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Mācīsimies runāt un 
liecināt 

- 8. lpp 

ZIGURDS VAIVODS - a/s SWH grupa valdes loceklis 

Bridi, kad tev tiek piedāvāts 
uzrakstīt atminas par kādu sa
vas dzīves notikumu vai darbo
šanos, neviļus jāsāk domāt - vai 
tiesām esi sasniedzis to vecu

mu, kad jānodarbojas ar me
muāru publicēšanu. Sajā reizē 
gan minētais piedāvājums tiek 
izteikts, atsaucoties uz pavisam 
citiem gadu skaitļiem: "Univer

sitātes Avīzei" - 80 ! Nekavējo
ties brīdinu, ka neesmu šī pre
ses izdevuma vienaudzis, par 
ko gan pārlieku nebēdāju, lai 
ari esmu pārliecināts, ka 1922. 
gadā Latvijā dzimušajiem neat
karīgi no horoskopa zīmes dzī
ve, mainoties varām, iekārtām, 
pārliecībai, gadsimtiem un tūk
stošgadēm, ir bijusi gana inte
resanta un notikumiem bagā
ta. Man, rakstot avīzes nosau
kumu, pirmā asociācija rodas 
ar vārdu salikumu "Padomju 
Students". Jā, tieši tā sauca Lat
vijas Valsts Universitātes izde
vumu 1983. gada 24. novembri, 
kad tajā tika publicēts pirmais 
raksts, kura autors bija Zi
gurds Vaivods. Šis raksts bija 
par tai laikā aktuālu un nozīmī
gu tēmu - Universitātes ūdens-
tūrisma ralliju "Abava - 83". 

Vai tiešām tikai trešajā kur
sā? Tomēr man ir nesagrauja
ma pārliecība, ka ar avīzi esmu 

bijis uz "tu" jau no pirmā mācī
bu gada augstskolā. Studējot 
un darbojoties savā grupā, kur
sā, fakultātē, citādi nevarēja 
būt, jo tieši "Universitātes 
Avīze", tad "Padomju Stu
dents" bija studentu dzīves ak
tualitāšu un notikumu rokas
grāmata. Neliekuļojot var teikt, 
ka avīze ar saviem rakstiem 
un, galvenais, cilvēkiem redak
cijā un ap to bija un arvien vēl 
ir manas studenta un vēlāk pa
sniedzēja dzīves neatņemama 
sastāvdaļa blakus lekcijām, 
studentu vienībām, ballēm, 
Fizmatdienām, Studentiskāka-
jiem studentiem un daudz kam 
citam. 

Pieļauju, ka šībrīža studen
tiem (nez kāpēc gribas sevi vai
rāk saistīt tieši ar jaunāko (ti
piska novecošanas pazīme) 
augstskolas iemītnieku kastu 

2. lpp. • 

interesanti 

Latvijas zinātnieku ekspedīcija Ēģipte 
2002. gada februāri Latviešu 
zinātniskā ekspedīcija 14 cil
vēku sastāvā devās uz Ēģipti, 
lai ar saviem zinātniskajiem 
pētījumiem papildinātu kopē
jās vēstures lappuses par Kār
nāku. Ēģiptes ekspedīcijas vi
zuālos materiālus - fotogrāfijas 
un artefaktus - var apskatīt LU 
Vēstures muzeja zālē. 

Kārnākā, kas arheologu 
acīm pavērās pēc tās atrakša
nas no gaišajām tuksneša smil
tīm, atklāja 3500 gadus pr. Kr. 
cehu arhitektūras kompleksu 
'00 ha lielumā, pats Kārnākas 

"pilsētas ansamblis aizņem 25 
ha Šobrīd šī vēsturiskā vieta ir 
iekļauta UNESCO pasaules 
mantojuma sarakstā 

Fotogrāfijās, kas tapušas 
tuksneša ieskautajā pilsētā, pa
rādās sensenu roku darinātas 
smilšakmens bloku sienas ar 
bareljefiem un hieroglifiem, ko
lonnām un šaurām ielām 

Latvijas ekspedīcijas 14 da
lībnieki nebija vienīgā zinātnis
kā ekspedīcija, jo blakus arheo
loģiskos darbus veica ari angļi, 
poļi, čehi, vācieši, franči. Pro-

LU Vēstures muzeja direktore I. Ondzule un docents J. Klētnieks 

tams, šādā vietā netrūka ari tū
ristu. Tikai no rīta (pīkst 7.00 -
11.00), kamēr karstā saule nebi
ja pārņēmusi zemi un izgaismo
jusi gaišās sienas (smilšakmens 
sienas dienas vidū kļūst tik 
spilgtas, ka tās nav iespējams 
pētīt), noritēja spraigākais pēt
nieciskais darbs. 

Kādā fotogrāfijā var redzēt 

Hatsepšutes templi, kurā ir at
rasta arī Rīgas mūmija, kas ap
skatāma Latvijas Vēstures mu
zejā Tad, kad veica mūmijas 
endoskopiju, tajā atrada ari ne
lielas zelta bumbiņas. 

Izstādē var aplūkot ari mūs
dienu ēģiptiešu vecās mākslas 
atdarinājumus, piemēram ap
gleznotu papirusu. Tas nav ne

kas nosodāms, jo šīs vērtības 
var nopirkt visur ielās. Tās tikai 
atgādina senumu un ir izpildītas 
dažādā kvalitātē. Pērkot ir pilnī
gi skaidrs, ka preces nosauktā 
cena ir jādala uz pusēm un vēl 
vairāk. 

Topogrāfiskais materiāls ļauj 
kopumā uztvert Kārnākas pif 
sētu, bet Ēģiptes grāmatas la
paspuses liek cilvēkam atcerē
ties, ka pasaulē ir bijusi kāda 
zeme, kuras kultūras vērtības 
pēta un studē, un cenšas izprast 
līdz mūsdienām 

Izstādes atklāšanā piedalījusies 
LINDA BIELE 

Tas ir fantastisks skats - rau
goties pāri Nīlai, 
mēness guļ kā laiva... 

Ekspedīcijas dalībnieki ar 
franču pētniekiem Augšēģiptes 
Kārnākas tempļu kompleksā 
dokumentēja pirms 3,5 gadu 
tūkstošiem, faraona Tutmosa 
UJ laikā, būvētā tempļa septīto 
pilonu. Ekspedīcija fotogram-
metriski uzmērīja pilona pašrei-
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Jauni sadarbības 
projekti 

- 5. un 7. lpp 

konkurss 

"Jaunieši 
pret 
korupciju" 

"Sabiedrība par atklātību 
- Delna" sadarbībā ar Latvi
jas Jaunatnes padomi un 
klubu "Māja" no 10. aprīļa 
līdz 10. maijam rīko pētnie
cisko rakstu, plakātu un 
saukļu konkursu Latvijas 
jauniešiem, lai rosinātu dis
kusiju par korupciju Latvijas 
sabiedrībā Labākie konkursa 
darbi tiks prezentēti 25. maijā 
rīkotajā konferencē "Jaunieši 
pret korupciju". 

25. maijā konkursa dalīb
nieki varēs piedalīties "Del
nas" rīkotajā noslēguma kon
ferencē, kurā tiks prezentēti la
bākie darbi. Konkursa balvu 
fonds -600 latu. 

Pētniecisko rakstu konkur
sa tēmas: 

• Ko klausās politiķi: nau
dasmakus vai vēlētājus?1 

• Vai Latvijā ir iespējama uz
ņēmējdarbība bez korupcijas? 

• Korupcijas aizmetņi Latvi
jas izglītības sistēmā 

• Latvijas mediju loma sa
biedriskās izpratnes veidošanā 
par korupcijas problēmu. 

• Pilsoniskā sabiedrība kā 
korupcijas pretspars Latvijas 
politikā. 

Sīkāka informācija: 
Tālr. 7506454; e-pasts; 

ti@delna.lv, www.delna.lv 

mailto:ti@delna.lv
http://www.delna.lv
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Ar avīzi esmu bijis uz "tu" 
< i. ip P . 
ir pavisam citas prioritātes un 
ari iemesli, kāpēc tiek vai ari, 
kas diemžēl ari iespējams, ne
tiek lasīta "Universitātes Avī
ze". Nu jau kādus desmit ga
dus manas domas ir "malā stā
voša cilvēka padomi", jo pašam 
šķiet, ka mācīties pietiks (paš
pārliecinātības negatīvs pie
mērs), savu pasniedzēja talan
tu varu pārbaudīt uz četru ģi
menes atvašu ādas, viņiem vēl 
par agru sēsties augstskolas 
solā 

Un tomēr man ir sajūta, pat 
pārliecība, ka vairumam šo
brīd Latvijas Universitātē stu
dējošo un strādājošo cilvēku 
ikdiena būtu citāda, ja tieši 
vienkāršā, it kā necilā - tikai 
četras lapiņas lielā augstskolas 
izdevumā 1986. gada rudenī 
neparādītos materiāli par, pre
cīzāk - pret Daugavpils HES, 
tālaika ekonomikas pārspīlēju
miem un milzu rūpnīcām Lat
vijā. Vai tā bija drosme, uzdrīk
stēšanās, jaunības maksimā
lisms vai, kā daži tad teica, muļ

ķība ? Tagad secinājumus izda
līt ir krietni vienkāršāk. Es gri
bu pateikties visiem cilvēkiem, 
kas tajā brīdī bija avīzē, tai bla
kus, palīdzēja un atbalstīja šo it 
kā vienkāršo rīcību - teikt un 
rakstīt to, ko domā un kam ti
ci, jo manu dzīvi tas ir ļoti mai
nījis. Novēlu, lai "Universitātes 
Avīze" vienmēr varētu baudīt 
šo greznību un reizē pienāku
mu - teikt pārliecību un uzska
tus tieši un atklāti. Un galu ga
lā ir taču Dzimšanas diena - su
mināsim gaviļnieku! 

ZIGURDS VAIVODS 

j aunumi 

Nodibināts fonds medicīniskās izglītības 
un zinātniskās izpētes atbalstam 

medicīnā. Katru gadu fonda val
de izvirzīs noteiktu darbības prio
ritāti - šogad tā ir medicīnas profe
sionālās mācību literatūras izdo
šana latviešu valodā. 

Lai Latvijas Medicīnas akadē
miju un Latvijas Universitātes 
Medicīnas fakultāti nodrošinātu 
ar medicīnisko literatūru, 11. 
aprīlī minētajām izglītības iestā
dēm tika dāvināta izglītojoša lite
ratūra par dažādām medicīnas jo
mām. 

Ar mērķi turpināt nodrošināt 
esošo un topošo Latvijas mediķu 
sabiedrību ar medicīnas literatū
ru jaundibinātais fonds izsludinā
jis konkursu par medicīniskās 
mācību literatūras izdošanu lat
viešu valodā (skat "UA" Nr. 14). 

SIGNE ANDERSONE, LETA 

LU rektors I.Lacis un Latvijas Medicīnas akadēmijas rektors J.Vētra 

Vai tevi interesē kļūt 
par vadītāju un 
līderi savā valstī? 

Fonds izveidots, sadarbojoties 
Latvijas Universitātei, Latvijas 
Medicīnas akadēmijai un Lielbri

tānijas farmācijas kompānijai 
MGlaxoSmithKline". Tas atbalstīs 
galvenokārt pēcdiploma izglītību 

Sadarbībā ar NBS Rekru-
tēšanas un atlases centru 
jauniešiem vecumā līdz 
25 gadiem nākotnes plā
ni ir tālredzīgi un perspek
tīvi! 

Galvenās prasības jau
niešiem: laba veselība, būt 
erudītiem un ar augstu 
pašapziņu. 

Visiem Latvijas pilso
ņiem tiek piedāvātas mācī
bu vietas Nacionālajā Aiz
sardzības akadēmijā, 
Zviedrijas, Dānijas, Vācijas, 
Čehijas, ASV un citu valstu 
militārajās augstskolās. 

Studiju laikā kadetiem 
tiek nodrošināti visi apstāk
ļi pilnvērtīgai mācību vielas 
apguvei - tiek piešķirta sti
pendija, un studijas un uz

turēšanos augstskolā ap
maksā Aizsardzības mi 
nistrija. 

Pēc studijām absolven
tiem piešķir virsnieka pa
kāpi un nodrošina ar augsti 
apmaksātu, interesantu un 
aizraujošu dienestu Saus
zemes spēku, Jūras spēku 
un Gaisa spēku vienību ko
mandējošajā sastāvā. No 
Aizsardzības ministrijas lī
dzekļiem tiek dzēsts studē
jošā kredīts. Studiju il
gums: 1 - 5 gadi. 
Interesēties un 
pieteikties: 

NBS Rekrutēšanas 
un atlases centrā, Kr. 
Valdemāra ielā 10/12, 
Rīgā (AM ēkā), 109. 
kab., tālr. 7335496. 

stipendija 

Apdrošināšanas a/s RSK piešķirs stipendijas 
labākajiem LU studentiem 

Apdrošināšanas a/s RSK 
jau otro gadu pēc kārtas 
piešķirs ikmēneša stipendi
jas visam nākamajam 
mācību gadam pieciem 
sekmīgākajiem un ta
lantīgākajiem Latvijas Uni
versitātes studentiem. 

RSK piešķirtās stipendijas 
lielums ir Ls 60 mēnesī, kuru 
katrs stipendiāts varēs izlie
tot pēc saviem ieskatiem. 

RSK direktors Eižens Lē
lis uzskata, ka "stipendijas 
ļauj šiem studentiem aktīvāk 
pievērsties mācībām, papildi
not savas zināšanas un attīs

tot prasmes izvēlētajā specia
litātē, nevis domāt par finan
siālajām problēmām. Latvijā 
ir daudz talantīgu studentu, 
kuri pārtrauc mācības vispār 
vai mēģina tās apvienot ar 
darbu, tādējādi noteikti cieš 
tieši studijas. Atbilstoši sa
vām finansiālajām iespējām 
RSK nolēma arī nākamajā 
mācību gadā atbalstīt sek
mīgākos un talantīgākos LU 
studentus." 

Uz stipendijām var pre
tendēt Latvijas Universitātes 
studenti, kuri atbilst zemāk 
minētajiem stipendijas pieš
ķiršanas kritērijiem: 

1) ļoti labas, teicamas un 
izcilas sekmes mācībās; 

2) atzinīgi novērtēti sa
sniegumi pētnieciskajā dar
bā; 

3) pētniecisko darbu tē
mu aktualitāte un nozīmī
gums; 

4) mācību speķu atsauk
smes un/vai rekomendāci
jas. 

Lai pretendētu uz RSK sti
pendiju, kandidātam līdz 17. 
maijam LU Studiju daļā 
(Raiņa bulvāri 19,135. telpā) 
ir jāiesniedz šādi dokumenti: 

1) pieteikuma vēstule; 
2) CV; 

3) studiju grāmatiņas ko
pija; 

4) vismaz 2 mācību speķu 
atsauksmes vai rekomendā
cijas; 

5) pētniecisko darbu īss 
raksturojums un vērtējums 
(apjoms ne vairāk kā 1 A 4 
formāta lapa). 

Stipendiju ieguvējus no
teiks īpaša komisija, kurā 
būs LU, Studentu padomes 
un RSK pārstāvji. Lēmumu 
par stipendijas piešķiršanu 
komisija pieņems līdz 24. 
maijam. Kandidātiem par sti
pendijas piešķiršanu tiks pa

ziņots personīgi, un ari infor
mācija tiks publicēta "Uni
versitātes Avīzē". 

Iepazīties ar Nolikumu 
par apdrošināšanas akciju 
sabiedrības RSK stipendiju 
piešķiršanas kārtību 2002./ 
2003. mācību gadam un 
saņemt sīkāku informāciju 
studenti varēs no 6. maija LU 
fakultāšu dekanātos, kā arī 
LU Studiju daļā. 

AGNESE GRĪNBERGA, 
Apdrošināšanas a/s RSK 

sabiedrisko attiecību speciāliste 
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atceramies 

LU senklasiskōs filoloģijas profesoram Pēterim Kikaukam - 115 
2001. gada 28. novembri 
apritēja 115 gadu, kopš 
dzimis PĒTERIS ĶIĶAUKA -
izcila personība klasiskos 
filoloģijas vēsturē Latvijā. 

Pedagoģiskā un zinātnis
kā darba gaitas aizsākas jau 
1921. gadā kā sengrieķu filo

loģijas docentam J.Endzelīna 
vadītajā Filoloģijas un filozo
fijas fakultātē. 

1931. gada 27. martā 
Parīzē, Sorbonnas universi
tātē un Rīgā, LU aulā tiek aiz
stāvēta doktora disertācija ar 
nosaukumu "Grieķu mono-
diskās lirikas pantmēri", un 

P. Ķiķauka kļūst par profeso
ru. 

P. Ķiķaukas zinātniskais 
devums - 150 darbi. Profe
sors ir uzrakstījis pirmo 
grieķu gramatiku latviešu va
lodā, daudz rakstījis par 
grieķu mitoloģiju un lite
ratūru, kā ari par latviešu 

dialektoloģiju. 
1944. gadā tika publicēts 

fundamentālākais Pētera 
Ķiķaukas darbs "Grieķu lite
ratūras vēsture", kas balstīts 
uz patstāvīgiem pētījumiem 
un meklējumiem. 

Paralēli docētāja darbam 
profesors Pēteris Ķiķauka 

bijis ari LU Centrālas bib
liotēkas pārzinis (1935 -
1944). 

