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Cv&cam visus ar jaunā mācību gada sākšanos! 

s ienas 

Vai Universitātes seja bus smaidīga 

LU rektors profesors 
Ivars Lācis 

"Universitāte ir mīļa un jauka, 
bet reizēm te iet kč tā 
rektors atzinās kādā augusta 
dienā, kad lūdzam vīnu uz
runāt LU saimi ar laikraksta 
"Universitātes Avīze" starp
niecību. Tomēr varējam vie
noties, ka uz brīdi lielās 

problēmas pagaidīs un tiksi
mies. Kā noskaidrojam, ļoti 
bieži, pat pārāk, pietrūkst lai
ka sarunai. Parskrējieni, pa
virši uzklausīta vai pat neuz
klausīta informācija rada 
pārpratumus, kas traucē 
harmoniski dzīvot, domāt, 
strādāt. Jauki, ka LU rektors 
profesors Ivars Lacis 2002./ 
2003. mocību gadā vēlas, 
lai mēs visi pievērsām lielā
ku vērību sarunai, īpaši 
akadēmiskai. 

Visiem Universitātes ļau
dīm jānovēl veiksmīgu gadu! 
Veiksme būs nepieciešama. 
Pirmkārt, tālab, ka daudz da
rāma darba un lielākais darā
mo darbu lauciņš būs saistīts 
ar adrninistratīvo reformu. 
Jaunie departamenti izvirzīs 
citus spēles noteikumus un 
mēģinās kļūt par mūsu akadē
miskā darba darītāju un stu
dentu tiešiem palīgiem, kurus 
varētu nosaukt par "palīgins-

trumenoem". Šīs palig-daļas 
lielā mērā veido Universitātes 
seju. Kad Universitātē ierodas 
cilvēks no ārpuses, ko viņš 
redz? Ne jau visus studentus, 
visus pasniedzējus, neskaitā
mās programmas un projek
tus. Viņš ierauga, piemēram, 
Raiņa bulvāra 19 vestibilu, tos 
cilvēkus, kas viņam var vai ari 
nevar sniegt kaut kādu infor
māciju. Ja par studijām, tad tas 
ir Studiju informācijas centrs. 
Studiju padomnieku centrs. Ja 
tas ir cilvēks, kas mēģina at
rast kontaktu ar Universitāti, 
lai veidotu zinātnisko vai saim
niecisko sadarbību, viņš no
nāk Zinātņu vai Studiju daļā 
Varbūt nākotnē viņš nonāks 
Akadēmiskajā departamentā, 
bet ne par to ir runa. Viņš no
nāk pie tiem mūsējiem, kas ir 
interfeiss ar ārpasauli, proti, 
mūsu seja. 

Pēdējos gados lielu vērību 
esam pievērsuši ēkām, tel
pām, daudz remontējuši. Atve

ram jaunas bibliotēkas, iepēr
kam vairāk grāmatu. Mēs va
ram lepoties par starptautis
kiem panākumiem zinātnis
kos un tehnoloģiskos projek
tos. 

Jājautā, vai mēs esam pie
vērsuši pietiekamu uzmanību 
savai sejai? Ir jāzina, kādu se
ju ar kādu līdzekli kopt Ja 
mēs par sevi nerūpējamies, 
sākam slikti izskatīties. Ja 
slikti izskatāmies, pie mums 
nenāk precinieki. Tāpēc 
šķiet ka jaunajā studiju gadā 
par saviem administratīvā 
darba nodrošinātājiem gan 
vecajās daļās, gan jaunajos 
departamentos mums visiem 
ir jārūpējas un jādomā visvai
rāk. Šiem visiem administratī
vās reformas skartajiem cil
vēkiem ari pašiem būs daudz 
dažādu jaunumu. Tāpēc gri
bu novēlēt veiksmi. 

2. lpp. • 

jusu zināšanai 

Nenopietni par nopietno 
jeb ieteikumi ikvienam LU studentam 

Universitāte ir līdzīga lielam 
konveijeram, kura galapro-
dukts ir diplomēts un, 
iespējams, ari zinošs stu
dents. Nepārdzīvo, ja kāds 
no šī milzīgā mehānisma 
zobratiņiem tevi šur tur ie
spiež. Atceries, ka patiesībā 
ne jau tu tam kalpo, bet 
gan tas tev. Izmanto to savā 
abā! 

© Uzmanīgi iepazīsties ar 
savām tiesībām un pienāku
miem Iespējams, tas glābs ne 
tikai atzīmi, bet ari palīdzēs sa
glabāt tavu vietu Universitā
tes studentu pulciņā 

© Ja tev ir kādas ne
skaidrības, pirms ielaidies 
strīdos ar Universitātes admi
nistrāciju, pašķirsti Studiju 

ceļvedi. Tici vai ne - tur ir 
diezgan daudz interesantas 
un noderīgas informācijas. 

© Nekad, nekad neaizmir
sti par sesiju, taču nedzīvo ari 
mūžīgās bailēs no tās! Laicīgi 
izvērtē savas spējas un 
iespējas un notici tam, ka viss 
būs kārtībā 

© Ja vēl nemāki no galvas 
noskaitīt, kur tu īsti mācies, 
tad noteikti noskaidro un ie
gaumē, jo agri vai vēlu kāds 
tev to pajautās. 

© C daļas kursi - vien
reizēja iespēja apgūt to, kas 
neietilpst tevis izvēlētajā studi
ju programmā. Pirms izdari 
izvēli, pārliecinies, vai tu to pa
tiešām vēlies. 

© Daļa lekciju nav obligā
tas. Ja gnbi - nenāc, taču atce

ries, ka atzīme ieskaišu grā
matiņā tev ir vajadzīga jebku
rāgadījumā. 

© Ja pasniedzējs lekcijas 
laikā tev piedāvā naudu kafi
jai, tad nenoraidi viņa piedāvā
jumu. Ja jau viņš uzskata, ka 
tas tev palīdzēs izglītoties, tas 
tā ir. 

© Neguli un pavisam no
teikti nekrāc auditorijas pirma
jās rindās. Labākajā gadījumā 
tevi ignorēs, bet sliktākajā -
pamodinās. 

© Ja pasniedzējs pirms ek
sāmena vai ieskaites liek sa
gatavot špikerus, paklausi 
viņam! Pastāv diezgan liela 
iespēja, ka tu tos drīkstēsi iz
mantot 

© Ja esi nolēmis izmantot 
Universitātes bibliotēku pa

kalpojumus, tad uzmanīgi ie
pazīsties ar to noteikumiem 
Galu galā - brīdinājumu 
skaits taču ir ierobežots... 

© Domājot par studijām 
neaizmirsti par izklaidēm. 
Kur gan citur, ja ne tusinos tu 
iepazīsies ar vecāko kursu 
studentiem, kas tev pastāstīs 
to, ko nezini, bet gribētu uzzi
nāt 

© Studentu kopmītnes. 
Hmm... jā.. Skaties, ka tik pā
rāk neiepatikās... 

Labi, tas nu bija tas, ko 
drīkst un ir iespējams uz
rakstīt Pārējo gan jau tu pats 
drīz uzzināsi. Lai tev veicas!!! 

UNIVERSITĀTES STUDENTE 

bija gan izlaidumi, 
konferences, semināri, 
gas tikšanās, jubilejas, 
protams, ceļojumi 

W' -i 

LU storpdisciplinōrōs Eiropas 
studiju maģistrantūras pirmajā 
absolventu izlaidumā 19. jūnijā 
runā absolvents Normunds Vu 
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Otrkārt, veiksmi vajadzētu 
novēlēt studentiem. Sevišķi 
tāpēc, ka nemitīgi notiek studiju 
procesa pilnveidošana un pār
maiņas. Šobrīd parādās dažādī
ba programmu realizācijas lai
kos. Jau vairākus gadus mēģi
nām ieviest modifikācijas baka
lauru studiju ilgumā, un LU jau 
ir bakalauru studiju program
mas, kuru garums ir trīs studiju 
gadi jeb apjoms 120 kredītpunk-
ti. Sākot ar šo mācību gadu, tā
du programmu skaits pieaugs. 
Līdz ar to notiek pāreja uz jaunu 
programmu plānu īstenošanu -
pārvietojam saturu nedaudz 
starp bakalauru un maģis-
trantūru programmām jau ak
reditēto programmu ietvaros 
un tādējādi radām papildu dar
bu gan pasniedzējiem, gan stu
dentiem. Tādēļ studentiem vēlu 
veiksmi, lai varētu orientēties 
mainīgajā situācijā. 

Ja runājam par pa
sniedzējiem, ari viņiem veik
smes nekad nevar būt par 
daudz. Sveicot akadēmiskos 
spēkus jaunajā mācību gadā 
gribu uzsvērt ka šoruden LU ir 
lieli svētki. Mēs esam spējuši 
iegūt 23 jaunus profesorus. Es 
ceru, ka līdz ar viņu ienākšanu 
Universitātē, virknē specialitā
šu, radīsies papildu radošā pro
cesa iespējas studentiem, 
piemēram, politoloģijā, socio
loģijā, kur beidzot ir savi profe
sori! Līgumu slēgšanas laikā 
viņi visi bija uz pārrunām, un es
mu ļoti gandarīts par idejām, ko 
kolēģi nes sevī, un vinu gatavī
bu strādāt jaunā kvalitātē. Pār
runājot mūsu kopīgos uzdevu
mus gan no Universitātes rek

torāta puses, gan ari no akadē
miskā darba pildītāju puses, at
klājas virkne līdz šim īsti ne
fiksētu problēmu, kuru risinā
šanā vajadzīga veiksme. 

Piemēram, vairāki cienījami 
kolēģi sarunā par Universitātē 
akūti darāmajiem darbiem 
vērsa uzmanību uz akadēmiska 
dialoga nepieciešamību, uz to, 
ka mūsu skriešanas režīmā sa
runai nepietiek laika Ja nav sa
runas, tad nevar tikt realizēts 
neviens projekts, kurš attiecas 
uz kopējo saimi kā tādu. Ja nav 
sarunas, jūs nevarat neko iz
mainīt ne ģimenē, ne fakultātē, 
ne Universitātē. Protams, pa 

nozīmību. 
Ļoti svarīgi ir apzināties ari 

iepriekš paveiktā apjomu. 2002. 
gadā ir padarīts ļoti daudz labu 
darbu, par to visiem paldies. 
Lielākie veikumi ir remontu un 
celtniecības sektorā. Jau pava
sara semestra beigās pabei
dzām Filoloģijas un Moderno 
valodu fakultātes bibliotēkas re
montu. 

