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K O N F E R E N C E S A R U N A S D I V A T Ā 

pEiro|H8Tavienībā 
'Latvijas suverenitāte 
nepazudis!" 

4 . februāri LU Lielajā aulā prorektors I. Muižnieks 
atklāja pēc kārtas 6 0 . L U zinātniskās konferences ikga
dējo plenārsēdi. Tās gaitā tika dots ieskats zinātnisko tē
m u daudzveidībā. Referātus nolasīja A. Rauhvargers, P. 
P u m p ē n s un I. Ondzule. 

Latvijas Republikas ārlietu ministrs I. Bērziņš uzstājās ar 
ziņojumu "2002. gads - izšķirošais gads Latvijas ārpolitikā". 
Ārlietu ministrs uzsvēra, ka svarīgi ir ne tikai prognozēt, kā
da būs rītdiena, bet būtisks ir ari tas, ko mēs veicam rītdienas 
labā. L Bērziņš atzina, ka, raksturojot starptautisko situāciju, 
pasaulē nav mainījies gandrīz nekas un vienlaicīgi ir mainījies 
viss. Nemainīgs Latvijai palicis tāds mērķis kā konstnikfivas 
attiecības ar kaimiņvalstīm, labas starptautiskās attiecības. 
Šajā gadā Latvija, iespējams, saņems uzaicinājumu uz NATO. 
Tajā pašā laikā pasaulē nav nekādu izmaiņu - terorisms bija 
pirms un pēc 11. septembra terora akta. Jebkurš domājošs 
cilvēks nekur pasaulē nevar būt pilnīgi drošs, sacīja L Bēr
ziņš. Visiem radusies jauna, nopietna prioritāte - cīņa pret te
rorismu. 11. septembris mums visiem licis domāt par civilizā
cijas nākotni, atbildību. Teroristu mērķis bija sagraut tiesības 
un brīvību kā dzīvesveidu. Globālās bnesmas, ko sev līdzi nes 
terorisms, ir acīmredzamas. 

L Bērziņš atzina, ka diskusija par NATO paplašināšanos 
kļūst arvien plašāka un Baltijas valstis ir šīs diskusijas centrā. 
Aktuāls ir jautājums par to, kāda būs Latvija Eiropas Savienī
bā un kāda būs pati Eiropas Savienība. Patlaban mēs atroda
mies labāko E S kandidātvalstu vidū. Svarīgs mērķis ir šogad 
pabeigt sarunas par iestāšanos ES, lai jau 2004. gadā mēs va
rētu balsot par Eiropas Parlamentu. Latvijai līdz ar iestāšanās 
bridi jābūt gatavai reāli darboties ES. 

I. Bērziņš uzsvēra, ka E S lēmumu pieņemšana var notikt 
tikai ar kompromisu, ar domubiedru atbalstu un pēdējais Lat
vijai būs vajadzīgs. 

Ārlietu ministrs pauda viedokli, ka, iestājoties ES, Latvijas 
suverenitāte nekur nepazudīs. Šodien pasaulē nav valstu, kas 
būtu neatkarīgas no citām L Bērziņš atzina, ka Latvija var vie
nīgi iegūt, ja piedalīsies lēmumu izstrādāšanā un pieņemša
nā. 

E S būtībā ir vienota domubiedru savienība, kurā nacionā
lās īpatnības tiek ņemtas vērā. ES jābūt nacionālo valstu savie
nībai ar federālisma iezīmēm, uzsvēra I. Bērziņš. 

ANDA LASE 

Priekšlasījumi dažādās 
zinātņu disciplīnās 

Latvijas Universitātes zinātniskajai konferencei šoreiz 
jubileja, j o dažādu nozaru lietpratēji tikās un sniedza 
priekšlasījumus jau sešdesmito reizi. Zinātņu vēstures 
un muzejniecības sekci ja darbojās otro gadu, un ari šo
gad priekšlasī jumu bija tik daudz, k a pietika divām die
nām. Turklāt referāti bi ja tematiski daudzveidīgi. 

Pirmā Zinātņu vēstures un muzejniecības sekcijas darba 
diena bija 28. janvāris. T o ievadīja vēsturnieka profesora Al
berta Varslavāna priekšlasījums par zinātnes attīstību Latvijas 
Universitātē XX gadsimtā, akcentējot attīstības galvenos pos
mus un katram raksturīgo. Akadēmiķis Jānis Stradiņš nolasī
ja referātu par zinātni un augstāko izglītību Rīgā Baltijas re
ģiona sakaru kontekstā. 

Sekcijas pirmā sēde bija veltīta humanitārajām zinātnēm, 
un interesenti varēja uzzināt par vēstures pētniecības pirma
jiem soļiem Latvijas Universitātē, par vēstures pētniecības un 
docēšanas sovjetizācijas sākotni Universitātē līdz 1953. ga 
dam. Sekoja priekšlasījumi par tādām personībām kā akadē
miķis Pauls Ariste, izvērtējot viņa devumu latviešu valodnie
cībā pēckara periodā, kā latīņu un grieķu valodas speciālists 
Jānis Lezdiņš, kā Edgars Ķiploks - Universitātes mācībspēks, 
garīdznieks, publicists, kā mācītājs Eižens Beldavs - Universi
tātes goda doktors. 

2. lpp. • 

Darvas piliens 
medus muo 

Nu jau ari Latvgā zinām, ka 1 4 . februāris daudzās pa
saules valsus ir Müesubas svētki. Kā nekā ieejam Eiropā. 
Citiem tie šķiet nevajadzīgi, pat smieklīgi svētki, bet citi iz 
manto šo dienu, lai atzītos mīlestībā saviem rmļajtem un tu
vajiem visos tespējamajos veidos. Manuprāt, tas nav nekas 
sūkts, ka ir dota vēl viena iespēja izrauties no ikdienas ru
tinas, atvērt savu sirdi vispatīkamākajām emocijām un 
kaut uz bridi padarīt gaišāku savu un citu dzīvi. Bet iespē
jams, ka kāds jau nākamajā dienā aizmirsis par visiem 
skaistajiem vārdiem, solījumiem un zvērestiem. 

Nav noslēpums, ka tieši pašus tuvākos cilvēkus mēs sāpinām 
visvairāk - gan apzināti, gan neapzināti, gan ar asiem vārdiem 
gan nejauku rīcību. Šķiet, neviens nenoliegs, ka vislielākās sāpes 
var nodarīt otras pusītes neuzticība. Turklāt laikā, kad dzīves vi
des strauji tehnokratizējas, daudzi cenšas neatpalikt no modes 
un savu neuzticības uzvaras gājienu sāk it kā ļoti nevainīgi - sa
rakstoties un čatojoties internetā. Kontaktēšanās ar citiem no
tiek caur datora monitoru, Bdz ar to tev jau neko nevar pārmest 
- tu vienkārši raksti kaut kādus tekstus svešiem cilvēkiem Vai 
tiešām šī nodarbe ir tik nevainīga, vai ari cilvēks to sev tikai ie
stāsta, lai sirdsapziņa pārāk skaļi nebļaustītos? Vai var uzskatīt, 
ka citu cilvēku sabiedrības meklēšana internetā tomēr ir solis 
pretim neuzticībai? 

Par neuzticību un tās izpausmēm aprunājos ar psihologiem 
un dažiem jauniem cilvēkiem Šoreiz daži jauniešu stāsti no pa
šu dzīves, viņu viedokļi, uzskati un secinājumi. 

1 . viedoklis 
Manuprāt, cilvēks kļūst neuzticīgs, ja baidās par attiecību sta

bilitāti, baidās, ka viņu pametīs pirmo, tādējādi mēģinot it kā no
drošināt sev aizmuguri. Uzskatu, ka neuzticība, protams, ir 
sekss ar citu. Nekādā gadījumā neatbalstu brīvās attiecības, tādēļ 
domāju, ka ari randiņš ar citu ir neuzticības izpausme. Ar mani 
gan ir tā - ja es ietu ar kādu satikties, tas neliktos nekas pārāk 
drausmīgs, bet ja mans draugs-tad gan... Būtu uz viņu ļoti dus
mīga! Protams, nevar būt visu laiku aizdomu puns, greizsirdīgs, 
jāmēģina uzticēties otram cilvēkam vairāk paļauties uz viņu 
Mēs katrs pats esam atbildīgi par savu rīcību. Vismaz tā vajadzē
tu būt arto r jāsaprot ko tu drīksti un ko ne. Jā 
tavs sānsolis var momentāni pielikt punktu attiecībām ar tavu 
partneru Tādēļ der padomāt, vai tavs flirts, jebkāda kontaktēša
nās ar pretējo dzimumu nepārkāpj normas robežas, vai tas ir tā 
vērts, lai zaudētu to skaisto, kas tev jau ir. To zaudējot, tu varbūt 
nekad neko līdzīgu neiegūsi 

4 . un 5. lpp. • 

Šaj; 
Pirmo reizi Universitāte un 
Latvijā... - 2.lp| 

Korporāciju mākslas dienas 
2002 - 2.lp| 

US"vecbiedram A.Riekstina 
• 

kungam - 95 - 6.lpp. 

Turpinām rubrikas "Avīzei 
ūs 80" un "Mūzikas stūris' 

• 7.lpp. 

R U N A S T U D E N T I 

Kā LU Vēstures un 
filozofijas fakultātes 
studenti meklēja 
viduslaikus jeb... 

Sākšu savu stāstu a r to, k a katram jautram, atraktī
vam un dzīvespriecīgam studentam, noskatoties filmu 
"Limuzīns J ā ņ u nakts krāsā'' , prātā noteikti ir iespiedies 
kāds teikums, k o sacīja Erikonkuļa sieva Dagnija: "Man 
kā vēsturniecei. . . ' ' 

Tātad man kā vēsturniecei un vēl 17 LU Vēstures un filo
zofijas fakultātes studentiem bija tas gods piedalīties arheolo
ģiskajā ekspedīcijā, kuru vadīja "mūsu virsaiši" - prot A. 
Vasks asoc. prot A Vļjups. Arheoloģiskie izrakumi noritēja 
ar Ventspils domes atbalstu - Rietumlatvijas vēstures izpētes 

8. lpp. • 



2 
universi tātes 

a v ī z e OTRDIENA, 2002. GADA 12. FEBRUĀRIS 
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Priekšlasījumi dažādās | p j r m o reizi Universitātē 
zinātņu disciplīnās 

< ī . i p p . 

Otra sēde bija veltīta Universitā
tes docētāju devumam orientālisti
kā, kuģu būves vēstures izpētē, as
tronomijā, cietvielu fizikā. Visas jo
mas nav iespējams pat minēt 

Darbs turpinājās ari 29. janvāri, 
kad interesenti noklausījās priekš
lasījumus par izciliem Universitātes 
ķīmiķiem, par naftas meklēšanas 

vēsturi Latvijā, ģenētikas pirmsāku
miem mūsu valstī. Daudz bija refe
rātu par medicīnu un noslēgumā -
priekšlasījums par LU Vēstures 
muzeja ekspozīcijas izveidi. 

Priekšlasījumi tiks izdoti zināt
nisko rakstu krājumā. Šāds krā
jums iznāca ari pērn, tajā lasāmi ie-
priekšējoreiz šajā sekcijā nolasītie 
referāti. 

Par informācijpratību 
Latvijas Universitātes 6 0 . zi

nātniskajā konferencē 2 9 . jan
vāri uz sēdi pulcējās Bibliotēkzi-
nātnes u n informācijas zinātnes 
sekci jas dalībnieki. B i ja sagata
voti astoņi augstvērtīgi referāti, 
k u r u s nolasīja Latvijas Universi
tātes Bibl iotēkas, k ā arī m ū s u 
augstsko las Bibl iotēkzinātnes 
un informācijas zinātnes noda
ļas speciālisti. 

Visas uzstāšanās bija cieši saistī
tas ar bibliotēku pieaugošo nozīmī
bu mūsdienu informācijas sabiedrī
bā. Speciālisti ir secinājuši, kāvienā 
laikraksta T h e New York Times" 
numura lasītājs iegūst tik daudz in
formācijas, cik XVn gadsimtā dzī
vojošais cilvēks visa mūža garumā. 
Mūsdienās mēs pat nespējam se
kot informācijas plūsmai. Priekšla
sījumos tika risināts jautājums, kā 
atrast analizēt un izmantot infor
māciju, aplūkota bibliotēku vieta un 
loma citu izglītojošo institūciju vi
dū. 

Tika runāts par informācijpratī
bu - indivīda spēju apzināties nepie
ciešamību pēc informācijas, lai atri
sinātu problēmas un rastu jaunas 
idejas, izmantotu dažādas stratēģi
jas informācijas iegūšanai, atrastu 
atbilstošu iriformāciju un novērtētu 
tās kvalitāti, autoribu un autentisku
mu. 

Liela vieta priekšlasījumos bija 
atvēlēta informācijas tehnoloģijām: 
analizētas automatizācijas radītās 
iespējas mūsdienu augstskolu bib
liotēkās. Neapšaubāmi, jaunās teh
noloģijas ir izmainījušas augstskolu 
bibliotēku dzīvi. 

Runājot par izglītību mūža garu
mā, izskanēja doma, ka pieaug bib-

K U L T Ū R A 

liotēku nozīme un to saistība ar ci
tām izglītojošajām institūcijām. Tra
dicionāli bibliotēku darbībā allaž 
dominējusi izglītojošā funkcija, ta
gad jau runājam par bibliotēku so-
cializēšanās procesu. 

Bibliotēku apmeklētāju vidū ir 
cilvēki ar īpašām vajadzībām: kustī
bu vai redzes, vai mentāliem trau
cējumiem, tādēļ sekcijas sēdē uz
manība tika veltīta ari viņu apkalpo
šanas specifikai. Latvijā ir iznākusi 
pirmā grāmata tā saucamajā viegla
jā valodā, lai atvēru pasauli tiem 
kam lasīšana un uztvere sagādā 
grūtības. 

Lasītāju grupa, kurai veltāma 
īpaša vēriba, protams, ir bērni. 
Darbam ar viņiem ir sava specifika. 
Izskanēja secinājums, ka bērnu 
bibliotēkas Latvijā reizumis vāji at
tīsta sadarbību ar ģimenēm. 

Sekcijas darba kārtībā bija ie
kļauts priekšlasījums par Latvijas 
Universitātes klasiskās filoloģijas 
profesoru Pēteri Ķiķauku, kuram 
pērnā gada nogalē apritēja 115 ga
du. Viņš bija ne tikai izcilu darbu 
autors grieķu literatūras vēsturē un 
mitoloģijā, bet ari mūsu augstsko
las Centrālās bibliotēkas pārzinis 
no 1935. līdz 1944. gadam. R Ķķau-
kas zinātniskais devums ir prāvs -
150 darbi. Profesors uzrakstījis pir
mo grieķu gramatiku latviešu valo
dā, daudz rakstījis par grieķu mito
loģiju un literatūru. Viņš bija liet
pratējs ari latviešu dialektoloģijā. 
Pētera Ķkaukas mūža lielākais vei
kums ir ^Grieķu literatūras vēstu
re", kas balstīta uz pastāvīgiem pētī
jumiem un meklējumiem. 

Konferencē piedalījusies 
VIJA APINiTE 

"Korporāciju mākslas 
dienas 2002" 

S!k! "Selga" savas 75 gadu jubile
jas gadā organizē starpkorporāciju 
pasākumu "Korporāciju mākslas 
dienas 2002". 

