.00, līdzi ņemot 
personas apliecinošo dokumentu. 

1. Rīgas studentu rotas vadība 

tendālajiem darba de
vējiem un klientiem. 

Pasaules praksē 
pie ļoti daudzām uni
versitātēm pastāv brīv
prātīgo centri, turklāt, 
tur brīvprātīgais darbs 
tiek novērtēts ar kre-
dītpunktiem. Līdzīga 
sistēma varētu tikt ie
viesta ari LU. 

Nesatraucieties, ja 
jums tomēr vēl nav īs
tas skaidrības par to, ko 
nozīmē brīvprātīgais 
darbs un ar ko nodar
bosies Studentu Brīv
prātīgo Centrs. Seko
jiet iriformācijai, un mēs 
parūpēsimies, lai jūs sa
ņemtu atbildes uz vis
iem jūs interesējošiem 
jautājumiem. 

ILZE GRĪNTĀLE 

Kontakttelefoni: 
Ilze - 9204102 
Beatrise - 9790339 

11. -15 decembris 

Pateiksim paldies! 
Ari Tavā dzīvē ir bļuši gādājumi, kad 

iepriekš nepazīstams cilvēks 
sniedzis tik loti nepieciešamu un 

neatliekamu palīdzību - Tev 
personīgi vai kādai Tevis organizētai 

aktivitātei sabiedrības labā. 
PIEZVANI UN PASTĀSTI 

mums par to! Mēs uzaicināsim Tavu 
labdari uz pateicības pasākumu 

6.janvāri - Zvaigznes dienā, 
nosūtīsim viņam jauku atzinības rakstu 

un ar Tavu atļauju 
stāstīsim par to citiem. 

Bezmaksas tālrunis 

8000011 
nopīkst 10.00 līdz 17.00 

Tu noteikti zini kādu, 
kas ir pelnījis saņemt 

mūsu dāvāto PALDIES. 
Atsaucies! 

Nevalstisko organizāciju centis 
Labklājības ministrija 
Pašvaldību savienība 

Brīvprātīgo centrs 

Labākie saņem Vitāla 
Lejiņa fonda stipendijas 

7. decembri Ekonomikas un 
vadības fakultātē notika Vitāla Le
jiņa fonda prēmiju pasniegšana. 
Bakalaura darba grupā tika pa
sniegtas trīs prēmijas un kursa 
darbu grupā - četras prēmijas. 

Kursadarbu grupā tikai piešķitas 
četras prēmijas - divas pirmās Zanei 
Sīpolai un Uldim K a m a r a m un 
divas otrās prēmijas Inesei Sudarei 
un Mārt iņam Knitem. Bakalauru 
darbu grupā tika piešķirtas trīs 
prēmijas - Ludmilai Bandevičai, 
Natālijai Usatjukai un Svetlanai 
Gursatovai. 

Docenta Vitāla Lejina fonds tika no
dibināts, lai finansiāli atbalstītu studen
tu zinātniskos darbus; prēmija tiek pa

sniegta jau trešo gadu. Pateicība par 
šādu iespēju tika izteikta fonda 
priekšsēdētājam Lemberga kungam. 
Nenovērtējams ieguldījums fonda 
darbībā ir Vitāla Lejiņa mātei, kas 
uzturējusi tā darbību. 

Prēmijas stipendiāti tiek vērtēti ne 
tikai pēc tā, cik tehniski labi uzrakstīts 
darbs, bet tiek vērtēti ari studentu zi
nātniskie sasniegumi. 

Tika atzīmēti un apsveikti ari aka
dēmisko darbu vadītāji, kas studen
tus aizvadījuši līdz fonda prēmijām -
asociētajai profesorei Dainai Šķilte-
rei, profesorei Ludmilai Frolovai. 

ANDA LASE 

AUTOSKOLA 

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

50% 
20% 

Teorētiskai apmācībai 

Praktiskai vadīšanai 

Tikai mŪSU autoskolās: datorizēta CSN apmāciba 
mūslaidgas praktiskās braukšanas mašīnas 
grupas latviešu un krievu valoda. 

Mūsu adreses: 
CENTRS. Merķeļa iela 7-215 (pretī CIRKAM); 
PURVCIEMS. Induļa iela 4-KD2 (pretī PURVCIEMA TIRGUM) 
PĀRDAUGAVA. Tapešu iela 4 8 (14. bērnudārzā) 
ZIEPNIEKKALNS. Ozoldema iela 2 6 - 5 2 
PĻAVNIEKI. Ilūkstes iela 10-206: 

• 721008a 2500201 2450207 

http://unvw.padome
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avīze 
VIEDOKLI LU-81 

[Par tiem, kas cīnās... Franču zinātnieki LU 
I T . . • ,.. j ^ , : „«._.,». w(Nobeiqums. Sākums "UA" Nr. 7) Ja sev neizprotamu iemeslu dēļ jau no paša rīta dungo "Savējie sapra 

tīs...", ja līdzšinējo melno džinsu un pelēko kreklu vietā pēkšņi sāc ģērb
ties oranžā un, ja lietās, kurās līdz šim orientējies "no A Edz Z", tagad esi 
drošs vairs tikai par to, kas ietilpst K un Z robežās, zini - tu esi vēl viens 
Studentu padomes vēlēšanu upuris. Vai varbūt tomēr izredzētais? Jo tieši 
tu, LU student, esi tas, par godu kuram kopā pulcējas aktīvākie no aktīvā
kajiem, lai vēl garas stundas pēc tavas ikdienas maksimuma - lekcijām, 
semināriem un basketbola treniņiem - "bīdītu kopā" savus gaišos prātus 
studentu saulainās nākotnes vārdā. Viņi domā, runā un darbojas tavā labā 
vai vismaz ir radījuši tādu iespaidu, ka ir ar un par tevi... Jautājums šoreiz 
- cik ļoti tu, tas, par kuru it kā cīnās, saisti sevi ar viņiem - tiem, kas cīnās 
vai vismaz sev apkārt esošos par to ļoti ticami cenšas pārliecināt... 

- Kada ir Studentu padomes loma pašu studentu 
dzīvē? 

Ilona, Ekonomikas un 
vadības fakultāte: 
- E s 

zinu, kur 
Universitā
tē atrodas 
S t u d e n t u 
p a d o m e s 
telpas, bet 
es neorien
tējos, kas 
viņi kurš 
tur ir un ko 
kurš tur da
ra. Pieļauju iespēju, ja es tur ietu un 
izteiktu savas domas, tas kaut ko var
būt iespaidotu. Ar savām idejām iet 
un tajā visā piedalīties vēl neesmu 
mēģinājusi. Nezinu, varbūt kād
reiz..., ja mani tas patiesi ieintere
sēs. Studentu padome un Latvijas 
izglītības sistēma - noteikti, ka tās 
viena otru kaut kā iespaido. Ja dikti 
cenšas, viss kaut kāda veidā ir ie
spaidojams. 

Mārcis, Teoloģijas 
fakultāte: 
-Manup

rāt, Studen
tu padomes 
darbībai ir 
ļoti liela ie- I 
t ekme uz I 
Latvijas po
litisko situā- | 
ciju izglītī- I 
bas jomā. 
S t u d e n t u 
padome ir 
viena no galvenajām organizācijām 
Latvijā, kas aizstāv studentu inte
reses. Ja ietu pie viņiem ar savām 
idejām un tās būtu pozitīvas, es do
māju, tās tiktu uzklausītas un iespē
ju robežās realizētas. Es zinu cilvē
kus, kas ar saviem ierosinājumiem 
ir gājuši uz Studentu padomi un tur 
tos ari ir realizējuši. Ja būs nepiecie
šams, ari es tur iešu un darbošos. 
Pagaidām vēl es tādu vajadzību ne
redzu. 

JUBILEJA 

ISeptembris 
Andrim Grinbergam Saimniecības 

ārvaldes automobiļa vadītājam - 50 
Jevgeņijai Šiškinai Saimniecības 

pārvaldes apkopējai - 50 
Vijai-Zaigai Klusai Medicīnas fakul

tātes profesorei - 60 
Jāzepam Jankevicam Ģeogrāfijas un 

Zemes zinātņu fakultātes docentam - 65 
Rasmai Millerei Fizikas un matemā

tikas fakultātes lektorei - 60 
Gunāram Mangulim Bibliotēkas 

direktoram - 60 
Laimai Larozei Bibliotēkas gal

venajai bibliogrāfei - 70 
Valdim Briedim Ķīmijas fakultātes 

elektronikas inženierim - 50 
Dainai Asperei Vēstures un filo

zofijas fakultātes studiju metodiķei - 65 
Edvīnam Karnītim Fizikas un mate

mātikas fakultātes docentam - 60 
Aivaram Ērikam Mikelsonam Peda

goģijas un psiholoģijas fakultātes pas
niedzējam - 60 

Ausmai Cimdiņai Filoloģijas fakul
tātes asociētajai profesorei - 50 

Oktobris 
Rūtai Ansonei Pedagoģijas un psiho-

Inga, Filoloģijas fakultāte: 
- A r 

S t u d e n t u 
padomi es 
sevi pārāk 
nesaistu. Es 
tiešām nezi
nu, vai tad, 
ja es iešu un 
tur kaut ko 
teikšu, reāli 
tas tiks arī 
darīts. Ja tas 
būtu kaut kas īpaši man svarīgs un 
interesants, iespējams, es mēģinā
tu tur darboties. Līdz šim gan neko 
tādu neesmu darījusi. Varbūt tur ir 
vainīgs informācijas trūkums par to, 
kā tieši Studentu padome darbojas. 
Es uzzinu tikai tik daudz, cik par to 
raksta "UA", bet tur šīs informācijas 
ir diezgan maz. Par to varētu rakstīt 
vairāk. Es domāju, tas daudzus inte
resētu un daudzi to ari lasītu. 

Viesturs, Fiz ikas un 
matemātikas fakultāte: 
- Es

mu dzirdē
jis, ka ir tā
da Studen
tu padome, 
bet neko 
vairāk arī 
par to nezi
nu. Man 
nav nekā
das infor
mācijas par 
lēmumiem, kas tur tiek apspriesti. 
Mani, piemēram, interesētu plašā
ka informācija par tiem vai citiem jau
tājumiem, kas tur tiek dis-kutētj un 
pieņemti, vairākumam studentu tos 
tā ari neuzzinot. Būtu labi, ja Studen
tu padomi es sajustu kā instanci, kas 
reāli aizstāv manas domas un idejas. 
Līdz šim gan par Studentu padomi 
kā kaut ko tādu neesmu domājis. 

GITA LIEPIŅA 

loģijas fakultātes lektorei - 60 
Valdim Rēvaldam Fizikas un mate

mātikas fakultātes docentam - 70 
Eugenijai Butkevičai Saimniecības 

pārvaldes ēkas sardzei - 60 
Elmāram Grēnam Bioloģijas fakul

tātes profesoram - 65 
Jurijam Kuzminam Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultātes asociētajam 
profesoram - 60 

Andrejam Šiliņam Fizikas un mate
mātikas fakultātes profesoram - 60 

Rolandam Pāliņam Vēstures un 
filozofijas fakultātes lektoram - 70 

ViktoramFļorovam Fizilcas un matemā
tikas fakultātes izglītības metodikim - 70 

Aijai Mellumai Ģeogrāfijas un 
Zemes zinātņu fakultātes profesorei - 65 

Intai Brtkmanei Medicīnas fakul
tātes dabaszinātņu laborantei - 50 

Gunāram Leiveram Saimniecības 
pārvaldes ēkas sargam - 70 

Oļegam Ohapkinam Stadiona 
remontstrādniekam - 60 

Brigitai Danovskai Ekonomikas un 
vadības fakultātes lektorei - 65 

Annai Kokinai Saimniecības pār
valdes apkopējai - 60 

Jānim Gravām Ķīmijas fakultātes 

(Nobeigums. Sākums "UA" Nr. 7) 
Tieši tāda cilvēku solidaritātes sko

la, kāda ir kooperatīvā kustība, neļauj 
sabiedrībai noslīdēt Edz galējībām - pā
rāk lielai nabago ekspluatācijai no ba
gāto puses, kā ari situācijai, kad ko
munistiskā apvērsuma rezultātā ener
ģiski un stipri cilvēki visnotaļ var tikt 
pakļauti iesīkstējušu un rīkoties ne
spējīgu valsts ierēdņu - birokrātu va
rai. Kooperatīvā kustība, pēc S. Zīda 
domām, ļauj stipriem un uzņēmīgiem 
cilvēkiem sniegt palīdzīgu roku vāja
jiem organizējot to darbu, bet nekādā 
gadījumā neizdabājot to parazītiska
jam noskaņojumam Līdz ar to, kā uz
skata Š. Žīds, tiek izsists pamats zem 
kājām visādiem radikaļiem un ekstrē
mistiem Pēc mūsu domām, šie izcilā 
franču zinātnieka uzskati nav zaudē
juši aktualitāti arī mūsdienās. Diem
žēl neizdevās noskaidrot, vai Š. Žīda 
kontaktiem ar mūsu Universitāti bija 
turpinājums. 

Kā rāda arhīva materiāli, 1930. ga
da 9. maijā Parīzes universitātes Tie
sību zinātņu fakultātes profesors 
E Oltvers-Martins (Oliver-Martin) 
LU aulā nolasīja lekciju par Francijas 
tiesību vēsturi. Padome nolēma kā at
algojumu par lekciju izsniegt minēta
jam profesoram Ls 150 no LU speciā
lajiem Edzekliem. 

Latvijas Universitāti apmeklēja ari 
pazīstamais franču psihologs un fi
lozofs Lisjēns Lēvi-Bras (Lévy-
Bruhl). īpašu nozīmi ieguva viņa pētī
jumi par pirmatnējo cilvēku apziņas 
dzīvi, kas balstījās uz visaptverošu et
nogrāfisko materiālu par Āfrikas, Aus
trālijas un Okeānijas tautām 1902. ga
dā stājies Sorbonnas universitātes Et-
noloģijas institūta priekšgalā, L. Lēvi-
Brils no 1920. gada sāka publicēt dar
bu sēriju, kas veltīti pirmatnējās psi
holoģijas izpētei. Viņš to raksturoja kā 
mistisku, ar to saprotot ticību dažādiem 
jutekliski neuztveramiem spēkiem un 
ietekmēm. Galveno likumu, kas val
da pār primitīvo apziņu, L Lēvi-Brils 
nosauca par partidpācijas likumu: viss 
piedalās visā, ikviena Eeta var stāties 
citas vietā un var reizē būt gan pati, 
gan kaut kas cits. Pēc Lēvi-Brīla uz
skatiem, pirmatnējā domāšana pilnīgi 
nepazīst loģisko pretrunas principu, 
un tādēļ viņš to nosauca par preloģis-
ku. Garīgā dzīve šai pakāpē pilnīgi so-
cializēta, un tās interešu centrā atro
das: 1) mirušo gari; 2) priekšmetu (da
bisko un māksEgo) dvēseles; 3) bur
vības. 

1931. gada 13. maijā profesors L. 
Lēvi-Brils mūsu Universitātē nolasī
ja lekciju "Mentalité primitive". 

Tā paša gada 26. septembri Parī
zes universitātes profesors J. Toma 
(Thoma) pie mums nolasīja lekciju par 
franču tautasdziesmām. 

1932. gada 5. oktobrī LU Padome 
apstiprināja lēmumu atEdzināt profe-

izgEtības metodikim - 50 
Skaidrītei Butlerei Nekustamā īpa

šuma vērtēšanas skolas lietvedības 
sekretārei - 50 

Romānam Vietnņam Saimniecības 
pārvaldes komandantam - 50 

Monikai Cunskai Saimniecības 
pārvaldes apkopējai - 65 

Alfrēdam Ltdlu Rododendru selek
cijas un izmēģinājumu audzētavas 
"Babīte" agronomam - 65 

Dzintrai Mikševicai Botāniskā dārza iz
mēģinājuma lauka vadītājai, dārzkopei - 60 

Novembris 
Ilmāram Bišeram Juridiskās fakul

tātes profesoram - 70 
Pāvelam Ivdram Medicīnas fakul

tātes zinātniskajam asistentam - 65 
Atim Landsbergam Saimniecības pār

valdes remontstrādniekam - 50 
Anitai Bakēvicai Bibliotēkas no

daļas vadītājai - 50 
Jurim Lainim Bioloģijas fakultātes 

docentam -60 
Viesturam Melecim Ģeogrāfijas un 

zemes zinātņu fakultātes docentam - 50 
Ērikam Žagaram Vēstures un filo

zofijas fakultātes pasniedzējam - 65 

soram A Kirhenšteinam Ls 239 iz
devumus sakarā ar Parīzes Pastera 
institūta vicedirektora Dr. Martena un 
fermentācijas laboratorijas vadītāja Dr. 
Šēna viesošanos Rīgā. Mums neiz
devās noskaidrot nekādas detaļas par 
šo franču biologu vizīti Latvijā 

1933. gada decembri franču zināt
nieks Armands Delils (JJeūile) LU 
nolasīja lekcijas par medicīnu. Lek
ciju temati bija šādi: 1) "Tuberkulose de 
l'enfant et de l'adolescenf'. (Pusaudžu 
un bērnu tuberkuloze); 2) "Les decou-
verts de Pasteur et leurs applications a 
la diphterie et de la tuberkulose". (Pa
stera atklājumi un to pielietojums tu
berkulozes un difterijas ārstēšanā); 
3) "Les medicaments et les eause mine
rales francaisses". (Franču minerāl
ūdeņi un medikamenti). 

