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19. decembris, 

2000. gads 

Apsveikumi W 
Ziemassvētku sveicienus lūdzām izteikt Universitātes fakultāšu dekāniem. 
"UA" jautā: 1. - Kāds bijis jaukākais brīdis šajā gadā? 

2. - Ko vēlat studentiem un kolēģiem Saulgriežos un gadu mijā? 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes dekāns 
asociētais profesors Andris Kangro: 
1. Iespēja regulāri tikties ar gandrīz visiem fakultātes studentiem personīgi katra mē

neša pēdējās dienās, parakstot izziņas TTP (Tramvaju un trolejbusu pārvaldei). 
2. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! 
Vēlos, lai studenti Jaunajā gadā būtu studentiski - jautri un vienlaikus ari nopietni studē

joši un lai mani kolēģi būtu aizrautīgi zinātnieki un mācībspēki un vienkārši labi cilvēki, 
kuriem rūp fakultātes un līdzcilvēku liktenis. 

Vēstures un filozofijas fakultātes dekāns 
docents Kaspars Kalnciems: 
1. Jaukākais notikums 2000. gadā dekāna amatā bija mūsu fakultātes izlaidums 19. jūnijā. 

Tam ir vairāki cēloņi... 
Pirmkārt, bija svinīgi sērīga izjūta, jo tas bija pēdējais izlaidums tādā sastāvā (kopā ar 

politikas zinātnes, socioloģijas un sociālā darba studentiem). 
Otrkārt, mēs bijām otrie, kuriem bija izlaidums remonta spožumu nezaudējušā Aulā. Tā 

bija jauka vide. 
Treškārt, līdz pat izlaiduma dienai kaut kas nebija kārtībā ar Aulas ērģelēm. Jau bija 

sarunāta pianiste, kas spēlētu klavieres, bet tieši izlaiduma dienā ērģeles bija savestas 
kārtībā, bet sarunātā pianiste jauki mācēja spēlēt arī ērģeles. 

2. Studentiem, mācībspēkiem un darbiniekiem Ziemassvētkos un Jaunajā gadā es 
vēlētu ar stoicisku mieru paciest tos dažus remonta mēnešus fakultātes kāpnēs, jo par 
skaistumu esot attiecīgi jāmaksā... 

Ziemassvētkos novēlu visiem kopīgi atcerēties vārdus "Miers virs zemes un cilvē
kiem labs prāts". Jaunajā gadā visiem cerēt uz kaut ko jauku, skaistu, netveramu, kas 
varētu ari piepildīties 2001. gadā. 

Filoloģijas fakultātes dekāne 
profesore Janīna Kursīte: 
1. 2000. gadā fakultātē jaukākais bridis bija 18. novembra svinības. Esam kopš 

padomju laikiem pieraduši pret valsts svētkiem izturēties ar zināmu skepsi. Fakultā
tes studenti šogad paši uzņēmās sagatavot svētku programmu. Un tā patiešām, pa
teicoties studentu sagatavotajiem priekšnesumiem, izdevās. Svarīgi bija, ka šai pa
sākumā tika lauzti daži iesīkstējuši stereotipi - proti, ka Universitātes vadību filolo
gu lieta neinteresē. Uz šo pasākumu bija gan rektors, gan prorektori, gan LU direk
tors, zinātņu daļas vadītāja u. c. 

Otrs stereotips, kas tika lauzts, ka 18. novembris ir latviešu svētki. Nē, tie ir 
visu, kas jūtas Latvijas valstij piederīgi, svētki. Svinīgajā pasākumā uzstājās gan 
fakultātes slāvu nodaļas studenti, gan, jo īpaši silti sveikti, kaimiņu Ukraiņu vi
dusskolas skolēni. Cieņu Latvijas filoloģijai svētku reizē apliecināja Lietuvas 
vēstnieks Latvijā P. Vaitiekūns. 

2. Lai Jaunajā gadā rektoram un viņa vadītajam lielajam kolektīvam izdodas 
būt saskaņā studentiem un pedagogiem, humanitārajiem un eksaktajiem stu
diju virzieniem Universitātē. Lai mēs visi, neskatoties uz tautību, vecumu, 
statusu, algas lielumu, justos piederīgi un vajadzīgi Latvijas valstij! 

Fizikas un matemātikas fakultātes dekāns 
docents Ojārs Judrups: 
1. Mans patīkamākais pārsteigums šajā mācību gadā bija tāds, ka beidzot, 

man par pārsteigumu, pabeidza remontu 1. stāvā Dzērvju ielā 8, kas bija 
tiešām negaidīti. 

2. Novēlu visiem laimi, naudu, izturību, veselību, mīlestību un Universi
tātei - augšupeju! 

Latvijas Universitātes izdevums (iznāk kopš 25 .09 .1922 . ) 
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Ekonomikas un vadības fakultātes dekāns 
profesors Edgars Vasermanis: 

1. Jaukākie brīži ir katru rudeni, kad ieraugu to lielo jauniešu skaitu, kas 
vēlas studēt mūsu fakultātē. 

2. Savstarpēju izpratni pasniedzēju, studentu un pārējo darbinieku vidū! 

Juridiskās fakultātes dekāns 
Dr. phil., asociētais profesors Zigurds Mikainis: 

1. "Jaukākie" notikumi dekāna amatā ir nepārtrauktā mijiedarbībā ar 
"nejaukākajiem" notikumiem. Labi, ja pirmie gūst nelielu pārsvaru pār otra
jiem. Pats jaukākais notikums laikam vēl tikai būs. 

2. Studentiem - turpināt meklējumus virzienā uz latīņu valodas vārda 
studere patiesā apjoma un satura centru. 

Mācībspēkiem - visnotaļ apskaužamu (labā nozīmē) zinātnisko un pe
dagoģisko kompetenci. 

Darbiniekiem - atklāt jaunus aspektus ātri ritošā laika un pieaugušā 
darba apjoma mijiedarbībā. 

t 

Visiem kopa - Veni, vidi, viri! 

Sociālo zinātņu fakultātes dekāne 
profesore Inta Brikše: 

1. Puķes no studentiem. 
2. Ziemassvētkos - ticību, cerību, mīlestību! 
Jaunajā gadā - prātu, darbu, uzņēmību! 

Medicīnas fakultātes dekāns 
profesors Uldis Vikmanis: 

1. Atmiņā vispatīkamākie brīži aizvadītajā gadā ir saistīti ar diviem 
notikumiem. 

Vispirms, 3. jūlijā mūsu atjaunotajā Medicīnas fakultātē notika 
pirmais izlaidums. Diplomu saņēma un ārsta zvērestu nodeva 29 
cerīgi jaunieši, no kuriem, kā uzzināju, daži jau spēruši drošus soļus 
tālāk, piemēram, Signe Dauškane pašlaik piedalās konkursā uz pa-
pildstudijām Oksfordā. 

Otrs ļoti patīkams notikums norisa 14. oktobri, kad 50 gadu jubile
jas salidojumā Mazajā aulā bija pulcējušies Latvijas Universitātes 
Medicīnas fakultātes pēdējā (pirms pusgadsimta pārtraukuma) -
1950. gada absolventi, starp kuriem bija daudzi ļoti cienījami vecā-

h kās paaudzes ārsti, mācībspēki un zinātnieki - profesores Velta 
Bramberga un Olga Kovša, docenti Ojārs Aleksis, Agnis Stifts un 
daudzi citi. Šī tikšanās viesa drošu pārliecību par paaudžu tradīciju 
sekmīgu pārmantojamības procesu .fakultātē. 

2. Ko novēlēt nākamajā gadā? īsi un konkrēti - možu garu, 
krietnu veselību un izturību! 

sitakē? 

krāsās 
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I Latvijas problēma ir dialoga trūkums 
Kāds šis gads ir bijis Latvijai 

un kādā situācijā šobrīd atroda
mies, par to savas pārdomas iz
saka asociētais profesors JURIS 
ROZENVALDS - LU Sociālo zi
nātņu fakultātes Politikas zināt
nes nodaļas vadītājs. 

Nevaru teikt, ka šis Jaunais gads 
būtu daudz citādāks nekā iepriek
šējais. Manuprāt, no mūsu viedokļa 
svarīgākie būtu visi tie notikumi, kas 
saistās ar Eiropas Savienības papla
šināšanu, piemēram, konference 
Nicā. Ari tā saistās ar mūsu cerībām 
tuvākajā laikā iekļūt ES. 

Šajā gadā priecē tas, runājot par 
Eiropu, un tas ir svarīgs faktors arī 
pasaulē, ka ir izmainījusies situācija 
Serbijā un Dienvidslāvijā kopā. Ir ce
rība risināt konfliktus Balkānos. Ta
ču šajā ziņā ir gan labas, gan sliktas 
ziņas. Sliktās saistās ar to, ka līdz ar 
to netiek risināta Kosovas problē
ma. Kad NATO spēki veica šīs ope
rācijas ap Serbiju un Kosovu, tad pa-
matlozuņgs bija, ka Serbija sadalīta 
netiks. Šobrīd tā situācija vairs nav 
skaidra. Notikumi rāda, ka serbu un 
albāņu izlīgums vēl ir tālās nākot
nes problēma. 

Būtiskas izmaiņas mūsu dzīvē 
ienes ari globalizācijas procesi. La
ba zīme ir tā, ka mēs aizvien vairāk 
jūtamies iesaistīti pasaules kopie
nā. Taču globalizācija ir visai pret
runīga lieta. Tā rada jaunas problē
mas arivtādām mazām valstīm kā 
Latvija. Šajā procesā būtiski mainās 
valsts loma, aktualizējas nacionālās 
identitātes saglabāšanas problēma 
utt 

Latvijā sākam dzīvot 
pašvaldību vēlēšanu 
noskaņās 
Redzam, ka pēdējos gados valsts 

varas prestižs, ari pašvaldību pres
tižs ir mazinājies. Jautājums ir, ko 
Latvijas partijas spēs piedāvāt vē
lētājiem šajā situācijā. Diemžēl tāds 
nozīmīgs politiskais notikums kā 
budžeta pieņemšana lika man kā 
cilvēkam, kurš ir saistīts ar augstā
ko izglītību, būt pesimistiskam. Kār
tējo reizi pierādījies, ka politiķi ļoti 
maz domā par izglītību, īpaši par 
augstāko izglītību un zinātni Latvi
jā. Manuprāt, tas izpaužas tā, ka, 
piemēram, pēdējos gados netiek ri
sināts jautājums par absolūti katas
trofālu algu līmeni augstākajās mā-

ĻJP konkurss 
Latvijas Jaunatnes padomes 

dalīborganizācijām, jaunatnes 
organizācijām, nevalstisko or
ganizāciju centriem un visiem 
interesentiem. 

Latvijas Jaunatnes padomes Val
de 2000. gada 5. decembra sēdē ir 
lēmusi par konkursa izsludināšanu 
uz LJP ģenerālsekretāra amatu. 

Lai pieteiktos uz LJP ģenerālsek
retāra amatu, ir jāiesniedz Curricu
lum vitae, divas rekomendācijas un 
motivācijas vēstule. Intervijas no
tiks latviešu un angļu valodā. 

Pieteikumu iesniegšanas pēdē
jais termiņš ir 2001. gada 5. jan
vāris, plkšt. 10.00. 

Pieteikumi iesūtāmi tikai pa pastu 
ar norādi "LJP ģenerālsekretāra 
konkurss" (adrese: Audēju iela 5, 
3. stāvā, Rīga, LV-1050). 

LJP Valde ar pieteikumiem ie
pazīsies 2001. gada 5. janvāri, bet 
intervijas notiks laikā no 2001. gada 
8. līdz 12. janvārim, par ko preten
dentiem tiks īpaši paziņots. 

Papildu informāciju var saņemt 
pa tālu 7814147, 7814148. 

GUNTA ĶELLE, 
UP prezidente 

čību iestādēs, konkrēti LU. Lai to 
risinātu, nepieciešamas masīvas fi
nansiālas injekcijas. Ja tas netiks 
darīts, mēs varam vienkārši pēc kā
da laika sabrukt. Tā ir ļoti nopietna 
un reāla perspektīva. Tas izpaus
tos, piemēram, tādā veidā, ka, sā
koties paaudžu nomaiņai, izrādī
sies, ka tās vietas, kuras atstās pie
redzes bagātie kolēģi, vienkārši 
nebūs kam aizņemt. Tādēļ, manup
rāt, ir skandalozi, ka Ministru kabi
nets atteicies apstiprināt Zinātnis
ko kadru atjaunošanas programmu. 
Ir vajadzīgi līdzekļi, lai piesaistītu 
cilvēkus augstskolai. Piemēram, ja 
es pieņemu jaunu kolēģi savā no
daļā par asistentu, saskaņā ar Uni
versitātes noteikumiem es viņam 
varu maksāt Ls 100. Protams, es 
varu maksāt vairāk un to ari daru. 
Taču šai algai - Ls 100 uz papīra -
komentāri pat nav vajadzīgi. Tur
klāt mēs runājam par cilvēku, no 
kura ļoti daudz prasām. Ne tikai, lai 
viņš izpildītu kārtējos darbus, pie
mēram, novadītu nodarbības un 
lekcijas studentiem, bet lai viņš ta
jā pašā laikā intensīvi strādātu zi
nātnisku darbu un rakstītu doktora 
disertāciju. Šis jautājums Latvijā 
nav nokārtots, un, manuprāt, tas 
vairs nav tīri tehnisks, tas ir arī 
viens no būtiskākajiem Latvijas sa
biedrības turpmākās attīstības jau
tājumiem. 