Mākslas dienu organizatori un 
dalībnieki laipni lūdz jūs apmeklēt 
Mākslas dienu pasākumus! 

P a s ā k u m i (izstāde, literatū
ras vakars , mūzikas vakars) no
tiks laika p o s m ā n o 1 3 . februā
ra Ēdz 2 3 . februārim. 

13. februāri pīkst 19.00 korp! 
"Selonija" konventa dzīvoklī Stabu 
ielā 17 notiks Mākslas dienu un ari 
izstādes atklāšanas pasākums. Iz
stādi vēl būs iespējams apskatīt no 
14. februāra līdz 21. februārim, dar
ba dienās no pīkst 17.00 līdz 20.00, 
turpat 

Literatūras vakars notiks 19. feb
ruāri pīkst 19.00 korp! 'Talavija" 
konventa dzīvoklī Lāčplēša iela 28. 

Mūzikas vakars notiks 21. feb
ruāri pīkst 19.00 Mūzikas akadē
mijas Ērģeļu zālē. 

Sīkāku informāciju var iegūt, ap

meklējot Mākslas dienu mājas la
pu: www.selga.lv/maksla/ 

S!K! "Selga" t/l viceseniore taut! 
ILZE KIRČENKO 

S!K! "Selga t/l litlmag! taut! 
AGNESE RUPENHEITE 

Nesen Rīgu un Moderno valodu 
fakultātes Romānistikas nodaļu a p 
ciemoja Portugāles Republikas ār
kārtējais un pilnvarotais vēstnieks 
Latvijā Viņa Ekselence Žoau Pedru 
Leonti Zanati Rodrigešs. Divu die
nu viesošanās programmā bija ie
kļauta akreditēšanās pie Latvijas 
Valsts prezidentes, bet nākošajā 
dienā fakultātes apmeklējums un 
"Portugāļu mūsdienu dzejas anto

loģijas" dzejnieka un atdzejotāja 
Leona Brieža izpildījumā atvērša
nas svētki Vernisāžā. 

Augstais viesis no Portugāles in
teresējās par studentu iespējām fa
kultātē apgūt portugāļu valodas ele-
mentārkursu, par problēmām mā
cību procesa nodrošināšanā ar 
mūsdienīgiem metodiskiem un di
daktiskiem līdzekļiem. Sarunā ar 
Romānistikas nodaļas vadītāju An

dreju Bankavu un lektori ADu Jerjo-
menko tika apspriesti tuvākajā nā
kotnē paredzamie uzdevumi, kas 
ļautu, veidojoties labvēlīgai situāci
jai, nākošā gada rudens semestri at
sākt portugāļu valodas kursa pa
sniegšanu divu semestru garumā 
mūsu Universitātes studentiem 

Profesors ANDREJS BANKAVS 

Dzeja ir dvēseles valoda 
(..) Ja tu būtu tikai saule, dienvi

di, piemīlīgs vērsis, kraukšķoša sar
dīne, gāzelīga zivju sieva, vasaras 
pļava, nodrāztu frāžu murmoņa, 
astmatisks un plušķains pludmaļu 
suns, kraukts būrī, smēķis zobos, ka
lendārs pie sienas, zīmotne pie atlo
ka, ak, Portugāle... Ja tu būtu tikai 
trīs zilbes, no plastmasas, cik tu lētā
ka būtu... Portugāle - jautājums, ko 
es nēsāju sev līdzi, manas sirdsēdas, 
visas mūsu sirdsēdas..." 

Ar fragmentu no tikko iznāku
šās "Portugāļu mūsdienu dzejas an
toloģijas" grāmatas atvēršanas svēt
kus 23. janvāri sāka dzejnieks un 
tulkotājs Leons Briedis. Esmu dzir
dējusi, ka daudzi Portugāli iemīl no 
pirmā acu uzmetiena Tā esot tik at
šķirīga, bet tomēr tik līdzīga Latvi
jai. 

Leons Briedis pateicas visiem, 
kas piedalījās šīs antoloģijas tapša
nā - savai ģimenei, portugāļu valo
das redaktorei Ingai Kalniņai, lite
rārajam redaktoram Jānim Sirm-
bārdim, Talsu tipogrāfijas kolekti-
vam, bet jo īpaši Latvijas vēstnie
kam Portugālē Rolandam Lappu-
ķem, kuru dzejnieks uzskata par 
grāmatas līdzautoru un krusttēvu. 

R Lappuķe, pats būdams apvel
tīts ar bagātu iekšējo lailtūru, mīl 
dzeju, ir perfekti apguvis portugāļu 
valodu, ļoti daudz izdarījis, lai Latvi
jas vārds pa īstam un daudz skanē
tu Portugālē. Būdams ari lielisks 
organizators, vēstnieks atbalstījis 
ne tikai portugāļu dzejas antoloģi
jas izdošanu, bet ari sekmējis to, lai 
portugāļu valodu sāktu mācīt Latvi
jas Universitātes Moderno valodu 
fakultātē, Romānistikas nodaļā. Par 
to informēja ari šīs nodaļas vadītājs 
prof. Andrejs Bankavs, jo šobrīd fa

kultatīvi šo valodu sākuši apgūt ap 
20 studentu. 

Antoloģijas atvēršanas svētkos 
A Bankava kungs uzsvēra, ka šis 
darbs ir apbrīnas vērts, jo izdevums 
ir divvalodīgs - var lasīt salīdzināt 
un arī mācīties valodu paši. 

Atzīmējams ir ari fakts, ka jan
vāri notika Portugāles Republikas 
vēstnieka Latvijā Žoau Pedru Leon
ti Zanati Rodrigešsa kunga pirmā 
vizīte Latvijā. Rodrigešsa kungs ar 
gandarījumu un pateicību atzina, ka 
tas ir retums, ka 27 izcilākie portu
gāļu dzejnieki, kas pārstāv XX gad
simtu, runā no vienas grāmatas lap
pusēm īpaši tāpēc, ka dzejnieki ne
tieši liecina par portugāļu tautas 
dvēseli. Ja pazīsti šīs tautas dvēseli, 
tad pazīsti pašu tautu. Vēstnieks iz
teica cerību, ka būtu lieliski, ja por
tugāļi varētu iepazīt latviešu tautas 
dvēseli, lasot latviešu dzejas antolo
ģiju portugāļu valodā. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
direktors Andris Vilks ir viens no 
tiem, kam portugāļu zeme kļuvusi 
tuva īsā mirklī. Viņu pārsteidzis, cik 
ļoti portugāļi ar savu mentalitāti at
šķiras no citām Vidusjūras reģiona 
tautām. Viņi ir bezgala vienkārši, 
sirsnīgi, un portugāļu dziesmas ļoti 
līdzinās mūsu tautasdziesmām - tās 
ir skumjas... 

A Vilka kungs tikšanās reizē tei
ca jaukus vārdus: "Es ar lielu gan
darījumu konstatēju mūsu Latvijas 
kultūras atvērtību visai pasaulei. Ir 
cilvēki, kuri jau vairākās paaudzēs 
ir atvēruši mums zemes, tautas, va
lodas kultūru. Varu runāt par Skal
b ē m Pēterim Šmitu, Kārli Egil 

Šeit Vernisāžas teātra zālē, ir cil
vēki, kas apguvuši daudz un dažā
das valodas. Viens no tiem ir Leons 
Briedis, kas devies romānu valodu 

Leons Briedis - rakstnieks, apgāda 
"Minerva"direktors, kulturolo-
ģiskā žurnāla "Kentaurs" 
galvenais redaktors jau 10 gadus 

PORTUGĀĻU 
MŪSDIENU 
D Z E J A S 
ANTOLOĢIJA 

P O R T U G U E S A 
CONTEMPORÁNEA 

virzienā. Viņš atver mums portugā
ļu literatūru, un mēs iegūstam vēl 
vienu jaunu dimensiju savai kultū
rai." 

ILZE BRINKMANE 

Dāvinājums no Itālijas 
5 . februāri LU Moderno valo

du fakultātē viesojas Viņa Ekse
lence Itālijas Republikas 
vēstnieks I-atvijā MAURICIO IX) 
R E kungs. 

Latvijas Universitātē itāļu valodas 
pasniegšana cieši saistīta ar augst
skolas vēsturi. Arnolds Spekke, 
Maskavas universitātes Romāņu filo
loģijas fakultātes absolvents, pēc at
griešanās Latvijā 1922. gadā nodibi
nāja LU Romāņu filoloģijas nodaļu 
un kļuva par tās pirmo profesoru. 
Kopš 1932. gada viņš kļuva par Latvi
jas sūtni Itālijā. Vairāk nekā 25 gadus 
praktisko itāļu valodu studentiem pa
sniedza lektore Klāra KoisoneGer-
soni. Pēckara posmā itāļu valodu LU 
pasniedza neregulāri 60. gadu pir
majā pusē Edz aiziešanai pensijā itāļu 
valodas fakultatīvo kursu vadīja doc. 
A Bojāto. 

Krasi mainoties politiskajai situā
cijai, 90. gados pavērās jaunas 
iespējas ciešai sadarbībai ar Itālijas 
vēstniecību Latvijā. Ar vēstniecības 
atbalstu no 1995. gada janvāra fakul
tātē strādāja lektors Džovanni Fan-
tons (Giovanni Fanton), kurš savas 
darbības laikā sarakstīja un izdeva 
'Praktisko itāļu valodas gramatiku 
latviešiem" (Zvaigzne ABC, 1999.) 
un "Latviešu-itāļu sarunvārdnīcu" 

(Jumava, 1999.). Sākot ar 1998. gada 
septembri, vinu nomaina itāļu vies-
lektore Anna Rita Guerrieri 

Pieaugot studentu interesei par 
itāļu valodu, literatūru un kultūru, 
Itālijas vēstniecība radīja iespēju pie
saistīt darbā LU Romānistikas no
daļā otru itāļu valodas vieslektori -
Ritu Fratti, kas ļāva ik gadu 
apmēram 300 studentiem no 
dažādām fakultātēm apgūt itāļu valo
das pamatus Šajā laikā uzlabojās arī 
materiāli tehniskā bāze. 1999. gada 
oktobrī tika atklāts itāļu valodas lek-
torāts labiekārtotās fakultātes telpās 
(402. audit). No Itālijas vēstniecības 
tika saņemta tehniskā palīdzība vi
deomateriālu izmantošanai un itāļu 
filmu demonstrēšanai. 

Paralēli mācību darbam ar baka
lauriem itāļu valodas lektori pievērsa 
lielu uzmanību jaunu speciālistu sa
gatavošanai no studentu vidus Neil
gu laiku lektorēm palīdzēja romāņu 
filoloģijas maģistrante Dace Meiere, 
kura pasniedza itāļu valodas elemen-
tārkursu un veiksmīgi tulkoja itāļu 
autoru darbus latviešu valodā. (R U. 
Dini, U. Eko u. c ) . No fakultātes ne
atkarīgu apstākļu dēj viņa pilnībā 
pārgāja tulkotājas darbā, un fakultā
tei bija nepieciešams intensificēt jau
nu studentu sagatavošanu itāļu valo
das pasniedzēju darbam 

2001. gadā divām nodaļas stu
dentēm pateicoties Itālijas vēstniecī
bas gādībai, bija iespēja stažēties Itā
lijā (maģistrantūras 1. kursa studen
tei J . Gridinai un bakalauratūras 4. 
kursa studentei Dinai Šalajevai). Tas 
ļauj prognozēt ka Jeļena Gridina 
beigs maģistrantūru 2003. gadā, bet 
Dina Salajeva - 2004. gadā. Itāļu valo
das pasniedzējas darbam vēl tiek ga
tavotā ari maģistrantūras 2. kursa 
studente Baiba Bankava Tas 
nozīmē, ka, sākot ar 2005. gadu, 
varētu prognozēt itāļu vieslektoru 
pakāpenisku aizstāšanu ar fakultātē 
sagatavotajiem pasniedzējiem. 

LU vadība atbalsta itāļu valodas 
studijas Moderno valodu fakultātes 
Romānistikas nodaļā un izsaka cerī
bu, ka ari turpmāk Itālijas vēstniecī
ba Latvijā sniegs vispusīgu palīdzību 
jauno speciālistu sagatavošanā, kas 
ļautu tālāk pilnveidot studiju procesu 
un nākotnē pakāpeniski pārņemt 
itāļu valodas studijas LU sagatavoto 
speciālistu pārraudzībā Moderno va
lodu fakultātes sastāvā. 

Vēstule a r šādu informāciju, 
kuru paraksōjuši 11 rektors pro
fesors Ivars Lācis un Romānisti
kas nodaļas vadītājs profesors 
Andrejs Bankavs, tika pasniegta 
Vīna Ekselencei M. Lo Re kun-

http://www.selga.lv/maksla/
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[jābūt ģēnijam, lai pirmais darbs būtu ģeniāls 
Filoloģijas fakultātē jau trešo 

gadu tiek veidots studentu literā
rais žurnāls "Vārti", tajā tiek pub-
Keēti bijušo un esošo studentu li
terārie teksti. Par žurnālu saruna 
ar tā redaktorēm ILZI S P E R G U 
un EVU EGLAJU - K R I S T S O M . 

- Kādi bija žurnāla pirmsāku
mi? 

E . E . : - Iesākuma bija ideja, ka 
žurnāls varētu būt ļoti biezs un iz
nākt katru mēnesi Pirmais tā izde
vums bija 1999. gada sākumā. Otrs 
iznāca pagājuša gada jūnijā, lai gan 
bija paredzēts ātrāk - tās bija ar izdev
niecību saistītas problēmas. Trešais 
numurs iznāca šīgada janvāri. Nāka
mo "Vārtu" numuru paredzēts izdot 
septembri. 

I . S . : - Žurnālu veidojuši studen
ti. Pasniedzēji tikai "paturējuši roci
ņu", ja ir gribējies mest plinti krū
mos. 

E . E.:-PWuedzēji ir mūsu atbal
stītāji. Literārā konsultante ir Ausma 
Cimdiņa Fakultāte žurnāla izdoša
nu atbalstīja, bija pat sajūsma par šo 
ideju. 

L S . : - Tomēr līdz ar sajūsmu bi
ja skepse, jo parasti līdzīgi mēģināju
mi tālāk par otro numuru nav tikuši 
Ar trešo numuru jau bija ticība tālā
kajam. 

- K a s vērtē iesniegtos darbus, 
un kādi ir kritēriji? 

I. S . : - Tos vērtējam gan mēs, 
gan cilvēki no malas. Darbam ir jāat
stāj iespaids, ka rakstītājs zina, ko 
viņš dara Būtisks ir savs stils. 

E . E . : - I r gan ari tādi darbi kuros 
ir tipiskas klišejas. Tekstus mēs pār
lasām daudzas reizes. Apzināmies, 
ka publikācija žurnālā daudziem ir 
ļoti svarīga 

L S . : - Ja ir jāizvērtē četri kilogra
mi darbu, tad apjoms ir pietiekami 
liels... Jāiegulda pamatīgs darbs, lai 
katram pieietu individuāli 

Žurnāla kritikā bija minēts, ka 
par daudz publicēto autoru, par maz 
dzejoļu. Turpmāk mēs varētu publi
cēt vairāk darbu, lai justu, kāds ir au
tors. 

Daudzu iesniegto darbu autori 
mums ir nezināmi, reizēm pat ar 
pseidonīmu bez atpakaļadreses. 
Esam mēģinājuši kaut ko publicēt 
ari turpinājumos, bet tomēr tam nav 
lielas jēgas. 

