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domāsim kopā 

Cik gadus vecu bērnu mātei var atņemt? 
Tādējādi no 01.01.2000. tie 

bērni, kuri nav zīdaiņa vecumā 
(līdz viena gada vecumam) vai 
kurus māte nebaro ar krūti, cie
tuma bērnu nodaļā faktiski uz
turas nepamatoti, kā ari nav li
kumīga pamata bērnu nodroši
nāšanai ar viņu vecumam un ve
selības stāvoklim atbilstošu uz
turu, higiēnas precēm apģērbu 
un apaviem Bez tam Sodu izpil
des kodekss ir piemērojams ti
kai notiesātām sievietēm, bet 
cietuma bērnu namā atrodas 
ari apcietināto sieviešu bērni. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
Mtf komitejas sēdē Tieslietu 
ministrijai tika uzdots kopā ar 
Labklājības un Izglītības un zi
nātnes ministrijām sagatavot 
MK noteikumu projektu par 
notiesāto un apcietināto sievie
šu bērnu turēšanas kārtību ie
slodzījuma vietās." 

Izvērtējot pašreizējo valsts 
ministriju funkcijas, mazo 
cilvēkbērnu liktenis - gan 
šobridējais, gan ari turpmākais -
būtu Labklājības ministrijas pār
ziņā. Taču ir saņemta vēstule ari 
no labklājības ministra A 
Požarnova, kurā atspoguļojas 
noliedzošs viedoklis. To izsaka 
fragments no vēstules noslēgu
ma: 

"Saskaņā ar augstāk minēto, 
tā kā reglamentēt minētās ie-

5. lpp. • 

Republikas masu medijos 
šobrīd aktuāla problēma: cik 
gadu vecus bērnus Iļģucie-
ma cietuma bērnu nama ne
nošķirs no mātēm, aizsūtot uz 
citiem bērnu namiem, tādē
jādi mātes un bērna kontaktu 
saraujot pavisam. 

LU Medicīnas fakultātes So
ciālās pediatrijas centra darbi
niekiem un tā direktoram, LU 
docentam Valdim Folkmanim 
ir savs viedoklis un nav vienal

dzīga attieksme pret šobrid ap
spriesto tēmu. 

V. Folkmanis ir saņēmis LR 
Tieslietu ministrijas generālin-
spektora D. Lūka vēstuli, kuras 
fragmentā tiek formulēta lietas 
būtība: 

"Ar Labklājības ministrijas 
rīkojumu tika atzīti par spēku 
zaudējušiem virkne Labklājības 
ministrijā agrāk izdoto normatī
vo aktu, tajā skaitā ari rīkojumu, 
kas bija par pamatu notiesāto 
sieviešu bērnu turēšanai kopā 

ar mātēm līdz 3 gadiem 11 
mēnešiem un 30 dienām Iļģu-
ciema cietuma bērnu namā, kā 
ari šo bērnu apģērba, apavu, 
mīkstā inventāra un uztura nor
mas. Par vienīgo pamatu bērnu 
turēšanai cietuma bērnu namā 
no tā brīža palika Sodu izpildes 
kodeksa 77. panta nosacījumi, 
kur noteikts, ka: "grūtniecēm, 
mātēm, kuras zīda bērnus,... ra
da uzlabotus dzīves un sadzīves 
apstākļus un noteic palielinātas 
uztura normas". 

j ubilej a 
Svin Viktora Igo divsimtgadi 

No kreisās: Francijas vēstniece Latvija Luiza Avona, Latvijas 
Franču alianses vadītāja docente Helēna Kalve 

26. februārī tiek atzīmēta 
Viktora Igo divsimtā dzim
šanas diena. Francijā šis 
gads ir pasludināts par 
viņam veltītu. Latvijas Fra
nču alianse un tās ko
lektīvā biedre LU Bibliotēka 
organizēja izcilajam rakst
niekam un politiķim veltītu 
sarīkojumu. 

Izstādē, ko sarūpēja LU Bib
liotēkas Bibliogrāfijas nodaļa, 
varēja iepazīties ar latviski un 
franciski izdotajām Viktora Igo 
grāmatām. Daudzi rakstnieka 
prozas darbi: "Nožēlojamie", 
"Parīzes Dievmātes katedrāle" 
(tos tulkojis Ed. Virza), 
"Cilvēks, kas smejas" un citi, 
Latvijā ir izdoti vairākkārt, taču 

kā dzejnieku viņu pamatīgi 
pazīst vienīgi franciski lasošie. 
Tiesa gan, pie Igo dzejas latvis
košanas sekmīgi strādājusi C. 
Dinere, bet viņa atdzejojumu 
izdošana apjomīgākā izlasē 
varētu būt nākotnes uzde
vums. Labi zināmi Igo darbi 
par neordinārām personībām: 
"Kromvels", "Ruī Blass", luga 
"Ernani" savulaik iestudēta 
Dailes teātri. Latviski izdoti sla
venā rakstnieka aforismu krā
jumi. 

Viktora Igo personība fas
cinējusi daudzus. Biogrāfiskā 
romānā par viņu stāsta Andrē 
Moruā, ari latvietis Jūlijs Vec-
ozols rakstījis par dižo 
francūzi. 

3. lpp. • 

Šajā numurā 
vairākas 
tēmas par 
cilvēkbērnu 

Par to, ko viņam 
var iemācīt māte 
un tēvs - rubrikā 
"Sarunas divatā" 

- 5. lpp. 

par šobrīd 
diskutēto 
jautājumu, vai 
sievietēm, kas 
izcieš sodu, vajag 
atņemt bērnu 

- 1 . un 5. lpp. 

par to, kā 
bērnam var 
palīdzēt sociālais 
pedagogs un 
sociālais 
darbinieks 

- 6 . - 7 . lpp 

Universitātē top 
jauns centrs 

- 2. lpp. 

20. marts -
Starptautiskā 
Frankofonijas 
diena 

2. lpp. 



jaunumi 

Universitātē top jauns centrs 
Universitātē tiks dibināts 
Izglītības filosofijas centrs. 
Par to saruna ar direktora 
vietas izpildītāju KRISTU BU-
RĀNI. 

K. B.: LU PPF dome ir 
lēmusi par Izglītības filosofijas 
centra cUbināšanu, un šobrīd 
tas atrodas tapšanas stadijā: vēl 
jāiziet visi nepieciešamie ap
stiprināšanas posmi. Centra di
bināšanas pamatā ir ideja par 
izglītības filosofiskās dimensi
jas popularizēšanu to cilvēku 
vidū, kas strādā izglītības laukā 
vai ir tieši saistīti ar izglītību. 

Izglīfibas filosofijas centrs 
pēctecīgi turpinās to darbību, 
kuru 1998. gadā uzsāka sa
biedriska organizācija Filoso
fiskās izglītības centrs. Nepil
nu četru gadu laikā ir īstenoti 
vairāki lieli projekti, kurus at
balstīja Sorosa fonda - Latvija 
programma Pārmaiņas izglī
tībā. Šie projekti bija saistīti ar 
filosofiskās dimensijas iedzīvi
nāšanu Latvijas izglītības satu
rā un procesos un ietvēra sko
lotāju tālākizglītibu, mācību 
metodisko līdzekļu izstrādi, kā 
ari bibliotēkas izveidi 

LU PPF Izglītības filosofijas 
centrs turpinās iesākto dar
bību, lai pētītu izglītības proce
su attīstību Latvijā. 

- Kadi ir galvenie centra 
darbības virzieni? 

- Centram būs vairāki 
darbības virzieni - pētniecis
kais, konsultatīvais, informatī
vais, metodiskais. Mūs inte
resē izglītības ideju, politikas 
un paradigmu attīstības pētīša
na Latvijā un to salīdzināšana 
ar aktualitātēm pasaulē, filoso-
fisko disciplīnu vietas izglītībā 
definēšana, kā ari ētikas, estēti
kas, loģikas, filosofijas pasnieg
šanas metodika Centrā būs 
pieejama lasītava, kurā būs 
iespējams iepazīties ar jaunāko 
literatūru par izglītības filosofi-
ju un dažādām ar izglītību 
saistītām filosofijas discip
līnām. Ir paredzēts turpināt 
darbu pie tālākizglītibas kursu 
organizēšanas un metodisko 
materiālu veidošanas. 

- Cik speciālistu šobrīd 
darbojas centrā? 

- Aktīvi darbojas četras 
augstskolu pasniedzējas, dok-
torantes. Mūsu profesionālā 
darbība ir saistīta ar pētīju
miem par filosofisko disciplīnu 
pasniegšanas metodiku, izglī
tības teoriju pētniecību un tā
diem filosofijas virzieniem kā 

ētika, estētika un loģika. 
Centrs ir atvērts jebkurām ar 
šo jomu saistītām idejām un 
cilvēkiem, kas vēlas tajā darbo
ties. Mēs vēlētos, lai centrs 
kļūtu par vietu, kur pulcējas 
tie, kurus interesē šīs idejas, 
kas ir gatavi sadarboties 
dažādu projektu realizācijā. 

- Vai Izglītības filosofijas 
centra darbība attiecas uz 
visiem izglītības līmeņiem? 

- Vairāk vai mazāk uz 
visiem. Ari uz sākumskolu un 
pamatskolu, jo viena no mūsu 
darbības sfērām ir saistīta ar 
programmas Filosofija bēr
niem popularizēšanu. Šī pro
gramma aptver visus izglītības 
līmeņus, sākot ar bērnudārzu 
līdz vidusskolai, metodiskās 
pieejas iespējams izmantot ari 
augstskolā. Programma bal-

neesošais", "Laiks un telpa", 
Vērtības" - iespējams pētīt valo
das, dabaszinātņu, vēstures, 
matemātikas, vizuālās mākslas 
un mūzikas stundās. 

Ideja par filosofijas kā meto
des izmantošanu izglītības pro
cesos pasaulē ir aktuāla 
gandrīz trīsdesmit gadus un ir 
saistīta ar pragmatiskās, her-
meneitiskās, eksistenciālās fi
losofijas ideju iedzīvināšanu 
izglītībā no vienas puses un 
analītiski empīriskā un humā
nistiskā virziena dialogu 
izglītības filosofija - no otras. 

- Cik šobrīd pasaulē ir 
aktuāla filosofijas un izglī
tības saikne? 

- No vienas puses, izglītības 
filosofija kā domāšana par 
izglītības mērķiem, uzdevu
miem un būtību vienmēr bijusi 

"Mūsu profesionālā darbība ir saistīta ar 
pētījumiem par filosofisko disciplīnu pa
sniegšanas metodiku, izglītības teoriju 
pētniecību un tādiem filosofijas virzieniem 
kā ētika, estētika un loģika" 

stās uz atziņu, ka izglītības pro
cess jāveido kā pētījums, kura 
rezultātā tiek iegūtas jēgpilnas 
zināšanas par pasauli tās kop-
veselumā. īpaši aktuāla šai pro
grammai ir mācību starpdis-
ciplinārā saikne, kas ir priekš
noteikums tam, lai skolēns vai 
students varētu izprast, kā sais
tās tas, ko viņš mācās, lai jau
nās zināšanas tiktu tvertas 
kopējo zināšanu kontekstā. Fh 
losofiskā domāšana, filosofis-
kie jautājumi un problēmas ir 
tas sarkanais dzīpars, kas sa
saista vienas zināšanas ar ci
tām. 

Filosofiska domāšana ir ref-
lekfiva, kritiska, precīza, vien
laikus ari elastīga, radoša un 
ļauj cilvēkam argumentēti pa
matot savu viedokli. Centra 
mērķis ir popularizēt filosofis-
ku domāšanu un pamatot tās 
nepieciešamību katrā izglītības 
līmenī. Par jaunāko realizēto 
projektu šajā sfērā varam uz
skatīt mācību metodisko 
līdzekļu pamatskolai "Domāt-
prieks" izveidošanu un izdoša
nu. Piecās skolēnu grāmatās 
un skolotāja grāmatā tiek at
klāts, kā piecas filosofiskās 
tēmas - "Daļa un veselums", 
"Cēloni un sekas", "Esošais un 

aktuāla pedagogu vidū. No ot
ras puses, šobrīd īpaša uzmanī
ba tiek pievērsta filosofijas 
nozīmei izglītībā un filosofisko 
disciplīnu pasniegšanai ari filo-
sofu vidē. Piemēram, 1998. ga
da pasaules filosofu kongress 
bija veltīts tieši izglītībai un filo-
sofijai. Ari nākamajā kongresā 
paredzēts runāt par filosofijas 
pasniegšanu, filosofiju bēr
niem un vērtību izglītību. Šīs 
tēmas interesē speciālistus ļoti 
dažādās valstīs gan Eiropā, gan 
Amerikā, gan Āzijā. To apstip
rina ari mūsu līdzšinējā piere
dze un sadarbība ar līdzīgi do
mājošiem kolēģiem Lietuvā, 
Polijā, Nīderlandē, Lielbritāni
jā, ASV, Austrālijā. 

ANDA LASE 

Mēs atrodamies LU 
Pedagoģijas un psi
holoģijas fakultātē 
Jūrmalas gatvē 
74/76, G - 13 telpā. 
Mūs var sazvanīt pa 
tālruni 7429540. 

No svētkiem līdz svētkiem 
12. martā pīkst. 19.30 Rīgas Kongre
su namā koncertēs Rīgas deju an
sambļi DANCIS, LĪGO, TEIKSMA un 
draugu kolektīvi - GAUJA, JAM
PADRACIS, LIELUPE, VENTA. 

No vieniem līdz nākamajiem Deju 
svētkiem notiek mēģinājumi un kon
certi. Ari tagad, kad aizvadīti Dziesmu 
un deju svētki "Pogai 800" un sākusies 
gatavošanās 2003. gada Deju svēt

kiem Daudzos koncertos dejā sa
tiekas dažādi ansambļi, rīdzinieki 
dodas uz Latvijas novadiem, bet 
Latvijas novadu pārstāvji dejo Rīgā. 

Biļetes cena Ls 1,-; skolēniem, 
studentiem un pensionāriem - Ls 
0,50. 

Biļešu iepriekšpardošana Rīgas 
Kongresu nama kasē (tālr. 
7043641). 

Frankofonijas 
dienu gaidot 

Tuvojas 20. marts - Starp
tautiskā Frankofonijas die
na. Latvijā tā ienāca ne
manāmi, pirms gadiem as
toņiem, kad Francijas 
vēstniecība saaicināja 
franču valodas skolotājus 
vienuviet Lielās Ģildes 
zālē, un tikai tad varēja 
apjaust, cik daudzskaitlīgi 
esam. 

Kopš tā laika ik gadu martā 
tiek rīkots kāds pasākums, 
kas veltīts frankofonijai. 
Piemēram, šogad paredzētas 
tikšanās, lekcijas, jaunu tulko
jumu prezentācijas, franču va
lodas olimpiādes fināls utt. 
Latvijas Universitātes Bib
liotēkā būs apskatāma grāma
tu izstāde par frankofoniju. 

Kā liels pārsteigums, ko 
nesen saņēma LU Romānisti-
kas nodaļa, bija bijušā ANO 
ģenerālsekretāra, Starptautis
kās Frankofonijas organizāci
jas ģenerālsekretāra Butros 
Butros Gali vēstule LU 
Moderno valodu profesoram 
Andrejam Bankavam, kuras 
tekstu ar tulkojumu publicē
jam mūsu avīzē. 

Parīzē, 2002. gada 22. jan
vāri 

Dārgais draugs, 
Sākoties jaunajam gadam, 

kurš, es ceru, būs labākais 
Jums un Jūsējiem, gribētu 
pievērst Jūsu uzmanību noti
kumam, kas skar mūs visus, 
un tā ir Frankofonijas diena! 
Šajā dienā visos kontinentos 
miljoni frankofono cilvēku 
priecīgi svinēs viņiem kopējo 
franču valodas dienu. Mēs visi 
zinām, ka būt frankofonam 
nenozīmē tikai runāt franču 
valodā; tas nozīmē ari būt vie

notiem brāļu saimē ar tām 
vērtībām, kuras ietver skaisti 
vārdi: demokrātija, cilvēktiesī
bas, kultūru daudzveidība 

Sajās cerībās un cīņās mēs 
esam visi kopā ikdienā. 20. 
marts ir papildu līdzeklis, lai 
mūs labāk iepazītu, lai mēs pa
ši labāk iepazītu viens otru. Es 
Jūs uzaicinu uz svinībām20. 
martā! Lai kur Jūs būtu, lai 
kāds būtu Jūsu darbs un Jūsu 
vecums, uzņemieties iniciatī
vu organizēt kādu sarīkoju
mu, kur frankofonija būtu cen
trālais un virzošais pasākums! 

Katru gadu es pietiekami 
bieži sastopu franču valodā ru
nājošos, lai varētu labāk ap
jaust viņu iztēli un iniciatīvu. 
Atbrīvosim mūsu enerģiju 
gan pilsētās, gan ciematos, 
darbavietās, sabiedrībā! Lai 
Frankofonijas diena kļūst par 
neaizmirstamiem svētkiem! 

Un it īpaši informējiet ma
ni par Jūsu pasākumiem. Es 
Jums nosūtīšu suvenīrus, lai 
varētu labāk apzināt frankofo
niju un lai darītu priecīgākus 
šos svētkus. 

Apsolos pēc iespējas pla
šāk izplafit mūsu frankofono 
projektu, kurš reizē ir ari 
Jūsējais, saitā http://20mars. 
francophonie.org, lai ar šiem 
svētkiem mēs varētu vēl vai
rāk izvērst mūsu kontaktus 
un draudzī-bas saites, lai mēs 
varētu sajust draudzības un 
kopdarbības piederību. 

Es paļaujos uz Jums! 
Uz tikšanos 20. martā! 
Lai dzīvo frankofonija! 

B U T R O S B U T R O S GAU, 
Starptautiskās Frankofonijas or

ganizācijas ģenerālsekretārs 

Klubs DEPO izsludina 
pirmo darba dienu 

Klubs DEPO informē, ka ir 
gatavs uzsākt darbību. 

Klubs atrodas Rīgā, Vaļņu 
ielā 32, ir iekārtots divos stā
vos, un tajā būs trīs aktīvās zā
les. Pirmajā stāvā atradīsies 
kafejnīca, kas būs atvērta kat
ru dienu, bet pagrabstāvā 
nedēļas nogalēs durvis vērs 
vēl divas zāles, abās paralēli 
notiks dažādu dīdžeju un 
mūziķu uzstāšanās. 