GITA TREIDE, M.Sd.Soc., 
LU Bibliotēka 

Filozofs Pēteris Zālīte - LU Bibliotēkas draugs 
Ap LU Bibliotēku allaž pulcē
jušies izcili zinātnieki un kultū
ras darbinieki. Viņi mūsu lie
lākās augstskolas bibliotēkai 
nereti dāvājuši savas grāma
tas. Viena no šādam perso
nībām ir filozofijas profesors 
PĒTERIS ZĀLĪTI (1864 - 1939). 
Šoreiz - ieskats viņa dzīves 
gājumā un devuma LU Bib
liotēkai. Profesora Zālītes dā
vātās grāmatas atrodamas 
mūsu Bibliotēkas Humanitāro 
zinātņu filiālē, interesanti ma
teriāli par viņu sastopami Re
to grāmatu un rokrakstu no-

*daļā. 

Izglītību gūst Rietumeiropā 
Kā visām lielām personī

bām visos laikos, ari filozofijas 
profesoram Pēterim Zālītēm ir 
bijuši piekritēji un noliedzēji, 
slavinātāji un izsmējēji. Viņš 
nodzīvoja un raženi nostrādāja 
75 gadus. 

Pēterim Zālītēm (kā dau
dziem censoņiem) ceļš uz izglī
tību nebija viegls. Viņš sāka 
mācīties Cēsu apriņķa skolā, 
bet pēc kāda laika izglītību tur
pināja ģimnāzijā Rīgā. Lai gan 
līdzekļu trūkuma dēļ mācības 
uz laiku vajadzēja pārtraukt 
Pēteris Zālīte tomēr mērķi sa
sniedza Viņš izglītojās nevis 
Krievijā, kā to darīja ne ma
zums latviešu, bet Vakareiropā 
- Vācijas senajā universitātes 
pilsētā Jenā, kur studēja filozo
fiju un dabaszinātnes. 

Studijas Pēteris Zālīte bei
dza 1893. gadā. Pēc Amerikas 
apceļošanas atgriezās dzimte
nē, kur pievērsās publicistikai. 
Līdztekus redaktora darbam 
Zālīte turpināja studijas filozofi
jā, 1900. gadā nokārtoja maģis
tra eksāmenu Pēterburgas uni
versitātē, vēlāk viņš šeit bija do
cents. 1908.gadā Pēteris Zālīte 
papildināja zināšanas Berlīnē. 

Darbs Latvijā 
Savu darbību Latvijā Pēteris 

Zālīte sāka "Mājas Viesa" re
daktora amatā. Šo izdevumu 
viņš vadīja no 1893. līdz 1903. 
gada beigām, kad avīzi uz asto
ņiem mēnešiem slēdza. Tas 
darbību atjaunoja 1904. gada 
28. augustā, bet 1905. gadā 
laikraksts, kļūstot par sociālde
mokrātu ruporu, pārgāja J. 
Jansona vadībā. No 1895. līdz 
1905. gadam Pēteris Zālīte bija 
ari "Mājas Viesa Mēnešraksta" 
un "Dienas Lapas" redaktors. 
Ap šiem izdevumiem pulcējās 

E. Veidenbaums, Aspazija, Rai
nis, J. Poruks, R Blaumanis... 
Līdzdalībai tajos bija liela loma 
mūsu izcilāko rakstnieku daiļ
radē. 

1905. gada revolūcijas laikā 
Pēteris Zālīte atbalstīja nacio
nāli domājošos politiskos spē
kus, kas grupējās ap Latviešu 
Demokrātu savienību. Tajā 
darbojās A Bergs, A Deglavs 
un citas intelektuāli spēcīgas 
personības. Šo politiku prasī
bas: Latvijas autonomija ar pla
šām pašnoteikšanās tiesībām, 
latviešu valoda iestādēs un sko
lās, muižu sadalīšana Nemieri 
Latvijā, protams, uztrauca im
pēriju, un 1906. gadā Pēteris 
Zālīte izstrādāja nosūtīšanai 
Stolipinam apskatu "Nemieru 
cēloņi Baltijā", kurā bija 14 re
formu punkti. To izpilde nozī
mētu ja ne Latvijas pilnīgu ne
atkarību, tad plašu autonomiju. 

Latvijas brīvības vārdā 
Kad tuvojās Latvijas brīvī

bas laiks, Pēteris Zālīte bija to 
patriotu vidū, kuri strādāja lai 
politiskos procesus paātrinātu. 
1917. gada sākumā viņš pieda
lījās Krievijas valsts domnieka 
J. Goldmaņa sasauktajā slepe
najā apspriedē, lai pārrunātu 
Latvijas autonomijas problē
mas. Sanāksmē piedalījās tādi 
pazīstami atklātības rJarbiriieki 
kā K. Skalbe, J. Akuraters, J. 
Rancāns, M. Skujenieks. 

1917. gada 1. un 2. oktobri 
Pēterpflī jau sprieda par Latvie
šu Nacionālpadomes radīšanu, 
vienojās, ka nodibināma orga
nizācijas komisija Nacionālās 
Padomes dibināšanas sapulces 
sasaukšanai, un ievēlēja septi
ņas personas Tehniskajā rīcī
bas komitejā. 

Nacionālās Padomes pirmā 
sesija notika Valkā 1917. gadā, 
no 16. līdz 19. novembrim. Pē
teris Zālīte tajā pārstāvēja Latvi
jas Demokrātu partiju - nolasīja 
referātu par tautu pašnoteikša
nās tiesībām. Nacionālā Pado
me viņu ievēlēja Satversmes 
projekta izstrādāšanas komisi
jā-

Nodibinoties neatkarīgai 
Latvijas valstij, Pēteris Zālīte 
jau 1919. gadā kļuva par docen
tu LU, bet Bermonta uzbruku
ma laikā kopā ar kolēģi profe
soru K. Balodi brīvprātīgi iestā
jās Rīgas aizstāvju rindas. 

No 1921. līdz 1934. gadam 
Pēteris Zālīte bija LU filozofijas 
profesors, bet 1934. gada 1. jū
lijā devās pensijā 

Saeimas deputāts 
No 1930. līdz 1934. gadam 

Pēteris Zālīte bija Saeimas de
putāts un runāja par visdažā
dākajiem jautājumiem Ja la
sām šīs stenogrammas, uzma
nību piesaista par ministru pre
zidenta Celmiņa valdību sacī
tais: "Celmiņa valdība pastāvīgi 
ir bijusi atkariga no minoritā
tēm. .. Nevajag pat tikai šķieta
mi pabalstīt vienu šķiru vai par
tiju, kā to darīja Celmiņa valdī
ba" Viedi un ari mūsdienās bū
tiski vārdi! 

Kā politiķim Pēterim Zālī
tēm netrūka nacionālas stājas. 
Viņš uzstājās par latviešu valo
das tiesībām Latvijā, kas ari ta
gad ir tik aktuāli: Saeimā jā
skan tikai latviešu valodai! Tā
pat kā Vācijā, Francijā, Anglijā 
un citās zemēs. 

Pēteris Zālīte satraucās, ka 
Latvijā darba atļaujas ieguvuši 
pārāk daudzi ārzemnieki. 1931. 
gada 24. aprīlī viņš ierosināja 
"Anulēt (darba atļaujas - V. A) 
visiem, izņemot vienīgi tikai 
visnepieciešamākos speciālis
tus, kurus nav iespējams atvie
tot ar Latvijas pilsoņu darba 
spēku. Man liekas, ka mums 
vispirms jādod darbs mūsu pa
šu strādniekiem kā pilsētās, tā 
uz laukiem" 

Ari tolaik Latvijā bija aktuāla 
korupcijas apkarošana Pēteri 
Zālīti uztrauca tas, ka korupci
ja tautas mantas šķērdēšana 
zeļ laikā, kad zemnieki grimst 
postā, valstī ir slikti ceļi utt Jā, 
valsts atbalsta zemniecību ar 
lielām summām, taču šī palī
dzība nav pietiekami efektīva 
un bieži nenonāk līdz īstajiem 
adresātiem 

Pētera Zālītes satraukuma 
pamatā bija ari Latvijas tiesis
kās sistēmas nepilnības. Tā, 
piemēram, 1931. gada 3. jūnijā 
viņš uzstājās pret absurdo si
tuāciju, ka Latvijā vēl joprojām 
tiesā pēc mūsu tautai mentāli 
svešajiem Kerenska un cara 
laika likumiem 

Der ieklausīties vēl kādā 
profesora domā: proklamācijas 
vai citas komunistu aktivitātes 
ir nekaitīgas, ja saimniekots 
tiek labi. Strikta nostāja deputā
tam bija jautājumā par Māras 
baznīcu, uz kuru pretendēja 
gan latviešu, gan vācu kopiena 
un draudzes, kurām bija dota 
iespēja šajā baznīcā darboties, 
nevarēja sadzīvot "Suverēnā 
Latvijas valstī šis dievnams pie
der latviešu tautai," sacīja pro
fesors Zālīte. 

Zīmīgs ir notikums ar depu
tātu Morduhu Dubinu. Saei
mas locekļi nedrīkstēja saņemt 
no valsts koncesijas, bet Du-
bins tās saņēma Lai kā Pēteris 
Zālīte un viņa domubiedri cen
tās, Dubins netika sodīts. Tur
pretim deputātu J. Balodi, kurš 
dzīvokļa apkurei bija paņēmis 
dažus satrunējušus koka gaba
lus 50 santīmu vērtībā. Saeima 
grasījās sodīt Kur te viens li
kums un viena taisnība visiem? 

Ar satraukumu Pēteris Zālī
te runāja par pensiju nepiecie
šamību gara darbiniekiem. 
Daudzi no lielākajiem Latvijas 
neatkarības atbalstītājiem dzī
voja nožēlojami slikti. 

Nozīmīgs zinātnieks 
Kopš 1898. gada Pēteris Zā

līte publicējis 20 grāmatas un 
brošūras par I. Kantu, Fr. Nīči, 
Fr. Bekonu, Danti, R Blauma 
ni, J. Poruku un citām personī
bām, apmēram 100 rakstus pe
riodikā, īpaši tādos izdevumos 
kā "Latvijas Universitātes Rak
sti", "IzgUtibas Ministrijas Mē
nešraksts". Kā daudzu vēstu
risku notikumu aculiecinieks 
viņš uzrakstīja grāmatu "Kā 
Latvija tapa vai kā piepildījās 
tautas pašnoteikšanās ideja". 
Par savu bagāto mūža guvumu 
profesors stāsta ari darbos 
"Mani memuāri" un "Pašbio-
grāfija". 

Pēteris Zālīte bija Imanuēla 
Kauta ideju piekritējs un aizstā
vis. Doktora disertāciju viņš 
uzrakstīja par Kanta gribas brī
vības izpratni. Tuva viņam bija 
lielā filozofa mūžīgā miera ide
ja Runājot vai rakstot par tautu 
pašnoteikšanās tiesībām, Pēte
ris Zālīte nereti atsaucās uz 
Kanta atziņām šajā jautājumā 

Zinātnieka vērtīgākā 
manta 

1939. gadā Pēteris Zālīte aiz
gāja mūžībā, un tā paša gada 6. 
septembri rektora profesora 
Mārtiņa Prīmaņa vadībā noti
ka LU Padomes sēde, kurā tika 
nolasīts profesora P Zālītes tes
taments. Aizgājējs visu savu 
kustamo un nekustamo mantu 
bija novēlējis Latvijas Universi
tātei. Starp nelaiķa atstātajām 
mantām īpaša vērtība ir viņa 
bibliotēkai. 

Tagad liela dala šīs literatū
ras atrodas LU Bibliotēkas Hu
manitāro zinātņu filiālē. Līdz ar 
jaunās lasītavas izbūvi Visvalža 
ielā apstākli šo grāmatu glabā
šanai uzlabosies. Ir izveidota 

Pēteris Zolīte 

Pētera Zālītes dāvātās literatū
ras kartotēka kas pastāvīgi 
tiek papildināta un precizēta 
jo, strādājot ar grāmatu fon
diem, tiek uzieti agrāk neapzi
nāti mūsu izcilā filozofa dāvinā
jumi. Tajos ne mazums vērtīga 
atrastu filozofi, filologi un vēs
turnieki, taču interese pagai
dām nav pārlieku liela Trūkst 
reklāmas, informācijas. Tiesa 
ari tas, ka Pētera Zālītes dāvi
nājums savas bagātības atklāj 
īpaši tiem, kuri labi prot sveš
valodas. Bagātajā grāmatu 
klāstā sevišķi daudz izcilu filo
zofu sacerējumu: Aristotelis, 
Šopenhauers, Džordāno Bru
no, Dekarts, Fihte, Spinoza 
Hēgelis, Hērodots, Kants, Epi
kūrs, vairāki Platona "Dialogu" 
izdevumi. Garš uzskaitījums, 
un neba nu nejaušība ka īpaši 
daudz te vācu filozofiskās do
mas dižgaru darbu. Vācijā Pē
teris Zālīte veidojās kā domā
tājs. Bibliotēkā ari ne mazums 
izcilas daiļliteratūras: Gēte, 
Heine, Šillers, Lafontēns... Ir 
literatūra par Kantu, Danti, 
Džordāno Bruno. Unikāli, reti 
eksemplāri! 

Pētera Zālītes dāvinājums ir 
uzmanības vērts, un gribas 
prognozēt tam īpaši pievērsī
sies, kad mūsu sabiedrībā vai
rāk pieaugs svešvalodu pras
me. Šīs grāmatas vēl gaida sa 
vus lasītājus. Padomju gados 
Pētera Zālītes devumam netika 
ierādīta pelnītā vieta Viņa īs
tais slavas laiks vēl naks. Lat
viešu filozofs ticēja labajiem, 
gaišajiem spēkiem cilvēkos. 
Ari tāpēc viņš mūsdienās ir tik 
dārgs. 

VIJA APINfTE 
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kultūra 

Profesora Klīves bibliogrāfiskais rādītājs 

Autors dala autogrāfus 

12. aprīļa pēcpusdiena LU 
Teoloģijas fakultātes deka
nāta zālē ar bibliogrāfiskā 
rādītāja nonākšanu lasītāju 
rokās tika sveikts profesors 
Visvaldis Vamesis Klīve. 

Teoloģijas fakultāte šo grā
matu kā dāvanu profesoram bi
ja plānojusi pasniegt viņa 70 ga
du jubilejā pagājušā gada 23. 

septembri. No fakultātes neat
karīgi apstākļi šo ieceri aizka
vēja. Nemanot paskrējušais 
pusgads tomēr nemazināja dā
vanai līdzi nākošos laba vēlēju
mus. 

"Ir svarīgi, ja tiek darīts 
darbs. Vēl svarīgāk, ja darbu iz
dodas padarīt labi. Profesors 
Klīve, kurš sava mūža pēdējos 

12 gadus veltījis Latvijas Uni
versitātei, ir izdarījis ļoti daudz 
labu darbu. Par to jubilāram 
liels paldies," atzina rektors 
Ivars Lācis. 

Jebkura zinātnieka mūžs 
parasti tiek izvērtēts ar publi
kācijām, tādēļ šī grāmata nav ti
kai Teoloģijas fakultātes kolē
ģijas kopīgais un ļoti sirsnīgais 
sveiciens profesora pagājušajā 
dzimšanas dienā. Tā ir ari ie
spēja apstāties un vēlreiz no
vērtēt to lielumu un diženumu, 
kas mūsu vidū ir Visvalža Klī
ves personā Iespēja izteikt par 
to savu gandarījumu un pateicī
bu. 

"Jau kopš pirmajiem Teolo
ģijas fakultātes pastāvēšanas 
gadiem tās priekšplānā ir bijis 
profesora Klīves vārds. Mēs 
esam ļoti laimīgi, ka, būdams 
trimdas latvietis, profesors iz
pildīja doto solījumu un, tiklīdz 
Latvija kļuva brīva, sēdās pir
majā lidmašīnā, kas devās ceļā 
uz Latviju. Pateicoties savai zi-

Elfrīdas Šmites kolekcija 

Elfrīda Šmite 
LU Bibliotēkas Pedagoģijas 
un psiholoģijas filiālē viena 
no lielākajām vērtībām ir 
Elfrīdas Šmites kolekcija. 

Daudzpusīga personība 

Elfrīdu Šmiti savulaik pazi
na kā Uteratūrzinātnieci un va
lodnieci. Visu mūžu viņa bija 
ari aizrautīga bukiniste. 

"Elfrīdas Šmites arhīvs atro
das Nacionālās bibliotēkas Re
to izdevumu un rokrakstu no
daļā, bet dāvinājums - mūsu ap
rūpē," stāsta Pedagoģijas un 
psiholoģijas filiāles vadītāja Do
na Vēliņa 1990. gadā LU Bib
liotēkai to uzdāvināja Elfrīdas 
Šmites radiniece Amālija Pēte-
rēns. 

Nozīmīgajā dāvinājumā 
(778 iespieddarbi) - ne tikai 
grāmatas, bet ari attēlu kom
plekti. Dāvinājumu kolekcija 
sastāv no iespieddarbiem vis
dažādākajās jomās: valodniecī
bā, literatūrzinātnē, folklorā, 
daipiteratūra Netrūkst apjomī
gu vārdnīcu. Ir grāmatas dau
dzās svešvalodās: lietuviešu, 
igauņu, krievu, baltkrievu, vā
cu... Tātad Elfrīda Šmite bija 
personība ar daudzpusīgām in-
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R. Tagores lirikas atdzejotāja 
Kārļa Egles veltījums Elfrīdai 
Šmitei 

teresēm, augsti attīstītu inte
lektu. 

Daudz retu izdevumu 
Elfrīdas Šmites grāmatu 

fonds ir ievērojams ar to, ka La
jā sastopamas retas grāmatas, 
tostarp literatūra kurai šie ir 
vienīgie eksemplāri ne tikai 
Latvijā, bet ari visā Baltijā Pie 
šādiem izdevumiem jāmin pir
mās lietuviešu grāmatas "Pir-
moji lietuviška knyga" faksimil-
izdevums sakarā ar grāmatas 
pirmizdevuma 400 gadu jubile
ju. 