- Vai starp iesniegtajiem dar
biem ir bijuši pārsteigumi? 

L S . : - Bez pārsteigumiem neiz

tikt Pārsvarā visi darbi ir pārstei
gums. 

- Redaktora darbs droši vien ir 
pietiekami grūts... 

L S . : - J ā bet interesants. Tas gan 
nav īpaši pateicīgs, jo tu izdari lielu 
darbu, bet tomēr esi tikai redaktors. 
Uzmanību pievērš autoriem Tomēr 
bez redaktora ari nekas nenotiek.. 

- Vai rakstāt ari pašas? 
L S . : - Šis ir pirmais žurnāls, kur 

nav mana darba un es jūtos ļoti at
vieglota Būt redaktoram un reizē 
autoram ir grūti. 

E . E . : - Man vairāk ir zinātniski 
darblne literāri. 

- Žurnāla ievadvārdos teikts, 
ka tas "bieži ir neveikla literatū
ras perifērija". Kāpēc tik asa at
tieksme pašiem pret sevi? 

L S . : - Es to skaidrotu tā - mēs 
esam studējušas literatūru un uz 
tekstiem vairs nevaram skauties 
neitrāli Literatūras kontekstā tie to
mēr ir iesācēju darbi. Ir jābūt ģēni
jam, lai tavs pirmais darbs būtu ģe
niāls. Būtu jau viegli teikt ka žurnāls 
ir ideāls, varbūt visi tam noticētu, bet 
kāda tam jēga. . Mūsdienu sabiedrī
bā laikam tomēr nav pierasts klusēt 
vai sevi īpaši kritizēt.. 

Žurnāls jauniešiem dod iespēju 
apjaust savu varēšanu. "Vārti" - tā ir 
iespēja publicēties tālāk Latviešu 
presē nav nemaz tik daudz vietas, 
kur publicēt jauno oriģinālliteratūru. 
Vienam pašam bez atbalsta "ielauz
ties" literatūrā ir grūti. 

- Kādas ir dominējošās tēmas 
darbos? 

E . E . : -Ta kā tā ir jaunība tā ir mī
lestība depresija daudz ir izaicināju
m a 

L S . : - Reizēm ir tāda paspēlēša
nās gan ar sevi gan apkārtējiem Ir 
daži tik depresīvi darbi ka lasot tu 
domā - kas ar to cilvēku ir noticis... 
Reizēm nevar atšķirt vai tā ir litera
tūra vai šī cilvēka dzīve. Jauns cil
vēks vēl nav iemācījies izlikties, viņš 
ir patiess. 

- Žurnālā ir ari citu augstskolu 
studentu darbi . . 

I . S . : - Trešais "Vārtu" numurs 
jau ir kļuvis tik atvērts, ka tajā pār
svarā ir citu augstskolu studentu 
darbi. 

E . E . : -Un kas gan var būt intere
santāks par ekonomista rakstītu 
dzeju? Vai ari bankas darbinieka 
dzeju... Tas ari bija mūsu sākotnējais 
mērķis: lai žurnālā būtu pēc iespējas 
vairāk fakultāšu, augstskolu, un tas 

K U R S I , S T I P E N D I J A S 
Mācību plāna 
resursu centrs 

(CRC) ir viena no CEU pro
grammām, kas paredzēta pasnie
dzējiem un/vai profesionāliem, 
kas saistīti ar mācību procesu 
augstskolā Programma palīdz sa
gatavot mācību kursu, izmantojot 
CEU bibliotēku, apmeklējot CRC 
rīkotos kursus un sadarbojoties ar 
citu valstu speciālistiem. 

Pašlaik CRC piedāvā šādus stu
diju kursus: 

* Starptautiskais menedžmenta 
centrs (13. - 1 8 . maijs, 2002. g.); 

* Socioloģija (Varšavā) (20. - 25. 
maijs, 2002. g.) ; 

Pieteikšanās termiņš: 2 0 0 2 . 
gada 1 . aprīlis. 

Katru gadu apmēram 300 spe
ciālistu no Centrālās un Austru
meiropas apmeklē CRC organizē
tos kursus. Programmā tiek segti 
transporta un uzturēšanās izdevu
mi, kā ari paredzēta neliela summa 
kopēšanas izdevumiem un grāma
tu iegādei, kas paredzētas tās uni
versitātes bibliotēkai, kurā strādā 
dalībnieks. 

Programmā var pieteikties pre
tendenti ar labām angļu valodas zi
nāšanām, lai varētu piedalīties gru
pu darbā un izmantot bibliotēkas 
materiālus. Programmā ir pare
dzēts, ka pretendenti ierodas uz 
kursiem jau ar sagatavotu plānu, 
kuru kursu laikā varētu papildināt 
un izstrādāt Priekšroka tiek dota 
tiem kandidātiem, kuru izvēlētais 
kurss atbilst CEU piedāvātajām 
specialitātēm. Pēc kursiem dalīb
nieki iesniedz izstrādātu kursu 
Mācību resursu centrā. 

Pieteikuma formas un informā
ciju par programmu var saņemt 
Valodu mācību centra Izglītības in
formācijas centrā, Smilšu ielā 1/3, 
3. stāvā, tālr.: 7211407 (kontaktper-
sona Sorosa fonda Latvija pro
grammu koordinatore Dace Vis-
nola), e-pasts: dvisnola@lanet.lv 
vai Curriculum Resource Center 
Central European University, N a 
dor utca 9, H-1051 Budapest Hun-
gary, tālr. (361) 3273189 vai 
3273000, fax (361) 3273190, e-
pasts: crc@ceu.hu vai majas lapa 
suiww.ceu.hu/crc/ 

Pretendentiem pieteikumu an-

jau ir piepildījies. 
- Vai žurnāla tapšanā esat 

konsultējušies a r profesionā
liem rakstniekiem? 

E . E . : - Konsultējušies ne
esam, esam uzklausījuši tikai at
sauksmes, Leonam Briedim pa
tīk mūsu žurnāls. Par pirmo nu
muru saņēmām Imanta Ziedoņa 
atsauksmi. Tagad mēs visos pro
jektos rakstām, ka Ziedonis tei
cis, ka žurnāls varētu būt labs pa
audzes šķērsgriezums. 

Ziedonis ari bija uzsvēris to, ka 
studijas un jaunība ir tas laiks, 
kad vari uzdrīkstēties vairāk, 
rakstnieks jauniešu darbus bija 
nosaucis par "temperamenta ban-
gojumiem". 

- Vai j um s ir sadarbība ar ci
tiem šāda veida izde\nmiem? 

E . E . : - Ir sadarbība ar "Lunu", 
TFJOTLA ļaudis piedalījās "Vārtu" 
dzejas lasījumos. 

L S. : - Rēzeknē ir mūsējam lī
dzīgs izdevums, viņi gan nepretendē 
uz žurnāla nosaukumu. Mēs mēģi
nām aptvert reģionālās augstskolas, 
ietverot to darbus "Vārtos". Iespē
jams, ka vienkārši cenšamies atbrī
voties no stereotipa "Filoloģijas fa
kultātes laikraksts". 

- Kādi, jūsuprāt, ir būtiskākie 
procesi, kas raksturo šo pārmai
ņ u laiku? 

L S . : - Visiem pārmaiņu laikme
tiem raksturīgs tas, ka cilvēks jūtas 
vientuļš. Vērojama atsvešināšanās 
no sabiedrības, dzīves, tas bieži at
klājas ari iesniegtajos tekstos. 

E . E . : - Tajā pašā laikā studenti 
ļoti grib priecāties, viņi meklē prie-

Valsts 
bibliotekāru 
saiets 

s 

- Vai jums ir savi iemīļotie au
tori? 

E . E. : - Man vairs ne. Mācoties 
katrā posmā ir bijis savs favorīts, bet 
pēc mācībām ir tāds kā tukšums. 

I. S . : - Man vispār sanāk dzīvot 
bez autoritātēm.. 

- Kādam jābūt literāram dar
bam, lai to varētu vērtēt kā labu? 

L S . : - Par to ir sarakstīti traktāti, 
bet neviens atbildi tā īsti nav izdibi
nājis. Labas literatūras pazīmes no
teikt ir grūti, vispirms jau ir subjektī
vais. Reizēm darbu novērtēt traucē 
tas, ka tu autoru pazīsti. 

E . E . : - Par laimi lielāko daļu au
toru mēs nepazīstam. Vēlāk ir inte
resanti ieraudzīt kāds cilvēks aiz 
šiem darbiem "slēpjas". 

L S. : - Kad cilvēki zvana un vēlas 

ketas un visi nepieciešamie doku
menti ir jāsūta uz Budapeštu. 

Globālā stipendiju at
balsta programma 

(Global Supplementary Grant 
Program) 

Atvērtās sabiedrības institūts 
piedāvā papildu stipendijas studi
jām doktorantūrā. Dalībai pro
grammā var pieteikties tikai tie 
studenti, kuri ir uzņemti pilna laika 
doktorantūrā humanitārajās un so
ciālajās zinātnēs kādā no Rietumei
ropā, Ziemeļamerikā, Austrālijā vai 
Āzijā akreditētajām universitātēm. 

Stipendijas tiek piešķirtas, lai 
palīdzētu s e g t 

* mācību maksu - nepārsnie
dzot 50% no kopsummas; 

* uzturēšanās izdevumus - stu
dentiem, kuriem jau ir piešķirta 
stipendija vai kāds cits finansiāls 
atbalsts mācību maksas segšanai; 

* citus izdevumus - studentiem, 
kuri jau ir saņēmuši finansiālu at
balstu mācību un uzturēšanās iz
devumu segšanai, bet ir nepiecie-

1 
saņemt autoreksem 
plārus, man ir ļoti in- 0 
teresanti viņus sa-
stapt Sarunājot satik
šanos, piemēram, 
pie universālveikala 
ieejas, ir gadījies pieiet 
klāt pavisam citam cil
vēkam... 

E . E . : - Reizēm atšķiras cil
vēka balss pa telefona viņa 
darbs un vizuālais priekšstats 
Darvinu. 

- Vai esat domājušas par auto
ru satikšanos? 

L S . : - Domāju, ka noteikti notiks 
kāds kopējs pasākums, lai autori ie
raudzītu mūs un mēs - viņus. Tas 
viss gan pagaidām vēl ir plānos. 

E . E . : - Pēc otrā žurnāla iznākša
nas mums bija dzejas lasījumi auto
ri paši lasīja savus darbus. 

- Vai spēju būt literātam var ie
mācīt? 

I . S . : - Domāju, ka ne. Tas ir t a 
lants. Varbūt var iemācīties rakstīt 
dzeju, bet tā jau būtu atražošana 

- Kas jums pašām sniedz ie
dvesmu? 

E . E . : - Cilvēki apkārt 
L S . : - Skaisti mirkļi Viss var būt 

slikti, bet pienāk viens mirklis, kad 
tu saproti: "Viss taču ir forši!" 

- Vai jums ir atbilde uz jautāju
mu: "Kāda ir dzīves jēga?" 

L S. : - Dzīves jēga ir dzīvot Un to 
var darīt interesanti, izdzīvot katru 
mirkli, nevis "nosist" laiku. 

Sarunājusies ANDA LASE 

"\ārtu"e-pasts: vaartiūie-apoūoJv 

sams finansējums grāmatu iegā
dei, apdrošināšanai, ceļa izdevumu 
segšanai u. tml. 

Pieteikšanās kritēriji: garantēts 
daļējs finansējums mācību, uzturē
šanās un citu izdevumu segšanai, 
pretendentam jābūt Latvijas iedzī
votājam, vecums līdz 40 g., preten
dentam perfekti jāpārvalda valoda 
kurā notiek studijas izvēlētajā uni
versitātē. 

P i e t e i k u m u i e s n i e g š a n a s 
termini: 

2 0 0 2 . gada 2 7 . marts - stu
dijām Ziemeļamerikā. Austrāli
j ā vai Āzijā un 3 1 . maijs - studi
j ām Rietumeiropā. 

Informāciju un pieteikuma veid
lapas var saņemt Sorosa fonda -
Latvija mājas lapā www/sfl./lv vai 
Valodu mācību centra Izglītības in
formācijas centrā, Smilšu ielā 1/3, 
3. stāvā. Jautājumus par šo pro
grammu lūdzu adresēt S F L pro
grammu koordinatorei Dacei Vis-
nolai pa tālr. 7-211407, e-pasts: dvis-
nola@lanet.lv 

Latvijas bibliote
kāru 7. kongress 
Latvijas Universitā

tes lielajā aulā sā
kās 30. janvāri. Tas bi

ja veltīts Starptau
tiskās Bibliotēku 

asociācijas un insti
tūciju federāci

jas (IFLA) 
75. gad
skārtai. Šīs 
p r e s t i ž ā s 

organizācijas di
bināšanas konferencē 

savulaik bija klāt ari Latvijas 
delegācija 

Kongresa or
ganizētāji: Latvi

jas Bibliotekāru biedrī
b a Latvijas Universitā
tes Bibliotēka un Latvi

jas Nacionālā bibliotēka 
Kongresa ievadā skanēja 

kultūras ministres Karinas 
Pētersones atsūtītais apsvei

kums, klātesošos sveica Latvijas 
Universitātes zinātņu prorek

tors Indriķis Muižnieks, kurš Lat
vijas Universitātes Bibliotēku salī
dzināja ar stumbru, bez kura zari -
augstskolas fakultātes - nav iedo
mājami 

Nacionālās bibliotēkas direk
tors Andris Vilks runāja par nepie
tiekamā finansējuma problēmu, 
kas aktuāla daudzām bibliotēkām, 
tostarp jauno tehnoloģiju ieviesa 
nal 

Skaistā latviešu valodā Latvijas 
bibliotekārus sveica viņu amata 
brāļi no Lietuvas. 

Priekšlasījumu "Latvijas Biblio
tekāru biedrība stratēģija iespē
jas, īstenojumi" sniedza Latvijas 
Bibliotekāru biedrības priekšsēdē
tāja Silvija Liniņa paužot rūpes, ka 
joprojām nav atrisinātas problē
mas, lai varētu sākt Nacionālās bib
liotēkas jaunās ēkas celtniecību. Vi
ņa uzsvēra ka pieaug elektronis
kās infomācijas apjoms. Ne visām 
pašvaldībām ir iespējas pienācīgi fi
nansēt savu bibliotēku. Silvija Lini
ņa runāja ari par telpu uzturēšanas 
un informācijas tehnoloģiju ieviesa 
nas jautājumiem. 