Svarīga ir ilgtspējīga 
attīstība 
Mūsdienu sabiedrība ir kompli

cēta, un, lai nodrošinātu tās attīstī
bu, manuprāt, viens no svarīgiem 
priekšnoteikumiem ir dialogs. Starp 
dažādām sabiedrības grupām, starp 
varu un tautu, politiskiem spēkiem. 
Domāju, ka viena no galvenajām Lat
vijas problēmām pašreiz ir tieši dia
loga trūkums daudzās dzīves jomās. 
Kā piemēru var minēt attiecības 
starp dažādām etniskām grupām. Si
tuācija ir tāda, ka latvieši stāsta lat
viešiem, cik mums ir sarežģīta vēs
ture un pašreizējā situācija, turpre
tim krievi stāsta krieviem, cik ļoti 
ierobežo viņu tiesības, bet tas neri
sina problēmu. Jānodrošina diskusi
ja un jārod kompromiss. 

Šī pati situācija ari ir attiecībās 
starp politiskajiem spēkiem. īpaši 
tiem, kas pārstāvēti Saeimā. Bieži 
vien dzirdam tādus, gandrīz vai lep
numa pilnus vārdus: "Lūk, mums 

ir sadarbības padome, mēs esam iz
lēmuši, un mēs īpaši neņemsim vē
rā to, ko domā opozīcija, ko runā cil
vēki ārpus Saeimas sienām." Ta ir 
ļoti bīstama situācija. Tā šķeļ sabied
rību, šķeļ politiskos spēkus. Mūsu 
sabiedrībā trūkst diskusijas, kon
takta starp varu un tautu, tas rada 
atsvešinātības situāciju. 

Protams, ir jāņem vērā ari tas, ka 
visu postkomunistisko sabiedrību ie
zīme ir daudzu ilūziju zaudēšana, kas 
seko aiz autoritārā režīma sabruku
ma radītās jūsmas. Un tomēr dialo
ga uzturēšana ir izšķiroši nozīmīga. 

Latvijā ir vāja 
politiskā elite 
Šis vājums pēdējos gados parā

dījās vismaz divos momentos. Pirm
kārt, tā nebija spējīga pildīt savu lī
dera lomu sabiedrībā, formulēt 
skaidras politiskās prioritātes un ari 
pārliecināt sabiedrību par tādu lē
mumu pieņemšanu, kas ne tikai at
bilstu Latvijas sabiedrībā stihiski iz-
veidojušamies pārliecībām, bet ari 
nodrošinātu mūsu atkalatgriešanos 
Eiropā. Diemžēl kritiskā iekšpoli
tiskā diskursa iztrūkums nostādīja 
Latviju tādas valsts situācijā, kas 
stratēģiski nozīmīgus politiskus lē
mumus 90. gados pieņēma gandrīz 
tikai ārējā spiediena rezultātā. Sce
nārijs atkārtojās apmēram līdzīgs. 
Vispirms politiskie spēki demons
trēja sabiedrībai, cik ļoti tie ir nacio
nāli, cik nepiekāpīgi. Pēc tam iera
dās kāds augsti stāvošs emisārs no 
Rietumiem, un tad izrādījās, ka pēk
šņi viņus ļoti ātri varēja pārliecināt. 
Manuprāt, politiskās elites nespē
ja savlaicīgi samērot mūsu iespē
jas ar mūsu vēlmēm un nespēja 
(vai nevēlēšanās) prognozēt situā
cijas attīstību bieži vien nostādīja 
Latvijas valsti pazemojošā stāvoklī. 
Tas atkārtojās diskusijās par Krie
vijas karaspēka izvešanu, Pilsonī
bas likumu, Valodu likumu u. c. 

Otrais politiskās elites vājuma 
punkts ir, ka tā nebija spējīga no
vilkt skaidras robežas starp politi
kas un ekonomikas jomu. Runa ir 
gan par zināmu ekonomisko spēku 
ietekmi uz varas orgānu lēmumu 
pieņemšanas procesu, gan par kār
dinājumu kādreiz ari pašam tikt pie 
kādiem labumiem, kas neizriet no 
Saeimas deputāta aldziņas. Tad sa
biedrības stratēģiskās intereses 
paliek novārtā. 

Es nesaskatu Latvijas 
politiskajā elitē 
politisko gribu risināt 
korupcijas problēmas 
Piemēram, pašreiz mūs ar lielu 

pompu aicina nedot kukuļus. Atvai
nojiet, es šos kukuļus nekad nees
mu devis. Ja tas zināmās aprindās no
tiek, tad vajadzētu darboties konkrē
tajām kontroles institūcijām. Pabrau
kājiet apkārt Rīgai, pajautājiet tiem, 
kuri tās pilis ir sabūvējuši - no kurie
nes viņi ir ņēmuši naudu. Kāpēc ne
viens to nedara? Izrādās, ka nav li
kumdošanas, nav vēl kaut kā. Taču 
jebkurā civilizētā valstī indivīdam, 
kurš uzceļ lepnu pili, pajautā: "No ku
rienes tu, dēliņ, esi ņēmis naudu, un 
vai tu esi visus nodokļus nomaksā
jis?" Kādēļ pie mums to neprasa? 
Diemžēl korporatīvās saites Latvijas 
politiskajā elitē ir pārāk ciešas, lai mēs 
varētu cerēt, ka tā parādīs kaut ko 
vairāk par abstraktu apņemšanos. 

Korupcijas problēmas risinājumu 
sabiedrībā es saistu ar pilsoniskās sa
biedrības attīstību, kas veicinātu līdz
svara veidošanos attiecībās starp 
valsts varu un pilsoņiem. Ari paša 
pilsoņa spējai vērtēt sabiedrībā no
tiekošo, kritiskāk izturēties pret po
litiķu solījumiem ir būtiska nozīme. 
Vai kārtējo reizi vēlēšanās uzvarēs 
tie, kuri ar solījumiem mīlēt šo zemi 
aicinās mūs uz vispārējo labklājību, 
nepasakot, kādā veidā viņi to pa
nāks? Vai tad mums nav zināms, ku
ri pagājušajās Saeimas vēlēšanās de
dzīgi solīja atbalstīt Latvijas zinātni? 

Vērtīgi, ka iesaistāmies 
starptautiskajā 
zinātnes apritē 
LU 8. un 9. decembri notika Zie

meļvalstu un Baltijas valstu miera 
problēmu pētīšanas konference. Tā 
bija veltīta tieši Baltijas jūras un Zie
meļvalstu reģionam, un to organizē
ja Latvijas Ārpolitikas institūts un LU 
Politikas zinātnes nodaļa. Konferen
cē piedalījās apmēram 100 pētnie
ku no vairākām valstīm, tai skaitā Zie-
meļvalstīm, Baltijas valstīm, Krievi
jas, Lielbritānijas u. c Tika runāts par 
jauniem drošības modeļiem. 

Agrāk drošība tika skatīta bipolā-
rās pasaules kontekstā, kur vienā 
pusē bija supervara ASV, bet otrā -
PSRS. Tagad situācija ir mainījusies. 
Vairs nav šīs bipolārās pasaules. No
tiek globalizācijas process. Tieši tā 

Grāmata "Eiropas tiesības. 
Lietu un materiālu izlase" LU 

11. decembrī Latvijas Univer
sitātes Mazajā aulā notika UDO 
KOLLACA (Udo Kollatz) un 
KRISTAPA PRIEDNIEKA grā
matas "Eiropas tiesības. Lietu un 
materiālu izlase" atvēršana. 

Šī grāmata tika izdota, pateicoties 
PHARE, Eirofakultātes, Latvijas 

Universitātes, Herdera fonda un 
Volkswagen fonda atbalstam. 

Grāmatas autors profesors Udo 
Kollacs no Bonnas (Vācija) 2000701. 
akadēmiskajā gadā ir vieslektors Ei
ropas tiesībās Eirofakultātē. Udo 
Kollacs strādājis augstos amatos gan 
Vācijas Federālajā valdībā, gan He-
senes pavalsts valdībā Vācijā. Paš
reiz viņš strādā par neatkarīgo ju
ristu un konsultantu. 

Autors Kristaps Priednieks no 
Rīgas ieguvis tieslietu maģistra grā
du Nancy 2 universitātē Francijā. 
Nākamajā gadā Kristaps plāno pa
beigt tieslietu studijas Latvijas Uni
versitātē. Šobrīd viņš strādā pie sa
vas doktora disertācijas Parīzē. 

Par grāmatu 
Šī grāmata latviski sniedz ieva

du par Eiropas Savienības tiesību 
sistēmu, pievēršoties dažādiem 
praktiskiem ES tiesību jautājumiem. 
Tomēr tā nav tikai mācību grāmata. 

Jurisprudences studentiem Lat
vijā ir jāiepazīstas ar Eiropas Savie
nības likumu ietvaru un vienotā tir
gus izveidošanas juridisko noliku
mu nozīmi. Protams, ES informāci

jas centri izplata ziņu lapas un buk
letus par svarīgiem politikas jautā
jumiem visās vienpadsmit ES oficiā
lajās valodās. Tomēr informācija lat
viski ir nepietiekama. 

Profesors Kollacs saka: "Jūs ne
spējat novērtēt uzlabojumus, ja jūs 
jau iepriekš neesat informēts par 
pamatfunkcijām. Līdz šim nav bijis 
pietiekamas informācijas par vien
kāršiem, tomēr pamata jautājumiem, 
šīs zināšanas ir priekšnoteikums 
turpmākajai izpratnei. Bieži ļoti spe
cifiskā terminoloģija ir barjera, kuru 
grūti pārvarēt." 

Tieši ar šo problēmu saskaras 
pārejas valstis un valstis, kuras ir 
ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienī
bā Līdz šim nebija pieejamas pie
mērotas mācību grāmatas vai publi
kācijas, kurās latviski tiktu iepazīs
tināts ar Eiropas Kopienas juridis
kajiem aspektiem, skatoties no pil
soņu viedokļa, ņemot vērā viņu pri
vāto biznesu un cīņu par viņu un vi
ņu ģimeņu izdzīvošanu. 

Šo plaisu mēģina aizpildīt Udo 
Kollaca un Kristapa Priednieka grā
mata. 

jaunā veidā izvirzās drošības jautāju
mi, kur svarīgu lomu spēlē ārējo un 
iekšējo drošības faktoru rienība, un 
jau pieminētais jautājums par sabied
rības iekšējo stabilitāti. 

Svarīgs notikums 
šajā gadā bija jaunās -
Sociālo zinātņu 
fakultātes izveidošana 
Tajā ir trīs nodaļas - Komunikāci

jas studiju nodaļa, Socioloģijas noda
ļa un Politikas zinātnes nodaļa. Esam 
pateicīgi ari LU vadībai, ka tā atrada 
iespēju mūs atbalstīt, un nu esam ari 
jaunās telpās. Tas parāda, cik daudz 
var panākt, ja ir aktivitāte no pašas 
fakultātes puses. 

Vēlu visiem LU cilvēkiem būt uz
ņēmīgiem un censties meklēt jaunas 
iespējas, jo ari šajos sarežģītajos fi
nansu apstākļos var mēģināt atrast 
tās ar saviem spēkiem un uzlabot 
situāciju. 

Vēlu rektoram profesoram Ivaram 
Lācim un mums visiem, lai veicas LU 
tālākajā modernizācijā, kā ari finansu 
jautājumu veiksmīgā risināšanā. 

Svarīgi ari optimizēt profesūras 
sadalījumu pa fakultātēm un pa stu
diju programmām. Jādomā, lai katra 
no LU finansētām mācību studiju 
programmām varētu rēķināties ar ga
rantētu finansējumu profesūras vei
došanai un piesaistīšanai Priecīgus 
jums visiem Ziemassvētkus un brī
nišķīgu Jauno gadu! 

MĀRASADOVSKA 

Informācija par 
Eiropas Savienības 
pirmsākumu 
Eiropas tiesai bija nepieciešams 

vairāk nekā vienas paaudzes pe
riods, lai izveidotu saskaņotāku tie
sas likumu par preču brīvu kustību. 
Kollacs un Priednieks nolēma pub
licēt plašākus izrakstus no trim gal
venajiem lēmumiem, lai parādītu, ka 
vienotais tirgus joprojām ir projekta 
norise, nevis pabeigta celtne. 

"Protams, politiķiem un speciā
listiem ir interesanti novērot viltīgo 
varas spēli, cīņu par kompetenci 
starp Eiropas Parlamentu, Padomi 
un Komisiju, neaizmirstot dalībval
stu labi apmācīto personālu," sacīja 
prof. Udo Kollacs. "Taču, skatoties 
no pedagoģiskā viedokļa, jaunajai 
Latvijas juristu paaudzei daudz sva
rīgāk ir iegūt zināšanas par vienotā 
tirgus reālo būtību. To es uzskatu 
par savu darbu Latvijā. Tāpēc mēs 
kopā ar Kristapu veidojām šo grā
matu." 

Apkopojusi ANDA LASE 
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CILVĒKS NAV VIENTUĻA SALA 

Linda Kalniņa 

visa dzīve putekfos izbārstīta 
viss cēlais gājums 

aizpūsts vēju vējos 
viss esošais kā 

nosalusi ēna ubago 
visa dzīve 

jau aiz apvāršņa 
kā sadedzis 
mirklis pirms 
bezgalības visas 

meklēt nenozīmē atrast bet 
cerēt uz kaut ko kas var 
vienkārši nebūt 

cerēt apmuļkoties 
cerēt vilties 
cerēt sāpēt 
cerēt izbeigties un izplēnēt kā 
nebijušai 

cerēt vajag un mīlēt un ticēt ka 
tā kādreiz būs 
kaut kā 
kā var 
vienkārši nekad nebūt 

Ko sagaida 
LU Bibliotēka 
ļaunajā gadā 

•> Katram studentam var nopirkt 
vismaz trīs jaunas grāmatas. 

• Visvalža ielā 4a tiek atklāta 
jauna bibliotēka. 

• Kal paka bulv. 4 sāk darbu ka
pitāli pārbūvēta un moderni iekār
tota periodikas lasītava un izstāžu 
zāle. -ļfcJ' 

•> Datorizēto darba vietu skaits 
dubultojas. 

• Tiek atjaunota speciāla lasīta
va profesoriem un citiem mācībspē
kiem. 

• INFOTĒKĀ paplašina moder
no iekārtu parku un informācijas ie
guves iespējas. 