Latvija labi pazīstams ir 
igauņu valodnieks P. Ariste. 
Dāvinājumu fondā ir viņa 1953. 
gadā Tallinā izdotais darbs 
"Eesti keele fonētika" ar autora 
veltījumu. 

Jāpiebilst, ka daudzas grā
matas Elfrīdai Šmitei to autori 
dāvājuši ar saviem autogrā
fiem. Redzam Jāņa EndzeĒna 
vairāku izcilu lietuviešu zināt
nieku veltijumierakstus. Ir ie
raksti ari no latviešu autoriem 
R Dāles, H. Biezā, H. Vīkas, J. 
Endzelīna A Ozola A Lauas, 

R. Veidemanes, A Blinkenas, 
K. Karuļa, folkloristiem V. 
Grebles, E. Kokares, 0. Am-
baiņa, no lietuviešu valodas 
pētnieka akadēmiķa V. Mazu
ļa Izdevuma "Lietuviu kalbotv-
ros klausimai" septiņi laidieni 
ir ar lietuviešu valodnieku veltī
jumiem, no kuriem īpaši jāpie
min akadēmiķa B. Larina ie
raksts. Ieraksti liecina ka Elfrī
dai Šmitei bijuši cieši kontakti 
ar kaimiņvalstu zinātniekiem, 
viņa izpelnījusies kolēģu cieņu. 

Visas grāmatas ir ļoti labi 
saglabātas, turklāt skaisti no
formētas ar Elfrīdas Šmites 
ekslibriem. 

Interesants vāka noformē
jums ir 1920./21. akadēmiska 
jā gadā izmantotajam profeso
ra Pētera Šmita lekciju kon
spektam "Ievads valodniecī
bā", tāpat uzmanības vērts ir 
valodnieka E. Bleses darbs 
"Latviešu valodas propaideutis-
kais kurss". Viens no visu laiku 
lielākajiem Latvijas mākslas 
vēsturniekiem B. Vīpers pār
stāvēts ar grāmatu "Latvijas 
māksla baroka laikmetā", bet 
senatnes pētnieks profesors K. 
Straubergs - ar XX gadsimta 
20. gados izdoto grāmatu "Ro
miešu literatūra". Domājams, 
ka mūsdienu pētniekus varētu 
ieinteresēt ar seno Grieķiju 
saistītas grāmatas. To vidū 
kādreizējā LU Bibliotēkas di
rektora Pētera Ķiķaukas darbs 
"Grieķu literatūras vēsture". 
Izcilību vidū Endzelīna - Mīlen-
baha četru sējumu vārdnīca ar 
diviem papildinājumiem un 
"Latvju Dainas" Luda Bērziņa 
redakcijā. 

Uzmanību saista iemīļotu 
ārzemju autoru darbi: H. Hei-
nes "Das Buch der Lieder" ar 
J. Misiņa veltījumu E. Šmitei, 
R. Tagores "Lirika" ar tulkotāja 

nātniskajai darbībai divos dažā
dos kontinentos - Eiropā un 
Ziemeļamerikā - Visvaldis Klī
ve sev līdzi ir atnesis to plašo 
apvārsni, kas nepieciešams 
jebkurai fakultātei kas vēlas 
pastāvēt ar tik dižu lielumu un 
akadēmisku cēlumu, kādu pro
fesors Klīve ir ienesis Teoloģi
jas fakultātē. Paldies jubilāram 
par to," sacīja dekāns Juris Cā
lītis. 

Sveicot profesoru, īpaši tika 
izceltas trīs ļoti izcilas viņa īpa 
šības. Pirmais, ko cilvēki atce
roties, esot viņa labdabīgi iro
niskās piezīmes. Jo augstāk 
kāds paceļoties, jo skaidrāk 
profesors Klīve saskatot šo pa 
kāpienu pārejas. Svarīgām un 
lielām lietām viņš ar savu hu
moru piešķirot cilvēcību. Pār
ējās divas īpašības viņam pie
mītot kā lektoram un mācīb
spēkam. Tās ir prasmes sa 
prast un skaidrot Visu mūžu 
profesors Klīve esot mēģinājis 
saprast savu laiku, dzīvi un dar-

K. Egles veltīju
mu. Ļeva Tolstoja 
darbam "rladži 
Murats" ir intere
sants mākslinie
ciskais noformē
jums. 

Dāvinājumā sa 
stopama reta, 
starp diviem pa
saules kariem Lat
vijā izdota daipite
ratūra piemēram, 
Vīla Cedriņa dze
joļu krājums "Sid
raba jātnieks". 

Pie fonda 
sakārtošanas 
vēl jāstrādā 

Darbs pie Elfrī
das Šmites fonda 
sakārtošanas ir 
sākts un vēl jātur
pina. Izveidots 
fonda darba kāta 
logs. Ja speciālis
tiem rodas intere
se par kādu grā
matu, tad viņiem 
tā tiek sameklēta 

Līdztom, lai El
frīdas Šmites ko
lekcija būtu pieeja 
ma elektroniskā 
veidā, vēl tāls ceļš 
ejams. Dāvināju
mam ir būtiska 
vēsturiska un zi
nātniska nozīme. 
Grāmatas noderī
gas gan pasnie
dzējiem, gan ci
tiem interesen
tiem. 

VIJA APINĪTE 

bu tin eksistenciālā saturā. Sa 
va bibliogrāfiskā rādītāja auto
biogrāfiskajā ieskicējumā pro
fesors atzīst ka visus viņa dar
bus ir vienojis viens liels aicinā
jums - mēģināt saprast vai dzī
vei ir jēga Un ne tikai saprast 
bet ari izskaidrot to. Tas ir ap
brīnojami, kā profesors prot ļo
ti grūtus un visaptverošus jau
tājumus padarīt pieejamus stu
dentiem jebkurā pakāpē, palī
dzēt viņiem saprast kas ir bū
tiskākais. 

Ar mīļiem laba vēlējumiem 
jubilāram no Universitātes Bib
liotēkas, kurai bija gods strādāt 
pie profesora darba bibliogrā
fiskā rādītāja sastādīšanas, un 
Teoloģijas fakultātes bibliotē
kas, kas Visvalža Klīves darbus 
atzina par studentu vidū ļoti La
sītiem un izmantotiem, pasāku
ma oficiālo uzrunu daļa turpi
nājās draudzīgi neformālās sa 
runās pie svētku galda 

GITA UEPIŅA 

Elfrīdas Šmites grāmatzīme 

Borisa Vipera grāmatas vāks 
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simpozijs 

Veltīts bērnu veselībai 
Sadarbība ar internacionālo 
akciju "Saules gaisma" (Mri-
hene) to organizēja LU Med
ainas fakultātes Sociālās pe
diatrijas centrs. Simpozijs noti
ka 20. aprīli, un tā tēma bija 
"Valodas attīstības problēmu 
agrāra alagnostka un terapi
ja". 

Pasākumu atklājot, klāteso
šos sveica LU Medicīnas fakul
tātes prodekāne profesore I. 
Rumba Viņa izteica gandarīju
mu, ka LU ir ļoti auglīga vide so
ciālās pediatrijas attīstībai, tā 
gūst lieki ievērību un interesi no 
studentu puses. Profesore teica 
"Katrs garīgi un fiziski vesels 
bērns ir nacionāla vērtība Mēs 
tam strādājam, un tādēļ vēlu 
veiksmi mums visiem šajā dar
bā!" 

Par temu "Valoda - zīdaiņa 
vecuma pamatuzdevums" 
lekciju lasīja profesors T HeD-
bruge. Viņš pastāstīja par Min-
henes Funkcionālās diagnosti
kas centrā veiktajiem pētīju
miem un par to, cik liela nozīme 
pirmajos bērna dzīves mēnešos 
ir viņa komunikācijai ar māti, cik 
svarīgs šis periods ir bērna valo
das atfistibā, kā ari par to, cik bū-
tiski šajā laikā ir diagnosticēt, vai 
bērnam ir kādas problēmas ar 
dzirdi Ja tādas ir un bērns ne
tiek diagnosticēts, tad apmēram 
sešu mēnešu vecumā viņš "ap
klust" un vairs nerunā Ja šūnas, 
kas atrodas dzirdes centrā, sma
dzenēs netiek aktivizētas, tās at

mirst Bērns kļūst gan kurls, 
gan mēms. Taču, ja viņš tiek 
diagnosticēts un ar viņu strādā 
speciālisti, valoda tiek apgūta 
"Dzirde nav runas jeb valodas 
orgāns. Taču, ja šādam bērnam 
tiek attīstīta valoda līdz ar to at
tīstās ari viņa domāšana kultū
ras uztvere. Māte ir tā, kuras lo
ma bērna valodas attīstībā ir ļoti 
liela" tekā profesors Hellbruge. 

Par tēmu "Dzirdes traucē
jumu agrinfts diagnostikas ie
spējas: dzirdes skrinmgs un 
KCH(>-skrinings" referēja LU 
docents, Dr. med V. Folkmanis. 
Viņš stāstīja par to, kādi ir dzir
des zuduma veidi un iemesli Ie
dzimti tie ir ļoti mazā skaitā gadī
jumu, biežāk tos var izraisīt me
dikamenti, dažādi vīrua, galvas 
traumas, atkārtots vidusauss ie
kaisums u. c. 

V. Folkmanis pastāstīja ari 
par jaundzimušo dzirdes izmek
lēšanas iespējām- skrininga me
todēm - un par to, ka bērniem 
dzirdi pārbaudīt iespējams ari 
LU Medicīnas fakultātes Sociā
lās pediatrijas centrā 

Par tēmu "Mātes un bērna 
agrīna interakcija - bāze valo
das attīstībai, materiāls diag
nostikai un terapijai" referātu 
nolasīja psiholoģe Inga Adam-
sone. Viņa pastāstīja par to, kādi 
faktori ietekmē bērna un mātes 
komunikāciju. 

Logopēde Laine Aigare sim
pozijā sniedza ieskatu tēmā "Al
ternatīvās sazināšanās iespē

jas darbā ar bērniem ar trau
cētu valodas attīstību". 

Tā ir neverbālā komunikāci
ja Darbs ar bērnu šajā zinā ir in
dividuāls un lielā mērā uzlabo vi
ņa dzīves kvalitāti. Neverbālās 
komunikācijas iespējām izman
to zīmju valodu, priekšmetus, at
tēlus, fotogrāfijas, piktogram-
mas u. c. sazināšanās līdzekļus. 

Par to, cik svarīga nozīme 
bērna valodas attīstība ir mūzi
kai stāstīja Daina Jurģa - Latvi
jas Mūzikas terapijas fonda lo
cekle. Viņa klātesošos informē
ja ka ar nākamo - 2002./2003. 
gadu - Liepājas Pedagoģijas aka 
dēmijā būs iespējams apgūt mū
zikas terapeita specialitāti. Cilvē
kiem kas to vēlēsies, nebūs jā
būt ar profesionālo muzikālo iz
glītību, bet ar dotībām mūzikā 
gan. Šīs programmas kursā būs 
medicīna psiholoģija speciālā 
pedagoģija Uzņemšana jaunajā 
programmā notiks 24. jūlija. Sī
kāku infonnāciju par to var sa 
ņemt Liepājas Pedagoģijas aka 
dēmijas Mūzikas katedrā pie 
Mirdzas Paiperes. 

Logopēde Gundega Tomele 
no Liepājas referēja par to, kā
das ir korekcijas iespējas Mon-
tesori terapijā bērniem ar depri-
vācijas sindromu. Tie ir bērni 
kuri atrodas bērnu bāreņu aprū
pes iestādē un kuru valodas at
tīstība ir kavēta Liepājas Bērnu 
bāreņu aprūpes centrā bērnu at
tīstība un atveseļošana jau sešus 
gadus notiek ar Montesori pe

dagoģijas palīdzību. Bērnu valo
das attīstībā, ari bērnu socializā-
cijā un personības izveidē tas ir 
devis pozitīvu rezultātu. "Lai 
bērnam labi attīstītos valoda 
svarīgi ir ari trīs pārējie faktori -
viņa emocionālā, garīgā un fizis
kā attīstība" teica Gundega To
mele. Par to Liepājas BBAC rū
pējas gan mediķi gan pedagogi 
gan ari pārējie darbinieki Šāda 
labvēlīga un rūpīga attieksme, 
atbildība par bērniem vairo vinu 
pašapziņu un vēlāk palīdz veik
smīgi iekļauties sabiedrībā 

"Montesori terapija bēr
niem ar valodas attīstības 
traucēju m iem - Lietuvas pie
redze''. Par to stāstīja Aušrele 
Matukevičiute no Viļņas. Viņa 
dalījās pieredzē par situāciju, kā
da šobrīd ir Lietuvā Montesori 
pedagoģijas jomā, kā ari par dar
bu Bērnu attīstības centrā un 
par to, kā M. Montesori mate
riālu iespējams pielāgot ikdie
nas darba 

Par pielāgoto Marijas Mon
tesori valodas materiālu bēr
niem ar valodas attīstības trau
cējumiem un darbu Valmieras 
Bērnu attīstības centrā stāstīja 
Dze Vītola Vīna demonstrēja kā 
ar redzes un dzirdes uztveres at
tīstību bērnam iespējams iemā
cīt lasīt un raksfflprasmL 

Simpozija nobeigumā uzstā
jās Montesori pedagoģe Ņina 
Opmane. Viņas izklāstāmā tē
ma bija "Brīvais darbs M. 
Montesori nodarbībā - līdzek

lis valodas attīstības veicinā
šanai mātes un bērnu nama 
bērniem''. Šo projektu Sociālās 
pediatrijas centrs veica ar Soro
sa fonda atbalstu. Tas sākās 
2000. gadā un ilga gadu. Tā mēr
ķis bija valodas attīstīšana bēr
niem kuri atrodas Lļģuciema 
sieviešu cietuma bērnu namā 
Bērni devās uz Sociālās pedago
ģijas centru, kur ar viņiem strā
dāja speciālisti - notika nodarbī
bas Montesori pedagoģijā, bēr
ni tika ari masēti. Savukārt bēr
nu namā tika izveidots Monte
sori kabinets, personāls tika ap
mācīts rīkoties ar šo materiāla 
Palielinājās bērnu savstarpējā 
komunikācija un viņi visi kopā 
šo materiālu ļoti labprāt strādā. 
Tā rezultātā uzlabojusies bērnu 
attīstība savstarpējā komunikē-
šanās, paaugstinājusies viņu pa 
š-apziņa Tas ir liels prieks gan 
bērnu mammām gan bērnu na
ma personālam, projekta veicē
jiem un atbalstītājiem 

Simpozija nobeigumā V. 
Folkmanis teica ka M. Monte
sori pedagoģija ir kā tilts starp 
bērna pedagoģisko, medicīnis
ko un psiholoģisko attīstību. 

Paldies visiem simpozija rī
kotājiem un dalībniekiem par in
teresanto dalīšanos savā piere
dzē un zināšanās, kas veltītas 
bērnu veselībai. 

Simpozijā piedalījusies 
MĀRA SADOVSKA 

projekts 

Iespējama jauna sadarbība 
No 2001. gada Latvijas Uni
versitāte kopā ar citām 13 Ei
ropas augstskolām aktīvi pie
dalās jaunajā Eiropas mēro
ga projektā ar nosaukumu 
"Campus Europae", kas tu
vākajā nākotnē ļaus ievēro
jami paplašinot studentu ap
maiņu. 

Notiek intensīvas konsultā
cijas gan par katras augstskolas 
akadēmisko procesu un ar to 
saistītiem reglamentējošiem 
dokumentiem gan par studiju 
programmu saturu. LU mācīb
spēki ir iesaistīti priekšmetu ko
misiju darbā, lai noteiktu kopī
gus studiju programmu stan
dartus. 

Piedāvājam lasītāju uzmanī
bai raksta "Campus Europae" 
nedaudz saīsinātu tulkojumu 
no "Journal der Ernst-Moritz-
Arndt-Universitāt Greifsusald" 
Nr.1/02. 

Nākotne visiem musu stu
dentiem jāstudē Eiropā Vai to 
viņi nedara jau tagad? Atbilde 
būs "jā", ja mēs nacionāli val
stiskās robežas pielīdzināsim 
Eiropas robežām. Un studen
tiem būs jāiet tieši pāri šīm ro
bežām Programma paredz uz

turēšanos ārzemēs vismaz vie
na gada garumā Jau drīz mūsu 
studenti varēs brīvi pārvietoties 
pa "Campus Europae". 

Studenti pabeigs studiju pro
grammas ar augstu prasību lī
meni viņu universitātes nodro
šinās nepieciešamos adminis
tratīvos priekšnoteikumus. Vai 
tā ir nākotnes mūzika? Nebūt 
nē. Projekta "Campus Euro
pae" sagatavošanas darbi rit pil
nā sparā Visas Eiropas univer
sitātes ir aicinātas veikt refor
mas pašos pamatos. Boloņas 
Deklarācija ko 1999. gadā pa 
rakstīja 29 Eiropas valstu izglītī
bas ministri, paredz Eiropas ko
pīgās augstskolu telpas izveido
šanu. Laika nemaz nav atlicis 
tik daudz, jo jau 2010. gadā visā 
Eiropā jābūt ieviestam divpa 
kāpju augstskolu diplomam 
(bakalaurs un maģistrs). Kre-
dītpunktu sistēma palīdzēs at
vieglot mobilitāti Eiropas ietva 
ros. 