Rudens semestra sākumā 
durvis vērs jaunās ēdnīcas As
pazijas bulvāri 5, Visvalža ielā 4a 
un Raiņa bulvāri 19. Manuprāt 
cilvēki, kas pūlējušies, lai šīs 
ēdnīcas varētu mūs visus uz
ņemt ir pelnījuši nopietnu pal-

Uzdevums numur viens 2002./2003. mācī
bu gada laikā ir kvalitātes celšana vis
dažādākajos aspektos - sākot no studiju 
kvalitātes un beidzot ar personāla dzīves 
kvalitāti. 

stāv jautājums, vai kaut ko vajag 
mainīt labā ģimenē, jaukā fakul
tātē, brīnišķīgā Universitātē? 
Bet lai saprastu - vajag vai ne
vajag mainīt ir nepieciešama 
saruna 

Saruna akadēmiskā vidē ir 
atšķirīga no sarunas komerciā
lā struktūrā vai uz ielas. Sai sa
runai ir speciāli jāgatavojas. Vai 
šī saruna ir seminārs, konferen
ce vai apaļais galds, tās dalībnie
kiem ir iepriekš jāstudē un jāie
rodas ar materiālu, kas ir pietie
koši pārdomāts un strukturēts, 
kurā ir ne tikai idejas, bet ari to 
īstenošanas ceļi. Manuprāt šis 
varētu būt gads, kad mēs palie
lināsim akadēmiskās sarunas 

dies. 
Vasaras laikā ir turpinājusies 

ari akadēmiskā darbība - noti
ka konferences, mūsu pa
sniedzēji piedalījās Starptautis
kās bioloģijas olimpiādes saga
tavošanā, kas bija labi orga
nizēts, vienreizējs notikums vi
sā mūsu valsti. 

Jāsaka paldies visiem, kas 
arī karstajā vasarā neaizmirsa 
savu Universitāti, savu misiju 
un turpināja strādāt! 

Sākot jauno mācību gadu, 
vēlos minēt trīs lielākās ieceres 
jeb uzdevumus. Manuprāt ik
vienam no mums ir nepiecie
šams atgriezties pie 2001. gada 
26. februāra LU Senāta apstipri

nātā Latvijas Universitātes 
attīstības redzējuma, sūtības, 
stratēģiskajiem mērķiem. 

Uzdevums numur viens 
2002./2003. mācību gada laikā 
ir kvalitātes celšana visdažādā
kajos aspektos - sākot no studi
ju kvalitātes un beidzot ar per
sonāla dzīves kvalitāti. Šobrīd 
neko nevar pārdot ja produkts 
nav kvalitatīvs. Ar vārdu "pār
dot' nevajag saprast tīri mehā
nisku iztirgošanas pasākumu, 
bet raudzīties plašāk - man ir, 
un es dodu... 

Universitātes sūtība saka ka 
LU ir garants Latvijas attīstībai. 
Latvijas attīstībā varam lepoties 
par jomām, kurās mēs strauji 
tuvojamies Eiropas Savienībai. 
Drīz būsim NATO, mums aug 
nacionālais kopprodukts, bet 
Rīgā ir ari cilvēki, kas ar izstiep
tu roku stāv pie lielveikaliem, 
pie baznīcas, ēdnīcas, ari mūsu 
Inženieru ielā Universitātē ik
vienam vajadzētu apzināties sa
vu atbildības daļu par šiem 
cilvēkiem. Mums varbūt ir vis
tiešākā atbildība par to, lai rit tā
du lūdzēju nebūtu. Nez vai pie
tiek ar labi paveiktu pētniecisku 
projektu, kurš sniedz ieguldīju
mu vienā, otrā vai trešajā zinā
tņu nozarē. Nez vai pietiek ar la 
bi uzrakstītu bakalaura vai 
maģistra darbu, vai eseju vienā 
otrā vai trešajā studiju program
mā. Ir jāapzinās, ka mums LU ir 
jārada tādas vērtības, kas ir pār
dodamas plašāk, kas nav tikai 
atklājums vienas katedras ietva 
ros, bet var kļūt par reālu ie
guldījumu tautsaimniecībā, ga
rīgajā un sabiedrības attīstībā, 
tātad Latvijas nākotnē. 

Varbūt tas skan nenopietni 
vai pārāk ambiciozi, be t ja 

mūsu ikdienas darbā, kurā ir 
daudz labu rezultātu, sāk nepie
tikt ar labi izdarīto, mums jāra
da kaut kas ekstra ar super kva 
litāti. Kaut kas tāds, kas beidzot 
sāks kustināt nopietnas lietas 
Latvijas attīstībā. Lai nonāktu 
līdz rezultātiem, kas var radīt 
jaunas kvalitātes idejas, mums 
ir atļauts dot tikai visaugstākās 
kvalitātes produktu. 

Pirmais uzdevums ikvienam 
savā sektorā un visiem kopā tā
tad varētu būt kvalitātes kultūra 
LU. Otrs uzdevums - katram 
mēģināt saprast un padarīt s a 
protamu ari plašākai sa
biedrībai - kas tad īsti ir ikviena 
un ari Universitātes produkts. 
Mūsu produkts, piemēram, 
varētu būt publisks labums. 
Proti, tāds labums, kas nepie
der vienam, kas principā nevar 
piederēt vienam un ari lokālai 
sabiedrībai, bet ir vispārējs. 

Ja atradīsim ikvienā darbībā 
to LU produkta daļu, kas var 
dot publisku labumu, un šo la 
bumu, cik nu ir mūsu spēkos, 
veidosim kvalitatīvu, mēs 
būsim izpildījuši jau divus uzde
vumus. 

Trešais uzdevums ir būt iz
turīgiem, meistarīgiem, dedzi 
giem, veseliem Mēdzu teikt -
jābūt žiperigiem. 

Visiem šajā mācību gadā ir 
jāmēģina vairāk uzsmaidīt spo
gulim, respektīvi, sev, kai
miņam, sarunu partnerim, pa
dotajam, vadītājam un galu ga
lā - garām ejošajam un skrejo
šajam studentam un kolēģim. 

Rektoru profesoru Ivaru Lāci 
uzklausījusi ILZE BRINKMANE 

s e m i n a r s 

Amerikas pieredze un jaunu ceļu meklējumi 
LU un Latvijas Augstākās 
izglītības padome 12. un 13. 
jūnijā rīkoja semināru 
"Akadēmiskās izmaiņas Bal
tijas valstīs: Amerikas piere
dzes izmantošana un jaunu 
ceļu meklējumi". 

Semināra uzdevums bija ap
kopot akadēmisko pieredzi, 
kas gūta Amerikas Savienota 
jās Valstīs, secināt kādas idejas 
iegūtas un realizētas Baltijas 
valstu akadēmisko līderu vasa 
ras skolās 1992. - 1993. gadā 
Kalifornijas Luterāņu universi
tātē ar ASV Valsts departamen
ta un Baltijas Studiju veicināša 
nas apvienības (AABS) atbal
stu. Viesi no ASV iepazīstināja 
ar jaunākajām tendencēm šīs 
valsts universitāšu attīstībā. 

Protams, tika popularizētas 
studiju iespējas Amerikā. Se
mināra laikā notika ari profeso
ra Gundara Kenina-KInga un 
līdzautoru (J. Krūmiņa, I. 

Profesora Gundara Ķeniņa-Kinga un autoru kolektīva grāma
tas " Roku rokā: ātrāk, augstāk un stiprāk" priekšvārda au
tors ir Rīgas Tehniskās universitātes rektors Ivars Knēts. No 
kreisās: G. Ķeniņš-Kings un I. Knēts 

Spīčas, I. Bargās, V. Veikma 
nes, G. Rudzīša) grāmatas 
"Roku rokā: ātrāk, augstāk un 

stiprāk" atvēršana 

TOMS GRINBERGS 

Elektroniskās mācību 
grāmatas skolotāju 

izglītībā 
Seminārs par šādu tēmu notika LU Pedagoģijas un psiholoģi
jas fakultātē 7. jūnijā. To vadīja profesors F. Buhbergers no 
Austrijas, profesore I. Buhbergere no Somijas un lektors 
Klauss Ensers no Austrijas. 

Klausītāji uzzināja par to, kā notiek elektronisko mācību grā
matu izmantošana skolotāju izglītībā un kādas ir šīs iespējas Lat
vijā. 

Kā pastāstīja viesi, elektronisko mācību līdzekli var izmantot 
visas universitātes, kam ir virtuālā pieeja To izmantojot studenti 
var mācīties neatkarīgi no mācībspēkiem un paši sastādīt savu 
mācību grafiku. Tas ir labs līdzeklis studentiem, kas studē tāl 
mācībā, jo sniedz iespējas apgūt zināšanas mājās tikpat labi kā 
universitātē. 

Seminārā tika runāts ari par didaktikas apguvi mācību proce
sā, par to, ko tā dod darbā ar skolēniem. Ari par problēmām, kas 
rodas pedagoģijas zinātnei un didaktikai, saskaroties ar jaunām 
idejām un tehnoloģijām. 

Seminārs deva klausītājiem daudz jaunu atziņu un vēlmi, lai šā
das tikšanās notiktu biežāk. 