• Bibliotēkas darbinieku skaits 
tiek optimizēts, un rodas iespējas 
jūtami pagarināt bibliotēkas lasītavu 
darba laiku. 

• Bibliotekāru atalgojums tuvo
jas LU vidējam algu līmenim. 

<r Bibliotēkas finansējums tiek 
plānots atbilstoši izstrādātai norma
tīvu bāzei. B^HPm 

• LU vadība un fakultātes pavi
sam noteikti novērtē bibliotēkas īpa
šo vietu un lomu jauno speciālistu 
sagatavošanā. 

• Bibliotēka kopā ar visu LU 
draudzīgo saimi veic maksimāli ie
spējamo Latvijas Universitātes sek
mīgā izaugsmē. ī^m 

Laba darba ir smeldze 

MARTS PUJĀTS ir Filoloģi
jas fakultātes 1. kursa students, 
studē baltu filoloģiju. Viņa 
literārie darbi publicēti "Lunā", 
"Karogā", grāmatā "21 no XXI 
gadsimta" u. c. Jauns, radošs 
cilvēks, kurš saka: "Kapos ir at
mosfēra. Uz kapiem es eju la
sīt grāmatu." 

Marts atzīst - lai gan baltu filolo
ģija šobrīd nav tā perspektīvākā no
zare, viņš izvēlējies studēt tieši to. 
Lēmums visu atlikušo mūžu nodar
boties tikai ar filoloģiju vēl nav pie
ņemts. Marts uzsver, ka šajā noza

rē ieinteresējušas tieši detaļas, jau
ni termini. 

Parasti filologs asociējas ar cilvē
ku, kas daudz lasījis, un ari Marta 
intereses ir visplašākās - viņu vien
līdz interesē gan proza, gan dzeja, 
īpaši tuvi ir XX gadsimta un daži se
nāki ārzemju autori. 

Vaicāts, cik nozīmīgi Martam ir 
būt Jauno literātu apvienības sastā
vā, viņš atbild, ka būtiskāk tas šķitis 
pirms iestāšanās. Vai līdzīgi nav ar 
jebkuru sasniegtu mērķi?... Literā
tu apvienība ir vide, kurā viņš atra
dis savus domubiedrus. 

Apvienībai ir ari savs izdevums -
almanahs "Luna", kurā tiek publi
cēti ne tikai apvienības biedru darbi 
un kas pēc sava apjoma vairāk līdzi
nās grāmatai. Marts atzīst, ka šim 
izdevumam jau izveidojies savs la
sītāju loks. 

Vaicāts par paaudžu konfliktu, 
Marts liek saprast, ka tāda praktis
ki nav - attiecības ar vecākiem cil
vēkiem viņam ir labas; būtiskākā at
šķirība ir dažādās pieredzes. 

Marts piekrīt viedoklim, ka pastāv 
dalījums - sieviešu un vīriešu dzeja. 
Autoram neesot iespējams iziet ār
pus šīm dzimuma robežām. Viņap
rāt, daudzas meitenes ir pārāk emo
cionālas, šīs emocijas netiek sakār
totas, un darbā parādās tikai hiper-
trofēta dvēsele. Martam nepatīk, ka 
daudzi gari teksti ir reducējami uz 

vārdiem: "jūtos slikti" vai ari "mīlu 
tevi"; tas esot saharīns. Viņam tu
vāks ir kaut kas daudznozīmīgāks. 
Netīk ari kareivīgi protestētāji, kuri 
apraksta vispārzināmas patiesības. 

No jaunajiem autoriem Martam 
tuva ir Ieva Roze; viņš runā par dzej
nieci kā par savas paaudzes cilvē
ku un atzīst, ka viņas dzejā ir kaut 
kas aizkustinošs... 

Impulsu rakstīšanai Martam dod 
kustība - nevis abstrakta, bet tieša, 
piemēram, brauciens vilcienā, ska
toties pa logu... 

Viņu interesē cilvēki, tie pret 
paša gribu ir izpētes objekti, kuri ne
apzināti tiek vēroti un analizēti. Un, 
protams, svarīga ir saruna - tā cilvē
ku atklāj visvairāk. 

Veiksmīga dzejoļa priekšnotei
kums ir forma, lai gan Marts tūlīt pie
bilst, ka pie tās īpaši nepiestrādā. 
Esot ari bezformīgi, bet veiksmīgi 
darbi. Darbā vajadzētu būt pietieka
mi spilgtiem tēliem un smeldzei šī 
vārda plašākajā nozīmē - kaut vai tā, 
ka pēc tā izlasīšanas rodas vēlme 
pacelt acis uz augšu. 

Par dzīves jēgu. Marts uzskata, 
ka tikmēr, kamēr vien šo jautājumu 
uzdos, mūsu dzīvošanai būs jēga. 

Vaicāts par plāniem nākotnē, 
Marts atbild, ka vēlētos sakārtot sa
vu dzīvi, bet jau nākamajā teikumā 
atzīst, ka sakārtota dzīve vispār nav 
iespējama. Tomēr uz to vajadzētu 

tiekties... Cik sajāj 
sarunā Mar
ta Pujāta 
domu, cik iz
jūtu? Pēdējās 
ne vienmēr ir for
mulējamas. Mans ieteikums - mek
lējiet Marta dzejoļos. 

Polārais rīts 

es vakar dzisu šorīt dziestu 
ir cukurtraukā lapsenes ir vaļā logs 
lai vēdinās 
lai ieplūst gaisma sals un gaiss 

ir visu laiku jāmostas 
un jādzer tēja ar cukuru 
tas salds kā sals 

ir atslēgas zem sliekšņa 
tās paņem kādreiz atslēdz durvis 
ej iekšā 
būs vaļā logs un cukurtraukā lapsenes 
man rokās dzīves iedots kurvīts 
es šorīt pamodos 

dziest tēja 

ANDA LASE 

Velte latviešu grāmatzīmes simtgadei 

Attēlā Astrīdes Ivaskas dāvinājums LU 

īpašumzīme? Mākslas priekš
mets ar skanīgo nosaukumu cx 
libris? Latviskajai grāmatzīmei 
ir jau gadsimts, un nelielie grafi
kas darbiņi ļāvuši izteikt sevi dau
dziem jo daudziem izciliem māk
sliniekiem. Grāmatzīmēm simt 
gadu garumā bija veltīta izstāde 
Universitātes Bibliotēkā. 

Ekspozīciju ievada latviešu na
cionālās grāmatzīmes iedibinātāja 
Riharda Zariņa (1869 - 1939) darbi. 
Pavisam mākslinieks veidojis 75 ex 

libris. Ar Riharda 
Zariņa grāmatzī
mi, kuru 1897. 
gadā viņš dari
nāja savai līgavai 
- zviedru dzie
dātājai Evai 
Sundbladai, sā
kas latviešu 
māksliniecisko 
ex libris vēstu
re. Profesors Ri
hards Zariņš da
rinājis grāmatu 
īpašumzīmes Jā
nim Misiņam, 
A n d r i e v a m 

Niedram, Jēkabam Janševskim, ne
lielajos darbiņos asprātīgi atainojot 
katrai personībai raksturīgo. Piemē
ram, pretrunīgajam Andrievam 
Niedram piedien vientuļa laivinie
ka tēls, kurš tik tiešām nezina, kurp 
viļņi viņu aiznesīs, savukārt Jēkaba 
Janševska grāmatzīmē - ražena sie
va, no kuras priekšauta noraugās 
tautas tipu galerija - kā no romāna 
"Dzimtene" lappusēm. 

Dažādos laikos grāmatzīmju da
rināšanai pievērsušies ari daudzi citi 

izcili meistari. Fascinē Vidberga lī
nijās izsmalcinātie ex libris. Bagāts 
ir profesora Pētera Upīša devums, 
kura pūrā vairāk nekā 700 grāmat
zīmes, bagāts ir ari literatūras klāsts 
par meistaru. Profesors darinājis 
grāmatzīmes tādām latviešu kultū
ras personībām kā Dz. Ezergaile, T. 
Zaļkalns, K. Ubāns, J . Sudrabkalns, 
L. Dzeguze, R. Ezera... Mākslas zi
nātnieks Pēteris Zeile profesoram 
veltītajā rakstā "Pētera Upīša grā
matzīmju pasaulē" raksta: "Viņā cie
šā nedalāmībā dzīvo un personības 
būtību veido tādas īpašības kā vien
kāršība un dziļums, talanta un darba 
mīlestības, tautiskās vitalitātes un 
plaša intelektuāla skatījuma apvie
nojums, nenovirzīga uzticība patie
sīgumam un visa neīstā, ar pseido-
vērtībām saistītā noraidīšana." 

Savu ceļu ex libris mākslā gājusi 
Jeļena Antimonova sievišķīgās līni
jās darinātos darbos, savu - Rūta Op-
mane, kura vizuāli un emocionāli at
tēlo apkārtējās ikdienas un cilvēka 
iekšējās vides gaišu sakoptību, tiek
smi pēc saskaņas vārdos un darbos, 
līnijās un izjūtās. Viņa darinājusi ex 
libris tik atšķirīgiem cilvēkiem kā 

ārēji rimtajam Gunāram Priedēm, 
darbarūķim Pēterim Upītim, politi
ķim un žurnālistam Aivaram Ber-
ķim. 

Ekspozīcijā vairāki visnotaļ apjo
mīgi izdevumi: "Grāmatzīmju māk
slinieki Latvijā", "Latviešu grāmat
zīmes simtgade"... Eksponēts Lat
vijas Nacionālās bibliotēkas veltīju-
mizdevums latviešu grāmatas 475 
gadu atcerei, kurā publicēta ari pla
šāka apcere par Riharda Zariņa de
vumu. 

"Ilustrētā Žumāla"1925.gada 1. 
numurā publicētajā V Peņģerota ap
cerē "Latvju grāmatu zīmes" anali
zēts Anša Cīruļa, Jūlija Mademie-
ka, Niklāva Strunkes daiļradei bū
tiskais. 

Anšlava EgBša darba "Ģīmetne" 
eksemplārs Universitātes Bibliotē
kā ienācis ar Rutas Gailes grāmatzī
mi, savukārt Astrīdes Ivaskas ex lib
ris skatāma viņas Alma mater biblio
tēkai dāvātajā un pašas sarakstītajā 
darbā "Vārdojums. Līču loki". Ari tie 
ir mūsu Alma mater bibliotēkas dār
gumi. 

VUAAPINITE 

E s m u t u r p ā r a k d a b i s k a . . . 

Šo meiteni daudzi būs redzē
juši TV3 spēlē "Robinsoni". Šo
brīd 20-gadīgā ZANE MUKĀNE 
ir LU Sociālo zinātņu fakultātes 

komunikācijas zinātnes 3. kur
sa studente un, atceroties spēli, 
atzīstas: "Biju pilnīgā eiforijā..." 

- "Robinsonos" piedalījies bal
vas dēļ? 

- Nē, man augustā nebija ko darīt. 
Draugs strādāja, un es secināju, ka 
man vienai pašai būs jāpaliek mājās. 
Ārā bija slikts laiks, un vienai nekur 
negribējās iet, tādēļ nolēmu - kāpēc 
gan ne? Tas vairāk bija piedzīvojumu 
dēļ. Iepriekš neko līdzīgu nebiju re
dzējusi, tādēļ nevarēju apjaust, kāda 
būs realitāte. Sākumā bija ilūzija, ka 
man tur būs bezmaz vai māja, Dārtika, 
būs parasta ikdiena. Aizbraucot, pro
tams, sapratu, ka viss ir pilnīgi savā
dāk. Grūtāk... 

- Kas bija visgrūtākais? 
- Man pašai sākumā viss šķita 

grūts - gan ēst ēdienu ar mušām, gan 
gulēt uz salmiem, gan cauru dienu sē
dēt uz akmens. Pirms tam neko tād;i 
nebiju darījusi. Labi, esmu svinējusi 

Jāņus - ar teltīm un ugunskuriem, bet 
to nevar salīdzināt ar "Robinsoniem". 

- Kā tas ir - būt nepārtrauktā 
kameru uzmanībā? 

- Kameras un mikrofoni varēja būt 
jebkur. Bija reizes, kad mēs tās re
dzējām, bet bija ari situācijas, kad to 
vairs nekontrolējām Patiesībā mums 
bija jāaizmirst, ka uz salas ir kameras. 
Sākumā tas, protams, nav iespējams. 
Beigās rodas kaut kāds spīts - par 
spīti tam, ka tās tur ir, tu sāc uzvesties 
dabīgi. 

- Spēlē tu īpašu uzmanību pie
vērsi savai ēdienkartei... 

- Jā, sākumā es daudz ko neēdu. 
Līdz tam nekur un nekādā veidā ne
ēdu kartupeļus. Ikdienā diezgan 
daudz ievēroju kaloriju skaitu, bet 
spēlē viss nedaudz mainījās. Labi, sā
kumā es varēju tur ņemties, neēdot 
to un šito. Viens ēdiens man likās par 
treknu, cits par smagu. Putras ikdie
nā vispār neēdu. Protams, ja gribēju 
izdzīvot, man nekas cits, kā to visu 

ēst, neatlika. Patiesībā daudz kas man 
pat iegaršojās, jo uz salas visu laiku 
bija bada sajūta. Bija šausmīgs ēdiena 
ierobežojums. Nepārtraukti mocīja iz
salkums, ko, starp citu, televīzijā ne
var redzēt Brīnos, kādēļ to tā īpaši 
pat neuzsver. 

- Vai tagad kaut kas ir mainī
jies? 

- Esot uz salas, biju pilnīgā eiforijā 
- biju brīva no informācijas, no problē
mām, brīva no visa tā, kas bija te, Lat
vijā Pirms tam man bija nenormāla se
sija, kurā mācījos, kā nekad mūžā. Trīs 
nedēļu laikā bija jānokārto deviņi ek
sāmeni, referātus un kursa darbus ne
skaitot Pēc tā visa uz salas izjutu mie
ru. Bija pat tā, ka negribējās braukt 
atpakaļ. Pēc "Robinsoniem" no manis 
ir pazudusi tāda īpašība kā kaprīzums. 
Tāpat ari pārliecība par sevi tagad no
teikti ir lielāka. Es zinu, ka dzīvē visu 
var sasniegt, ja tikai to ļoti vēlas. Viss 
ir atkarīgs no cilvēka. 