1935. gada 22. februāri Strasbū-
ras universitātes profesors R. Rest-
lobs LU aulā nolasīja lekciju par te
matu "Starptautiskā drošība" un 23. 
februāri - par tematu "Tautību problē
ma". 

1938. gadā no 5. Edz 8. maijam 
Rīgā viesojās, slavenais f r anču 
r a k s t n i e k s Zils R o m ē n s (Ro-
mains), īstajā vārdā - Luijs Fariguls 
(Farigoule) (1885 - 1972). Jaunībā 
viņš studēja filozofiju un bioloģiju Pa
rīzes Augstākajā normālskolā, pēc 
tam bija skolotājs Ecējos, bet pēc Pir
mā pasaules .kara nodevās tikai 
rakstniecībai. Ž. Romēns nodibināja 
jaunu Hteratūras virzienu - unanimis-
mu (no lat. untes - viens un animus -
gars, dvēsele, apziņa), kas sludina 
individuālās dvēseles savienošanu 
un kolektīvo dvēseh kopējā domu, 
izjūtu un simpātiju plūsmā un tiecas 
"tieša dzeja", bez izpušķojumiem rā
dīt, kā dvēsele uztver īstenību. Ž. Ro
mería plašākais darbs ir 1931. gadā 
iesāktais romānu cikls "Les hommes 
de bonne volante" (Labas gribas cil
vēki; no 1931. Edz 1946. gadam iz
nāca 27 sējumos). Cikls aptver laika 
posmu no 1908. Edz 1933. gadam un 
sniedz franču tautas visu sociālo un 
intelektuālo slāņu un šo 25 krīžu un 
notikumu pilno gadu šķērsgriezumu. 

1938. gada 6. maijā Latvijas Uni
versitātes vecajā aulā Filoloģijas un 
filozofijas fakultāte rīkoja Ž. Romēna 
lekciju "Autors un viņa personas". 

Pēdējais franču zinātnieks, par ku
ru zināms, ka tas viesojies Latvijas 
Universitātē, ir Sorbonnas universi
tātes mākslas vēstures profesors 
Luī Reo (Jteau). Viņš dzimis 1881. 
gada 1. janvāri Puatjē, mācījies pres
tižajā Augstākajā normālskolā Parīzē, 
vēlāk studējis krievu valodu Ecole des 
Langues Orientāls (Austrumu valodu 
skola). 

L. Reo tika iecelts par pirmo Fran
ču institūta direktoru Sanktpēterbur-
gā. Šī franču kultūras sūtņa misija -
vēlāk viņš kļuva par Franču institūta 

direktoru Vīnē - atstāja paliekošu ie
spaidu uz viņa vēlākajiem darbiem, jo 
sevišķi uz grandiozo "Histoire de l'ex
pansion de l'art français" (Franču 
mākslas izplatības vēsture), kas no 
1924. Edz 1933. gadam iznāca Parīzē 
četros sējumos. Sajā monogrāfijā viņš 
mēģināja izsekot franču mākslas iz
platībai Eiropā un Amerika XVHI gad
simtā. Pēc Pirmā pasaules kara L Reo 
pasniedza mākslas vēsturi Sorbonnā 
un Ecole du Louvre (Luvras skola). 
Daudz kas no viņa vispusīgo darbu 
skaita, kas tika uzrakstīti kopā ar au
toru kolektīvu, šodien ir novecojis, ta
ču viņa fundamentālā "Homographie 
de l'art chrétien" (Kristīgās mākslas 
ikonogrāfija; trīs sējumos, Parīzē, 
1956. -1959. g.), neskatoties uz maz
liet nekritisko avotu atlasi, vēl šodien 
paliek kā plašs izziņas materiālu krā
jums. Arī viņa "Dictionaire polyglotte 
des terms d'art et d'archologie" (Māk
slas un arheoloģijas terminu daudz-
valodīga vārdnīca; 1953. g.) mākslas 
vēsturniekiem sniedz ļoti plašu ma
teriālu daudzās valodās. Būdams spe-
ciāEsts viduslaiku mākslas jautājumos, 
Reo bija viens no pirmajiem franču zi
nātniekiem, kas ieinteresējās par vā
cu agro laiku mākslu un 20. gados uz
rakstīja veselu rindu darbu šajā jautā-
jurnā Ari viņa monogrāfija "LArt Rus
se" (Krievu māksla; 1922) kļuva par 
pirmo darbu franču valodā, kas veltīts 
krievu mākslai. Taču visvairāk Reo 
interesēja XVIII gadsimta franču 
māksla, un viņa galvenais sasniegums 
ir monogrāfiju sērija par franču skulp
toriem, tostarp par Falkonē (1922), Le-
muāna ģimeni (1927), Pigalu (1950). 
L. Reo miris 1961. gada 10. jūnijā. 

1939. gada 12. un 13. maijā profe
sors L Reo nolasīja pie mums divus 
priekšlasījumus - par franču gleznie
cību XVTH gadsimtā un par moderno 
franču skulptūru. 

Pirmajā priekšlasījumā viņš sīkāk 
pakavējās pie Vato, Bušē, Fragonāra 
un Sardēna darbiem, izceldams gra
ciozo rotaEbu, vieglumu un formu mai
gumu, kas tik raksturīgi XVHI gad
simta franču glezniecībai. 

Apskatā par franču skulptūru pro
fesors L. Reo iepazīstināja klausītā
jus ar Rodēna, Majola, Burdela un 
Despio mākslu. 

Priekšlasījumus noklausījās LU 
rektors, Filoloģijas un filozofijas fakul
tātes mācībspēki un studenti. Priekš
lasījumi radīja dzīvu interesi ari šejie
nes franču sabiedrībā. Klausītāji uz
ņēma profesora L. Reo lekcijas ar sil
tu atsaucību. Filoloģijas un filozofijas 
fakultātes vārdā pateicību franču zi
nātniekam izteica profesors 0. Jurē-
vičs. 

GEORGS BRIEŽKALNS, 
LU Bibliotēkas bibliogrāfs 

Aldai Augstkalnei Saimniecības pār
valdes garderobistei - 60 

Dacei Markui Pedagoģijas un psiho
loģijas fakultātes profesorei - 50 

Jānim Kušķim Filoloģijas fakultātes 
lektoram - 70' 

Leontīnei Supei Saimniecības pār
valdes komandantei - 60 

Kamilām Ramanam Bioloģijas 
fakultātes zjnātniskajam asistentam - 50 

Anitai Caurei Svešvalodu fakultātes 
docentei - 50 

Agrim Gailītim Fizikas un matemātikas 
fakultātes vadošajam pētniekam - 65 

Aijai Cederštrēmai Lietvedības 
centra galvenajai kopēšanas mašīnu 
operatorei - 60 

Jurim Baldunčikam Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultātes docentam - 50 

Vladimiram Dubram Ekonomikas 
un vadības fakultātes docentam - 60 

Decembris 
Vitautam Tamužam Fizikas un 

matemātikas fakultātes profesoram - 65 
Laimai Āboliņai Saimniecības 

pārvaldes garderobistei - 50 
Maijai Selgai Bioloģijas fakultātes 

vadošajai pētniecei - 65 
Kornēlijai Pokrotniecei Pedagoģijas 

un psiholoģijas fakultātes docentei - 50 
Jurim Katkevičam Ķīmijas fakultā

tes izgEtības metodikim - 65 
Alfonam Piterānam Bioloģijas 

fakultātes vadošajam pētniekam - 70 
Ludmilai Sčerbininai Saimniecības 

pārvaldes apkopējai - 50 
Ļubovai Jakovļevai Bibliotēkas 

bibliotekārei - 60 
Imantam Bērsonam Fizikas un 

matemātikas fakultātes vadošajam 
pētniekam-65 

Ivanam Butnickim Saimniecības 
pārvaldes ēkas sargam - 70 

Jānim Bulam Fizikas un mate
mātikas fakultātes docentam - 50 

Vijai Daukstei Vēstures un filozofijas 
fakultātes docentei - 50 

Astrīdai Līvinai Stadiona apkopējai 
-60 

Nikolajam Neilandam \%stures un 
filozofijas fakultātes pasniedzējam - 70 

Antoniņai Grahoļskai Saimniecības 
pārvaldes ēkas sardzei - 75 

Imantam Kalniņam Teoloģijas 
fakultātes lektoram - 75 
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Fi lmai p a r profesoru 
Juri Z a ķ i — lielā b a l v a ! 

^ ī . i p p . 
kurā galvenais akcents tiek likts uz 
aktieriem, dziedātājiem, modeļiem, 
dejotājiem un mūziķiem. Uz šo fes
tivālu es biju aizsūtījis demo versiju 
par šo filmu, kā ari par sevi, ko es
mu darījis televīzijas, radio, kino jo
mā. Rakstīju ari par savām šovbiz-
nesa un žurnālistikas gaitām. 

Zvaigžņu ordenis. 
Mani ļoti pozitīvi pārsteidza vina 

apbrīnojamā inteliģence, pretimnāk
šana un dvēseles starojums. Maz 
Latvijā ir tik gaišu cilvēku, ar ku
riem var tā runāties kā ar profesoru 
Zaķi. Manuprāt, viņš tiešām leģen
das titulu godam nopelnījis ar savu 
darbu. 

- Kas not ika tālāk? 
- Par lielu pārsteigumu, man pie

nāca ielūgums uz šo festivālu. De
vos turp kā Latvijas pārstāvis un sa
ņēmu par filmu godalgu. Tas ir 0,5 m 
liels kauss uz lielas marmora kolon
nas pamatnes, un to sauc "Zelta die
viete". Grifs O'Nīls ir šī festivāla iz
pilddirektors. 

Pasākums notiek jau ceturto ga
du, un žūrijā bija tādi cilvēki kā Stī-
vens Spīlbergs, "Universal Studio" 
prezidents Bobs Brisko, Bobs Par
kinsons - viens no slavenākajiem 
ASV TV šova vadītājiem, kā ari dau
dzi citi zinoši cilvēki. 

Kauss, ko saņēma mūsu filma, bi
ja vienīgais dokumentālo filmu jomā 
- augstākā balva, un tika izcīnīts 30 
valstu konkurencē. Katra valsts se
vi pārstāvēja gandrīz visās kategori
jās. 

- Kas amerikāņiem patika ša
jā filmā? 

- Savā pavadvēstulē es smalki iz
skaidroju, kas vispār ir zaķis, kāpēc 
šajā filmā ir fragmenti no "Zaķīšu pir
tiņas". Aizsūtīju ari režisorisko pa
vadlapu. Šī filma taču tika veidota lo
kālam tirgum - Latvijai, konkrētam 
cilvēkam un pasākumam. Tas, ka tā 
tika atzinīgi novērtēta starptautiskā 
festivālā, man bija liels pagodinājums. 

- Droši vien, veidotāju bija ve
s e l i komanda? 

- Lielākoties LU Sociālo zinātņu 
fakultātes studenti. Es izpildīju pro
ducenta, scenārija rakstītāja, inter
vētāja un montāžas režisora funkci
jas. Vienā epizodē biju ari operators 
- tas bija agri no rīta Zaķa kunga mā
jā, kur filmējām saullēktu. 

Darbojāmies tandēmā ar Andu 
Žvinguli, LU Sociālo zinātņu fakultā
tes 4. kursa studenti. Viņa piedalījās 
pie montāžas un pie materiālu atla
ses. Anda ir grāmatas "No studenta 
Zaķa Edz rektoram Zaķim" autore. Ar 
savām idejām piedalījās ari Edgars 
Jaunups - S tudentu padomes 
priekšsēdētājs. Tekstu ierunāja Dīvs 
Reiznieks, kurš gan filmas titros pa
rādās ar pseidonīmu. Filma ir 13 mi
nūtes gara. 

- Kādas bija atziņas, ar pro
fesoru Juri Zaķi tuvāk sapazīs-
toties? 

- Man bija daudz pārsteigumu. Ari 
tas, ko es "Privātajā Dzīvē" savulaik 
teicu, kad žurnālā bija fotoreportāža 
par šo filmu, ka viņam nav piešķirts 
Triju Zvaigžņu ordenis. Un šeku, re-
ku - profesoram Jurim Zaķim - Triju 

Interesanti bija ari tas, ka daudz 
ko uzzināju Universitātes struktū
rā, iepazinos ar daudziem intere
santiem cilvēkiem. 

Šobrīd ir divas jaunas ieceres. 
Pirmā - izveidot filmu par LU - kas 
mēs esam, ko mēs piedāvājam. Tā 
būtu domāta tieši skolēniem un bū
tu tulkota ari ārzemju studentu tir
gum. Ceru, ka rektors Ivars Lācis 
atbalstīs šādas filmas izveidi. Otra 
iecere ir kopā ar Emesto Preatoni 
- filma par Latvijas rūpniecības sim
bolu, leģendu - VEF. Tā būs divu 
sēriju TV filma. 

- Ari pats studē LU? 
- Mācos neklātienē. Paralēli LU 

studēju arī Kultūras akadēmijā teāt
ra režiju pie Māras Ķimeles. Darbo
jos Sociālo zinātņu fakultātes pašpār
valdē, piepalīdzu LU Studentu pa
domei ar savām zināšanām. 

Diezgan daudz var paspēt. Nav 
tik daudz laika fokusēties uz vienu 
brutālu naudas pelnīšanu. Tu palī
dzi tur, palīdzi tur. 

- Vai vēl ies kaut ko pateikt 
ari citiem LU studentiem? 

- Ikvienam studentam, kurš vē
las mācīties, tas ir jādara. Ja kādam ir 
interese par dziedāšanu, dejošanu, 
modeļa vai aktiera darbu Holivudā, 
ir iespējams nākamgad oktobri 
braukt uz festivālu "The World 
Championships of Performing Arts", 
cīnīties par godalgām, par kontaktiem 
un stipendijām. Tas iespējams, sazi
noties ar mani. Interesentiem izstās
tīšu sīkāk. Zvaniet pa mob. tel.: 
9683456 vai sūtiet zinu pa e-pastu 
uz šādu adresi: MILLERS@DEL-
FI.LV 

- Šobrīd mēs lēnā garā komplek
tējam nākošā gada grupu, kas 2001. 
gadā brauks piedalīties klātienes 
konkursos. Holivudā šie televīzijas 
un kino cilvēki meklēs jaunas sejas 
- aktierus, mūziķus un citu mākslu 
pārstāvjus. 

- Kādas ir iespējas studen
tiem ASV? 

- Man bija iespēja apmeklēt vai
rākas augstskolas ASV un pavērot, 
kā notiek, piemēram, žurnālistu un 
teātra cilvēku sagatavošana tur. Rau
dāt gribējās. Piemēram, Sanfrancis
ko pilsētas universitātē, kurā mācās 
pāri par 120 tūkstošiem studentu, to
pošajiem žurnālistiem ir trīs TV un 
divas radio studijas. Milzīgs dekorā
ciju bokss, dekoratoru darbnīca. Vi
ņiem ir piecreiz modernāka tehnika 
nekā mūsu labākā, kas pieejama LNT 

LNT vai LTV Topošie aktieri miti
nās klasiskā universitātes pilsētiņā, 
un viņiem ir savs teātris ar 1400 vie
tām (Dailes teātri ir 1300 vietas), mil
zīga bibliotēka, savs grāmatu veikals, 
kas ir pamatīga "Mola" vai "Sky" lie
lumā. Iztērēju visu naudu, sapērko-
ties ļoti vērtīgas grāmatas par režiju, 
televīzijas scenāriju veidošanu utt. 

Ar jauniešiem 
saprotamies brīnišķīgi! 
Par un ap šo filmu saruna ari 

ar tās galveno varoni - bijušo 
LU rektoru profesoru JURI ZA
ĶI un viņa kundzi ANITU. 