Laiks skrien ātri, bet vēl dau
dzas universitātes un augstsko
las darbojas ļoti lēni. To gan ne
var teikt par Greifsvaldes uni
versitāti, limerikas universitāti 
Īrijā, Latvijas Universitāti, Vīnes 
universitāti Austrijā vai Gentes 

universitāti Beļģijā Šo universi
tāšu vadošie koleģiālie orgāni 
jau izvirzījuši mērķus virzībā uz 
Eiropu. 

Minētās un vēl astoņas citas 
universitātes vienojās izmantot 
laika dinamiku un momenta 
labvēlību. Šīs universitātes ir at
klātas reformām un tāpēc bau
da priekšrocības savās valstīs. 
Šo pārsvaru tās vēlas izmantot 
globālo mērķu sasniegšanai. 
No tā labumu var gūt ne tikai 
katrs students un mācībspēks, 
bet ne mazākā mērā ari visa 
mācību iestāde kopumā 

Projekta "Campus Europae" 
ietvaros būs iespēja piedzīvot 
un izbaudīt Eiropas kultūru 
daudzveidību. 

Pastāvošās Eiropas pro
grammas, piemēram, SOCRA-
TES/ERASMUS, bieži nesa 
sniedz savus mērķus. Neskato
ties uz sadarbības līgumu lielo 
skaitu, diezgan maz studējošo 
izmanto projekta iespējas. Šis 
fakts ir jānožēlo, bet to var labi 
saprast Studenti uzskata, ka 
tiek zaudēts laiks un ārzemju 
studiju rezultāti netiek atbilstoši 
atzīti. Pārāk daudz pūļu prasa 
sagatavošanas process. Studēt 
eiropeiski daudzviet joprojām 

nav pati par sevi saprotama lie
ta Diezgan daudz šķēršļu pie
saista studentus un pasniedzē
jus pie dzimtās puses. 

Projekta "Campus Europae" 
ietvaros ir iecerēts novērst šos 
mobilitātes šķēršļus. Pašreiz 
universitātes aprēķina ar kā
diem līdzekļiem varētu sa
sniegt kopīgi izvirzītos mērķus. 
2002. gadā priekšmetu komisi
jas noteiks minimālos studiju 
programmu standartus. No ad
ministratīvā viedokļa tiks izstrā
dāta nevainojama procedūra 

Kas būtu nepieciešams stu
dējošajiem lai viņi varētu brīvi 
pārvietoties "Campus Euro
pae" ietvaros? Viņiem vajadzētu 
pārvaldīt tris valodas: bez dzim
tās un angļu valodas būtu jālie
to kāda trešā Eiropas valoda 

Ko tas viss dod mūsu Uni
versitātei? Greifsvaldes univer
sitāte kļūs starptautiskāka un 
eiropeiskāka Eiropa kļūs sa 
protamāka Komunikācija no
tiks Eiropas valodās, tomēr pir
mā būs angļu valoda Kopmīt
nēm jākļūst par studentu inte
lektuālo dzīves vietu. Projekta 
"Campus Europae" ietvaros 
studiju un eksāmenu rezultātu 
atzīšanai un imatrikulācijas pro

cedūrai jārit nevainojami. 
Daudz kas var tikt izdarīts 

jau šodien. Jāsakārto dažas lie
tas tiesiskajā jomā Ļoti liela no
zīme ir studējošo atlasei, studiju 
programmu veidošanas brīvī
bai, studiju gada strukturēša
nai, kā ari organizatoriskajai 
brīvībai. 

Šo jautājumu risināšanā uni
versitātēm jāsaņem valdības at
balsts. Šo Eiropas projektu 
koordinē darba grupa kuru va 
da dr. Konrāds Sili (Dr. Konrād 
Schily), privātās universitātes 
Witten/Herdecke dibinātājs, 
un bijušais valsts sekretārs dr. 
Kristofs Emans (Dr. Christoph 
Ehmann) un atbalsta Luksem-
burgas valdība Projekta "Cam
pus Europae" patrons ir Vācijas 
kanclers Gerhards Šrēders, 
kurš pārņēma šo funkciju no sa 
va priekšgājēja Helmuta Kola 
Privātie fondi projektā ir iegul
dījuši vairākus miljonus Vācijas 
marku, jo Eiropai kā politiskai 
un ekonomiskai telpai beidzot 
ir jāapvienojas ari augstākās iz
glītības jomā. 

NATĀLIJA IVANOVA, 
Ārējo sakaru daļa 
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Latvijas zinātni pedīcija Ēģi 
sauc par zinātni. Senajiem ēģip
tiešiem bija Saules kults, tās pie
lūgsme, tika pielūgts ari Sīriuss, 
Orions, Mēness. Par senās 
Ēģiptes astronomiju izteiktas 
daudzas hipotēzes. Kapeņu zī
mējumos Jupitera stāvoklis ir 
nofiksēts pret zvaigznēm, un 
pēc tā var aprēķināt pasu kape
ņu celšanas laiku. Ēģiptieši lai
ku skaitīja katra faraona dzīves 
laikā, bet šie laika nogriežņi nav 
sasaistīti kopā. Astronomija dod 
hronoloģiju, lai to varētu sasais
tīt vienotā laika sistēmā. 

Septītajā pitonā tāpat ari as
totajā, redzami interesanti as
tronomiskie elementi, kas var
būt vēl ko atklās. Templī ir no
teikti kāpņu slīpumi, no kāp
nēm iziet uz ziemeļiem vērsta 
slīpa šahta. Šie slīpie virzieni ir 
saistīti ar debesu spīdekļiem -
Mēnesi, zvaigznēm. Kārnākas 

< l.lpp. 

zējo stāvokli, sienu epigrāfiju. 
Iegūtos rezultātus iekļaus Kār
nākas tempļu kompleksa ģeo
grāfiskās informācijas sistēmā, 
lai vēlāk realizētu rekonstrukci
jas projektu. Par ekspedīciju 
saruna ar tās dalībnieku -
RTT mācībspēku, Būvniecī
bas fakultātes Ģeodēzijas 
profesora grupas docentu 
JANI K L Ē T N I E K U . 

Ekspedīcijas pirmsākumi, 
vietas raksturojums 

Tagadējā laikmetā tā ir pir
mā latviešu zinātniskā ekspedī
cija uz Ēģipti. 1937. gadā profe
sors Francis Balodis ari devās 
uz Ēģipti, Kairu. Tur notika 
konference, kurā bija iespējams 
iepazīties ar arheoloģiskajiem 
izrakumiem, seno pieminekļu 
aizsardzību. Tolaik bija pieļau
jams, ka jebkura ārzemju eks
pedīcija, kura kaut ko atklāj, at
rod Ēģiptē, aizved to uz saviem 
muzejiem. Vēlāk to sāka aiz
liegt, un tagad no Ēģiptes kaut 
ko izvest ir neiespējami. Ari 
mūs brīdināja, ka, mēģinot iz
vest kādu priekšmetu, muitā 
var rasties nopietnas problēmas 
- muitnieki varbūt nevarēs no
teikt tā vērtību vairākas dienas, 
un tas nozīmē kavējumu uz ne
dēļu... Televīzijā "Discovery" 
programmā rādīja, ka 1981. ga
dā kāda grupa atklājusi kape
nes un iztirgojusi tur atrastos 
priekšmetus. Tā bija sakritība, 
ka mūsu grupai kāds vecāks 
ēģiptietis piedāvāja, pēc viņa 
teiktā, oriģinālus priekšmetus. 
Es vēlējos nopirkt Ramzesa fi
gūriņu, bet tomēr to neizdarīju. 
Tagad man ir skaidrs, ka ielejā 
pa kuru mēs gājām, tika atklā
tas kapenes un iedzīvotāji šeit 
piesavinājušies daudzus oriģi
nālus priekšmetus. Muitā mūs 
neviens tā ari nepārbaudīja... 

Kārnākas tempļu kom
plekss saplūst ar Luksoras pil
sētu. Atstatums starp tempļiem 
ir apmēram divi kilometri. No 
Ramzesa būvētajiem temppem 

ved sfinksu aleja, zem tās vie
tām atrodas vēl neatrakta pilsē
ta. Kārnākā ir ļoti daudz pētnie
ku grupu, tur strādā poļu, ame
rikāņu, vācu un angļu ekspedī
cijas. Tomēr faktiski ir izpētīta ti
kai trešā daļa. Kultūrslānis te 
vietām sasniedz 8 m. Vispirms 
jau tas radies tāpēc, ka Nīlas dū
ņas plūdu laikā tiek iepludinātas 
tempļos, nemitīgi putinātas tiek 
ari tuksneša smiltis. 

Ekspedīcijas uzdevums 
Mums bija divi pamatuzde

vumi: viens no tiem - dokumen
tēt Kārnākas tempļa septīto pi
tonu. Pitons ir tempļa vārti, aiz 
tā seko pagalms. Parasti pagal
mā pēc tālaika būvniecības pa
rauga vajadzēja atrasties kolon
nām. Tutmosa III templī šo ko
lonnu vairs nebija, palicis tikai 
tukšs laukums, kas ir arheolo
ģiski izpētīts - tajā atklāts ap 100 
statuju - granīta un koka Dau
dzas no tām šobrīd izvietotas 
muzejos. Pie ieejas saglabāju
šies tikai divi sānu bloki, abi ap 
60 m augsti. Mums bija jāie
gūst telpiska informācija, kādā 
stāvoklī tie pašlaik atrodas. Uz 
visām tempļa sienām ir barelje
fi, hieroglifi. Epigrāfija informā 
cijai ir ārkārtīgi svarīga - tā jāla
sa, jāpublicē. Franči agrāk un 
ari tagad lietoja šādu metodi: uz 
polietilēna plēves noklāja lielus 
palagus un ar laītiņiem novilka, 
pēc tam zīmējumus samazina 
ja. Mūsu ekspedīcijas vadītājs 
Bruno Delanda vēlējās, lai mēs 
šo epigrāfiju iegūtu datorizētā 
vidē. Domāju, ka šo uzdevumu 
izpildījām. Viena no fotogram-
metrijas priekšrocībām ir ie
spēja iegūt precīzu koordinātu 
informāciju, telpisku informāci
ju jebkurās plaknēs. Pitona 
plakne ir slīpa Arhitektūras 
projektiem vai rekonstrukcijai 
to zīmē citā ortogonālā plaknē; 
to visu veic ar moderno tehno
loģiju. Varbūt rodas jautājums, 
kāpēc to nedara paši franči? Zi
nātnei visā pasaulē pietrūkst 
naudas. 

Datorizētās programmas fili

grāni iespējams apgūt divos ga
dos, strādājot diendienā 

Seno ēģiptiešu aizsaules 
kults, kaķa skaitīšana un 
astronomija 

Vispārīgos vilcienos hierog
lifu nozīme ir atšifrēta. Zināms, 
ka tas ir faraonu valdīšanas 
laiks. Tutanhamons HI ir valdī-
jis 54 gadus, viņa laikā iekaroti 
ciemati, dzimtas ap Ēģipti. Hie
roglifos ierakstīti iekaroto dzim
tu cilvēku vārdi, bet tie vēl nav 
atšifrēti. Francijā tiks pētītas 
mūsu zinātnieku piedāvātās epi-
grāfijas. 

1957. gadā strādāju Universi
tātes observatorijā pie prof. Stei-
na. Ēģipte mani vairāk interesē
ja no senās astronomijas vie
dokļa; tie ir pirmie astronomis
kie priekšstati, kurus vēl ne-

templis ir orientēts tieši uz pa
vasara ekvinokciju. Laika gaitā 
esam pārvietojušies par veselu 
zvaigznāju, horoskopa zīmes 
vairs "nestrādā", tās apstājušās 
Kristus dzimšanas laikā. Tāpēc 
astroloģija ir sastingusi nozare. 
Astronomija sāka attīstīties tie
ši Ptolemaja laikā Grieķu kul
tūra un zinātne pārņēmusi dau
dzus ēģiptiešu astronomijas, 
matemātikas elementus. Visa 
grieķu kultūra, māksla veidoju
sies uz Ēģiptes kultūras pama
tiem. Ēģiptē bija pirmā valsts 
iekārta; lai radītu tempļus, bija 
nepieciešama sistēma, darba 
organizācija Faraons bija sa
vas valsts īpašnieks. Māksla 
Ēģiptē 2000 gadu periodā ir sa
stingusi, stereotipiska, nemai
nīga Toties seno ēģiptiešu reli
ģija ir daudzveidīga - jebkurā 

Latvijas Vēstures muzeja jeb 
Rīgas mūmija 

dzīvības norisē viņi saskatīja 
dievus. 

Kopīgais latviešu un 
ēģiptiešu vēsturē 

Latviešiem ir saules dainas. 
Mūsu viņsaules valstība ir ļoti 
vienkārša - uzkāpjam pa garo 
pupu, mielojam veļus. Ēģiptes 
kapenēs noteiktos laikos ari va
jadzēja mielot veļus - ticēja, ka 
dvēselē tādā veidā tiek uzturēta 
dzīvība Ozīrisa kults ir viņsau
les pielūgsme, tā ir ģenēze cau
ri visām kultūrām. 

Septītā pitona izpēti pavei
cām desmit dienās, iesākām pē
tīt jau astoto. Aplūkojām Lukso
ras apkārtni, bijām Abidosas 
templī, kas faktiski ir Ozīrisa 
templis. Tajā ir fantastiskas ko
lonnas, labi saglabājušies zīmē
jumi. Denderā aplūkojams pir
mais Ēģiptiešu zodiaks, kur pir
mie astronomiskie priekšstati 
apvienoti ar babiloniešu zodia
ku; tas ir griestu zīmējums. 
Luksorā atrodas slavenā karaļu 
un karalieņu ieleja, augstmaņu 
kapenes - koridori ar daudzām 
telpām. Tutmoss III guļ dziļi 
kalnu masīvā pa kuru jāpaceļas 
vismaz 50 m, tad jānolaižas 90 
m dziļās šahtās pa kāpnēm, ka
mēr nokļūst līdz apbedījuma 
kamerai. Sienas noklātas ar zī
mējumiem un tekstiem, kuri 
mirušajiem jāzina aizsaulē. Tā ir 
fantastiska pasaule. 

Studenta iespējas Ēģiptē 
Ēģipte jaunajam vēsturnie

kam, arheologam ir sapņu ze
me, kur strādāt Tur iespējami 
vēl tik daudzi atklājumi... Ēģiptē 
ir pasaules senkultūra, pasaules 
vēriens. Nākotnē iespējams pie
vienoties kādai no ārzemju stu
dentu ekspedīcijām, protams, 
iepriekš jābūt labi sagatavotam. 
Tagad ir iespējas, kontakti ar; 
Franciju - ceļš ir atvērts. Ekspe
dīcijā dosimies arinovembri. Es 
zinu, kas jāredz. Ēģiptes poten
ciāls ir 1500 tonnu zelta, no tā 
varbūt ir atklāta trešā daļa.. 

Protams, lai izjustu un iz
prastu Ēģiptes lailtūru, vajadzī
gi gadi. Ēģiptiešu mūžības izjū
ta dziļi ietiekusies nākotnē - citā
di nekas nebūtu saglabājies. 

RTU profesoru docentu 
JĀNI KLĒTNIEKU uzklausījusi 

ANDA LASE 

6 • Universitātes Avīze Nr. 15 • 2002. gada 30. aprīlis 



viņi pie mums 

LU noslēdz sadarbību ar Tventes universitāti 
Aprīlī Universitātē viesojās 
Tventes universitātes (Nīder
lande) mācībspēki, lai vie
notos par LU un Tventes uni
versitātes sadarbību. "Uni
versitātes Avīze" uz sarunu 
aicināja Tventes universitā
tes pasniedzējus I. Molen, 
A.Kohl, G. Hospes. 

Pasniedzēji pastāstīja, ka 
Tventes universitātei ir studen
tu apmaiņas pieredze ar dau
dzām Eiropas valstīm - Čehiju, 
Itāliju, Spāniju, Franciju, Vāci
ju, Austriju, kontakti ar Ameri
kas augstskolām. Pašlaik 
Tventes universitātē divi stu
denti no LU Ekonomikas un 
vadības fakultātes izstrādā ma
ģistra darbu. Daži profesori no 
Nīderlandes jau agrāk strādā
juši Latvijā Pasniedzēji augstu 
novērtēja noslēgto sadarbību 
starp Nīderlandes un Latvijas 

augstskolām un tās perspektī
vu. Tventes universitātes pa
sniedzējiem šis bija pirmais 
brauciens uz Baltiju, un vinu 
iespaidi par Latvijas vēsturi, da
bu bija visnotaļ pozitīvi. Labs 
iespaids palicis par bibliotē
kām, sevišķi Ekonomikas un 
menedžmenta bibliotēku. Pa 
sniedzēji atzina ka to līmenis ir 
pat augstāks nekā Nīderlandē. 
Tventes universitāte atrodas 
gleznainā vietā, kur ir daudz 
parku, mežu un ezeru, tomēr 
tā ir jauna universitāte - nav 
vēsturiskā mantojuma Šajā zi
nā pārsteigums bijusi Latvijas 
Universitāte ar savām senajām 
ēkām. 

īpašs piedāvājums Tventes 
universitātē ir tehnisko zinātņu 
filozofija 

Studentiem no dažādām 
valstīm, dzīvojot kopā universi

tātes pflsētiņā, tiek dota iespēja 
iepazīt citu valstu kultūru, tra
dīcijas, integrēties. 

Tventes universitātei ir cie
ša sadarbība ar Minsteres uni
versitāti Vācijā notiek studen
tu un mācībspēku apmaina 
Šīm universitātēm ir kopīga ba 
kalaura un maģistra program
ma Eiropas studijās. 