- Vai ari pēc spēles sazinies ar 

kādu no "Robinsoniem"? 
-Jā, mums visiem ir ļoti labas attie

cības. Es bieži satiekos ar Reini - eju 
pie viņa uz aerobiku. Daiga šobrīd nav 
Latvijā, bet kad būs - noteikti centī
šos ar viņu sazināties. No Normunda 
šad un tad saņemu kādu ziņu, tāpat 
Vilnis man piezvana, un mēs papļā
pājam. 

- J a tev piedāvātu vēlreiz pie
dalīties "Robinsonos" - vai tam 
piekristu? 

- Zinot to, kā man ir tagad pēc spē
les. .. Redzot, ko rāda televīzijas ska
tītājiem... Es nezinu, varbūt ari pie
darītos, bet es noteikti sevi vairāk uz
manītu. Vairāk padomātu, ka mani vi
su laiku var filmēt Ir situācijas, kurās 
tagad rīkotos citādāk - neatklātu pār
ējiem savu dvēseli. "Robinsonos" es
mu pārāk dabiska, pārāk tāda, kāda 
esmu ikdienā... 

GITA LIEPIŅA 
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svētku rotājums 
Šogad modē ir minimālisms -

efektu panāk ar pēc iespējas mi
nimālāku materiālu patēriņu. 
Daudz lieto dažādus mākslīgos 
materiālus - lentes, papīru u. c. 
Modē ir ari materiāli, kurus var 
burzīt, piemēram, kreppapīrs, 
kurš labi padodas visādu formu 
veidošanai, ir pieejami ari visda
žādākie krasu toņi. 

Arī sveču izvēlē šogad ir 
daudzveidība. Parādoties dažādām 
trijstūrveida un piramīdsvecēm, tās 
tiek plaši izmantotas dažādās kom
pozīcijās. Krāsu ziņā šogad vairāk 
dominē sudraba toņi. 

Adventes vainaga 
izgatavošana 
1. Izveido apli no noturīgas stiep

les, klūgas utt. 

f 
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2. Gatavo pakojamo slāni no sū

nām, zāles, salmiem vai citiem ma
teriāliem. 

3. Jāraugās, lai pakojums būtu 
gluds, vienmērīgs, precīzs, jo no tā 
galvenokārt ir atkarīga vainaga for
ma, kvalitāte. 

4. Sagarina skujas atbilstoši vai
naga diametram. 

5. Skujas sien plaknē virs pako
jamā slāņa, raugoties, lai skuju gali
ņi veido precīzu apli. 

6. Jāievēro ari vainaga iekšējā un 
ārējā forma. 

7. Pēdējo kārtu pārsien, paceļot 
uz augšu pirmo un tās savienojot. 

8. Vainagu dekorē ar dažādiem 
materiāliem, pielīmējot vai ari pie
spraužot tos. Iesākumā varētu rotāt 
ar dekoratīvām lentēm, pēc tam ari 
ar citiem materiāliem. 

Zvaigznes pušķa 
izgatavošana 
Zvaigznes pušķa izgatavošanai 

var izmantot jebkurus materiālus, 
no kā var izveidot zvaigzni, piemē
ram, klūgas, zarus, salmus utt. 

1. izvēlētais materiāls jāsagari-
na vienādos (var ari nevienādos) ga
rumos, tikai jāskatās, lai varētu iz
veidot zvaigzni. 

2. Vispirms, sastiprinot kopā ma
teriālu, izveidojam divus atsevišķus 
trijstūrus. 

3. Sastiprinām tos kopā, tā izvei
dojot zvaigzni. 

4. Ar stiepļu palīdzību izveidojam 
pušķim kātiņu. 

5. Dekorējam pušķi, izmantojot 
dažādus materiālus - sizālu, sausos 
ziedus u.c. 

MAREKS LAUVA 

Šitake senes - zinātne un eksotika 
"UA" redakcijā domājām, par 

ko 2000. gada nogalē varētu jūs, 
lasītājus, informēt, kas vēl ne
būtu zināms, vai ne tik ļoti. 

Noteikti cepsim pīrāgus, ku
ros ieslēptas naudiņas, lai zinā
tu, kuru gaidīs lielā veiksme, ēdī
sim zirņu pītes, lai nākamgad 
nebūtu gauži jāraud. Ziemas
svētku galdā liksim vismaz de
viņus ēdienus, lai nākamais gads 
būtu ražīgs un pārticis. Bet Vec
gada vakarā iesakām pamēģināt 
pagatavot šitakē. Kas tas ir? At
bild LŠSAA valdes priekšsēdētā
ja GUNTA KARNiTE: 

- Interese par šitakē sēni (shiita-
ke - japāņu nosaukums, kas cēlies 
no vārda shii, kas apzīmē ozolam tuvu 
koku sugu, uz kuras dabā aug šīs sē
nes, un take - japāņu valodā 'sēne') 
Latvijā radusies pēdējos desmit ga
dos. Šitakē sēnes, pateicoties īpat
nējai garšai un labvēlīgai ietekmei uz 
cilvēka organismu, jau sen ir kļuvu
šas par neaizvietojamu Austrumu 
virtuves sastāvdaļu. Tagad šitakē 
sēne ir ieceļojusi ari Eiropā - uz pa
likšanu. 

Pasaulē šīs sēnes lielākoties au
dzē uz ozola bluķīšiem, bet mūsu zi
nātnieki kopā ar zemniekiem - šita
kē sēņu audzētājiem, apguvuši ie
spēju tās audzēt uz alkšņa bluķīšiem, 
kas nemazina sēnes garšas un 
dziednieciskās īpašības. 

Lai veicinātu šitakē sēņu audzē
šanu Latvijā, tika nodibināta Latvijas 
Šitakē sēņu audzētāju asociācija 
(LŠSAA). Tā māca interesentus au
dzēt šitakē sēnes, sniedz konsultā
cijas un popularizē šo nozari. Pašreiz 
ir ap 300 interesentu, kas mēģina 
audzēt šīs sēnes. 

Pasaulē šitakē sēnes ir visvairāk 
pieprasītas tieši uz Ziemassvētkiem. 
Latvijā pašreiz izplatītākais sēņu pār
strādes veids ir žāvēšana. Lai šī no
zare sekmīgi attīstītos, ari Latvijā jā
izveido tehnoloģija šitakē sēņu pār
strādei. No šitakē sēnēm iespējams 
arī ražot pārtikas bagātinātājus, 
ārstnieciskas ziedes, kosmētikas 
krēmus u. c. produkciju, taču ir ne
pieciešams valdības atbalsts, lai šī no
zare veiksmīgi attīstītos. 

Vadošā pētniece NATAĻJA 
MATJUSKOVA: - LU Augu un mik
roorganismu ģenētikas laboratorija 
prof. L Muižnieka vadībā nodarbojas 
ar zinātniskiem šitakē (Lentinula 
edodes) pētījumiem: ģenētiku, selek
ciju, fizioloģiju un molekulāro bioloģi
ju. Ar dažiem no šiem pētījumiem 
mēs nodarbojamies jau sen - no 
1991. gada, bet citus pētījumu vir
zienus tikai pašlaik sākam apgūt. 

Pateicoties laboratorijā veiktajiem 
pētījumiem (TOP projekts LUT -
1405 "Adaptēt šitakē sēnes audzē
šanas tehnoloģiju Latvijā pieejama
jiem koksnes resursiem un klimatis
kajiem apstākļiem"), parādīts, ka ši
takē var audzēt ne tikai uz ozola, bet 
ari uz mazvērtīgākām koku sugām, 
piemēram, uz alkšņu un lazdu kok
snes. 

Lentinula edodes pieskaitāma pie 
baltās trupēs sēnēm, kuras koksnes 
lignīna daļu noārda aktīvāk par celu
lozes un hemicelulozes komponen
tiem 

Pēdējo 30 gadu laikā uzkrātie da
ti liecina, ka šī sēnes satur daudzas 
bioloģiski aktīvas vielas, kas poten
ciāli spēj ietekmēt cilvēka veselību, 
iedarbojoties kā nespecifisks profi
laktisks līdzeklis pret onkoloģiskām 
slimībām, aizkavējot sirds-asinsvadu 
slimības un tādas vīrusu infekcijas kā 
B tipa hepatīts un AIDS. 

Tas liecina, ka šitakē fizioloģisko 
un ģenētisko īpašību izpēte ir aktuā
la ne tikai no praktiskā viedokļa, bet 
ari no teorētiskās zinātnes viedokļa, 
jo šīs sēnes var kļūt par oriģinālu imu-
noloģisku un ģenētisku pētījumu ob
jektu. 

Dažādu šitakē audzēšanas aspek
tu un teorētisku jautājumu risināša
nā veiksmīgi piedalās ari studenti, 
tiek izstrādāti bakalaura un maģistra 
darbi. Starp tiem ir darbi par L edo
des celmu identificēšanas metodēm 
(Rasma Bumbiere), par konkurenci 
starp L edodes un inficējošām sēnēm 
(Neda Pūpola), teicami aizstāvēts ba
kalaura darbs "Polimerāzes ķēdes 
reakcijas metodes izmantošana da
žādu L edodes celmu identifikācijai" 
(Edgars Januševskis). 

Tas liecina par to, ka sēne L edo
des ir ieņēmusi svarīgu vietu mūsu 

laboratorijā pētāmo objektu vidū un 
tās izpētes potenciāls vēl tikai sāk 
attīstīties un perspektīvā sola daudz 
jaunatklājumu. 

INDRIĶIS MUIŽNIEKS: Eks
perimentālā mikoloģija - tie ir labora
torijas pētījumi par sēņu dzīvi un šo 
interesanto organismu izmantošanas 
iespējām. Tas ir ari samērā jauns vir
ziens Bioloģijas fakultātes pētniecī
bas darbā. Praktiski eksperimentā
lās mikoloģijas darba rezultātus mēs 
sastopam tirgū, pērkot šampinjonus, 
austersēnes, pēdējos gados ari ek
sotiskās šitakē sēnes. Taču sēņu 
pētniecībai ir ne tikai šādi, apēdami 
mērķi. Sēnes ir ļoti daudzveidīgi or
ganismi, kas producē dažādas fizio
loģiski aktīvas vielas, spēj veidot 
mikroelementu kompleksus. Tiem 
var būt liela nozīme uztura pilnvei
došanā, jaunu ārstniecības preparā
tu radīšanā. Priecē tas, ka par šo dar
ba virzienu interesējas studenti, tas, 

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra. Biologi - šitakē 
sēņu audzētāji profesora I. Muižnieka vadībā. Pirmajā rindā 
no kreisās: N. Pūpola, R. Bumbiere, M. Ivasčenko. Otrajā 
rindā no kreisās: V. Balode, Dz. Zaļā, N. Matjuškova. Trešajā 
rindā no kreisās: K. Arbidāne, G. Karnīte, I. Muižnieks 

ka Latvijas Zinātnes padome ar nā
košo gadu nolēmusi piešķirt finan
sējumu pētījumiem šajā jomā 

Vecgada pīle ar domām par 
Ķīnu un ķīnietēm 

Sastāvdaļas: 
- pīle (viena, vesela, bez spalvām), 
- šitakē sēnes ap 300 g, 
- 1 sīpols, 
- 1 burkāns, 
- 2 zilās plūmes, 
- garšvielas: sāls, melnie pipari, 

koriandrs, 
-augu eļļa. 
Šitakē sēnes sagriež un cep eļļā 

kopā ar sīpoliem, Bdz sīpoli pusgata
vi. Atsevišķi apcep burkānus, tad vi
sam pieliek garšvielas un ar to pilda 
pīli. Pašās beigās ievieto divas plū
mes. 

Pūl uzmanīgi un maigi novieto uz 

cepešpannas un liek cepties. Regu
lāri tā jāpārlej ar notecējušo sulu, pīli 
var ari pagrozīt no viena sāna uz ot
ru, līdz tā ir gatava! 

Atliek likt uz galda un aicināt pa
zīstamās ķīnietes uz Vecgada mie
lastu! 

Sviestmaize ar šitakē 
Sīki sagriež sēnes un ķiploku, sa

maisa ar majonēzi. Baltmaizi apcep. 
Liek virsū ar ķiploku un majonēzi sa
jauktās sēnes un uzber sieru. 

Šitakē karbonāde 
Svaigas šitakē sēnes, milti, olas, 

augu eļļa, sāls, pipari. Sēņu galviņas 
apkaisa ar sāli, pipariem. Apviļā mil
tos ar olu un cep. 

Sēņu sautējums 
500 g sēņu 
1 - 2 sīpoli 
30 g sviesta 
1 olas dzeltenums 
siers - 200 g 
100 - 150 g krējuma 
sāls, melnie pipari, dilles 
Svaigas sēnes noplaucē, sagriež 

stienīšos. Ripiņās sagrieztus sīpolus 
apcep sviestā. Pievieno sēnes, da
žas ēdamkarotes ūdens un sautē 30 
min. Gatavo sautējumu pārlej ar krē
jumu. Pirms tam krējumam pievieno 
sarīvētu sieru, olas dzeltenumu, sīki 
sagrieztas dilles, melnos piparus, sāli. 

Šitakē žuljens 
130 g sīki sagrieztu sēņu apcep 

10 g sviesta Sviestā apcep 10 g mil
tu. Tad sajauc visu kopā. Masai pie
liek 2 ēd. karotes krējuma, sāli - pēc 
garšas un citrona sulu. Maisījumu ie
liek mazajos žuljena trauciņos, pār
kaisa ar sieru un cep. 