INESE EGLfTE 
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Gintera Ferhoigena 
akadēmiskā lekcija LU 

Aktivitātes Eirofakultate 

si 

No kreisās: LU rektors Ivars Lācis, ES Eiropas Komisijas dele
gācijas Latvijā vadītājs Endrū Rasbašs (Andrew Rasbash) un 
ES paplašināšanās komisārs Ginters Ferhoigens 

No kreisās: Eirofakultōtes direktors Gustavs Kristensens, LR 
Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Pēteris Elferts, ES 
Eiropas Komisijas Latvijā delegācijas Latvijā vadītājs Endrū 
Rasbašs un LU mācību prorektors Juris Krūmiņš 

lu bibliotēkā 

Sarīkojumi 
Veltījums Arnolda Spekkes 
jubilejai 

Šogad izcilajam filologam, 
vēsturniekam, diplomātam 
profesoram Arnoldam Spek-
kem atzīmējām 115. dzim
šanas dienu. Par godu šim no
tikumam LU muzejā tika orga
nizēta viņam veltīta izstāde, par 
A Spekki saistoši stāstīja LU 
Bibliotēkas Bibliogrāfijas no
daļas darbinieks Ēriks Sārts. 
Plašs materiāls publicēts "UA" 
Nr. 16,14. maijā. 

Prezentē grāmatas no 
Amerikas 

Saņemts grāmatu dāvinā
jums no Angļu valodā runājošo 
apvienības Šentluisas nodaļas 
(ASV). Vispirms literatūra no
nāca Angļu valodā runājošo ap
vienības Latvijas nodaļā, bet no 
turienes - LU Bibliotēkā, lai 
daritu grāmatas pieejamas pla
šākam lasītāju lokam. 

Šim notikumam veltīts sarī
kojums norisinājās LU Mazajā 
aulā, izstādē redzējām daļu 
jaunieguvumu. Ekspozīciju sa
kārtoja LU Bibliotēkas Biblio
grāfijas nodaļa. Grāmatu tema
tiskais loks - loti daudzveidīgs: 
literatūra psiholoģijā, daiļlite
ratūra, daudz tādas literatūras, 
kuru studenti varēs izmantot 
vingrinoties angļu valodas 
lasītprasmē. 

LU rektors Ivars Lācis ie
pazīstināja ar augstskolas vēs
turi un šodienu, bet viesis -
Ričmondas lords Vatsons - no
lasīja lekciju par angļu valodas 
bezprecedenta lomu mūsdie
nu pasaulē. Angļu valoda kā 
augsto tehnoloģiju, liberālis
ma, plurālisma, kultūras un de
mokrātijas valoda ir tuva dau

dziem. Daudziem tā ir darba 
valoda 

Mūsdienās šo valodu māca 
miljons angļu valodas skolotā
ju. Tā kā angļu valoda neskan 
tikai Lielbritānijā un ASV, bet 
ari citur - daudzās un dažādās 
zemēs, tad turienes vietējā va
loda uz to atstāj savu ietekmi. 

Ari augstskolās, tostarp Lat
vijas Universitātē, veidojot 
starptautisko sadarbību, būtis
ka loma ir angļu valodai. 

Angļu valodā runājošo ap
vienības Latvijas nodaļas vadī
tāja Guna Jākabsone iepa
zīstināja klātesošos grāmatu 
ziedotājus, bet pēc tam - mūsu 
angļu valodas nacionālos čem
pionus, kuri pēdējos gados 
sekmīgi piedalījušies Angliski 
runājošo apvienības publiskās 
runas konkursā jauniešiem 
Londonā 

Vasaras ceļos 
Pie draugiem Viļņā 

Komandējumā uz Viļņas 
universitātes bibliotēku devās 
LU Bibliotēkas delegācija 

- Viļņas universitāte dibinā
ta 1579. gadā, bet tās bibliotēka 
vēl agrāk -1570. gadā, tātad ir 
daudz vecāka par mūsējo, 
tomēr mums ar dienvidu kai
miņiem ir daudz kopīga - ap
galvo delegācijas vadītāja Reto 
grāmatu un rokrakstu nodaļas 
darbiniece Laima Laroze. - Ša 
darbības formas jau kopš 1958. 
gada visdažādākās: līdzdalība 
zinātniskās konferencēs, per
soniskie kontakti. 

Braucienā piedalījās as
toņas darbinieces no dažādām 
LU Bibliotēkas nodaļām. Pir
majā komandējuma dienā 
viņas iepazinās ar Vilnas uni
versitāti, kā ari ar tās bibliotē
ku, kur Reto izdevumu lasītavā 

speciāli viešņām bija sarīkota 
latviešu seno grāmatu izstāde. 
Pēc tam katra dalībniece ap
meklēja sev radniecīgo bib
liotēkas nodaļu. Bibliogrāfijas 
nodaļas vadītāja Diāna Pauk-
šēna par vērtīgu uzskata ie
pazīšanos ar turienes bibliotē
kas kartotēku, bibliogrāfiska 
jiem aprakstiem par mācīb
spēkiem. Ari lietuvieši izdod 
bibliogrāfiskos rādītājus par sa
vas augstskolas ievērojamāka
jiem zinātniekiem. Viļņas uni
versitātes bibliotēkā ir daudz 
datorizētu darba vietu ar inter
neta pieslēgumu. Savukārt 
Dzintra Jansone no Kataloģizā
cijas nodaļas ieraudzījusi 
daudz kopīga ar savu darba ik
dienu: ari lietuvieši izmanto in
formācijas tehnoloģiju sistēmu 
ALEPH, tikai ilgāku laiku. 

Speciāla Restaurācijas no
daļa sekmīgi darbojas reto iz
devumu saglabāšanā. Lietuvie
šiem ļoti izvērsta ir izdevēj
darbība Pie Viļņas universitā
tes bibliotēkas pastāv daži mu
zeji, bibliotēkas aprūpē atrodas 
ari dzejnieka Adama Micke-
viča memoriālais muzejs, kuru 
apmeklēja līdzinieces. Intere
santi stāstīja un savus darbus 
par dzejnieku uzdāvināja mu
zeja direktors rakstnieks Sal
na 

Lietuvieši ieplānojuši būvēt 
savas augstskolas bibliotēkai 
jaunu ēku, un pašlaik tiek vākti 
līdzekļi. Izdota grāmata, kurā 
pieminēti visi ziedotāji un 
viņiem izteikta pateicība 

Saistoša izvērtās tikšanās 
pie kādas lietuviešu kolēģes 
neformālā gaisotnē. Otrajā ko
mandējumā dienā - iepazīša
nās ar seno Viļņu, kuras vec
pilsētā, līdzīgi kā mums Rīgā, 
notiek vērienīga restaurācija. 

Mājupceļā tika apskatīta Ker-
nava - karaļa Mindauga rezi
dence. 

Divas dienas Lielupē 
Latvijas Akadēmisko bib

liotēku asociācija rīkoja divu 
dienu konferenci "Bibliotēkas 
e-Latvijai" Lielupes Zinātnes 
namā. Piedalījās 19 bibliotēku 
darbinieki, LU Bibliotēku pār
stāvēja deviņi cilvēki. 

Konferenci atklāja kultūras 
ministre Karina Pētersone, pēc 
tam ar priekšlasījumu uzstājās 
Ekonomikas ministrijas darbi
nieks Edvīns Karnītis, kurš ru
nāja par bibliotēku uzdevu
miem mūsdienu informācijas 
sabiedrībā. Ari LU Bibliotēka ir 
iesaistīta šajos procesos, 
piemēram, akadēmisko bib
liotēku elektroniskā kopkatalo-
ga veidošanā. E. Karnītis ana
lizēja situāciju Latvijā informā
cijas tehnoloģiju jomā salīdzi
nājumā ar citām Eiropas 
valstīm. 

Aktuālu tematu savam 
priekšlasījumam bija izvēlējies 
LU doktorands, Kuldīgas tie
sas darbinieks Uldis Ķnis -
"Datornoziegumi un bibliotē
ku lietotāji kibervidē". Katras 
bibliotēkas pārstāvji sevi pre
zentēja ar uzvedumu, skeču, 
dziesmu vai spēli. LU Bibliotē
kas komanda savā prezentācijā 
uzsvēra, ka pieaugot darba ap
jomam, darbinieku skaits nav 
palielinājies. LU Bibliotēkas 
komanda pateicas Tēlotājas 
mākslas katedras 2. kursa stu
dentei Annai Orniņai par s a 
darbību prezentācijas materiā
la sagatavošanā. 

VIJA APINĪTE 

Latvijas Eiropas Studiju aso
ciācijas un Eirofakultātes orga 
nizētajā kongresā 31.maijā un 
1.jūnijā Latvijas Universitātē 
pulcējās pārstāvji no vairākiem 
Eiropas Studiju centriem kas 
darbojas Baltijas jūras valstu 
reģionā. Belén Bernaldo de 
Quiros, Eiropas Komisijas 
Izglītības un Kultūras departa 
menta amatpersona atzinīgi 
novērtēja šādu iniciatīvu. Kon
gresa laikā kopīgi tika apspries
ti dažādi aktuāli jautājumi, kas 
saistīti ar zinātnisko un meto
disko darbību Eiropas studiju 
centru, kā ari maģistra pro
grammu ietvaros. Latvijas Eiro
pas kopienas studiju asociācijas 
prezidente asoc.prot T. Murav-
ska un Eirofakultātes direktors 
Dr. G. Kristensens cer, ka 
līdzīgas tikšanās tiks rīkotas ari 
turpmāk 

GITA LIEPIŅA 

pasmaidīsim 

Anekdotes par 
studentiem 

Klīst nostāsti, ka reiz Dievs 
nolēmis paskatīties, kā tad īsti 
studenti dzīvo. Domāts -
darits. Nokāpis mēnesi pirms 
sesijas Rīgā, vispirms devies 
uz Medicīnas akadēmiju un 
konstatējis, ka tur ikviens stu
dents gatavojas sesijai un cītīgi 
rokas zinību krātuvēs. Gājis uz 
RTU, taču RTU, jautrām dzies
mām skanot studenti tukšoju
ši alus pudeles. Ari LU 
mirdzējušas tikai alus putas... 

"Nav jau nekas traks. Sesija 
vēl tālu, lai jau bērni papriecā
jas," nodomājis Dievs. 

Otro reizi tādā pašā apgaitā 
Dievs devies nedēļu pirms se
sijas. Medicīnas akadēmijā visi 
studenti kūpošām galvām lasa 
nebeidzamās grāmatas. RTU 
liels juceklis - studenti panikā 
skraida cenzdamies sameklēt 
kaut daļu no izkaisītajām zinā
šanu kripatiņām. LU studenti 
joprojām, dziesmām skanot, 
dzīvo uz nebēdu. Dievs no
lemj: "Būs jāaplūko šos vēlreiz, 
bet nu jau sesijas pievakarē." 