Sekoja plaši ziņojumi par Zem
gales, Vidzemes, Latgales un Sēli
jas novados paveikto. Tā, piemē
ram, Vidzemes nodaļas vadītāja 
Gunta Romanovska akcentēja izglī
tības lielo lomu. Diemžēl talmāci-
bu, kurā būtu ieinteresēti daudzi 
bibliotekāri, bieži vien nepieejamu 
padara augstā mācību maksa 

Risinājās saruna par Latvijas 
bibliotekāru ētikas kodeksu, par 
to, kādam tam jābūt 

Pēcpusdiena bija veltīta tēmai 
"Latvijas bibliotēku asociācijas un 
profesionālās starptautiskās orga 
nizācijas". Runāja gan Latvijas A k a 
dēmisko bibliotēku asociācijas, 
gan Skolu bibliotēku, gan ari Mūzi
kas bibliotēku asociāciju pārstāvji. 
Par Latvijas Bibliotekāru biedrības 
sadarbību ar Starptautisko Bibliotē
ku asociāciju un institūciju federā
ciju informēja Silvija Liniņa 

Kongresa darbs turpinājās 31. 
janvāri. Delegāti dalījās domās par 
bibliotēku e-sabiedribā, par dažā
diem risinājumiem bibliotēku in
tegrācijai Valsts vienotajā bibliotē
ku informācijas sistēmā, par mērķ-
projektiem bibliotēkās un to finan
sējumu. Par tālākizglītības pašrei
zējo kvalitāti savu viedokli izteica 
pārstāves ne tikai no Rīgas, bet ari 
no reģioniem 

VIJA APINlTE 
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D Z Ī V O T C I T Ā D I 

ļ Labs darbs ir pū|u vērts! 
Rit diplomdarbu, maģistra 

darbu aizstāvēšanas laiks. Starp 
LU absolventiem ir ari DACE 
LAZDEŅA. Pedagoģijas un psi
holoģijas fakurtātē viņa aizstāvēja 
maģistra darbu par t ē m u "Bēr
nu ar cerebrālo trieku integrāci
jas iespējas vispārizglītojošajā 
skolā sākumskolas periodā.' ' 

Daces zinātniskais darbs ir cie
ši saistīts ar pašas personīgo pie
redzi, jo, kā viņa pati saka: "Vese
lības problēmas man ir n o bērnī
bas - apmēram no četru mēnešu 
vecuma. Staigāju si es neesmu ne
kad un nezinu, kā tas ir ." 

Dacei ir jauks dzīvesbiedrs - Ed
gars, bet viņu abu prieks un rūpe ir 
dēli - deviņgadīgais Gundars un trīs
gadīgais Mārtiņš. 

Par savu dzīvi un uzskatiem Dace 
stāsta labprāt. 

J a u n o bērnības e s m u vēlēju
sies būt skolotāja 

Lai gan manā situācijā toreiz tas 
likās galīgi neiespējami. 

Pabeidzu Jelgavas rajona Ozol
nieku vidusskolu. Tad sekoja laiks, 
kad daudz domāju par dzīves jēgu, 
un tas mani noveda pie ticības Die
vam. Sākot ar to bridi, mana dzīve 
sāka strauji mainīties. Ļoti vēlējos 
iet un citiem stāstīt par Dieva mīles
tību, žēlastību, labestību. Viņš parā
dīja ceļu, kāds ejams man. 

Sāka iznākt avīze cilvēkiem ar ve
selības problēmām "Laiva", kur par 
redaktori strādāja mana laba paziņa 
Gunta Anča. Viņa man piedāvāja ie
saistīties laikraksta veidošanā Inter
vēju toreizējo Svētdienas skolas 
koordinatori Veru Vblgemuti. Viņa 
mani uzaicināja uz LU Teoloģijas fa
kultātes svētdienas skolas skolotāju 
kursiem. Sapratu, ka sāk piepildīties 
mans bērnības sapnis un es varēšu 
bērniem stāstīt par Dievu. 

Mācības Teoloģijas fakultātē 
uzsāku 1 9 9 0 . gada rudenī 

Kursi notika sestdienās. Tur i e 
guvu daudz labu draugu. Mācoties 
iepazinos ari ar savu tagadējo vīru -
viņš bija mans kursabiedrs. Visi k o 
pā bijām Baltijas ceļā, Atmodā Bija 
daudz neaizmirstamu pasākumu, 

kuros piedalījos. Pilnībā izbaudīju, 
ko nozīmē jēdziens "jaunība"! 

Tad bija skaists notikums - ma
nas kāzas. Piedzima mūsu pirmais 
dēls Pēc tam dzīvē sekoja smags 
laiks, kad mans nākamais dēliņš aiz
gāja Mūžībā. Sapratu, k a vai nu es 
nedarīšu neko un kļūšu par nelai
mes "čupiņu", vai arī kaut kas ir jā
dara, jādzīvo tālāk. Uzsāku studijas 
sociālā darba un sociālās pedagoģi
jas augstskolā "Attīstība". To absol
vēju 1997. gadā. Mana pirmā darba
vieta bija Vaivaru Rehabilitācijas 
centra, kur nostrādāju piecus ga
dus. Tad man piedzima Mārtiņš. 
Dzīvojot mājās, sapratu, ka medicī
nas iestāde nav tā vieta, kur man ļo
ti gribas strādāt Pedagoģija man ir 
"pie sirds", vēlējos turpināt mācības. 
Tā iestājos LU Pedagoģijas un psi
holoģijas fakultātē, maģistrantūra. 

Mans vecākais dēls Gundars sā
ka mācīties Vaivaru pamatskolā, bet 
es tur sāku strādāt par sociālo peda
gogu. 

No šī mācību gada skola nestrā
dāju, b e t ar skolas direktori jopro
jām turpinās laba sadarbība dažā
dos projektos. 

M a n s maģistra darbs ir sais
tīts gan ar personīgo, gan profe
sionālo dzīvi 

Pētījumu bāze ir Vaivaru pamat
skolā, kur kopā ar veseliem bēr
niem mācās skolēni ar īpašām vaja
dzībām. Tā ir viena no retajām sko
lām, kur bērni pilnībā izbauda integ
rāciju, mācoties parastās klasēs. Pē
tījumu laikā bija ari viens jauks pro
jekts, k o es vadīju. Pierādījās, k a 
vienlaikus ir iespējama dubultinteg-
rācija. Bija sadarbība ar Lielupes vi
dusskolas krievu plūsmas skolē
niem kopigi koncerti, apsekojām 
posma Majori - Dzintari pieejamību 
cilvēkam ratiņkrēslā. Bērni veica in
tegrēšanu, anketēšanu un iepazina 
viens otru. Turpmāk vēlamies dar
boties līdzīgi. 

Es rakstu grāmatu par bērniem, 
kuriem ir cerebrālā trieka. Domāts, 
ka būs pat divas grāmatas. Viena ve
cākiem, radiem, draugiem - popu
lārzinātniskā stilā. Šobrīd tādas lite
ratūras Latvijā nav. Ir dažādi tulkoju

mi, bet ne visu no tā, kas ir, mēs va
ram likt mūsu sistēmā, ar mūsu do
māšanu, vajadzībām un sapratni. 

Otra grāmata ir iecerēta akadē
miskā stilā. Uz tās pamata, ja Dievs 
dos, ceru aizstāvēt savu doktora 
grādu. Vēlos mācīties LU doktoran-
tūrā. 

Jūtu zem kājām pamatu 
Tādēļ esmu optimiste. To pama

tu man dod Dievs. Nav iemesla ne
kādam izmisumam un bailēm, lai 
ari dzīvē gājis dažādi. Man ļoti 
daudz nācās cīnīties par pirmo dēli
ņu, lai viņš vispār būtu. Mūsu medi
ķu uzskatos vēl bija saglabājies pēc-
padomju domāšanas stils. Man pie
dāvāja dažādas absurdas lietas. Vis
pirms: Taisīsim abortu!" Kad kate
goriski atteicos, mediķi teica: "Ja nu 
jūs to bērnu gribat mēs jums izkār
tosim adopciju." Es atbildēju: "Ja 
man Dievs ir devis šo Dāvanu, es ar 
vislielāko prieku to pieņemu!" 

T ā s ir muļķības, ko runā mediķi, 
proti, ka līdz 12. grūtniecības nedē
ļai tas vēl nav cilvēks, tikai pēc tam 
Kopš ieņemšanas brīža tas ir cil
vēks. Gaidībās to esmu izjutusi ļoti 
agri. Esmu ari pārUecinājusies par 
to, cik ļoti bērnu ietekmē tas, ko 
mamma domā, dara un saka, kamēr 
vēl viņu gaida. Piemēram gaidot 
Mārtiņu, reiz gadījās būt ārā, negai
sā un lietū. Neviena tajā mirklī nebi
ja mājās, un man nebija iespējams 
iekļūt iekšā. Biju lielā lietū un izbi
jos. Ne tik daudz par sevi, bet esot 
tuvu dzemdībām, par to, kas notiks, 
ja es sālīšu. Pēc tam, kad Mārtiņš bi
ja piedzimis, ilgi nevarēju saprast 
kas ar viņu notiek lietus laikā. Reiz 
atcerējos šo notikumu un visu sa
pratu. Lietus laikā Mārtiņš ļoti bai
dās. Viņu neuztrauc ne pērkons, ne 
zibens, bet tieši lietus. Visiem tad ir 
jānāk iekšā, jāaizver logi un durvis. 
Jau toreiz, man esot lietū, bērns 
caur mani izjuta šīs bailes. Tādēļ 
bērns ir kopš tā brīža, kad ir ie
ņemts. Nekas, ja viņš vēl nespēj se
vi aizstāvēt taču viņam ir tiesības 
dzīvot kā ikvienam no mums. 

Universitātē es ieguvu lielisku 
pamatu 

ft 

I 
Dace Lazdina un viņas atvasītes Gundars un Martins 

Maģistrantūra man sniedza dzi
ļāku un pamatīgāku skatījumu uz 
lietām, iemācījos atbrīvoties no sa
vām emocijām, uz visu paskatīties 
ar vēsāku prātu un no zinātniskā 
viedokļa. LU man deva prasmi ieiet 
problēmas dziļumā. Esmu ļoti patei
cīga saviem mācībspēkiem, zināt
niskā darba vadītājai Andželai Štein-
bergas kundzei 

Šīs studijas man palīdzēs ari turp
mākajā dzīvē - gan bērnu ar īpašām 
vajadzībām vecākiem gan maniem 
nākamajiem studentiem. Vēlos palī
dzēt cilvēkiem Lai manas grāmatas 
būtu kā atbalsta punkts, ko savā lai
kā nesaņēma mani vecāki, kad vi
ņiem nācās ļoti daudz cīnīties, lai vi
ņu meitai būtu iespējams mācīties 
parastā skolā. Šobrīd jau gan ir dažā
di centri bērniem ir īpašām vajadzī
bām. Taču joprojām, strādājot sko
lās, es redzu, ka vecāki nesaņem at
balstu, nesaņem sapratni no apkār
tējiem. Mana grāmata palīdzēs ari 
viņiem gūt šo spēku. 

A r saviem darbiem vēlos lieci
nāt par Dieva mīlestību 

Par to, ka Viņš mīl jebkuru cilvē
ku, lai kāds viņš būtu, neatkarīgi no 
tā, ko viņš spēj un ko ne. Vīnam nav 
neiespējamu lietu. Visā ko daru, pā
ri visam dodu godu Dievam 

Ari mans vīrs Edgars strādā fir
mā - ir tās direktors. Sī firma nodar
bojas ar palīglīdzekļu sagādi no da
žādām pasaules valstīm ratiņi, kru
ķi un citas lietas cilvēkiem ar veselī
bas problēmām. Abi darbojamies 
radniecīgās jomās. Man tas ir peda
goģiski, viņam - vairāk tehniski Pa
līglīdzekļiem jābūt ērtiem un dro
š iem Tiem ir jāsagādā cilvēkiem 
drošības sajūta, lai pazūd bailes. 

Studentiem ar veselības problē
mām vēlu pāri visam ticību un paļā
vību uz Dievu un neatlaidību dažā
du grūtību priekšā. Bieži šie cilvēki 
saklausās tādus viedokļus, kā, pie
mēram: T u jau to nevarēsi", "Tas 
nav tev", T e v būs par grūtu". Mīļie, 
Dievam neiespējamu lietu nav. Ja ir 
apņemšanās un patiesa vēlēšanās 
kaut ko darīt īpaši citu labā, tad no
teikti Dievs šo ceļu pavērs un dos ie
spēju. Jābūt neatlaidīgākam un dro
šam par sevi. Protams, nevajag gai
dīt ka nemācoties būs labas atzī
m e s un nokārtoti eksāmeni Mans 
mīļākais teiciens: "Lūdz Dievu tā, it 
k ā viss būtu atkarīgs tikai no Viņa. 
Strādā tā, it kā viss būtu atkarīgs ti
kai no tevis." Abas šīs lietas kopā 
būs vēlamais rezultāts. Labs darbs 
vienmēr ir pūļu vērts! 

MĀRA SADOVSKA 

S A R U N A S D I V A T Ā 

| Darvas piliens medus mucā 
< i. ip P . 

Mes ikdiena aizmirstam ka bija 
tad, kad bijām vieni aizmirstam ka 
mīļi un tuvi cilvēki tā vienkārši uz i e 
las nemētājas, ka pie attiecībām ir jā
piestrādā, turklāt abiem Neprotam 
novērtēt to, kas mums ir, domājam 
ka šķirties ir tikpat viegli kā pārspļaut 
pār plecu un ka iegūt jaunu, sev pie
ņemamu, patīkamu partneri ir vēl 
divreiz vieglāk Bet patiesībā ir taču 
ļoti daudz tādu cilvēku, kuri visu mū
žu cieš no nelaimīgām attiecībām, 
mētājas no viena pie otra un tā ari ne
atrod, pareizāk - neierauga to vienī
go. Tādi cilvēki manuprāt vierikārši 
neprot apstāties. 

Ir biežāk vienam otru jānovērtē, 
vairāk jāciena, jārūpējas un jāmīL Pro
tams, jāsaglabā ari modrība, jo paļau
šanās un domāšana, ka būs jau labi 
ka viņš vai viņa jau nekad mūžā neuz
drošināsies, var slēpt pavisam nepatī
kamu realitāti... 

J a es pati justu, k a vēlos laist pa 
kreisi varbūt to izdarītu. Man tāds 
raksturs (smejas). Vai es par to pēc 
tam pateiktu savam draugam? R e 
skaidra saprāta neteiktu (smejas).To
mēr es noteikti neatļautos spert sān-
soļus, ja man būtu ļoti nopietnas attie
cības un foršs mīļotais vīrietis pie sā
niem Ja mans draugs būtu mani krā
pis, laikam gan negribētu par to uzzi

nāt Agrāk es tā nedomāju - līdz brī
dim, kad cilvēks, kuru mīlēju un kurš 
ari teicās milam mani kļuva neuzti
cīgs. M ē s izšķīrāmies pēc vairāku ga
du ciešas draudzības, jo tā otra it kā 
bija palikusi stāvokli Joprojām sāpīgi 
atcerēties... Negribu nekad vairs to 
piedzīvot - neuzticību! Šķiet ka tad, 
kad tevi piekrāpj tik tuvs cilvēks, tu 
vairs nespēj pilnībā uzticēties nevie
nam Nezinu, vai 
e s kādreiz spēšu... 