Receptes izvēlējušies 
MARA SAOOVSKA 
un OĻEGS PAVĀRS 
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SVĒTKUS GAIDOT 

I Jaunais gads pasaule 
Vēsture 
Ne visās pasaules valstis Jauno 

gadu svin vienā un tajā pašā laikā. 
Tas tādēļ, ka cilvēki dažādās pasau
les malās lieto dažādus kalendārus. 
Jau senatnē ļaudis laiku sadalīja die
nās, mēnešos un gados. Daži ka
lendāri veidoti, balstoties un Mē
ness kustību, daži - uz Saules 
stāvokli, bet citi, ņemot vērā gan 
Sauli, gan Mēnesi. Visā pasaulē ir 
īpaši ticējumi, kas attiecas uz Jauno 
gadu. 

Senā Ēģipte 
Senajā Ēģiptē Jaunais gads tika 

svinēts laikā, kad applūda Nīla - sep
tembra beigās. Nīlas pārplūšana bi
ja ļoti svarīgs notikums, jo izkaltušā 
augsnē nebija iespējams neko 
izaudzēt. 

Jaunajā gadā dievu Amona un vi
ņa sievas statujas tika vestas pa Nīlu 
laivā. Mēnesi ilga dziedāšana, de
jošana un dzīres. Tad statujas tika 
nogādātas atpakaļ templī. 

Babilonija 
Mūsdienās Babilonijas vietā at

rodas Irāka. Babilonieši Jauno gadu 
svinēja pavasari. Svētku laikā kara
lim bija jānovelk savas goda drānas 
un jādodas projām, un tad dažas die
nas ikviens varēja darīt, ko vien 
vēlējās. Tad, tērpies svētku man
tijā un procesijas pavadīts, karalis 
atgriezās. Visiem bija jāatgriežas pie 
ikdienas darbiem un jāievēro liku
mi. Jaunā gada sākums babilo
niešiem bija kā atelpas bridis. 

Romieši 
Ilgu laiku romieši Jauno gadu 

svinēja 1. martā. Vēlāk, 46. gadā 
pirms Kristus, imperators Jūlijs Cē-
zars izveidoja jaunu kalendāru. Šo 
kalendāru mēs lietojam mūsdienās, 
un, pateicoties tam, Jaunā gada pir
mā diena ir tieši 1. janvāris. 

Janvāris savu nosaukumu iegu
vis no romiešu dieva ar divām gal
vām vārda - Jānus. Šis dievs rau
dzījies vienlaicīgi gan pagājušajā, 
gan nākamajā gadā. 

Romiešu Jaunā gada svinības 
sauca Calends, ļaudis izrotāja mājas 
un pasniedza viens otram dāvanas. 
Vergi un kungi ēda un dzēra kopā 
pie viena galda, un ļaudis varēja vis
maz kādu laiku darīt to, kas viņiem 
labpatīk. 

Ķelti 
Ķelti senatnē apdzīvoja Gaulu, ta

gad Franciju, un daļu Lielbritānijas 
pirms romiešu ierašanās.vVrņu Jau
nā gada svinības sauca Šambains. 
Tās notika septembra beigās, un 
"Sambains" nozīmē - 'vasaras bei-

Sājos svētkos ķelti savāca ziedo
jumus, lai atbaidītu mošķus. Pastāvē
ja ticējums, ka tieši šajā laikā mirušo 
rēgi atnāk, lai paņemtu sev Edži kā
du dzīvu dvēseli. 

Ebreju Jaunais gads 
Ebreju Jauno gadu sauc Rosh 

Hashanah. Tas ir svēts laiks, kad 
ļaudis pārdomā, ko ļaunu darījuši 
pagātnē, un apsola nākotnē rīkoties 
tikumīgāk. Sinagogā notiek īpašas 
ceremonijas, un tiek spēlēts instru
ments, kas izgatavots no auna raga 
un kura nosaukums ir Shofar. Bērni 
saņem jaunas drēbes, tiek cepta 
Jaungada maize un ēsti augļi, lai cil
vēkiem atgādinātu ražas laiku. 

Musulmani 
Musulmaņu kalendārs ir izvei

dots, pamatojoties uz Mēness kus
tību, tātad katru nākamo gadu Jau
nais gads tiek svinēts par vienpad
smit dienām agrāk. 

Irāna ir musulmaņu valsts, agrāk 
saukta Persija. Ļaudis Jauno gadu 
tur svinēja 21. martā, un dažas 

nedēļas pirms šī datuma rudzu un 
miežu graudi tika salikti trauciņos, 
lai izdīgst. Līdz Jaunajam gadam 
graudiem jau bija dzinumi, un tas at
gādināja par pavasari un jaunas 
dzīves sākumu. 

Indiešu Jaunais gads 
Vairākums indiešu dzīvo Indijā, 

bet ne visi Jauno gadu svin vienā un 
tajā pašā laikā. 

Rietumbengālijas iedzīvotāji no 
Indijas ziemeļiem mēdz Jaunajā ga
dā izrotāties ar rozā, sarkaniem, pur-
purkrāsas vai baltiem ziediem. Sie
vietes parasti tērpjas dzeltenā, kas 
ir pavasara krāsa. 

Keralā, Indijas dienvidos, mā
miņas saliek cienastu, ziedus un 
mazas dāvaniņas uz īpašas paplātes. 
Jaunā gada rītā bērni to visu saņem. 

Centrālajā Indijā tiek izkārti oranži 
karogi. 

Savukārt Gujaratā, Indijas rietu
mos, Jaunais gads tiek svinēts ok
tobra beigās, kad gar jumtu malām 
stiepjas aizdegtas eļļas lampiņu vir
tenes. 

Jaunajā gadā indieši godina savu 
auglības dievību Lakshmi. 

Tālajos Austrumos 
Vjetnamā 
Jaunais gads tiek svinēts starp 

21. janvāri un 19. februāri, un katru 
gadu svinību datums mainās. Vjet
namieši tic, ka katrā mājā mīt dievī
ba un ka Jaunajā gadā tā ceļo uz pa
radīzi, kur nokļūstot, pastāsta, kā 
katrs mājinieks nodzīvojis pagājušo 
gadu. Viņi tic, ka dievība ceļo uz kar
pas muguras, un vēl joprojām, ievē
rojot tradīciju, tiek nopirkta dzīva 
karpa un palaista brīvībā upē vai dī
ķī. Vjetnamieši ari domā, ka pirmais 
cilvēks, kurš atnācis ciemos Jaunajā 
gadā, spēj atnest veiksmi vai ne
veiksmi. 

Japāna ^ 
Japānā Jaunais gads tradi- > ^ 

cionāli sākas 1. janvāri, tomēr 1 

japāņi ir saglabājuši ari savas 
reliģijas, sauktas ŠINTO, pa
rašas. Lai aizbaidītu ļaunos 
garus, mājās pie ieejas dur
vīm tiek piekārta no salmiem 
savīta virve. 

Tiklīdz pulkstenis nosit pirmo 
Jaunā gada minūti, japāņi sāk smie
ties. Uzskata, ka šī smiešanās nesīs 
veiksmi nākamajā gadā. 

Ķīna 
ķīnieši Jauno gadu svin laikā 

starp 17. janvāri un 19. februāri, 
dienā kad ir jauns Mēness. Ķīnieši 
to svin vienlaicīgi visā pasaulē, un 
šajā dienā līksms svētku gājiens pilda 
ielas. Lukturi ir neatņemama šī gā
jiena sastāvdaļa, un to gaisma tiek 
uzskatīta par ceļa rādītāju Jaunajam 
gadam. 

Ķīnieši domā, ka, atnākot Jauna
jam gadam, ap viņiem pulcējas ļau
nie gari. Lai tos aizbiedētu, tiek kur
ti ugunskuri un logos izkārtas papī
ra strēmeles. 

Jaunais gads 
Rietumos 
Jaunajā gadā notiek ielu gājieni, 

spēlē orķestris, un neatņemama 
svētku sastāvdaļa ir arī futbols, ko 
Jaunā gada pirmajā dienā spēlē visā 
Amerikā. 

Eiropā šis laiks tradicionāli ir bijis 
īstais zīlēšanas un paredzēšanas 
brīdis. Šveicē un Austrijā ļaudis 
mēdz ģērbties īpašās svētku drā
nās, lai svinētu Svētā Silvestra die
nu. 

Mūsu ēras 314. gadā dzīvojis pā
vests Svētais Silvestrs, un cilvēki 
ticēja, ka viņš sagūstījis milzīgu jū
ras nezvēru. Domāja, ka 1000. ga-

Patiesa mīlestība eksistē! 
Ar šādu pārliecību 1. decem

bra vakarā Latviešu biedrības 
namā notika itāļu asociācijas 
"Turris Ebúrnea" modes skate. 
Šo asociāciju dibinājis teologs 
Michèle Peyron 1941. gadā ar 
mērķi: palīdzēt jaunām sievie
tēm visā pasaulē neatkarīgi no 
etniskās un reliģiskās piederības 
apzināties sevi un būt sagatavo
tām laimīgai laulības dzīvei. 

"Turris Ebúrnea" vadmotīvs ir 
"Kalpošana skaistumam". Šajā kal
pošanā jaunās, skaistās sievietes no 
"Turris Elburnea", piedāvā modes 
skates, kas nav komerciālas. Ar tām 
asociācija vēlas atklāt, ka mode un 
stils ir pirmais personības atspulgs. 
Tā ir valoda bez vārdiem, kas uzru
nā dvēseli un jūtas. 

Asociācija ir sniegusi modes ska
tes visā pasaulē  17 Ei 
ropas valstīs, Tuvajos 
Austrumos  Kiprā, 
Jordānā, Libānā, Sīrijā, 
Āzijā, Japānā, Ķīnā, 
Honkongā, Austrālijā, f 
Āfrikas valstīs, ASV / 
Dienvidamerikā u. c. 

Tā arī Latvijas 
skatītājiem bija ie
spēja vērot itāļu jau
niešu sniegumu. Jā 
teic, ka neviena no w JJÊ 
šīm meitenēm nav 
profesionāla mode
le. Viņas studē un 
strādā dažādās Itā
lijas pilsētās, bet 
brīvo laiku pavada 
asociācijā Demons-

ļ trējot modes, dalās 
dažādās pieredzēs Ï 

bet objektīvs viņām ir viens: vēl 
me veidot savu nākotni skaistu un 
patiesu. Veidot Mīlestības kul
tūru. 

Šajā modes skatē mēs re
dzējām 2001. gada ziemas se
zonas modi. Tērpi bija tādi, kas 
izceļ sievietes būtību un 
skaistumu. Tos nevar iegā
dāties veikalā. 

Modes skates laikā mei
tenes tika intervētas. Viņu at
ziņa bija, ka patiesa mīlestība 
eksistē. Tā ir autentiska tad, 
kad dod mieru, palīdz augt un 
pilnveidoties. Tā ir mīlestība, 
kas ilgst visu mūžu. Taču 
kas ir svarīgs, lai to veidotu? 
Svarīgi ir satikt pareizo puisi pa 
reizajā laikā. Tas nav veiksmes 
vai neveiksmes jautājums. 
Ir tikai viena persona, 
kuru kāds tur augšā kat
ram no mums ir saga
tavojis. Nepietiek ti
kai just pret kādu ' 
pievilkšanas spēku. 
Šim puisim ir jābūt 
tām pašām vērtī
bām, kādas ir šai 
meitenei, un ari 
tam pašam dzī
ves projektam, 
lai varētu veidot 
dzīvei atvērtu sa

skanīgu ģimeni. 
Priekšnesuma 

noslēgumā redzē
jām patiesas mīles
tības simbolu - mei
teni līgavas kleitā. 
Baltā kleita ir dāvanas 
simbols. Dāvana esi tu, 

ko tu atdod citam cilvēkam uz 
visu mūžu. Laulība ir kā māja, 
kura veidota uz akmens pa
matiem. 

Modes skate beidzās ar 
skaļiem un siltiem skatītāju 
aplausiem, atbalstot "Turris 
Eburnea" izteiktās domas: 
šodienas jaunās sievietes ir 
rītdienas mātes; sieviete 
nekad nav neitrāla, viņai 
vienmēr piemīt spēcīga ie
tekme uz katra vīrieša dzīvi 
- tā ir pozitīva vai negatīva; 
mīlestība nav rotaļa, un 
rotaļāšanās nav mīlestība. Pa
tiesa mīlestība un laimīga lau
lība eksistē. Ticēsim tam! 

MĀRA SADOVSKA 

dā šis nezvērs izlauzīsies brīvībā un 
iznīcinās pasauli, bet, kamēr tas bija 
tālā nākotnē, visi bija mierīgi. Kopš 
tā laika Austrijā un Šveicē šī teik
sma tika pieminēta tieši Jaunajā ga
dā un ļaudis to atzīmēja, tērpušies 
fantastiskos kostīmos, sauktos "Sil
vestra drēbes". 

Grieķijā Jaunajā gadā notiek Svē
tā Bazila festivāls. Senatnē Svētais 
Bazils bijis laipns un devīgs; vēl 
šodien grieķu bērni atstāj savas kur
pītes pie Jaungada ugunskura ce
rībā, ka atnāks Bazils un piepildīs 
tās ar dāvanām. 

Skotijā Jaunais gads tiek dēvēts 
arī par Hogrnanu un ciematos pa 
ielām tiek ripinātas aizdedzinātas 
mucas. Uzskata, ka šādā veidā sa
dedzina veco gadu un ļauj jaunajam 
atnākt Skoti tic, ka pirmais, kas Jau
najā gadā atnāks ciemos, atnesīs 
sev līdzi laimi vai nelaimi; īpaši laba 
zīme ir, ja atnācējs ir tumšmatains 
vīrietis ar dāvanu. 

Kanādā Jaunajā gadā tradicionā
la ir tā sauktā "polāro lāču pelde". 
Visu vecumu ļaudis peldkostīmos 
metas ledusaukstajā ūdenī, kas zie
mā skalojas ap Vankūveru. 