J. Zaķis: - Tas bija pārsteigums! 
Kad gatavojos atstāt rektora amatu, 
studenti man kā dāvanu pasniedza 
šo vakaru. Tam tika gatavotas divas 
materializētas lietas. Viena - grā
mata, otra - filma. Tajā ir dažādi ma
nas dzīves posmi. 

Savulaik gan par Cietvielu fizi
kas institūta direktoru, pirms tam par 
Pusvadītāju fizikas problēmu labo
ratorijas vadītāju kļuvu tāpēc, ka 
man teica: "Tev tur jābūt!" Parasti 
es tā pačīkstu, pačīkstu un piekritu. 
Kā kļuvu par prorektoru? Kad, ma
nuprāt, institūts bija nostādīts "uz 
kājām", uzskatīju, ka to var pārņemt 
kāds cits. Man atbrīvojot direktora 
vietu, citiem bija iespēja pakāpties 
augstāk. 

Tad pienāca 1987. gads. Mans 
priekšgājējs rektors Millers sapņo
ja kļūt par akadēmiķi. Tā strauji pa
rādījās vakance rektora amatā. Man 
bija iespēja kļūt par rektoru. Profe
sors Eiduss man teica: "Tu tam ne
deri", savukārt profesors Imants 
Plotnieks: "Mēs nevēlamies, ka jūs 
kļūstat par rektoru, jo jūs esat ļoti 
labs zinātņu prorektors." 

Es kļuvu par rektoru. Dažādi ir 
gājis, šajā amatā esot. Padomju lai
kā, piemēram, bija zvani no Centrāl
komitejas. Reiz man zvanīja un tei
ca tā: "Rektor, jūs ņemiet priekšā 
visus, kas ir gājuši nepareizos gā
jienos, stāvējuši pie Brīvības piemi
nekļa!" 

Zinot, ka tie bija divi studenti, es 
pajautāju pretī: "Vai abus?" Pēkšņi 
tajā pusē bija klusums, jo viens no 
viņiem bija Centrālkomitejas augsta 
darbinieka dēls. 

Atbilde bija: "Tieciet paši galā!" 
Tas nozīmēja, vai nu abus vai ne
vienu. Es izšķīros, ka nevienu. 

Taču laiks gāja uz priekšu, un va
rēja izteikties daudz brīvāk. Patie
šām rektora amats ir bijis atbildīgs, 
gana interesants un ļoti nozīmīgs 
manā dzīvē. 

- Kā jūtaties šobrīd? 
J. Zaķis: - Labprāt atdodu savu 

zināšanu bagāžu. Šobrīd vispār ir 
liels miers. Nav nekādu problēmu. 
Man nereti piedāvā lasīt vēl papil
du lekcijas, un labprāt tam piekritu. 
Līdz ar to novecošanai iespējas nav. 
Ja var saprast jauniešus, tad viss 
kārtībā. Ja vairs nesaproti jauniešus, 
tad ir cauri. 

- "Universitātes Avīze" jūs sir
snīgi sveic ar Triju Zvaigžņu or
deņa" saņemšanu! 

- Paldies! Tas bija aizkustinošs un 
skaists notikums. Patīkami, ka Triju 
Zvaigžņu ordeni saņēma ari bijušais 
prorektors profesors Rihards Kon-
dratovičs. 

- Vai ticējāt, ka dokumentālā 
filma par jums saņēmusi lielo 
balvu Holivudā? 

A. Zaķe: - Mēs neticējām. 
J. Zaķis: - Gudroju, vai nav kaut 

kas nepareizi izstāstīts. Neticēju. 
Juris Millers man pastāstīja, ka 

par kādu epizodi filmā amerikāņi 
esot īpaši jautājuši, ko es saku par 
viņiem. Juris Millers paskaidroja, ka 
esmu bijis ASV un redzējis dažādus 

uzrakstus pret karu Vjetnamā, bet 
nevienā vietā neesmu redzējis uz
rakstu par karu Vjetnamā, jo brīvība 
jau pieļauj visu. Amerikāņiem ma
nis teiktais esot ļoti iepaticies. 

A. Zaķe: - Iniciators un režisors 
šai filmai ir mūsu students Juris Mil-
lers. Šī darba laikā mums bija brīniš
ķīgas un siltas tikšanās ar studen
tiem. Galvenais, ka ne tikai mēs, bet 
ari viņi jutās labi. 

J. Zaķis: - Tagad viņi vēlas vēl 
šādas tikšanās. Ziniet, mums ir viens 
noslēpums. Vai drīkst teikt? 

A. Zaķe: - Jā! Par "Zaķīšu pirti
ņu" Ogrē. 

J. Zaķis: - Ogrē ir jauka māja ar 
dārzu. Domājam tur veidot tādu sa
tikšanās vietu: "Zaķīšu pirtiņu", 
"Pie Zaķiem" vai tamlīdzīgi. Varbūt, 
ka tur būs, piemēram, kafejnīca. Tad 
regulāri Studentu dienās, Ziemas
svētkos vai Jāņos gaidīsim ciemos 
studentus. 

J. Zaķis: - Vēl kāda svarīga lie
ta. Kolēģi parasti skatās, vai tu, kaut 
ko sakot, gribi izcelties vai kādu no
likt zemākā līmenī. Reizēm tādas in
tervijas ir kā savstarpējo attiecību 
kārtošana. Ar šiem jauniešiem bija 
pavisam citādāk. Uztvērām viņus kā 
mūsu bērnus. Ja viņi kaut ko jautāja, 
tad tajā nebija tas apslēptais - ko 
viņš uz to atbildēs. Varēja stāstīt vi
su un kā grib, zinot, ka tas netiks 
ļauni izmantots. 

A. Zaķe: - Ari par savu vīru -
profesoru Juri Zaķi - esmu allaž brī
nījusies. Gan mājās, gan viesībās 
viņš allaž viegli kontaktējas ar cil
vēkiem, nekad neaizskar citus. 

J. Zaķis: - Ja man ir jāraksturo 
dzīvošana ar Anitu, tad varu teikt, 
ka attiecību pamatā ir liels vieglums, 
miers. Viņa ir ļoti jauka. 

A. Zaķe: - Juris kā fiziķis ir gājis 
tālāk un kļuvis ari filozofs. Tas ir in
teresanti un skaisti. 

- Kā bija ar filmēšanu un grā
matas tapšanu? 

A. Zaķe: - Bēniņos mums ir krā
tuve. Interesanti bija pārlūkot: gan 
fotogrāfijas, gan grāmatas. Tur gla
bājās ari vecās padomju laika grā
matas. Es nevaru tās izmest ārā. Dc 
pa laikam gribas paskatīties un salī
dzināt, kā raksta tagad. Bieži vien 
neko daudz neatšķiras. Piemēram, 
likumdošana. Tur tikai atsevišķos 
punktos mazliet mainās daži vārdi. 

- Ko vēlaties teikt par jaunie
šiem, kuri pārjums gatavoja fil
mu un rakstīja grāmatu? 

J. Zaķis: - Anda Zvingule ļoti cī
tīgi strādāja un centās iedziļināties 
mūsu stāstījumā. Brīnos, cik labi vi
na uztvērusi dažādas nianses. Ari 
Jurim Milleram vēlam to labāko. 

A. Zaķe: - Viņš ir interesants sa
runu biedrs. 

Cerot uz ielūgumu "Zaķīšu pirtiņā", 
visu "UA" kolēģu vārdā -

MĀRA SADOVSKA 



OTRDIENA, 12. DECEMBRIS, 2000. GADS 
universitātes 

avīze 5 
IEPAZĪSIMIES 

"Es daru to, kas man patīk!" 
Cilvēks, kas daudz smaida. 

Pirmajā brīdī rodas priekšstats, 
ka viņš tāds nenopie tns un 
draisks puisis vien ir, bet patiesī
bā - nopietns, gudrs un visādi ci
tādi slavējams cilvēks. Un ne jau 
bez pamata. Viņš ir 4. kursa stu
dents, kas veiksmīgi apvieno mā
cības matemātikas, fizikas un da-
torikas nodaļā. Viņš ir fizikas sko
lotājs Rīgas 1. ģimnāzijā. Viņš 
darbojas LU Polimēru mehānikas 
un Matemātikas un informātikas 
institūtā. Viņš spēlē bridžu Viņš 
ceļo. Viņš ir MĀRIS VALDATŠ. 

- Zināšanas ir pirmais vilinā
jums, ar kuru velns iekārdināja 
cilvēku. Kas tevi iekārdināja iz
vēlēties studijas fizikas, mate
mātikas un datorikas nodaļā? 

- Matemātika un fizika man labi 
padevās jau skolas laikā. Piedalījos 
olimpiādēs un visādās tādās lietās. 
Esmu bijis pasaules olimpiādē fizikā. 
Ari matemātikā. Datori tajā laikā in
teresēja mazāk. Droši vien ari vecā
ki ir ietekmējuši. Viņi abi ir beiguši 
fizmatus... Tagad Universitāte pie
dāvā iespējas klausīties to, kas man 
patīk, un es eju un klausos. 

- Kādēļ izvēlējies trīs studiju 
programmas vienlaikus? 

- Oficiāli es mācos vienā - datori-
ķos. Tagad tur esmu 4. kursā un ce
ru šogad pabeigt Fiziķos un mate
mātiķos es apmeklēju lekcijas, bet 
oficiāli tur neskaitos. Es vienkārši pa
skatos, kuri priekšmeti man patīk, tad 
eju un attiecīgi klausos. Jā, rakstu ari 
mājas darbus, lieku eksāmenus. Tas 
nav tā, ka darītu to visu tikai diploma 
dēļ. Tas viss mani patiešām intere
sē. Skolas laikā viss bija it kā kopā, 
bet Universitātē tas šausmīgi spe
cializējās. Nu, un man negribējās tik 

ļoti specializēties. Gribējās paturēt vi
su kopā. Tādēļ tagad, ak lekcijas es 
varu, tik noklausos. Mēģinu tur dzir
dēto neaizmirst. 

- Zināšanām nav nekādas vēr
tības, ja citi nezina, ka tu zini... 

- Es strādāju. Ja tev vajag nopel
nīt naudu, ir jāmāk sevi parādīt, jo 
citādi... Neviens nemaksā tikai par 
to, ka tu kaut ko zini. Maksā par to, 
ka tu kaut ko ari izdari... 

Matemātikas un informātikas in
stitūtā es nodarbojos ar plānu skait
ļošanu. Tas ir saistīts ar zinātni. Da
tori, matemātika - abas šīs lietas man 
ir saistošas. Vēl darbojos ari otrā -
Polimēru mehānikas institūtā. Tur es 
modelēju materiālus, kaut kādas 
funkcijas, daru visādas tādas lietas. 
It kā esmu ari fizmatu studentu paš
pārvaldē. Tagad gan tam sanāk tā 
mazāk laika. Vēl es diezgan daudz 
spēlēju bridžu, ari volejbolu. It kā, ja 
tā paskaita, kopā sanāk baigi daudz! 
Nezinu pat, kā to visu varu savilkt 
kopā... Cenšos jau pagūt pēc iespē
jas vairāk. 

- 4. kursa izlaidums, kas pēc 
tam? 

- Droši vien turpināšu mācīties 
maģistrantūrā. Pēc tam doktorantū-
rā. Nopietni! Es spēju sevi iztēloties 
kā nākamo mācībspēku. Patiesībā es 
strādāju ari skolā - mācu bērniem fi
ziku. Tā ir Rīgas 1. ģimnāzija, 11. un 
12. klase. 

- Kā viņi tevi uztver? 
- Ir jau tā... grūti. Bet es nezinu, 

kā viņi uztver citus skolotājus. Es šo 
pašu skolu pabeidzu pirms gadiem 
četriem, tā ka liela daļa skolotāju tur 
ir vēl tie paši. Man tur ir jābūt trīs 
reizes nedēļā. Ne pilnas dienas, bet 
kaut kādas noteiktas stundas. Prin
cipā viņi ir forši, jautri bērni. Mēs jau 
bijām tādi paši... Kad es beidzu 12. 

klasi, viņi mācījās kādā 8. klasē. Tajā 
laikā es tādus sīkos vēl nepamanī
ju... Tagad brīvi lieku viņiem gan 
desmitniekus, gan vieniniekus. Es 
paskatos: ir - nav, un atzīme pēc no
pelniem. 

- Kāpēc tu nestrādā kādā fir
mā? 

- Varētu jau, bet kas tad strādās 
skolās... Es lepojos ar savu skolu! 
Tā ir viena no manām interesēm, tai 
ir nozīme. Es neesmu pārliecināts, 
ka darīšu to visu mūžu, bet šobrīd 
man patīk paskatīties, vai es kaut ko 
tādu varu vai ne. Tagad jau katram 
datoriķim ir iespēja strādāt firmā un 
pelnīt baigo naudu. Daudzi kursa-
biedri tā ari dara un tiešām daudz 
ari nopelna. Es visās savās dar
bavietās īpaši daudz nenopelnu, 
bet... es daru to, kas man patīk. 

- Kas ir tavu zināšanu do
pings - interese vai apziņa, 
ka par to, kaut ari rninimāli, 
bet samaksās? 

- Interese, kas tur īsti ir. Māco
ties aizvien vairāk var uzzināt un 
arvien vairāk ari kļūst nezināmā. 
Tā šī pasaule ir uzbūvēta. Zinu, ka 
citi mācās tikai tādēļ, lai iegūtu dip
lomu. Datoriķos tas ir it sevišķi. Ir 
cilvēki, kas lekcijās vispār nepa
rādās. Viņi atnāk uz sesijām un 
tad mēģina visu kaut kā nokārtot. 
Lai tikai dabūtu "ieskaitīts". Lai vi
ņus nepaņemtu armijā. Lai beigās bū
tu diploms. Runājot par mācībām un 
darbu, datoriķos jau 2. kursā visi strā
dā. Kad es uzsāku mācības, studenti 
strādāja kādā 3., 4. kursā. Tagad, man 
liekas, daudzi strādā jau skolā. Ir jā
māk to visu savienot. Tas dzīvē no
der. Ja to var, tad es darbu vērtēju 
tikai pozitīvi. 

- Tev noteikti nav sveša banā
lā frāze "laiks ir nauda". Kā ir 

iespējams nopelnīt ta
vu laiku? 

- "Aizejam uzspēlēt 
kārtis" der noteikti. Nu 
visādi jau var. Es lasu 
grāmatas, klausos mūzi
ku. Iekārdināt mani var 
gandrīz ar visu, ja vien 
tas ir interesanti. Ja tas 
nav... Es nezinu... Aiz
iet pasēdēt uz krogu va
rētu būt viens no nein
teresantākajiem. Citādi 
ir ar piedalīšanos pārgā
jienos, kaut kādiem iz
braukumiem. Tad inte
resantā sanāk daudz 

vairāk. 
Pagai

dām es 
v i s d r ī 
zāk dzī
voju mir
klim. Ne
zinu, vai 
tas viss, 
ko es ta
gad da
ru, man 
dzīvē no-
d e r ē s , 

bet man tas patīk. Lielākā daļa tas ir 
paša priekam. Mans mērķis nav labi 
dzīvot, nopirkt jaunu mašīnu vai aiz
braukt uz Ameriku... 

- Tu un studijas ārzemēs - cik 
tas ir reāli? 

- Reāli. Ja Latvijā nav ko darīt, tad 
sanāk aizbraukt ari uz ārzemēm. Es
mu daudz braukājis pa pasauli. Zinu, 
kā cilvēki tur dzīvo. Mācījies ārze
mēs vēl neesmu, bet, ja es meklētu, 
tādas iespējas noteikti būtu. Tikai... 

man nav sapnis mācīties ārzemēs, 
drīzāk pretēji - palikt kaut kur šeit. 
Man liekas, ka daudz vieglāk ir aiz
braukt prom nekā palikt šeit... 

- Nobe igumā, k a s t e v kā 
studentam ir LU? 

- Universitāte man ir tas pats, kas 
agrāk skola. Man liekas, ka es to ne
kad neesmu uztvēris citādāk. 

- Skola bija obligāta... Cik ob
ligāta tev ir Universitāte? 

- Ja man no rīta ļoti nāk miegs, es 
tomēr mēģinu piecelties un aiziet uz 
Universitāti. Gadās, protams, ari sva
rīgākas lietas... 

Bija "Arsenāls" septembri, un es 
paņēmu akadēmisko nedēļu. Man 
liekas, ka tajā nedēļā es neaizgāju 
ne uz vienu no lekcijām. Toties biju 
uz vairāk par desmit labām filmām... 