Par interneta 
saraksti u n čatu va
ru teikt ka tā var 
kļūt par atkaribu, 

netā sarakstīties ar precētiem vīrie
šiem vai ar tādiem, kuriem ir meite
ne. Interesanti, ka neviens par to, ka 
nav brīvs, nerakstīja vēstulēs, bet pa
teica, tikai tiekoties. Reiz biju uz ran
diņu ar kādu 22 gadus vecu puisi -
nu, riktigs tusiņu čalis, pēc kura mei
tenes, varu saderēt rindā stāv. Tāds 
izskatīgs, gara auguma, starp citu, 
studēja LU ekonomistos. Kaut ari par 

ru parādīties sabiedrībā un palielīties 
citu acīs Ar viņu satikos pāris mēne
šus tikai tāpēc, lai izmantotu - brau
kājām pa restorāniem viņš nopirka 
man mobilo telefonu, laikam cerot ari 
pašu nopirkt Viens no neuzticīgāka
jiem, ar ko iepazinos caur internetu, 
bija kāds neprecējies puisis (26 gadi), 
kuram bija vājība - satikties ar vairā-
kām meitenēm vienlaicīgi Sākumā 

to nezināju, b e t 
u — i • -i , - . . _ . _ . i . kad pieķeru un ... Grūti aprakstīt tas sajutās, kad jūti, ka ir n e vienu reizi 

. . . 1 . i i.-. . i . . . • i — i vien, viņš atruna-nonas kaut kas slikts, ka ir īejauaes kāds jās, ka & jau ne-
par slimību, tu ieej uCSaiS... 
tādā kā azartā. Pati 
aktīvi sarakstījos 
apmēram astoņus mēnešus, gāju ari 
uz randiņiem. Jāsaka, ka interneta ti
kai katrs desmMs ir normāls gan vi
zuāli gan pēc rakstura Tagad tas viss 
ir apnicis. Varbūt ari tāpēc, k a man ir 
pastāvīgs draugs. Pazīstu kādu meite
ni, kura patiešām kļuva atkarīga no 
virtuālās mīlestības,' sarakstījās tikai 
arvienu puisi idealizēja viņu, kas ir lo
ģiski, jo nekad nebija vinu ne redzēju
si, near viņu runājusi Tikai pēc vairā
ku mēnešu sirsnīgas sarakstes puisis 
viņai pēkšņi pateica, ka viņam ir mei
tene... 

Ne vienu vien reizi ir gadījies inter-

citām viņš neko neteica, jutos tā, it kā 
man jāgaida sava kārta, kad mani ai
cinās uz tikšanos. Bija gadījums, kad 
vīrietis (26 gadi) uzreiz nostādīja fak
ta priekšā: viņš ir precējies, ļoti mīl sa
vu sievu, bet viņam ir daudz liekas 
naudas un brīva laika l i k a noprast, 
ka nenožēlošu, j a sākšu ar vinu satik
ties. Tad bija kāds šķirts vinetis (37 
gadi), kurš vēstulēs rakstīja par ma
niem vilinošajiem parametriem, par 
garām kājām un īsiem svārkiem 
Pats izrādījās tik, maigi izsakoties, ne
glīts (smejas)\ Nepārtraukti uzsvēra, 
ka viņam vajag jaunu meiteni ar kū

kas neesot vien
kārši meitenei pu
ķi nopircis. Ne
skatoties uz to, ka 

bija man atzinies mīlestībā, iepazinās 
ar manu draudzeni un ari viņai atzi
nās mīlestībā... 

Nenoliedzu, ka internets ir laba 
vieta, kur var iepazīties kautrīgi kūtri, 
nepārkecināti cilvēki Bet man ir n e 
gafiva attieksme pret to, ja mana otra 
puse it kā vienkārši tāpat sarakstās ar 
pretējā dzimuma pārstāvi 

2.viedoklis 
Neuzticība? Sāpīgs jautājums. Es

mu pati bijusi neuzticīga, bet tad es 
vēl biju jauna un dumja, turklāt nebija 
vēl izveidojušās nopietnas attiecības. 

Toreiz nemaz nejutos vainīga, tieši ot
rādi - likās interesanti, ka varu satik
ties ar vairākiem vienlaicīgi Ar laiku 
radās sapratne, kas vispār ir divu cil
vēku savienība, kas ir pareizi un kas 
ne. Patiešām nopietnās attiecībās, 
kad mīlu otru cilvēku, nekad neesmu 
bijusi neuzticīga Kopš tā laika, kad 
cilvēks, kuru mīlēju vairāk par visu 
pasaulē, kļuva neuzticīgs un pārgulē
ja ar citu, neesmu spējīga pat domās 
ko līdzīgu nodarīt tagadējam drau
g a m Toreiz viss beidzās ar to, ka klu
sēdama aizgāju un viņš palika pie sa
sistas siles un nožēlas asarām Domā
ju, ka sasistu trauku varbūt var ari sa
līmēt bet plaisa paliek uz mūžu. Es 
varu piedot visu, bet aizmirst.. To 
nekad nespēšu, tādēļ ari esmu pāriie 
cinata, ka nekad nekļūšu neuzticīga 
E s apzinos, k a iegūt stabilu un drošu 
partneri ir ļoti grūti, tādēļ augstu vēr
tēju savas pašreizējās attiecības un 
netaisos ar tām riskēt kaut kādu savu 
iegribu dēļ. Kaut ari pēc dabas esmu 
tāds nemiera gars, tomēr apzinos, ka 
ir lietas, kurās jāprot sevi apslāpēt un 
nobremzēt Neesmu jau vairs mazais 
bērns un par savu rīcību atbildu un at
bildēšu pati. 

Grūti aprakstīt tās sajūtas, kad jūti, 
ka ir noticis kaut kas slikts, ka ir iejau
cies kāds trešais Šķiet ka pamati 

5. lpp. • 
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Vai tava izvēle ir pareiza? 
Vai esi apmierināts ar to, ko da

ri, vai ari pastāvīgi meklē jaunas 
iespējas, nepārtraukti lauzi galvu 
par to, kā būtu labāk? Pamēģini 
atbildēt uz jautājumiem, un var
būt kaut kas izskaidrosies. 

1. Ko tu vēlētos visvairāk? 
a) daudz naudas, 4 
b) slavu, 3 
c) izcilu talantu, 2 
d) laimi, 1 
e) apmierinātību. 0 
2. Kā tu reaģē, ja kāds tevi iztrau

cē bridi, kad visa uzmanība pievēr
sta nopietnai lietai? 

a) bez aplinkiem pasaku, lai ne
traucē, 1 

b) darbojos tālāk, neļaujoties 
traucēties, 3 

c) pārtraucu darbu un pievērsu 
uzmanību atnācējam. 2 

3. Par ko tu vislabprātāk runā' 
a) par naudu, 4 
b) par seksu, 3 
c) par sportu, 1 
d) par mākslu, 2 
e) par mūziku, 2 
f) par literatūru. 0 
4. Ko tev nozīmē sekss? 
a) to pašu, ko ēdiens un 

dzēriens. 4 
b) pieredzi, 2 
c) interesantu lietu, 1 
d) iespēju patīkami pavadīt laiku, 3 
e) īpaši neinteresē. 0 
5. Tu esi kaut kur izlasījis, ka izso

lē kāda glezna pārdota par daudz lie
lāku summu, nekā tā vērta. Ko tu 
par to domā? 

a) kāpēc gan man nav tādas glez
nas, 2 

b) labprāt saņemtu tik daudz nau
d a s ^ 

c) ar tādu kaudzi naudas jau nu 
varēja rīkoties prātīgāk. 1 

6. Kā tu izturies asu strīdu laikā? 
a) skali un nelokāmi, 3 
b) ātn izprotu pretinieka argu

mentus, 2 
c) vislabprātāk izvairos no strīda 1 
7. Kā tu ģērbies? 

a) pēc iespējas uzkrītoši, 3 
b) eleganti, 4 
c) ar gaumi, bet neuzkrītoši, 1 
d) ērti un vienkārši 2 
8. Kas tevi visvairāk saista' 
a) alpīnisms. 3 
b) lēkšana ar izpletni 2 
c) man tie abi liekas briesmīgi 1 
9. Vai tu jūti, ka tev uz ielas kāds 

seko vai ari runā par tevi? 
a) ar mani tā bieži gadās, 1 
b) dažreiz, 2 
c) reti vai gandrīz nejūtu. 3 
10. Kā tu izturies, ja kāds tevi uz

aicina izklaidēties? 
a) ar prieku piedāvājumam pie-

kritu,3 
b) tikai tad piekritu, ja aicinātāju 

pazīstu, 2 
c) ielūgumam lielākoties atsaku. 1 
11. Ko to dari ar rokām, kad saru

nājies? 
a) neko, turu gar sāniem, 3 
b) uzlieku uz gurniem, 3 
c) iebāžu kabatās, 2 
d) šad un tad pieskaros sarunas 

biedram, 4 
e) burzu savu apģērbu, 2 
f) berzēju zodu vai taustu degu

nu, 2 
g) spēlējos ar gredzenu, ķēdīti vai 

tmLO. 
12. Atvaļinājumu tu droši vien pa 

vadi pēc vēlēšanās. Ko tu izvēlētos? 
a) lielpilsētu, 4 
b) dārgu, slavenu vietu, 3 
c) tropisku sahi, 2 
d) aizbrauktu tiktāki prom no cil

vēkiem, cik vien iespējams, 3 
e) ceļošana mani īpaši nesaista 0 
13. Kā tev ir ērtāk sēdēt? 
a) sakļauju kājas kopā 4 
b) apsēžos uz vienas kājas, 1 
c) ceļgalus sakļauju, bet pēdas 

pavirzu tālāk vienu no otras, 0 
d) pārlieku kājas vienu pār otru, 2 
e) izstiepju vienu kāju. 3 
14. Kā tu smejies? 
a) bieži un no sirds, 3 
b) reti un klusu, 2 
c) mazliet ciniski 1 
15. Kā tu guli? 

a) uz muguras, 3 
b) uz vēdera, 1 
c) uz sāniem 2 
16. Ko tu dari, ieiedams telpā kur 

gandrīz visi ir tev pazīstami? 
a) visus skaļi pasveicinu, 3 
b) sveicinu tikai tos, kurus pazīs

t u ^ 
c) atņemu to cilvēku sveicienus, 

kuri sveicina mani 1 
17. Kādu krāsu kombināciju tu iz

vēlētos? 
a) zaļš-sarkans, 2 
b) zaļš-balts, 3 
c) zaļš-zils. 1 
18. Kādas ģeometriskas figūras 

tev patīk vislabāk? 
a) riņķi 1 
b) četrstūri, 3 
c) trīsstūri, 4 
d) visu trīs minēto figūru kombi

nācijas. 2 
19. Ko tu domā par nākotni? 
a) esmu optimists, 3 
b) kā būs, tā būs, 2 
c) mazliet baidos no tās. 1. 
20. Jautājums sievietēm: Kas tev 

nāk prātā izdzirdot vārdu "vīrietis'? 
a) tēvs, 0 
b) antīka skulptūra, 3 
c) slavens kinoaktieris, 3 
d) kolēģis vai priekšnieks, 4 
e) sportists, 2 
f) draugs (vīrs). 1 
21. Jautājums vīriešiem: Kas tev 

nāk prātā izdzirdot vārdu "sieviete'? 
a) māte, 0 
b) Mona Liza 2 
c) Merilina Monro, 3 
d) kolēģe vai priekšniece, 4 
e) balerīna 2 
f) draudzene (sieva). 1 

Novērtējums 
1 2 - 2 3 punkti 
Ari savā darbavietā tev patīk būt it 

kā nedaudz aizmugurē. Tā gadās tā
pēc, ka neproti sadzīvot ar cilvēkiem 
t ā kā gribētos. T u proti strādāt, dar
bu veic rūpīgi. Toties atbildība tev 
nepatīk. Tu vēlies strādāt mierīgi 
kārtīgi paveikt uzticēto, bet t ā lai ne

būtu darīšanas ar citiem. Tev patīk 
sarežģīts darbs, kas prasa precizitā
ti tāpēc acīmredzot vispiemērotāk 
izvēlēties amatu, kur jādarbojas ar 
skaitļiem un faktiem 

2 4 - 2 7 punkti 
Savu godkārību esi stingri iegro

žojis. Tev nedraud briesmas novirzī
ties no ceļa Tu ātri iepazīsties ar cil
vēkiem, labi satiec ar viņiem saproti 
pārējos, esi spējīgs viņiem palīdzēt 
atbalstīt. Ar abām kājām stāvi uz ze
mes, domāšanā esi reālists, proti 
strādāt sistemātiski un metodiski 
Tev būs panākumi ikvienā jomā un 
darīšana ar cilvēkiem 

3 8 - 5 0 punkti 
Vai tu strādā mākslinieku vidē? J a 

ne, tad pamēģini to paša priekam. 
Tev pietiktu izjūtas un temperamen
ta mākslinieka darbam Labi būtu, ja 
savu nodarbošanos tu varētu apvie
not ar radošo darbību. Tev būtu jāiz
lemj: vai varēsi viegli dzīvot bez māk
slinieka darba? Ja ne, tad attīsti talan
tu. 

5 1 - 6 4 punkti 
Aiz tavas aktivitātes slēpjas kriet

ni liela iedomība Tev ir svarīgi atras
ties uzmanības centrā un patīk tāda 
darbavieta kur vari izcelties, piesais
tīt sev uzmanību. Tev ir nepiecieša 
mi klausītāji skatītāji pat dievinātāji 
Ideāla vieta ir tāda kur to esi visiem 
redzams. 

6 5 - 6 9 punkti 
T u vai kūsā no pašpārliecinātības 

un godkāres. Vienkārši neesi spē
jīgs būt par otro vijoli nespēj citiem 
piemēroties. Labāk viens pats uzņe
mies visu atbildību, pieprasi tiesības 
vienpersoniski pieņemt lēmumus, 
nekā paciet kāda iejaukšanos. To
mēr tev jāuzmanās, lai apkārtējo acīs 
nekļūtu neciešams. Būtībā tu esi pat
stāvīga individualitāte. Lai gūtu p a 
nākumus, tev nav nepieciešams 
kāds noteikts darbības lauks. Tev ir 
svarīgi lai varētu strādāt patstāvīgi 
un ātri gūt panākumus. 

Tulkojusi ANDA LASE 

UüxJZAi' 

ļ LU Veselības un 
Rehabilitācijas 
centrs piedāvā: 

nodarboties trenažieru zālē un 
saunu: LU studentiem - 0,50 Ls/h; 
LU studentiem "US" biedriem 0 3 0 
Ls/h; pārējiem "US" biedriem - 0,50 
Ls/h; pārējiem, kas nav "US" biedri, 
-1,-Ls/h; 

klasisko masāžu; 
zemūdens masāžu; 
solārija 

Ir iespēja izīrēt pasākumiem atpū 
tas telpa (LU studentiem, mācībspē
kiem un darbiniekiem - atlaides.) 

Veselības un Rehabilitācijas 
centrs atrodas Aspazijas bulvāri 5 
(LU Ekonomikas un vadības fakuttā 
tes ēkā). Ieeja no pagalma 

Tālr.: 7034638 un 9478015 
(mob). 

V E L A S 

Peter Wutschek 
Via S. Croce in Gerusalemme, 75 
1-00185 Roma (RM)/ Italy 
E-mail: chitwan@libero.it 

Dear Sirs! 
I am German, 

and as journalist! 
and speaker unic 
responsable for Ger
man programms and r a 
dio news on short waves 
and SAT-Hot Bird LI. by 
the state Italian broadcas
ting network RAI-Interna 
tional, here in Rome. 

Thank You again for Your > 
precious help! 

Best wishes for a good and 
happy New Year 2002! 

Yours, 
Peter Wutschek 
R S. Penpal-contact in English, 

German, Italian. 