Nākamajā dienā sāksies se
sija. Dievs dodas uz zemi trešo 
reizi. Vispirms, kā jau ierasts, 
iegriežas Medicīnas akadēmi
jā, kur studenti ievelk pēdējo 
zinību elpu, un pēc tam RTU, 
kur studenti steidzīgi kaļ gal
vās to, ko nav paspējuši. Vis
beidzot aizgājis uz LU, redz, 
ka tur studenti kaislīgi lūdz 
Dievu. 

Dievs nodomājis: "Nu ko, ja 
jau lūdz, tad jāpalīdz..." 
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Eiropas labklājības zemēs 
Tā. 

i I E E L 

Raksta autore Vācija 

Norvēģija un Vācija - abas 
tik atšķirīgas: gan pēc klima
ta, gan ģeogrāfijas, gan 
vēstures. Abām kopīgs aug
stais cilvēku dzīves līmenis. 
Ja Vācija uz tagadējo pār
ticību gāja, Otrajā pasaules 
karā sakauta un izputināta, 
tad Norvēģija pie turības ti
kusi ne tik sen, prasmīgi iz
mantojot dabas bagātības. 
Abas valstis ir tūristu iecienī
tas: Norvēģija lielākoties da
bas skaistuma dēļ, bet Vāci
ja - romantisko Alpu, vēstu
risko vietu, perfekti sakopto 
pilsētu dēļ. 

Ibsena un Grīga dzimtenē 
Norvēģijas galvaspilsētai 

Oslo piemīt ne ar ko nesalīdzi
nāms šarms: ūdeņi, kuros spo
guļojas senlaicīgas un mūs
dienīgas pilis, jahtas gatavas 
pacelt enkurus. Oslo pieder ve
sela muzejiem pilna sala. Mu
zeju salā visinteresantāk iz
paužas norvēģu kā jūras
braucēju, pasaules apceļotāju, 
polārpētnieku mentalitāte. Ne
sen aizsaulē aizgāja viens no 
pazīstamākajiem norvēģiem 
Tūrs Heijerdāls, kuram, vēl 
dzīvam esot Jūrniecības muze
jā ierādīta goda vieta. Centrā -
leģendārais "Kon-TikT, un 
kurš gan atteiksies no kārdinā
juma uzkāpt uz tā klāja Gluži 
tāpat kā savām acīm ieraudzīt 
priekšmetus iz norvēģu po
lārpētnieku sadzīves. 

Viens no Norvēģijas galvas
pilsētas brīnumiem - Vigelan-
da parks, kas uzskatāms par iz
cilā skulptora mūža darbu. Ne
skaitāmās skulptūrās izsekots 
cilvēka mūža ritējumam no 
šūpuļa līdz kapam. 

Oslo vienlīdz saista gan sen
laicīgās pilis, gan jaunās, visai 
ultramodernās ēkas. 

Otra nozīmīgākā Norvēģi
jas pilsēta Bergena savaldzina 
ar burvīgiem suvenīru veika 
liniem un kafejnīcām koka 
apbūves kvartālos. Monumen
tāls ir slavenais Grigenholls, 
kurā notiek gan operu uzvedu
mi, gan kamermūzikas kon
certi. 

Bergena visvairāk saistās ar 
Eduarda Grīga vārdu. Pasaul
slavenā komponista muiža 

Tāds izskatās profesora 
Naumova apgleznotais lācis -
Latvijas dāvana Berlīnei 

Bergenas nomalē ir rūpīgi s a 
glabāta Daudz te piemiņlietu, 
kas viņu atceras. Skaista savā 
vienkāršībā ir nelielā koncert
zāle, kas uzcelta Eduarda 
Grīga muižas teritorijā Mūs
dienīga arhitektūra ne bezper
soniska bet norvēģiska - ar 
velēnām apaugušu jumtu, kur 
zaļajā zālē zied lauka puķes. 
Norvēģijai tas visnotaļ rak
sturīgi - mūsdienu iespējas, 
komforts un reizē - savas n a 
cionālās identitātes saglabāša 
n a Mūsdienu ērtības skaistas, 
ekoloģiski tīras dabas vidū. 

Man pats spilgtākais Norvē
ģijas iespaids nebūt nebija gal
vu reibinošais brauciens pa 
Troļļu ceļu, no kura mūsu au
tobusa jaunajam šoferim piere 
metās slapja Par to kļuva kāds 
agrs svētrīts mazā norvēģu 
pilsētiņā, kurā uz bridi piestā
jām, pirms doties tālāk ar prā
mi. 

Tik kluss un rāms svētrīts. 
Negribējās ticēt ka kaut kur 
pasaulē plosās kari, nežēlība 
terors. Mazpilsētiņu ietvēra 
kalni, bet ielās (uz vienas no 
tām krāšņojās mīlīga skul-
ptūriņa - meitene ar kaziņu) 
agrajā rīta stundā nebija nevie
na cilvēka Droši vien vaļojās 
savās mājās, lai pēc tam dotos 
uz baznīcu turpat kalna galā 
Turp devāmies ari mēs. Diev
nams bija atvērts, un tā tas esot 
vienmēr. Lai ari baznīcā atra
dās senlaicīgi sudraba priek-

Baznīca, kura tika sagrauta 
kara laikā un nav atjaunota. 
Berlīnieši to iesaukuši par 
"cauro zobu" 

šmeti, tos neviens ij negrasījās 
zagt Turpat Bībeles un dzies
mu grāmatas, un ari tās stāvēja 
kā stāvējušas. Jebkurā laikā v a 
ri ienākt un aprunāties ar Grā
matu Grāmatu. Neiedomājos 
kādam pavaicāt vai nelielajā 
miestiņā jūt nepieciešamību 
slēgt durvis. 

Norvēģija - neliela Eiropas 
valsts - dāvājusi pasaulei dižga 
rus gan literatūrā, gan mūzikā, 
no tiem paši pazīstamākie ir Ib-
sens un Grīgs. Savukārt Ibse
na varoņi - Brands un Pērs 
Gints - manifestē divas cilvēka 
rakstura pretējības. Varbūt di
vas norvēģu, un ne tikai nor
vēģu, rakstura šķautnes? 
Brands ir kalnu virsotņu cil
vēks. Retinātajā gaisā un kailo 
klinšu valstībā labi jūtas iz
redzētie. Toties Pērs Gints ir 
no tiem kuriem tik leknas iele
jas. Zaļš līdzenums viņam tika 
māks par kalnā kāpšanas 
piepūli. Tādi ir ari Norvēģijas 
dabas kontrasti. Līdzās pastāv 
kalni un ielejas. 

Lōcītis sirsniņā 
Pirms gandrīz desmit ga

diem pirmā sastapšanās ar Vā
ciju izraisīja apbrīnu: kara iz-
posūtā zeme pēckara gadu 
desmitos panākusi labklājību 
un sakārtotību. Esmu bijusi 
omulīgajā Bavārijā un krāšņajā 
Saksijas Šveicē. Drēzdenes 
Cvingers ir viens no mana 
tūristes mūža lielākajiem guvu
miem. Šovasar bija pienākusi 
kārta Berlīnei, Potsdamai, ma
jestātiskajai Sansusī pilij. 

Lācis izsenis uzskatīts par 
spēcīgu, viltīgu un ari agresīvu 
dzīvnieku. Berlīnes simbols -
neskaitāmie visās varavīksnes 
krāsās apgleznotie lāči - gan 
šķita draudzīgi un pasaulei 
atvērti. Cits par citu neparastā
ki. Pašā pilsētas centrā - īsta 
lāču kolonija aplī sastājušies 
Vācijas galvaspilsētai dāvātie 
ķepaiņi. Katrs ar savu pie
vilcību. Piemēram, Amerikas 
lācītim Brīvības statujas kronis 
galvā, savukārt eksotiskas pal
mas rotā vairāku Āfrikas valstu 

dāvinājumus. Bet kur tad Latvi
jas lācis? Ir gan. To apgleznojis 
mūsu Mākslas akadēmijas 
profesors Naumovs. Šajā 
"apgleznoto lāču rotaļu lauku
mā" daudzbalsīgā un daudzva 
lodīgā tūristu armija pārvēršas 
par lieliem bērniem. Savukārt 
lācis - akrobāts, kas stāv uz ro
kām, mājas radis sensenajā 
Berlīnes parādes ielā Unter 
der Lindea 

Pilsētu, kas sagaidīja ar p a 
saulslavenu muzeju un omulī
gu alus terasišu vilinājumiem 
aizvadītais XX gadsimts nebūt 
nesaudzēja Berlīnes mūris kri
ta ne tik sen. Brivās pasaules 
priekšpostenim Rietumber-
līnei savulaik pavisam reāli bija 
padomju invāzijas draudi, tad 

"Vikingu kuģis" Oslo, uz 
kura iekārtots jauks bārs 

Norvēģijai tipiska kalnu ainava 

šīs frontes pilsētas iedzīvotājus 
aizstāvēt ieradās toreizējais 
ASV prezidents Džons Kene-
dijs. Mūra muzejs ir liecība 
cilvēku izvēlei par labu brīvī
bai. Par to, ka bēgot uz Rietu
miem, tika izmantoti vis
dažādākie līdzekļi. 

Braucot gan pa Berlīnes 
austrumu, gan rietumu daļu, 
robeža starp divi pasaulēm 
vairs teju teju samanāma bet 
ir. Rietumdaļā vairāk atraktīvu, 
oriģināli iekārtotu tējnīcu un 
kafejnīcu, veikaliņu. Daudzas 
ielas aizņēmuši mazie turku 
uzņēmēji. Algu starpība strād
niekiem austrumu un rietumu 
pusē esot joprojām, lai ari ne 
tik būtiska kā tūdaļ pēc 
Berlīnes atkalapvienošanās. 

Berlīne top arvien elegantā
ka izsmalcinātāka bet šobrīd 
pilsēta atgādina lielu būvbedri, 
īpaši Fridrihštrāse, kurā vese
liem māju puduriem pazūd ve
cais un top jaunais. Intensīvi re
konstruē sociālisma gados uz
celto. Kādreizējā VDR repre
zentācijas ēka - Republikas 
pils - izskatās noplukuši. To 
nojauks, lai atjaunotu vēsturis
ko apbūvi - ķeizara pili. 