Par kluba muzikālo politiku 
būs atbildīgs nu jau bijuša klu
ba METRO direktors Guntis 
Vanags, kurš sola, ka DEPO 
turpinās labākās METRO 
tradīcijas. Tāpat kā METRO, 
ari DEPO trešdienas tiks no
dotas džeza rīcībā, atšķirībā no 
METRO tomēr vairāk ak
centējot mūsdienīgākas šī 
mūzikas stila formas. Ceturt
dienās turpināsies tradicionā
lie Priekšnama koncerti. 

Piektdienās skanēs vairāk pie
radināta, bet ne komerciāla 
deju mūzika - house, disko, 
funk, bet sestdienās - ekstrē
māka elektroniskā mūzika -
drum'n'bass, techno, industrial. 
Atbilstoši vakarā notiekoša
jiem pasākumiem tiks pie
meklēts ari dienā strādājošās 
kafejnīcas muzikālais mate
riāls. 

Kluba atklāšanas ballīte 
būs 15. martā, bet jau 16. 
martā notiks kluba pirmā 
regulārā nakts ar labāko 
Latvijas underground dī
džeju piedalīšanos. DEPO 
lūdz visus potenciālos klu
ba apmeklētājus sūtīt sāls
maizes sveicienus uz elek
troniskā pasta adresi 
draugs@klubsdepo.lv. Oriģi
nālākajiem sveicējiem 
klubs sola nosūtīt flaijerus 
uz pirmo nakti. 

2 • Universitātes Avīze Nr. 12 • 2002. gada 12. marts 
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jubilej a 

Svin Viktora Igo divsimtgadi 

m memoriam 

* ī . ipp. 
Artūrs Ozols publicējis 

pētījumu "Personības prob
lēmas Viktora Igo "Nožēloja
majos"". 

Izstādē bija eksponētas en
ciklopēdijas dažādu pasaules 
tautu valodas - latviešu, itāļu, 
franču, angļu. Tajās atrodams 
ari materiāls par dižo Francijas 
kultūras zvaigzni 

Izstāde sniedza ari plašu ie
skatu Igo politiskajā darbībā. 
Būdams Franču akadēmijas lo
ceklis un pēra titula īpašnieks, 
Viktors Igo asi kritizēja Napo
leona III patvaldnieciskumu, 
sarakstīja pret viņu vērstu dar
bu "Mazais Napoleons", tādēļ 
bija spiests pamest Franciju un 
atgriezās Parīzē tikai pēc Na
poleona krišanas. 

Sarīkojumā bija klāt ari 
Francijas vēstniecības un Eiro
pas Komisijas pārstāvji, LU un 
LU Bibliotēkas vadība, to atklā
ja Latvijas Franču alianses 
vadītāja docente Helēna Kalve. 
Šeit sniegtas ūkai dažas no iz
teiktajām atziņām. Francijas 
vēstniece Latvijā Luiza Avona: 
"Pagātnē jāatrod kas tāds, kas 

spēj mūs iedvesmot jaunajam. 
Igo daiļrade palīdz mums sa
prast šī laika lielās izmaiņas." 
Vairāki runātāji uzsvēra, ka 
Viktors Igo bijis viens no pir
majiem apvienotās Eiropas 
ideologiem LU zinātņu pro
rektors Indriķis Muižnieks ru
nāja par Igo kā augstu virsotni 
franču kultūras kalnājā. 
Rakstnieks veidojis ne tikai 
mūsu priekšstatu par Franciju, 
bet ari mūs pašus. Profesoru 
Vilni Zariņu Viktora Igo dar
biem piesaistījusi rakstnieka 
dziļā cilvēku pazīšanas spēja vi
sos sociālajos slāņos. Par Igo 
runāja studentes, kas Universi
tātē apgūst franču valodu. Kat
ram savs Igo, katrs šajā gigan
tiskajā personībā atrod ko sa
vu. 

Profesors Andrejs Bankavs 
LU Bibliotēkai uzdāvināja pa
saulē mazāko Viktoram Igo 
veltīto izdevumu, kurā lasāma 
gan viņa biogrāfija, gan apska
tāmas ilustrācijas. 

Priekšnesumu sniedza mū
ziķis Jānis Kalve un aktrise Ie
va Pļavniece. 

LU Bibliotēkas direktors Gunārs Mangulis ar mazāko 
V. Igo veltīto izdevumu pasaulē 

interesanti 

Ideja vasarai 
• Tu esi students un labi ru
nā vācu valodā? 
• Tevi nodarbina doma, ko 
darīt vasarā? 
• Tu gribi interesanti pa
vadīt laiku, iegūt jaunus 
draugus un uzzināt to, ko 
vēl nezini? 

Tieši Tevi mēs šovasar no 
30. jūnija līdz 14. jūlijam aici
nām piedalīties 4. Starptautis
kajā vasaras universitātē 

"BRUCKEN BAUEN -
UBER BRUCKEN GEHEN" 

Tilti, kurus ceļam, - tilti, 
pār kuriem ejam", ko sa
darbībā ar Hāgenas Tālmācī-
bas universitāti rīko Rīgas Teh

niska universitātes un Vācijas 
Akadēmiskās apmainās die
nests (DAAD). 

Informācija un pieteikšanās: 

Hāgenas Tālmācības uni
versitātes Rīgas Studiju centrs 
Kalku ielā 1-222, LV-1658, Rīgā, 
tālr. 7089012 vai 7089021; fakss 
7089312, e-pasts: snike-
re@aca.lanet.lv 

Pieteikuma dokumentu ie
sniegšanas termiņš - 2002. 
gada 8. aprīlis (pasta 
zīmogs). 

Citiem veltīta dzīve 
Aizsaulē ir aizgāju si Uni

versitātes Bibliotēkas ilg
gadējā darbiniece TUSNEL-
DA KALLASE. Nozīmīga 
viņas darba dzīves daļa aiz
vadīta mūsu kolektīvā. 

Būtiska Tusneldas Kalla-
ses mūža daļa iekrita sarežģī
tā, dramatiskā laikā - kara un 
pēckara gados. Pēc Rīgas 
pilsētas 2. vidusskolas absol
vēšanas Tusnelda Kallase no 
1942. līdz 1944. gadam studē
ja LU Ķīmijas fakultātē, bet 
1945. un 1946. gadā-Vēstures 
un filoloģijas fakultātē. 

Savu darba dzīvi Tusnelda 
Kallase sāka 1948. gadā, strā
dājot par laboranti Pedagoģis
kajā institūtā, bet 1951. gadā 
viņa turpat sāka strādāt par 
bibliotekāri, vēlāk - par vecāko 
bibliotekāri. 

Ilgus gadus - jau kopš 1958. 
gada- viņa bija bibliotekāre 
LU Bibliotēkā, vēlāk - sektora 

vadītāja. Viņas pārziņā bija 
Starpbibliotēku abonements. 
Šis bija pats raženākais posms 
Tusneldas Kallases darba 
dzīvē. 

Par Tusneldu Kallasi pa
matoti var teikt - talantīgs, sa
biedriskajām norisēm seko
jošs cilvēks. Ilgus gadus viņa 
strādāja par laikraksta "Pa
domju Students" ārštata ko
respondenti, saņemot par šo 
veikumu pateicību. Tusnelda 
Kallase uzskatīja par savu pie
nākumu rakstīt neskaitāmas 
korespondences, lai citi Uni
versitātē zinātu par Bibliotē
ku, tās jaunumiem Kopā ar 
kolēģēm viņa spēlēja teātri, 
piedalījās citos amatierko-
lektīvos. Dvēsele prasīja šādas 
izpausmes mākslā. Kolēģi ie
pazina Tusneldas Kallases 
sirds dāsnumu. No viņas sta
roja sirsnība un mīļums. Tā bi
ja citiem, ne sev veltīta dzīve. 

Allaž pirmajā vietā viņai bija 
apkārtējie, ne pati. Kad māte 
nekustīga gulēja slimības gul
tā, meita pašaizliedzīgi par 
viņu rūpējās. Tāpat viņa pa
līdzēja aprūpēt bijušo darba
biedri, kura savu mūža nova
kari aizvadīja pansionātā. 

Tusneldai Kallasei bija rak
sturīga mīlestība uz visu dzīvo 
- cilvēkiem, mājdzīvniekiem. 

Strādājot bibliotēkā, viņa 
iesaistījās sociālo jautājumu ri
sināšanā, ari aizgājusi pensijā, 
palīdzēja visas Universitātes 
pensionāriem 

Kad Tusnelda Kallase bija 
smagas slimības mākta, ko
lektīvs vinu neaizmirsa - kā 
vien iespējams centās palīdzēt 
un mierināt Kolēģu atmiņā 
viņa paliks kā dvēselisks, 
gaišs cilvēks. 

KOLĒĢI 

- 4 lu bibliotēka 

Visvairāk grāmatu - socioloģijā 
Socioloģija un politoloģija ir 
zinātnes, kuras palīdz saprast 
gan sevi, gan pasauli. Nav 
nejaušība, ka kārtējā LU Bib
liotēkas jaunāko grāmatu iz
stādē bija daudz literatūras 
tieši šajās jomās. 

No socioloģijai veltītajiem 
darbiem minama Vesleja A 
Bagbija grāmata "Introduc
tion of Social science and 
contemporary issues". 

Niklosa Luhmana darbā 
'The reality of the mass me
dia" iztirzāts jautājums par ce
turto varu vecajās demokrātijās, 
mudinot domāt par šīsdienas 
Latvijas realitāti. Kā ir ar mediju 
neatkarību? S grāmata domāta 
ne tikai žurnālistiem, bet ari ik
vienam sabiedrības procesus 
analizējošam cilvēkam T. Lazuti-
nas grāmatā "Žurnālista rado
šas darbības pamati" analizē
tas vispārējas likumsakarības 
masu mediju darbībā. 

Izdotas vairākas grāmatas 
par procesiem Krievijā. Ričarda 
Sakvas darbs "Russian Poli
tics and Society" ir analītisks 
pētījums par šodienas Krievijas 
sabiedrības struktūru un par 
faktoriem, kas nosaka un veido 
šīs valsts sabiedrisko domu. 
Krievu valodā izdotā grāmata 
"Sociālā darba tehnoloģija" 
noder ari mūsu sociālajiem dar
biniekiem, jo abās valstīs ir 
līdzīgas problēmas: sabiedrības 
straujā noslāņošanās, daudzu 
cilvēku grimšana nabadzībā 
gan objektīvu, gan subjektīvu 
apstākļu dēļ, viņu neprasme at
rast savu vietu jaunajā laikā un 
jaunajā sabiedrībā. 

Viena no problēmām kas 
satrauc cilvēkus daudzās val
stīs, ir imigrantu pieplūdums. 
Izrādās, tas uztrauc ari mūsu 

austrumu kaimiņvalsti. Krievu 
valodā iznākusi grāmata "Mi
grācija un drošība Krievija". 
Te aplūkots ar migrāciju cieši 
sais-titais ekonomiskās drošī
bas jautājums. Liels ir Ķīnas 
imigrantu pieplūdums Krievijas 
Tālajos Austrumos. Migrācija ir 
izaicinājums daudzām pasaules 
valstīm. Ari Krievijai. 

Klajā laists vēl viens darbs 
krievu valodā: V. Guprova un J. 
Zuboka "Jaunatne sabied
rības atražošanā: problēmas 
un perspektīvas" mudina ana
lizēt, cik daudz kopīga ir postso
ciālisma valstīs: jauniešu neno
drošinātība, neticība nākotnei, 
līdz ar to vilcināšanās dibināt ģi
meni. Tagad jaunajās ģimenēs 
bērni dzimst vēlu, bieži vien viņu 
ir maz. Krievija, tāpat kā daudzas 
citas valstis, strauji noveco. 
Acīmredzot viens no tā būtiskā
kajiem cēloņiem gan pie mums, 
gan Krievijā, ir iedzīvotāju ze
mais dzīves līmenis. 

Iznākusi grāmata, kura vis
tiešākajā veidā saistīta ar demo
grāfiju, ar Latvijas nākotni, "zi
ņojumu par bērnu stāvokli 
Latvijā 2000. gadā" sastādījis 
Valsts Bērnu tiesību aiz
sardzības centrs. 

Krājums "Latvijas ekono
mika skaitļos" piedāvā statisti
ku par mūsu valsts attīstību. Ie
teicams iepazīties ar Valsts pro
grammu "Sabiedrības integrā
cija Latvija". Parasti ar vārdu "in
tegrācija" saprot nelatviešu 
iekļaušanos Latvijas norisēs, lat
viešu valodas apguvi, taču tik
pat svarīga ir sociālā, reģionālā 
integrācija. 

Krievu valodā iznākušās grā
matas "Monarhija" autors ir 
ievērojamais dzejnieks un filo
zofs Dante AligjerL 

Atkārtoti izdots Līgotņu Jēka
ba darbs ' "Zigfrīds Anna Meie-
rovics. Mūžs. Darbs. Likte
nis" par vienu no spilgtākajām 
personībām Latvijas ārpolitikā. 
Aprakstu papildina vēsturnieces 
flgas Kreituses pēcvārds. 

Iznākusi grāmata, kas veltīta 
pavisam nesenam Latvijas vēs
tures periodam Darbam "Bari
kādes" dots apakšvirsraksts 
"Latvijas mīlestības grāmata", un 
to ir rakstījuši tālaika ierindnieki 
- barikāžu dalībnieki Tie, kuri 
negozējas uzmanības saulRē, 
bet kuri savu mīlestību pret Lat
viju pierādīja mūsu tautai sa
springtās dienās. 

Bagāts ir enciklopēdiju 
klāsts, galvenokārt angļu valo
dā. Piemēram "Student Ency-
ckjpedia of Music", "Ency-
clopedia of me Future". kā ari 
citas. Krievu valodā iznākusi en
ciklopēdija bērniem 

Tatjana Suta uzrakstījusi pētī
jumu par mūsu izcilo tekstilmāk-
slinieci Edīti Pauls-Vigneri Tas 
ir ne tikai analītisks, bet ari emo
cionāls stāstījums par mākslinie
ci, kuras dzīvē bijis gan uzvaru 
spožums un traģēdijas, gan pa
nākumiem bagātas izstādes, ek
sotiski ārzemju ceļojumi un 
rūpes par slimo dēlu. 

Cilvēciski gudra, ar humoru 
un raitā valodā uzrakstīta ir Ven
dijas un Deivida Habertu grāma
ta "Es un tu. Mūsu kopdzīves 
sākums". Reizē tā ir ari praktis
ka grāmata: kā racionāli saim
niekot, kā iekārtot māju Pro
tams, sava daļa darbā atvēlēta 
mīlestībai un romantikai laulāto 
attiecībās. 

(Turpinājums sekos) 
Lapusi sagatavojusi -
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s t i p e n d i j a 

Divas 
stipendijas 

Pasaules Apvienotās ko
ledžas (United World Colleges 
- UWC) ir starptautiska bez
peļņas izglītības organizācija, 
kuras darbība vērsta uz labas 
izglītības nodrošinājumu jau
niešiem neatkarīgi no to vecā
ku sociālā un mantiskā stā
vokļa, tautības, rases, reliģis
kās pārliecības. Šogad ir di
vas stipendijas 2002/2004 
mācību gadam UWC ko
ledžās - Norvēģijā un Itālijā. 
Katras stipendijas aptuvenā 
vērtība ir ap 60 tūkstoši 
ASV dolāru. 

Līdz šim Latvijas jauniešu 
izglītībai UWC koledžās ie
guldīts vairāk nekā viens mil
jons ASV dolāru. Pastāv UWC 
Starptautiskais birojs Londonā, 
10 bāzes koledžas dažādās pa
saules valstis, kā ari plaši iz
platīts Nacionālo komiteju tikls, 
kas koordinē UWC darbu atse
višķās valstis, veic kandidātu at
lasi, organizatorisko darbu un 
UWC ideju popularizēšanu. Na
cionālo komiteju darbība ir 
brīvprātīga un nekomerciāla 

Jaunieši UWC Koledžās 
apgūst Starptautiskā bakalau
ra (International Bacalaurea-
te) programmu, kas ir atzīta 
vairāk nekā 90 valstīs, ari Latvi
jā. Papildus akadēmiskajai pro
grammai koledžas piedāvā pla
šas iespējas dažādām sporta 
un kultūras aktivitātēm, kā ari 
sabiedriskajam darbam 

Latvijā UWC kustība darbo
jas desmit gadus. Katru gadu 
tiek izsludināts konkurss par 
bezmaksas ceļazīmju iegūša
nu mācībām kādā no UWC ko
ledžām. Pateicoties organizāci
jas darbībai, 40 jaunieši no vi
sas Latvijas ir dzīvojuši un 
mācījušies UWC koledžās 
Norvēģijā, Itālijā, Lielbritānijā, 
Kanādā, ASV, Honkongā un 
Indijā, piedalījušies UWC vasa
ras nometnēs Lietuvā, Latvijā 
un Norvēģijā. 

Nu pienācis laiks izsludināt 
konkursu par tiesībām izman
tot nākamo divu gadu ceļazī
mes. Nepieciešamo ilustrativo 
materiālu, kā arī papildu infor
māciju par šo konkursu un 
UWC kustību Latvijā kopumā 
jūs varat saņemt pa tālruni 
6701865 (Zane Linde), kā ari 
mūsu web lapā: 
www.abc.lv/uwc. 

INA AVOTE 

lekcij as 

AABS BROWN BAG LECTURES 
Lectures in this series are 

free and open to the public. 
Bring your lunch, sit back and 
take part in these informal 
lunch-hour talks. The topics 
range widely and reflect the re
search interests of the guest 
speakers. The typical presenta
tion consists of a 30 - 40 minu
te illustrated talk followed by a 
question and discussion ses
sion 

AABS BROWN BAG LEG 
TURES 

Chairman: Edgars Kariks 
M. Mus (Adelaide) 

Wednesdays 
12.10-13.00 
AABS Baltic Office 
University of Latvia 
Room 240 
Raina bulv. 19 
13 March 
PROJECT "PASAKA" -

WHAT DOES IT MEAN TO 
BE A LATVIAN? 