Tagad iespēja studēt Tven
tes universitātē būs pieejama 
ari Latvijas Universitātes stu
dentiem. 2002. gada beigās 
maģistra programma būs at
vērta internacionālai studentu 
apmaiņai. Viņiem nepiecie
šams bakalaura grāds un an
gļu valodas zināšanas, jo mācī
bas galvenokārt notiek šajā va 
lodā Nākotnē būs pieejamas 
ari an4ine studijas. Katru gadu 
Eiropas studijas Tventes uni
versitātē no 100 studentiem 

No kreisās: Tventes universitātes pasniedzēji A. Kohl, I.Molen, 
G. Hospes 

mācīties varēs 20. Universitāti. 
Sarunas noslēgumā pasnie- Interesentiem pieejama in-

dzēji izteica prieku par kontak- terneta adrese: 
tu nodibināšanos ar Latvijas http://unow.utwente.nl/uk 

mes pie viņiem 

Tventes universitāte Nīderlandē 
Tventes universitāte ir sa
mērā jauna augstskola, tā 
atrodas netālu no Nīder
landes un Vācijas robežas. 
Tas pīlāri ir tehnoloģijas un 
sociālās zinātnes, un uni
versitātes darbs nav iero
bežots tikai Nīderlandē un 
Eiropā. Tventes universitā
tes darbs notiek sadarbībā 
ar augstskolām visā pa
saulē, tiek strādāts pie pro
grammām un projektiem, 
kas optimizē tehniskos un 
sociālos procesus. j 

Tventes universitāte ir vie
nīgā universitātes pilsētiņas ti
pa augstskola Nīderlandē. Tā 
projektēta angļu-sakšu stilā, at
rodas gleznainā Tventes daļā, 
un tās teritorija ir 146 ha Sen
laicīgais parks, papildināts ar 
modernu armtektūru, veido 
universālu vidi studentu dzīvei, 
sportam un mācībām. Univer
sitātes pilsētiņā pieejams vis
plašāko pakalpojumu klāsts -
supermārkets, darbā iekārto
šanas aģentūra sporta veikals, 
banka labi aprīkots audiovi
zuālās un fototehnikas birojs, 
restorāni un bāri. Kultūras cen
trā ir teātris, tiek organizēti gan 
rokmūzikas, gan klasiskās mū
zikas koncerti. Pieejamas ari 
mūzikas studijas ar plašu ins
trumentu klāstu. Liela daļa 
Tventes universitātes studentu 
aktīvi izmanto moderni aprīko
to sporta centru. Studentiem ir 
ari savs klubs. Ap 2000 studen
tu universitātes pilsētiņā ir in-
terneta pieslēgums. Centrālajā 
bibliotēkā caur tiklu iespējama 
pieeja daudzām pasaules bib
liotēkām. 

Tventes universitāte specia 
lizējas tieši tehnoloģiskajās un 

sociālajās zinātnēs. Tās 
mērķis ir sasniegt augstu lī
meni studijās un zinātniska 
jā darbā un to attīstībā sa 
biedrībā. To plānots pa
veikt apvienojot komandu 
darbu, kas strādā dažādās 
disciplīnās kopējās studiju 
un pētījumu programmās. 
Disciplīnu saplūsmē sa 
sniegts reāls progress un ie
viesti jauriinājumi. Multidis
ciplinara prakse ir būtiska 
Tventes universitātes aka 
dēmiskās dzīves sastāvdaļa 
Studentiem tiek piedāvātas 
plašas izglītības iespējas, 
var kombinēt tehnoloģiskās 
un sociālās zinātnes, tiek at
tīstīta un atbalstīta studentu 
neatkarība pašpaļāvība 

Tventes universitātes pē
tījumu institūti ir apvienoti 
centri, kuros mācībspēki no 
dažādām fakultātēm strādā 
zinātnisko darbu. Augsta 
kvalitāte ir šo institūtu rak
sturlielums, vizītkarte - tas 
atzīts gan nacionālā, gan inter
nacionālā līmenī. Universitātē 
ir augsta līmeņa nacionālās un 
internacionālās informācijas 
pieejamība onAine režīmā. 

Tventes universitātes stu
denti un mācībspēki aktīvi ie
saistās internacionālos pētnie
cības projektos, liela daļa stu
dentu kādu laiku pavada stu
dējot ārzemēs, mācībspēku un 
studentu sastāvs ari ir interna 
cionāls. 

Universitātes iespējas ietver 
vienoto Eiropas maģistrantū-
ras programmu menedžmen
tā, Eiropas doktoranturas pro
grammas, moderno tehnoloģi
ju īsos kursus. Tventes univer
sitātē ir elektroniskā klase, pie
ejamas mācības on-line režīmā, 

Vienīgais universitātes kampuss Nīderlandē 

tādas priekšrocības kā tālmācī-
ba interaktīvā mācīšanās, pie
ejamība vispasaules tikliem un 
datu bāzēm 

Būtisks ir fakts, ka Tventes 
universitāte nodrošina studen
tu apmaiņu ar daudzām Eiro
pas valstīm. 

Tventes universitātes stu
denti ceļo pa visu pasauli, lai 
praktizētos darbos kompānijās 
un universitātēs, 60% ārzemēs 
pavada vērā ņemamu laiku. Ari 
ārzemju studenti izrāda nopiet
nu interesi ar Tventes universi
tāti un tās piedāvātajām mācī
bu programmām. 

Studentu iespēja strādāt un 
veikt pētījumus citās valstīs ir 
nodrošināta pateicoties Sokrā
ta un Leonardo programmām. 

Ar internacionālo studentu or
ganizāciju atbalstu ārzemju 
studentiem tiek dota iespēja ie
pazīt ari Nīderlandes kultūru 
un sociālo vidi. 

Tventes universitāte piedā
vā regulāras maģistrantūras 
programmas vācu valodā šā
dās disciplīnās: 

• mehānikas inženierzināt
nes; 

• ķīmijas inženierzinātnes; 
• elektronikas inženierzināt

nes; 
• praktiskā fizika; 
• praktiskā matemātika 
• datorzinātnes; 
• menedžments; 
• civilās inženierzinātnes un 

menedžments; 
• biznesa informācijas teh

noloģijas; 
• zinātnes, tehnoloģijas un 

sabiedrības filozofija 
• sabiedriskā administrēša 

na un sabiedriskā politika 
• izglītības zinātne un tehno

loģija 
• praktiska komunikāciju zi

nātne; 
• vides tehnoloģija 

Lappusi sagatavojusi 
ANDA LASE 
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tava izvelē 

Mācība par to, kā runāt, pārliecināt... 
Gandrīz vai vienmēr mēs at
rodamies sabiedrībā un 
esam nepārtrauktā mijiedar
bībā ar apkārtesošajiem cil
vēkiem. Saruna ir viens no 
pašiem vienkāršākajiem un 
vienlaikus ari biezākajiem un 
iedarbīgākajiem komunikā
cijas veidiem. Kā pateikt tieši 
to, kas ir gribēts? Kā veidot un 
strukturēt savas runas? Kā ru
nāt, lai auditorija klausītos, 
nevis minētu krustvārdu mīk
las? Šis un ari citas ar retoriku 
saistītās lietas var apgūt Latvi
jas Universitātes (LU) studiju 
kursā "Mūsdienu retorika". 
Turpinājumā plašāks ieskats 
retorikā un sīkāka informācija 
par kursu "Mūsdienu retorika" 
intervijā ar šī kursa autoru un 
pasniedzēju VOLDEMĀRU 
BARBU. 

- Kāds i r šī kursa mērķis? 
- Kursa mērķis ir attīstīt pub

liskas runas, prezentāciju un lie
tišķu sarunu iemaņas. Līdz ar to 
šim kursam ir vairāk praktiska 
orientācija 

- Kādas i r galvenās tēmas, 
kas ietvertas šajā kursā? 

- Par kursa devīzi varētu uz
skatīt Aristoteļa izteikumu: 
"Mēs klausāmies nevis runu, 
bet cilvēku, kurš runā". Labs 
orators nevis vienkārši nolasa 
tekstu un informē klausītājus, 
bet kaut kādā mērā vada audito
riju. Aristotelis: "Retorika - tā ir 
mācība par pārliecināšanu, ru
nas formu iedarbīgumu uz au
ditoriju." Lai varētu iedarboties, 
auditorija ir jāpārzina jāredz 
signāli, kas no tās nāk, jāredz 
reakcija uz vārdiem un reizēm 
runas procesā jāpieņem lēmu
mi, ko un kā darīt tālāk, neska
toties uz visu iepriekš uzrakstī
to tekstu. 

Prezentācijas situācijās mēs 
nevis vienkārši informējam cil
vēkus, bet mēģinām viņus pār
liecināt, ka tas darbiņš, ko esam 
izdarījuši, ir pats labākais un 
tam ir jāsaņem labākais novēr
tējums. 

Šajā kursā ir konkrēta sadaļa 
"prezentācijas tehnika". Ir ari vi
deo treniņš ar filmēšanu, analīzi 
uti, bet Universitātē to pilnībā 
realizēt diemžēl vēl nav iespē
jams divu iemeslu dēļ. Pirmais 
iemesls ir nepietiekamas teh
niskās iespējas, bet otrais - tā kā 
tas pārsvarā ir izvēles kurss un 
kopā ar filozofiem to nāk klausī
ties citu fakultāšu studenti, tad 
grupās parasti ir 40 - 50 cilvēku. 
Tas nozīmē, ka video treniņu tur 
praktiski nav iespējams realizēt 
Normāli šādā grupā ir 16 - 20 
cilvēku. 

Trešais tematiskais bloks, 
kurā darbojas tās pašas kopējās 
psiholoģiskās likumsakarības, 
ir lietišķās sarunas, to vadīšana 

- Kādi lietišķo sarunu vei
di tiek aplūkoti? 

- Mēs apskatām kopējās li
kumsakarības visiem sarunu ti
piem. Piemēram, priekšnieka 
un padotā attiecības, kad jūs kā 

padotais nākat kārtot sev svarī
gus darba jautājumus vai mēģi
nāt iegūt mācību atvaļinājumu, 
komandējumu, darba apstākļu 
uzlabošanu vai algas pielikumu 
u. tmL 

Darbā ņemšanas jeb rekru-
tēšanas intervijas - ari tajās ir lie
tišķo sarunu elementi, tikai lie
lākoties mēs esam nevis vadītā
ji, bet drīzāk gan vadāmie. Vēl 
ari, protams, biznesa sarunās 
vai sarunās starp iestādēm, rei
zēm ari darba grupās - parādās 
lietišķo sarunu situācija 

Par šiem jautājumiem 
mums notiek video treniņi. 

- Cik lielā mērā šis kurss 
i r saistīts ar psiholoģiju? 

- Diezgan daudz. It sevišķi 
sākuma daļā kur mēs runājam 
par oratora un auditorijas sa
skarsmi 

Ir tāds kurss "Saskarsmes 
psiholoģija", taču "Mūsdienu 
retorikā" mēs apskatām vienu 
konkrētu, īpašu gadījumu, pro
ti, orators un auditorija 

- Kā šo kursu un tajā mā
cītās prasmes var vērtēt no 
ētiskā viedokļa? 

- Viens no mūsdienu auto
riem H ai i n s Perelmans ir teicis: 
"Jā pārliecināšana ir psiholoģis
kā manipulācija, bet tajā pašā 
laikā tas ir vishumānākais mani
pulācijas veids." Pārliecināt ne
nozīmē uzspiest savu viedokli 
vai nopirkt otra cilvēka vēlamo 
rīcību. Mēs ar otru runājam tik
mēr, kamēr viņš pats pieņem lē
mumu. Bet viņam vienmēr ir iz
vēle mums piekrist vai nepie
krist. Pārliecināšanas situācija ir 
oratora ētiskās atbildības situā
cija - tikai viņš zina, uz kurieni 
ved klausītāju un kāpēc. 

Ir tāds rupjš teiciens: "Ar cir
vi var skaldīt malku un diemžēl 
ari galvas cirst Cirvis pie tā nav 
vainīgs." 

- Kas i r tas, ko studenti 
šajā kursā var iegūt sev? 

- Pirmais - pozitīva motivācija 
strādāt pie šiem jautājumiem 
vēl tālāk un tālāk, piedalīties ci
tos kursos un mācīties. Jo 20 vai 
30 stundu laikā neviens par Ci-
ceronu nekļūs! 

Otrais - par katru tēmu ir iz
dales materiāli, un tajos ari pēc 
kursa beigšanas studenti var at
rast konkrētas lietas. Piemē
ram, prezentācijas struktūru, 
kādai tai jābūt ideālā gadījumā 
kā atbildēt uz jautājumiem pēc 
runas vai prezentācijas. Jo tad, 
kad students aizstāv bakalaura 
vai maģistra darbu, tā pirmām 
kārtām ir prezentācija Un tad 
viņš var paņemt šos materiālus 
un paskatīties. 

Trešais - ari starp studen
tiem ir cilvēki, kuriem iznāk 
daudz kur piedalīties un bieži 
uzstāties ar runām. Viņi parasti 
saka: "Jā tas bija vērtīgi, jo to, 
ko mēs bijām apguvuši intuitīvi, 
varējām sakārtot un salikt pa 
plauktiņiem, kā ari gūt zināmu 
pārliecību par to, ko mēs darām 
pareizi vai nepareizi." 

Ceturtais - praktisko iemaņu 

attīstība Bet tā kā pagaidām vi-
deotreniņi te nav iespējami, tad 
tas, no vienas puses, var būt šī 
kursa vislielākais ieguvums, bet 
no otras - lielākais mīnuss. 

- Kā šim kursam trūkst, 
ar ko to vajadzētu papildināt? 

- Ja mēs ņemam vērā kursa 
saturu... Kursu varētu padziļi
nāt tādējādi, ka mēs mācītos 
rakstīt ari tekstus. Dažreiz savā 
amatā ļoti profesionāli cilvēki 
neprot vienkārši, skaidri un 
konkrēti rakstīt un pamatot sa
vu domu. Teksti ir tik samudži
nāti, ka reizēm to galvenā doma 
tiek paslēpta aiz dažādām atru
nām, atsaucēm u. tmL 

No formas viedokļa - diem
žēl atkal jārunā par tehniskajām 
iespējām. Faktiski mums nav 
moderni aprīkotu auditoriju. 
Un, ja ir, tad ir projektors... 
Man, piemēram, patiktu, ja soli 
būtu apaļāki vai citādā veidā iz
kārtoti, nevis standarta stāvoklī 
- tas šim kursam ir ļoti nepiecie
šams, jo tas momentā ietekmē 
tā noskaņu. Ja man ir jāveido 
darbs mazajās grupiņās, es tur 
diezgan labi izlīdzos - priekšējie 
pagriežas pret aizmugurējiem, 
un viss notiek, bet tas nav tas ēr
tākais veids, kā strādāt 

- Vai pastāv iespēja, ka 
studentu grupas no 4 0 - 5 0 
cilvēkiem tiek samazinātas 
uz 20-30? 

- Es baidos, ka ne. Diemžēl 
tādi ir kopējie spēles noteikumi. 
Kurss ir vienreiz semestri. Uz 
to notiek pierakstīšanās. Vsi, 
kas ir pierakstījušies, var nākt 
Ja to dala mazākās grupās, uz
reiz rodas papildu izdevumi tīri 
no finansiālās puses. Mums jau 
viss vairāk iet uz plūsmu meto
di, un noteikumi ir tādi, kādi tie 
ir. Es kādreiz pats ari domāju, 
ka tas nav iespējams, bet var 
strādāt ari 40 - 50 cilvēku audito
rijā vienreiz man bija pat 70. 
Protams, tas ir ļoti smagi pa
šam, bet ar visiem praktiska
jiem darbiem iziet cauri. 

- Kā i r ar literatūru? 
Ar fiteratūru ir bēdīgi. Valsts 

bibliotēkā ir daudz lielu, biezu 
grāmatu angļu valodā ar nosau
kumiem "Public Speaking" vai 
tamlīdzīgi. Es gan nezinu, vai 
tas ir pats labākais materiāls, jo 
parasti šajās grāmatās ir diez
gan daudz "ūdens". Pirms pie
ciem gadiem brošūru veidā es 
izdevu savus izdales materiālus, 
bet tās ļoti ātri beidzās, un es es
mu bijis pārāk aizņemts, lai radī
tu ko jaunu, lai gan man ir biju-

Kursa nosaukums: M ū s d i e n u r e t o r i k a 
Zinātņu nozare: Filozofija 
Zinātnes apakšnozare: Estētika un mākslas filozofija 
Pasniedzējs: dr. filoz., docents Voldemārs Bariss 
Kursa mērķi: Iepazīstināt studentus ar publiskas uzstāšanās 
psiholoģiskajiem un sociālajiem aspektiem. Veidot 
priekšstatu par retoriskā efekta specifiku un argumentācijas 
īpatnībām retoriskajā diskursā Attīstīt publiskas runas, 
prezentācijas un moderācijas praktiskās iemanās. 
Kursa apjoms: 32 stundas, t sk. 4 lekcijas, 12 praktiskās 
nodarbības 
Kredi tpunkt i : 2 
Kursa kods: Filz2270 
Nepieciešamas priekšzināšanas: Nav nepieciešamas 
Prasības krtt l ī tpunktu iegūšanai: Vismaz 75% nodarbību 
apmeklējums, 2 runu un argumentācijas piemēru analīzes 
kontroldarbi. Līdzdalība videotreniņā 
Fakultāte, tās adrese: Vēstures un filozofijas fakultāte 
(Brīvības burv.32) 
Struktūrvienība: Teorētiskās filozofijas un loģikas katedra 
Akreditācija: Pirms 3 gadiem šis kurss tika akreditēts uz 6 
gadu ilgu laika periodu. 
Pieteikšanās: Uz šo kursu var pieteikties Teorētiskās 
filozofijas un loģikas katedrā reģistrācijas nedēļas laikā 

si doma pašam uzrakstīt varbūt 
ne mācību grāmatu, bet drīzāk 
metodisku līdzekli par šiem jau
tājumiem. 