No nesen atjaunotā vislielā
ko iespaidu atstāja vecā Reih-
stāga ēka kurā tagad atrodas 
Bundestāgs. Šeit allaž redzama 
paprāva tūristu rinda Cilvēki 
vēlas izbaudīt skatu uz Berlīni 
no Bundestāga jumta, un tas 
tik tiešām ir ko vērts: pa Šprē 
upi peld tūristu kuģīši, majestā-

c 

Ūdenskritumi - daļa no 
Norvēģijas skaistuma 

riski iezīmējas neskaitāmi 
Berlīnes augstceltņu un diev
namu silueti. Ne mazums 
cilvēku vēro Berlīni no televīzi
jas torņa augstumiem 

Ari Berlīnei ir savs ultramo
dernās arhitektūras kvartāls -
Potsdamas laukums. Spož
ums, būvniecības, tehnikas un 
dizaina pēdējais vārds... Pirms 
kara šī vieta izskatījās citāda 
Šeit pāri gāja Berlīnes mūris, 
pēc atkalapvienošanās tika 
pieņemts lēmums: te veidot 
mūsdienīgu vidi, kas apvienotu 
Berlīni. 

VIJA APINĪTE 
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Ceļojums pieneņu ziedēšanas mirklī *\ 
Vasara. Iss, bet skaists laiks -
piemērots brīdis atpūtai un 
ceļošanai. Vai ari jums at
miņas par dažādām ekskur
sijām vairāk saistās ar aiz
vadītajiem skolas gadiem? 
Taču, arī studējot Latvijas 
Universitātē, ir iespēja doties 
neaizmirstamās mācību ek
skursijas, turklāt pašiem stu
dentiem izradīt iniciatīvu, tas 
organizējot. Aizsākta un ari 
turpmāk nepieciešama šī 
tradīcija ir topošajiem peda
gogiem. 

LU Pedagoģijas un psiho
loģijas fakultātes pedagoģijas 
bakalaura studiju programmas 
studenti un docētāji reizi se
mestri dodas mācību ekskursi
jās, kurās tiek iepazītas vis
dažādākās Latvijas izglītības ie
stādes. Tā ir iespēja LU mācī
tās un apgūtās zināšanas sa
skatīt reālajā dzīvē un ari ie
pazīt Latviju. īpaši mācību ek
skursijās ieteicams doties pir
mā kursa studentiem, kuriem 
vēl jāpārliecinās, vai izvēle kļūt 
par pedagogu ir pareiza Sīs 
ekskursiju tradīcijas moto 
^/arētu būt Herberta Gudjona 
grāmatā "Pedagoģijas pamatat-
zinas" izlasāmā doma; "Cil
vēkus, kuri savas zināšanas ņē
muši tikai no grāmatām, bez 
sirdsapziņas pārmetumiem var 
ielikt plauktā..." 

Rudens semestri braucām 
uz Mazsalacu. Iepazināmies ar 
Mazsalacas vidusskolu un 
kultūrvidi. Pēc šis ekskursijas 
pirmā kursa kuratore lektore 
Ieva Margeviča aicināja mūs, 
studentus, iesniegt priekšliku
mus pavasara ekskursijai. Uz
reiz nodomāju - kāpēc gan ne! 
Ta radās ekskursijas plāns uz 
vietu, kur pati esmu absolvēju
si ģimnāziju - Madonas rajona 
Cesvaini Iecere ar Pedagoģi
jas katedras atbalstu tika īste
nota. Kādā jaukā maijā rītā 
pilns autobuss Pedagoģijas b a 
kalaura studentu un docētāju 
no savas raibās ikdienas 
Jūrmalas gatvē 74/76 devās 
apmēram 180 kilometru tālā 
ceļā uz Vidzemes augstienes 

mazpilsētu. 
Piedāvājot šo ekskursijas 

maršrutu, domāju par pirms 
gada rakstīto ģimnāzijas izlai
duma domrakstu "Lauki un 
pilsēta satiekas manī". Lauki 
un pilsēta - pretstati vai kopve-
selums? Skola laukos - kāda tā 
ir mūsu priekšstatos un patiesī
bā? Tuvoties patiesajai izprat
nei var katrs pats - redzot un 
izzinot 

Cesvainē tiek apzināta un 
kopta vēsturiskā un kultūras 
vide. "Spēcīgu personību tuvu
mā katrs jūt nepieciešamību 
sevi pilnveidot garīgi. Cesvaine 
vienmēr ir varējusi lepoties ar 
garīgi bagātiem cilvēkiem, tā ir 
dažādu mākslas darbu tēls." 
(Cesvaines grāmata, 2001) Ari 
ar mūsu plašajām pedagoģis
kajām interesēm te būtu ko 
pētīt ne vienu dienu vien, jo 
Cesvaines pašvaldībā ietilpst 
vairākas izglītības iestādes -
Cesvaines ģimnāzija, Kraukļu 
pamatskola, bērnudārzs un 
valsts finansēta internātskola 
un privāta audzināšanas un so
ciālās aprūpes iestāde - Grašu 
bērnu ciemats. Mēs apciemo
jām Cesvaines internātskolu, 
Cesvaines ģimnāziju un Grašu 
bērnu ciematu. 

Vispirms devāmies 
uz Grašiem Cesvaines 
tuvumā Bērnu ciemats 
ir veidots sadarbībā ar 
katoļu baznīcu un Fran
cijas asociāciju CAP ES-
PERANCE. Vadītāja pie
nākumus ir uzņemies 
Kristofs Aleksandrs 
(Francija), kurš pir
moreiz Latvijā ieradās 
1992.gadā svētceļojumā 
uz Aglonu. Bērni šajā 
ciematā dzīvo kopš 1995. 
gada nelielās mājiņās, 
kur par viņiem gluži kā 
mammas rūpējas audzi
nātājas. Vecākajai meite- g 
nei ir jau 18 gadu, bet p a ¡8 
šam jaunākajam puisītim ¡2 
- tikai 4 gadiņi. Katrā ^ 
mājiņā dzīvo 7 - 8 bērni. 3 
Viņi intensīvi apgūst ģ 
franču valodu un savas ¿5 
vasaras pavada Francijā, Cesvaines pils 

aktīvi iesaistoties vietējās ka-
toļu draudzes dzīvē. Bērnu cie
mata teritorijā atrodas ari sena 
baltvācu muižas ēka. 

Cesvaines internātskolā sa
stapāmies ar direktori, kura 
par spīti grūtajai ikdienai ir 
"noskaņota" optimistiski. Citā
di nemaz nevar, jo nereti 
bērniem skola šeit ir ari mājas, 
kur iegūtais prieks un veik
smes varbūt ir vienīgās dzīvē. 

Ja nu kāds zina Cesvaines 
vārdu, tad pirmā, asociācija būs 
Cesvaines pils. Šī medību pils 
bijusi viens no 99 barona Ādol
fa Gerharda Borisa Emīla fon 
Vulfa (1857 - 1904) īpašu
miem. Tā būvēta pēc 1884. g a 
da no šķeltiem laukakmeņiem. 
Pils projekta autors ir viens no 
pasaulē prominentākajiem neo-
renesanses stila arhitektiem 
Hans Grīzenbahs (1848 -
1904). Pašreiz pilī sadzīvo pa
gātne, tagadne un nākotne. No 
1919.gada šeit atrodas ģimnā
zija Pils ir Valsts arhitektūras 
piemineklis. Kopš 1997. gada 
tā ir iekļauta Eiropas Kultūras 
mantojuma sarakstā. Cesvai
nes pilī pār mūsu profesionāla
jām interesēm virsroku guva 
pavisam citas intereses. Tur sa
stapām Pils rūķi. Mums veicās, 

jo ne visiem ekskursan
tiem tas izdodas. Slāpes 
veldzēja rūķa sarūpētās 
bērzu sulas. Alkas pēc 
tālēm tika remdinātas, 
uzkāpjot pils skatu torni 
"Pasaule milzīga ir, bet 
lielāka nav par mājām," 
pievienojāmies dzejnie
ces, Cesvaines ģimnāzi
jas absolventes A. Līces 
atziņai. 

Daudzi ekskursijas 
dalībnieki izteica vēlēša 
nos atgriezties vēL Uz 
balli pils svētku zālē vai 
lai atpūstos šeit vairākas 
dienas, jo pilī ir ari viesu 
istabas. 

Cesvaines pils torņi aicina 
ikvienu. Ja vēlaties, varat paši 
visu aplūkot Ja tomēr gribat 
uzzināt, kāpēc baronam Vul-
fam piederēja tieši 99 īpašumi 
un citus bijušā un esoša laika 
notikumus, cesvainieši ar lep
numu jums tos izstāstīs. 

ūgi gaidītais pienāk un ātri 
aizsteidzas prom, īpaši, ja to 
izdzīvo katrā šī notikuma se
kundē. Tas ir gluži kā pieneņu 
ziedēšanas mirklis - dažviet 
pļavas ir kā dzeltens paklājs, 
pēc laika skaities - jau nosir
mojis, un vējš pa pūciņai vien 
no tā aiznes plašajā pasaulē. Bi
ja un nav. Tomēr paliek at
miņas, zināšanas un pieredze, 
kasvnoderēs. 

Sī ekskursija bija ari aktīva 
atpūta, kas mums, pieradu

šiem daudz laika pavadīt audi
torijās, nāca tikai par labu. At
nesa ari patīkamu noguruma 
sajūtu. Vai jums nav radies 
kāds ierosinājums nelielam 
ceļojumam? Varbūt ari jums ir 
kāda mīļa vieta Latvijā, uz kuru 
gribētos aizvest citus? Tā ir 
iespēja vēl labāk iepazīt vienam 
otru - kursa biedrus, docētā
jus. Un ari citiem kaut ko pa
stāstīt par sevi. 