Mara Pelece - Masters gra
duate: School of Arts Institute 
of Chicago 

Fulbright Fellow Latvia 
2000-2001 

20 March 
RUSSIAN BUSINESS ELI

TE IN RUSSIA'S BALTIC PO
LICY 

Andris Spruds - PhD candi
date: European Integration In

stitute 
Riga Stradins University 
27 March 
SCANDINAVIAN IN

FLUENCES IN CHRISTIAN 
ARTOFTHE 12th CENTURY 

Biruta Flood - Art Histo
rian. Graduate: Monash Uni
versity (Melbourne) 

3 April 
ARTS ADMINISTRATION 

AND ITS POTENTIAL IN 
LATVIA 

With special interest to
wards the arts of Opera and 
Ballet 

Astra Irmeja - Educational 
Projects Coordinator and PA 
to the General Manager 

Latvian National Opera; 
Graduate: University of Latvia 

10 April 
THE END OF THE 

MYTH: THE DANGER OF 
HAVING YOUR DREAMS 
COME TRUE 

(Identity and Alienation is
sues in Baltic Exiles) 

Arthur Cropley - Emeritus 
Professor of Psychology, Uni
versity of Hamburg 

Acting Director AABS Bal
tic Office 2001 

17 April 
INTRODUCING AGENT-

BASED COMPUTATIONAL 
ECONOMICS 

A novel approach to prob
lem solving in social science 
and economics 

Romāns Panes - Final year 
BA (Econ) student at Univer
sity of Latvia 

Research Assistant - Cen
ter for European and Transi
tion Studies (LU) 

24 April 
SOCIAL ASPECTS OF 

COMPUTER GAMES AND 
PLAYING. POSSIBILITIES 
FOR SOCIOLOGICAL RE
SEARCH 

Maija Andersone - Masters 
student Department of Socio
logy, University of Latvia 

AABS Saltups Fellow 2002 
8 May 
FROM THE PERSPECTI

VE OF THE AUSTRALIAN 
LATVIAN MEDIA 

Valda Liepiņa - Masters 
graduate in Education, Univer
sity of Sydney 

15 May 
BALTIC STUDIES AS A 

SCHOLARLY DISCOURSE: 
DO WE SPEAK THE SAME 
LANGUAGE? 

Valters Nollendorfs - Eme
ritus Professor, University of 
Wisconsin - Madison 

Chairman of the Executive 
Council - Occupation Mu
seum of Latvia 

Former Director AABS 
Baltic Office 

The AABS Brown Bag Lec
ture Series: an invited faculty 
member or graduate student 
gives a lecture, informal talk 
or brief presentation on his or j 
her current research. This se
ries is an opportunity for inte
rested scholars to get together 
to discuss, in an informal set
ting, issues and problems in 
one's area of research, to pre
sent current papers or drafts of 
work in progress, or to present 
planning-stage work and ideas 
tor prospective research. The 
emphasis is on informality and 
participants are welcome to 
bring sandwiches for lunch as 
this is a traditional lunch-break 
time. The presentations will 
take place at the University of 
Latvia, in the AABS seminar 
room which has seating capa
city for - 20 - 25 people. 

SPONSORED BY: THE AS
SOCIATION FOR THE AD
VANCEMENT OF BALTIC 
STUDIES 

Advance Bookings - 7034 
424; aabs@lanet.lv; wwwbal-
ticstudies-aabs. Ianet. Iv 

jāņem vera 

Saudzēsim acis! 
Pēdējos gados strauji pieaug 
datoru lietotāju skaits. Datoru 
izmanto ne rikai darbā, bet ari 
brīvajā laikā un strādājot mā
jās. Jauno tehnoloģiju attīs
tība un pakalpojumu pie
ejamība (portatīvie datori, in-
temets, datorspēles u. c.) vei
cina plašāku datorizāciju, un 
cilvēki pie monitora pavada 
arvien vairāk krika. 

Strādājot ar datoru, vislielā
kā slodze ir tieši acīm, ar to ari ir 
saistītas biežākās datorlietotāju 
sūdzības. Tipiskākā no tām ir 
redzes diskomforts, kas iz
paužas kā acu graušana, asaro
šana, acis ātri nogurst bieži ir 
apsārtušas, sāp, ir jūtamas pār
ejošas redzes asuma izmaiņas. 
Šie simptomi parasti ir viegli vai 
vidēji izteikti un pastiprinās dar
ba dienas beigās. Medicīnā to 
sauc par sauso aci jeb stāvokli, 
kad acs netiek pietiekami mitri
nāta ar asarām. Viens no sausās 
acs riska faktoriem ir darbs ar 
lielu redzes slodzi. Diezgan dro
ši var apgalvot ka ar šo 
problēmu ir saskāries gandrīz 
ikviens cilvēks, strādājot pie da
tora vai skatoties televīziju. 

Cilvēka acs ir pārklāta ar plā
nu (0,001 mm) asaru plēvīti, 
kas tiek atjaunota pēc katras 

mirkšķināšanas. Parasti cilvēks 
mirkšķina acis līdz 22 reizēm 
minūtē, bet strādājot pie datora 
vai citu darbu, kas prasa lielāku 
redzes piepūli un koncentrēša
nos, - apmēram trīs reizes retāk 
Tādēļ acis netiek pienācīgi mit
rinātas un rodas kairinājums. 
Jauniem cilvēkiem tipisks sau
sās acs simptoms ir asarošana 
Tas skaidrojams kā reflektora 
atbildes reakcija uz kairināju
mu, bet šajā gadījumā izdalītās 
asaras nedarbojas pilnvērtīgi, jo 
izdalās no citiem asaru dziedze
riem Neārstēta sausā acs paze
mina acs aizsargspējas pret ci
tām acu slimībām - alerģiskiem 
infekcioziem iekaisumiem Kā 
maņu orgāni acis nodrošina ne 
tikai cilvēka redzi. Reflektori ie
tekmē ari nervu sistēmu un at
sevišķu hormonu izdalīšanos, 
tāpēc redzes pārslodze var būt 
par iemeslu vispārējiem simpto
miem (nogurumam, nervozitā
tei, galvassāpēm). Izņemot 
gadījumus, kad acis tiešam ir 
nopietni slimas, darbs pie dato
ra vai televīzijas skatīšanās ne
var būt par redzes pasliktināša
nās iemesla 

Sausās acs medikamentoza 
ārstēšana jāuzsāk, ja simptomi 
ir traucējoši un rada redzes dis
komfortu. Ārstēšanu sāk ar tā 

saucamajām mākslīgajām asa
rām - acu pilieniem, kuru sa
stāvs atkarībā no kvalitātes ir 
maksimāli tuvs asaru sastāvam. 

Mākslīgās asaras novērš 
sausās acs simptomus, atjauno
jot asaru pilnvērtīgu iedarbību. 
Mākslīgo asaru iegādei nav ne
pieciešama ārsta recepte. Mē
reni izteiktu sūdzību gadījumā 
šo medikamentu iesaka lietot 
pēc nepieciešamības, piemē
ram tikai darba laikā. 

Ja cilvēks savā darba vietā 
strādā pie datora, darba devē
jam ir jānodrošina strādājošo 
obligātās veselības pārbaudes 
MK noteikumu noteiktajā kār
tībā (MK04.03.1997. noteikumi 
Nr. 86., 1. pielikums "Paaugsti
nāts redzes sasprindzinājums'' 

un "Fiziskās pārslodzes"). Re
dzes pārbaudes jāveic tiem dar
biniekiem, kuri pie displeja strā
dā vismaz divas stundas dienā 
vai kopumā vismaz desmit stun
das nedēļā. Veselības pārbau
des, kas saistītas ar fiziskajām 
pārslodzēm, jāveic tiem darbi
niekiem, kuru darba uzdevums 
ir saistīts ar pastāvīgu, intensīvu 
datu ievadīšanu visas darba die
nas laikā Ja darbinieks ir 
pakļauts vēl citiem kaitīgiem 
faktoriem, darba devējam ir jā
nodrošina šiem faktoriem atbil
stošas veselības pārbaudes. 

UNDA KALNIŅA 
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domāsim kopa 

Cik gadus vecu bērnu mātei var atņemt? 
4 l.lpp-

slodzījumu vietu nodaļas dar
bības pamatprincipus, merkus 
un uzdevumus, L sk noteikt, 
kāda vecuma bērni var uzturē
ties šajā nodaļā, nav Labklājības 
rninistrijas kompetences jautā
jums, lai rastu Jus interesējoša 
jautājuma skaidrojumu, iesa
kām Jums griezties Tieslietu 
rninistrijā." 

LU docentam Valdim Folk-
manim šķiet absurdi, ka vispār 
var uzdot jautājumu: "Cik 
gadus vecu bērnu mātei var 
atņemt'" Vai tie ir četri gadi vai 
cits vecums, ņemot vera, ka 
sievietes, kuras jau izcieš sodu 
un kurām mātes tiesības nav 
atņemtas, ir tiesīgas būt kopā 
ar savu bērnu un veļas but la
bas mātes. Publicējam frag
mentu no LU docenta V. Folk-
maņa vēstules D. Lūka kun
gam 

"Iepazinos ar jūsu vēstuli Nr. 
25-3/76 un lūgumu sniegt ma
nu viedokli par atsevišķiem jau
tājumiem, kas aktualizējušies, 
izstrādājot noteikumu projektu 
"Par bērna uzturēšanos kopā ar 
notiesāto vai apcietināto māti ie
slodzījuma vietā." 

Ar reālo situāciju Iļģuciema 
cietuma bērnu namā iepazinos, 
izstrādājot un īstenojot projektu 
"Par mātes un bērna sociālās 
un veselības aprūpes uzlaboša
nu Dģuciema cietuma bērnu na
mā , kuru akceptēja un finan
sēja Sorosa fonds. 

Projekta galvenais mērķis 
bija cietuma bērnu nama bērnu 
sociālās, komunikatīvās un psi-
homotorās attīstības veicināša
na, izveidojot un nostiprinot mā
tes un bērna attiecības izolētā 
vidē un radot priekšnoteiku
mus sekmīgam postpenitenciā-
rajam modelim - mātes un 
bērna integrācijai ģimenē un 

sabiedrībā pēc soda izciešanas. 
Bērnu namā strādājām ar 
mātēm un bērniem, bet ar 
bērniem ari LU Sociālās pediat
rijas centrā. Projektā tika ie
saistīti visi bērni un viņu mātes. 
Praktiskajā darbā izmantojām 
mātes un bērna interakcijas, 
muMsensoro un Voita terapiju. 
Bērnu namā pēc Montesori pe
dagoģijas principiem izveido
jām bērnu mācību telpu un mā
tes, kā ari bērnu nama personā
lu apmācījām strādāt ar 
bērniem pēc Montesori meto
des. Darba gaitā pārliecinājā
mies par veikto aktivitāšu efek
tivitāti bērnu sociālās, komuni
katīvās un psihomotorās attīs
tības jomās. Mātes, praktiski 
darbojoties ar saviem bērniem 
Montesori mācību telpā, apgu
va saskarsmes iemaņas, kas tik 
ļoti nepieciešamas resocializāci-
jas posmā. Projekta aktivitātes 
sekmēja visu bērnu attīstību, 

īpaši vecumā no 1,5 līdz 5 ga
diem - bērna attīstībai sevišķi 
nozīmīgā, sensiblā fāzē. 

Strādājot cietuma bērnu na
mā, konstatēju, ka laiks, kuru 
mātes, kas savus bērnus neba
ro ar krūti, var pavadīt pie 
bērniem, ir reglamentēts un 
šinī ierobežotajā laikā mātes-
bērna komunikācija vairāk līdzi
nājās "ciemos nākšanai un cie
miņa pavadīšanai". Mātes, rīko
damās atbilstoši cietuma regla
mentam, nevarēja realizēt 
mātēm raksturīgās funkcijas, 
rūpējoties par bērniem piemē
ram ja tie ir slimi, ja tiem ir cau
ras zeķes utt Būtībā eksistējošā 
sistēma nesekmē mātes un 
bērna socializāciju, kuru nevar 
apgūt tikai skatoties vienam uz 
otru, bet kuras būtiska kompe
tence ir iespējas praktiski rea
lizēt mātes rūpes par savu 
bērnu. (..) 

Ja vēlamies šo jautājumu risi

nāt "teorētiski", ignorējot 
konkrēto situāciju, varu Jums 
atbildēt ka emocionālā trauma, 
bērnam šķiroties no mātes, būs 
jebkurā gadījumā - gan divu, 
gan četru gadu vecumā, taču 
psihoanalītiķi atzīst ka agrīnāka 
trauma atstāj dziļāku un terapei
tiski grūtāk labojamu iespaidu. 
Ja starpministriju darba grupai 
neizdodas rast humānu risinā
jumu un bērns tomēr ir jāšķir 
no mātes, to mazāk ļauni ir darīt 
4,5 - 5 gadu vecumā, kad bērns 
vieglāk un spontānāk spēj vei
dot kontaktu ar cilvēkiem ārpus 
tuvinieku loka, un līdz ar to ma
zāk cietis viņa attīstība." 

Aicinām ari citus akadēmis
kās saimes pārstāvjus aktīvi ie
saistīties šajā diskusijā. 

Materiālu sagatavojusi 
MĀRA SAOOVSKA 

sarunas divatā 

Cienīt citus mums tiek mācīts 
jau no bērna kājas. Bet kā ir 
ar pašcieņu? Sevis vērtējums 
ir ļoti svarīgs komponents 
veiksmīgas personības iz
veide. Pašcieņa ir personības 
vērtējums par sevi, savām 
iespējām, īpašībām un vietu 
sabiedrība. 

Pašcieņa, pašvērtība ir kat
ram no mums. Ar to saprotam 
vērtējumu, domu, izpratni par 
sevi vai es sevi uzskatu par 
cieņas, uzmanības un mīles
tības vērtu neatkarīgi no tiem 
rezultātiem un panākumiem, 
kurus pašreizējā bridi esmu sa
sniedzis. Tas, kā sevi novēr
tējam, nosaka mūsu uzvedību, 
grūtību pārvarēšanas spējas un 
paškontroli. 

Neviens nepiedzimst ar ne
gatīvu priekšstatu par sevi - tāds 
var izveidoties tikai dzīves laikā. 
To, ar kādu tēlu bērns sevi 
vēlāk saistīs, kā vērtēs, lielā 
mērā nosaka sūtījumi - signāli, 
kas nāk no vecākiem, no citiem 
pieaugušajiem - tā uzskata "Psi
hiatrijas prakses" psiholoģe 
Ginta Teivāne. Bērns šos signā
lus tulko pats, no apkārtējās pa
saules viņš atlasīs visu, kas ap
stiprinās vecāku sūtījumus. 
Tādēļ šiem signāliem jābūt pie
tiekami skaidriem, noteiktiem 
un saprotamiem Un, protams, 
ari tādiem, kas nepazemo, bet 
iedrošina Var uzskatīt ka paš
cieņa tiek iemācīta Tie, kuriem 
ir stingri noteikta attieksme pa
šiem pret sevi, ir spējīgi izcelt to 
ari citos, jo paši ir pašpaļāvīgāki. 
GTeivāne uzskata, ka pieaugu
šais (vecāki, skolotājs) ar aug
stu pašcieņas līmeni ir spēcīgs 
un iedarbīgs modelis bērnam 

Bet kā ir ar pašcieņu? 
Līdz četru gadu vecumam 
bērnam ir svarīgi sajust ne tikai 
vecāku mīlestību, bet ari uzzi
nāt ko no viņa grib sagaidīt 
Tas nozīmē, ka bērnam jāmā
cās sevi kontrolēt un disciplinēt 

Pašcieņas veidošanā un 
attīstība izdalāmas piecas 
pakāpes. 

Drošība ir pirmais paš
cieņas veicināšanas priekšno
sacījums un nepieciešamība Tā 
sevī ietver stipru pārliecību, kas 
saistīta ar komforta un drošības 
izjūtām. Drošība ir cilvēka zinā
šanas par to, kas no viņa tiek 
gaidīts, kā ari paļaušanās uz ci
tiem cilvēkiem un situācijām, iz
protot noteikumus un iero
bežojumus. Lai bērnā stiprinātu 
drošību, ir jāveido uzticības pil
nas attiecības, saprātīgi iero
bežojumi un noteikumi, kas 

ras uzslavām, īpaši ja dzirdējis 
tās līdz desmit gadu vecumam 

Treša pakāpe ir piederī
bas, pieņemšanas un rad
niecības izjūtas, kas svarīgas 
sevišķi tajās attiecībās, kas 
cilvēkam ir nozīmīgas. Tās ir 
atzīšanas un pozitīvas novēr
tēšanas izjūtas, ko citi ievēro un 
respektē. Lai bērnā veidotu pie
derības funkciju, pieaugušajiem 
viņš jāiesaista dažādās grupās, 
jāpalielina viņa izpratne un pras
me draudzības veidošanā, jāie
drošina, jāveicina vienaudžu 
savstarpējā atzinība un atbalsts, 
kā ari jāsagādā iespējas atklāt ci
tu intereses, spējas, unikalitāti. 
Bērna attiecības ar kādu no ģi
menes locekļiem, klasesbied
riem, vienaudžiem, paziņām vai 
draugiem ir piederības izjūtas 
potenciāls iesākums. Bērns, 
kurš jūtas labi savās sociālajās 

"Līdz četru gadu vecumam bērnam ir 
svarīgi sajust ne tikai vecāku mīlestību, 
bet arī uzzināt, ko no viņa grib sagaidīt." 

tiek konsekventi ievēroti, kā ari 
jārada pozitīva un gādīga ap
kārtējā vide. 

Otra pakāpe ir paštēls jeb 
"es" tēls. Ar to saprotama indi
vidualitātes izjūta, kas veidojas, 
iegūstot informāciju par sevi, ie
tverot precīzu un reālu savu lo
mu, rakstura un fizisko īpašību 
pašaprakstu. Lai veiksmīgi vei
dotu bērna paštēlu, jāveicina ap
ziņa par vina unikalitāti. 