S A R U N A S D I V A T Ā 

I Darvas piliens medus mucā 
< 4. lpp. 

zem kājām līgo 
jas, rodas tāds 
depresīvs noska 
ņojums, ka pat dzī
vot negribas. Sāp otra 
cilvēka nežēlība necieņa 
visu laiku prātā doma -
kā viņš tā varēja vakar 
vēl mani glāstīja un 
skūpstīja bet šodien uzzinu, ka viņš 
ar citu ir darījis TO. Sāp ne tikai pats 
fakts, ka viņš pie skaidra saprāta zl 
not par manu eksistenci, ir bijis spē
jīgs pieskarties citai bet ari tas, ka 
viņš ir bijis ar citu tik tuvu, tik cieši 
blakus, ka tuvāk un ciešāk vairs nav 
iespējams. Intīmā tuvība starp diviem 
cilvēkiem ir ne tikai fizisks, bet ari g a 
rigs process. Es nekad nespēšu uz
skatīt par normālu tādu cilvēku, kurš 
var vienkārši pārgulēt ar kādu un nā
košajā dienā jau par to aizmirst To 
var nosaukt vienā rupjā vārda, par ko 
senās, vismaz tā vienmēr tiek apgal
vots, profesijas pārstāves saņem nau
du. Nekad nespēšu piekrist tam, ka 
neuzticība ir vīrieša dabā Tās visas ir 
atrunas. Pilnīgas muļķības! Jebkurš 
cilvēks, ja viņam ar galvu viss ir kārtī
b ā ja viņš ir audzis normālā ģimenē 
un līdz ar to viņam ir izveidojusies 
augsti morālie principi nespēs aiz 
muguras savam draugam vai drau
dzenei lakstoties ap citiem. Patiesībā 
tā jau nav nekāda māksla Manuprāt 
māksla ir būt kopā ar vienu. Un ne ti
kai būt bet būt skaisti, pilnvērtīgi un 

tā lai abi būtu laimīgi 
Māksla ir padarīt lai
mīgu ne tikai sevi bet 
ari otru. Tā jau ir, ka 

attiecībās tev pašam 
no daudz kā ir jāatsa

kās... Zinu, ka rūpes par ot
ru vienmēr būs ari ganda 
rijums pašam. Dots devē

jam atdodas. Taču galējībās 
ari nevajadzētu aiziet Jāatrod zelta vi
dusceļš - nevar visu laiku tikai dzīvot 
savu dzīvi katru dienu iet uz darbu 
un tikai vakarā, kad ej gulēt atcerē
ties, ka tavā dzīvē ir vēl kāds, tā starp 
citu iedodot buču uz vaiga Bet nevar 
ari pilnībā aizmirst par savām vajadzī
bām un dzīvot tikai otram Ir vajadzī
ga normāla abpusēja sadarbība M a 
nuprāt jāmāk ari piekāpties, ja briest 
konflikts. Tas ir ļoti svarīgi 

Atgriežoties pie neuzticības, do
māju, ka ir jārēķinās ar to, ka tā var s a 
graut tavu dzīvi pilnībā un tu pēkšņi 
vari palikt viens. Nedomāju, ka atradV 
sies kāds cilvēks, kurš, uzliekot roku 
uz sirds, varēs apgalvot ka nevar būt 
nekā brīnišķīgāka kā nodzīvot visu 
dzīvi vienam. 

Manuprāt neuzticība jau sākas ar 
domām, kā būtu, ja es izdarītu to vai 
šito un aizietu kaut kur pa kluso iz
klaidēties ar draugiem Patiesībā jau 
ir t ā ka katram cilvēkam būs savs uz
skats par to, kurā bridi sākas neuzticī
b a tādēļ divu cilvēku attiecību sāku
mā ir svarīgi noskaidrot ari šo jautāju
mu - kas kuram ir pieņemams un 

kas ne. Man pašai ļoti svarīga ir pilnī
ga atklātība savstarpēja uzticība Es 
patiešām varu saprast un pieņemt vi
su, bet tikai tad, ja man ari normāli p a 
skaidro, nevis klusē, un tad atliek 
vien pašai sadomāties nezin ko. Tādē
jādi rodas liekas domstarpības un 
pārpratumi 

Internets noteikti ir laba iespēja ie
pazīties cilvēkiem, kuri nemēdz bieži 
iziet sabiedrībā un noteikti īpaši izde
vīga tiem, kuri vēlas laist pa kreisi P a 
ti esmu sarakstījusies ar daudziem vī
riešiem, ari ar sievietēm, lai vairāk uz
zinātu viņu domas par dažādiem jau
tājumiem, ari par neuzticību. Parasti 
sievietes pauda monógamas domas, 
un tas mani neizbrīnīja bet vīrieši -
kā nu kurš. Lielākā daļa uzskatīja, ka 
neuzticība otram aiz muguras ir nor
māli. Kad jautāju - bet ja nu tava sie
va ari tā domā un dara, tad saņēmu 
šādas atbildes: lai tikai viņa pamēģi
n a es viņai sadoto, es no viņas izšķir
tos. Neatceros, ka kāds teiktu, ka tas 
ir normāli... Esmu mēģinājusi dažus 
paniecina! par to, cik tomēr tas ir bez
jēdzīgs pasākums - uzsākt romānu 
ar mīļāko. Patiešām prāts aptumšo
jies, ja savu laimīgo ģimenes dzīvi pa 
kļauj riskam - kaut kādām bezjēdzī
gām dēkām Vienīgā jēga - pacelt s a 
vu pašcieņu, vērtību. Manuprāt tas ir 
tik skaisti - visu mūžu būt kopā ar vie
nu, izturēt kopā visas dzīves vētras un 
vecumdienās ar lepnumu teikt-jā es 
esmu nodzīvojis velnišķīgi godīgu 
mūžu. Nevis izdāļāt sevi pa labi un pa 

kreisi Mūsu valstī nekas nav kārtībā 
ne tikai sociātpolitikā Ari cilvēku do
māšana tiek kropļota Par interneta 
vīriešiem jāsaka ka gandrīz visi vēs
tulēs sevi sākumā attēlo daudz labā
kus, nekā ir patiesībā Taču tāda jau 
laikam ir cilvēka daba - izlikties labā
kam. Ir arī tādi kuri uzreiz pirmajā 
vēstulē piedāvā seksu, pasaka ka ir 
precējušies, bet lielākā daļa īpaši ne
vēlas runāt par savu ģimenes stāvok
li Ja tomēr sāk to darīt, tad nevar a p 
stāties. Ir nācies lasīt patiešām intere
santas lietas. Izrādās, ka vīrieši ne
maz nav tik visvareni un visvarošL Arī 
viņi kļūdās. Tikai pašiem to nepatīk 
atzīt vai kā nepatīk, un visretāk jau 
par kļūdu tiks atzīta neuzticība vai vis
maz domas par to. Reiz bija pat gadī
jums, kad kāds mācītājs piedāvāja 
kļūt par viņa mīļāko. Patiesībā katru 
reizi kad kāds vīrietis paziņoja ka ir 
precējies vai satiekas ar kādu, bet tas 
viņam netraucēs satikties ari ar mani 
bez mazākajiem sirdsapziņas pārme
tumiem man ir gribējies viņu sūtīt 
paši saprotat kur. Kad jautāju, kāpēc 
tieši ar tevi man vajadzētu satikties, 
lielākā daļa vīriešu apjūk un nezina 
ko atbildēt Vai tad viņš tiesām nav ne 
ar ko īpašs? Vai tad viņš nav īpašs ar 
to vien, ka ir vīrietis un piedāvā man 
satikties? Cik nožēlojami es pie sevis 
nodomāju. Secinājumi? Interneta ir 
ļoti maz sakarīgu, godīgu, kārtīgu vī
rieša Toties esmu labāk izpratusi vī
riešu domāšanu. Jāatzīst ka manas 
cerības uz to, ka visi nav tādi, ir kriet

ni sarukušas. Iztērēts arī diezgan 
daudz laika jo tās interneta padarīša
nas rada nopietnu atkarību. Nevar 
normāli iesākt dienu, ja nav izlasīti 
meill Trakums. Tagad vairs ne ar vie
nu nesarakstos. Visas tās sarakstes 
un čalošana liekas tik smieklīga no
darbošanās! Turklāt man ir pasaulē 
labākais draugs, un es nevēlos viņu 
tracināt ar savu darbošanos pie 
kompja (viņš gan mani joprojām tra
cina bet es ceru, ka viņš tur nekādas 
"stelles nebīda"). Mums bija nepatī
kama saķeršanās meilu dēļ, nekādi 
nevarēju ieskaidrot ka sarakstos ti
kai intereses pēc nevis lai iepazītos. 
Es jau ari droši vien neticētu. Tā kā 
viņš tāds greizsirdīgs un aizdomu 
pilns, sarakste ar svešiem cilvēkiem 
bija nopietns iegansts nesaskaņām 
Tagad vēlos publiski atvainoties vi
ņam - lūdzu, piedod man manu stul
bo atkaribalr taču tik skaisti, ka mēs 
esam viens otram Kā divi pilieni kas 
satikušies okeānā 

Novēlu atcerēties noderīgas patie
sības: katra reakcija rada pretreakci
ju, nekas nenotiek tāpat vien - katrai 
nabai ir pamatojums. Un neaizmir
stiet iepriecināt savus mīļos ne tikai 
Valentindienā! Mēs neviens neesam 
mūžīgi katra diena var būt pēdējā un 
līdz ar to var palikt daudz nepateiktā.. 

Ja ari Tu vēlies dalīties savā piere
dzē, izteikt savu viedokli droši meilo: 
linaa.kalnina@navigator.lv 

UNDA KALNIŅA 

mailto:chitwan@libero.it
mailto:linaa.kalnina@navigator.lv
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S V E I C A M 

| "US" vecbiedram - 95! 
P a g ā j u š a j ā m ē n e s ī t ika 

atzīmētas divas dzimšanas die
n a s : 2 9 . janvārī - "Universitātes 
Sportam' ' ; 3 0 . janvārī - vienam 
no tā izauklētājiem A L B E R T A M 
RIEKSTIŅAM. 

Šogad, vecmeistara, olimpieša 
95. dzimšanas dienā, un laikā, kad 
jubilāru godināja valsts vadība, 
šodienas olimpieši un daudzi citi. 
Riekstiņa kungs atminējās Latvijas 
Universitāti un tajā pavadītos ga
dus. Sportošanas un strādāšanas 
dēļ studijas mežsaimniekos ieilga. 

Desmit gadus bijis "US" darbve
dis (kasieris), ari kluba pārzinis, 
slēpošanas bāzes pārzinis, Latvijas 
Konservatorijas zāles, ko īrēja LU, 
pārzinis... 

- Pirmajā vietā liku kalpošanu 
"Universitātes Sportam" -, par stu
diju laiku stāsta vecmeistars, - biju 
klāt "US" dibināšanā, tad tā darbi
nieks. Manā aprūpē vienmēr bija 
cilvēki un sports svaigā gaisā, tas 
mani uzturēja, - atceras jubilārs. 

Pirmais Latvijas meistars 50 km 
slēpojumā, piedalījies biatlona 
iesākumos Latvijā, toreiz tā dēvē
tajā militarizētajā slēpojumā. Pie
dzīvojis laikus, kad skolās sporta 
nodarbību nebija, un bridi, kad tās 
sākās. Skrienot sporta tērpā, re
dzējis slēpties mākošas tantiņas. 

28 gadu vecumā pirmo reizi 
pamēģinājis šampanieti. Jubilejas 
dienā jautāju, cik daudz vīna līdz 
šim izdzēris. - Pilnas divas pudeles 
nebūšot.. 

Līdz 1940. gadam 33 reizes bijis 
ārzemēs. Vainagojums - dalība 
Olimpiskajās spēlēs Germiš - Par-
tenkirhenā 1936. gadā. 

Vai pēc tikpat liela laika šodienas 
sportošana būs dēvējama par ie
sākumiem? 

Laiki mainījās, par ārzemju ceļo

jumiem varēja tikai sapņot un at
minēties. Vajadzēja atļaujas pat uz 
Liepāju. Bet A Riekstiņam pēc 
1945. gada tur "neieteica 5 , braukt 
Netika. Vienā mūžā cilvēks var 
daudz pieredzēt 

- Kā mūžu garš sapnis pagājusi 
agrā bērnība, bēgļu gaitas Pirmā pa
saules kara laikā, skolas gadi, studi
jas un aizraušanās ar sportu līdz sir
mam vecumam, - tā vecmeistars. 

Ar Riekstiņu ģimeni esam 
pazīstami... jau 40 gadus! Sa
tikāmies, kad pārstāvēju Univer
sitāti kalnu slēpošanā. Riekstiņa 
kungam piemīt daudzi tēlaini un 
pamācoši teicieni. T ā Itālijā, Turīnā, 
studentu pasaules meistarsacīkstēs 
(tagad universiādes), atminot 
vērotos peldētājus, īpaši peldētājas 
marmora baseinā, viņš salīdzina: 
"Kā kafijas pupiņas pa zelta 
viļņiem." Par dzīves ritmu: -
"Steigšanās aptumšo prātu." - Par 
piedalīšanos Latvijas Olimpiskās ko
mitejas (LOK) atjaunošanā: - "Bija 
sajūta, ka steidzamies uz nākošo 
olimpiādi." 

Pirms dažiem gadiem bijām 
kādā ļaužu pulciņā. Sākās diezgan 
ierastas runas: aldziņas, pensijas... 
Tajos brīžos rienījamais olimpietis 
vēroja apkārtni, tad ierunājās par 
sportu, atminējās kādu cilvēku. Va
lodas mainījās. Kad atkal sākās sa
runas par pensijām, aldziņām, vec
meistars kavējās atmiņās un vēroja 
dabu. 

Par cilvēkiem viņš ir gādājis un 
interesējas joprojām. Sūta vēstules 
uz daudzām zemēm, kur izklīdināti 
galvenokārt "US" kādreizējie dalīb
nieki. Atminas gandrīz visu jubile
jas, clzimšanas dienas, sveic svētkos 
un sūta kuplas aploksnes ar dzimte
nes sporta notikumiem Visu j o p 
rojām zina un vēro pārraides. 

Jubilejas dienā 30. janvāri pie Alberta Riekstiņa: Jānis Brikmanis, 
Uljana Semjonova, jubilārs, Oskars Martinsons, Pāvils Zariņš 

Lūkoju pasaules meistarsacīkšu un 
olimpisko spēļu laikā vērot sporta 
pārraides kopā ar Riekstiņa kungu. 
Tad dzirdu par agrākajām sa
censībām, domas par šodienu, kādu 
senu dziesmu, t s k Somijas, Poli
jas,... četru valstu himnas, ko ju
bilārs dzirdējis pirms apmēram 70 
gadiem Arvien saka, ka Univer
sitātes studentēm universiāžu, 
starptautisku sacensību parādēs va
jadzētu iziet tautas tērpos. Trīsdes
mitajos gados tāds skats saval
dzinājis skatītājus: latvietes 
līdzinājās gleznām. 

Šajās dienās daudzi pateicās bi
jušajam valsts trenerim, "Dauga
vas" CP darbiniekam, arodbied
rības sporta vadītājam, US" līdzvei-
dotājam. 

Akadēmiķis Tālis Millers ir klāt 
katrā Riekstiņa kunga godināšanas 
reizē. 1946. gadā no Jēkabpils ie
radās divi zēni ar vienu sporta krek
liņu un vēlmi startēt republikas jau

natnes meistarsacīkstēs. Par pietei
kumu abiem nebija ne jausmas. Al
bertam Riekstiņam - izlemšanas 
tiesības un atbildība. Rezultātā god
alga un vieta jaunatnes izlasē. 
Nākošais ZA prezidents vairākkārt 
sacījis, ka tas izšķīra ne tikai viņa 
sporta dzīvi, bet, iespējams, ari 
zinātni. 