Uzdrīkstēties ir grūti, bet 
tas sagādā ari skaistus brīžus! 
Paldies saku visiem tiem, kas 
devās šajā mirkļa ceļojumā, at
balstīja un novērtēja 

SANITA BARANOVA, 
LU PPF Pedagoģijas bakalaura 

2. kursa studente 

Ja vel negribi teikt ardievas vasarai... 
Līdz ar studiju atsākšanos ari 
sirdī parādās tāda rudenīga 
smeldze. Tomēr tu vēl vari 
paildzināt aizejošas vasaras 
saulainos mirkļus! Tādēļ aici
nu tevi kopā ar ģimeni vai 
draugiem doties uz kādu 
pārsteidzoši skaistu vietu. 

Dabas parks "Laumas" Tal
su rajonā jau otro gadu laipni 
sagaida apmeklētājus un piedā
vā lieliski atpūsties. Vietā, kur 
pirms vairākiem gadiem bija 
viens vienīgs mežs, tevi pār
steigs kopta teritorija ar vairā
kiem dīķiem, kuros krāšņi zied 
12 ūdensrožu sugas. Vairākas 

viesmīlīgas un amizantas pīles 
neatteiksies no piedāvātajiem 
gardumiem, omulīgā koka mā
jiņā varēsi iegādāties dažādus 
našķus, suvenīrus, svaigu me
du, zdedputekšņus, kā ari izliet 
pats savu bišu vaska sveci. 

Taču pats galvenais šajā d a 
bas parkā ir neviens cits kā., 
bite. Liekas - kas tad var būt 
tik interesants par tik niecīgu 
radībiņu. Tici man - var! 
"Laumu" parkā ir izveidota īpa 
ša Bišu taka pa kuru izejot 
vienreizēji runātīgu un pras
mīgu gidu pavadībā, tu uzzinā
si negaidīti daudz interesantu 
faktu par mazo kukainīšu dzīvi, 

varēsi pat ielūkoties bišu stro
pā un pavērot to čaklo darboša
nos! Kaut gan bitītes būs jau 
pārgurušas no čaklā vasaras 
darba un gatavosies ziemas 
miegam, pasteidzies, ja gribi 
tās vēl šogad apskatīt! 

Bez jau minētās Bišu takas 
dabas parkā ir izveidota ari Au
gu taka kurā esošos augus var 
ne tikai apbrīnot bet ari iegā
dāties un pārvest mājās. Inte
resanta ir ari Sporta taka kur 
gan lieli, gan mazi var lēkāt kā
pelēt un pārvarēt šķēršļus. 

"Laumu" dabas parkā varēsi 
ne tikai pastaigāties, bet ari iz
nomāt velosipēdu un pabrau

kāt pa diezgan ie
spaidīgo parka terito
riju. Kad būsi nogu
rusi/noguris, būs 
iespēja atpūsties teltī, 
pasēdēt pie ugunsku
ra vai pamakšķerēt 

Starp citu, ja tavs 
vārds ir Lauma ieeja 
parkā tev būs par bal
tu velti. 

Lūk, tik daudz 
iespēju sniedz šī pa
tiešām negaidīti lielis
kā vieta Bet ko nu tur 
tik daudz lielīt - tu jau zini: la
bāk vienreiz redzēt nekā nez 
cik reizes dzirdēt Uz tikšanos 

Bo/aļ 
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jaunumi 

12. septembri pīkst. 15.00 LU 
Mazajā aulā notiks ievad-
konference par tēmu "Fran
cija, Eiropas veidošana un 
paplašināšanās". 

Tajā uzstāsies Jean-Denis 
Mouton kungs, Nansī 2. uni-

Attīstās sadarbība ar Franciju 
versitātes Eiropas Studiju cen
tra direktors un Christian Joly 
kungs - Eksanprovansas Poli
tikas zinātņu institūta pa
sniedzējs. Konference notiks 
franču valodā ar tulkojumu lat
viešu valodā. 

Lai veicinātu sekmīgu Latvi
jas uzņemšanu Eiropas Sa
vienībā, piedaloties franču valo
du pārvaldošu augsta līmeņa 
ierēdņu izglītošanā, 2002. -
2003. mācību gadā Francijas 
Ārlietu ministrija sadarbībā ar 

Nansī universitāti (Francija), 
Eksprovansas universitāti 
(Francija) un Latvijas Universi
tāti uzsāk daudzdisciplināru 
programmu Starpuniversitāšu 
diploma Eiropas lietās iegūša
nai Latvijas Universitātē (144 

mācību stundas, mācības no
tiek franču valodā). Izdota 
brošūra, kurā ir detalizēta in
formācija Vaicājiet LU Studiju 
informācijas centrā un grama 
tu galdos. 

lepaziaimies 

Japāņu valoda - tas ir to vērts! 
Latvijas Universitāte ir vienīgā 
augstākas izglītības iestāde 
Latvijā, kurā studenti var 
apgūt japāņu valodu. "Man 
šīs studijas liekas ļoti eksotis
kas, kaut kas tāds, ko neda
ra visi," atzīst Moderno valo
du fakultātes Japānas studiju 
programmas 4. kursa stu
dents MĀRIS CARS. Sarunā ar 
"Universitātes Avīzi" Māris 
stāsta par to, kas viņa japāņu 
draugiem lika izsaukties: "Ei, 
bet tu taču māki japāņu 
valodu!", kāpēc pasniedz
ējiem no Japānas negaršo 
latviešu rupjmaize un ko pa
tiesībā nozīmē hieroglifi uz 
garāmgājēju krekliņiem. 

- Kāpēc tu izvēlējies 
studēt tieši japāņu valodu? 

- Tas viss notika diezgan 
spontāni. Sākumā biju izdomā
jis mācīties pavisam ko citu, 
bet Latvijas Universitātē nebija 
sakārtota sistēma pēc kuras 
notika studentu uzņemšana ar 
ārzemēs iegūtu diplomu. Noti
ka tā ka pēc vidusskolas ab
solvēšanas Norvēģijā es šeit, 
Latvijā, nevarēju studēt eksak
tās zinātnes. Japānas studiju 
programmā vienīgie iestājek
sāmeni bija latviešu un angļu 
valodā, un, tā kā abas šīs valo
das pietiekami labi pārvaldīju, 
es izvēlējos studēt japāņu valo
du. 

Cik sava kursa esmu jautā
jis, gandrīz visiem japāņu valo
das studēšana ir bijusi tāda 
pēdējā brīža ideja Nav tā, ka 
mēs visi jau kopš bērnības 
būtu sapņojuši - kad izaugšu 
liels, mācišos japāņos. Lai gan 
Latvijā ir vidusskola ar japāņu 
valodas novirzienu, lielākajai 
daļai kursa biedru pirms tam 
ar Japānu nav bijusi nekāda 
saistība. Vienīgais, ko es, uzsā
kot studijas, zināju japāņu valo
dā, bija 'Vai tu paēdi brokas
tis?" 

- Vai tev nav nācies sa
skarties ar uzskatu, ka Ja
pānas studijas izvēlas tikai 
studenti - īpatņi? 

- Jā, ir. Man pašam gan lie
kas, ka visi studenti neatkarīgi 
no viņu izvēlētās studiju pro
grammas ir daudzmaz vienādi. 
Protams, man jau gribētos 
teikt - jā, salīdzinot ar citiem, 
mēs ar daudz ko atšķiramies 
un patiesībā esam baigie īpatņi, 
bet.. Man personīgi šīs studi

jas liekas pilnīgi normālas. 
Vienkārši japāņu valoda ir tas, 
kas mani interesē. Tieši tāpat 
kā citus interesē angļu filoloģi
ja vai somugru studijas. Nav 
gan ari tā, ka mēs visi būtu J a 
pānas fanātiķi. 

- Tad varbūt tie ir pa
sniedzēji, kas uz citu fona a r 
kaut ko atšķiras no pārē
jiem? 

-Japāņu valodu, kas aizņem 
gandrīz pusi no visa lekciju 
skaita mums māca pasniedzēji 
no Japānas. Jā, salīdzinot ar ci
tiem, viņu mācīšanas metodes 
atšķiras. Piemēram, testus un 
ieskaites viņi vērtē ar procen
tiem, no kuriem vēlāk pēc īpa 
šas skalas tiek "izvilktas" 
atzīmes. Ļoti liela nozīme ir ari 
lekciju apmeklējumam. 

Patīkami ir tas, ka ar saviem 
japāņu pasniedzējiem mēs t ie 
kamies ari ārpus lekcijām. Pie 
pāris no viņiem esam ciemo
jušies mājās. Nevis kaut kādos 
vigvamos, bet normālos dzī
vokļos, kur visi sēž pie gal
diem, nevis uz paklājiņiem. 

Daudziem par japāņiem ir 
izveidojušies jocīgi stereotipi. 
Piemēram, ka viņi visu ēd ar ir-
bulīšiem. Nu nav tā! Gan te, 
Latvijā, gan ari tur, Japānā, visi 
māk ēst ar nazi un dakšiņu. J a 
paniem vienkārši ir ļoti daudz 
ēdienu, kas nav paredzēti ēša
nai, teiksim, ar karoti. Gatavo
jot vienu no saviem tradicionā
lākajiem ēdieniem - suši, ja
pāņi rīsiem lej klāt īpašu etiķi, 
lai pēc tam šo kopā salipušo 
masu ēstu tieši ar irbulīšiem. 

Protams, ir ļoti jocīgi, kad 
kāds pasniedzējs no Japānas 
paziņo, ka te, Latvijā, neesot 
īsto Japānas risu. Ka viņiem tie 
esot īsāki un garšojot labāk. 
Vai ka visi ēdieni mums esot 
pārāk trekni. Latviešu rupjmai
ze, pēc japāņu domām, smir
dot Vienīgais kopīgais ir tas, 
ka gan latviešiem, gan ari j a 
pāņiem ļoti garšo alus. 

- Cik ilgs laiks ir nepiecie
šams latviešu s tudentam, 
lai sāktu runā t u n rakstīt ja
pāņu valodā? 

- Pirmais semestris parasti 
paiet kamēr tu apgūsti ele
mentārākos rakstības princi
pus un iemācies pašas vienkār
šākās pieklājības frāzes. Pēc 
pirmā gada tu vari teikt - jā, 
kaut kāda nojēga man par to vi

su jau ir, un kaut ko no tā visa 
es ari saprotu. 