- Kam un ko tu atvadoties gri
bētu novēlēt? 

- Visiem tiem, kas kaut ko cenšas 
darīt - lai jūsu būtu vairāk! 

GITA LIEPIŅA 

" T E R R A " - j a u n s z i n ā t n i s k s ž u r n ā l s L U 
Iznācis jau 3. populārzinātnis

kā žurnāla 'Terra" numurs. Par 
tā saturu, iespējām uz sarunu ai
cināju izdevuma galveno redak
toru Dr. paed. ELGONI VILKU. 

- Kā jūs raksturotu žurnālu, 
tā saturu, mērķi? 

- Mēs savu koncepciju esam mē
ģinājuši definēt uz vāka: saistoši par 
dabaszinātnēm un tehnoloģijām. Mēs 
lielā mērā dzīvojam tennovidē, un tā 
nosaka dzīvi arvien vairāk. Tehnovi-
de un dabas vide, kas mainās tās ie
spaidā - tas viss ir plašs, komplekss 
problēmu loks. Ir gan sasniegumi, gan 
ari to radītās problēmas. Man pašam 
gribētos, lai žurnālā būtu skatījums ko
pumā uz to visu, lai gan pārsvarā, pro
tams, raksta konkrētas nozares spe
ciālists. Cenšamies piesaistīt autorus, 
kas cenšas uz visu paraudzīties ko
pumā. 

Par žurnālu jokojot varētu teikt, ka 
tas ir "Zinātnes un Tehnikas" un 
"Scientific American" krustojums. 

- \&i, veidojot "Terra", ņēmāt 
vērā ārzemju kolēģu pieredzi? 

- Jā. Domājot par žurnāla vizuālo 
veidolu un materiālu izvietojumu, mēs 
rūpīgi pētījām daudzus ārzemju izde
vumus, kas bija pieejami - "Scientific 
American", "Popular Science", "New 
Science". 

No ārzemju izdevumiem man pa
šam šķiet saistošs "Popular Science", 
kas iznāk reizi mēnesī. To varētu ie
teikt ari visiem angliski lasošiem stu
dentiem. 

- Kas bija žurnāla idejas au
tors? 

- Tas bija Vitolds Grabovskis. Viņš 
pats strādājis dažādos virzienos, tai 
skaitā ari biznesā, un guvis panāku
mus. Piedalīšanos "Terra" izveidē 
viņš formulējis tā, ka vēlējies ari kaut 
ko radošu dvēselei. Vitolds Grabov
skis sastapās ar apgāda "Lielvārds" 
vadītāju Aivaru Gribustu,, tad viņi 
pieaicināja mani un pārējos. Šīgada va

sarā žurnāls tapa idejiski, un septem
bri iznāca jau 1. numurs. 

Redakcijā ir dažādu zinātņu noza
ru pārstāvji, pārsvarā Universitātes 
cilvēki. Ķīmija, bioloģija, vides zinātne 
- šīs šobrīd ir tās pārstāvētākās. 

- Šo žurnālu atbalstījusi Uni
versitāte... 

- Universitāte ir "Terra" izdevēja. 
Sākumā līdzekļus žurnālam atvēlēju
šas gan Universitāte, gan Zinātņu aka
dēmija. Ir doma, ka nākotnē, palielinot 
tirāžu, žurnāls spēs pats sevi pilnībā 
uzturēt 

- Vai žurnāla apjoms tik plašai 
tēmai kā zinātne ir pietiekams? 

- Manuprāt materiālu ir daudz un 
varētu rakstīt vairāk Pagaidām tas ir 
finansiālo resursu jautājums. Ja izde
vumam izdosies iekarot savu vietu, 
popularitāti Latvijā, tad tas noteikti 
kļūs krāsaināks, biezāks. 

- Vai žurnāls ir saprotams ari 
cilvēkam, kas nav tieši saistīts ar 
zinātni? 

- Pēc pirmajām atsauksmēm var 
spriest ka lasītājs nav tikai cilvēks, 
kurš saistīts ar dabaszinātnēm. Viņš 
var strādāt, var studēt pavisam citās 
jomās, galvenais, lai izdevumā aplū
kotie jautājumi interesētu. Vidējais la
sītājs varētu būt vecāko klašu skolēns, 
students vai arī kāds, kam ikdienā ir 
saskare ar zinātni, ir interese. 

Nākamgad plānojam veikt aptauju, 
tad ari konkrētāk zināsim, kas 'Ter-
ru" lasa vairāk. 

Mēs ļoti labprāt sagaidītu dažādus 
lasītāju jautājumus, ko īsti viņi vēlas 
uzzināt. Ir specifiskas jomas, par ku
rām atbildi varētu sniegt tieši mēs. 

Žurnālā publicējam ari studentu zi
nātniskos darbus; katrā numurā ir 
kāds viņu darbs. Nākamgad plānojam 
publicēt skolēnu darbus, kas izstrā
dāti skolēnu zinātnisko lasījumu ietva
ros. 

- Vai "Terra" atspoguļo zināt
nes kopējo ainu šobrīd Latvijā? 

- Dgstošākā laikā, šķiet tādu ainu 

izdosies izveidot Plānojam pārstāvēt 
dažādu zinātņu nozaru lielākos sasnie
gumus. Salīdzinot ar kādu dienas avī
zi, mēs varam rakstīt mazliet specifis-
kāk. Žurnālam raksta visdažādāko zi
nātņu nozaru speciālisti, kuri gan labi 
orientējas šībrīža savas nozares situā
cijā, gan ari paši devuši tajā savu ie
guldījumu. 

Svarigi, lai materiāls būtu intere
sants lasītājiem Decembra numurā, 
šķiet varētu saistīt materiāls par ugu
ņošanu - ne vien tas, kā tā izskatās, 
bet ari kā praktiski notiek. 

- Vai materiālu žurnālam ņe
mat ari no Krievijas? 

- Internets ir pats aktuālākais 
veids, kā iegūt informāciju, un, ja tur 
parādās interesantas ziņas, tās ari tiek 
atspoguļotas. Kaut vai, piemēram, zi
ņa par ātrās ēdināšanas restorāna re
klāmām uz Krievijas raķetēm Iespē
jams, ka papildus mums vajadzētu pie
vērst uzmanību ari Lietuvas un Igau
nijas zinātnes notikumu aprakstam. 

Par aktuālo informāciju - žurnāla 
specifika ir tāda, ka šī informācija ne
būs zaudējusi savu aktualitāti ari pēc 
mēneša. 

- Vai moderno tehnoloģiju 
straujajai ieviešanai jūs redzat ti
kai pozitīvo pusi? 

-Jā, esmu optimists. Manuprāt, no 
cilvēka paša ir atkarīgs, kā viņš šīs 
tehnoloģijas izmantos. Tehnoloģija pati 
par sevi nevar būt kungs, tā var būt 
tikai kalps. Manuprāt tā atvieglo dzī
vi. 

Ari tādi jautājumi kā globālā sasil
šana un ierobežotie resursi ir risinā
mi. Jautājums - kā ir ar cilvēku labo 
kolektīvo gribu... 

- Vai uz zinātnes pašreizējo si
tuāciju mūsu valstī raugāties tik
pat optimistiski? 

- Zinot, ka zinātnei Edzekļi tiek sa
mazināti, tie tiek novirzīti zinātnisko 
projektu administrēšanai, nevis zināt
nisko darbu veikšanai... Zinātnes fi
nansējuma ziņā esam vienā no pēdē

jām vietām Eiropā. Ja arvien vairāk 
turpināsies darbaspēka aizplūšana uz 
ārzemēm, perspektīvas nav nekādas 
spožās... 

- Vai jūs sadarbojaties ar visām 
Universitātes struktūrām, kur 
"notiek" zinātne? 

-Jā Plānojam ari pusgadu uz priek
šu tā, lai būtu aptverta lielāka daļa Uni
versitātes struktūrvienību, ar laiku ari 
citu augstskolu. Latvijā ir daudz spe
ciālistu, kas spēj populāri un saistoši 
uzrakstīt par saviem pasaulē veikta
jiem pētījumiem. 

- Vai jums ir sadarbība ar ār
zemju zinātniekiem? 

- Burtiskā veidā - nē. Mēs izman
tojam dažādas publikācijas. Konkrēti 
decembra numurā būs materiāls par 
sniega kristāliem, tas tapis sadarbības 
rezultātā Intemeta lappusēs ar cilvē
ku no ASV 

- Vai "Terra" šobrīd ir vienīgais 
populārzinātniskais žurnāls Lat
vijā? 

- Gandrīz. Es negribētu aizmirst 
žurnālu "Zvaigžņotā Debess", kurš il
gu laiku bija vienīgais, kas atspoguļo
ja dažādas aktualitātes fizikā, mate
mātikā. 

- Vai žurnāls būs redzams ari 
Internetā? 

- Tāda doma ir. Viens no varian
tiem, ka Internetā varētu parādīties 
iepriekšējie numuri, otrs - ja 'Terra" 
kļūs par on-line izdevumu, materiāli 
varētu būt ari par maksu. 

- Vai zinātniekam atliek laika 
žurnāla veidošanai? 

- Nedēļā ir septiņas dienas. Žur
nāls šobrīd man ir prioritāte. Mēs esam 
kolektīvs, kas to veido - kopā to izdarīt 
ir vieglāk. 

- Pēdējā "Terra" numurā jums 
bija kopīgs materiāls par foto
grafēšanu ar fizikas skolotāju. 
Vai jūsu intereses saistās ar foto
grāfiju? 

-Jā, fotogrāfija ir kā hobijs. Sāku ar 
melnbalto, pārgāju uz krāsaino, lai gan 

šobrīd ir radoši eksperimenti. 
Tas ari ir žurnāla princips - mazliet 

pastāstīt par dažādu lietu darbības 
principiem. 

- Esat LU Astronomijas insti
tūta pētnieks. Jums ir lieliska ie
spēja žurnālā rakstīt tieši par sa
vu tēmu... 

- Šajā ziņā cenšos sevi ierobežot 
un dot iespēju žurnālā izteikties ci
tiem. Protams, ja kosmosā ir kādi jau
numi, es cenšos lasītājiem tos piedā
vāt 

9. janvārī mūs sagaida Mēness ap
tumsums, par to būs iespējams publi
cēt attēlus janvāra numurā. Mēness 
aptumsums sāksies pulksten deviņos 
vakarā un ilgs gandrīz Edz pusnaktij. 

- Kas jauns LU Astronomijas 
institūtā? 

- Institūtam ir lieli plāni pāriet uz 
modernām novērojumu tehnoloģijām. 
Astronomijā būtiski ir iegūt labu de
bess objekta attēlu, to saglabāt un ap
strādāt. 

- Kur interesenti varētu mek
lēt žurnālu? 

- To var atrast Preses apvienības 
kioskos, "Narvesen" un "Rimi" tirdz
niecības vietās, abonēt apgāda "Liel
vārds" Informācijas centrā. 

A N D A LASE 
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Infotekas un lasītavas atklaša 
Infotēkas fondu pagaidām veido 

galvenokārt LU Bibliotēkai izdalītie 
elektronisko izdevumu obligātie ek
semplāri, bet turpmāk informatīvie 
materiāli tiks stratēģiski komplek
tēti, lai nodrošinātu LU studiju pro
grammu vajadzības un mūsu stu
dentu intereses. 

Kad ielūkojamies mūzikas ierak
stu katalogā, līdzās Riharda Strausa 
un citu klasiķu darbiem ir redzamas 
jauniešu iemīļotās rokgrupas, tau
tas mūzikas ieraksti. 

Lietotājiem ir pieejamas gan au
dio, gan videokasetes, gan kompakt
diski, ari grāmatas kopā ar kasetēm. 
Ir speciāli komplekti valodu apgu
vei. 

Strādājot ar datoru, interesenta 
rīcībā ir teksta redaktors informāci

jas ievadei un izdrukai. Infotēkas 
darbinieki gatavi sniegt konsultāci
jas informācijas meklēšanā. 

LU Bibliotēkas direktors Gunārs 
Mangulis informē, ka jaunā centra 
attīstība un pilnveide turpināsies -
iecerēts pieslēgums CD-ROM ser
verim, plānota izglītojošo program
mu apguve caur satelītu TV, būs ie
spēja organizēt videokonferences, 
dažādus mācību kursus, paredzēts 
iegādāt digitālo pavairošanas iekār
tu. 

Visu modernāko tehnoloģiju un 
iekārtu izmantošana ļaus būtiski pa
plašināt lasītājiem piedāvāto servi
su klāstu, nodrošināt katram inte
resentam universāla informācijas 
pakalpojuma ieguves iespējas, kas 
ir svarīgi valsts pārejas posmā uz 

informācijas sabiedrību. 
Līdz ar to Infotēka arvien vairāk 

kļūs par vietu, kur, saskaroties ar 
vismūsdienīgākajām tehnoloģijām, 
ikviens varēs iegūt gan jaunas zi
nāšanas, gan informāciju, mācīties 
valodas, klausīties mūzikas jaunu
mus. Informācijas tehnoloģiju straujo 
attīstību šobrīd grūti prognozēt. 

Durvis vērusi ari tiesību zinātņu 
lasītava un abonements, kur īpaši 
daudz noderīgas literatūras varēs 
saņemt Juridiskās fakultātes stu
denti. 

LU Bibliotēka ir pateicīga fakul
tātes vadībai par sniegto atbalstu jau
nās lasītavas un abonementa iekār
tošanā. 

VUAAPINITE 

Grāmata par Latvijas ekonomiku 

22. novembri Latvijas Uni
versitātes Mazajā aulā notika 
g r ā m a t a s "LATVIA E N T E 
RING XXI CENTURY: Econo
m i c s , F i n a n c e , I n t e g r a t i o n " 
prezentācija. 

So grāmatu sastādījis autoru ko
lektīvs - Roberts Zīle, Irīna Steinbu-
ka, Remigijs Počs, Juris rCrūmiņš, 
Helmūts Ancāns, Uldis Cērps, Ju
ris Vīksniņš. Izdevums ir angļu va
lodā, to finansiāli atbalsta Eiropas 
Komisijas delegācija Latvijā. 

Prorektors Juris Krūmiņš, atklā
jot prezentāciju, uzsvēra, ka lielākā 
daļa grāmatas autoru ir Universitā
tes pasniedzēji un tas ir simboliski. 

Rektors Ivars Lācis atzina, ka 
grāmatas saturs būtībā attiecas uz 
Latviju, kas atrodas jau XXI gadsim
tā. Tas liecina, ka autori bijuši mobili, 
dinamiski. 

Tēmas, kas skartas šajā darbā, ak
tuālas ikvienam no mums. Rektors 
izteica cerību, ka šī grāmata kārtējo 
reizi pierādīs Universitātes kolēģu 

spējas un būs labs stimuls darbībai 
nākotnē, lai XXI gadsimtā mēs ieie
tu ar paceltu galvu, nevis kā viena 
no nabadzīgākajām Eiropas valstīm. 

Grāmatas autoriem rektors no
vēlēja iegūt pēc iespējas daudz 
doktorandu minētajās tēmās. 

Saeimas deputāte, Saeimas bu
džeta komisijas priekšsēdētāja Aija 
Poča izteica gandarījumu, ka beidzot 
mums ir tāds izdevums, kurā aka
dēmiķi ieskicējuši virzību nākotnē. 
Viņa izteica cerību, ka ar gadiem šī 
grāmata nezaudēs savu nozīmību un 
nebūs arī pēdējais šāda veida 
darbs. Aija Poča visiem novēlēja ra
došu veiksmi. 

Grāmatas autore un galvenā re
daktore, Universitātes profesore In-
na Šteinbuka atzīmēja, ka, lasot šo 
darbu, jāpatur prātā trīs atslēgvārdi 
- nepārtrauktība, konsekvence un 
uzticība. Viņa atgādināja, ka pagāju
ši desmit gadi kopš neatkarības at
jaunošanas valstī un visi šie gadi ir 
ietverti grāmatā. Autorus apvieno 
ideja par Latvijas integrāciju pasau
lē. 

Inna Šteinbuka uzsvēra, ka viņi 
ir profesionāļi, kā ari pateicās vi
siem, kuri palīdzējuši tapt šim dar
bam, to finansiāli atbalstījuši. 

Profesors Remigijs Počs pastās
tīja, ka pirmā grāmatas versija tika 

sagatavota 1998. gada vasarā, pub
licēta tā tika gadu vēlāk. Domājot par 
saturu, tika spriests, ka tajā vispirms 
jābūt ekonomiskās sistēmas novēr
tējumam, Latvijas ekonomikas ten
denču analīzei, jābūt ari salīdzināju
mam ar citām Eiropas valstīm. 