Ja vecāki ir atvērti, viņi sa
prot ka paslavēt bērnu nozīmē 
dot viņam labo. Bērns labi atve-

pieredzēs, parasti izjūt sevis ak
ceptēšanu un vienotību ar ci
tiem, var uzsākt un uzturēt 
draudzību, sadarboties un dalī
ties ar citiem 

Ceturtā pakāpe ir motivā
cijas un dzīves mērķa izjūta, 
paša spēka un pārliecības 
izjūtu iegūšana, nosakot reā
lus un sasniedzamus mērķus, 
uzņemoties atbildību par lēmu
miem un sekām. Lai bērnā 
veiksmīgi attīstītu mērķa funk
cijas, ir jāvairo viņa spējas iz
lemt meklēt alternatīvas un 

identificēt sekas, jāpalīdz pār
skatīt tagadnes un pagātnes 
darbība un uzvedība kā ari jā
māca, kā pakāpeniski un 
sekmīgi sasniegt mērķi. Bērni 
ar spēcīgu mērķa izjūtu spēj uz
ņemties iniciatīvu, atbildību par 
savu darbību un uzvedību, 
meklēt alternatīvas problēmu 
risināšanā un novērtēt sevi sa
skaņā ar iespējamajām darbī
bām 

Piektā un pēdējā pakāpe 
pašcieņas veidošanā un 
attīstība ir kompetence jeb 
sekmju, panākumu un sa
sniegumu izjūta par lietām, ko 
bērns uzskata par svarīgām un 
vērtīgām. Tā ir savu spēju un 
vājību jeb ierobežojumu apzinā
šanās. Kompetenci var veicināt 
šādi: sagādājot iespējas, lai pa
lielinātu bērna apzināšanos par 
savu kompetenci un spējām, 
mācot bērnu, kā fiksēt un no
vērtēt savas sekmes, nodroši
not atgriezenisko saiti, kā ak
ceptēt vājības un ierobežoju
mus, kā mācīties no savām 
kļūdām un galu galā - mācot 
cik svarīgi ir sevi paslavēt lai sa

sniegtu panākumus. 
Veiksmīga pieredze par sa

vām sekmēm dod sava spējīgu-
ma izpratni, gatavību uzņemties 
risku, dalīties savos uzskatos un 
idejās ar citiem. Sekmes ir 
jāgūst no pieredzes, ko bērns 
redz kā sev vērtīgu un nozīmī
gu. Indivīds, kurš jūtas kompe
tents, ne tikai apzinās savu 
iekšējo spēku, bet ari spēj ak
ceptēt savas vājības. Neveik
smes un neizdošanās nav notei
cošais, bet kļūdas tiek uzskatī
tas par vērtīgiem darbarīkiem 

Pašcieņu, pašvērtību var 
salīdzināt ar īpašu asinsvadu 
mūsos, kurš vairāk vai mazāk ir 
piepildīts vai iztukšots. Par to, 
kā šis asinsvads piepildās, at
bildīgi ir vecāki, pieaugušie un 
sabiedrība, kurā bērns dzīvo. 
Kad cilvēkam viss izdodas, viņš 
jūt lielu enerģiju, nešaubās par 
pasaules saprātīgumu, tic sev 
un cilvēkiem nevis ar prātu, bet 
sirdi - var teikt ka viņam ir aug
sta pašcieņa 

LINDA KALNIŅA 
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tava izvelē 

Biežāk uzdotie V a i sociālais darbs ir tas, par ko mēs 
jautājumi par 
C daļas kursiem... 

Kuri no kursiem uzskatāmi par C daļas kur
siem? 

Visas LU studiju programmas sastāv no trim 
daļām: 

* A daļas jeb obligātās daļas kursiem, kas ie
tilpst studentu izvēlētajā studiju programmā; 

* B daļas jeb obligātās izvēles daļas kursiem, 
kuri tiek piedāvāti studentu izvēlētās studiju pro
grammas ietvaros (pārsvarā nozaru); 

* C daļas jeb brīvās izvēles daļas kursiem, ku
ros ietilpst fakultātes piedāvātie C daļas kursi, kur
si, kas nav iekļauti nevienā LU studiju programmā 
(pieteikšanās Studiju padomnieku centrā), kā ari 
jebkuras citas LU fakultātes piedāvātās studiju 
programmas A vai B daļas kursi. Tas nozīmē, ka, 
piemēram, Ekonomikas un vadības fakultātes stu
dentiem Ķīmijas fakultātes A un B daļas kursi ir C 
daļas kursi, bet Ķīmijas fakultātes studentiem 
Ekonomikas un vadības fakultātes A un B daļas 
kursi ir C daļas kursi. 

Kāpēc nepieciešami C daļas kursi? C daļas 
kursi ir papildu iespēja izvēlēties kaut ko īpašu un 
kārotu no tā, kas nav iekļauts izvēlētajā studiju 
programmā. Tā ir iespēja paplašināt savu redzes
loku un apgūt to, kas vēlāk var būt vajadzīgs un 
noderīgs. 

Vai C daļas kursu izvēle ir obligāta? Jā. C 
daļas kursu izvēle ir obligāta. Re tam, izvēloties C 
daļas kursus, studentam ir jāsavāc noteikts 
kredītpunktu skaits, kuru pārsniegt nebūtu 
vēlams. Kāpēc? Tā iemesli ir saistīti ar studentam 
apmaksāto nodarbību apjomu, kā ari ar pēc tam 
iegūtā diploma atzīšanu ārvalstīs. Piemēram, ja 
kredītpunktu skaits pārsniedz noteikto, ārvalstu 
universitātēm nereti rodas bažas par to, kā tas ir 
iespējams, jo kredītpunkti taču ir studenta darba 
apjoms. Ja students ir savācis vairāk nekā noteik
to kredītpunktu skaitu, tad iznāk, ka viņš ir ja ne 
gluži pārcilvēks, tad cilvēks, kas savas zināšanas, 
iespējams, ir apguvis nepilnvērtīgi. Šādos gadīju
mos pastāv iespēja, ka diplomu var pat anulēt 

Kā pieteikties uz C daļas kursiem? Pieteik
šanās uz C daļas kursiem notiek reģistrācijas 
nedēļas laikā (pirms katra semestra sākuma). 
Reģistrēties kursiem var savā fakultātē pie attiecī
gās programmas lietveža (ja izvēlēto kursu piedā
vā tā pati fakultāte, kurā jūs studējat), Studiju pa
domnieku centrā (ja izvēlētais kurss nav iekļauts 
nevienā no LU studiju programmām), fakultātē, 
kās kādā no savām studiju programmām piedāvā 
jūsu izvēlēto kursu (vēršoties pie programmas 
lietveža). 

Vai var atteikties no C daļas kursiem? Jā, 
var. Taču tas ir jāizdara pirmo trīs notikušo no
darbību laikā. Par savu lēmumu ir obligāti jāin
formē cilvēks, pie kura jūs reģistrējāties - attiecīgi 
studiju padomnieks vai programmas lietvedis. 

Kur meklēt informāciju par C daļas kur
siem? Informāciju par C daļas kursiem var iegūt 
attiecīgajās LU fakultātēs, LU interneta lapā 
http://unvw.lu.lv (Uzmanību! Zem sadaļas LUIS 
var atrast visu LU atrodamo kursu sarakstu un 
īsus aprakstus), kā ari Studiju padomnieku centrā 
(Raiņa bulvāri 19,127. un 128. telpā). 

Uzmanību!!! Neatlieciet C daļas kursu izvēli 
uz pēdējo bridi (vēl sliktāk - uz pēdējo studiju ga
du)! Centieties plānot savu laiku un slodzi un 
neizvēlieties neskaitāmus kursus, kurus diez vai 
pagūsiet apmeklēt Jau laicīgi saskaņojiet C daļas 
kursu norisi ar savu lekciju plānu! Atcerieties, ka 
C daļas kursi ir iespēja apgūt zināšanas, kas no
derēs ne tikai konkrētajā brīdī, bet ari kursa darba 
izstrādē, nākotnes karjerā un savas dzīves dažādo
šanā. 

Izsaku pateicību Studiju padomnieku centram 
par sadarbību! 

ILZE PRUSE 

Katram Latvijas Universitātes (LU) 
studentam papildus sevis izvēlē
tās studiju programmas kursiem 
C daļas ietvaros ir iespēja izvēlē
ties un apgūt jebkuras citas LU 
studiju programmas kursu. Tā kā 
nereti C daļas kursu izvēle stu
dentiem sagādā zināmas grūtī
bas, šajā rubrikā turpmāk centīsi
mies jūs informēt par, mūsuprāt, 
interesantākajiem un ekstrava
gantākajiem LU fakultātēs atro
damajiem kursiem, kā arī par 
jautājumiem, kas saistīti ar C 
daļas kursu izvēli. 

Sociālo zinātņu fakultātē (Lomo-
nosova ielā 1) tiek piedāvātas ļoti 
dažādas studiju programmas, to 
skaitā ari Sociālā darba profesio
nālā programma (kopš 1992. ga
da), kas ir akreditēta līdz pat 2004. 
gadam. 

Uzmanību! Šī ir otra līmeņa pro
fesionālā programma. Tas nozīmē, 
ka pēc tās beigšanas studentiem ir 
tādas pašas tiesības kā bakalauram 
akadēmiskajā programmā, res
pektīvi, tās beidzēji var stāties 
maģistrantūrā tāpat kā bakalauri. 
Jūs jautāsiet kāda gan atšķirība? Tā
da, ka profesionālās programmas, 
tai skaitā ari šī, ir vairāk orientētas 
uz dažādām praktiskām aktivi
tātēm, bet akadēmiskās - uz zināša
nu teorētisku apgūšanu. 

Šī profesionālā programma ir 
samērā specifiska, taču, nenoliedza
mi, katrs tajā var atrast kaut ko īpa
šu, domātu tieši sev. 

tām var pierakstīties reģistrācijas 
nedēļas laikā (pirms rudens un pa
vasara semestriem), Sociālo zinātņu 
fakultātes Socioloģijas nodaļā pie 
studiju programmas lietveža. 

Kurss Cilvēktiesības ietilpst tajā 
pašā studiju programmā, taču, ma
nuprāt ir pilnīgi savādāks. Tā mēr
ķis - sniegt sapratni par to, kādas 
cilvēktiesību normas un principi ie
tekmē sociālo sfēru. Balstoties uz 
nacionālajiem un starptautiskajiem 
cilvēktiesību dokumentiem, iz
skaidrot sociālā darba cilvēktiesību 
dimensiju, īpašu uzmanību veltot 
studentu prasmei identificēt un risi
nāt cilvēktiesību problēmas praktis
kajā darbā. 

Kursa apjoms ir 32 stundas (divi 
kredītpunkti), to skaitā 22 lekcijas 

"Tā ir iespēja palīdzēt. Tā ir iespēja dot kaut ko 
citiem!" (Taņa, 3. kurss)" 

Mācību darbā lielākoties tiek lie
totas dažādas interaktīvās metodes, 
mazāk lasītas lekcijas. Tiek apskatī
ti konkrēti sociālie gadījumi, veikta 
to analīze. Ir daudz grupu darbu. 
Tiek izmantoti projektu darbi. Zinā
šanas studentiem tiek dotas praktis
ku prasmju veidā - saskarsmes pras
mes, gadījumu analīzes prasmes u. 
tml. 

Viens no interesantākajiem pro
grammas ietvaros piedāvātajiem 
kursiem ir Krīzes psiholoģija, ku
rā studenti tiek iepazīstināti ar teori
jām par krīzi, krīzes veidiem, 
cilvēku reakcijām krīzes situācijās 
un palīdzību tajās. 

Kursa apjoms ir 32 stundas (divi 
kredītpunkti), to skaitā 20 lekcijas 
un 12 semināri/praktiskās no
darbības. Lai iegūtu kredītpunktus, 
ir svarīgs gan lekciju apmeklējums, 
gan ari referāts kursa beigās. Kursu 
basa pasniedzēja Ieva Bite (krīzes 
centra "Skalbes" vadītāja). 

Kursa teorētiskajā daļā tiek 
aplūkotas tādas tēmas kā krīzes 
pazīmes un veidi, krīzes vadība un 
intervences modelis, glābšanas trij
stūris, pašpalīdzība, pašnāvības, 
dažādas atkarības (alkoholisms, 
narkomānija, līdzatkariba), krīzi iz
raisošas situācijas un palīdzība tajās. 

Izdevīgi ir tas, ka, lai pieteiktos 
uz šo kursu, nav nepieciešamas ne
kādas priekšzināšanas, un tie, kas ir 
nolēmuši nodarbības apmeklēt uz 

un desmit semināri/praktiskās no
darbības, kuru laikā notiek dažādas 
diskusijas un konkrētu situāciju risi
nāšana, strādājot grupu darbā. 

Kursa gaitā tiek aplūkoti dažādi 
jautājumi saistībā ar cilvēktiesībām: 
cilvēktiesību vēsturiskā attīstība, to 
būtība demokrātiskā valstī, starp
tautiskie cilvēktiesību mehānismi 
un Latvijas saistības un sadarbība ar 
tiem, starptautiskie cilvēktiesību do
kumenti un to piemērošanas aspek
ti un problēmas Latvijā, spēja identi
ficēt un analizēt cilvēktiesību prob
lēmas. 

Lai šajā kursā iegūtu kredītpun
ktus, ir nepieciešama aktīva līdzdalī
ba semināros, nodarbību apmek
lējums, kā ari ieskaite. Kursu lasa 
pasniedzēja Ineta Vaivare (no Valsts 
Cilvēktiesību biroja). 

Lai pieteiktos uz šo kursu, 
priekšzināšanas nav nepieciešamas. 
Pierakstīšanās notiek reģistrācijas 
nedēļas laikā Sociālo zinātņu fakul
tātes Socioloģijas nodaļā. 

Sociālā darba ētika un 
vērtības - ari šis ir viens no sociālā 
darba profesionālās programmas 
kursiem, kuru var apgūt Sociālo zi
nātņu fakultātē. Kursā tiek aplūkota 
sociālā darba vērtību un normu 
attīstība no konfesionālām līdz se-
kulārām, izsekojot motivāciju 
maiņai. Kursa galvenais uzdevums 
ir sniegt zināšanas par svarīgiem so
ciālā darba aspektiem - ētiku un 

vērtībām -, kā ari veicināt izpratnes 
veidošanos par sociālā darba raša
nos, tā vēsturi un saistību ar reliģis
ko ētiku, būtiskākajām sociālajām 
vērtībām un pāreju uz mūsdienu in
dustriālo sabiedrību. 

Teorētiskais materiāls ietver tā
das tēmas kā cilvēka, dzīves un 
dzīvības vērtība, sociālās pārmaiņas 
un sociālā darba normas, normu 
modeļi dažādās konfesijās, sociālā 
darba lcultūrvēsturiskie un reliģis
kie aspekti, jaunākās tendences so
ciālā darba vērtību un normu iz
pratnē. 

Šo kursu veido 24 lekcijas un as
toņi semināri - kopā 32 stundas (di
vi kredītpunkti). Pasniedzēja - Dag
māra Beitnere. 

Lekciju un semināru apmeklēša
na ir obligāta, taču, lai iegūtu 
kredītpunktus, ar to vien nepietiek -
tiek prasīta ari aktīva līdzdarboša
nās semināru nodarbībās, izstrādā
ta eseja par vienu no izraudzītajām 
tēmām un šīs tēmas prezentācija, 
kā ari rakstisks eksāmens. 

Lai apgūtu šo kursu, priekšzinā
šanas nav nepieciešamas un pieteik
šanās ir tāda pati kā abos iepriekš 
minētajos kursos. 

Ik gadu Sociālā darba profesio
nālajā programmā tiek uzņemti 40 
studenti (15 budžeta un 25 mak
sas) , un ik gadu to absolvē ~ 30 stu
denti. Par ko kļūst šīs programmas 
beidzēji? Par kvalificētiem sociāla
jiem darbiniekiem, kas strādā 
gandrīz visur - sākot ar sociālās 
palīdzības dienestiem, slimnīcām, 
skolām (mikrolīmenis) un beidzot 
ar vietējām pašvaldībām un Lab
klājības ministriju (makrolīmenis). 
Interesanti, ka saskaņā ar statistikas 
datiem tikai 9% no tiem cilvēkiem, 
kas pašlaik strādā sociālajā jomā, ir 
ieguvuši sociālo izglītību. Kā atzīst 
lekt Dzintra Ozola, pretēji Latvijas 
darba tirgū vērojamajām drūmajām 
tendencēm sociālie darbinieki vēl 
joprojām ir ļoti pieprasīta profesija, 
un vakanču esot samērā daudz. 

īsi par sociālajiem darbiniekiem 
Kas tad īsti ir sociālais darbi

nieks? Tas ir cilvēks, kurš palīdz 
klientam tikt galā ar sociālajām 
problēmām jeb atgūt to, ko sauc par 
sociālo funkcionēšanu. Ar terminu 
•klients' šeit saprot kā indivīdu, tā ģi
meni, grupu vai ari sabiedrību ko
pumā. Sociālais darbs ir darbs ar ļoti 
dažādām klientu grupām, piemē-
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ram, bērniem, veciem ļaudīm, 
cilvēkiem, kas ir atkarīgi no 
dažādām vielām, bezpajumt
niekiem, soda izciešanas vietās 
nonākušajiem u. c. 

Pasniedzēju domas 
"Manuprāt, šī programma 

ir ļoti labi izveidota un atbilst 
visiem standartiem. Es 
domāju, ka šī ir ļoti vajadzīga 
profesija, bet nekad nebūs tā 
prestižākā. Taču man šķiet, ka 
tie cilvēki, kuri šo programmu 
izvēlas, to nenožēlo." (Pro
grammas direktores v. i. lekt 
Dzintra Ozola). 

Studentu viedoklis 
"So kursu izvēlējos, jo biju 

par to dzirdējusi atsauksmes. 
Tas ir darbs ar cilvēkiem un 
tas mani saista. 

Man patīk tas, kā mums pa
sniedz lekcijas. Ir diezgan 
daudz grupu darba, kas māca 
strādāt komandā, un daudz in
dividuālā darba, kas māca or
ganizēt plānot savu laiku. 