Latviski viens darbs ir Dei-
lam Kamegī, un tas ari ir gan
drīz viss. Ir mācību grāmata vi
dusskolām krievu valodā Krie
viski ari ir Uteratūra, bet tādas, 
kas mani apmierinātu un par 
kuru es varētu teikt - to jūs varat 
izmantot kā avotu un uz to simt
procentīgi atsaukties - nav. 

- Cik belā mērā šis kurss 
saistās ar N L P (neirohngvis-
tiskā programmēšana)? 

- Minimāli, lai gan es to šur 
tur pieminu. Neesmu tik liels 
speciālists NLP jautājumos, lai 
varētu šo metodiku pietiekami 
korekti izmantot Attiecībā uz 
pārliecināšanu ir svarīgas lietas, 
kas izriet no NLR bet tie drīzāk 
ir vispārīgi jautājumi. 

- Vai jums pašam š is 
kurss patīk? 

- Dīvaini, bet nē. Man to iz
nāk pārāk bieži lasīt jo līdzīgu 
kursu pasniedzu ari ierēdņiem 
Valsts a(Iministrācijas skolā 
Un, ja ir tā, ka es jau brīžiem 
precīzi un skaidri zinu, kā ska
nēs mans nākošais teikums... 

Kādreiz viens klausītājs par 
šo kursu teica: "Mums bija ļoti 
interesanti, bet vai pasniedzē
jam pašam bija interesanti?" 

Lai kurss labi izdotos, ari pa
šam mazliet ir jābūt iedvesmai. 
Ja tas paliek par rutīnu, tad vairs 
nav labi. 

- Kādu profesiju pārstāv
jiem retorika noteikti i r vaja-

- Man ir grūti nosaukt tādas 
profesijas, kurās tā nav nepie
ciešama 

Vienā no saviem dialogiem 
Platons rāda mums tādu situāci

ju: pilsētas centrālajā laukumā 
bija sanākusi tautas sapulce. Tā 
kā grieķi toreiz bija demokrātis
ka tauta un daudzus jautājumus 
izlēma kopīgi, viņiem bija jāizvē
las pilsētiņai ārsts. Bija divi am? 
ta pretendenti: viens - profesk 
nāls dakteris, otrs - profesionāls 
orators. Platons vaicāja: "Kā jūs 
domājat kurš šajā vārdu kaujā 
uzvarētu?", jo viņiem abiem bija 
jāuzstājas ar savām rīcības pro
grammām. Platons bija pilnīgi 
pārliecināts, ka, lai kā tas viņam 
nepatiktu, šajā situācijā uzvarē
tu orators. 

Mūsdienās ir tieši tāpat Tu 
vari būt labs profesionālis savā 
nozarē, bet ja neproti to parādīt 
tad tas ir viss. 

- Cik daudz studentu i r 
noklausījusies šo kursu? 

- Pēdējo divu gadu laikā kur
su ir noklausījušies aptuveni 
220 studenti. 

- K u r u fakultāšu studenti 
visbiežāk nāk uz šo kursu? 

- Šis kurss filozofiem ir B da
ļā bet tur klāt nāk ari citi. Bieži 
vien pienācēju ir vairāk. Filozo
fiem ir mazlietiņ citas intereses. 
Viņi grib skatīties teorētiskāk, 
un tad man rodas iekšējs kon
flikts - ko lai dara. 

Šis kurss ir ari kā izvēles 
kurss- C daļa-fizmatiem (pēdē
jos divus gadus). Ari Medicīnas 
fakultātei, māszinību program
mai. 

- Vai šī i r vienīgā L U fakul
tāte, kur tiek piedāvāts šāds 
kurss? 

- Es zinu, ka kaut kas līdzīgs 
tiek lasīts ari Sociālo zinātņu fa
kultātē, bet man ir grūti pateikt 

ILZE PRŪSE 

Sīkāku informāciju var iegūt: 
1) Zvanot uz Teorētiskās filozofijas un loģikas katedru (tālr: 7-
217822). 
2) LU Web lapā (Uzmanību! Zem sadaļas LUIS var atrast infor
māciju par visiem LU studiju kursiem). 
3) Studiju padomnieku centrā (Raiņa burv. 19,127. un 128. 
telpa). 
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Tu to drīksti? Padomā vēlreiz... 

uzmanību 

Aicinājums 
palīdzēt! Liels paldies visiem, kas dalī

jās savās pārdomās par rak
stu "UA" Nr. 10 "Darvas pi
liens medus mucā", kurā 
apspriedu neuzticības prob
lēmu. Šoreiz, turpinot šo tē
mu, Ģimenes atbalsta koor
dinācijas centra (ĢAKC) psi
holoģes AINAS POIŠAS vie
doklis par divu cilvēku attie
cībām un to, kāpēc ne vien
mēr viss, kas skaisti sākas, 
tāpat ari turpinās. Kopīgi 
meklēsim atbildi uz mūžīgo 
KĀPĒC! 

Sāpināt tuvāko un būt 
laimīgam? 

Sarunu ar ĢAKC speciālisti 
Ainu Poišu sāku, uzdodot jau
tājumu - kādēļ mēs visbiežāk 
sāpinām pašus tuvākos cilvē
kus. Visi pēc personiskās pie
redzes zinām, ka tā notiek, bet 
vai aizdomājamies - kāpēc? Ar 
tuvu cilvēku, protams, rodas 
ari vistuvākās attiecības, kas at
ļauj tev būt patiesarn un ne
slēpt savas emocijas. Šī tuvība 
ļauj tev būt pašam, tu vari to at
ļaujies. Un te nu nedrīkst aiz-
nirst, ka tuvam cilvēkam tavas 

negatīvi izpaustās emocijas 
būs divkārt, pat pieckārt nepa
tīkamākas, sāpīgākas nekā 
darba kolēģim, lcaimiņam vai 
pavisam nepazīstamam garām
gājējam. Tas, ka drīkst, nenozī
mē, ka tā jādara. Bieži sastopa
ma problēma, ka mēs nepro
tam nosargāt, novērtēt kopt to 
labo, kas ir dots. Kā zināms, pa
saules pārveidošana jāsāk ar 
sevi. Tādēļ jāsaprot ko tu dari, 
jāseko savai rīcībai un jābūt par 
to atbildīgam. 

Kōpēc vīrietis drīkst vairāk 
nekā sieviete? 

Vīrieši joprojām mēdz do
māt patriarhāli. Tā ir materiālā 
ideoloģija - vīrieši drīkst sievie
tes nedrīkst Tas attiecas ne ti
kai uz dzīves seksuālo sfēru, 
bet ari uz jebkuru citu (piemē
ram sieviete pie stūres ir ne-
sievišķīga, sieviete ar cigareti 
ir nesievišķīga, sieviete skalā 
izklaides vietā ir nesievišķīga;. 
Daudzi vīrieši domā, ka ir īpa
šāki par sievieti un sānsop ap
liecina viņu brīvību. Savu pat
riarhālo uzskatu vīrietis parāda 
ari ģimenes sadzīvē (sieviete 
šiverē pa virtuvi, viņš tikmēr 
skatās hokeju, kājas saslējis). 
Bet sievietes jau neļaus sev da
rīt pāri un mēģina turēt līdzi vī
riešiem. Dažreiz diemžēl ne
veiksmīgi - ir gadījies redzēt 
jaunas meitenes, kas uzvedas 
tik vulgāri un rupji kā īsti jūr
nieki svešzemju ostās. Kāpēc 
tā? Mūsdienās cilvēki īsti nezi
na atbildes uz jautājumiem, 
kas ir kas. Nav drošības par rīt
dienu, nav stabilitātes, tādēļ 
gribas grābt visu pēc kārtas. 
Cilvēks dzīvo šim mirklim. 
Dzīvē ir maz svētuma, goda jū
tas zaudējušas nozīmi. Diem
žēl valsts mērogā vairs nav vēr
tība arī ģimenes jēdziens, cilvē
ciskās attiecības. Un kāds tur 

brīnums, ka, šādā vidē dzīvo
jot ir tādi, kuriem pārgulēt ar 
svešinieku liekas vērtība, sa
sniegums, par ko varbūt vēl ap
balvos ar ordeni... 

Neuzticība dzimst domās 
Jā neuzticība dzimst galvā, 

cilvēka domās. Tā rodas, ja cil
vēks attiecībās tiek ierobežots, 
ja nav iespējas pilnībā izpaus
ties. Sānsolis parasti tiek 
sperts uz sitienu. Neapmieri
nātība krājas, krājas un tad... 
Jāpiebilst gan, ka sievietēm ir 
daudz labāka intuīcija, viņas ir 
elastīgākas un ātrāk pamanīs 
ziepes. Turklāt neuzticībā ne
kad nedrīkst vainot tikai \Tenu* 
- šī nelāgā lieta skar abus part
nerus, vairāk vai mazāk vainīgi 
ir abi. Abi ir ieguldījuši savu ar
tavu. 

Kādos gadījumos sieviete 
kļūst neuzticīga? Visbiežāk, ja 
attiecībās trūkst romantisma 
Vīrietis - ja pietrūkst seksuālā 
svaiguma bet ne tikai. Tas var 
notikt ari tad, ja attiecībās viņš 
jūt drauga klātbūtnes trūkumu, 
tL, drauga deficītu, kā ari, ja 
trūkst romantiskās stīgas. Va 
rētu teikt ka neuzticība norāda 
uz partnera neapmierinātību. 
Vīrietis ilgāk briest uz sānsoli, 
līdz ar to pēc tam sevi nenomo
ka ar pārmetumiem. Sieviete 
var to izdarīt spontāni, bet pēc 
tam visu mūžu sev pārmest 

Vai tas, kurš reiz plucis aiz
liegto augli, to gribēs darīt vēl
reiz? Ir drvi varianti: vai nu cil
vēks sajutīs dziļu vainas sajūtu 
un nespēs piedot sev pat pirmo 
reizi, vai ari padomās - kāpēc 
ne, tas ir interesanti. Tas atka 
rīgs no daudziem faktoriem, 
ari no audzināšanas ģimenē, 
no ētiskajām vērtībām, kas cil
vēkā izveidojušās, protams, ari 
no partnera reakcijas uz šiem 
izgājieniem. 

Divi gadījumi iz dzīves 
Pēc ilgiem kopdzīves ga 

diem neuzticīga kļuva sieva 
Kad vīrs uzzināja par šo sānso
li, viņš jutās ļoti dziļi ievainots. 
Vīrietis izteica pārmetumus, bi
ja grūti piedot Viņš jutās kā 
miskastē izmests, protams, sā
pēja bet caur šīm sāpēm viņš 
sāka saprast ka attiecībās ne
bija iesaistījies emocionāli. 
Viņš bija aizmirsis, ka sieva ir 
ari SIEVIETE. Viņa savukārt 
bija atradusi cilvēku, kurš zina 
un atceras, kas ir romantisms 
un ka sieviete ir ne tikai ķēkša 
un bērnu māte. Ari sievietei ša 
jā gadījumā nebija viegli, jo vi
ņa atradās izvēles priekšā - pa 
likt ar cilvēku, kuru pazīst kā 
savus piecus pirkstus un ar ku
ru kopā pavadījusi lielāko dzī
ves daļu, vai ari sākt visu no 
jauna metoties nezināmā nā
kotnē un riskējot iegūt visu vai 
neko... 

Pēc daudziem kopā nodzī
votiem gadiem neuzticīgs bija 
kļuvis vīrs. Kad sieva to uzzinā
ja, viņa jutās pazemota, nonie
cināta, nezināja vai spēs pie

dot Cieta abi. Vīrietis to apzi
nāti negribēja kādu gadu viņš 
juta ka attiecībās ar sievu kaut 
kas nav kārtībā, un tad... Viņa 
bija ļoti aizņemta daudz strā
dāja bieži bija nogurusi. Kad 
sieva jautāja kāpēc viņš nav ar 
viņu runājis, vīrietis atbildēja ar 
pretjautājumu: "Kāpēc tu ne
jautāji, kā es jūtos?" Vīrietim 
šajā gadījumā pietrūka kāda ar 
ko parunāt, izkratīt sirdi, vien
kārši - drauga Sieva tomēr at
rada spēku piedot un saprata 
ka jābūt uzmanīgam pret to, 
kas viņiem ir. Viņas kļūda bija 
tā, ka viņa katru reizi neskatī
jās uz vīru ar ieinteresētām 
acīm, kā to droši vien darītu 
sveša sieviete. Varbūt viņa ne
gribēja klāsities, varbūt viņš 
negribēja sfifetīt. Jāatceras, ka 
trešā persotaa neatrisinās divu 
cilvēku problēmas (protams, ja 
tas nav ārsts). Tieši otrādi... 

Vai varam novērst 
neuzticību? 

Kā var izvairīties no tik ne
patīkama emocionāla piedzīvo
juma kā otra cilvēka neuzticī
ba? Droši vien nekā. Diemžēl 
nav nekādu garantiju, ka ar te
vi tas neftotiks. Kā viedi atzīst 
A Poiša, nekad nevar zināt 
kas būs līt kas notiks ar tevi 
un tavu partneri. Jāatceras, ka 
tu vienmēr riskēsi, ja attiecībās 
atdosi sevi visu. Tieši sievietei 
tas ir fieĒks risks, jo vina dzīvi 
tver daudz emocionālāk, viņai 
ari ir nepieciešama lielāka jūtu 
intensitāte. Līdz ar to jebkura 
nodevība būs daudz sāpīgāka 
Bet UO otras puses, vai tās būs 
pilnvērtīgas attiecības, ja mēs 
sevi taupīsim un arī pretī sa 
ņemsim tādas nepilnīgas jūtas? 
Jebkurās attiecībās vissvarīgā
kais ir cienīt un rēķināties vie
nam ar otru. 

Atkarība, neuzticība vai 
blefs? 

Kas tad īsti ir internets? Nav 
noslēpums, ka tur tīši vai netīši 
iemaldās, apmaldās ari daudz 
aizņemto cilvēku. Un liela daļa 
no tiem izmanto šo iespēju, lai 
kaut paostītu brīvības gaisu. In
ternets sniedz iespēju komu-
nikēties ar citiem bez personis
kas piesaistes. Nav personis
kās garšas, kas jūtama kontak
tējoties aci pret aci. Internets 
ļauj pašam uzbūvēt vēlamo tē
lu, kas ļauj blefot. Sazināšanās 
internetā neprasa nekādu atbil
dību par uzrakstītajiem vār
diem, nekādu kvalitāti, kā tas ir 
īstās attiecībās. Ja tev dzīvē nav 
savas identitātes, tu vari to ra
dīt, uzbūvēt. Tā ir cita realitāte, 
apgriezta ar kājām gaisā - tu 
priecājies par to, ka tevi pama

nīja ka tev atbild. Rodas ilūzija 
ļca tu esi tik interesants, īpašs, 
mo visi (nu, labi, daudzi) grib ar 
Sevi runāties. Kaut kam, kas 
nav nekas, jau neatsauksies, 
vai ne? Bet būtībā tas neesi tu -

) tev ir cita pase, ar ko tu operē. 
? Vai tiešām šāds surogāts ir saB-
[ dzināms ar dzīvām, reālām 

emocijām? Tā uav realitāte - tā 
ir iespēja aizbēgt no realitātes. 
Uzmanieties no atkarības! Kat
ru darbību, ko darām regulāri 
un bez kuras nevaram iedomā
ties savu ikdienu, var uzskatīt 
par atkarību. 

Pēcvārda viefā 
Nobeigumā vēlos novēlēt 

visiem padomāt par to laiku, ko 
tērējat - gan pie datoriem gan 
ar citiem cilvēkiem -, jo cita lai
ka vairs nebūs. Laiks nav nau
da, ko var ielikt bankā un krāt 
Laiks skrien. 

Cilvēki tavā dzīves ceļā pa 
redzēti tik, cik to ir. Galvenā 
nav kvantitāte, bet gan kvalitā
te. 

Novēlu jums visiem jauku, 
saulainu un romantisku pava 
sari! Esiet kopā ar saviem mīļa 
jiem un saudzējiet viņus! 

Mīti par neuzticību 
- Neuzticība i r vīrieša da

bā. Tas viennozīmīgi ir stereo
tips un neatbilst patiesībai. Vī
rietim nepiemīt dzīvnieciski in
stinkti, katrā gadījumā - ne vai
rāk kā sievietei. Neuzticīgas 
mēdz būt arī sievietes, turklāt 
vērojama neliela tendence, ka 
sievietes arvien vairāk atļaujas. 

• Ja kāds i r kļuvis neuzti
cīgs, viņam(-ai) nav nekādu 
jūtu pret savu pastāvīgo 
partneri. Ari šis apgalvojums 
neatbilst patiesībai - neuzticība 
nenozīmē, ka nav mīlestības 
pret esošo partneri. Kā zināms, 
daudzi ir spējīgi stāties intīmos 
sakaros bez jel kādām jūtām un 
emocijām, bet pēc tam atkal do
ties mājup sava mīļotā cilvēka 
apskāvienos. Paliek nedaudz 
šķērmīga dūša vai ne? 