Profesors uzsvēra, ka jaunā grā
mata ir būtiski pārstrādāta, tajā ir 
daudz aktuālas analīzes. 

Remigijs Počs izteica cerību, ka 
šis izdevums būs interesants un no
derīgs kolēģiem zinātniskajā, prak
tiskajā darbā. 

Grāmatas līdzautors Uldis Cērps 
atzīmēja - ja cilvēks ir atradis laiku 
rakstīt par Latvijas integrāciju Eiro
pā, tā ir laba zīme. Būtiski ir pašiem 
stāstīt par sevi, par virzību. 

Šāda darba izdošana nav iedomā
jama bez atbalstītājiem, teica Cērpa 
kungs un pateicās visiem tiem, bez 
kuriem projekts nebūtu realizēts. 

Grāmatas publikācija angļu valo
dā ir nozīmīga, jo tā Eiropā var uzzi
nāt vairāk par Latviju. 

Nacionālā medicīnas apgāda di
rektore Anita Kamenščikova iztei
ca pateicību visiem projekta atbal
stītājiem un uzsvēra, ka viss darbs 
saistīts ar nākamo paaudzi; šī doma 
ietverta ari grāmatas noformējumā 
- zvaigžņu aplī ar bērnu attēliem. 

Grāmata ir analītisks materiāls 

Svētki Bibliotēkzinōtnes un informācijas zinātnes nodaļā 
30. novembri Latvijas Uni

versi tātes Filoloģijas fakultā
t e s Bibliotēkzinātnes un infor
mācijas z inātnes nodala svinē
ja mazus s v ē t k u s - pārcelša
nos uz jaunām telpām. Pārcel
šanās not ika turpat , nodaļas 
līdzšinējā mājvietā - Visvalža 
ielā 4a - no otrā stāva uz pir
mo. 2000701 . ak. gada rudens 
semestrī ar fakultātes gādību 
nodala teritoriāli ir paplašinā
jusies . Līdzšinējais 230 . kabi
nets , kurā 19,5 m 2 mitinājās 10 
docētāji (2 m 2 uz v ienu pasnie
dzēju!), t iek nomainīts uz 104. 
un 105. kabinetu, kopā 68 m 2 . 

Lai dalītos priecīgajā notikumā, 
pārrunātu paveikto un darāmo bib
liotekārās izglītības laukā, uz cie
mošanās pēcpusdienu tika aicinā
ti Bibliotēkzinātnes un informāci
jas zinātnes nodaļas bijušie docē
tāji, stundu pasniedzēji, Universi
tātes un fakultātes vadība, kolēģi 
bibliotekāri. 

Vēsturiski šī pārvākšanās nozī
mē atgriešanos, tikai jaunā kvali
tātē, jo nodaļas pirmā atrašanās 
vieta (viens rakstāmgalds Žurnā
listikas nodaļā) bija tieši 105. tel
pā. 

Bibliotēkzinātnes un informāci
jas zinātnes nodaļa dibināta 1947. 
gadā - toreiz Bibliotēkzinātnes un 
bibliogrāfijas katedra. Pirmais va

dītājs - Kārlis Egle, bibliogrāfs, li
terāts, kritiķis, tulkotājs. Šobrīd sa
gatavoti 1712 bibliotēku un biblio
grāfijas speciālisti, t. sk. 153 so
ciālo zinātņu bakalauri un 94 so
ciālo zinātņu maģistri bibliotēkzi-
nātnē un informācijā. Patlaban no
daļas realizētajās bakalaura un ma
ģistra studiju programmās studē 
245 akadēmiskā grāda pretenden
ti. Abas programmas akreditētas 
1997. gada rudenī. 

2000. gadā konkurss piedāvā
tajās programmās bija: bakalaura 
programmā - 4, maģistra program
mā - 1,5, doktorantūras program
mā - 5. 

Pētniecības jomā docētāji un 
studenti darbojas bibliotēkzināt
nes, grāmatzinātnes, informācijas 
un bibliogrāfijas virzienos. Ļoti no
zīmīgs notikums bija bibliotēkzināt
nes iekļaušana Latvijā pastāvoša
jā zinātņu kanonā, jo ļāva atklāt 
doktorantūras programmu. Kopš 
1999. gada šajā programmā aktīvi 
studē jau pieci nākamie bibliotēk-
zinātnieki un, kā mēs ceram, ari 
potenciālie docētāji. Bibliotēkzi
nātnes tiesību atzīšana rosinājusi 
ari pārējos - drīzumā trīs docētāji 
aizstāvēs disertācijas. 

Nodaļas mērķis - sagatavot aka
dēmiski izglītotus, jaunajām infor
mācijas un bibliotekārās vides pār
maiņām atvērtus , komunikablus 

bibliotēku un informācijas pētnie
kus un speciālistus, kas sekmīgi 
spētu veikt gan zinātnisko darbu, 
gan profesionāli darboties bibliote
kārajā un informācijas vidē. Baka
laura un maģistra programmas ir 
veidotas tā, lai akadēmiskā grāda 
ieguvēji varētu veikt ari profesio
nālos pienākumus bibliotēkās un 
informācijas iestādēs. 

Nodaļai ir labi kontakti ar kolē
ģiem Lietuvā (Viļņas universitā
tes Komunikāciju fakultāte), Liel
britānijā (Lafboro universitātes In
formācijas zinātnes fakultāte), Dā
nijā (Dānijas Karaliskā Bibliotēk
zinātnes un informācijas zinātnes 
augs t sko la ) , Is landē ( Is landes 
Valsts universitātes Sociālo zināt
ņu fakultāte), Zviedrijā (Borosas 
universitātes Informācijas zināt
nes un bibliotēku fakultāte). 

Docētāji piedalās starptautiskos 
un Latvijas mēroga ar bibliotēkzi-
nātni un informācijas zinātni sais
tītos projektos, gatavo un izdod 
nodaļas zinātniskos rakstus ("Bib
liotēka un sabiedrība"), monogrā
fijas un mācību līdzekļus. 

Kopš 1998. gada nodaļas struk
tūrvienība ir Bibliotēku darbinie
ku tālākizglītības centrs, kas izvei
dots, sadarbojoties Latvijas Uni
versitātes Bibliotēkzinātnes un in
formācijas zinātnes nodaļai, Latvi
jas Nacionālajai bibliotēkai, IT 

ALISE un Bibliotēku informācijas 
tīklu konsorcijam. Centrs izvei
dots, pateicoties Sorosa fonda - Lat
vija un Atvērtās sabiedrības insti
tūta (Budapešta) piešķirtajiem lī
dzekļiem. Centra telpas saskaņā 
ar noslēgto četrpusējo sadarbības 
līgumu atrodas Latvijas Nacionā
lajā bibliotēkā Rīgā, Tērbatas ielā 
75. 

Bibliotēkzinātnes un informāci
jas zinātnes nodaļa lepojas ar sa
viem absolventiem, kas strādā va
došos posteņos bibliotēkās visā 
Latvijā, kā ari Kultūras ministrijā, 
dažādās vēstniecībās, informācijas 
centros, bankās, muzejos un citur, 
kur nepieciešama prasme atrast 
informāciju un informācijas sistē
mu un vides pārzināšana. Tas lie
cina par mūsu studentu labo saga
tavotību. 

Nodaļas būtību raksturo kāda 
mūsu studenta apgalvojums starp
tautiskajai akreditācijas komisijai: 
"Mēs esam lepni, ka studējam bib-
liotēkzinātni!" 

Bibliotēkzinātnes un 
informācijas zinātnes 

nodaļas vadītāja, 
asoc. profesore, 

Dr. paed. BAIBA SPORĀNE 

par Latvijas ekonomiku un tās at
tīstības dinamiku, sākot no valsts 
neatkarības atgūšanas līdz šodie
nai. Tās mērķis ir sniegt pasaules 
sabiedrībai - ekonomistiem, finan
sistiem, diplomātiem - redzējumu 
par Latvijas ekonomiskajām refor
mām, par Latvijas attīstību, integrā
ciju. 

A N D A LASE 

Divi profesori -
vienā izstādē 

Universitātes Bibliotēkas Re
tumu nodaļa sagatavojusi izstā
di "No LU mācībspēku pūra". Tā 
ve l t ī ta diviem izc i l iem mūsu 
augstskolas profesoriem PĒTE
RIM ŠMITAM un KĀRLIM 
STRAUBERGAM. 

Profesors Pēteris Šmits nodarbo
jās ar latviešu tautas ticējumu apzi
nāšanu, un šī viņa apcere eksponēta 
izstādē. Profesora Šmita devumu fol
kloras jomā pārstāv ari darbi "Latga
liešu pasakas", "Ķīniešu pasakas", 
kā arī "Etnogrāfisku rakstu krā
jums". Te redzam, kā savijas Pētera 
Smita daudzveidīgās zinātniskās in
tereses: gan viņa Tālo Austrumu 
pētniecība, gari t ikpat nopietna 
interese par latviešu garamantām. 

Ne mazāk bagāts darbu klāsts ir 
profesoram Kārlim Straubergam. Vi
ņa interesi par mūsu tautas gara
mantām apliecina grāmata "Latvju 
mitoloģija". Kārlis Straubergs, inte
resējoties par senajiem grieķiem un 
romiešiem, sarakstījis darbus "Jau
nākie izrakumi Itālijā", kā ari pētīju
mu "Horācijs un Augusts". Profe
sora plašās intereses literatūras vēs
turē atainojas viņa grāmatās "Vis
pārējā literatūras vēsture" un "Ro
miešu literatūra". 

VIJA API NĪTE 
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ES LASU 

Ar sendienu "smaržu" G r ā m a t a s p e d a g o ģ i j a 
Diezin vai t ik neaps t r īdams 

i r a p g a l v o j u m s , k a , z i n ā t n e i 
s trauj i a t t ī s to t i e s u n savula ik 
aktuāl iem darbiem kļūstot pa r 
vakardienu, šie sējumi izrādās 
nevienam nevajadzīgi un nevar 
izraisīt interesi . Kaut vai t ikai 
z inātnes vēs turn iek iem, ikvie
nam, k u r a m in teresē savas no
zares izpēte attīstībā. 

Senajiem zinātniskajiem apce
rējumiem piemīt sava "smarža", 
savs šarms. Ari to izpēte ļauj apjaust 
mūsu Alma mater Bibliotēkas bagā
tības. Šoreiz ekspozīcijā skatām grā
matas, kuru autori ir pirmskara Lat
vijas Universitātes mācībspēki un 
kurām ir izzinoša, vēsturiska nozī
me - literatūru medicīnā, bioloģijā, 
botānikā. 

Izstādi ievada žurnāls "Univer-
si tas", kurš ar devīzi "Zinātnei un 
Tēvzemei" ilgus gadus nācis viesos 
pie mūsu akadēmiskās saimes. Jau 
krietnu laika sprīdi šī žurnāla galve
nais redaktors ir Gunārs Cimbu-
lis, kura pašaizliedzība ļāvusi izde
vumam pastāvēt un nupat tikusi vai
nagota ar Triju Zvaigžņu ordeni. 

Iepazīstam profesora J ē k a b a 
Alkšņa apceres par Valmieras da
biskā minerālūdens ārstniecisko no
zīmi, par veselīgu dzīvesveidu. Par 
vitamīniem un to trūkuma radītajām 
kaitēm raksta profesors Augusts 
Kirhenš te ins - kā visnotaļ atzīs
tams zinātnieks. 

Šajā literatūras klāstā ir mācību 
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līdzeklis farmakognozijā, apcere par 
magonēm un opija iegūšanu. Medi
cīnas studentiem vēl tagad noderī
ga varētu būt mācību grāmata par 
mikroskopu un tā izmantošanu. 

Divdesmitajos un trīsdesmitajos 
gados visnotaļ bieži un ierasti bija 
Latvijas Universitātes mācībspēku 
ārzemju ceļojumi, izstādē eksponē
ti apraksti par Grieķijā un Itālijā ska
tīto un izpētīto - piemēram, par Itā
lijas augu valsti. 

Šāda literatūra mudina saprast 
zinātnes vēstures valdzinājumu. 

VIJAAPINĪTE 

Daudz runā par skolu refor
mu un izglītības kvalitātes uzla
bošanu. Sim t ēmu lokam veltī
tas vairākas LU Bibliotēkā jaun-
ienākušās g rāma tas . "Latvijas 
Universitātes zinātnisko raks tu" 
626.sējumā "Izglītības kvalitāte 
un vadība" izlasāmi vairāki pe
dagoģijas zinātnieku materiāl i . 
Latvija integrējas pasaules izglī
tības sistēmā, tādēļ nepieciešama 
ir m ū s u sko lu u n a u g s t s k o l u 
konkurē tspē jas uzlabošana un 
citzemju labākās pieredzes iepa
zīšana. Šai tematikai veltīts An
dra Kangro raksts "Starptautis
ki salīdzinoša izglītības pētniecī
ba un izglītības kvalitāte". 

Globālas izglītības problēmas savā 
rakstā risina Oskars Zīds - par izglī
tības politiku, tās mērķiem un uzde
vumiem, efektivitāti, analīzi un izvēr
tēšanu. 

Par vienu no personībām latviešu 
pedagoģijā - Paulu Dāli raksta Jā
nis Anspoks. analizējot Dāles uzska
tus mākslas izglītības jomā. 

Kopš Latvijas neatkarības atgūša
nas īpaši rosīgi kļuvuši mūsu valsts 
sakari ar Stedināvijas valstīm. Tur 
sasniegtais noder ari mums. Par to ma
teriālā "Latvijas skolu attīstības analī
ze, izmantojot ziemeļvalstu pieredzi" 
stāsta Dana Celma. 

Un vēl kāds materiāls par mūsu 
skolu sistēmu starptautiskā apritē -
Andreja Geskes raksts "Latvijas vi
dusskolēnu matemātikas sasniegumi 
starptautiskā skatījumā": par mūsu 

izdlniekiem - olimpiāžu uzvarētājiem 
kuri sīvā konkurencē pierādījuši, ka 
ir labākie. 

Iznākusi 'Tedagoģija studentu 
skatījumā" - Rīgas pedagoģijas un 
izglītības vadības augstskolas studentu 
pētnieciski metodisko rakstu 2.krā-
jums, kurā vairākas tematiskas sada
ļas: par saskarsmes kultūru, par pa
saulslavenā komponista Kārla Orfa 
pedagoģisko uzskatu sistēmu... īpa
ša un visai apjomīga nodaļa veltīta ro
taļu lomai bērnu dzīvē: saistoši raksti 
par bērniem un lellēm, par emocionā
lo jūtīgumu kā bērna personības īpat
nību. 

Grāmatā citēts Zentas Mauriņas 
aforisms "Radīšana - vislabākā atgrie
šanās no ciešanām". To var uztvert 
kā rakstnieces dzīves devīzi. Atraz
damās nelabvēlīgos apstākļos, viņa ra
dīja būtiskas vērtības. Piekalta pie in-

PIELŪGTA UN PELTĀ 

valīdu ratiņiem, Mauriņa apceļoja Ei
ropu un par svešzemju kultūras pa
sauli prata pastāstīt aizraujoši.Tā, ka 
sajūtama autores personības klātesa
mība. 

Pēckara Zviedrijā Mauriņa pārpā
rēm izbaudīja bēgles sūro likteni. Lab
klājības zemē rakstniece neiedzīvo
jās, asi uztvēra zviedru sabiedrības 
ēnas puses: pārlieko pragmatismu, 
neiejūtību, labi paēduša neprasmi vai 
nevēlēšanos saprast grūtdieni. Zen
ta Mauriņa juta ignoranci no pašas tau
tas brāļiem trimdā, un tas sāpēja vis
vairāk. 

Visu mūžu rakstniecei - filozofei 
augsts palika prasību slieksnis tiklab 
pret sevi, kā citiem. "Jo augstāk kāds 
stāv, jo tīrākai jābūt tā dzīvei," rakstīja 
Zenta Mairriņa, domājot ne tikai par 
cilvēka sabiedrisko, bet vēl vairāk -
par sirds, dvēseles stāvokli. 

Kā cilvēks, kurš uzskatīja, ka "inte-
liģentums nav šķirams no demokrāti
jas", Zenta Mauriņa patiesi iestājās 
par dažādu tautu cilvēku un kUtūru 
sadraudzību, par tautu draudzību šo 
vārdu īstenajā nozīmē. 