ANDA LASE 

"Liņkatu, ļekatu -
Pilna māla ķekatu!" 
H! Sveiciens visiem teātra mīļiem 

un mīlēm! Tagad, kad visus mūs ap
sēdis briesmīgais dēmons - pirms-
svētku drudzis /kas, jāteic,kļuvis par 
patstāvīgu tēlu mūsdienu cilvēka 
folklorā/, ir īstais bridis, lai katrs no 
pasīva teātra vērotāja kļūtu par aktī
vu darītāju, proti, sekojot sentēvu tra
dīcijām, dotos budēļos jeb ķekatās, 
jeb karnevālā/modernāk!/ Katrā hu-
manoīdā mīt aktieris /"ne čiku, ne 
grabu - sēž iekšā viņš"/. Kādēļ gan 
neatmodināt to? Lai Dailes teātra mīk
stie un ērtie krēsli nebūtu kārdinošs 
šķērslis jūsu radošajām izpausmēm, 
iepriekšējā konkursa uzvarētājus 
nosaukšu nākamgad. /Nu nav jau tik 
ilgi, kā izklausās!/No visas savas ma
zās peles sirds šajos Ziemassvētkos 
jums novēlu sajust tik LIELU PRIE
KU par sevi un pasauli, ka tā vien 
gribētos plikām kājām skriet pa snie
gu un dziedāt: 

"Dim-dim-dim, 
Dim-dim-dim, 
Lieli svētki Ziemelim!" 

Taču vienai konkursa dalībniecei 
īpašs sveiciens Ziemassvētkos -
brīvbiļete divām personām uz 
kādu izrādi. 

Rita Glāzere, zvani DT 
administrācijai! 
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S t u d e n t u p a d o m e s l a p a 
t k u k > 

Jūsu EVF STUDENTU PAŠPĀRVALDE 

Lai bij' prieki, kam bij' prieki; 
Ekonomiem tiem bij' prieki, 
Lietus lija, smidzināja.. 
Bet tas nav traucēklis LU EVF Studentu pašpārvaldei 

atcerēties par Ziemassvētkiem un iejusties Ziemassvētku 
vecīša lomā, dāvinot savas fakultātes studentiem neaizmir
stamu pirmssvētku nedēļu. 

Lai ari šī ir pēdējā studiju nedēļa, kad jūs varat izbaudīt 
pēdējās lekcijas un pasniedzēju semestra noslēguma ru
nas, neaizmirstiet, ka Ziemassvētki ir pieklauvējuši ari pie 
Aspazijas bulvāra 5 durvīm ar pārsteigumu maisu. Vai jūs 
jau esat pamanījuši, ka mūsu fakultāte ir kļuvusi krāšņāka? 
(Mēs centāmies!) 

J a tu esi gan domās, gan darbos īsts EVF students, 
tu noteikti nepalaidi garām ekskluzīvo 007 balli, kur 
bija ari pats Bonds - Daeims Bonds ar vakara dzērienu 
Mārtiņi. Tas, kā mums tur gāja, nav uzrakstāms, un, 
j a kāds neuzskatīja par vajadzīgu tur ierasties, tad 
lai tas paliek uz viņa paša sirdsapziņas. 

Šodien tie EVF SP rūķi, kas sevī jūt konditora dvēseli, 
ceps piparkūkas, lai pēc tam tās dāsni dāvātu jums. Esiet 
atsaucīgi un piedalieties visos rīkotajos konkursos (ir plā
nots, ka tie notiks trešdien un ceturtdien starpbrīžos pīkst. 
12.00 un 14.00), kur varēsiet dziedāt, riet, skriet, lekt un 
diet. Ja jūs Ekonomos un vadībniekos satiekat vīru ar garo 
bārdu un sarkano mēteli, droši varat doties tam klāt un pra
sīt piparkūkas (un var gadīties, ka vēl kādus noderīgus nie
ciņus). Vienīgi ziniet, ka ari viņš liks jums ko darīt, jo mūs
dienās jau nekas nav par velti (diemžēl ari salaveča dāva
nas). 

Mēs jums visas šīs jaukās lietas dāvājam no sirds un 
patiesi cenšamies! Vienīgi sniega sagādāšanu mēs atstā
jām laika veča rokās. Lai nu dara, ko var! 

Gaišus un mīļus Ziemassvētkus un Veiksmīgu Jauno 
2001.gadu!!! 

UZMANĪBU! ! ! 
21. DECEMBRI 

STUDENTU 
KLUBĀ 

Z I E M A S S V Ē T K U 
MASKU B A L L E 

LU Studentu padomes vēlēšanu pārskats Dfogfe Studenti! 
Meļatkarīgais vērotājs flzejlzēna (+207) un 16,?%; (+3,8). Pieminēšanas JūsuLUSP tais zagli, ceram, ŗ> [Neļatkarigais vērotājs 

ALFONS BETONS 

Jaunievēlētais LU 
Studentu pacJomes 
locekļi 

1. Dubultais saraksts: 
Edgars Jaunups, 
Valentīns Geļmans, 
Juris Pūce, 
DīvsReiznieks. 
2. "Savējie": 
Daniels Buks-Vaivads, 
Ivars Lukaševičs, 
Andris Millers, 
Oskars Dilēvičs, 
Liene Ozola, 
Pēteris Ancāns, 
Kristīne Ante, 
Sergejs Seņkāns, 
AldaBražūne. 
3. Nacionālā apvienība: 
Zintis Varts, 
Ritvars Eglājs, 
Aldis Zauls, 
Jānis Palkavnieks. 
4. "Paisums": 
Ivo Berkolds, 
Laura Nāburga, 
Ēriks Samulis, 
Maruta Galeniece, 
LīgaVabule, 
Dainis Ozoliņš, 
Niks Eihvalds, 
Kristaps Škapars, 
Inese Saiva, 
AnnaKisila, 
Anda Kupča. 
5.KunZ: 
Jānis Svinskis, 
Ģirts Zembergs, 
Ivars Nakurts, 
Kārlis Pajuste, 
Oļegs Dzenītis, 

Dzejezena. 
6. Mazie oranžie: 
Linards Kalvāns, 
Inguna Minusa, 
Aivars Smits. 

Aktivitāte 
Salīdzinot ar iepriekšējām LU SP 

vēlēšanām martā, balsotāju skaits ir ievē
rojami pieaudzis - no 1,7 tūkstošiem līdz 
2,6 tūkstošiem īpaši pieminams balsotā
ju skaita pieaugums ekonomos (ap 2 
reizēm) un juristos (aptuveni 1,5 reizes). 
Aktivitāte tomēr samazinājās no 113% 
līdz 8,8%, jo vēlēšanu tiesības bija 
pieoķirtas visiem studējošajiem, ieskai
tot septiņus tūkstošus tālmācībnieku Iz
raēlā. 

Relatīvi lielākā aktivitāte bija ķīmiķos 
(36,1% balsstiesīgo), optometros 
(30,3%), biologos (36,4%), teologos 
(25,9%) un ģeogrāfos (22,7%). 

Saraksti 
Salīdzināt sarakstu panākumus ir ļoti 

vienkārši, jo šais vēlēšanās piedalījās tie 
paši kandidātu saraksti - nedz vairāk, nedz 
mazāk. 

Pirmo vietu izcīnīja "Paisums": 710 
balsu (+307, salīdzinot ar martu) jeb 
28,5% (+3,5). Ekonomos saraksts guva 
678 balsis (87,7% no balsojušajiem), bet 
citās fakultātēs tikai 32 balsis (1,9% bal
su). Galvenais panākumu cēlonis bija 
ievērojami augušais balsotāju skaits savā 
fakultātē. 

Līdzīgi vairāk balsojušo juristu no
drošināja 2.vietu "Savējiem": 565 balsis 
(+316) un 22,7% (+73). "Savējie" uz
varēja trīs fakultātēs - Juridiskajā Sociālo 
zinātņu un Vēstures un filosofijas - ar 
73,9%, citur Universitātē saņemot 5,5% 
balsu. 

Trešo vietu ieņēma K un Z: 712 balsu 

ijas 
bal-

(+207) un 16,ffc (+3,8). Ķemmēšanas 
vērti ir ķīmiķi, paidagogi, biologi un 
svešvalodnieki, no kuriem par К un Z 
balsoja 68,7%, bet pārējās vietās  6,1%. 

Ceturtā ierindojās Nacionālā apvienī
ba: 287 balsis (8) jeb 11,5% (6,8), par ko 
it nadzīgi balsoja ģeogrāfi, tTOlomun bio
logi - 62,4%. Citos iecirkiroslN^onālā 
apvienība guva 33% Ьа1эЦУ 

Priekšpēdējais palika 
raksts: 266 balsis (19), 
7,0). Vissekmīgākais tas 
un Sociālo zinātņu fakultāte 
su. Cituviet gūti tikai 4,5% 

Vismazāk balsu saņēma 
oranoie: 250balsu (+74) un 10,0(fe(-
•is fizmatu saraksts savā fakuli 
rēja ar 83,7%, bet ārpus tās gu' 
balsis (13%). 

Kandidāti 
Dažādu sarakstu balsotājiem bija 

atšķirīga attieksme pret kandidātiem. 
Visvēlīgākie plusiņu likšanas ziņā bija 
Mazo oranžo vēlētāji, no kuriem, 
piemēram, 50,8% vēlīgi atzīmēja Linar
du Kalvānu, 413% - Aivaru Smitu un̂  
40,4% - Ingunu Minušu. 

Savukārt visskarbāk pret savējien 
teicās tieši "Savējo" vēlētāji, it īpaši ļ 
ormiekos: pirmās piecas vietas svīb 
intensitātes sarakstā aizņem "Saveļ) 
kandidāti. 

Visvairāk LU SP locekļu ievēlēti no 
ekonor.iiem (11), savukārt nevienā sarak
stā nav ievēlēti biologi, mediķi un 
svešvalodnieki Tāpēc attiecīgajām fakul
tātes studentu pašpārvaldēm būs papil
dus jāievēlē savi pārstāvji LU SR No 
ievēlētajiem II (30%) ir sievietes, bet, 
protams, šie skaitļi var mainīties, ievēlē
tajiem LU SP locekļiem atsakoties no 
mandāta. 

Jaunā LU SP oficiāli darbu sāks pava
sara semestra pirmajā nedēļā. 

Klāt ir Ziemassvētku laiks - laiks, 
kad Jaunā gada sagaidīšana vairs nav aiz 
kalniem, un ir jāatskatās un jāapjauš, ar 
ko jau gandrīz pagājušais gads ir bijis no
zīmīgs mums kā organizācijai un jums kā 

iļentiem. 
0. gads ieies vēsturē kā pārmai-

itt>g£ds gan pasaules, gan Latvijas Re-
rafikas, Latvijas Universitātes, Studen

tu padomes, gan ari studentu dzīvē. 
" eļā mēnMillefinium sliekšņa gads 
ētutlpt rkxĶvet?^r vēlēšanu gadu 

, bet ari Latvijas 
universitātes un Studentu padomes kon-

|. gada iebaros - martā un de-
^^ikarilrattkStudentu padomes 

st^uĶa^jec skaita. Šāda si-
tuā^a^prigls^tî kpd nav tikusi piedzī
vota -M^audziemtā iespiedīsies atmi
ņā, kā kaut kas īpašs. LUSP vēsturē 
2000. gads ieies ari kā gads, kura laikā 
tika nozagts seifs. So zādzību, jāteic, Stu
dentu padome jau vairāk vai mazāk ir 
veiksmīgi pārcietusi. (Lai seifa zaglim 
priecīgi Ziemassvētki! RS. Mēs, cienī

tais zagli, ceram, pēc Jūsu iniciatīvas, 
ieraudzīt nozagto seifu zem mūsu Zie
massvētku eglītes dāvanas vietā...) 

Runājot par vairāk priecīgām lietām, 
Studentu padomes paveiktajam, sakarā 
ar rektoru maiņas likumisko nepiecieša
mību, piepulcējās veiksmīgā pateicības 
vakara ilggadējam LU rektoram, profe
soram Jurim Zaķim rīkošana. Pasākuma 
ietvaros tapa filma par rektoru Zaķi, kura 
producenta Jura Millera personā tapa 
prēmēta vienā no ASV filmu konkursiem. 

Par vēlēšanu gada termina lietošanas 
pareizību Latvijas Universitātes aspek
tā pašas par sevi runā rektora vēlēšanas. 
Tajās nebija nepieciešama balsu pārskai
tīšana, un par LU jauno rektoru tapa ie
vēlēts, kā izteicās iepriekšējais rektors 
profesors Juris Zaķis - atkal "Fizmatu 
mafijas" pārstāvis profesors Ivars Lācis. 

Ar 2000. gadu ir aizsācies lielais pār
maiņu laiks Latvijas Universitātē, kas 
tieši skars visus tās studentus, kā ari 
mācībspēkus, tāpēc Studentu padome no
vēl priecīgus Ziemassvētkus un Laimī
gu un, galvenais - veiksmīgu Jauno ga
du Latvijas labākajiem studentiem - Lat
vijas Universitātes studentiem. 

Latvijas Universitātes Studentu padome sveic visus Universitātes dar
biniekus tuvajos svētkos. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu, veiksmī
gu Jauno gadu vēlam LU rektoram prof. Ivaram Lācim, un ceram uz tikpat 
radošu sadarbību starp LU vadību un studentiem. 

Mīļi sveicam ari prorektorus prof. J. Krūmiņu un prof. I. Muižnieku, kā 
ari kancleru R Fricbergu, direktoru A. Peiču un LU Senāta priekšsēdētāju 
prof. M. Auziņu. 

Skaistus un siltus svētkus novēlam ari Studiju un Zinātnes daļu darbi
niekiem, un īpaši to vadītājiem L. Spruģei un D. Gertnerei. 

īpaši vēlamies uzgavilēt un sveikt ar svētkiem LU administratīvo di
rektoru J. Stoni, fonda "Juventus" direktori E. Simanoviču, Studiju padom
nieka centra vadītāju I. Jaunzemi un vienkārši fantastisko prof. J . Zaķi. 