Patiesībā mācīties japāņu 
valodu ir ļoti grūti. Pirmkārt'šī 
valoda jau pati par sevi ir ļoti sa
režģīta Otrkārt - lai ari cik in
tensīvi tu to mācītos, ja valodu 
nav iespējams izmantot reālajā 
dzīvē, tu nekad to nepārvaldīsi 
tik labi, kā pats varbūt vēlētos. 
Šobrīd Latvijā vēl ir ļoti maz 
cilvēku, ar kuriem, es varētu 
runāt japāniski. 

- Cik reāla iespēja tev ir 
aizbraukt uz Japānu? 

- Iespēja ir, bet minimāla 
Teorētiski jau otrajā kursā vi
siem studentiem tiek piedāvāts 
braukt un veselu gadu studēt 
kādā no Japānas universi
tātēm. Godīgi sakot tas ari bija 
viens no iemesliem, kāpēc es 
sāku studēt japāņu valodu. Biju 
domājis - o, es varēšu aiz
braukt uz Japānu! 

Ir tā, ka Japānas universitā
tes saviem ārzemju apmaiņas 
studentiem tikpat kā nepiedā
vā nekādas stipendijas. Vēl ir 
ari tas, ka Latvijas Universitā
tes Japānas studiju program
ma ir ļoti jauna. Mums nav vēl 
izveidojušies tik cieši kontakti 
ar universitātēm Japānā, lai tās 
būtu ar mieru uzņemt studen
tus no Latvijas. Neskatoties uz 
to, pāris manu kursa biedru Ja
pānā tomēr ir pastudējuši. 

Lai gan pats vēl Japānā ne
esmu bijis, tur dzīvo daudzi 
mani draugi. Ari tas ir vēl viens 
no iemesliem, kāpēc es te mā
cos. Draugi Japānā man bija 
jau pirms japāņu studiju uzsāk
šanas. Mēs kopā mācījāmies 
Norvēģijā un tolaik savstarpēji 
sarunājāmies angļu valodā. 
Šobrīd tas notiek jau japāniski. 
Kad sākumā viņiem paziņoju, 
ka mācos japāņu valodu, viņi to 
uztvēra kā joku - nu, labi, mā
cies, mācies... Kad vēlāk jau 
lūdzu viņus rakstīt man vēstu
les japāniski, viņi tā ari darīja, 
bet tas viss bija ar piebildi: 
"Klau, bet vai tu vispār saprati, 
ko es tev uzrakstīju?" Tikai tad, 
kad es ari pa telefonu sāku ru
nāt japāniski, mani draugi no 
Japānas beidzot aptvēra: "Ei, 
bet tu taču māki japāņu valo
du!" 

- Kādas perspektīvas tu 
saredzi sev kā Japānas stu
diju absolventam? 

- Tā kā šī nav profesionālā 

izglītība es sevi 
saredzu ikvienā 
vietā, kur tiek 
prasīta augstākā 
izglītība. Pieļau
ju ari iespēju, ka 
savu nākotni 
saistīšu tieši ar 
japāņiem. Latvi
ja, manuprāt 
sniedz ļoti 
daudz šādu 
iespēju - gidi, 
tulki, darbinieki 
japāņu firmās 
vai pašā Japānas 
v ē s t n i e c ī b ā . 
Šobrīd es strā
dāju par kādas viesnīcas admi
nistratoru un ar savām japāņu 
valodas zināšanām ik pa 
brīdim patīkami šokēju tūris
tus no Japānas. 

Protams, ceru kādreiz aiz
braukt ari uz Japānu. Pagai
dām gan vēl nezinu, kā to varē
tu reāli izdarīt jo kā ceļš, tā ari 

Māris Cars 

pati dzīve tur ir 
rā gadījumā es 

oti dārga Kāt
oti gribētu, lai 

šis brauciens notiktu kaut kad 
tagad, nevis tad, kad man būs 
jau pāri sešdesmit 

-Vai ir kaut kas tāds, ko 
tu gribētu pateikt pārējiem 
tieši kā japāņu valodas stu
dents? 

- Cilvēki ļoti bieži jauc j a 
paņu un ķīniešu valodu. Dau
dzi starp tām neredz pilnīgi ne
kādu atšķirību, kaut gan ķīnie
šu valoda nāk no pavisam citas 
valodu grupas. Parasti visi sa
k a ' Vini taču raksta pilnīgi vie
nādi!" Bet ari latvieši un igauņi 
raksta ar vienādiem burtiem, 
kaut ari viņu valodas ir sav
starpēji atšķirīgas. 

Gan latviešu, gan igauņu va
loda ir viena no otras ie
tekmējušās. Tāpat ir ari ar ja
pāņu un ķīniešu valodu. Varētu 
pat teikt ka japāņu valoda ir 
ļoti ietekmējusies no ķīniešu 
valodas. Japāņi no ķīniešiem ir 
pārņēmuši hieroglifus. Tomēr 
laika gaitā japāņu hieroglifi ir 
ļoti mainījušies, un tagad ja
pāņiem ir daudzreiz sarežģītā
ka rakstība nekā ķīniešiem, 
kuriem ir tikai viena rakstība, 
kamēr japāņiem - veselas trīs. 

Runājot par hieroglifiem, 
šobrid tie kā dizaina elements 
ir loti populāri uz dažādiem 
apģērba gabaliem. Lai ari no 
malas hieroglifi izskatās ļoti ek

sotiski, es silti ieteiktu ar tiem 
būt ļoti uzmanīgiem. Reiz 
mans draugs uz kāda garām
gājēja krekliņa izlasīja uzrak
stu: 'Traks zirgs." Tie bija tikai 
divi hieroglifi, bet ar tiem 
pilnībā pietika, lai cilvēkam, 
kurš kaut nedaudz orientējas 
japāņu valodā, šis garāmgājējs 
liktos ja ne smieklīgs, tad pavi
sam noteikti dīvains. 

- Ko tu kā 4 . kursa stu
dents varētu novēlēt jauna
jiem pirmkursniekiem? 

- Galvenais ir no paša sāku
ma nenobīties. Jo ātrāk tu iz
pratīsi Universitātes sistēmu 
un jo vairāk centīsies iejusties 
savas fakultātes vidē, jo vieglāk 
tev būs. Nedrīkst par daudz 
sapriecāties no tās sajūtas, ka 
pēkšņi tevi neviens vairs ne
kontrolē. Jā, studēšana Univer
sitātē ir pilnīgi savādāka nekā 
mācīšanās vidusskolā Šeit ne
viens nevienam pakaļ neskrai
da un tieši tādēļ par visu ir 
jārūpējas pašam studentam. 
Kādu sev svarīgu informāciju 
šei t Universitātē, students 
iegūst tikai tik daudz, cik pats 
saviem spēkiem to izkaro. Pa 
šam nepārtraukti ir jāiet p a 
šam jāmeklē, pašam par visu 
jāinteresējas. 

3 £ S ¿3 
Intervējusi GITA LIEPIŅA 
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s a r u n a s divatā 

Problēma ar problēmām 
Ar prieku sveicu tevi, uzsā

kot jauno mācību gadu, un vēlu 
sekmes ne tikai mācībās, bet 
ari attiecībās - gan ar sevi, gan 
apkārtējiem! Ceru, ka ar pilnu 
krūti esi paspējusi/paspējis iz
baudīt šogad tik saules dāsno 
vasaru un ar ciešu apņemšanos 
nebastot tik daudz lekciju kā ie
priekšējā semestri (vismaz ar 
mani tā notiek katru gadu) esi 
ērusi/vēris Universitātes dur

vis un ari "UA" jubilejas gada 
pirmo numuru. Nu, redzēs, kā 
sanāks ar tām lekcijām, bet 
mēs noteikti tiksimies katru ot
ro nedēļu šajā pašā vietā Ari šo
gad centīšos meklēt atbildes uz 
tevi interesējošiem jautāju
miem, tādēļ labprāt gaidīšu ta
vus jautājumus, ierosinājumus 
vai vienkārši pārdomas uz ad
resi: linda.kalnina@naviga-
tor.lv 

Kur rast palīdzību, ja esi no
nācis aci pret aci ar AIDS? 

Šoreiz aizskaršu varbūt ne 
tik patīkamu tēmu, bet, ko tur 
slēpt, - problēmu, kas arvien 
vairāk skar visdažādākos sa

biedrības slāņus, ne tikai nar
komānus. Jā, tā ir pagaidām vēl 
neizārstējamā slimība AIDS, 
kas jau labu laiku ir epidēmija 
ne tikai citās, tālās valstīs, bet 
paguvusi pielavīties ari pavi
sam tuvu klāt Par to liecina 
nežēlīgi, bet patiesi skaitļi: kat
ru dienu Latvijā tiek reģistrēti 
jauni inficēšanās gadījumi ar 
HIV, kas vairāku gadu laikā no
ved pie nāvējošā AIDS. 15. au
gustā mūsu valstī bija reģistrēti 
jau 2130 ar HIV inficēti cilvēki, 
no kuriem 49,4 % ir bērni un 
jaunieši vecumā līdz 25 ga
diem. 

Nav noslēpums, ka vairāk 
nekā 75 % inficēšanās gadījumu 
ir intravenozas narkotiku lie
tošanas sekas. Tajā pašā laikā 
speciālisti ar bažām runā par 
HIV izplatības "trešo vilni", kad 
arvien biežāk notiek inficēša
nās heteroseksuālu dzimum-
kontaktu ceļā. Upuri šajā gadī
jumā ir galvenokārt jaunieši, it 
īpaši jaunas sievietes. Tas 
nozīmē to, ka infekcija dzi-
mumkontaktu ceļā tiek pārnes
ta no narkotiku lietotāju populā

cijas uz parejo sabiedrības dalu. 
Par HIV/AIDS problēmu 

runāt nekad nav viegli - gan 
tiem, kurus pašus tā skārusi, 
gan tiem, kuriem saslimuši 
draugi vai tuvinieki. Tiklīdz kā
du skārusi šī infekcija, 
viņai/viņam rodas vēlēšanās 
norobežoties un nevienam ne
izpaust savu stāvokli. Tas rada 
lieku stresu un traucē gūt dro
šu un kompetentu informāciju, 
kas šādā gadījumā ir ārkārtīgi 
nepieciešama. Tajā pašā laikā 
atmiņā bieži "uzpeld" kaut kur 
dzirdētas puspatiesības vai ap
lamības par AIDS, ko speciālis
ti dēvē par mītiem. 