Ingrida Sokolova savā monogrāfijā 
raksta par gara cilvēkiem, kuri saistī
juši Zentas Mauriņas uzmanību: par 
vācu un krievu literatūras klasiķiem, 
par mūsu pašu Jāni Poruku un Frici 
Bārdu, analizē vienu no Zentas Mau
riņas izcilākajiem veikumiem - romā
nu "Dzīves vilcienā". 

Grāmatu apskatu veidojusi 
VUAAPlNrrE 

KONKURSS 

I "Jumava" iesaka 
Kā j a u i e r a s t s , " J u m a v a " 

piedāvā iepazī t ies a r in te resan
t ā m u n noder īgām g r ā m a t ā m . 

Vai jums sirdī jau ir Ziemassvēt
ku un Jaungada gaidīšanas prieks? 
Ziemassvētki ir klusi, mīļi un gaiši, 
parasti mierīgi pavadāmi, toties -
Jaungada balles!... Lai tās kļūtu vēl 
krāšņākas un interesantākas, ie
skatieties un padomu smelieties Ju-
mavas jaunajā SPĒĻU GRĀMA
TĀ! 

Tajā ietvertas spēles brīvā daba 
un telpās, spēles pulkā, kopā ar bēr
niem vai šaurā draugu lokā, kā ari 
spēles rosīgam prātam un vingram 
ķermenim, asprātīgas idejas ķīlu iz
pirkšanai un skaitāmpanti. 

Ieskatīsimies dažās ķīlu izpirk
šanas idejās: 

1. Ķīlas īpašniekam pašam sevi 
jānorāj. 

2. No katra dalībnieka izlūgties 
par kaut ko piedošanu. 

3. Nosaukt savus netikumus. 
4. Pateikt piecus melus un pie

cas patiesības. 
5. Ar žestiem un mīmiku pastās

tīt kādu notikumu. 

Ja esam krietni paspēlējušies, 
vajadzētu mierīgāk atpūsties, un 
kas gan var būt labāks par iegrim
šanu aizraujoša romāna notikumu 
virpulī. 

Jaunākais "Jumavā" izdotais -
Iza-belas Aljendes sestais romāns 
FORTŪNAS M E I T Ā kas kārtē
jo reizi apliecina autores stāstnie-
ces talantu. I. Aljende ir viena no 

izcilākajām Lat īņamer ikas 
rakstniecēm, kuras darbi tulkoti 
vairākās pasaules valodās un tiek 
ekranizēti. Ari šim darbam, tāpat kā 
iepriekšējiem, raksturīgs sazarots, 
intriģējošs sižets un ko
lorītu varoņu 
plejāde. 

Darbība 
risinās Čīlē 
d e v i ņ p a d 
smitā gad
simta vidū 
Galvenā varo
ne Elīza ir atra-
dene , kas at
stāta pie bagātu 
angļu nama, ku
rā tiek uzaudzina 
ta. Viņa iemīl na
badzīgo puisi Žoa 
kinu un pretēji au
džuvecāku gribai 
seko viņam uz Kali-
forniju mežonīgajos 
zelta meklētāju ceļos. 

Vērtīga grāmata, ko derētu izla
sīt katram latvietim - ČETRI DIŽI 
ZEMGALIEŠI (Latviešu rakstnie
ki un publicisti par mūsu valsts pir
majiem prezidentiem). Grāmatā ie
kļautas atmiņas, vēsturiski fakti, to 
apliecinošas fotogrāfijas, un stāstī
jumus papildina mūsu dižgaru- Rai
ņa, Aspazijas, K. Skalbes, J. Akura-
tera, V Plūdoņa, E. Virzas u.c. dze
ja. Grāmatas autori raksta: 

"Ideālu trūkums jaunatnē lielā 
mērā izskaidrojams ar pagātnes ne

zināšanu. Visi četri pirmskara Lat
vijas Valsts prezidenti bija izcilas 
personības, kuru dzīve ir paraugs, 
kā kalpot savai tautai." (Arnolds Au-
zinš) 

"Ceru, ka šī nelie
lā grāmata būs vajadzīga tiem, kas 
grib atcerēties, gan ari tiem, kam 
pagātnes aizkars paveras pirmo 
reizi." (Reinis Ādmidiņš) 

Filoloģijas studētajiem un vis
iem interesentiem noderīga būs 
"Jumavā" izdotā LU docentes Da
ces Lūses grāmata LATVIEŠU 
TRIMDAS PROZA. 

Tas ir pārskats par izcilāko lat
viešu trimdas prozaiķu devumu. 
Bez viņu daiļrades apzināšanas 
latviešu literatūra nebūtu pilnīga. 

Pēckara latviešu paaudzes it 

īpaši Atmodas gados kāri lasīja tieši 
trimdas prozaiķu darbus, lai varē
tu rast pilnīgāku priekšstatu par 
vēsturisko patiesību, jo tikai šo au
toru darbos Latvijas lasītājs var ie

pazīt bēgļu un trimdinie-
dzīves ap

stākļus un 
izjūtas. 

Autor i , 
ku ru dzī

ves un daiļ
r ades pār
skati apkopo
ji šajā grāma-
ā: A. Dzi

ļums, V. Kār-
kliņš, G. Janov-
skis, K. Lesinš, 
K. Raudive, K. 

Miķe l sone , E. 
Kalme, P. Klans, 
\ . Apse, I. Vīksna, 
)z. Sodums, R. Rī

dzinieks, G. Zariņš, 
B. Veisberga , I. 

Šķ Ķipsna. 

K o n k u r s s : 
Atbildot pareizi uz iepriekšējā 

konkursa jautājumiem, balvās "Ju-
mavas" grāmatas saņem saņem: 
Inga Paulina, S a n d r a Virza un 
Agnese Krieviņa. 

1. "Jumavā" izdotā grāmata par 
Latvijas hokeja slavas desmitgadi 
ir SARAUJ, LATVIJA! Tas autors -
Armands Puče. 

2. Dž. Lenčestera ciniski šar
mantā romāna par gastronomis-

"Vieda" piedāvā 

kām baudām un noziedzīgām tiek-
smēm nosaukums - PARĀDS 
BAUDAI. 

3 . Grāmatas PATIESĪBA UN 
METODE autors ir H. G. Gada-
mers. 

4. Dž. Ērvinga romānu AT
RAITNE UZ GADU tulkojusi ir 
Inguna Jansone. 

5. S. Dalī ĢĒNIJA DIENAS
GRĀMATAS vāka noformējumam 
izmantota S. Dalī gleznas "Delfta 
Vermēra spoks, ko var izmantot 
galda vietā" reprodukcija. 

J a u n a i s k o n k u r s s 
1. Kā sauc "Jumavā" izdoto pir

mo lietuviešu politisko šausmu 
romānu, un kas ir tā autors? 

2. Miniet pirmos četrus mūsu 
valsts prezidentus! 

3 . Kurš no mūsu valsts prezi
dentiem dzimis Lielsesavas pa
gasta Čakstes un kad? 

4. Kurš no prezidentiem dzimis 
1871. gada 12. augustā Džūkstē? 

5. Kurš no mūsu valstsvīriem 
uz jautājumu, kāpēc nav apņēmis 
sievu, atbildējis: "Es esmu appre
cējis Latviju, un ar to man pie
tiek?" 

6. 1936. gada aprīlī beidzās 
valsts prezidenta val
dīšanas laiks. 

Lai jums izdodas, jo balvas ir 
vērtīgas - grāmatas no "Jumavas"! 

Sagatavojusi ZANE STRODE 

Ari gada nogalē izdevniecība 
"Vieda" tu rp ina iepriecināt la
sītājus a r j a u n ā m g r ā m a t ā m . 

Savā ziņā unikāla ir Ingridas So-
kolovas g r ā m a t a "Zen ta Mau
riņa. P i e lūg t ā u n p e l t ā " . Diez 
vai ir kāds cilvēks, kurš spētu ap
galvot, ka zina visu par šo vienrei

zēji intelektuālo un vitālo personī
bu. Ne velti ir teikts, ka "Zenta 
Mauriņa ir cilvēks, kas nekur ne
var īsti iekļauties, ierindoties, ie
tilpt". Šī ir iespēja paraudzīties uz 
Z. Mauriņu varbūt citām acīm... Grā
mata ar savu raito valodu un inte
resanto notikumu vēstījumu gan 
par pašu rakstnieci, gan arī par vi

ņas darbiem neatstās vienaldzīgu 
nevienu lasītāju. Tā ir iespēja ielū
koties šīs sievietes dzīvē, viņas pār
domās. Jāpiemin, ka rakstniece ir 
bijusi ari mūsu pašu Alma mater 
studente. I. Sokolova tekstu lielis
ki ir papildinājusi ar citātiem no pa
šas Maur iņas d ienasgrāmatas : 
'Atskatoties uz savu personīgo dzī

vi, man jāsaka, ka es šodien sēdē
tu kā ubags ceļmalā, ja man nebūtu 
bijis dosmes uzņemties fiziskās un 
psihiskās sāpes. Liela uzdrīkstēša
nās manu dzīvi visos posmos strā
vojusi ar prieku. Dienvidus saule, 
daiļuma saule, paveiktā darba, kā 
ari draugu sirds gaišums apstaro
jis manu ērkšķaino dzīves ceļu, bet 

par to visu man bijis jāaizmaksā. 
Katrs no mums sevī nes kokli, un 
laimīgs ir tas, kura dzīve liek ska
nēt visām stīgām priekā un sāpēs. 
Nožēlojams ir cilvēks, kura kokle 
apklust, iekam tā izdziedājusi savu 
pilnskanīgo dziesmu." 

LINDA KALNIŅA 
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TEĀTRA PELE VERO 

"Visa pasaule ir skatuve. Un visi cilvēki - tikai aktieri!" 
BUT VAI NEBŪT - TADS IR JAUTĀJUMS 

Viljams Šekspīrs - Artūrs Skrastiņš, 
Džigs, g a l m a āksts - Jānis Reinis, 
Henrijs Kendels - Rēzija Kalniņa 

Es - teātra pele (pī!) 
- gan labāk izvēlos būt, 
jo kas gan cits jums pa
v ē s t ī t u par not iku
miem iz teātra dzīves? 
Pūī? Jā - kas? Puškins 
ar Ļermontovu? Šau
bos! 

Ari šoreiz vējš pūš no 
Dailes teātra (jāteic, atpūs
tās ir rožu un šampanieša 
smaržas, kas teātrī jopro
jām saglabājušās no 80 ga
du jubilejas svinībām). Kas 
tad ir jubileja bez dāva
nām? Un kas gan var būt 
lieliskāk, ja velti pasniedz 
pats jubilārs?! Tieši tā ir no
ticis, jo Dailes teātris sa
viem draugiem un ne
draugiem, cienītājiem un 
skaudējiem, pielūdzējiem 
un noliedzējiem (kā ari vis
iem pārējiem, kas neie
tilpst minētajās kategori
jās) sagatavojis iestudēju
mu - mīlestības apliecinā
jumu teātra mākslai un tās 
uzticamajiem kalpiem. Pie
redzējušais Dailes teātra 
'Buks" Kārlis Auškāps ie
studējis viena no latviešu 

dramaturģijas stūrakmeņiem, ari dai-
lēnieša Mārtiņa Zīverta lugu 
"ĀKSTS". 

Par ko ir šis stāsts? 
Par cilvēces ģēniju Viljamu Šek

spīru un visiem tiem apsēstajiem, kas 
dzīvi ziedojuši teātrim. 

Grūti iedomāties, ka vēl Šekspīra 
laikā (XVI gs. beigās) sieviešu lomas 
uz skatuves atveidoja vīrieši (lai lasī
tājs pats iztēlojas, cik apburoši daiļas 
un valdzinošas bija Džuljetas u. c. 
sirdsdāmas!). Rau, ari šajā lugā Vilja
ma Šekspīra trupas aktieris Henrijs 
Kendels (tēlo Rēzija Kalniņa vai Vita 
Vārpiņa), kas patiesībā ir sieviete, 
kas tēlo vīrieti, kas apbrīnojami reā
listiski tēlo sieviešu lomas - tu, cik 
sarežģīti! Transvestīts teātra dēļ? 
Mums - pragmatiskajiem atom-da-
tor gadsimta bērniem - to grūti sa
prast. 

Interesants ir galma nerrs Džigs 
(Jānis Reinis), kam saskaņā ar Āksta 
kodeksa 13. nodaļas 5. pantu vienī
gajam ļauts pasacīt patiesību Bet kam 
gan tā rūp? Dzīves situācija āksta lo
mā nostāda ari Viljamu Šekspīru (Ar
tūrs Skrastiņš) - savu laikabiedru ne
saprasts, sabiedrības atstumts, mīļo
tās galma dāmas, sauktas Melnā Mē
rija (Indra Briķe) nonievāts, viņš ne

pārtraukti sev uzdod mokošo "būt vai 
nebūt?". Dziļākajā būtībā ir radošas 
personības problemātiskās attiecības 
ar sabiedrību. Vai tad mūsu dienās ir 
citādāk? Ari šodien mazais pelēkais, 
utilitārais nomāc personību - brīvu, 
neordināru, citādāku nekā lielais vai
rākums. Kādēļ ES, TU, VTŅŠ, VIŅA 
ik dienu ejam uz konkrēto mācību vai 
/ un darba iestādi, vēlamies būt ma
teriāli neatkarīgi, tikt novērtēti, mī
lēti, apprecamies, atražojam (piedo
diet) sevi, izklaidējamies, sagaidām 
pensiju...? 

Tāpēc, ka tā dara visi? Iztēles, fan
tāzijas trūkums? Vai kāds ir pavaicā
jis sev, ko viņš darītu, ja nebūtu ne
viena piemēra, kas rāda, kā jādzīvo? 

Vai cilvēks nav tikai mehānisms, 
lelle, katra ar citādāku lomu šajā dzī
ves teātri? Viljams Šekspīrs teicis: 

"AR the world's a stage, 
And all the men and women merely 

players" 
("Visa pasaule ir skatuve, 
Un visi cilvēki -tikai aktieri") 

Nu, pienācis laiks nopelnīt brīvbi
ļeti divām personām (vai ari vienai, 
ja grib izgulties divos krēslos): 

• Kura aktrise ieguva Teātra Bal
vu 2000 kā gada labākā aktrise (Stella 

- "Dgu tramvajs", Jūlija - "F. Krāpa 
vēstule Jūlijai")? 

• Ar kuru no Rīgas teātriem sais
tās latviešu rakstnieka Jāņa Akura-; 
tera vārds? 

• Par ko jaunībā sapņojis kļūt bar
gais kritiķis Normunds Naumanis? 
(Pieļaujami vairāki atbilžu varianti.) 

Lūk, panākuma lauriem vainago
tie iepriekšējā konkursa uzvarētāji: 
Sanita Lubiņa, Ilze Sokolovska 
un Gunta Nespore. 

Pēc biļetēm jautāt Dailes teātra 
adrninistrācijā (tālr. 7294444). 

Neaizmirsti, ka vari sūtīt savas do
mas un pārdomas, kā ari visu, kas 
vien uz sirds. Ar vienu noteikumu -
Bdz 14. decembrim. Adrese - vecā 
("UA" redakcija vai e-pasts: teāt
ra _pele@hotmaiLcom) 

ES. 
Varu pačukstēt priekšā, ka, ejot 

uz izrādi "Āksts", labāk sēdēt pirma
jās rindās - cienā ar āboliem! 

Pī! Ar steigu, kamēr vēl neesmu 
izpļāpājusi pareizās atbildes, atvados. 

PELE 

ES DZIEDU 

| Dziedāt var arī neprofesionāļi! " J u v e n t u s " m e k l ē v ī r u s 

Tā par jauniešu kori "Dzies-
muvara" saka tā 22 gadus jau
nais diriģents AINĀRS RUBI-
KIS, kurš bez maģistra studijām 
Latvijas Mūzikas akadēmijā vēl 
ir pasniedzējs Rīgas Doma kora 
skolā un otrais diriģents slave
najā kori "Kamēr", kurā pats ari 
dzied. Šobrīd Aināru var apsveikt 
ari ar godpilno otro vietu Starp
tautiskajā kordiriģentu konkur
sā "Rīga - 2000". 

- Kāpēc "Dziesmuvaras" di
riģents esi tieši tu? 