Tā daudzi jo daudzi atminas, ka 
jubilārs bija saprotošs un visā iein
teresēts sporta darbinieks. Ar 
Riekstiņa gādību tika atrasts un 
sportā ievadīts basketbolists Jānis 
Krūmiņš, Iiepaskalnam kārtoti 
dokumenti pasaules rekordiem, 
Ārija Gulīte un Lāsma Avotiņa, 
nākošā pasaules čempione, va
dītas uz pirmajām lielajām sa
censībām utt , ut t Vēlāk rīkoja 
plašus sporta un atpūtas pa
sākums simtiem cilvēku. 

Lāsma Kauniste (dzim. Avotiņa) 
nupat kļuva par pasaules rekordisti 
savā vecuma grupā senioriem par 

Telefoniski Albertu Riekstiņu sveic 
Ivars Paunis, bet klātienē tūlīt 
roku spiedīs Tālis Millers 

Eiropas čempioni, b e t kad februāra 
vidū atgriezīsies no pasaules 
čempionāta Šveicē, abas ar Āriju ies 
pie Riekstiņa kunga 

formā: 
Dzimis 1907. gada 30. janvāri 

"Dangās", Korģeļdemā, Cīres pa
gastā pie T u k u m a Vecāki - zemnie
k i Pirmo reizi Latvijas meistars 
1929. gadā 30 km slēpojuma Pirmā 
medaļa 1926. gada 24. februāri sli
došanā Tukumā. Sacensībās pie
dalījies 20 sporta vddos, 22 me
daļās Latvijas meistarsacīkstēs 
slēpošanā. Starts: olimpiskajās 
spēlēs, divreiz pasaules meistar
sacīkstēs slēpošanā, četras reizes -
studentu pasaules meistar
sacīkstēs. 

48 darba gadi. 40 gadi sporta or
ganizatoriskajā un trenera darbā 

Studijas LU sāka 1926. gadā. 

L U B I B L I O T Ē K Ā 

I Jauns gads arī grāmatniecībā 
Ir eada sākums, tomēr LU Biblio- Stradinš Dats biiis daudzu ievērības oie deeradāriias un Driekšlaicīeas Ir gada sākums, tomēr LU Biblio

tēkā jau ienāk nule izdotās grāmatas. 
Viens no mūsu grāmatniecības iz

cilākajiem prātiem Ojārs Zanders nā-
d s klajā ar darbu "Senās Rīgas grā-
mamiecība un kultūra Hanzas pil
sētu kopsakarā". Rīga bija un atkal 
ir Hanzas pilsēta tas nozīmē ne tikai 
ekonomiskos, bet ari kultūras saka
rus Grāmatā izvērtēti kultūrslāņi, ku
rus Rīgā atstājuši dažādi laikmeti 

Divās daļās iznāds apjomīgais 
darbs "Latvijas viduslaiku pilis", at
ainojot mantojumu, daļa no kura ta
gad atdzimst 

Viens no lielākajiem Latvijas zināt
nes vēstures speciālistiem Jānis Stra
dinš uzrakstījis darbu "Latvijas Zi
nātņu akadēmija: izcelsme, vēstu
re, ŗjārvērtibas". Šo darbu īpaši sais
toši lasīt tādēļ, ka akadēmiķis Jānis 

Stradiņš pats bijis daudzu ievērības 
rienīgu notikumu līdzdalībnieks un 
aoiliednieks mūsu Zinātņu akadēmi
jas dzīvē. Viņš inidējis neskaitāmas 
mūsu inteliģences aktivitātes Atmo
das gados. 

izdotas vairākas grāmatas, kuras 
varētu ieinteresēt psihologus un poli
tologus. Politologu Arta Pabrika, El
māra Vēbera un Reiņa Āboliņa grā
mata "Atsvešinātības pārvarēša
n a " veltīta vienai no mūsu sabiedrī
bas sāpīgākajām problēmām - integ
rācijai, kas, protams, nozīmē ne tikai 
latviešu valodas apguvi, bet ari dau
dzas citas sfēras. Piemēram sociālo 
integrāciju. Līdz konsolidētai, daudz
maz uz vienām vērtībām orientētai 
sabiedrībai mums vēl tāls ceļš ejams 

Ari Latvijā jauniešu vidū plosās 
narkomānija kura neizbēgami noved 

pie degradācijas un priekšlaicīgas nā
ves. Iznākusi Kristiānes E grāmata 
" M ē s , Zoo stacijas bērni" - saistošs 
dokumentālās literatūras darbs, ku
ram priekšvārdu uzrakstījis narko
logs Jānis Strazdiņš. Viņa skatījumā 
situācija šodienas Rīgā atgādina gai
sotni septiņdesmito gadu Berlīnē. Ari 
pie mums jauniešu vidū pastāv ilūzi
jas par vieglajam un it kā nekaitīga
jam narkotikām. Ari pie mums daļa 
vecāku smagi strādā, lai mājās nekā 
netrūktu, aizmirstot ka lielākā vērti-
b a kas viņiem uzticēta ir bērni Turī
go vecāku atvases tad jūtas tikpat no-
vārta pamestas kā ielas bērni 

Ikvienu tēvu un māti, kuri vēlas la
bāk saprast savus bērnus, ieinteresēs 
grāmata jaunās paaudzes psiholoģijā: 
Dāvis E Bjorkhind "Children's thm-
king". 

Aicina rakstītais vārds 
Tie , kuri interesējas par lite

ratūru, j a u n o grāmatu izstādē 
šoreiz var iepazīt īpaši krāšņas 
un izsmalcinātas grāmatas - gan 
p ē c satura, gan noformējuma 
kvalitātes. 

Bagāts ir latviski rakstītais 
vārds. Vairākiem no mūsu ievēroja
mākajiem autoriem tiek izdoti rak
sti. Viņu vidū ir smalkā stiliste, vār
da "garšu" izjūtošā un lasītāju mīlē
tā prozaiķe Regīna Ezera. Ceļu pie 
lasītājiem sāk viņas rakstu 2. sē
jums, kurā ievietoti stāsti no dar
biem "Saules atspulgs", "Nakts bez 
mēnesnīcas", "Varmācība", "Node
vība". 

Daudziem ir tuva Kārļa Skal

b e s bagātā dvēsele dzejā un pasa
kās, bet "Mazās piezīmes" kļuvu
šas par īstenu latviskuma Bībeli Iz
nācis Skalbes darbu kopojuma 
"Mūža raksti" 1. sējums. To ievada 
Imanta Ziedoņa apcere "Skalbis-
kums", kurā teikts: "Kārlis Skalbe ir 
latviskā gara pārstāvis pats par sevi 
un pats ar sevi". 

Mūsu tautas sirdsapziņai - dzej
niecei un prozaiķei Vizmai Belše-
vicai nāds klajā rakstu 3. sējums, 
kurā ievietota proza no krājumiem 
"Kikuraga stāsti", "Nelaime mājās", 
"Lauztā sirds uz goda dēļa", "Zem 
zilās debesu bļodas". 

īsts saldais ēdiens augsta līmeņa 
izsmalcinātas prozas denītājiem -

latviešu noveļu izlase "Savādi lik
teņi", kurā lasāmi 28 rakstnieku 
darbi, kas tapuši laikā no 1865. līdz 
1944. gadam. T e publicētas Alek
sandra Čaka Anšlava Eglīša Rū
dolfa Blaumaņa Jāņa Poruka Au
gusta Saulieša Annas Brigaderes, 
Pāvila Roziša meistarnoveles. 

Iznākušas vairākas krāšņi nofor
mētas dzejoļu grāmatas: Aleksan
dra Čaka simtgadei veltītā dzejas 
izlase T i k a i tevi", kurā mūsu pilsē
tas dzejnieka darbi lasāmi gan lat
viski, gan sešās svešvalodās, latvie
šu mīlas dzejas paraugi izlasē T u 
un es" un grāmata "Ko dziedāja Rī
gas gaiļi?" ar simt mūsu izcilāko 
dzejnieku vārsmām par Rīgu. 

Iznākusi grāmata par gleznotāju 
Vitāliju KaJvānu Darbs ir bagātīgi 
ilustrēts ar viņa darbu reprodukcijāni 

Scenogrāfa un gleznotāja Ludorfa 
Liberta talanta denītājus iepriecinās 
grāmata par šo košo, neparasto parā
dību mūsu mākslā 

T i e m kurus saista pirmatnējā 
māksla interesanta šķitīs angļu valo
dā iznākusi grāmata "Native Art of 
North America". 

Iznāds elegants mākslas izde
vums ar sudraba apvāku, kurā repro
ducēti izcilu visdažādāko laikmetu 
gleznotāju veidotie pašportreti 

Līnas Birziņas apcere "Latvijas 
Universitātes tiesīlizinātnieki. Tie
siskā doma Latvija X X gadsimtā" 
veltīta mūsu pašu augstskolai LU 
nav vienīgā mācību iestāde, kurā ga
tavo juristus, taču tradīcijām bagātā-

Sakarā ar Annas Brigaderes ju
bileju iznākusi viņas dzejas izlase "Ja 
saule tev sirdī", bet Ivara Ivaska 
darbi apkopoti grāmatā "Baltijas elē
ģijas". Klajā nākusi latviešu litera
tūras niiniantoloģija "Asinsbalss", 
kurā publicēti Gundegas Repšes, 
Paula Bankovska Knuta Skujenieka 
un dtu rakstnieku darbi 

Nu jau vairāk nekā desmit gadus 
dzimtenē izdod trimdas latviešu 
rakstnieku darbus. Andrejam J o -
hansonam visu mūžu bija "Rīgas 
svārki mugurā". Atzīmējot mūsu 
galvaspilsētas astoņsimtgadi, iznā
kusi viņa grāmata "Visi Rīgas nami 
skan". Tajā ieraugām mūsu mīļo 
pilsētu tās ziedu laikos - trisdesmi-

kā gan. Juristi gatavoti dažādos lai
kos, un ari apmācības ievirze bijusi at
šķirīga Līnas Birziņas pēnjums rāda, 
kā vddojās un kāda bija juristu saga
tavošanas sistēma atšķirīgajos laik
metos. 

Par izcilām personībām - vienas 
dzimtas divu paaudžu juristiem -un 
vinu devumu Latvijai stāsta izdevums 
"Divas paaudzes 1.atvijai, tiesī
bām, zinātnei''. Sis darbs veltīts se
natoram Augustam Lēberam un pro
fesoram Ditriham Andrejam Lē
beram 

Iznākusi "Ilustrētā dzīvnieku 
enciklopēdija", kura noderēs gan 
skolu audzēkņiem kas apgūst biolo
ģiju, gan dabas draugiem un citiem 
interesentiem Izdevums ir ne tikai 
krāšņi ilustrēts, bet arī sniedz bagātu 
informādju. 

tajos gados. 
Dramaturga J ā ņ a J u r k ā n a lu

gu izlasē "Viņš taču ir muļķis!" ie
vietots labākais rakstnieka devums. 
Viņa lugu pasaule ir padrūma bez
cerīga izeju no situācijas neredz ne 
tajā ierautie cilvēki ne pats autors. 
Kā zemdegas gruzd smeldzošas sā
pes par cilvēkiem, kas nevis dzīvo, 
bet nožēlojami veģetē. Haotiska 
pretrunu piegružota ir telpa un 
laiks, kas atvēlēts viņu vienīgajam 
mūžam 

VIJA APINiTE 

(Turpinājums sekos) 
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asociācijas 

J a esi ambiciozs. Pašpārlieci
nāts. Katrā ziņā labāks. Vai vismaz 
savādāks. Tad Jaffa ir Tev. (!Un 
Tu Jaffas mailing listē!) Lai dzīvotu. 
Domātu. Un baudītu. To, kas vairs 
nav modē. Kas ir viņpus krutā. Ār
pus : "Visi dara tā ! " . Lecīgs do
māšanas veids. Izaicinošs mūzi
kas stils. Kontrastējoša izklaides 
un kultūrvides sintēze. Attieksme. 
Kustība. Virziens. JaffaRiga Pro
ject Made in Latvia 100%. 

umw.jaffariga.lv turpat jau divus 
gadus ir virtuālā mītinga vieta vairā
kiem desmitiem jaffamenu. (!Puse 
no kuriem šobrid atrodas ārze
mēs!) Radoši intelektuāļi. Dizai
na, video un gaismu erudīti. Dīdže
ji un visādi citādi partypeople. Viņi 
atver savus maciņus. (!Starp citu to 
īpašnieku vidējais v e c u m s nav 
pat divdesmit pieci gadi!) Samet 
katrs pa pārdesmit latiem. Un rada 
kārtējo apvērsumu vienmuļi pelē 
kajā izklaides dzīvē. Šokē. Provo
c ē . Ietekmē. (!Ar jau notikušajiem 
projektiem - Funky Sisters, 98% 
Jazz un 98% Funk, kā ari ar šībrīža 
akciju Jaffa vairs nav model) No vi-
nila skaņuplatēm un spoguļbumbu 
gaismasspēlēm. Caur Jaffas dīdžeju 
kvarteta - Helty Judas, Juvera, 
Heincha un Soho - eleganti miksē-
tajiem mūzikas gabaliem. GPēdējā 
ir vienīgā meitene Latvijā kas dar
bojas dīdžeju apvienībā*) Visu asi
nis sāk ritēt citā melodijā Disco. 
Funky Acid Jazz. 

Veras redakcijas durvis. Tas ir 
Viņš. Dīdžejs Helty Judas. Skan
dalozākais no Jaffafaces. (!Pēc 
grupas Mame dziesmas III fly ie
kļaušanas saviem faniem sarūpēta
jā bezmaksas CD 'Jaffa Vairs Nav 
Mode*" Nr. 2 pret Helty ir iesniegta 

prasība autortiesību aģentūrā par 
grupas un Mikrofona Ierakstu de-
zinformēšanu!) Tūkstošos mēroja
mas skaņuplašu kolekcijas īpaš
nieks. Pases vārdā Artūrs Mednis. 
Viņš ari Latvijas Universitātes stu
dents. Savulaik vadījis Radio KNZ 
autoīraidījumu 98% Funk. Spēlējis 
grupās Lolitas Brīnumputns un Sir-
ke. Šobrīd ir instrumentāli eksperi
mentālā sapņu projekta KUBA me
nedžeris, (RIA sastāvu veido Arnis 
Račinskis no Dull Doll, Jānis Žilde 
un Toms Ostrovskis no Satellites 
LV, Mareks Ameriks no Zaļās Sau
les un Martinez Gonzalez no Loli
tas Brīnumputna) 

Ekscentrisks. "Mēs esam vieni 
no vislabāk apmaksātajiem dī
džejiem Latvijā Lai gan īpaši to ne
reklamējam, bieži tiekam aicināti 
spēlēt dažādu firmu prezentācijās 
un rautos. E s a m uzstājušies Lie
tuvā Igaunijā Somijā un pat 
izklaides kultūras galvaspilsētā 
Londonā Kā Jaffas dīdžeji saņe
mam patiešām lielus honorārus. 
Tomēr Jaffa nav bizness. Peļņa 
nav mūsu pašmērķis. Sniega kra
va pie kafejnīcas ieejas bezsniega 
ziemā projekta Funk 98% ietvaros. 
Apelsīnu plūdi šī paša projekta no
slēguma partijā. Simts par brīvu iz
dalīti CD ar Jaffas visbiežāk atska
ņotajām dziesmām akcijas "Jaffa 
Vairs Nav Modē*" Nr. 1 un Nr. 2 lai
k ā T ā ir Jaffa. Par mūsu naudu. Ci
tu emocijām. Kopīgam filingam. 
Un reklāmai. Ko neaizmirst" 

Snobisks. "Mēs esam Jaffa. Cil
vēki, kas uz citu fona izceļas ar to, 
ka kaut ko dara s a v ā d ā k 
Uzskatām, ka labas lietas cilvē
kiem ir jādod bez maksas. Ar pāris 
izņēmumiem visi JaffaRiga Project 

spējams, tieši tajā brauks ari VIŅŠ). 
Diena kā jau parasta darbdiena 

Skriešanas un kavējumi, pāris maz
nozīmīgas tikšanās, starpbrīžu pļā
pas, vārdusakot - nekā īpaša Kā 
jau vienmēr. Vismaz vakaram jābūt 
īpašam. Kā nu ne - Dailē rāda "FI-
GARO KĀZAS". Burvīgi! J a nevei
cas pašai, jālūko, kā tie citi pie ot
rām pusēm tiek 

Pavisam vēls vakars mājupbrau-
co t tik ilgi no vietas es sen nebiju 
smējusies! Vēl tagad smiekli n ā k -
kāds neaptēsts dunduks varēja būt 
šis mazais, izvirtušais nekauņa pāžs 
(spēlētājs laikam bija Egons Dom-
brovskis) - lai man šitāds vīrelis tik 
panāk klāt 'Ak un kā tas Artūrs, nē, 
Figaro tik pašpārliecināti spēja iz
kulties laukā no visām ķezām un 
beigās vēl ne tikai pats apprecēties, 
bet ari citus apprecināt! Un kas par 
greznām štātēm viņiem bija mugu
rā! Hmmmjāāā... skaisti dzīvot bi
jos laikos! Ak, un kāda gan man bū
tu šī diena ja nebūtu šīs izrādes! Ja 
nebūtu teātra kā gan savādāk es iz
justu tik daudzveidīgu emociju pie
plūdumu sevī? Kā es sajustu iemīlē 
šanās neprātu, greizsirdības mokas 
un laimi caur asarām tik īsā laika 
sprīdī? J ā - cik labi, ka vēl ir, kur p a 
tverties... 