Grūtākais ir tas, ka ir prob
lēmas ar kopēšanu, daudz jāla
sa (pārsvarā angliski). Noderī
gi ir tas, ka māca runāt izteik-
ties.Savu izvēli es nenožēloju." 
(Iana, 3. kurss) 

"So kursu es izvēlējos diez
gan mistiski. Darbojos neval
stiskā organizācijā un man li
kās, ka tas varētu būt tas, ko 
es gribētu daritTā nu es gāju 
un iestājos... Pēc diviem ga
diem izdomāju, ka tas varbūt 
nav īsti tas, ko es gribu. Ta
gad, kad esmu atgriezies, viss 
it kā ir mainījies. Tagad šis 
priekšmets ir saistīts ar reālo 
situāciju, to, kas notiek reālajā 
dzīvē. Daudz jauna ir pielikts 
klāt un daudz kas noņemts 
nost 

Liels pluss ir tas, ka šeit ir 
prakses." (Renārs, 3. kurss (ar 
gada pārtraukumu)) 

"Iestājos šeit jo man patik 
darbs ar cilvēkiem. Man patik 
tas, ka tagad ir mainījusies pro
gramma, tā ir kļuvusi vispusī-
gāka un saskaņotāka ar dzīvi. 
Nav tikai teorija, kā tas bija sā
kumā. Man patik! Tiešām inte
resanti!" (Agnese, 3. kurss) 

Kur meklēt sīkōku 
informāciju? 
- Zvanot uz Sociālo zi
nātņu fakultāti -
7089860; 
- Rakstot e-mailus: 
sociol@latnet.lv; 
- Izpētot Sociālo zinātņu 
fakultātes Web lapu 
www. lu. Iv/szf/so-
ci_nod.html 

ILZE PRŪSE 

Mēs tev palīdzēsim, bērns! 
15. un 16. februāri LU Medicī
nas fakultātes Sociālas pe
diatrijas centrā notika starp
tautiskā konference "Iekļau
jošas izglītības atbalsta ko
mandu tīkls: efektīva sa-
ctarbības un ulbcfelu struk
tūra." Uz to bija ieradušies 
pārstāvji no Zviedrijas - peda
gogi KARĪNA GŪTMANE un 
KARLS ĒRIKS ANDERSONS, kā 
ari Lietuvas, Igaunijas un Lat
vijas speciālisti, kuru darbības 
lokā ir bērni ar īpašām va
jadzībām. 

Konferences dalībniekus uz
runāja LU Medicīnas fakultātes 
prodekāne, profesore Ingrida 
Rumba. Viņa pastāstīja par to, 
ka fakultāte augstskolā ir atjau
nota pirms trim gadiem un 
šobrīd tajā ir 500 studentu - to
pošie terapeiti, māsas, farmacei
ti. Sociālās pediatrijas centru 
Ingrida Rumba redz kā labu bā
zi kontaktiem starp dažādiem 
reģioniem Baltijā, Zviedrijā un 
citās valstīs. Jau šobrīd LU Me
dicīnas fakultātei ir laba sa
darbība ar Karolinskas in
stitūtu, Astrīdas Lindgrēnas 
slimnīcu Zviedrijā, kā ari ar Lie
tuvas un Igaunijas augstsko
lām. Profesore uzsvēra, ka šī 
konference dod lielisku iespēju 
apmainīties ar pieredzi, un 
vēlēja veiksmi tās darbā. 

Starptautiskās konferences 
organizatore bija Anna Reme-
se. Viņa pastāstīja, kā radusies 
doma veidot šo pasākumu. 

Pēc profesijas esmu skolotāja 
A. R.: - Skolā esmu nostrā

dājusi 32 gadus. Šobrīd darbo
jos Tukuma Nevalstisko orga
nizāciju centrā. Veidoju projek
tus, kuru tēma ir saistīta ar 
bērnu sociālajām vajadzībām, 
konkrēti - izglītības aspektā, kā 
ari rehabilitējošajās sfērās. Va
sarā bija projekti par vasaras no
metnēm bija dažādas ekskursi
jas pa Latviju. 

Šis ir viens no lielākajiem 
starptautiskā līmeņa projek
tiem Tas aptver vairākas Latvi
jas institūcijas, un šis ir jau tre
šais gads projekta ietvaros. Sa
darbības .partneris ir Zviedrijas 
Brācke Ostergārdsscholan ārst
nieciski rehabilitējošais un 
izglītojošais centrs. Projekta fi
nansētājs ir Zviedru institūts 
Stokholmā, Visbijas program
ma Mērkagrupa - pieaugušo 
izglītība Tostarp skolotāji, me
diķi, psihologi, sociālie darbi
nieki. Cilvēki, kuri kontaktējas 
ar bērnu, kam ir speciālās va
jadzības. 

Projekts sastāv no vairākiem 
soļiem Pirmais bija desmit Lat
vijas speciālistu brauciens uz 
Gēteborgas Brācke Oster
gārdsscholan centru. Veselu 
nedēļu bija iespēja vērot tā dar
bu, varēja apmeklēt ari vairākas 
skolas un redzēt kā notiek 
bērnu ar speciālām vajadzībām 
integrēšana 

Otrais solis bija 2001. gada 
maijā, kad desmit pārstāvji no 

Gēteborgas - gan skolotāji, gan 
psihologi, gan sociālie darbinie
ki atbrauca uz Latviju un 
nedēļas laikā apzināja, kā mūsu 
valstī dzīvo bērni ar speciālajām 
vajadzībām un kā ir uzsākts 
iekļaujošās izglītības process. 
Viņiem bija iespēja apmeklēt 
privātskolu "Palnis", Dzirciema 
speciālo skolu, kur dzīvo 60 bez 
vecāku aprūpes palikuši bērni 
Viesi apciemoja ari LU Medicī
nas fakultāti, Sociālās pediatri
jas centru, tikās ar Rīgas domes 
pārstāvjiem, Universitātes dar
biniekiem devās uz lauku rajo
niem 

Trešais solis bija iecere dalī
ties pieredzē par iekļaujošās 
izglītības ieviešanu gan Lietuvā, 

pediatrijas aizsākumu Latvi
jā. Svarīgi ir ari tas, ka Sociā
lās pediatrijas centra pa
spārnē tiek rīkoti Montesori 
pedagoģijas kursi un Minhe-
nes Sociālās rehabilitācijas 
centra sertifikātus te jau ir 
saņēmušas skolotājas no vi
sas Latvijas. Pateicoties šim 
procesam, jau vairākās Latvi
jas vietās - Limbažos, Valmie
rā, Jelgavā, Rūjienā un citur -
veidojas analogas 
struktūras. 

Šajā konferencē izvirzījās 
nākotnes vīzijas 

Konferencē uzzinājām, 
ka lietuvieši un igauņi ir gu
vuši bērnu ar īpašajām va-

Kopō ar zviedru kolēģiem - centrā Karina Gutmane 

gan Igaunijā, gan Latvijā. Lai 
perspektīvā varētu attīstīt sa
darbības tīklu starp Baltijas 
valstīm, Zviedriju un citām Zie
meļvalstīm. 

Zviedri ļoti atzinīgi novērtēja 
LU Sociālās pediatrijas centru 

Jo tas ietver ir gan zinātni, 
gan augstu profesionālismu un 
tajā pašā laikā - kontaktu ar 
bērnu. Šie kontakti kā stari iz
staro pa visu Latviju, jo katru 
dienu Centrā ierodas cilvēki no 
dažnedažādiem valsts nostū
riem Tie ir vecāki ar slimiem 
bērniem, kuriem ir dažādas 
problēmas. Viņi brauc uz šejie
ni, lai rastu atbalstu, meklētu 
palīdzību. Zviedru kolēģi LU 
Sociālās pediatrijas centrā sa
skata stabilu, nopietnu sociālās 

jadzībām rehabilitācijai, izglīto
šanai un atveseļošanai atbalstu 
no valsts struktūrām, tādēļ 
viņiem šis process noris 
veiksmīgāk 

Zviedru kolēģi savā vīzijā sa
skatīja ka uz LU Sociālās pe
diatrijas centra bāzes per
spektīvā varētu veidoties ari 
kvalifikācijas celšanas mācību 
bāze. Centrā strādā akadēmis
kā tipa izglītības darbinieki, ir 
augsts profesionālisms. Šīs akti
vitātes notiek Rīgā, Latvijas gal
vaspilsētā 

Svarīgi ir attīstīt sadarbību 
Baltijas valstu starpā. Savukārt 
zviedru kolēģi no savas puses 
piedāvāja iespēju iegūt papild-
izglītibu, piemēram, Brācke 
Ostergārdsscholan centra Viņi 
organizē starptautiska līmeņa 

Anna Remese 
kursus tieši šeit nosauktajos as
pektos. Sadarbība varētu veido
ties ari ar Gēteborgas un citām 
universitātēm 

Svarīgi, lai bērni, jaunieši un arī 
pieaugušie ar speciālajam va
jadzībām iemantotu vairāk 
draugu un domubiedru 

Lai viņu dzīve butu vairāk 
priecīgu mirkļu, lai būtu iespēja 
gan ceļot, gan apmeklēt pasā
kumus. Šobrīd Latvijā bērniem 
ar speciālajām vajadzībām ap
kārt parasti ir ģimene, tuvinieki. 
Par šiem bērniem rūpējas ari 
skolotāji, mediķi, sociālie peda
gogi, bet draugu un interešu 
domubiedru viņiem tikpat kā 
nav. 

Viens no Eiropas mērķiem ir 
bērnu ar speciālajām va
jadzībām integrācija paras
tajās skolās 

Ka pastasuja Karīna Gutma
ne, Rietumeiropā šis process ir 
sācies jau kopš Otrā pasaules 
kara Tagad notiek speciālistu 
dalīšanās pieredzē šajos jautāju
mos. Bērni ar speciālajām va
jadzībām tiek integrēti parasta
jās skolās, lai pēc tam viņiem 
būtu labākas iespējas iekļauties 
sabiedrībā. Katram bērnam ir 
individuāla pieeja - ar viņu strā
dā mediķi, logopēdi, sociālie pe
dagogi. Ari klasēs ar šiem 
bērniem nodarbojas ne tikai pe
dagogi, viņiem palīdz ari asis
tenti. Ir jāredz katra bērna stip
rās puses, ne tikai problēmas, 
un jāvadās pēc tā, kas vajadzīgs 
bērnam. 

Karls Ēriks Andersons, 
cilvēks, kurš šobrīd ir informā
cijas tehnoloģiju pasniedzējs 
bērniem ar speciālajām va
jadzībām, pastāstīja ka piemē
ram, Brācke Ostergārdsscholan 
centrā starp 800 skolēniem 16 ir 
bērni ar speciālajām va
jadzībām. 

Lielākoties šiem skolēniem 
ir smagi kustību traucējumi, un 
lielākā daļa no viņiem ir invalīdu 
ratiņos sēdoši. Daudziem ir ari 
dzirdes, redzes vai attīstības 
traucējumi. Smago kustību 
traucējumu dēl skolēniem ir ne
pieciešama palīdzība gan stun
du laikā, gan starpbrīžos, un to 

10. lpp. • 

2002. gada 12. marts • Universitātes Avīze Nr. 12-7 

mailto:sociol@latnet.lv


atceramies 

Filozofijas nodaļa Universitāte 20 . - 4 0 . gados 
(Nobeigums. Sākums "UA" Nr. 11) 

Nozīmīgi bija Latvijas Univer
sitātē rīkotie piemiņas vakari tau
tiskās atmodas darbiniekiem: K. 
Baronam 1924. gada martā, 
1931. gada maijā, 1934. gada 9. 
martā, 1935. gada oktobri, 1939. 
gada martā, Atim Kronvaldam -
1925. gada 23. februāri un 1937. 
gada aprīlī, J. Alunanam -1932. 
gada maijā. 

Goda doktora nosaukumus 
1924. gadā saņēma K. Kundziņš, 
I. Bencigers, J. Lautenbahs un 
K Balodis. Prof P Zālītes 70. 
dzimšanas diena atzīmēta 1934. 
gada decembri Svinīgi 1937. ga
da 9. oktobri Meža kapos atklāja 
pieminekli prof J. Lautenba-
ham tēlnieka J. Brieža veidoto 
Veļu māti. Nelaiķis profesors 
Aleksandrs Dauge (1868. g. 22. 
aug. Saukas pag. - 1937. g. 11. 
martā Rīgā) godināts 1937. ga
da aprīlī, prot Dr. h. c. J. Kauliņa 
(dz. 1863. g. 26. nov. Sausnējas 
pag.) 75. dzimšanas dienu LU 
atzīmēja 1938. g. 26.novembri. 

Teoloģijas profesora V. Mal-
dona (1870. g. 18. jūL Tirzā -
1941. g. 22. febr. Rīga) goda pro-
mocija norisinājās 1939. gada 4. 
februāri. 

Par ievērojamu notikumu uz
skatāmas LU pārstāvju piedalīša
nās citu universitāšu jubilejas pa
sākumos, kas apliecina zinātnis
ko sadarbību starp LU un citām 
augstskolām: 1922. gadā Dr. M. 
Valters piedalījās Padujas univer
sitātes 700. gadadienas 
atzīmēšanā, 1937. gadā prof R 
Kikauka ticis sūtīts uz Atēnu uni-

Noturiga visā Latvijas Univer
sitātes darbības laikā bija sa
darbība ar Kultūras fondu (KF), 
kas izpaudās divos virzienos: zi
nātnisko darbu izdošanā un 
prēmēšanā ar KF līdzekļiem un 
komandējumu pabalstīšanā. 

Universitātē pastāvēja īpaši iz
veidota Starpfakultāšu komiteja 
lietā par apbalvojumiem ar KF 
prēmijām. Komisiju pabalstu 
saņemšanai no ieinteresēto fa
kultāšu dekāniem izveidoja 
1924. gada janvāri, bet no 1924. 
gada marta Filoloģijas un filozo
fijas fakultātē darbojās speciāla 
komisija grāmatu cenzēšanai fi
lozofijā, kur darbojās prot P Zālī
te un prof. R Dāle. Kultūras fon
da (KF) apbalvojumu komitejā 
(jeb komisijā) 1927. gadā 
ievēlēts doc. J. Kauliņš, bet pa
balstu piespriešanas komisijā 
1928. gadā- prot R Dāle. 

Fakultātes sēdēs 1927. gadā 
KF prēmijām vai izdošanai ar 
KF līdzekļiem recenzēja darbus: 
V. Frosta "Bekons", R Jirgena 
"Eidētiķi", Ama "Latvijas izveido
šanās un ētika". Godalgošanai 
1929. gadā ieteica prot V. Frosta 

manuskripta "Jauno laiku vēstu
re - liberālisma un nacionālo 
kustību laikmets 1795-1851" iz
došanu. LU atsaucīgi uzņēma 
Haralda Biezā teoloģijas doktora 
disertācijas "Biocentrisko domā
tāju ētisko pamatprincipu 
kristīgais novērtējums" izdoša
nu (1939). KF iespējamai 
prēmēšanai (1939) iesūtīta E. 
Brastina (1892 - miris [?]) grā
mata "Samulsuma pārspēšana", 
bet tā saņēma noraidošas at
sauksmes. Plašu rezonansi pe
riodikā guva V. Reiznieka reliģis-
kie uzskati - viņa mēģinājums sa
vienot senlatviešu un kristīgo re
liģija Pēc KF pieprasījuma 1939. 
gadā LU recenzēja L Ausēja dar
bu. KF atbalstīja arī A Krodera 
darba "Cilvēks un pasaule" izdo
šanu (1940). 

Jau pirmajā Universitātes 
darbības gadā atzina par va
jadzīgu katrā fakultātē piešķirt 
vienu - divus zinātniskos ko-
mandejumus uz ārzemēm Ko
mandējuma nosacījumi izstrādā
ti 1924. gadā. Universitātes Pa
dome izstrādāja "Noteikumus 
par komandējumiem zinātniskā 

"Tā vispirms ir orientācijas disciplīnas... 
Otrkārt, šīs (filozofijas) disciplīnas māca 
vēl arī argumentācijas tehniku ..." 

- P. Jurevičs 

"Hegel's Aesthetik", 1930. gadā 
- prot R Jureviča "Atzinās 
problēma Bergsona filozofijā" 

"Filozofus rada gan laikmets, bet tikpat 
pareizi, ka filozofi rada jaunu laikmetu." 

- J. Students 

versitātes 100. jubileju, kuras 
vēsture saistīta ar Akropoli un 
dievišķā Platona akadēmiju. 

Toties 1939. gadā LU sagaidī
ja pati savu 20 gadu darbības ju
bileju. Referentu komisijas dar
bā piedalījās ari prof R Jurevics. 

LU spoži pārstāvēja ari tās 
mācības spēku lekcijas ārzemēs. 

Tuvojās lielu vēsturisku pār
maiņu un izvēles laiks. Savu no
stāju publiskā lekcijā 1940. gada 
29. maijā atklāja prof R Jurevičs. 
Tēmas nosaukums - 'Iracionā
lais ideālisms". 

Nodibinoties padomju iekār
tai, LU noorganizēja Marksisma-
ļeņinisma katedru un pārdēvēja 
ari pašu Universitāti. 

Vācu okupācijas laikā atklā
jās, ka 'kara un lielinieku veikto 
pasākumu radītie zaudējumi nav 
lieli". Publiskas lekcijas šim pe
riodam nebija raksturīgas. Fa
kultāti tolaik uzlūkoja par galve
no pedagoģiskā personāla gata
votāju vidējam mācību ie
stādēm Fakultātē Universitātes 
24. darbības gadā lekcijas nolasī
ja viesi. Pētījumi ieguva "kara lie
tām svarīgu virzienu". 

(franču valodā). Fakultāte at
balstīja A Rolava tulkotās L Kan 
ta "Tīrā prāta kritikas" izdošanu 
(1. -1931., 2. -1934., sistem rād. 
-1935.). KF prēmijai ieteikumu 
no fakultātes saņēma R Jureviča 
monogrāfija "Platons dzīvē un 
darbā" (1930). No 1931. līdz 
1936. gadam atbalstu izdošanai 
gaidīja E Garā darbs "Grieķu fi
lozofija"- Par noderīgām Tautas 
bibliotēkas vajadzībām 1934. ga
dā atzina J. Studenta grāmatas 
"Ievads filozofijā" (1931) un "Vis
pārīga pedagoģija" (1933). Panā
ca, ka ar KF līdzekļiem tika izdo
ta T. Celma darbs 1935. gadā un 
Dr. phil. M. Palēvičas grāmata 
"Estētikas problēmas". 1936. ga
dā paredzēja prēmēt R Dāles 
darbus. K Barona prēmijas fon
dam 1936. gadā piesūtīti L 
Bērziņa, A Baumaņa un J. Zēve-
ra darbi. 1936. gadā ar KF 
līdzekļiem atbalstīts J. Stūrāna -
Kalnieša manuskripts, 1938. ga
dā - J. Gozīša darbs. Ari "Latvie
šu skolas bērnu inteliģences tes
tu standar tizēsanai'1938. un 
1939. gadā lūgts KF atbalsts. KF 
1937. gadā atbalstīja R Vípera 

nolūkā ar KF atbalstu". KF 
līdzekļu piespriešanas kārtību 
mācības spēku zinātniskiem ko
mandējumiem apstiprināja UP 
1925. gada 18. martā. Filoloģijas 
un filozofijas fakultāte 1935. gada 
janvāri aplūkoja priekšlikumu 
par mācības spēku atvaļinājumu 
un komandējumu iespēju uz vie
nu gadu ar pilnu algu ik pēc pie
ciem gadiem 

Latvijas zinātnieki saņēma ari 
ārzemju stipendijas: prof R Dāle 
-1922., prot T Celms -1929. un 
prof R Jurevičs - 1935. gadā. 
Kultūras fonda ceļojumu atbal
stus saņēma fakultātes 
mācībspēki un darbinieki - M. 
Liepiņa, V. Frosts, R Jirgens, R 
Dāle,'j. Students, R Zālīte, A 
Dauge, N. VTķsniņš, T. Celms, R 
Jurevičs, E. Snore, L Sulcs, R 
Lejiņš, J. Silins, A Janeks, M. 
Nusbergers, E. Dīls, S. Kolbu-
ševskis u. c. Daži atkārtoti ko
mandēti ar KF līdzekļiem Ko
mandējumu maršrutos ietilpa zi
nātniskā pētniecība Vācijā, Fran
cijā, Čehoslovākijā, Beļģijā, 
Šveicē, Grieķijā, Austrijā, Dānijā, 
Itālijā u. c. 