Mīļi un jauki ari jums pavadīt Ziemassvētkus, veiksmīgu un sekmīgu 
jauno 2001. mācību gadu, dārgie Universitātes studenti. 



pielikums OTRDIENA, 19. DECEMBRIS, 2000. GADS 

Nomirst students. Tā kā students bija, nu, tāds ĪSTS students (šad tad uz lekcijām neaizgāja, šad tad referātu nenode
va, šad tad alu iedzēra, šad tad kojās nakšņoja...), nonāca ellē. Elles kungs tam bargi vaicā: vai grib uz parasto elli vai 
uz studentu elli? Students mirkli apdomājas un atbild, ka studentu dzīvi viņš labi zin', lai tad iet parastā elle. Tad nu 
students tur nokļūst. Dzīve fantastiska - alus, meitenes... tikai katru vakaru velns nāk un iedzen pakaļā vienu naglu, un tā 
katru vakaru. Students, kā jau students būdams, ilgi neiztur. Iet pie elles kunga un saka, ka labāk gribot uz studentu elli. 
Aiziet! Students tur nokļūst, un... dzīve ideāla - alus, meitenes. Tā paiet pusgads, un atnāk velns, turēdams spaini ar 
naglām: "Nu ko, student, SESUA KLĀT!!!../' 

NOPIETNS SLUDINĀJUMS 
Uģis Melders, 4. kurss ķīmiķos. 

Aizraušanās - klasiskā mūzika un 
krikets. Mīl dzīvniekus un pastai
gas pa Bastejkalnu. Alkoholu prak
tiski nelieto, smēķē tikai jaņos. Ir at
vērts dažādām attiecībām, tai skaitā 
ari nopietnām. Lūdzam pieteikties 
drosmīgas dāmas, ne smagākas par 
75 kg, ar zināmiem kapitālietaupī-
jumiem un pieredzi sabiedriskajās 
attiecībās. Matu krāsai nav nozī
mes! Rakstīt: ugis@e-apollo.lv 

SAVĒJO SVEICIENS 

MĀRCIM TEOLOGOS 
Prieks lasīt taisnīgus, zīmī

gus un labus vārdus par LU Stu
dentu padomi. Paldies! Cieņā, 
Ritvars Eglājs 

NACIONĀLS SVEICIEN 
No visas sirds līdz sirds dibeniem pa

teicos ģeogrāfiem, teologiem, biologiem un 
visiem,, visiem ciliemņiprien^ļg^ruern, 
kas nesenajās LUSP vēlēšanās atbalstīja 
Nacionālo apvienību. Lai nākamajā gadā 
daudz kvasa! Mūžam jūsu Ritvars 

- ^ ^ ^ ^ ^ p r —SUfoj 
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SIRSNĪGS SVEICIENS 
Vēlos sveikt patīkami skaidrā 

piemiņā palikušo LUSP priekšsēdē
tāju Ilonu Baudu un vēlēt daudz, 
daudz, daudz aizraujošu projektu un 
jauku puišu... 

SMDIIāASdV §lDM 

jie - "Savējie NOSLĒPUMAINS SVEICIENS 
Šī gada Ziemassvētki mums, KN^iednem un atbalstītāji 

tie. Sākas jaunā piecgade. Ar to, ar pašiem Ziemassvētki 
miju apsveicu visus KNZ bijušos, esošos un tikai topošos 
atbalstītājus, kā ari nelabvēļus, nīdējus un citādāk domājos 
visur! Napalms (Māris Parfianovičs) 

Vienmēr Jūsu KNZ 

LAI ZIEMASSVĒTKIEM AUKSTAS KĀJAS! 
Vēlos sveikt studentu pašpārvaldes vārdā visus Juridiskajā fa

kultātē studējošos, kā ari tos, kas vēlēšanās balsoja par sarakstu 
"Savējie". Kā sveicienu materiālajā formā esam sarīkojuši Ziemas
svētku masku balli, kas notiks 21. decembri Mūzikas akadēmijas 
Studentu klubā. Priecīgus Ziemassvētkus! Daniels Buks-Vaivads 

Ka mazas, baltas dvēselītes 
Uz leju pārslas krit un krit 
Un te b u s neprātīga spēle" 

ff^^a1^^ Jauno 
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- , N O 

PAISUMS SVEIC 
Paisums katram ekonomam un 

vadībniekam vēl četras vislabākās 
dāvanas: Vasermani ar 4 dāvanu 
maisiem, sesijā vismaz 4; kā mini
mums 4 draugus, kas raksta tavā 
vietā kontroldarbus, 4 gados pabeigt 
studijas... 

J a ari Tu vēlies ievietos slu
dinājumu, paziņojumu vai ap
sveikumu LU Avīzes Studentu 
padomes lapā, raksti: 

L USPa vize@na vigators.lv 

J a u n a i s g a d s . , s v in ības . . K U R ? ? ? 
Sveiks, STUDENT! 
Ar steigu tuvojas tas ieskaišu, se

sijas un arīdzan svētku laiks. Un kā 
jau teikts sensenos studentu ticē
jumos - PIRMS EKSĀMENIEM 
VAJAG TĀ KĀRTĪGI 
ATPŪSTIES... Tad nu lūk, LU Stu
dentu padome ir pacentušies un no
skaidrojusi, kādas tad iespējas jums 
ir sagaidīt JAUNO GADU tepat Rīgā. 

31. decembri: 
"Slepenais eksperiments" -

Jaungada pusotmakts luste 
20. gadsimta relikviju izsole, Zie

massvētku vecis ar dāvanu maisu, 
atrakcijas, panti un priekšnesumi. 
Čūskas gada sumināšanas rituāls, 
salūts Doma laukumā; divdesmitā 
gadsimta zvaigžņu koncerts "noEl-
visa Edz Kauperam". Jaungada ka-
raoke + neprāta dejas līdz pēdējam 
apmeklētājam. DJ Japānis. Ieeja 

Ls 5, pirmie, kas rezerve, tiks pie 
galdiņa. Vietu rezervēšana pa tāl
runi 7227917 

"Vernisāža" 
Notiek parasta diskotēka, un ie

eja ir Ls 10. 
"Pepsi Forums" 
Uzstājas gada labākās grupas -

"A-Eiropa" un deju grupa "Norden", 
apmeklētājus sagaida dažas īpašas 
cenas bārā (īpaši zemas), visu vaka
ru notiks konkursi, ieejas biļete no 
Ls 5 

"Četri balti krekl i " 
Spēlēs Igo un kluba diskžokejs, 

notiks laimes liešana, skaitīs panti
ņus, lai iegūtu unikālas dāvanas, 
baudīs daudz pārsteigumu un, pro
tams, dejošana, salūts. Biļešu cena 
Ls 20 vienai personai pie galdiņa. 
Klubā vietu skaits ierobēūots - tikai 
150 (uz pusi mazāk nekā parasti). 

Klubs būs atvērts no 20.00, vakara 
programma sākas 22.00 un ilgst līdz 
ritam... Sīkāku informāciju var iegūt 
pa tālruni 9104001. 

"Mirāža" 
Speciāls izklaides vakars ar māk

sliniekiem, varietē, diskotēka, uzko
das. Cena 30 LVL no cilvēka pie gal
diņa. 

"Cita opera" 
Spēlē Ufo ar grupu, "The Ho-

bos", Salatētis, daudz dažādu pār
steigumu. Cena Ls 10, pie galdiņiem 
Ls20. 

"Karakums" 
Būs Salavecis, Sniegbaltīte, 

atrakcijas, Edmunds ar zaķiem un 
Gunārs Meijers. Klubs darbojas no 
18.00 līdz ritam. Biļetes iepriekš-
pārdošanā Ls 2,50. 

•URAI t UNS UZ PAS M 
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"Radio KNZ" brinumainais LJ .G. konkurss 
Nu jau kādu laiku 

103,2 FM viļņos 
dzirdams fantastis
kais studentu "Radio 
KNZ". Un labi vien ir, 
jo dažs labs Super 
FM fans, cerams, ir 
jau sajucis prātā. 
Gan jau jums katram 
ir izveidojies savs 
priekšstats par šo 
fenomenu ēterā. 
Manuprāt, visiem tā 
pat ir skaidrs, ka šā
da ideja un uzdroši
nāšanās ir kolosāla 
pati par sevi. Bet ne-
ba par to ir mūsu 
stāsts. Šī nu ir ari ta
va lielā iespēja pār
baudīt savu lielo ne
zināšanu jautājumos, 
kas attiecas uz 
"Radio KNZ". Lai cik 
tas nebūtu dīvaini, 
bet šajā konkurseE ir 
iespējams vinnēt ari 
balvas, un ne ma
zums (no Platforma 

Records). Tātad, paņemam encik
lopēdijas un ķeramies pie "snukrus-
tiņu" atkošanas. 

1. Kurš būtu šī gada jaukākais da
tums "Radio KNZ" klausītājiem un 
Salatētim? 

a) Protams, brīži, kad dīdžeji sa
laiž grīstē aparatūru, un ēterā valda 
klusums. 

b) Kaut kāds novembris, varbūt 
25.? 

c) Kurš tad zin tādus sīkumus, 
galvenais, ka var paklausīties labu 
mūziku. 

d) 26. oktobris - Uģa Meldera 
dzimšanas diena. 

2. Kurš šajā kantori (domājams 
"Radio KNZ") ir Galvenais Kings? 
"Radio KNZ" nav Galvenais Kings 
ir tikai Galvenā Karaliene. 

a )B .B . Kings. 
b) Šito jautājumu gan es nezinu! 
c) Ir tikai viens karalis - Elviss. 
3. Vai klausītājiem patīk "Radio 

KNZ'? 
a)Jā! 
b) Vienozīmīgi, vienozīrnīgi jā! 
c) Viņiem vienkārši nav izvēles! 
4. Kāpēc "Radio KNZ" skan 

103,2 FM? 
a) Jo, 666-562,8=103,2 fm (666 

- stabila konstante; 562,8 - labo dar
bu summa; 103,2 - loģisks iznā
kums; FM - mēvienība). 

b) Pēc Cetrālās Statistikas Pār
valdes veiktās socioloģiskās aptau
jas, šis skaitlis vislabāk paliek atmi
ņā studentiem. 

c) Direktīva no augšas. 
d) Ai, vai nav vienalga! 
5. Kur ir palicis sniegs? 
b) skat 2. jautājuma c) atbildi. 
Kad nu laimīgi esat tikuši galā ar 

šiem jautājumiem, sūtiet atbildes -
LUSPavtze@navigators.lv 

ES. Ja neesi atbildējis kaut uz vie
nu jautājumu, tu esi neveiksmi
nieks, Ziemassvētkos dāvanas ne
dabūsi, un atbildes sūtīt nav jēgas. 
Patrenējies vēl! 

Zīmējumi - I. Meldere 

LUSP jauta: 
K o n o z ī m ē 

s e s i j a ? 

B.S. Švinskis 

Daudz stresa, maz zināšanu un 
attiecīgs vērtējums, kas pretendē 
uz sarkano diplomu. Novērots, ka ar 
katru gadu katastrofāli krītas izlasī
to grāmatu skaits. Parādās daudz brī
va laika, ko var veltīt pienācīgai iz
klaidei. 

Nora 

Kopsavilkums par visu iepriek
šējo gadu, kad it kā ir vairāk brīva 
laika, bet ari vairāk stresa. Pasnie
dzēju smaidi kļūst tādi viltīgāki, bet 
parasti tāpat viss beidzas labi. 

Napalms 

Es no sesijas nebaidos. Gadās, 
ka eksāmena rītos uzzinu, kāds ek
sāmens jāliek. Tā darīt var atļauties, 
jo viela atkārtojas un ar iepriekšē
jām zināšanām bieži vien pietiek, lai 
izdarītu TO ar pasniedzēju. 

[red. piebilde - Māris ir ļoti gudrs] 

Melders, ar cienu 

Sesiju laiks man paiet vienos 
stresos. Burtiski katru dienu lietoju 
nervu zāles. Dumjš neesmu, bet 
daudz ko nesaprotu. Tāpēc par sa
vu studenta etalonu esmu izvēlē
jies Māri Parfianoviču, jo Mārim mā
cības padodas tik viegli kā dzejā. No
vēlu visiem studentiem izkrist ek
sāmenos! 

Lelde 

Tiem, kam "automāti", tās ir kā 
papildu brīvdienas, bet tiem, kam 
nav - brīvdienas beidzas... Tieši se
sijā parādās studentu ģenialitāte, un 
varbūt vajadzētu organizēt tikai se
sijas... 

mailto:ugis@e-apollo.lv
http://vigators.lv
mailto:LUSPavtze@navigators.lv
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vaidiem: £H in, Ùeùi cat wanma,... 
LU Studiju daļā ir jauka aiz

raušanās - kolēģu spārnoto iz
teicienu kolekcionēšana. Teik
tais ir dzirdēts un pierakstīts ša
jā gadā - sēdēs, sapulcēs, konfe
rencēs, prezentācijās, kuluāros, 
kafijas pauzēs u. tml. To dažkārt 
darījusi ir ari "Universitātes Avī
zes" redakcija. Daļu informāci
jas nododam atklātībai. 

Katram priekšnesumam ir jāsā
kas ar vārdiem: "LU ir liela un vare
na, un visu lietu pamats ir LU un 
students." 1.Lācis, 13.11. 

Tik daudz komisiju, ka nepiecie
šami komisāri. Tātad ari mēteļi un 
mauzeri. I.Lācis, 10.01. 

LU strādāt bez izglītības ir grūti. 
J.Zakis, 24.01. 

LU viss notiek kustībā. Uz vietas 
stāvoklis nekur neder. 
J.Zakis, 24.01. 

Neaugšana augstskolā nav pie
ļaujama. /.Zaķis, 24.01. 

Amsterdamas universitātē uzcē
la jaunu kampušu, un visi bija laimīgi. 
J.Krūmiņš, 26.01. 

Mēs jau laikam uz to adrenalīnu 
vien dzīvojam. J.Smaūova, 15.03. 

Arhīvs un Bibliotēka aug, gribi 
vai negribi, tāpat kā bērns. 
J.Zaķis, 13.01. 