Un tagad pieņemsim, ka cilvēks 
nebūt nerīkojas ne mīlestības, ne 
tās kompensācijas vārdā 

Tātad. E s no rīta piecēlos, jo glu
ži vienkārši ir muļķīgi visu dienu 
nogulēt un, galu galā varēšu izgulē
ties zem zemītes cik tik uziet Diē
tiskas brokastis ieturēt ir veselīgi, 
frizūra jau tāpat jāatsvaidzina (ne
blandīsies tač pa pasauli kā tāds 

organizētie pasākumi ir bijuši par 
velti. Nekomerciāli. Ar flaijeriem. 
Mēs gūstam baudu, ja uz Jaffu atnā
kušie jūtas apmierināti un laimī
g i Cilvēki ir jautri. Vīni atbrīvojas. 
Dejo." . 

Starp citu, Jaffa vairs nav modē. 
Tieši tāds ir radošās apvienības 
JaffaRiga pēdējās akcijas nosau
kums. Ar visai kliedzošu jautāju
mu: "Kas ir modē?". (!Lai gan 
Helly svēti dievojas - neesot zinā 
jis, ka Modē ir Dizzi, smieklīgs 
šķiet fakts - profesionālie tusētaji 
vēl joprojām izvēlas Jaffu) Akcija 
sākās pagājušā gada septembri un 
turpinās vēl joprojām. Ar līdz šim 
vēl nedzirdētu saukli: "Modē ir tas, 
kas vairs nav Modē!". Tas ir Jaffas 
mērķis. Kūdīt domāt un rūdīt 
diskutēt Par to, kas ir modē un 
kas nav. Kas ir moderns. Un kas 
tāds nav. Galu galā kas vispār ir 
mode. Un kāpēc tā ir tāda (!Baltas 

putnubiedēklis zemeņu laikā), bet 
nākamajā trolejbusā vienkārši būs 
mazāk cilvēku, un maz kas vēl var 
atgadīties. Un uz kādu teātra izrādi 
var ari kādreiz aiziet Gabals jau ne
nokritīs. Tas nekas, ka sižets muļ
ķīgs (par mīlestību jau neko sakarī
gu nevar parādīt) un beigas ie-
priekšparedzamas. Tāpat nav nekā 
jēdzīga ko darīt Tikpat labi varētu 
aiziet uz kinci, taču tur emocijas ne
būtu tik dabīgas, tik tiesas, tik.... 

Mjāāā... . bet nekad jau neko ne
var zināt 

Pī! Dažreiz tomēr zināt var, un 
kā vēl var! Par to liecinājušu sūtītās 
atbildes uz konkursa jautājumiem. 
Paldies jums visiem par lieliskajām 
un daudzveidīgajām atbildēm, taču 
atalgojumu divu brīvbiļešu izskatā 
uz kādu no DT izrādēm saņems 
tās, kas ieguldījušas vislielākos pūli
ņus: Anita Auziņa, Dze Krastina 
īpaši ar oriģinalitāti mani pārsteidza 
Viņas Majestāte hercogiene San
dra Virza, kas būs cienīga saņemt 
trīs brīvbiļetes. Meitenes, zvaniet 
DTadmimstrācijai (7294444)! 

Pārējie neskumstiet, jums ir 
iespēja apliecināt sevi, piedalo
ties šajā konkursā: 

1. Nosauc vismaz trīs DT izrā
des par (un ap) mīlestību! 

2. Kurš režisors ir iestudējis "Fi
garo kāzas"? 

3. Vai tu piekriti sākumā minēta 
jiem vārdiem? 

Atbilžu versijas gaidīšu Edz 
1 5 . februārim "UA" redakcijā 
vai ari savā virtuālajā p/k: 
pele@latnet.lv 

Atā! 
PELE 

rozes. . . Kaķēnam, kurš atteicās... 
No rajona...!) Pati Jaffa vairs nav 
modē. T ā vairs negrib būt modes 
lieta J o mode modes dēļ vēl ne
liecina par patiesu kvalitāti. Mode 
nāk un aiziet Bet paliek vērtības. 
P a l i e k o š a s vērtības. James 
Brown. Eddy Grant. Buddy Rich. 
Un Jaffa. 

Vai Tu vairs neesi mode? Atbil
des meklējumos ķaijjaffai sevi tes
tēt Sāc visu no sākuma Lēni un iz
justi vēlreiz visu izlasi. Jo īpaši izcel
tos vārdus. Sadzirdi tos. Un sare
dzi sevi. Vārdos. Jo tie ir Jaffa. Vai 
ārpus tiem. Kas Jaffa vairs nav. J a 
paliec ārpusē. Neskumsti. Masu 
kultūras kombinātā Tevi ielaidīs. J a 
esi iekšā Uz priekšu. 16. marts. 
Sestdiena Cassablanca. "Jaffa Vairs 
Nav Modē*" Nr. 3. Tās ir beigas./a/ 
fas akcijai. Un šim rakstam. 

GITA UEPIŅA 

Anita Brauna - laikraksta "Diena" 
korespondente 

Dzirdot Universitātes Avīzes 
vārdu, manī uzplaiksni divas aso
ciācijas. Vispirms — tā bija mana 
pirmā žurnālistiskā pieredze, biju 
sporta korespondente. Ņemot 
vērā cik atšķirīga ir iegrozījusies 
pārējā darba dzīve un cik tālu esmu 
no sporta man tas šobrid liekas 
visnotaļ amizants manas karjeras 
sākums. 

Otra asociācija — cilvēki. Laiku, 
ko nostrādāju "UA", neatceros ne 
ar savām izjūtām, ne notikumiem, 
ne darba epizodēm, taču atminos 
cilvēkus, kurus tur satiku. Vislielā
kā mīkla man ir Māris Vītols — ta
gad Saeimas deputāts, toreiz Ln-
gerūns, kura darba specifika un 
pienākums "UA" slejās bija plēst jo
kus. Šķiet viņam tas padevās un 
piestāvēja un es nekādi nespēju iz
skaidrot kāpēc tolaik viņš bija tāds 
vai kāpēc pašlaik — pilnīgi savā
dāks. Korespondente Inese Voika 
vadot sabiedrisko organizāciju par 
atklātību "Delna", tagad cīnās pret 
korupciju un bija izpelnījusies 
žurnāla "Santa" nornināciju kā vie
na no sievietēm, kas pēdējos des
mit gados visvairāk ietekmējusi s a 
biedriskos procesus valsti. Mārtiņš 
Barkāns, "UA" teksta ievadītājs un 
maketētājs, vēlāk privatizēja ziņu 
aģentūru "LĒTA" un no drupām iz
veidoja plaukstošu uzņēmumu. Ne
zinu, kas bija tas "UA 4 pievilkšanas 
spēks, bet caur avīzi ir izgājusi koša 
personību buķete. Vēl man šķiet 
k a piedodiet visnotaļ vienmuļajos 
un pelēcīgajos studiju gados, ko no
drošināja fakultāte, "UA" man bija 
sava veida sprauga kas ļāva ielīst 
tajā studentu būšanas daļā kur 
kūsāja dzīve, sprēgāja aizraujošas 
idejas un rosījās interesanti cilvēki. 

"UA" pasākumā 90. gadu 
sākumā. No kreisās: Māris Vītols, 
Inese Voika (augšā), Jolanta 
Apine, Inga Reča un Anita Brauna 

T E Ā T R A P E L E V E R O 

I Par to pašu 
"Visu, ko cilvēks savā dzīve dara, viņš dara tādēļ, lai izpelnītos mīlestību 

vai kompensētu tās trūkumu." 

Nezinu, kas teicis šos vārdus -
tos kopā ar apsveikuma kartīti s a 
ņēmu no kāda cilvēka Nezinu, vai 
tā ir patiesība jo ar patiesību taču ir 
kā ar bitēm - nekad neko nevar zi
nāt Un ja nevar zināt atliek vienīgi 
minēt 

Tātad. Sākumā pieņemsim, ka 

vārdiem ir taisnība Un lūk 
E s šorīt pamodos, lai - dies' pas'! 

- nenogulētu savu LAIMĪGO DIE
NU. Ieturēju diētiskas brokastis, ie
veidoju savu pūt-un-palaid- frizū
ru, nopūderēju degunu (lai mīlestī
ba mani pamana) un pārmaiņas pēc 
pagaidīju nākamo trolejbusu (jo, ie-

M Ū Z I K A S S T Ū R I S 

"Jaffa Vairs Nav Modē*" 
jeb progresīvas izklaides elitāriem autsaideriem 

Helly Judas darbība 

http://umw.jaffariga.lv
mailto:pele@latnet.lv
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R U N A S T U D E N T I 

I ... jeb arheoloģiskie izrakumi Puzes pagasta Lejaskroga kapsētā 

4 1. lpp. 

projekta ietvaros. Gandrīz visu jūli
ju: no 1. līdz 19. datumam mēs pa
vadījām Ventspils rajona Puzes pa
gastā. Izrakumu galvenais mērķis 
bija noskaidrot, vai tur atrodas kur
šu uguns kapi. Izrakumu vieta ir lī
dzena pļava, kur kādreiz bijis Lejas-
krogs, no kā ari radies kapsētas no
saukums. Nevar droši apgalvot bet 
daži speciālisti uzskata, ka kapsētas 
teritorijā atradusies baznīca, ap ku
ru bijušas apbedījuma vietas. Tam 
joprojām nav atrasts pamatojums. 
Pavisam tika atsegti 96 apbedījumi, 
kuri datējami ar laika periodu no 
XJV līdz pat XVII gadsimta beigām, 
un iegūtas 800 senlietas. Daļa atra
dumu nāk no postītiem apbedīju
miem. Starp interesantākajiem mi
namas visdažādāko formu saktas, 
pīta bronzas važiņu josta - slenģe-
ne, vainadziņi ar bronzas apkalu
miem, kaklarotas no krellītēm ar 
neapstrādāta dzintara gabaliņiem 
sakta ar lūša naga piekariņu, gre
dzeni, aproces un naži, kā ari dažā
du laiku monētas, starp kurām ve
cākās datējamas ar XIV gadsimtu. 
Jāpiemin, ka kapos bija ieliktas vai
rākas monētas, bet parasti viduslai
ku apbedījumos atrod vienu vai pat 
pusi no monētas. Viens no unikālā
kajiem atradumiem - apmēram 50 
gadus vecam vīrietim kapā līdzi ie
likta sudraba pakavveida sakta ar 
ziedveida galiem, kā ari masīva 
kaujas vāle no bronzas, josta ar sud
raba pogām un inkrustēta sudraba 
sprādze, kā ari citas vērtslietas. Lī
dzi dotās mantas liecina par vīrieša 
īpašo stāvokli tālaika sabiedrībā. Ti
ka atsegti ari bagātīgi daudzu sie
viešu apbedījumi. Kādā sievietes 

kapā bija pat desmit saktas, kas ir 
"fantastiski liels skaits". Citām mi
rušajām sievietēm līdzi dotas pie
cas līdz septiņas saktas. Pēc antro-
poloģes G. Zariņas kundzes secinā
jumiem, apglabāto cilvēku kaulu 
stāvoklis norāda, ka tālaika sabied
rība bijusi veselīga un spēcīga - dzī-
vojusi mierīgu dzīvi. 

Mirušie kapsētā guldīti, ievēro
jot gan kristīgās, gan ari pagāniskās 
tradīcijas: saskaņā ar katoļu baznī
cas prasībām, ievērojot rietumu vir
zienu, tomēr Edži dotās rotas lieci
n a ka izpratne par aizsaules dzīves 
vajadzībām atšķiras no kristietības 
pamatnostādnēm. Atsegtie apbedī
jumi un iegūtās senlietas ļauj ielū
koties XIV - XVII gadsimta puzenie-
ku garīgajā un materiālajā kultūrā, 
būtiski papUdinot priekšstatus par 
Ventspils novada iedzīvotāju tālaika 
dzīvi. Protams, ka visos arheoloģis
kajos izrakumos nevar sastapties ar 
tik "bagātīgu lomu", bet jāsaka ka 
mums ļoti paveicās. Vispārpieņem
tajā stereotipā, ka visi kurzemnieki 
ir neviesmīlīgi un svešiniekus uz
tver ar neuzticības devu, trūkst tica
mības momenta!!! J o vietējie ("ieze
mieši") uzņēma mūs ar vislielāko 
viesmīlību, kādu vien varētu iedo
māties! Pat kopēji tusiņi ar alu, desi
ņām un citām jautrām izdarībām 
(kā jau arheologiem pienākas) ne
bija nekāds retums. 

Citiem vārdiem sakot "Brauciet 
nākamvasar ciemos!" 

R S. Man kā vēsturniecei jāsaka 
"Arheologi rullē!" 

LU Vēstures un filozofijas fakultātes 
2 . kursa studente LELDE LABĀNE 
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Skaistumkopšanas 
salona speciālisti 
ir 
gatavi palīdzēt kļūt 
pievilcīgākiem 

• Veido frizūras un make-up! 
• Jaunums - darbojas 
bioenerģērJķe - dziedniece, 
aromterapeits (šī procedūra 
ieteicama tiem, kam ilgstošs 
darbs pie datora) 
• Manikīra pakalpojuma cenai 
ievērojama atlaide - nevis 
Ls 4.50. bet tikai Ls 3. -
• Darbojas solārijs 
• LU studentiem, mācībspēkiem un darbiniekiem, 
uzrādot apliecību, joprojām cenu atlaides! 

• Adrese līdzšinējā: Arhitektu ielā 1 (blakus LU Lielajai 
ēkai), telefons: 7212527 
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