•Ja kāda sieviete koķeti iz
turas pret vīrieti, viņa to grib. 
Šī ir daudzu vīriešu problēma -
viņi neprot izturēties, uzvesties 
ar brīvu sievieti, bieži vien pār
prot Vēlme patikt ir sievietes 
dabā Tas, ka vīrietim tiek vel
tīts smaids, nenozīmē, ka sievie
tei ir tālejoši mērķi un vēlmes. 
Protams, ir ari sievietes - med-
nieces, tādas, kuras ar lielu kāri 
nocopēs jebkuru nebrīvu vīrieti. 
Bet manuprāt te jau jādomā 
par novirzēm cilvēka domāša
nā.. Situācijā kad, piemēram, 
kādā tusiņā satikušies divi sveši 
cilvēki un kāds no viņiem (vai 
abi) ir nebrīvi, ir jāprot uzņem 
ties atbildība par savu rīcību, kā 
ari jāmāk apstāties. 

• Vīr iet is (ari sieviete) 
kļūst neuzticīgs(-a), kad ro
das neapmierinātība sek
suālajā dzīvē. Tā noteikti nav -
sekss ir tikai viena no daudza 
jām sfērām, kas cilvēkam ir 
svarīgas. Tikpat labi sānsoli 
var izraisīt emocionālas tuvī
bas trūkums. 

UNDA KALNIŅA 

R S. Labprāt ari turpmāk sa 
ņemšu jūsu domas, viedokļus, 
ieteikumus uz e-mailu: lin-
da.kalnina@navigator.lv 

Vēršamies pie jums ar cerī
bu, ka jūsu sirdīs vēl ir vieta 
žēlsirdībai, jo tieši jūsu palīdzī
ba ir nepieciešama lai varētu 
īstenot bāreņu cerību pabeigt 
Bāreņu profesionālās izglītības 
centra izveidošanu Cēsu rajo
nā Amatas novada, Ģikšos. 
Šajā centrā katru gadu gald
nieka profesiju varēs apgūt 20 
audzēkņi. Mācoties un dzīvo
jot centrā, bāreņi saņems ne ti
kai zināšanas, bet ari atalgoju
mu par padarīto darbu un re
komendāciju darbavietai. Ko
pējā projekta tāme ir Ls 68 000. 

Ja uzņēmums ir spējīgs 
kaut vai nedaudz, Ls 10 - 20 ro
bežās, ziedot projekta realizā 
cijai, varat pārskaitīt tos uz cen
tra atbalsta kontu: PAREKSS 
banka Citadeles filiāle, konta 
Nr. 570091018, kods PARX LV 
22. 

Ziedojumu atļauja Nr. 130. 
Latvijas Bāreņu biedrība 

Rīga Elizabetes ielā 27/4, LV-
1010. 

Reģ. Nr. 000800018 nod. 
maks. reģ. Nr. 40008000189. 

J. SALMIŅŠ, 
Latvijas Bāreņu biedrības 

prezidents 

Iespēja 
aizbraukt 
uz Parīzi 

Latvijas Skolu sporta fede
rācija piedāvā iespēju dažiem 
cilvēkiem doties uz Parīzi. 8 
stundas Berlīnē. Izbraukšana 
25. maijā bet atgriešanās 6. 
jūnijā Parīzē 7 dienas. 

Diemžēl LSSF nav iespēju 
nodrošināt nedz naktsmītnes, 
nedz programmu. LSSF no
drošina tikai ceļu turp un atpa
kaļ. Sākuma cena vienai perso
nai Ls 60,-. Iespējams vieno
ties. Interesēties pa tel. 
9433159 vai 9471013, e-pasts: 
lssf@apollo.lv. 
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fakultātes 

PPF pagalmā pavasaris! 
Drāzdams brāzdams, kokus 
aiz sevis gāzdams un stu
dentus no ziemas miega 
augša raudams, 18. aprīlī 
Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultātes pagalmā savā 
skrējienā uz mirkli bija ap
stājies PAVASARIS!!! Un, kā 
jau īstenam sportistam pie
nākas, mēs tam par godu 
sarīkojām kārtējas NETRADI
CIONĀLĀS SPORTA SPĒLES! 
Ah. kas tā bija par sportoša
nu - sen šajos platuma grā
dos nebija justa tāda aizrau
tība un sportotprieks! 

Jau atklāšanas gājienā varē
jām pārliecināties, ka spēlēs 
valdīs spraiga atmosfēra, jo te 
nebija sanākuši nekādi malā 
sēdētāji - Ekonomikas un vadī
bas fakultātes pārsteidzošais 
"cirks", juristu "zili formētā" 
komanda, Moderno valodu fa
kultātes poliglotie pārstāvji, 
trīs vietējās komandas raibu 
raibos uzsvārčos un pat daži 
no sūnām izlīdušie absolventi -
visi, visi bija atnākuši, lai cīnī
tos un gūtu uzvaru! Un to ne
bija viegli izcīnīt.. Kā pirmais 
pārbaudījums tiem bija jāiztur 

3 apģērbšanās, pārģērbšanās, 
i izģērbšanās utt ģērbšanās sta-
'i fete. Otrajā raundā komandas 
jj sacentās nevārītu olu tālmeša-

nā Tad sekoja komandu divcī
ņa uz līdzsvaru baļķa. Uh, tā 
nu gan izvērtās par draudzīgu 
tuvināšanās atrakciju! Un labi, 
ka tā, jo turpinājumā tām bija 
jālec "vienos maisos", proti, jā
sacenšas lēkšanā ar maisiem, 
jāatkodē sešpakāpju orientēša
nās plāns un jāizlauzās cauri 
mīnu laukam. Un tās vēl nebūt 
nebija beigas, jo spēļu kulmi
nācijā komandām bija jāmēro

jas spēkiem vairākgrādu 
dambretes mačos! Bet pēc 
tām... mmm, kopīgi kurtais 
un burtais ugunskurs, desi
ņas, marinēti gurķīši, apsvei
kumi, draudzīgi roku spiedie
ni, mūzika un dejas Udz rī
tam!!! Tāda, lūk, bija mūsu ne
aizmirstamā PPF Netradicio
nālo sporta spēļu diena.. 

LAURA PURMALE 

sports 

Vai tikai ērcēm sācies aktīvais periods? 
jeb LU Lielās balvas un Kausa izcīņa orientēšanās sportā 

15. aprīlī notika LU Kausa 
izcīņa un Lielās balvas izcī
ņa orientēšanās sportā. 

Siltā, lietainā pirmdienas 
pēcpusdienā orientēšanās dis
tance pulcēja 46 dalībniekus. 
Uz sacensībām bija ieradušies 
studenti no astoņām fakultā
tēm: Pedagoģijas un psiholoģi
jas, Ķīmijas, Ģeogrāfijas un Ze
mes zinātņu, Moderno valodu, 
Ekonomikas un vadības, Biolo
ģijas, Sociālo zinātņu un Fizi
kas un matemātikas, kā ari stu
denti no sporta un veselības iz
glītības (VSI) specialitātes. 

Kā sievietēm, tā vīriešiem 
bija jāveic 3 km gara (īsa) - at
bilstoši katra studenta spējām, 
sagatavotībai un spēkam - un 
ar deviņiem kontrolpunktiem 

bagāta distance. No visiem stu
dentiem tikai trijiem tas nebija 
īsti pa spēkam. 

Sacensības rīkot palīdzēja 
VSI specialitātes 4. kursa stu
denti, un distanci mežā izlika 
Ekonomikas un vadības fakul
tātes 3. kursa students E. 
Šmits. Dalībnieki cīnījās par 
garšīgām balvām, diplomiem 
un šokolādes medaļām. 

LU Kausa izcīņā sieviešu 
konkurencē visspēcīgākā izrā
dījās Ekonomikas un vadības 
fakultātes studente L Arone-
Krūrniņa ar rezultātu 0:22:43 
(absolūti labākais distances 
veikšanas laiks), aiz sevis atstā
jot Ģeogrāfijas un Zemes zināt
ņu fakultātes studenti I. Ēveli 
(0:24:53) un Ekonomikas un 

vadības fakultātes studenti I. 
Pikšenu(0 : 28 : 33). 

Komandu vērtējumā sievie
tēm 1. vieta - Ekonomikas un 
vadības fakultātei; 2. vieta -
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultātei, 3. vieta - Pedagoģijas 
un psiholoģijas fakultātei. 

Vīriešu konkurencē labā
kais izrādījās Ekonomikas un 
vadības fakultātes students R 
Hokkenens ar rezultātu 0:20: 
58, apsteidzot savas fakultātes 
studentu J. Štekeli (0 : 22 : 54) 
un VSI specialitātes studentu J. 
Nagļi (0 : 23 : 22). 

Komandu vērtējuma vīrie
šiem 1. vieta - Ekonomikas un 
vadības fakultātei; 2. vieta -
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultātei un 3. vieta - VSI. 

LU Lielās balvas izcīņā ar 
viskuplāko studentu skaitu 1. 
vietu pārliecinoši ieguva Peda 
goģijas un psiholoģijas fakultā
te, 2. - 4. vietu dalīja Ģeogrāfijas 
un Zemes zinātņu, Ķīmijas un 
Ekonomikas un vadības fakul
tāte, kuras pārstāvēja vienāds 
studentu skaits. 

Nobeidzot man nav īsti 
skaidrs, vai studenti baidās no 
ērcēm, grūtību pārvarēšanas 
vai laika trūkuma taču ceru, 
ka nākošreiz būs savādāk - pie
dalīsies vairāk studentu un tiks 
pārstāvētas visas fakultātes. 

AGITA KLEMPERE, 
LU asistente. Orientēšanās sporta 

sekcijas trenere 
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LU 38.Veselības 
veicināšanas 
diena 

notiek 2002.gada 11 .maijā 
Riekstukalnō, 3 km no Bal
dones 

Mikroautobusu atiešanas 
laiki: Rīga - Baldone pl.7.55, 
9.00,10.15,11.15,11.35; Rīgaj, 
Riekstukalns pl.7.55, 9.00, 
10.15, 11.35 no pieturas Dau-
gavmalā pie kanāla iepretim 
Centrāltirgus Zivju paviljonam. 

PROGRAMMA: 
pīkst 12.00 atklāšanas para 

de 
pīkst 12.30 sacensību sa 

kums komandu veidos 
pīkst 14.00 sākas individuā

lās sacensības 
pīkst 17.00 apbalvošana 
pīkst 20.00 sacensību 

noslēgums. 



mūzikas stūris 

Lietuviešu pagan metal Latvijā 
Pēc Uga un skumīga klusu
ma un tukšuma pašmāju 
smagās mūzikas dzīvē (ja 
neskaita ģitāristu sesijas no
slēguma koncertu un līdzī
gus pusmetāliskus pasāku
mus) 13. datums iezīmēja lai
mīgu brīdī - lietuviešu grupas 
OBTEST albuma "Auka se

ri iems dievams" ("Upuris se
najiem dieviem') prezentā
ciju, kurā spēlēja ari grupas 
Scr>ctimony" un "Skvforger". 

Koncerta sākums bija 
daudzsološs - tukšā baterija un 
leišu līdzbraucēju dziedātās 
dziesmas pie ieejas klubā "Ka
bata", kā ari garumgara rinda 
pie garderobes. Tie, kas pār
cieta augšminētās parādības, 
izmantoja iespēju satikt sen ne
redzētus paziņas, jo koncertu 
apmeklēja teju visi sevi cieno
šie metālisti. Necik ilgi nebija 
jāgaida kad uz skatuves kāpa 
viena no Latvijas smagās mūzi

kas līdergrupām - "Sancti
mony". Klātesošie acīmredza
mi bija pēc šāda pasākuma iz
slāpuši, jo visiem, kas stāvēja 
pie skatuves, galva nevilšus sā 
ka kustēties līdzi smagajiem 
ritmiem. "Sanctimony" atska
ņoja dziesmas, kas esot jau ie
rakstītas, bet vēl neizdotas; jā 
cer, mūziķi neliks faniem ilgi 
gaidīt, jo materiāls ir tā vērts, 
lai nonāktu mūzikas mīļu dis
ku kolekcijās. Grupa pārdomā 
tj veidojusi kompozīcijas, ku
ras, lai gan visai smagas, ne
kļūst apnicīgas un vienveidī
gas, īsteni matainajiem šī bija 
vienigā iespēja brīvi izvicināt 
matu rotu, jo nākošo grupu uz
stāšanās gaitā tautas masas pie 
skatuves kļuva visai blīvas. 

Pēc "Sanctimony'' pie stro-
kiem ķērās vakara oficiālie va
roņi - lietuviešu pagan metal 
grupa "Obtest". Lietuvieši de
monstrēja visai pārdomātu 
skatuvisko tēki - visi bija tērpu

šies bruņukreklos (kurus vie
tējie speciālisti nodēvēja par 
nožēlojami šķidriem, pretstatot 
saviem mugurā uzvilktajiem 
daudzkilogramīgajiem meis
tardarbiem); pagānisko noska
ņu gan mazliet maitāja pēc "La
bas vakaras, Rīga!" sekojošie 
teksti krievu valodā Bet to va
rēja pieciest, ņemot vērā ka vi
si gribēja zināt, par ko tad īsti 
brofukas dzied. Tēmas, izrādās, 
tiešām patriotiskas - par sena
jām kaujām, karavīru filozofiju 
utt Uzreiz jāteic, ka "Obtest" 
ar savu albumu demonstrē īstu 
brāļu tautas draudzību, jo albu
ma vāciņā pieejams visu dzies
mu tekstu tulkojums latviešu 
valodā Ja nu kādam potenciā 
lajam albuma pircējam nepie
tiek ar tekstiem vien, par mūzi
ku var sacīt, ka tā ir to vērts, lai 
disku iegādātos un ari klausī
tos, nejūtot vēlēšanos izmantot 
šo priekšmetu par alus kausa 
paliktni. Skaņdarbi ir enerģis-

Kas par "Aparātu" tas ir? 
'Aparāts" - tā ir kvalitatīva dažā
du stilu mūzika kuru pastipri
na dzīvespriecīgi teksti un kurā 
ir saklausāmi gan latīņu ritmi, 
gan regejs, gan roks, gan hip-
hops. 
Grupas sastāvu veido: 
Pēteris Helms (21), bass; 
Uga Grinpauka (19), vokāls; 
Santa Pētersone (19), vokāls; 
Mareks Auziņš (24), bass; 
Rihards Fedotovs (18), bun
gas. 

"Nezinu, kas tā bija par ķī
miju, bet "Aparāta" mūzi
ka mani vienkārši paņē
ma, " atzīst LU Vēstures un 
filozofijas fakultātes vēstu
res bakalaura program
mas 1. kursa studente IL
GA GRINPAUKA. Viņa ari 
grupas "Aparāts" beking-
vokāliste. 

Kādi i r grupas 
"Aparāts" karstākie jaunu
mi? 

- Jaunumi ir tādi, ka kaut 
kad maija beigās varētu iznākt 
mūsu debijas albums. Tajā būs 
14 dziesmas, to skaitā ari tādi 
singli kā "Galdnieks", "Saldā 
mīlestība" un "Smilškaste". Pa
gaidām tas viss neatlaidīgi tiek 
rakstīts studijā 

Paralēli tam jau tagad sā
kam meklēt festivālus, kuros 
varētu piedalīties vasarā Pagā
jušais gads grupai bija sava vei
da klusuma bridis. Pēteris bija 
Dānijā mēs katrs pats par sevi, 
un "Aparāts" uz bridi tika no
likts malā 

- Vai tas nozīmē: i r Pēte
ris - i r "Aparāts'', nav viņa -
nav ari grupas? 

- Lai gan 3. oktobri grupai 
apritēs jau divi gadi, patiesībā 
tas ir īstermiņa projekts ar 
mērķi laist klajā albumu. Jā 
"Aparāta" pastāvēšana vistiešā 

kajā veidā ir saistīta ar Pēteri. 
Ja viņš aizbrauc, grupa zaudē 
gan solistu, gan komponistu. 

Protams, Pēteris Latvijā ne
paliks mūžīgi. Viņš mums tā 
ari pateica, ka šeit ir atbraucis 
tikai uz studiju laiku. Līdz Mū
zikas akadēmijas beigšanai vi
ņam vēl ir atlikuši divi gadi. Ap
tuveni tikpat ilgi varētu pastā
vēt ari "Aparāts". 

- Tas neuzdzen skumjas? 
- Nē. Mans dzīves mērķis 

nav kļūt par dziedātāju. 
"Aparāts" mums visiem ir šaus
mīgākā sirdslieta, un mēs vien
kārši izbaudām to bridi, kamēr 
visi esam kopā Man tas ir kār
tējais dzīves posms. Piedzīvo
jums, kurā es varu pamuzicēt, 
padziedāt un pabūt visā tajā at
mosfērā kopā ar ļoti interesan
tām personībām. Uzskatu, ka, 
piemēram, Pēteris ir tas cil
vēks, kas manu dzīvi ir darījis 
bagātāku. 

- Pēterim i r īpatnējs ak
cents un, spriežot pēc dzies
m u tekstiem, ari savādāka 
domāšana... 

- Sākumā es domāju, ka viņš 
ir krievs. Prasīju: "Pēteri, tu esi 
krievs?" Viņš: "Nē, esmu dā 
nis!" Bez latviešu valodas Pēte
ris ļoti labi runā ari krieviski un 
angliski, bet tas īpatnējais ak
cents viņam nāk no Dānijas. 
Cilvēki, kas to nezina, bieži no
domā "Jā, viņš jau tur kopē IMu 
no "Mumi Troļiem"..." Nē! Tās 
ir pilnīgas muļķības. Tas ir Pē
teris. Tāds viņš ir. Un savādāku 
es viņu vispār nespēju iedomā 
ties. 

- Starp citu, kā tu no-
nāci "Aparātā'? 