Studentu skaits filozofijas no
daļā, pēc prof R Jureviča snieg
tajiem datiem no 1919. gada ru
dens līdz 1924. gada rudenim 
pieauga no 28 līdz 103 kopā ar 
hospitantiem un brivklausītā-
jiem. Hospitantu uzņemšana 
pārtraukta 1922. gada rudeni 
Sakumā fakultātē uzņēma ari vi
dusskolu nepabeigušu jaunatni. 
Filozofijas nodaļā uzņēma ari 
brivklausītājus. Uzņemšanas no

teikumos bija paredzēts rak
stisks un mutisks eksāmens lat
viešu valodā, ar 1921./1922. m 
g. pieļaujot latgaliešu dialektu. 

(1901, dz. FJtermane), Gus
tavs Jurevičs, Moiše Lats (1904), 
Jānis Šiliņš (1896), Kamflla 
Sūlmane 

"Uz buržuāziskās filozofiskās domas 
attīstību savu ietekmi atstāja plašāku pro
fesionāli filozofisko, vietējo akadēmisko 
kadru veidošanās, kuri sāka risināt ideā
listiskās filozofijas jautājumus jau teorētiski 
profesionālā līmenī." - P. Laižāns 

Stingras bija latīņu valodas eksā
mena prasības, atbrīvojot no ek
sāmena tikai klasisko ģimnāziju 
absolventus. Semestra beigās bi
ja jākārto konkursa pārbaudīju
mi. Atzīmes 1932. gadā unificēja 
ar "ieskaitīts" semināriem un 
praktiskajiem darbiem Iestājek
sāmenus neizturējušo vidū bija 
daudz minoritāšu valsts vidus
skolu abiturienta Jauno valodu 
zināšanas studentiem bija vājas, 
sevišķi slikti viņi prata franča pa
maz ari angļu valodu. Universi
tātē 1936. gadā mēģināja ieviest 
un izlases veidā ari izmēģināja 
prof J. Kauliņa projektu par inte
liģences pārbaudi Studenti un 
mācības spēki zināšanas varēja 
papildināt fakultātes bibliotēkā, 
ko 1938./1939.ak g. veidoja 53 
038 sējumi literatūras dažādās 
valodās. Fakultātei savu bibliotē
ku -1671 grāmatu 1938. gadā dā
vināja prof E Zālīte. Kopējais 
grāmatu dāvinātāju skaits bija 
pāri 30. Tieši speciālu bibliotēku 
pastāvēšana pie fakultātēm Uni
versitātes sākumposmā bija vis
praktiskākā. 

Nozīmīga bija ari Eksperi
mentālās psiholoģijas institūta 
darbība, kas 1923./ 1924. m g, 
iesākās kā kabineta iekārtošana 
pie psiholoģijas katedras. Otrs 
institūta darbības posms datēts 
ar 1927./ 1928. m g, kad kabi
nets prof V. Frosta vadībā jau bi
ja iekārtots un darbojas. Par 
Eksperimentālās psiholoģijas in
stitūtu tas pārorganizēts 1938./ 
1939. m g. Institūtu vadīja prof 
R Dāle. Eksperimentālās psiho
loģijas institūtā ar panākumiem 
strādāja ari M. Liepiņa, A 
Stūrītis un R Drillis. 

Filozofijas nodalu no 1924. 
līdz 1944. gadam beidza šādas 
personas (iekavās minēts dzim
šanas gads): 

1924. - Jūlijs Students (1898); 
1925.- Žanis Karisons (1899); 
1926. - Jānis Bundulis (1899); 
1927. - Austra Kārkliņa (1895, 

dz. Zivtiņa), Zigrīda Grikŗnane 
(1902, dz Skrēbere ), Ženija 
Peņģerota 

(1898, dz. Sūna), Aina Pūtina 
(1902), Otto (Atis) Rolavs 
(1897), Ludvigs Viks (1895); 

1928. - Kāriis Kraulinš (1904), 
Anita Skreija (1901, dz. Luse), 
Alfrēds Žukovskis (1899); 

1929. - Gustavs Celmiņš 
(1899), Kāriis Celms (1904), Al
berts Cīrulis (1902), Paulīne 
Hofinane 

(1902), Fricis Ziemelis 
(1901); 

1930. - Ernests Anševics 
(1899), Eduards Adamsons 
(1906), Kāriis Lazdiņš (1901), 
Pēteris Lejiņš 

(1909), ' Olga Lielmane 
(1897); 

1931. - Paulīne Dzērve 
(1898), Nora Purmale (1900), 
Rihards Rudzītis (1898), Lotārs 
šulcs 

(1904), Paulis Vīlips (1901); 
1932. - Emma Kuple (1895), 

Elfrīda Lauva (1896), Arturs Sik-
tars (1903), Andrejs Stūrītis 
(1905), Edmunds Šmhs (1902), 
Elfrīda Švalbe (1904), Kāriis Za
riņš (1902); 

1933. - Milda Bernupe, Anna 
Dreimane (1900), Voldemārs 
Kancāns (1905); 

1934. - Nīna Bondere (1901); 
1935. - Edīte Kundrata 

(1905), Jānis Vitinš (1896); 
1936.-[...?]Vītolinš; 
1937. - Nikolajs Balodis 

(1901), Elfrīda Bosa (1903); 
1938. - Gothardīne Klāra Cau-

ne (1901, dz. Jansone), Kārlis 
Freinbergs (1884), Jānis 
Grinvaids [?], Alfrēds Zemitāns 
(1901); 

1939. - Pēteris Akots (1904), 
Ktementīne Balode (1910, dz. 
Strazda), [...?] Nuroks [?], Mar
grieta Vanaga (1911); 

1940. - Milda Kiršteine 
(1909), [varbūt ari 1941.] Mihali-
na Maculeviča (1908); 

1941. - Skaidrīte Kritiņa (dz. 
Branta); 

1942. - Antons Bārda (1891), 
Ērika Hermīne Cīrule (1911), 
Roberts Sūngailis (1878), Se-
verins Teodors Vilsons (1912), 
Herberts Jānis Zālītis (1913); 

1943. - Roberts Drelnieks, 
Pēteris Roberts Rasa (1907); 

1944. - Vilma Greble (1906), 
Elfrīda Valentīna Petersone 
(1911). 

Iespējams kāds no absolven
tiem nav ari pieminēts, jo nav datu. 

Daudzus filozofijas nodaļas 
absolventus prof. R Jurevičs 
minējis "Pārskatā par latviešu fi
lozofisko domu" (1937). Citi 
publicējušies vēlāk 

DACE MORICA, 
LVU 1976. gada absolvente 

R S. Raksta sagatavošanā iz
mantoti Latvijas Valsts Vēstures 
arhīva dokumenti. 
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atceramies 

Neaizmirstamās dienas ārstu profesionālajā mūžā 
M edicīnas klasiķi 

( a k a d ē m i ķ i s , 
ķirurgs, medicīnas 
vēsturnieks Pauls 

Stradiņš un ari citi) topošajiem 
un praktizējošajiem ārstiem at
gādināja; "Medicīna ir māksla, 
ẑinātne un amats." Vairākiem 

medicīnas studentiem un ār
stiem šī diena un vārdi palikuši 
neaizmirstami, kad profesori 
viņus ievadīja medicīnā. Laika 
gaitā medicīnas jēdziena saturu 
varētu papildināt - piekrītot pa
teiktajam, medicīnai pievienojas 
krietna ierēdniecības piedeva ar 
ekonomikas un jurisprudences 
elementiem, piemēram, dato
riem, optimizācijas metodēm 
naudas sadalē, konkurenci un 
peļņu, kā ari medicīnas privāt
praksi, kas darbībā bieži vien 
pārspēj valsts medicīna 

Nesen atzīmējām pasaulei 
nozīmīgo Ziemassvētku kauju 
Tireļpurvā 85. gadadienu, kad 
ārsti dienēja Krievijas impērijas 
armijā Latviešu strēlnieku pul
kos. Tērbatas (Tartu) universi
tātes (TU) privātdocents, Kara 
medicīnas akadēmijas Pēter
burgā absolvents Dr. med. Pēte
ris Sniķers atcerējās, ka 1916. 
gada 20. decembri (pēc vecā sti
la) viņa dzīvoklī Rīgā ieradās Ap
vienoto latviešu strēlnieku divu 
brigāžu komandieris - ģenerālis 
Andrejs Auzāns (dzimis 1871. 
gadā Pļaviņu pagastā; miris 
1953. gadā Anglijā) un ģenerālis 
Augusts Ernests Misiņš (dzi
mis 1863. gadā Annenieku pa
gastā; miris 1940. gadā Rīgas 
Kara slimnīcā). E Sniķers no 
1916. gada novembra dienēja 2. 
latviešu strēlnieku brigādē par 
ārstu Tērbatā, vienlaicīgi TU 
studentiem lasīja lekcijas par 
ādas un venēriskajām slimībām. 
No ģenerāļiem ārsts pulkvedis 
R Sniķers saņēma uzdevumu: 2. 
latviešu strēlnieku brigādes ka
ravīriem organizēt medicīnisko 
aprūpi un atvērt pārsiešanas 
punktu, jo Ziemassvētkos Krie
vijas armija uzbruks Vācijas 
bruņotajiem spēkiem P Sni-
ķera un TU absolventā, Kara 
medicīnas akadēmijas Pēter
burgā medicīnas doktora un ār
sta pulkveža Jēkaba Bērziņa 
(dzimis 1873. gadā Liepājā; mi
ris 1935. gadā Liepājā) darbību 
kaujās aprakstījām agrāk ("UA" 
Nr. 10, 2001). Šoreiz in
formēsim lasītājus par citiem ār
stiem militārmediķiem Kara ār
sta ikdienu atspoguļoja latviešu 
rakstnieks Aleksandrs Grīns 
("Dvēseļu putenis", Rīga, 1989, 
505 lpp.). Jaunākā ārsta pienā
kumus strēlnieku rindās pildīja 
Aleksandrs Mežciems, kurš 
studēja medicīnu TU. 1914. ga
dā viņš iestājās dienestā 1. Sar
kanā Krusta pārsiešanas pun
ktā, vēlāk - Sarkanā Krusta re
zervē. Viņš dienēja Krievijas ar
mijas 30. divīzijā, kas pārtapa 
par 4. Vidzemes latviešu 
strēlnieku bataljonu (vēlāk pul
ku). Rakstnieka vīzija par kauju 
pie Ložmetējkalna un ārsta ik

dienu 1917. gada 12. janvāri ir 
šāda: Tur nāk no kalna puses 
cilvēks, bez baiļu brizdams iek
šā Tiretourvā. Tas jaunais vid
zemnieku pulka ārsts, kas sim
tus ievainotos šodien izlaidis 
caur savām spalvainajām ro
kām No kalna sāniem ievirzījās 
gabaliņu purvā vidzemnieku 
pārsiešanas punkts, un ārsts ir 
strādājis no rīta tumsas līdz pat 
nakts tumsai, laizdams no mu
tes pīpes dūmu mutuļus un uz
mundrinošus vārdus tiem ievai
notiem, kas vēl dzīvos, un no 
purva izvestajiem mirējiem 

Sanitāri un feldšeri, Bdz nāvei 
gurusi, sāk turpat asiņainā snie
gā noberzt asinīm kaltušās ro
kas, bet ārsts pūš vēl lielākus 
dūmu mutuļus no savas pīpes 
un skatās prom uz to pusi, kur 
sniegā vēl var manīt sakritušas 

atlasīja ārstus, kas vēlējās spe
cializēties traumatoloģijā, un 
palīdzēja viņiem papudināties ār
zemēs, sevišķi Vīnē. Ar apbrīno
jamu pacietību Dr. Mežciems, 
kas bija slavens ar savām asa
jām un īsajām atbildēm, bruģēja 
ceļu traumatoloģijai Latvijā. Vā
cu okupācijas laikā viņš strādāja 
par ārstu Dzelzceļa virsvaldē. 
Bēgļu gaitās Vācijā bija doktors, 
strādādams medicīnisko darbu, 
pelnīja ģimenei iztika 1947. ga
dā ģimene izceļoja uz Lielbritā
niju, kur medicīniskajā darbā 
doktors iekļauties nespēja 
Enerģisko un stalto vīru ar glu
di skūto galvu skāra trieka Liel
britānijā A Mežciems dzīvoja 
Brimingernā, bija aktīvs saim
nieciskajos darbos. Miris 1960. 
gada 3. maijā, apbedīts Bruk-
vūdas kapos. 

Nesen atzīmējām pasaulei nozīmīgo Zie
massvētku kauju Tireļpurvā 85. gadadie
nu, kad ārsti dienēja Krievijas impērijas 
armijā Latviešu strēlnieku pulkos 

karotāju rindas. Visiem pie ku
riem tas noliecas, ir stiklainas 
acis un pelēkzūganas sejas, un 
palīdzību te nelūdz vairs nevie
na balss. 

Ārsts atsēžas uz sniega 
valnīša aiz kura sakrituši četri 
mīnas sadragāti līķi, īgni 
rūkdams, piebāž no jauna pīpi, 
meklē sērkociņus un iesāk 
smēķēt- un piepeši kaut kas nik
ni aizspindz tam gar galvu. Ārsts 
gausi ceļas kājās, sāk iet atpakaļ, 
un vācu sargu lodes viņu pavada 
līdz pašam Ložmetēju kalnam 
spīdzinādamas pakaļ tā pīpes 
laistiem dūmiem" 

Kaujas lauka ārsta ikdienu at
spoguļoja latviešu valodas meis
tars. Nežēlīgās un skarbās kau
jas ikdienas ainas izjūtu vēl pa
dziļinātu citi mākslas veidi -
mūzika, tēlniecība, glezniecība, 
kinoutt 

Vēl daži vārdi par Lāčplēša 
Kara ordeņa (LKo) kavaliera 
Dr. A Mežciema dzīves svāstu. 
Dienot Ziemeļkrievijas armijas 
flotē, viņš tika komandēts uz 
Franciju un strādājis Francijas 
armijas lazaretē Sērburā, pie
dalījās darbā Miera konferencē 
Parīzē. Pēc Latvijas Ārlietu mi
nistrijas aicinājuma A Mež
ciems uzņēmās Latvijas armijas 
apgādi ar medikamentiem No 
Londonas 1919. gadā ieradās 
Liepājā, kļuva par ārstu Sarkanā 
Krusta Liepājas lazaretē. Viņš 
brīvprātīgi iestājās Studentu ro
tā (kareivis). 1920. gada 1. de
cembri kļuva par LU ķirurģis
kās propedeitikas klīnikas asis
tentu Rīgas 1. slimnīcā. Ārsts 
pulkvedis-leitants A Mežciems 
atvaļinājās no armijas 1921. ga
da 1. aprīlī. Sākot praktisko dar
bu un privātpraksi, 1927. gadā 
Dr. A Mežciems izveidoja nelie
lu, bet vēlāk modernu un plašu 
ambulatoru iestādi Viņš rūpīgi 

Kara ārsts Mežciems veica 
varoņdarbu, pārkāpjot regla
mentā noteikto kārtibu - pēc pa
ša iniciatīvas dislocēja pārsieša
nas punktu (400 soļus tālāk ne
kā norādīts pavēlē). Taču to jau
nākais pulka ārsts izdarīja 
sirdsgudribas motīvu pamudi
nāts, lai pasargātu karavīrus no 
nosalšanas un vācu gūsta Mili 
tārmedicīnas eksperts ārsta 
rīcībā kļūdu nesaskatīja un ietei
ca Dr. A Mežciemu apbalvot ar 
LKo. 

Atcerēsimies LU MF absol
ventu, to kara ārstu varoņdar
bus, kuri dienēja Vācijas armijā. 
Leģendārā profesora Jāņa Slai
diņa dzīves gājums jau ir iz
smeļoši atspoguļots ("Diena", 
2000., 29. jūnijs). 

Pēc ārsta diploma saņemša
nas LU 1944. gada pavasari jau
nais ārsts tika mobilizēts Vācijas 
armijā un devās uz fronti Lat
galē. Ievainojums, evakuācija uz 
rietumiem un kara dramatiska
jā izskaņā viņš kopā ar 15. divīzi
jas latviešu leģionāriem pie Dan-
cigas nokļuva aplenkuma Latvi
jas armijas virsnieks un Vācijas 
armijas ārsts leitnants realizēja 
savu pilsonisko misiju - mēģinā
ja glābt latviešu leģionārus no 
Sarkanās armijas gūsta Ar lat
viešu kuģa kapteiņa atbalstu, 
pārkāpjot Vācijas armijas regla
mentu, organizēja nelegālu tran
sportu, lai 167 latviešu bataljona 
karavīri no Vācijas nokļūtu 
Zviedrijā Diemžēl jau 1946. ga
da 25. janvāri Zviedrija viņus iz
deva uzvarētājiem - PSRS. Ar 
profesora R Strādina atbalstu 
ķirurgs J. Slaidiņš atgriezās pro
fesora ķirurģijas klīnikā un strā
dāja kopā ar bijušajiem leģionā
riem - Ēvaldu Ezerieti (Jēgers), 
Džūkstes Ziemassvētku kauju 
ķirurgu Eduardu Smilteņu (dzi
mis 1918. gadā, miris 1992. gadā 

Rīgā), kurš no 1940. gada līdz 
mobilizēšanai kā volontieris dar
bojās profesora R Strādina klīni
kā, Aleksandru Marovsid, Uldi 
Ojāru Aleksi un citiem Par savu 
izvēli ķirurgu komplektēšanā 
profesors R Stradiņš no padom
ju funkcionāriem vairākkārt sa
ņēma pārmetumus un ne
labvēļu agresivitāti. Par savas 
valsts funkcionāru 1946. gada 
kļūdām J. Slaidiņam personīgi 
atvainojās Zviedrijas karalis ("Zi
nātnes Vēstnesis", Nr. 14, 
2002.). Akadēmiķa Paula Strā
dina audzēkņa profesora Jāņa 
Slaidiņa vārds ir ierakstīts Latvi
jas vēsturē. 