- Patiesībā "Dziesmuvara" ir ļoti 
sens koris. Šobrīd tas ir atjaunots, tā
dēļ šis ir jauns kolektīvs, kas tikko ta
pis un patiesībā vēl top. Sākumā par 
diriģentu tika aicināts kora "Kamēr" 
virsvadītājs Māris Sirmais, bet, zinot 
viņa aizņemtību, šis projekts tika pie
spēlēts man. Kad uz noklausīšanos 
nāca pirmie cilvēki, es domāju: 
"Ārprāts, vai tiešām neatnāks ne
viens mūzikas lietpratējs?" Tad es at
skārtu, ka patiesība šī ir tā paaudze, ar 
kuru koris atkal tiks izveidots. Tas cil
vēks, kurš tagad atnāks, vēlāk varēs 
teikt: "Es šo kori atjaunoju. Es tajā 
brīdī biju kopā ar viņu." Tas nav tā kā 
aiziet uz 40-gadīgu kori, kurš kārtējo 
reizi uzņem jaunus dalībniekus. Mēs 
visi esam jauni 

- Kā notiek uzņemšana? 
- Katru otrdienu un ceturtdienu 

no pīkst 18.00 Bdz 2030 mums Rai
ņa bulvāri 19, 415. telpā notiek mē
ģinājumi. Pusstundu pirms to sāku
ma es parasti gaidu jaunos dalībnie

kus. Es noklausos viņu balss diapa
zonu un pārbaudu dzirdi. 

Ir gadījumi, kad pēc šī cilvēka brī
vas izvēles palūdzu nodziedāt vienu 
dziesmu. Par meiteņu trūkumu paš
laik nesūdzos, bet ir katastrofāls stā
voklis ar vīriem Situācija ir tāda, ka 
jauniešiem dzīvē ir citas prioritātes. 
Piemēram, atnāca uz uzņemšanu 
viens foršs čalis: "Es nenāku dzie
dāt es atnācu Edži meitenei." Prasī
ju, kāpēc gan viņš nevarētu nākt šeit 
un dziedāt "Es nevaru, man ir jāmā
cās un jāstrādā, tad vēl ir otrs darbs 
un, pasarg ' Dievs, vēl t rešais 
darbs. . ." 

- Bet reāli tā ir.. . 
- Tad man jāprasa, kad viņš atstās 

laiku sev? Vai vienā brīdī šis cilvēks 
neapstāsies un kaut kur nepakritīs -
tā uz ilgu laiku. Vienā brīdī būs "bai
gais stops". Cilvēks vienkārši saies 
sviestā". Tāpēc, ka būs tikai "skrē
jis, tāpēc, ka nebūs atpūties. Viņam 
nebūs bijis laika padomāt par sevi. 
Koris ir viena no tām vietām, kur cil
vēks varētu relaksēties, veltīt laiku 
sev. 

- Pie kādas mūzikas tu relak-
sējies ārpus kora? 

- Tas ir paradoksāli, bet es klau
sos klasisko mūziku, jo diriģents ār
pus darba grib būt pēc iespējas tālāk 
no savas mūzikas. Es nezinu kāpēc, 
bet man mašīnā un mājā skan radio 
"Amadeus" un radio "Klasika". 

- Esot tik jaunam, nav nācies 
izjust meiteņu vidū sacensību 
par diriģenta uzmanību? 

- Es nezinu.. . Es tā nevarētu 

teikt No sava viedokļa to vēl nees
mu izjutis, bet... Varbūt nāks laiks, 
un es to sapratīšu. Šobrīd, manuprāt 
tas tā nav, kaut gan jāprasa pašām 
meitenēm. 

To ari darīju, uz pāris jautājumiem 
aicinot atbildēt ari pašus koristus. 

- Kā jūs raksturotu savu diri
ģentu? 

- Ainārs ir dvēselisks cilvēks. 
Viņš māk iedvesmot dziedāt, māk iz
skaidrot kāpēc jādara tā un ne citā
dāk Viņam ir ļoti pozitīva pasaules 
uztvere. Tas, cik gaiši Ainārs māk 
paskatīties uz visām lietām, rada sa
jūtu, ka viņš domā ar sirdi. 

- Kāda bija reakcija, uzzinot, 
ka ir tik jauns diriģents? 

- Pirmajā mirklī bija pilnīgs šoks. 
Tas, ka tev priekšā nestāv onkulītis 
ar sirmiem matiem, ir pozitīvi. Ir vieg
lāk sastrādāties. Nav tā, ka tu dziedi 
un izjūti baigo respektu. 

- Kā viņš panāk disciplīnu? 
- Tā viņam nav jāpanāk, tā vien

kārši ir. Pastāv kaut kāda distance. 
Nekad nav tā, ka te būtu nekārtība. 
Varbūt tā ir cieņa, bet ne tādēļ, ka tā 
vajag. Mums vienkārši gribas strā
dāt līdz ar viņu. 

- Ar ko Dziesmuvara" ir la
bāka par citiem koriem? 

- Esmu gājusi uz daudziem ko
riem - ieej iekšā, tevi tur noklausās 
un: "Nu jā, ļoti labi, bet... tu nemāki 
lasīt notis, tev nav muzikālās izglītī
bas. .." Seit tādu noteikumu nav. Ot
rajā mēģinājumā Ainārs mums pa
teica, ka viņam nevajag profesionā
ļus, kas visu jau māk Viņš tos var 
radīt pats. Šeit strādā vokālā peda
goģe Inese Romoncāne, pie kuras 
ikviens var iemācīties pareizi dzie
dāt Uz "Dziesmuvaru" nākt vari ari 
tad, ja muzikālajā ziņā neesi perfekts. 
Te tāds vari kļūt 

GITA UE PINA 

Šie vīri gaida jauno maiņu. Ne tos, kas dzīvotu alā, bet gan 
tos, kas dziedātu korī "Juventus" 

Universitātes jauktais koris 
"Juventus" pavisam nesen atzīmēja 
savu 80. dzimšanas dienu. It kā jau 
loģiski - jo vairāk gadu paliek kolektī
vam, jo vairāk gadu paliek arī dziedā
tājiem. Tomēr "Juventus" vienmēr ir 
atšķīries tieši ar to, ka dziedātāji katru 
gadu palikuši vienādiņ jauni, kaut ari 
kora gadu nasta krājusies. Galu galā 
"Juventus" nozīmē - "jaunība", un jau
nība kora sastāvā ir panākta ar pastā
vīgu dziedātāju atjaunošanos, kas ga
du no gada notiek rudenī. Vieni pa
beidz studijas un aizklīst pasaulē, citi 
savukārt no "pasaules" ierodas Rīgā, 
lai uzsāktu studijas. Tieši no pēdējiem, 
kuriem gribas ari kaut ko sirdij, tad ari 
veidojas katru gadu jaunais "Juven
tus". 

Diemžēl dažos beidzamajos gados 
šī trauslā balansēšana nedaudz paju-
kusi vīru balsīs. Pašreiz īpaši izjūtam 
tenoru trūkumu. Ari tenoru balsī dzie
došo vīru vidējais vecums pārsniedz 
jauniešu kora robežas, tāpēc kora val

de aicina kori jaunus tenorus, kuriem 
patīk dziedāt jauktā kori ("jauktais ko
ris" nozīmē, ka tajā dzied ari ļoti daudz 
meiteņu) vai kuriem šķiet ka viņiem 
tas patiktu. 

Neliela atkāpe par "Juventus" 
Koris ir vecākais studentu dziedo

šais kolektīvs Latvijā, kurš darbojas 
bez pārtraukuma kopš 1920. gada. Nu 
jau divpadsmit gadus to vada maes
tro Juris Kļaviņš. Mēģinām regulāri 
pirmdienās un ceturtdienās no pīkst 
18.15 Bdz 21.00, parasti LU Lielajā 
aulā. Viena sezonā korim ir 10 - 20 
dažādu uzstāšanos un koncertu, ku
ros dziedam visdažādāko kora mūzi
ku: no klasikas Bdz pat sarežģītām 
mūsdienu kompozīcijām. Ceram, ka 
ari turpmāk dziedāšanas mākslinie
cisko līmeni spēsim uzturēt tikpat aug
stu kā Bdz šim. 

Gaidām mēģinājuma dienās! 

INDULIS KRAUZE, 
"Juventus" prezidents 

u n i v e r s i t ā t e s 
avīze 

(Iznāk katru otro otrdienu) 
Redaktore ILZE BR1NKMANE 
Tekstus rediģē IEVAJASINSKA, GlhTTAlHKARTE 
Fotogrāfs TOMS GRĪNBERGS 
Tekstus ievada BRIGITA KERSTENA 
Datorsalikumu veido GUNTARS STEFANS 

Adrese: Raiņa burv. 19,136. telpa, Rīga, LV-1586 
(pastkastīte atrodas LU kancelejā) 
Tālruņi: 7034328,7034329; Fakss 7034330 
Elektroniskais pasts: Iuua@Ianet.lv 
Mājas lapa Internetā: httpJ/www.lanet.lv/~hiua 
Reģistrācijas apliecība Nr. 535. 
Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz "UA" obligāta. 
Redakcijas viedoklis ne vienmēr sakrīt ar rakstu autoru viedokli. 

N ā k a m ā av ī ze : 19. decembr ī 
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http://www.lanet.lv/~hiua
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avīze pielikums 

Studentu padomes lapa 

KRISTĪNE 

Sveiks, lasītāj! Vēlos Tev pa
stāstīt par kādu pasākumu, kas 
norisinājās 11. - 12. 11. 2000. 
Būtībā ci lvēks no malas droši 
vien neko ari nav dzirdējis par 
šo l ietiņu. Bet m ē s , LU EVF 
pirmkursnieki un mūsu Studen
tu pašpārvalde, atradāmies pa
šā notikumu virpulī. Un tā, visu 
pēc kārtas... 

LU EVF SP jau ceturto gadu rīko 
Līčupi, kur savāc 30 - 40 pirmkur
sniekus no mūsu fakultātes. Mērķis 
ir loti cēls, proti, iesaistīt mūs aktīvajā 

studentu darbībā, 
respektīvi, likt 
mums sagribēt 
darboties dažne
dažādās studentu 
organizācijās (sa
vas fakultātes 
Studentu pašpār
valdē, Studentu 
padomē, dažādās 
korporācijās, utt). 

Pašā sestdie
nas rīta ag
r u m ā 
mums lika 
s a p u l c ē 
ties fakul

tātes pagalmā, lai dotos tālajā 
ceļojumā. Sākumā viss likās 
pao^rūmi, jo autobuss bija pār
pildīts ar nepazīstamām sejām, 
kas patiesībā bija neizgulēju-
šies studenti. Taču Tu, lasītāj, 
pazīsti īsto studentu un sapra
tīsi, ka drīz šie nenozīmīgie 
šķēršļi tika veiksmīgi pārva
rēti. Pēc kāda laika mūs nogā
dāja Sporta akadēmijas ziemas 
bāzē jeb Līčupē. 

Ja kāds pašlaik ir pilnīgi 
drošs, ka tas ir bijis kārtējais 
bezjēdzīgais studentu tusiņš, tad 
steigšos viņu pārliecināt par pre

tējo. Šai sakarā 
jāsaka lielais 
paldies SP, jo vi
ņi iepriekš bija 
sagatavojušies 
tam, lai neatstā
tu mums ne mir
klīti atpūtas. Tā
dēļ jāatklāj, ka 
Līčupe ir bijis 
pirmkursnieku 
seminārs. Die
nas kārtībā bija 
daudzas garas 
lekcijas, kurās 
mums sniedza 
informāciju par 

LU darbību, Studentu padomi, Lat- v o j u m u s . 
vijas Studentu apvienību un ari par Teikšu tikai, 
mūsu pašu SP. Atsevišķi jāpiemin ka pēc trasī-
Armena Načerjana monologs (par tes beigām 
lekciju to grūti nosaukt) par tēmu, man vēl kā-
kā sasniegt to, ko sirsniņa kāro (pa- du pusstun-
tiesībā viss ir elementāri, vajag ti- du drebēja 
kai iet un darīt to, ko vēlies sa- rokas un ti-
sniegt). Gribu atklāt, ka noklausi- kai kars t -
ties Armenu patiesi bija ļoti vērtīgi, vīns glāba si-
un daudzi no mums patiešām aiz- tuāciju. 
domājās par viņa teiktā būtību! Kad likās, 
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Bija arī pamācoša lekcija par al
koholu un patiešām jautra par dzi
mumu attiecībām darba sfērā. Jaut
ra tā bija, jo lektoram veiksmīgi iz
devās saķildot vīriešu un sievie
šu dzimtes pārstāvjus, kā rezultā
tā mēs, klātesošie, uzzinājām, ka 
sieviete ir cilvēka labākais draugs, 
vīrieši ir The Best un vēl citas gud
rības par vīriešu pārākumu. Taču, 
paldies Dievam, gala rezultātā stu
denti nonāca pie kompromisa un 
miermīlīgi turpināja darbu grupās. 

Vakarā pirmkursniekus sagaidī
ja īstais nopietnais pārbaudījums -
nakts trasīte, kas bija daudz iespai
dīgāka par Fukseni!!! Sīkumos ne
aprakstīšu, jo vārdos nav iespējams 
pateikt izjustās emocijas un pārdzī-

ka beidzot klāt ir kā
rotais laiciņš miedzi
ņam, SP steidzās 
kliedēt nogurušo se
mināristu nepamato
tās domas, sarīkojot 
studentu kāzu cere
moniju, kas izvērsās 
dikti uzjautrinoša. Un 
katram tika iedalīta 
loma, ar kuru katrs 
pietiekami veiksmīgi 
tika galā. 

Un, kad spē
ki jau bija galā, 
sākās pirts ap
meklē jums un 
īstais deju mara
tons . S tudent i 
nolūza viens pēc 
otra. Taču mod
rā SP acs Līņa iz
skatā (ar dažiem 
jautrību mīlo
šiem palīgiem) 
uzskatīja par sa
vu goda pienā
kumu neļaut 
mums tik bezjēdzīgi pavadīt nakts 
atlikušo daļu (būtībā, rīta pirmās 
stundas) un tādēļ ik pa briclim ap
laimoja tikko aizmigušos ar savu 

klātbūtni! 
Nebūtu jau tik ļauni, ja vien no rīta 

nebūtu sagaidāma tikpat grūta darba 
pārpildīta diena. Beigu beigās pasā
kums noslēdzās ar šampanieša dzer
šanu un fotografēšanos. 

Domāju, ka SP panāca pat vai
rāk nekā cerēja, jo, liekas, gandrīz 
visi pirmkursnieki uzsāks aktīvu 
darbību pašpārvaldē. Laikam varu 
teikt vēl tikai to, ka iesaku visiem 
studentiem iesaistīties kādās sa
biedriskās aktivitātēs, jo tā ir ļoti, 

ļoti vērtīga dzīves pieredze! Tā kā 
klausiet manam padomam un atā... 

M V F F и l e š u b a 
INESE KRŪMIŅA 

Košais plakāts ar labi pama
nāmo uzrakstu "FUKSI, tavas 
dienas ir skait ī tas" brīdināja 
Moderno va lodu f a k u l t ā t e s 
pirmkursniekus par tuvojošos 
iesvētīšanu jeb fuksēšanu. Pa
s ā k u m s notika Mārtiņdienas 
priekšvakarā, tātad 9. novem
bri, ar 29 tukšu piedalīšanos. Jā
atzīst, ka tas nav daudz - 21% 
no visiem jaunuzņemtajiem, ta
ču fuksētāju entuziasms tādēļ 
nezuda, gluži pretēji - vēlme pa
mocīt jau tā bailīgo fuksi aug-
tin auga! 

Pirmais kontrolpunkts bija ierī
kots visai romantiskās un miermīlī
gās noskaņās. Pustumsā visapkārt 
saliktās aizdegtās sveces radīja pa
tīkamu gaisotni, un nervozais ruk
sis jutās krietni vien drošāks. Ne
kas jau ari nedraudēja, tikvien kā, 
izkliedzot sava vārda pirmo burtu, 
bija jānopūš kāda no svecēm. Nāka
mā procedūra lika organizētājiem no 
gandarījuma paberzēt rociņas. Pos
tenis saucās "Līķa aptaustīšana"! 
Skan jauki, vai ne? Domājams, ka 
retais "parakstītos" darīt kaut ko tā
du ar vaļējām acīm, kur nu vēl aiz
sietām, taču tajā vakarā tukša likte
nis bija vecāko kursu studentu ro
kās. Tā nu, nesaprotot, kas īsti no

tiek, jauniņajam nācās izjust acs iz-
duršanas procedūru (pirksts tika ie
grūsts aukstā želejā), kā ari kuņģa 
izpēti, kur grūbas bija zarnu nūjiņas 
un vārīti, jau auksti spageti makaro
ni - lenteņi. Bļāva, cik nu katrs spē
ja! Nē, nu var taču saprast... 