- Caur paziņu paziņām. 
Tas nāca baigi negaidīti, jo 
mūzika kā tāda ir šausmīgi 
liela manas dzīves sastāvda
ļa. Esmu gājusi mūzikas 
skolā dziedājusi vairākos 
koros un savulaik ari uzstā

jusies ar grupu "Punktiņi" no 
Tukuma 

Uzzināju, bet tas bija šaus
mīgi nenopietni, ka viena gru
pa, kas dzied kaut kādus galī
gākos sviestus, meklē bekingvo-
kālistes. Gāju ar domu, ka pie
klājīgi atteikšu: "Piedodiet, 
džeki, bet man nav laika..." Bi
ju iekšēji pārliecināta, ka tas 
viss ir baigais sviests. 

Atceros, ka, pirmo reizi no
klausoties pāris "Aparāta" 
dziesmas, sāku smieties. Do
māju, ka tas ir kaut kas no ci
tām grupām paņemts un sa-
miksēts. Teicu: ' Ko jūs, mani 
te par idioti uzskatāt'?" Pēteris 
sākumā nesaprata: "Kā? Kāda 
idiote? Kāpēc tu smejies? Tās ir 
mūsu dziesmas..." 

Un tad es pēkšņi sapratu -
O. K, tas ir kaut kas nedzir
dēts. Nezinu, kas tā bija par ķī
miju, bet "Aparāta" mūzika ma
ni vienkārši paņēma. Un es tur 
paliku. 

- No kurienes grupai tik 
jocīgs nosaukums? 

- Man stāstīja tā - Mareks 
"Pulkvedi" izdzēris kausu alus, 
nolicis to uz galda un svinīgi 
paziņojis: "Aparāts". Un tā nu 
grupai "Aparāts" radies šāds 
nosaukums. 

Man personīgi tas sākumā 
ļoti nepatika. Teicu, ka to vajag 
nomainīt Nosaukuma dēļ biju 
gatava pat uz galvas stāvēt bet 
tas neko neizmainīja.. 

- Vienīgais pārmetums, 
ko atradu jūsu mājas lapas 
viesu grāmatā, i r tāds, ka 

ki, ģitāras solopartijās iezīmē
jas tautisku melodiju motīvi. 
No dzirdētajām dziesmām vis
labāk atmiņā palika "Mājup ar 
kara uguni", "Zirgs pārnesis 
manu augumu" un albuma ti-
tuldziesma "Upuris senajiem 
dieviem". Klātesošie reaģēja 
priekšzīmīgi - aktīvi purināja 
galvas, daudzbalsīgi skandēja 
"Lietuva! Lietuva!" un visādi ci
tādi rādīja atbalstu, tā ka, jādo
mā viesi latviešu publikā nebi
ja vīlušies. 

Ja teiktu, ka lielais apmeklē
tāju pulks bija sanācis tikai par 
godu lietuviešu grupai, būtu 
melots, jo lauvas tiesa klāteso
šo nepacietīgi gaidīja mūsu pa
šu folk/pagan metai grupas 
"Skyforger" uznācienu. Vilties 
lika paziņojums, ka grupas jau
nais albums gan ir gatavs, bet 
iznāks tikai rudenī, toties bija 
iespēja dzirdēt vairākas dzies
mas no tā Dzirdētais viennozī
mīgi lika nožēlot ka albums 

esat pārlieku pozitī
vi... 

- Lai gan pati to tik 
šausmīgi nejūtu, Pēte
ris jau pašā sākumā 
paziņoja, ka visa latvie
šu mūzika, viņaprāt 
esot ļoti drūma Un tā
dēļ mēs vienojāmies -
"Aparāts" radis kaut 
ko gaišu. Jā varbūt 
pat apzināti bet mēs 
visi cenšamies būt po
zitīvi. Ari ikdienā Pro
tams, visiem ir savi 
melnie brīži. Taču ari 
tos var izmantot pozitī
vi. Piemēram, Pēteris 
savu slikto garastāvokli no
virza uz lielajiem un nopietna
jiem skaņdarbiem akadēmijā 

Pēc kāda koncerta pie 
mums pienāca pāris cilvēku un 
paziņoja: "Jūs tur galīgi nemocī
jāt... Jūs nemākat dziedāt sma
go mūziku..." Un tad Pēteris tei
ca: 'Vajag metālu? Tūliņ uztai
sīsim!" Un "Aparātam" tapa tā
da baigi metāliska dziesma 
Mums, bekingvokālistēm, tajā ir 
iedotas atlaides. Meitenēm, 
paldies dievam, šajā dziesmā 
nav jākliedz. Džeki gan tur au
ro kā nelabie... 

- Noslēgumā varbūt kāds 
spilgts "Aparātu" raksturo
jošs atgadījums... 

- Es nevaru iedomāties gru
pu bez Pētera visur un vienmēr 
kavēšanās. Piemēram, nesen 
"Aparātam" bija sarunāta inter
vija muzikāli informatīvajā rai
dījumā Troksnis". Es vēl sēdē-

nebūs pieejams ātrāk. Grupa, 
nezaudējot skanējuma skarbu
mu, tajā iekļāvusi daudz folklo-
riska materiāla, sevišķi vokāla
jā daļā Jaunās dziesmas izpel
nījās nedalītu atzinību, tāpat kā 
iespēja izlocīt kakla muskuļus 
pie vecajiem, labajiem gaba
liem. Diemžēl jāatzīmē, ka aktī
va fanošana pirmajās rindās 
kļūst atkarīga ne tik daudz no 
muzikālajām norisēm kā stihis
kajām pūļa kustībām, kuras 
brīžiem liek visiem spēkiem cī
nīties par savu vietu zem sau
les. "Skvforger" muzicēšanai 
atvēlētā stunda aizritēja nema
not paspēja izskanēt tikai ne
liela daļa no grupas bagātīgā 
muzikālā pūra Tāpēc dominē
jošā noskaņa, koncertam bei
dzoties un tautai izklīstot bija: 
"Kaut drīzāk notiktu vēl kāds 
koncerts!" 

ANETE POŠIVA 

* < I 

Ilga - otrajā rindā pirmā no labās 

ju lekcijās, kad Pēteris man 
zvanīja- "Eu, Ilga, šodien inter
vija!" Es brīnījos: "Kāda intervi
ja?" Viņš: Troksnī." Es: "Ci
kos?" Viņš: "Sešos." Un to viņš 
man paziņoja divas stundas 
pirms intervijas... O.K., es 
skrēju prom no lekcijām. Fiksi 
noliku mājās mantas. Visu pa 
galvu un kaklu. Atskrēju laikā, 
bet Pēteris, protams, atkal ka
vējās. Kad beidzot ar savu tra
dicionālo: "Eu, fiksi jābrauc... 
Mēs jau kavējam..." ieradās ari 
viņš, es prasiju: "Pēteri, tev ti
kai šodien par to interviju pazi
ņoja?" Uz ko viņš: "Nē, man to 
pateica jau pirms kādām trim 
nedēļām... Es vienkārši to biju 
aizmirsis..." Tāds nu tas "Apa
rāta" solists ir - šausmīgākais 
mākslinieks sirdī un dvēselē. 
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teātra pele vero 

Stāstiņi iz miroņu vācelītēm 

Iedomājieties. Tikai iedomā
jieties nelielu, tumšu telpu, ku
rā gaiss piesūcies ar smagnē
ju mitrumu, gar nenosakā
mas formas un materiāla sie
nām karājas bāli, plandoši 
zirnekļu timekļi un, ietīti pelē
juma pelēkos līķautos, savos 
melni samtainajos zārciņos 
gul trīs ģindeņi. 

Nē- tas vēl nav viss. Iedomā
simies tālāk. Blakus zārkiem 
sēž morga uzraudze, tāda bāla, 
bāla, pelēka, pelēka, un nodo
das melanholiskām apcerēm 
par zemes dzīvi, kas nerada cil
vēka dvēslei laimi, vien ciešanu 
jūru. Viņa ir tik nelaimīga, tik 
cilvēces sāpju pārņemta, ka... 

...iedomāsimies turpināju
ma variantus katrs pats. 

Variants ā - no skapja izlien 
skelets oranžās lakenēs un uz

lūdz noskumušo dāmu uz deju. 
Variants bē - izrādās, ka visi trīs 
līķi ir vampīri, kas pret zārku 
naglām sāk trīt savus zobus un 
čāpstinoši apvaicājas par pārbīlī 
drebošās uzraudzes asinsgru
pu. Variants cē - patiesībā pati 
Mišelīna (sauksim viņu tā) ir 
nekrofilijas apsēsta medicīnas 
studente, kas tīksmi graiza ķer
meņus pa sastāvdaļām, dziedā
dama "Es nenācu šai vietā'i". 

Dž. Dž. Džilindžera variants 
izrādē "CONCERTO GROSSO 
NR 2" sakas ar pēkšņiem, ska
ļiem grupas "Rammstein" mū
zikas dārdiem un konvulsīvām 
viena miroņa pamošanās kustī
bām. Šis Arta Robežnieka atvei
dotais nelaiķis tik tiešām uzve
das un izskatās grāfa Drakulas 
cienīgi - seja krita bālumā, sar
kani loki ap acīm, lāča plecīgais 

augums ietērpts elegantā žake
tē. Taču saraustīti kokainās kus
tības samējam. kas kādreiz bijis 
Platonovs, netraucē iekārot pār
bijušos uzraudzi, sak' - dzīvs vai 
mirons, bet abējādi - vīrietis. 

Pamazām no saviem zār
kiem sāk celties ari pārējie ne
laiķi - daiļi bālā meitene Tina 
(Rēzija Kalniņa) un vēsi pašpār
liecinātais kovbojs Hēness (Dž. 
Dž. Džilindžers). Visi treji pa
modušies tā kā būtu, līdz ritam, 
kad jānotiek viņu apbedīšanai, 
vēl ilgi. Ko nu sadarīs? Būtu tā 
kā jāiedzer. 

Tā nu katrs no mūsu trim 
draugiem izstāsta savas dzīves 
stāstu, neko neslēpdams, ne 
citus, ne sevi nenosodīdams. 
Un, lai ari cik jocīgi nebūtu, vi
sus trejus šurp atvedušas mīlas 
likstas. Laimes meklētājs Hē
ness, braucot atpakaļ uz mājām 
pilnu koferi laimes žūksnīšu, iz
lasa avīzē, ka ir noslīcis - sieva 
un draugi atpazinuši - un rit tie
kot apglabāts. Kad atgriezies 
mājās, izrādās - sieva ir ar brē
kuli rokās un apprecējusies pa 
otram lāgam Vai tur no izmisu
ma un nodevības nav jānoslīkst 
pa īstam?! Savukārt Platonovs 
dzīvē bijis makten liels uzdzīvo
tājs un sagrozījis prātu (laikam 
jau gan - sirdi) kādai precētai 
daiļavai, kas, nespēdama pie
ļaut mīļākā neuzticību, caururbj 
šamo ar lodi. Ari trauslo meite
ni Tīnu nāvē novedis sapnis par 
patiesās mīlestības ilglaicīgu ie
spējamību. Un te nu viņi visi ir -

Dailes teātri vēl vieno jauna izrāde "Liekēdis" 

treji putni, katram pa vienam 
spārnam nespēj lidināties pa 
laimības mākoņiem Tiem at
liek vien piedalīties skumjākajā 
parādē. 

...jāāā, tāāā tāā dzūve pa 
iet... uz šādas elēģiski grotes-
kas nots (ne īsti minorā, ne ma
žorā) beidzas šis Lielais Kon
certs, kurā vairāk par visu man 
patika nevis tas, KO, bet gan -
KA viss tika parādīts. Izrādes 
uzburtā sirreālā atmosfēra, tās 
smagnēji sabiezējusī smarža un 
nekad Šajā Saulē negaršotā gar
ša rada sajūtu, kas nepazūd, at
stājot kamerzāli. Un tas izrā
dēm ir svarīgākais. Pēcgarša 

Šādā bezbēdīgā gaisotnē tur
pinot nosaukšu iepriekšējā 
konkursiņa veiksmīgākos da
lībniekus: Sintija Pīlāte, Vita Mi-

kāne un Beibe Bartušēvica 
Meitenes! Zvaniet Dailes teātra 
administratorēm (7-294444) un 
varēsiet noskatīties kādu no iz
rādēm - iegūsiet brīvbiļetes di
vām personām 

Tā kā ir pavasaris, teikšu, ka 
ari pelēm galva ir dulla ar vi
sādām raibām peļu domām un 
diemžēl (vai par laimi) nākamā 
konkursa jautājumu šoreiz ne
būs. Ja nu vienīgi kāds teātra 
mīlis nu makten grib redzēt kā\ 
du izrādi, tad pats var izdomāt 
trīs āķīgus jautājumus saistībā 
ar teātri un uz tiem ari atbildēt 
Mana adrese ir vecā "UA" re
dakcija vai pele@latnet.lv 

Lai smaržo un garšo pavasa 
ris!Pl! 

PELE 

Malholandas cels 
Viss nāk un aiziet tālumā. Un 
sākas viss no gala. Banāli, 
bet fakts. Jo kaut kas tāds 
jau reiz ir bijis. Šeit es domā
ju gan konkursus sadarbībā 
ar "Kino 52", gan filmas pil
dījumā ar Deivida Linča dī
vainībām. Ari šoreiz gandrīz 
par to pašu, vēl tikai līdz 17. 
maijam. "Kino 52" - filma 
"Mulholland Drive". 

Lai ari amerikāņu neatkarī
gais kino klasiķis Deivids 
Linčs neprasa komentārus, to
mēr, par ko īsti ir filma? Apmē
ram līdz pusei tā līdzinās aiz
raujošam lcriminālstāstam. 
Skaista brunete vēl skaistākā 
limuzīnā divu inkognito pava
dībā tiek vesta pa Malholanda 
ceļu. Kaut kur... Kur, tā ari neiz
dodas uzzināt jo pēkšņi notiek 
avārija Vienīgā, kas tajā izdzī
vo, protams, ir mistiskā Viņa 
Un, kā jau filmās tas parasti 
notiek, viņa pati savām kājām 
aistaigā uz kaut kur tālumā 
naksnīgi izgaismoto Holivudu. 

Brunetes naksnīgie klejo
jumi noslēdzas kādā viņai sve
šā dzīvoklī, kur, dušā mazgājo
ties, viņu pārsteidz blonda, 
jūsmīga un par savu karjeru 

Holivudā sapņojoša aktrisīte. 
Pārņemta an JEu, bet tas taču 
līdzinās kaut kur jau redzētam 
filmas sižetam!" blondā dzī
vokļa īpašniece policiju neiz
sauc un par svešas personas 
ielaušanos savā mājā nevie
nam nepaziņo. Tā vietā var no
raudzīties abu skaistuļu drau
dzībā, kas filmas turpmākajās 
stundās pāraug lezbiskās mī
las ainās. Ak, jā, un tam visam 
pa vidu abas filmas varones 
mēģina noskaidrot brunetes 
mīklaino pagātni. 

Vēl šajā filmā ik pa brīdim 
uzpeld ari otra sižetiskā līnija 
kurā kādam režisoram bez 
vēsts pēkšņi pazūd galvenās lo
mas atveidotāja un viņa filmas 
finansēšanu pārņem mafija Ja 
savas smadzenes pārpratuma 
pēc nebūsi atstājis popkorna 
tūtā, tad kaut kad ap šo bridi 
tās, visai iespējams, kliegs: 
"Dervid, veco zēn, esmu tevi at
kodis!" Un tomēr - nē. 

Vienvārdsakot, filmas otrā 
daļa visam, ko tu līdz šim biji 
sapratis, pārvelk pāri treknu 
svītru. Un ir ļoti sevi jāsaņem 
rokās, lai zem visa tā apakšā 
neparakstītu tikpat treknu: 

"Murgs!" Jo tas nav murgs. 
Tas ir Deivids Linčs. Režisors, 
kura filmām ar noskatīšanos 
vien ir par maz. Ir jādomā. 
Deivids Linčs liek domāt At
kal banāli, bet fakts. 

Par to, ka filma tev liks do
māt, atļauju neprasot brīdinu 
jau iepriekš. Ari tad, ja nevēlies 
to darīt Un, ja tomēr Universi
tātes cietos solus uz precīzi di
varpus stundām vēlies nomai
nīt pret ērtajiem "Kino 52" 
krēsliem. Tad izdomā pats vai 
palūdz kādam topošajam reži
soram Deivida Linča cienīgu 
uzmetumu filmas sižetam par 
kādiem tev vien zināmiem un 
līdz galam saprotamiem noti
kumiem tepat Universitātē. 

Jo neloģiskāk, mulsino-
šak un prātam neaptvera-
māk tas v iss būs, jo lielā
kas izredzes, ka tieši tu no
kļūs i uz ceļa, kas ved uz 
" K i n o 52 " . ' Neaizmirstot, 
ka kvalitāte ne vienmēr 
slēpjas kvantitātē, savas a 
la filmas scenāriju līdz 6 . 
maijam sūti uz adresi: 

reilija@e-apollo.lv 

REILIJA 

No kreisas - Betija (Naomi Vatsa) un Rita (Laura Haringa 
filmā "Malholandas ceļš" 

ANNORE DRUKAS BIROJS 
. Tekstu drukāšana un noformēšana 

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

Skenēšana 
• Vizītkaršu izgatavošana 
• Tulkojumi - latviešu, krievu, vācu. 

angļu valodā 
DAKUS VSICAM ĀTRI UH KVALITATĪVI. 
ItSPĪJAMAS ATLAIDIS. 

Darba laiks: 
Pirmdien - piektdien - S.30 - 19J0 
Sestdien, svētdien - lO.dFl7.0O 

Adrese: i 
Rija. Avota iela - 3 (no pagalma) 
Tāhvfafess 7181407. mob. 677530t 
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