Raksta autors bija ķirurģijas 
profesora Jāņa Slaidiņa skol
nieks, pēcāk konfilistrs. Studen
ta skatījumā J. Slaidiņa stājā 
vienmēr bija saskatāma virsnie
ka sakārtotība tērpā un uzvedī
bā, ķirurģisku problēmu risinā
šanā studenti no docētāja 
dzirdēja raitu un vienkāršu stās
tījumu. Kolēģes studentes J. 
Slaidinu, maigi sakot, ļoti cienīja 
un nebija pret viņu vienaldzīgas 
- dievināja viņa eleganci un visas 
bija viņā iemīlējušās. Medicīnas 
studentam A Miltiņam skolo
tājs iemācīja daudz manipulāci
ju, piemēram, intraarteriālo 
ārstniecības līdzekļu ievadīšana 
- "karstā šprice" momentā deva 
terapeitisku efektu. Savā ārsta 
praksē J. Slaidiņš šo manipulāci
ju bieži izmantoja Viņš un do
cents E. Smikens bija to docētā
ju skaitā, kuri mācīja praktiskās 
metodes, piemēram metro un 
cistoskopiju, un deva vērtīgus 

asistentu profesora R Strādina 
ķirurģijas ldīnikā Profesora 
vadībā darbs turpinājās līdz 
1943. gada maijam kad viņu 
mobilizēja vācu armijas Latvie
šu leģionā (19. divīzija). Frontē 
Volhovas purva kaujās ārsts leit
nants A Marovskis divīzijā vadī
ja Galveno pārsiešanas punktu. 
Niknajās kaujās ķirurga gud
rība un prasme glāba ne viena 
vien jaunekļa dzīvību. Aprūpēti 
tika visi ievainotie karavīri no
teiktajā secībā - pirmie vācieši 
pēc viņiem - latvieši un pēdējā 
kārtā - krievi, jo medicīniskā 
palīdzība jāsniedz ari ienaidnie
ka ievainotajiem karavīriem 19. 
divīzijas dislocētās pozīcijas kā
dā kaujas uzlidojumā apšaudīja 
franču lidotāju eskadriļa Kādā 
mājā bija izvietota Dr. Marovska 
operācijas zāle. Lādiņi aizdedzi
nāja mājas jumtu, taču ķirurgs 
turpināja operēt Kad viņš ar 
palīgiem no degošās ēkas izne
sa pēdējo izoperēto ievainoto, 
jumts iegruva Šo skatu redzēja 
vācu karavīri - dzelzskrustniekL 
(Kāds no viņiem iespējams bija 
dižciltīgās kārtas - grāfs vai ba
rons, jo vina krustā bija ie
montēts briljanta akmens). Vā
cijas armijas augstākais vir
snieks savu apbalvojumu ar bril
jantu piestiprināja ķirurga A 
Marovska mundierim Rituālu 
pavadīja vārdi "Par šo varonību 
kad saņemsi savējo krustu, 
manējo atdod, ja palikšu dzīvs." 
Piedzīvoto ilgus gadus noklusē
ja taču ari vēlāk Dr. A Marov
skis to nenopularizēja Tuvākie 
konfilistri ķirurga dzīves ainiņas 

"Kodā mājā bija izvietota Dr. Marovska 
operācijas zāle. Lādiņi aizdedzināja mā
jas jumtu, taču ķirurgs turpināja operēt. 
Kad viņš ar palīgiem no degošās ēkas iz
nesa pēdējo izoperēto ievainoto, jumts 
iegruva.." 

padomus uroloģijā, ko izmanto
ja A Miltiņš veneroloģijas 
problēmu risināšanā. 

Ķirurga Aleksandra Marov
ska bērnība un jaunības dienas 
saistītas ar Valmieras un Cēsu 
novadu. 1933. gadā viņš pabei
dza Bērzaines ģimnāziju un ie
stājās LU MF, 1935. gadā kļuva 
par studentu korporācijas Fr. 
Metropolitana fuksi un vēlāk -
par ģenerāļa, profesora un me
cenāta R Sniķera un profesora R 
Strādina konfilistru. Gudrību un 
māku ķirurģijā A Marovskis 
apguva profesora R Strādina 
klīnikā un ar sava šefa gādību 
papildinājās Ungārijas Onko
loģijas institūtā, r&rporācijā jau
nais bursis guva plašu ieskatu 
par brīvās Latvijas valstiskajām 
norisēm Ar savu darbu onko
loģijā medicīnas students 1938. 
gadā piedalījās LU zinātnisko 
darbu konkursā, kur godam no
pelnīja Zelta balvu. Jau 1939. ga
dā A Marovskis strādāja par 

atspoguļoja Fr. Metropolitana 
internajā izdevumā (Nr. 37, 
Rīga, 1997), autori rakstnieks 
A Migla un arhitektūras profe
sors J. O. Trušiņš. Par A Ma
rovska gaitām Latviešu leģionā 
dažas epizodes pastāstīja ari pro
fesors Jānis Slaidiņš. 

Sniegtais materiāls par neaiz
mirstamajām dienām ārstu ka
ravīru mūžos iezīmē kaut ko tā
du, ko nevar iegūt tikai profesio
nālā darbā un ikdienas dzīves 
vidē. Nozīmīga vieta ir autori
tātēm un skolotājiem, taču 
minētie materiāli liecina ka 
bieži vien ārsta lēmuma pieņem 
šanā izšķirošā nozīme ir goda
prātam sirdsgudribai un devī
zei "Par godu, par draugu, par 
tēvzemi". 

Rakstu sagatavojis 
Fr. Metropolitana filistrs, ārrindas 

ārsts virsleitnants, profesors 
ALFRĒDS MILTIŅŠ 
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konference 

Mēs tev palīdzēsim, bērns! 
< 7. lpp. 

sniedz astoņi skolas asistenti. 
Skolas telpas ir piemērotas 
bērniem ar kustību traucēju
miem, ir ari telpas rehabilitāci
jai. Lielāka daļa skolēnu ir 
pilnīgi atkarīgi no datora kā 
mācību līdzekļa, jau pirms viņi 
nonāk šajā skolā. 

Zviedru kolēģu darba 
mērķis ir izveidot jaunus peda
goģiskos kontaktus starp skolo
tājiem un skolēniem ar funkcio
nāliem traucējumiem 

Brücke Ostergärdsscholan fi
nansē vietējā pašvaldība 

Par savu darbu Tallinas Spe
ciālajā skolā bērniem ar garīgās 
attīstības traucējumiem stāstīja 
igauņu kolēģi. Viņu skolas 
mērķis ir bērnu sociālā adaptā
cija un socializācija audzināša
na kolektīvā. Ļoti svarīga bērnu 
atveseļošanā ir agrīna viņu 
slimību diagnosticēšana. Bēr
niem ir valodas attīstības traucē
jumi, logopēdiskas problēmas, 
autisms, cerebrālā trieka, epi
lepsija, dažādas hroniskas slimī
bas. Skolā ļoti bieži tiek rīkoti 
koncerti, Sporta dienas. Tas 

attīsta bērnus gan fiziski, gan 
garīgi. 

Lietuvas kolēģi pastāstīja, 
kā darbojas 1991. gadā Viļņā iz
veidotais Bērna attīstības 
centrs. Tā ir pakalpojumu 
sistēma, kas radīta uz sabiedris
kiem pamatiem un kuras ietva
ros palīdzību saņem pirmssko
las vecuma bērni Centrā ārstē, 
reabilitē un māca bērnus, ku
riem ir attīstības traucējumi Ta
jā strādā interdisciplināra ko
manda - ārsti, sociālie pediatri, 
sociālie darbinieki, psihologi, 
speciālie pedagogi, logopēdi Ir 
ari psihiatrijas programma, kas 
sniedz palīdzību bērniem, kuri 
cietuši no emocionālas vai fizis
kas vardarbības. Centra mērķi 
ir agrīna diagnostika, stimulāci
ja, prevenrija Ļoti svarīga ir ve
cāku izglītošana. 

Par LU Medicīnas fakultātes 
Sociālās pediatrijas centra 
darbību pastāstīja tā direktors, 
LU docents Valdis Folkma-
nis. Centrā tiek veikts plašs 
akadēmiskais darbs - studentu 
apmācība sociālajā pedagoģijā, 
kā ari organizēti Montesori at
veseļojošās pedagoģijas kursi. 

Pateicoties šai darbībai dažādos 
Latvijas reģionos, ir izveidoju
šies vairāki sociālās pediatrijas 
centri: Jelgavā, Valmierā, Rūjie
nā, Limbažos, Rīgā (Rīgas 84. 
vidusskolā). Medicīnisku, peda
goģisku un psiholoģisku centra 
palīdzību saņem bērni no vi
siem Latvijas reģioniem Dar
bības princips ir agrīna veselī
bas diagnostika, kam seko tera
pija Ļoti svarīga ir vides orga

nizēšana bērna atveseļošanai 
Tā sevī ietver darbu ar ģimeni 
un bērnudārzu vai skolu peda
gogiem Diemžēl šajā darbā at
balsts no valsts nav pārāk liels. 
Viens no svarīgākajiem uzdevu
miem šobrīd ir šo reģionālo 
centru attīstība visā Latvijā, 
"tīkla" veidošana un kopīgā sa
darbība Kā atzīmēja ārsts Val
dis Folkmanis, ir ļoti svarīgi 
attīstīt sociālās pediatrijas aktivi

tātes Latvijā, apmācot cilvēkus 
darbam ar bērniem, kuriem ir 
īpašas vajadzības. Lai šādu 
darbību praktiski realizētu, ne
pieciešams darbs komandā -
gan Latvijā, gan Baltijā, gan Zie
meļvalstu starpa Tādēļ ir tik 
būtiski veidot kopējās sa
darbības projektus. 

Sociālās pediatrijas centra di
rektors Valdis Folkmanis teica 
"Mūsu mērķis ir bērna attīstība 

atveseļošana un integrēšana 
skolā. Ja skola nav sagatavota 
bērna integrācijai, nav ieinte
resēta tās adrnmistrācija nav 
gatavi pedagogi, tad bērnu ar 
speciālajām vajadzībām neak
ceptē ari citi skolēni un integrā
cijas process ir neveiksmīgs. 
Tādēļ ļoti svarīga ir pedagogu 
un adrniiustrācijas informēšana 
un izglītošana kā ari darbs ar 
vecākiem Bēdīgi, ja vecāki ne

var bērnu mīlēt ar visām viņa 
problēmām Ja gribam bērnu 
integrēt, viņš ir jāmīl un jā
pieņem ar visu viņa problēmu. 
Tad ir iespējama laba reabilitē-
šana un integrācija Sākumā ir 
lietderīgi veikt bērna individuā
lo terapiju. Nākamais solis ir te
rapeitisks darbs ar bērniem ma
zās grupās. Viņi apgūst valodu, 
matemātiku, ari komunikāciju. 
Tikai tad seko bērna integrēša
na lielajā grupā - bērnudārzā vai 
skolā, kur viņam ir iespēja sevi 
realizēt, frontālajā nodarbībā 
veiksmīgi strādājot kopā ar ci
tiem skolēniem" 

Uzrunas nobeigumā V. Folk
manis atzina ka visi cilvēki ir 
vienādi vajadzīgi un vērtīgi. 
Viņš teica "Mēs - pedagogi un 
ārsti - esam bērniem nevis otrā
di. Mēs vēlamies palīdzēt 
bērniem" 

Konferences noslēgumā iz
skanēja atzina, ka šī bija 
brīnišķīga dalīšanās pieredzē, 
pārdomās un ka šī noteikti 
nebūs pēdējā tikšanās reize. 

Konferencē piedalījusies 
MĀRA SADOVSKA 

"Ir jāredz katra bērna stipras puses, ne tikai 
problēmas, un jāvadās pēc tā, kas vajadzīgs 
bērnam.." 

"Dziesmuvara", Latvijas 
Universitātes studentu bied
rība sabiedriskā organizācija 

Reģistrācijas Nr. 
000805492. LR Finansu minis
trijas atļauja saņemt ziedoju
mus Nr. 45 

ZIEDOJUMU PĀRSKATS 
par 2001. gadu 

Mērvienība Ls 
I. Atlikums pārskata gada 

sākumā-
II. Pārskata gadā saņemto 

ziedojumu kopsumma 3164,21 
No tiem: Ārvalstu juridis

kās personas 1369,29 
No tām: "Dziesmuvaras" 

Latviešu mūzikas fonds (ASV) 
115,29 

A. Okolo-Kulaka fonds 
(ASV) 1254,-

Fiziskas personas (reziden
ti) 662,38 

Fiziskas personas (nerezi
denti) 1054,66 

Anonīmi (nezināmi) ziedo
tāji 77,88 

HJ. Ziedojumu izlietojuma 
kopsumma 1961,61 

No tiem: Izdevumi statūtos 
paredzēto mērķu un uzdevu
mu veikšanai lol5,37 

(atribūtika notis, koncerta 
sarīkošana u. c.) 

Administratīvie un saimnie
ciskās darbības izdevumi 
346,24 

(kancelejas, pasta un tran
sporta izdevumi, ziedi, vainagi 
u. c.) 

IV. Ziedojumu atlikums pār
skata gada beigās 1202,60 

Biedrības priekšniece 
A N E T E MALĒJA 

re, ka 

Ko stāsta rokraksts 
Pēc mūsu rokraksta visai 
daudz var pateikt gan par 
mūsu raksturu, gan no
skaņojumu, pat veselības 
stāvokli. 

Ko norāda burtu izmērs? 
Tas nozīmē mūsu domu plašu
mu, pašpaļāvību. Tie, kuri ļauj 
sev brīvību domā, tāpat ari rak
sta - plašs rokraksts, lieli burti. 
Parasti tas nozīmē plašas inte
reses, sabiedriskumu, tieksmi 
pēc piedzīvojumiem. 

Tie, kuru rokraksts ir 
smalks, ir konservatīvāki, vai
rāk sevi ierobežo. 

Visbiežāk sastopams vidēja 
izmēra rokraksts, bet tas nebūt 
nenozīmē, ka tā ir vidusmēra 
parasta saprotama personība 

Smalka raksta īpašnieki 
bieži koncentrējas uz detaļām, 
un izklaides viņiem nešķiet 
būtiskas. Nereti sie cilvēki ir zi
nātnieki, grāmatveži, kuri 
pilnībā nodevušies darbam, un 
sociālie kontakti viņiem nav 
pirmajā vietā. Smalks rok
raksts ir domas un uzvedības 
koncentrācijas liecība. Šie 
cilvēki tiecas visā būt perfekti, 
bet, uz visu raugoties detalizē
ti, var zaudēt kopainas iespai
du. Koncentrējoties uz kaut ko 
vienu, viņi nemēdz pievērst uz
manību nekam citam. 

Tie, kuru rokraksts ir grūti 
salasāms, visticamāk, zemap
ziņā baidās tikt saprasti. Šāds 
rokraksts var liecināt ari par 
bailēm. 

Tie, kuru rokraksts lielāks 
par vidējo, parasti ir vieglāk iz
protami, atklātāki, pretimnāko
šāki nekā smalka rokraksta 
īpašnieki. Ari uzspiedienam ir 
nozīme. Ja tas ir spēcīgs, tad 
vismaz tobrīd šim cilvēkam 
netrūkst pašpaļāvības. 

īpaši lieli burti rokrakstā 
var liecināt par tendenci uz 
ekstrēmu uzvedību, reizēm 
īpašu egoismu. Šie cilvēki pa
rasti nevēlas būt nopietni 
saistīti ne ar ko un ne ar vienu. 
Vairākumā gadījumu liela rok
raksta īpašnieks ir vairāk vai 
mazāk agresīvs. 

Tas, kurš pasvītro savu pa
rakstu un parakstās brīvi un 
plaši, gandrīz noteikti ir apmie
rināts ar saviem sasniegu
miem, un pašapziņas trūkumu 
šim cilvēkam nevarētu pie
dēvēt 

Dažiem rokrakstiem rak
sturīgi, ka burtu izmērs no lie
lākiem pakāpeniski samazinās. 
Tas varētu liecināt par diplo
māta spējām, par to, ka cilvēks 
var pielāgoties citiem. Pastāv 
uzskats, ka tie, kuru rokraksts 
pakāpeniski palielinās, ir neuz
ticami, nespēj īsti glabāt 
noslēpumu. 

Ja rokrakstā ir dažāda 
izmēra burti, tas varētu liecināt 
par nestabilu personību. Ie
spējams, ka šim cilvēkam ir 
īpaši labila nervu sistēma 

Par personību liecina ari 
rokraksta slīpums. Ja burti tie

cas atpakaļ, tas liecina, ka 
cilvēks apspiež savas emocijas, 
ja tie stipri noliekušie pa labi, 
cilvēks ir emocionāli nestabils, 
impulsīvs. Vertikāls rokraksts 
liecina par vairāk prāta nevis 
emociju cilvēku. Jo vairāk bur
ti noliekušies pa labi, jo vairāk 
cilvēkā prāta intelekta nekon
trolētu kaislību, kam viņš ļauj 
vaļu. Burti, kas stipri tiecas at
pakaļ, nozīmē bailes. Slīpums 
pa labi - emocijas, kaislības, pa 
kreisi - aizdomīgums, nedrošī
ba 

Ne vienmēr rokraksts, kas 
tiecas pa labi, liecina par 
dziļiem pārdzīvojumiem, drī

zāk tās ir ekstrēmas emo
ciju izpausmes, cilvēks 
bieži "nedomā ar galvu", 
bet Ļaujas jūtām 

Kā īsti ir ar tiem, kuru 
rokraksts tiecas atpakaļ? 
Viņi, protams, ir spējīgi 
dziļi just, vienīgi ir 
grūtības to izpaust Ie
spējams, šie cilvēki ir 
diezgan runīgi un, daudz 
runājot mēģina slēpt sa
vu nedrošību un šaubas. 
Viņiem runāšana ne
nozīmē teikt tieši to, ko 
domā. 