Bet nekādas žēlastības, ar to viss 
nebeidzās. Sekoja sportiska discip
līna. Uz trepēm novietots linu maiss, 
kuram bija jāizlien cauri virzienā uz 
augšu, zināmas grūtības sagādāja 
galvā uzliktā ķivere - lieks sma
gums, kā zināms, velk uz leju! Pēc 
tam uz agregāta, kas paredzēts slai
da vidukļa uzturēšanai, fuksis vai
rākas (ja nemaldos 20) reizes tika 
griezts ap savu asi, lai tad, manāmi 
"apreibis" iestatīts maisā, veiktu 
Lieldienu zaķa (vai varbūt Mārtiņ
dienas zoss) cienīgu lēcienu cauri 
uzgaidāmajai telpai. Taču vislielā
kais izaicinājums bija ar pleznās ieau
tām kājām "rāpties" augšā pa tre
pēm, uz kurām izklāts sarkans pa
klājs... 

Pēc tādas fiziskas slodzes mo
cekļi nonāca degustāciju sektorā. Lai 
cik liels bija izsalkums, aukstu put
ru nogaršošana tikai retajam šķita 
patīkama, jo acis, protams, bija aiz
sietas un neuzticība pret fuksētā-
jiem belum liela! Kā vitamīnu deva 
tika iebarots vārītas bietes gabaliņš 
un atsvaidzinājumam sejā iešļākta 
laba deva auksta, krāsaina ūdens. 

Tad sekoja brutāls dūriens rokā -
tik ļoti nepieciešamā pote pret dif
teriju. Taču nākamais process bija 
vēl nepatīkamāks - mitro seju ar 
veiklu kustību iestūma miltu pilnā 
bļodā, no kuras ar mutes palīdzību 
bija jāizmakšķerē kāds priekšmets. 
Vairumā gadījumu tās bija melnas 
krellītes... Lieki būtu piebilst, ka 
daudzi pēc tam izskatījās kā sejas 
krāsu mainījuši - tādi bāli, bāli. 

Nūja, nākamajā kontrolpunktā at
kal bija vajadzīga fiziskā piepūle, kā 
ari balss saišu nodarbināšana. Ne
apstājoties un skaļi izkliedzot tādus 
zināmus teicienus kā "я тучка, 
тучка, тучка... " vai "кажется 
дождь соберается!", fuksim 
skriešus bija jāmēro ceļš no ceturtā 
stāva uz pirmo un atpakaļ. Beigās 
vēl nācās "izbaudīt" mūsu viesfuk-
sētāju KNZ pāridarijumus, kas šo
reiz bija visai nūenrūlīgi, taču ne ma
zāk atraktīvi. Katrā ziņā fuksis pie 
viņiem varēja iejusties karaļa lomā, 
jo viss, kas tur notika, bija saistībā ar 
Elvisu Presliju. 

Pēc tā fukši uzelpoja, jo šķita, ka 
visis briesmas nu ir garām, taču se
koja deja "Mīļā Laurencija", kuras 
laikā nācās tupties 84 reizes bez ap
stājas! 

Ar to tad ari mocības bija galā, vēl 
tikai svinīgais zvērests un apbalvo
šana, bet pēc tam dejas, dejas, de
jas. . . 

"Paisums" un "Savējie" uzvar LU 
Studentu padomes vēlēšanās! 

"Met urnā vai dabūsi purnā!" 
Par laimi, šogad tādus saucienus 
LU Studentu padomes (LU SP) 
vē lē šanās nevarējām dzirdēt 
nedz no vēlēšanu komisiju, nedz 
pašu kandidātu mutes. Iznāku
mā jaunā padome ievēlēta bez bū
tiskām sūdzībām, ar nebijušu ak
tivitāti un, cerams, ne mazāku 
gribu darboties. 

Vēlēšanās startēja seši kandidātu 
saraksti, kas pārstāvēja visu līdzšinē
jo LU SP - Dubultais saraksts, "Savē
jie", Nacionālā apvienība, "Paisums", 
"K un Z" un "Mazie oranžie". Jaunu 
sarakstu nebija, toties bija ne mazums 
jaunu kandidātu (gan vecuma, gan 
studiju ilguma, gan pieredzes ziņā). 
Kopumā par 40 LU SP mandātiem cī
nījās 199 studenti. 

Pēc kampaņas metodēm sarak
stus varēja dalīt pāros: "Paisums" un 
"Mazie oranžie" bija tikai vienas fa
kultātes saraksts (attiecīgi ekonomu 
un fizmatu), Dubultais saraksts un 
"Savējie" nikni ķīvējās, kura sarak
sta plakāti būs redzami Universitātes 
Lielajā mājā, un nekavējās plēst nost 
sāncenšu plakātus. Kā atzinās kāds 
"Savējo" kandidāts (starp citu, 
ievēlēts jaunajā Padomē), viņa mitek
lī sakrājies trīsciparu skaits Dubultā 
saraksta plakātu. Savukārt Nacionālā 
apvienība un "K un Z" savus reklā
mas materiālus izlika praktiski pēdē
jā brīdī. 

Vēlēšanu ceturtdiena (7.decem-
bris) pārsteidza Vēlēšanu komisiju un 
kandidātus ar neprognozētu vēlētā
ju aktivitāti ekonomos un juristos, kas 
ari lielā mērā noteica vēlēšanu iznā
kumus. Motīvi balsot bija ļoti dažādi -
gan apzinīga došanās pie urnas, gan 
pakļaušanās klāt rāvēja uzmācībai. 
Datoriķos kādam balsotājam bija 
jāizvēlas viens noteikts saraksts, lai 
uzzinātu no paziņas, kāpēc viņa attie
cības ar iecerēto būtni nav tik labas, 
kā varētu vēlēties. 

Vakarpusē iecirkņa vēlēšanu ko
misijas ķērās skaitīt balsis, bet kan
didāti tā vien spietoja ap LU Studen
tu padomes un balsu skaitīšanas 
telpām. 

Beidzot ap astoņiem vakarā tapa 
zināmi provizoriskie vēlēšanu 
iznākumi: l.vietā "Paisums", 2.vietā 
"Savējie", 3.-"KunZ",4.-Nacionālā 
apvienība, 5. - Dubultais saraksts, 6. 
- "Mazie oranžie". Diemžēl mazliet 
vēlāk tapa zināms arī, ka ar sarakstiem 
jaunajā LU SP nebūs pārstāvētas čet
ras fakultātes. Tā ka tuvāko aptuveni 
divu mēnešu laikā Bioloģijas, Medi
cīnas, Moderno valodu un Sociālo zi
nātņu fakultātes studentu pašpārval
dei jāievēlē savs pārstāvis LU Stu
dentu padomē. 

[Neļatkarīgais vērotājs 
ALFONS BETONS 
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Radio K N Z - studentu radio! 
Vēlamies jums prezentēt jauno radiostaciju Rīgā - stu

dentu Radio KNZ. Radio KNZ, pilnā nosaukumā Kosmosa 
Noslēpumu Zinātājs, ir radiostacija, kas savu darbību uz
sāka š.g. 25.novembrī FM 103,2 MHz viļņos. Apraides 
teritorija - Rīga un tās apkārtne 15 km rādiusā. Mūsu 
mērķauditorija - bijušie, esošie, topošie studenti. 

Rad io K N Z programmas mis i ja ir nodrošināt interesan
tus ku l tūras un izk la ides ra id ī jumus, p iedāvājot spēc īgu 
dīdžeju identitāti un klātbūtni ēterā; netiešā formā paust 
dažādu sabiedr ības un pol it ikas norišu anal īz i , lai ve ic inā
tu jaunu c i lvēku informētību un l īdzdal ību; būt p i rmaj iem 
Latvi jā jauno, komerc iā l i perspekt īvo vietējo un ārzemju 
mūz i ķu popular izētā j iem. Tādēļ mēs p iedāvājam īpašu ra
d io fo rmātu , kurā saba lansēt i l īdzās pastāv gan mūz ika , 
gan informāci ja . 

Mūzika 
Rad io K N Z ēterā skan st i los un virzienos dažāda mūz i 

ka . M ū s u p iedāvāta is brīvais radio formāts sevī ietver dažā
du populāru radio mūz ikas formātu sa jaukumu - A A A (Adult 
Acoustic Alternative) un alternatīvā rokmūz ika; pasaules 
tautu mūz i ka (world, folk, roots music); v is i progresīvie -
alternatīv ie strāvojumi starp k las iskās, rock un jazz mūz i 
kas popu lāra j iem žanr iem (ambient, industrial, new age, 
elektronic, experimental, crossover utt). 

Informācija 
Rad io K N Z p rogramma p iedāvā regulārus z iņu iz la idu

mus , kas aptver v isp lašāko jautā jumu un prob lēmu loku, 
va i rākus autorra id ī jumus ("Dienas bi lance", "Tautas z iņas" 
u.c), dažādas intervijas, kas t iek veidotas v isc iešākajā sa 
darb ībā ar k laus ī tā j iem. 

Rad io K N Z informāci jas p l ū smas p a m a t ā ir aktual itāte, 
atraktivitāte, mobi l i tāte, precizitāte. Ārpus regulāro z iņu iz
k lāsta Rad io K N Z p iedāvā pētn iec isko žumā l i s t i s ku , rei
z ēm arī i ronisku skat ī jumu uz valsts soc iā lpol i t iku, izglītī
bu , kul tūru, z inātnes attīst ību, protams, apskatot šīs prob
lēmas no dažād iem v iedok ļ iem. Mēs ve idojam ciešu sadar
bību ar z iņu aģentūru LETA, kas jau šobrīd sn iedz v isp la
šāko informāci ju un nākotnē nodrošinās arī reportieru ko
mentārus t iešraidē. 

Lai nodroš inātu konkurētspēj īgu radio programmu, mums 
ir izveidota spēc īga radio p rogrammas veidotāju un produ
centu komanda - muz ikā lo da ļu vada M.Štramdiers, Gints 
Jurgensons, z iņu dienesta vadītājs ir Olafs Pu lks un pro
g r a m m u da ļas vadītājs ir Mareks Gai l ī t is. 

AR CIEŅU, 
RADIO KNZ 

TEL. 7089138 

AK, Š l € A U T O M Ā T I S K I E A T B I L D Ē T Ā J I . . . 
Pēc MARTINA PAKALNIŅA atraduma 

N E V A R ATBILDĒT, 
JO... 

- Mīļo zvanītāj! Šajā pat mirklī, 
kamēr es ierunāju šo vēstījumu, 
saule spīd kā vēl nekad. Parkā rota
ļājas mazi bērni, un viņu apetītlīgās 
māmiņas un padsmitgadīgās māsas 
sauļojas gandrīz kailas. Un tu patie
šām iedomājies, ka es sēdēšu te is
tabā pie šīs lūžņu kastes? 

- Sveiki! Es esmu mājās, bet ne
varu atrast savu radiotelefonu. At
stājiet ziņojumu. Kad atradīšu tele
fonu, piezvanīšu. 

- Jūs esat piezvanījis uz 843-
4734. Lūdzu gaidiet, kamēr mēs 
analizējam jūsu zvanu. (Pauze.) Mū
su superkompjūters ir izsekojis jū
su zvanu. Jūsu numurs ir iekļauts 
īpašu zvanītāju sarakstā. Neviens 
no mums nav pilnvarots runāt ar 
jums. Tikai Freds, bet viņa šobrīd 
nav uz vietas. Tāpēc atstžjiet savu 
vārdu, telefona numuru un īsu ziņo
jumu. Paldies par zvanu. 

- Es nevaru pienākt pie telefo

na, jo man ir amnēzija un es jūtos 
stulbi, sarunājoties ar cilvēkiem, ku
rus neatceros. Es būtu jums ļoti pa
teicīgs, ja jūs palīdzētu man un pēc 
signāla pateiktu, kā mani sauc un 
varbūt pastāstītu vēl kaut ko par 
mani. Paldies. 

- Es nevaru šobrīd pienākt pie 
telefona, lai gan, ja padomā, es varu 
pienākt pie telefona, jo es taču es
mu pie telefona un ierakstu šo ziņo
jumu, bet es daru to tagad, bet jūs 
klausīsieties to vēlāk, lai gan jums 
tas ir tagad, šobrīd, kad jūs klausā
ties šo ziņojumu... es gribēju teikt... 
Cik sarežģīti. 

DAŽĀDI 

- Sveiki, te Džons. Ja jūs esat no 
telefonu kompānijas, tad es jau es
mu izsūtījis naudu. Ja jūs esat mani 
vecāki, lūdzu, atsūtiet naudu. Ja jūs 
esat no iestādes, kas mani kreditē, 
tad jūs neesat aizdevuši man pie
tiekoši daudz naudas. Ja jūs esat ma
ni draugi, tad jūs esat man parādā 
naudu. Ja jūs esat sieviešu dzimu
ma, tad klausies, sirdspuķīt, man ir 
daudz naudas. 

- Lūdzu, atstājiet ziņojumu. To
mēr jums ir tiesības ari klusēt. Viss, 
ko jūs teiksiet, tiks ierakstīts un var 
tikt izmantots pret jums tiesā. 

- Numurs, uz kuru jūs esat pie
zvanījis, 226-0477, ir mainīts, jau
nais numurs ir 226-0477. Lūdzu, ņe
miet to vērā. 

- Hallo. (Pauze.) Hallo? (Pauze.) 
HALLO! (Pauze.) Zināt, izskatās, ka 
manis tomēr nav. Varbūt atstājiet zi
ņojumu pēc pīkstiena, jeb piezva
niet vēlāk. PI. (Trīs sekunžu pau
ze.) Tas bija joks. Viltus pīkstiens. 
Nu, varbūt tagad? 

- Visi mūsu automātiskie atbildē
tāji ir aizņemti. Nenolieciet klausuli. 
(Pauze.) Visi mūsu automātiskie at
bildētāji ir.. (Klikš!) Ar jums runā au
tomātiskais atbildētājs... 

- Sveiki, mans vārds ir Deivids. 
Es te nedzīvoju, tātad, ja jūs zvanāt 
man, tad esat uzgriezis nepareizu 
numuru. No otras puses, ja jūs zva
nījāt Džonam, Džimam vai Ērikam, 
atstājiet pēc pīkstiena savu vārdu 
un numuru. Es negarantēju, ka kāds 
no viņiem jums piezvanīs- tikai to, 

ka ES jums nezvanīšu. 

- Okei, vēlreiz... Šis ir mūsu auto
mātiskais atbildētājs. Šis ir ziņojums, 
kas ierakstīts mūsu automātiskajā 
atbildētājā. Vai ir jautājumi? 

- Apsveicam! Pareizi uzgriežot 
numuru 123-4567, jūs esat ieguvis 
iespēju atstāt ziņojumu! (Aplausi.) 
Nu jūs esat starp laimīgajiem, kas 
iekļuvuši otrajā spēles kārtā! (Ovā
cijas.) Nākošais uzdevums- pareizi 
atstāt ziņojumu... 

-Šis ziņojums ir domāts visiem 
jums- psihopātiem tur ārpusē... (Ilgs 
klusums.) PI. 

- Hellou, te būs atbildes uz pagā
jušās nedējas ziņojumiem to ienāk
šanas secībā. Jā. Varbūt. Septiņos. 
Dabūsi rit. Droši. Uzzini to telefona 
numuru. Paldies. Ziņojumi tiek iz
skatīti pirmdienās. 

- Mēs neesam mājās. Atstājiet 
savu vārdu un numuru un mēs pie
zvanīsim jums, tiklīdz jūs būsiet kļu
vis par veģetārieti. ("Veģetārieti" 
var aizstāt ar jebkuru citu apzīmēju
ma) 

- Jē. Mans nav mājā. Pēc tā stulbā 
signāl sak, ko gribēj... (Ošņāšanas 
skaņas.) Hei, ko tu tur gatavo? 
Smaržo baigi labi. 

- Šeit Deivids. Parunā ar mani. 

- Jūs esat piezvanījis uz 555-
6238. Kālab gan? 

- Šis ir paši-zināt-kas. Mēs esam 
paši-zināt-kur. Atstājiet jūsu paši-zi-
nāt-ko paši-zināt-kad. 

- Jūs esat piezvanījis uz 234-
1234. Šis ir automātiskais atbildē
tājs. Ir divtūkstošais gads. Jūs zināt, 
kas jādara. 

- (Sapņainā balsī.) Ak, rasas lāse, 
jel ļauj man tavos spirgtajos avotos 
šķīstīt dzīves aptraipītās _delnas! 
(Paipjā balsī.) Saprati, kas ir ĪSTS zi
ņojums? Ja tavs būs kaut uz pusi tik 
labs, es varbūt piezvanīšu... 
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