LU vadība - brīvprātīgie no dzim
šanas. J.Zakis, 01.03. 

Mums kā vadības locekļiem ir do
ta iespēja strādāt par profesoriem. 
Man bija svēti cilvēki (studenti). 
I.Lācis, kad nedaudz nokavēta va
dības sanāksme, 14.02. 

Vadības pienākumus pildu tikai 
dienā. 1.Lācis, 14.02. 

Skoteles kundze jau te grozīja 

galvu, jo es izteicos garā teikumā 
un esmu ari grēcīgs. 
1.Lācis, 21.02. 

Saja (rektora) amatā tiešam ir ne 
jāraustās, bet jāstrādā. 
I.Vītols, 21.03. 

Vakar mums bija operatīvā, un vi
ņas visas kopā sāka mani locīt. 
RFricbergs, 20.09. 

- Kad jūs aizbraucat (komandēju
mā)? 

- Rīt, rit. Ar puķēm varat izvadīt 
rit. APeičs, J.Zakis, 13.03. 

Es biju apstājusies memoriālā 
vietā, pie Peiča garāžas, un netiku 
ārā. 1.Brikše, 19.10. 

Nevainības mirklis ir ļoti īss. Vi
sas mantas ātri tiek aplietotas un no
lietotas. APeičs, 03.04. 

Juridiskā dala, ku-ku, Juridiskā 
daļa! J.Zakis, 13.03. 

Smailovas kundze, smaidiet! Var 
būt daudz sliktāk. I.Lācis, 23.09. 

Kafijas pauze būs aizmugurē, bet 
būs jāiet augšā un apkārt. 
O.Zīds, 13.10. 

- Pamazām, ilgstoši, vienkāršoti 
atkārtojot vienu un to pašu, var pa
nākt, ka katrs kaut ko saprot. 
I.Muižnieks, 13.10. 

- Tu gribi teikt, ka jebkuram lācī
tim var iemācīt braukt ar velosipē
du? APeičs, 13.10. 

Es šo formālo aktu izdanšu pec 
10 dienām. J.Stonis, 16.10. 

Te ir struktūraenības, ko esam 
izsmērējuši uz visām pusēm. 
RFricbergs, 01.11. 

Man ļoti žēl, ka jūs, Jaunup, ne
saprotat, bet tas var gadīties. 
E.Meļkisis, 27.11. 

Rektoru padome ir sabiedriska 
organizācija, kur rektori sanāk vien

reiz mēnesī un izklīst, neatstājuši 
nekādas pēdas vēsturē. 
I.Muižnieks, 27.11. 

Visiem jaunievēlētajiem vēlam 
prieku no esamības akadēmiku vidū. 
M.Kūk, 27.11. 

Mums ir divas galējības: vai nu 
jauns un labs, vai vecs un slikts. 
J.Zaķis, 24.01. 

Ostrovska teica, ka, ja vecs pro
fesors bija muļķis, tad viņš tāds bija 
arī jauns.Mēs visi esam pensijas ve
cumā, ne tikai es. J.Zakis, 24.01. 

Es jau lēkāju, lai muktu. 
PSliede (RTU), 27.01. 

Cilvēks jāliek iekavās, jo vairu
mā gadījumu tas ir profesors. 
I.Lācis, 31.01. m_ i 

Un, kā teica Ubelis, ļoti liela po
tence ir mūsos, bet ar gadiem jādo
mā, kā dot instrumentus jaunajiem. 
I.Lācis, 04.02. 

Visiem ir vienādi noteikumi, vai 
tu esi arābs, vai profesors, vai nē
ģeris. 1.Lācis, 16.10. 

Ja sākas kādi pasākumi nedarba 
laikā tad tie ir citi izdevumi. 
APeičs, 16.10. 

- Mēs neesam pret (Sociālo zi
nātņu fakultāti), bet vienmēr vajag 
vispirms sāli un piparus uzbērt. 
EGrēns, 2601. 

- Sevišķi uz sāpīgam retām. 
J.Krūmiņš, 2601. 

Vai jūs ņemsiet vera cilvēcības 
principu vai darba principu? 
O.Judrups, 2601. 

Te ir informācijas dienests uz in
formācijas dienesta, bet man pazu
da projekts. 1.Brikše, 01.03. 

MūžizgEtībā ir labi, ja var atskriet 
un paņemt kādu moduli. 
ARauhvargers, 24.02. 

Nākamais pēc Aus
trumu kalendāra 
būs Čūskas gads 
Pēc šī kalendāra 
gada zīme atkār
tojas ik pēc 12 ga
diem. Austru
mos čūska sim
bolizē viltību, 
izveicību un 
p ā r d a b i s k u 
spēku. Čūskas 
gadi: 1953 ; 
1 9 6 5 ; 1977 ; 
1989. 

Čūska gadā dzi
mušie ir apveltīti ar 
īpašu gudrību. Viņi ir īs
ti filozofi un domātāji, vairāk paļau
jas uz savu intelektu nekā uzticas 
citu spriedumam. Viņus raksturo 
apņēmība visā, ko dara, un šie cilvē
ki nespēj sevi iedomāties zaudētā
ja lomā. Viņi ir radīti tam, lai sasnieg
tu savus mērķus. Čūskas gadā dzi
mušajiem reti nākas raizēties par 
naudu - viņiem vienmēr tās ir pie
tiekoši. Viņi ean mēdz būt dzēlīgi, 
ar asu mēli. Šiem cilvēkiem piemīt 
izteikta intuīcija. Tie vienlaicīgi ir 
valdzinoši, ekscentriski, bet ari spē
cīgas, reizēm nomācošas enerģijas 
cilvēki. Ārēji viņi nešķiet pārāk emo
cionāli un nav ari īpaši komunikabli. 

Čūskas gadā dzimušajiem netīk 
trokšņainas kompānijas, tās viņus 
satrauc un traucē. Steigas un satrau
kumu rezultātā viņi nevis iegūst pa
pildu adrenalīna devu, bet tikai gal
vassāpes. Lai sasniegtu labus re
zultātus darbā, viņiem nepiecieša
ma mierīga atmosfēra un klusums. 
Čūskas gadā dzimušajiem nepiecie
šams pietiekami ilgs miegs un at
pūta, lai būtu teicamā fiziskā un ga
rīgā formā. 

Sajā gadā dzimušie vīrieši paras
ti ir stalti, fiziski labi attīstīti, 

sievietes - skaistas, bet 
ārišķīgas. Viņiem rakstu
rīga ekscentriska uzve
dība. Čūskas gadā dzi
mušie mēdz pārspīlēt -
gan darbā, gan ari atpū
šoties. 

Mājās ar Čūsku 
Viņu gaume ir īpaši 
izmeklēta, un tas ie
tekmē ari dzīves
vietas noformēju
mu. Tiek izvēlētas 
mierīgas pasteļkrā-
sas, un viņu mājās 

drīzāk būs viens ļoti dārgs krēsls, 
nevis trīs lētāki. Tā kā Čūskas ne
mīl lielu troksni, ari mūziku viņas 
labprātāk klausīsies pieklusinātu. 

Čūska darbā 
Viņai ātri viss apnīk, un tādēļ ie

spējama tendence bieži mainīt dzī
vesvietas. Tomēr darbu šie cilvēki 
veic pacietīgi un ar lielu pienākuma 
apziņu. Tā kā viņi ir diezgan brīvas 
uzvedības cilvēki, var rasties ie
spaids, ka viņi slinko, lai gan tajā 
pašā laikā ir savas radošās darbības 
augstumos. Viņi ir organizēti un pre
cīzi, tādēļ problēmas atrisina ātri. 

Čūskām piemērotie darbi 
Viņi var būt lieliski zinātnieki, ana

lītiķi, juvelieri, sociologi, astrologi, 
mākslinieki, diētas ārsti. 

Čūskām īpaši nepatīk 
Būt pārtrauktām pusvārdā, ne

uzticība profesionālajā vai privātajā 
dzīvē, jebkāda veida, pat niecīgā
kais, zaudējums. 

Čūska atvaļinājumā 
Viņas dievina atpūsties, kas gal

venokārt saistās ar parastu slinko
šanu, neko nedarīšanu. Viņu gau
mē ir dārgi restorāni, augsta līmeņa 
sporta klubi. Tajos jābūt teicamam 

servisam, citādi Čūska būs ļoti ne
apmierināta. 

Čūskas draugi un nedraugi 
Tā kā viņas pašas nav īpaši emo

cionālas, viņām parasti nav daudz 
draugu. Parasti draugs šim cilvēkam 
ir uz visu mūžu, lai gan ar Čūsku 
varētu būt pagrūti saprasties tās pār
liekās noslēpumainības dēļ. Tomē 
nekad nevajadzētu darīt kaut ko sle 
peni no viņiem, citādi varat iegūt ie 
naidnieku. Jābūt gatavam, ka Čūs
ka visās diskusijās tiecas teikt 
"pēdējo vārdu". 

Čūskas saprašanās ar citos 
gados dzimušajiem 

Žurka ļauj Čūskai saglabāt savu 
neatkarību. 

Tīģera un Čūskas temperamen
ti saduras, radot konfliktu. 

Trusis Čūsku ielīksmo un izklai
dē. 

Pūķis un Čūska - lieliska savie
nība. 

Čūska unvČūska - līdzīgi uzskati. 
Zirgs unvČūska - pārāk atšķirīgi. 
Aita un Čūska saprotas labi. 
Pērtiķis un Čūska - abi pietieka

mi gudri un viltīgi, lai saprastos. 
Čūska un Cūka - visai pretējas 

idejas. 

Tulkojusi-ANDA LASE 

Mums jāreaģē uz pieaugošām cil
vēces prasībām. 
AGržibovska, 24.02. 

Nepieciešams palielināt studen
tu horizontālo un vertikālo mobilitā
ti. AGržibovska, 24.02. 

Faktiski ir vienalga, kurš gals 
kontrolē kvalitāti (par filiālēm). 
ARauhvargers, 24.02. 

Mums kvalitātes nodrošināšanas 
sistēma ir kopš 1939. gada. 
RBušmanis (LLU), 24.02. 

Mes esam tik unikāli kā skaists 
zieds. ARauhvargers, 24.02. 

Maksu par kursiem nav izdevīgi 
"laist" caur Universitāti: 30% pa
ņem lielā māja, 15% - mazā māja, 
bet pašiem nekas nepaliek. 
ABaldiņš, 07.03. 

Tie pirmie kursi jau nesaprot, ko 
viņi dara. Ē.Samulis, 03.05. 

Varbūt jums vajag nevis attīstī
bas, bet satīstības prognozes. 
IMuižnieks, 20.10. 

Ja runa par izmaksām, tas ir jau
tājums par to, cik maksā studenta 
sēžamvieta. APeičs, 16.10. 

Te neko nevar saprast - trīs pro
jekti, un cik to lapu. bet uz zaļa 
papīra, tas nomierina. (MK lēmums 
par reorganizāciju) 
JZakis, 28. 02. 

Saliksim pa punktiem, kam te ir 
biezās čupinas. 
JZakis, 28. 02. 

Es te citēšu prorektoru Lāci: 
"Mēs esam uzklājuši laulības gultu, 
nenāksi - pati vainīga." (Par AML) 
JZakis, 28.02. 

- Mums jāsadarbojas, bet, ja mēs 
nolemjam, ka ar mironi nesadarbo
jas... Jeb vai tas nav mironis? 
JZakis, 13.mtir . JOM 

TJA" visā 

- Mirējs (Medicīnas akadēmija). 
J.Krūmiņš, 13.03. 

Mums jāpaņem visādas ķeskas 
no Medicīnas akadēmijas un jāuz
ņemas visa atbildība. 
J.Zakis, 06.03. 

Es uzskatu, ka sievietes ari ir cil
vēki. O.Judrups, 04.04. 

Es jau saprotu, ka fiziķus nevar 
salikt kopā ar filologiem, bet... 
J.Kursīte, 05.04. 

Tas lēmums būs tāds, ka viņām 
ir savas vajadzības. 
1.Lācis, 05.04. 

- Tu vari aiziet pie Baibas Rivžas 
un teikt, ko tu gribi. 
MAuziņš, 05.04. 

- Un'ātri. LLācis, 05.04. 
Tikai nevajag - vienmēr, ja vīrie

tis ir dumjš, vainīgas ir sievietes. 
JZakis, 11.05. 

- Kāds ir klausītāju dzimums? 
F.Rajevska, 20.10. 

- Visvisāds. N.Līce, 20.10. 
Universitātē visi grib pačalot, ne 

tikai pensionāri. Varētu rīkot divus 
vakarus, bet viņi pieraduši partijas 
sapulcē būt kopā. Redzēt, kas dzīvs, 
kas miris! M.Kkpere, 04.12. 

urna 

No kreisās: 1. rindā Toms Grīnbegrs, Mareks Lauva, Ginta 
Leikarte. 2. rindā Gita Liepiņa, Gatis Dilāns, Māra Sadovska, 
Brigita Kerstena, Guntars Stepāns, Ieva Jasinska, Ilze 
Brinkmane un Anda Lase 

vēl uiātem faūtōjiem c$aaim famauvētkcM, 
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universitātes 
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Redaktore ILZE BRINKMANE 
Tekstus rediģē IEVAJASINSKA, GINTA LEIKARTE 
Fotogrāfs TOMS GRINBERGS 
Tekstus ievada BRIGITA KERSTENA 
Datorsalikumu veido GUNTARS STEPĀNS 

Adrese: Raiņa bulv. 19,136. telpa, Rīga, LV-1586 
(pastkastīte atrodas LU kancelejā) 
Tālruņi: 7034328, 7034329; Fakss 7034330 
Elektroniskais pasts: luua@Ianet.lv 
Mājas lapa Intemetā: httpJ/www.lanet.lv/~luua 
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Redakcijas viedoklis ne vienmēr sakrīt ar rakstu autoru viedokli. 

Nākamā avīze: 23. janvārī - rakstu iesniegšanas termiņš: 12. janvāris 
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