Reizēm burti rokrak
stā tiecas uz visām 
pusēm, tātad ari šis cil
vēks var būt ļoti dažāds. 
No vienas puses, tas no
rāda uz iespēju mainīties, 
no citas, liecina par zinā

mu emocionālu nestabilitāti. 
Bieži viņi ir neuzticami un ne
prognozējami. 

Rokrakstu ļoti ietekmē ga
rastāvoklis un citi apstākļi, vie
nam cilvēkam var būt būtiskas 
rokraksta izmaiņas. 

Tas, protams, nav viss par 
rokrakstu. Ir zinātne, kas to 
pēta - grafoloģija Transporta 
līdzeklī rakstītajam vienmēr 
būs lēkājoši burti - nesatrau
cies, tas nenozīmē, ka esi 
histērisks vai neuzticams... 

Tulkojusi ANDA LĀSE 
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- 4 es rakstu 
Oda pavasarim 

V akar lielajā vāzē sāka 
plaukt kailie zari, ko 
Tu atnesi no pilsētas 
parka, kad krita vēl 

sniegs. Vakar uz palodzes, slai
dās kājas šūpodama, sēdēja 
nebēdnīga migla un logā skalo
jas viņas putubaMe, plūstošie 
mati. 

Bet šorīt mums pretī, līksmi 
dudinādams, tikpat kā neska
rot zemi, nāca balodis un sau-
lesgaismas jūrā kusa un 
izplūda loga rāmji un sienas. 
Kusa skumjie un dusmīgie vār

di, pierēs izlīdzinājās bangojo
šie grumbu viļņi, un sejas 
kļuva tik gaišas un klusas kā 
rimta jūra, ko savās rokās lolo 
novakares gaisma 

Šodien Tavās acīs spo
guļojās no siltajām zemēm atli
dojoši putnu kāši un mākoņu 
putukrējuma svītas. Garām 
skriedams, mums matus jauca 
izpūrušais pavasara vējš, ar 
mīkstām leoparda ķepām skar
dams no ziemas miega 
smagnējos plakstus. 

Tumšie sniega mākoņi kā 

dusmīgs lapseņu bars drūzr "* 
11 iejās jau kaut kur tālu 
un nemaz negrasījās 
ties un atkal snigt. 

Šovakar mūsos dun kar*" 
stas, pavasara saviļņotas 
Sirdis sit spārnus kā ligzdās 
modusies gulbji. Ir sācies ci 
pavisam jauns, gaišāks 
par kuru straujāka un min 
sāka varbūt ir vienīgi upe, 
palo pāri ziedēšanas Ogās 
stingušām pļavām. 

IEVA JASINS 

kinokonkurss 

Laižam uz kino! 

"Slikts nāk ar gaidīšanu" -
tāds ir šis senais, jaukais tei
ciens, un jūs jau zināt - ja kas 
sliKts var notikt, tas ari notiks. 
Tā''ari šoreiz bēda "Baltie Ci-
nema" konkursa izskatā ir 
klāt. Un stāsts nebūs ne par ko 
citu kā par divām jaunām, 
(cik nu vairs jaunām) de
monstrēšanā esošām filmām. 

Ko jums izsaka vārdi "Mel
nais vanags notriekts'? Lai
kam jau neko daudz. Veiksmīgs 
sarkanādaiņa šāviens vai 
kārtējā kodētā "amīšu" operāci
ja Nekļūdīsies neviens, jo tā tas 
ari ir. Vēl viena Holivudas filma 
par karinu. Vecais labais sižets 
par drosmīgiem taisnības cīnītā
jiem pareizajā pusē un īstajā lai
kā. Labie amerikāņu karavīri 
dodas bīstamā uzdevumā, veic 
varoņdarbus, izglābj tos, kuri jā
izglābj, un saņem skatītāju ap 
lausus. 

Lai nedaudz pamainītu 
sižetu, varoni nelaimē nonāk no 
helikoptera Asinis šķīst, sliktie 
tiek šauti čupām, un sižeta ti
camības labad krīt ari kāds 
"savējais". Bet galvenais taču ir 
laimīgas beigas, un tādas ir. Nav 
vērts pat pieminēt aktierus un 
viņu varējumu, jo tam tāpat nav 
nozīmes. Filma no 4. marta tiek 
rādīta kinoteātri "Oskars". 

Par filmu "Smagi 
iemīlējies" faktiski tieši tāpat 
nav ko teikt Vismaz neko cerī
gu. Nezinu, kā ir ar amerikāņu 
psiholoģiju un izpratni (kaut kā
di zaudētāji!), bet ja tādas fil
mas taisa, gan jau kāds tās ari 
skatās. Labi, ka mūsu publika 
nav izaugusi līdz šim līmenim 
Savā būtībā tikpat salkans un 
banāls stāsts kā nupat redzētā 
"Gudrā blondīne". Mēģinājums 
iegalvot ka mīlestība dara aklu, 
protams, ir labs, taču, skatoties 
šo filmu, prātā nāk teiciens Tik 
daudz izdzert nevar". Un tas ir 
jāattiecina uz filmu vispār, ne ti
kai uz ekrānā redzamo. Jā, 
iespējams, ka mīlot cilvēks savu 
partneri un apkaimi redz citādi. 
Taču nemēģiniet iegalvot ka 
var nepamanīt divus liekus 
centnerus apdegušu seju un no 
bērnu šausmu grāmatām 
izlīdušus personāžus. Holivuda 
mums publiski nokrāpj tos pa
šus novecojušos 
ticamības mo
mentus un teic, 
ka var gan. Lai 
jau viņiem tiek! 
Personīgi mani 
šķebina pat ne-
nopērkot pop
kornu un koka-
kolu. Naudiņu 

varat tērēt kinoteātri "K Suns" 
no 1. marta 

Tas īsumā būtu jaukais, ko 
var pateikt par filmām. Un nu 
ari lieliska konkursa lieliskie 
jautājumi - nebūt ne tik cieti 
kā rieksts. 

1. Cik nēģeru var nošaut 
ASV specvienības karavīrs? 

a) normālā apgaismojumā 
aptuvena attiecība ir 1:50; 

b) līdz bezgalībai, padod tik 
patronas; 

c) nēģeri ir drosmīgi karotā
ji, un nekāda specvienība tos ne 
apturēs; 

d) atkal kaut kāds rasisms. 
2. Kā var notriekt melno va

nagu? 
a) aizvilināt līdz Papes gre-

dzenošanas stacijai, un tur jau 
vīri tiks galā; 

b) melnos vanagus neno
triec, viņi paši krīt kā pagales 
pie kājām; 

c) ar visparastāko akmeni, ti

kai samaksājot inspektoram so
danaudu; 

d) to jau var tikai karavīri ar 
speciāliem "pričendāļiem". 

3. Vai mīlestība dara aklu? 
a) jā, bet tikai Holivudas fil

mās; 
b) mīlestība dara stulbu, ne

vis aklu; 
c) džekus ar keramikas vai 

stikla acīm un baltu spieķi - ja 
4. Ko apprecēt labāk - resnu 

vai neglītu meiteni? 
a) parasti tas ir komplektā; 
b) tad jau labāk neprecēties 

vispār, 
c) bagātu un dumju uz nāves 

gultas. 
5. Kas tas par vārdu saliku

mu "smagi iemīlējies"? 
a) optimistiskā Holivudas 

utopija amerikāņu tautai; 
b) romantiskas mīlas stāsts 

ar laimīgām beigām; 
c) dokumentāla filma par 

dzīvi, kas pelna miljonus; 

d) klasiskais uzraksts uz ro
zā Valentindienas apsveiku
miem. 

6. Kas tas ir - melns, nu jau 
mazs, un, iespējams, rāpo pa ze
mi? 

a) nēģeris no specvienības; 
b) pēdējā laika jaunākais ar

mijas aviomodelis; 
c) nēģeris no specvienības 

aviomodelī. 
7. Bet kas ir mazs, melns un 

lido pa gaisu? 
a) nēģeris no specvienības, 

kas atradis mīnu. 
Nu re, beigas labas, viss 

labs. Ari šis konkursiņš pagai
dām beidzies. Par spīti nokodē
tajai e-pasta adresei kaut kādi 
nelieši pamanījušies atsūtīt at
bildes. Neko darīt rakstiet vēL 
Šoreiz adrese \rxxxspirts57@ya-
hoo.com xxx 
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Gribējās paveikt ko T-Ā-D-U! 

Inga Reča, 
laikraksta "Svētdienas Rīts" žurnāliste 

D ažos vārdos sakot - tas 
bija pasen. Tieši tik 
sen, lai sīkumi jau būtu 
aizmirsušies, bet pali

cis vien atmiņu nospiedums no 
maniem studiju gadiem, kuri 

iekrita tieši pārmaiņu laikā - pā
ris gadus abpus deviņdesmita
jiem Pirmajā kursā vēl mācījā
mies PSKP vēsturi, kuru toreiz 
pasniedza viens no mūslaiku 
Latvijas diplomātiskā korpusa 

pārstāvjiem Nīderlandē, Angli
jā utt. Kārlis Eihenbaums (īsu 
laiku ari LR ārlietu ministrs In
dulis Bērziņš), bet politekono
mijā mūsu kurss kādas stipri 
labēji noskaņotas dāmas (ne
maz neatceros viņas uzvārdu) 
vietā pieprasīja "kreiso no kreh 
sākajiem" - Ojāru Potreki. Jop
rojām esmu lepna par mūsu to
reizējo izvēli pašā Atmodas 
karstumā, jo Potreki bija zi
nošs un interesants pa
sniedzējs. Bet Kārli Streipu 
mēs stipri mīlējām - piektdie
nas bija vienīgās dienas nedēļā, 
kad skolu apmeklēja patiesam 
viss kurss. TV žurnālistikas 
pierakstu burtnīcu es, šķiet, 
vēl joprojām zinu no galvas. 

Toreiz dikti gribējās izdarīt 
KAUT KO TĀADU! Jaunības 
maksimālisms sita augstu vilni, 
un es izdomāju, ka gribu izvei
dot vienu "Padomju Studenta" -
tā toreiz vēl sauca "UA" - nu
muru no A līdz Z. Ja atmiņa 
mani neviļ, numura galvenā 
tēma bija "Kā tu šodien jūties?" 
Ar "tu" bija domāts toreizējais 

divdesmitgadnieks. Pierunāju 
numuram rakstīt ne tikai Uni
versitātes, bet ari Mākslas 
akadēmijas studentus un ne ti
kai latviski, bet ari krievu valo
dā. Mani kursabiedri Andris 
Akmentiņš un Andis Meistars 
publicēja savus dzejoļus, bet 
maketu es pati zīmēju, griezu, 
līmēju, fotografēju... Piedalījos 
ari avīzes salikšanā un novilku
mu korektūrā tipogrāfijā, bet 
šo procesu atceros kā pa miglu 
- datoru ēra sākās tik ātri, ka 
studiju laikā nepaguvu apgūt to 
iespiedtehniku, kurai šodien 
pat nosaukumu neatceros. Bet 
pats galvenais - man pašai avīzi 
vajadzēja vest uz Preses namu, 
uz "Glavļitu" jeb, tautas valodā 
runājot, - cenzūru. "Cenzūra" 
bija burvīga tipiska latviešu sie
viete, kura mani laipni sagaidī
ja un tikpat laipni pavadīja, sa
kot, ka viss ir 0. K, t i., valsts 
noslēpumi nav izpausti un pa
stāvošo iekārtu netaisāmies 
gāzt (tā drīz vien sabruka pati). 
Kārtējais "Padomju Studenta" 
numurs iznāca visai netipisks, 

un man šķiet, ka redaktorei Il
zei Brinkmanei vajadzēja būt 
stipri brivdomīgai, lai kaut ko 
tādu atļautu darīt zaļknābja stu
dentei. Tomēr ari vēlāk kādu 
laiku piestaigāju uz avīzes re
dakciju, bet liekas, ka vairāk 
nesu savus tušas zīmējumu),] 
nekā rakstiņus, mana kursa-
biedrene Anita Bula, kuru, 
šķiet, neesmu redzējusi kopš 
izlaiduma (t L, tieši desmit ga
dus!) - karikatūras un lekcijās 
pa kluso pierakstītos pa
sniedzēju kalambūrus. 

Domāju, ka esmu diezgan 
patriotiski noskaņota - allaž, 
kad "Universitātes Avīze" no
nāk manā redzeslokā, izlasu vi
sus rakstiņus, kuri piesaistījuši 
uzmanību. Bet klišejai no ma
nis veidotā "Padomju Studen
ta", uz kuras redzams pa
sniedzējs Ābrams Kļockins (es 
viņu joprojām saucu šajā uzvār
dā'), kad kārtoju savus skapjus, 
ik pa laikam noslauku pu
tekļus. Man neceļas roka šai, 
nu jau gandrīz 15 gadus veca
jai, klišejai piešķirt citu likteni. 

I 

teātra pele vero 

Šī ir visōtrsirdspukstošākō izrāde! 

m 
Tik ugunīgi (un vel vairāk) notiek izrādē "Grāfs Montē 
Kristo". Priekšplānā - Egons Dombrovskis un Vita Vārpiņa 

- 10 minūtes pirms izrādes 
Nervozi steidzīgas, neziņas 

kņudinātas un gaidās satrauk
tas ēteriskās skudrites plivinās 
pa gaisu Dailītes foajē. Tās liek 
uzpucētajiem cilvēkiem dru
džaini grābstīties pa kabatām 
pēc ieņurcītās biļetes stērbelī-
tes, neveiklām kustībām atbri-
voties no biezajām drēbēm, ie
slidināt garderobes numuriņu 
sazin kurā vietā, sačamdīt pāris 
kapeiciņas programmiņai un 
sparīgi doties uz SAVU krēslu. 
Ak, jā - žiperīgākie vēl paspēj 
aizskriet uz tualeti. Kavētājiem 
jāpaciešas līdz staipbridim. Lai 
gan esmu jau pāris reižu pabiju
si starp bezbēdīgajiem jūrnie
kiem Marseļas ostā, kaislīga

jām katalonietēm piejūras kro
gos, zinu, cik drūmi izskatās 
Ifas cietumā, ari manī tekalē 
trauksmainās skudrites, un es 
desoju uz tualeti. 

starpbrīdi 
Dun-dun! Dun-dun! "Jūrā 

sirds mana krastā traucas; 
krastā sirds mana atpakaļ 
sauc!" Spalgi dunošie ostas zva
ni joprojām atbalsojas deniņos, 
manā asinsjūrā izrādes laikā sa
cēlusies vētra vēl skalo viļņus 
pa visu ķermeni un negrib 
rimt Esmu sajūsmā! Šī ir visātr-
sirdspukstošākā Dailītes izrāde 
- Raimonda Paula karstasinīgā 
mūzika, dienvidnieciski ugunī
gās dejas, spalgie, dzīvespriecī

gie kliedzieni, intriga sižeta sā
kumā - tas viss man liek justies 
kā uz devītā viļņa. Manī viss 
kūp un vārās kā katlā. Vienī
gais, kam nespēju noticēt- ka 
katalonieši, kam dzīslās burbu
ļo verdoša asiņu lava, spēj ska
tīties tādām dzidri pelēkzilām, 
mīļām ačelēm, kā jaunais Ed-
mons Dantess (Egons Dom
brovskis) raudzījās uz savu ie
mīļoto Mersedesi! Jau otrais 
zvans! Skatītāji, pārrunājuši iz
rādes iespaidus, papļāpājuši 
"par dzīvi", izstāvējušies garajās 
rindās pēc desām vai ari pēc 
iespējas tikt no tām vaļā, ātri 
trauc uz SAVU ķebli. Jā
skrien ari man. Uz tualeti. 

braucot autobusā 
Uzreiz varu pateikt, ka at

kal Dailītē piedzīvoju izrādes 
"brīnumainās pārvērtības" 
(tās jau tagadiņ modē) - ir 
niansētas izmaiņas atseviš
ķos skatos, ir vairāku varo
ņu izturēšanās veidā un at
tieksmē. Izrāde kļūst vairāk 
vienota, organiskāka, aktie
ri, šķiet, atraduši dabīgāko 
veidu, kā dažādos brīžos 
būt, kā justies. Tikai jācer, ka 
izrādi nepiemeklēs "Fausta" 
("Fausts. Deus ex Machi
na") liktenis - lculrninācijas 
brīdī tā tika cietsirdīgi iz
ņemta no repertuāra (jā - at
sevišķu izrāžu aukstasinīgo 
likvidēšanu joprojām nevaru 
piedot). 

mājās, siltā gultiņā 
Hrnrnm... interesanti, kas 

manī saglabājas pēc izrādes ap
ēšanas? Tā nonāk manā īpašajā 
gremošanas traktā, un, kamēr 
tiek pakļauta visdažādāko fer
mentu iedarbībai, esmu tās emo
cionālajā varā. Taču pēc tam izrā
de nokļūst izvadsistēmā un tiek 
no tās ārā. Vai tas ir viss? Vai bei
gas? Jā. Vismaz šim rakstam 
Atliek tikai atklāt iepriekšējā 
konkursa uzvarētājas: ILZI VAG-
NERI, MAIJU MAURIŅU un 
INGU KOKORĒVIČU. Zvaniet 

DT adntinistrācijai (7-294444) 
un jūs varēsiet apmeklēt kādu 
no izrādēm Atbikles uz šā 
konkursa jautājumiem gaidu 
Bdz 16. martam (ieskaitot) sa
vā ēkastēpele@latnetlv vai "UA" 
redakcijā. 

- Kas ir izrādes "Grāfs Mo 
te Kristo" režisors? 

- Kas izrādē spēlē galven 
lomas? 

- Kas ir kopīgs abiem Edmo-
na Dantesa atveidot 

PELE 

ANNORE DRUKAS BIROJS 
• Tekstu drukāšana un noformēšana 

referāti, kursa darbi, vēstules, līgumi u.c. 
• Attēlu maketēšana 
• Faksu nosūtīšana 
• Kopēšana l ^ b k 
• Izdrukas - krāsainas un melnbaltas 

Skenēšana 
• Vizītkaršu Izgatavošana, 

Tulkojumi • latviešu 
angļu valoda 

vācu. 

DAMJS VlICAM ATHI 
ItSPlJAMAS A71AI0SS. 

Dārka laiks: 
Pirmdien - p 
Sestdien, svētdien • 19! 
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Rīga. Avota iela - S (no pagalma) 
Tāhvlakss 7181407. mob. «775»» 
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