Atbildes uz vispārīgiem jau
tājumiem par HIV/AIDS var 
meklēt literatūrā vai internetā. 
Tomēr šādā situācijā parasti ak
tuāla kļūst ari cita veida infor
mācija - par sociālo palīdzību, 
tiesību jautājumiem, kļūst ne
pieciešams ari psiholoģiskais 
atbalsts. 

HIV inficētos cilvēkus ārstē 
Latvijas Infektoloģijas centrā. 
Tur viņi saņem ārstu konsultā
cijas par veselības stāvokli, ne

pieciešamo ārstēšanu un 
iespējamajām slimības attīs
tības prognozēm. HIV inficēta
jiem bez maksas pieejama psi
hologa palīdzība 

Tajā pašā laikā mātes, tēvi, 
draugi un draudzenes, cilvēki, 
kuri baidās nonākt saskarsmē 
ar šo infekciju, nezina, kur 
meklēt atbildes uz daudzajiem 
jautājumiem, kas neliek mieru, 
nezina kur gūt atbalstu un at
klāti izrunāties par sāpi, kas 
moka kad tuvs cilvēks saskā
ries ar nāvējošo infekciju. 

Lai novērstu šo trūkumu, 
NVO "Jaunatne pret AIDS" sa
darbībā ar AIDS profilakses 
centru un Sorosa Fonda-Latvi-
ja un ANO Attīstības program
mas (UNDP) finansiālu atbal
stu realizē projektu "Atbalsta 
punkts HIV inficētiem cil
vēkiem, AIDS slimniekiem un 
viņu tuviniekiem". 

Piesakoties pa tālruņiem 
7372275 vai 7339339, iespējams 
saņemt psihologa sociāla dar
binieka pacientu tiesību spe
ciālista un mediķu konsultāci
jas ar HIV/AIDS saistītos jautā

jumos. Kompetentu speciālistu 
atbildes uz jautājumiem par 
HIV/AIDS var atrast ari inter
netā: www.aidsnet.lv. 

Varbūt tu esi saskāru
sies/saskāries ar šo ne
izārstējamo slimību, bet varbūt 
nekad mūžā to nevēlētos, jo 
izjūti paniskas bailes? Dalies ar 
citiem savās domās! Gaidīšu 
tavas atsauksmes. 

LINDA KALNIŅA 

P S. Pateicos Ivetai Skrip-
stei, AIDS profilakses centra 
speciālistei informācijas jautāju
mos, par sadarbību raksta tap
šanā 

s p o r t s 

Par sportistu gaitām 
Panākumi tika gūti republikas 
komandu čempionātā galda 
tenisā. Par uzvarētāju kļuva 
"US-VAD" sieviešu komanda 
(O. Kartuzova, D. Ročōne un 
N. Kļimanova). Priecē arī s/k 
"US" komandas izcīnītā bron
zas medaļa (I. Trofimova, L 
Vītola un N. Kinlova). 

Desmitkartējie republikas 
čempioni - "US - VAD" vīriešu 
komanda - šoreiz izcīnīja tikai 2. 
vietu (J. Zicāns, J. Apse un J. īsa 
jevs). Komandas intereses ne
varēja aizstāvēt G. Rūsis, kurš 
mācās un strādā Zviedrijā (tāda 
paša iemesla dēļ nepiedalījās ari 
L Kriīrniņa). Republikas čem
pions S. Vasiļjevs šoreiz bija iein
teresēts startēt citā komandā 
kura ari guva uzvaras laurus. 

Daudziem studentiem vēl il
gi paliks atmiņā LU rektora I. 
Lāča tikšanās ar SELL spēļu 
dalībniekiem un Latvijas Univer
siādes čempioniem. Rektors īsā 
uzrunā pateicās sportistiem par 
panākumiem, jo tos tagad nav 
tik viegli gūt Paša rektora spor
ta gaitas saistās ar basketbolu -
savā laikā viņš bijis pat Rīgas 
pilsētas čempions. Pieņemšanā 
bija klāt ari direktors A. Peičs, 
kuram vēl joprojām pieder vairā
ki LU rekordi soļošanā Brīvā 
gaisotnē tika pārrunāts par sa 
sniegumiem, par nākotnes 
problēmām. Protams, visa pa 
mats ir pamatīgs darbs, ko veic 
LU Sporta centra direktors J. 
Melbārdis. Labestības vārdos 
varēja just ka iesāktais sporta 
darbs nākotnē gūs vēl lielākus 
panākumus. Par to liecina smai

di un foto. 
Daudz pamatīgāk gribas ap

rakstīt Latvijas XII Universiādes 
sacensību gaitu, kas ilga vienu 
mācību gadu. Sporta centra di
rektors J. Melbārdis uzskata, ka 
tās ir galvenās pašmāju sa
censības, kas parāda katras 
augstskolas sportiskos panāku
mus un ari neveiksmes. 

LU sacensību sākums šoreiz 
bija visai veiksmīgs. Abos pir
majos sporta veidos - šahā un 
galda tenisā - dubultuzvaras 
gan sievietēm, gan vīriešiem. So 
pārsvaru veiksmīgi izmantoja 
sievietes, jau trešo reizi pēc kār
tas kļūstot par uzvarētājām un 
iegūstot vienu kausu glabāšanā 

Pirmās vietas izcīnīja ari 
peldētājas, basketbolistes, viegl
atlētes, orientieristes, tenisistes. 
Ievērību pelna ari otrās vietas ie
guvējas: volejbolistos, slēpotā
jas, badmintonistes. Otrajā vietā 
galvenās sāncenses- LSPA, tre-
šās-RTU. 

Vīriešu komanda kas pērn 
bija otrā, šogad palika tikai 3. vie
ta Handikaps, ko ieguvām sā
kumā, netika noturēts. Vīriešu 
konkurencē uzslavu pelna bad-
mintonisti un basketbolisti, kuri 
ari izcīnīja pirmās vietas. Savu
kārt otrās vietas: peldēšanā, 
slēpošanā, vieglatlētikā, orien
tēšanās sportā un tenisā Šogad 
neatbilstoši savām spējām star
tēja futbolisti, džudisti, brīvās 
cīņas pārstāvji - tikai 5. vieta Vā 
jāks nekā citus gadus bija volej
bols, grieķu-romiešu cīņa, 
handbols - 4. vieta 

Sporta centra sēdēs tā vadī

tājs J. Melbārdis uzsvēra ka ar 
tādiem rezultātiem augstāk par 
3. vietu, protams, grūti tikt 
Vīriešiem ari trešo gadu pēc 
kārtas uzvarēja LSPA sekoja 
RTU un LU. Kļūdas ir redza
mas, ir, uz ko tiekties. 

Man gluži negribētos pie
krist rakstam "Naudas trūkuma 
dēl pievēršamies kvalitātei". 
Laikrakstā "Sports" 2002. gada 
1. augustā Latvijas Augstskolu 
sporta savienības prezidents Ul
dis Svinks raksta "Ārpus kon
kurences pašmāju augstskolu 
pulkā ir Latvijas Sporta peda 
goģijas akadēmija" No pārējām 
augstskolām U. Švinks par 
līderēm dēvē Latvijas Universi
tāti un RTU. Manas domas ir tā
das, ka LU ir labs konkurents vi
sām Latvijas augstskolām. 

Patīkami vērot Eiropas čem
pionātu, kurā bieži piedalās LU 
studējošie vieglatlēti. Vēl patika 
māk ka viņi saņem medaļas un 
gūst atzīstamus rezultātus. Pro
tams, šie panākumi vēlāk tiek at
spoguļoti un atzīmēti ari citās re-
zervvienībās. Prieks, ka viņi ir 
LU PPF VSI nodaļas studenti -
sveicam S. Olijaru - 2. vieta 110 
m barjerskrējienā, L Kļaviņu -
8. vieta septiņcīņā, un I. Kožare-
noku - 11. vieta šķēpa mešanā 
(jāatzīmē, ka viņa nupat iestājās 
LU). Veiksmi sportā un, pro
tams, ari mācībās! 

Liels paldies LU direktoram 
A Peičam, jo beidzot K Valde
māra ielā 48, sporta zālē pilnīgi 
nomainītas elektroinstalācijas, 
kas atbilst visiem noteikumiem. 
Vēl varētu vēlēties ari kosmētis-

"US - VAD" komanda. No kreisās: treneris G. Karluzovs, 
D. Ročōne, N. Kļimanova un O. Kartuzova, kura izcīnīja 1. vietu 

Rektors I. Lacis un Sporta centra direktors J. Melbārdis kopa 
ar sieviešu basketbola izlasi 

ko vai pat nopietnāku remontu. 
Vismaz galda tenisa rezultāti se
vi attaisno, un atdeve būs vēl lie
lāka Ceram uz sadarbību! 

GENĀDUS KARTUZOVS, 
LU lektors 
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sludinājumi, reklāma 

M K l n O m VISUS UnrV8rSrcQT®5 AVIZOS 
aktīvākos lasītājus, draugus un atbalstītājus! 

25. septembrī pīkst. 15.00 LU Mazajā aula 
kopīgi atzīmēsim LU laikraksta 80. dzimša

nas dienu. Līdzi ņemt labu garastāvokli! 

'UA" redakcijas vārdā 
galvenā redaktore 
ILZE BRINKMANE 

jubileja 

Tā savu 80. dzimšanas 
dienu svinēja LU 
Botāniskais dārzs 

Hello! 

My name's Alain Schultz 
and I'm french, living in Mul-
house, in east France. I just be
gin to learn Latvian and I'm loo
king for pen-friends in Latvia; 
perhaps you can help me if you 
know an association with peop
le who are learning french or 
there is a french-latvian asso
ciation? All onfo you could give 
me would interest me very 
much besides do you have adres-
ses of bookshops, where I could 
order books to improve my Lat
vian and buy easy books to 
read? In advance thanks very 
much for your kind help. Best 
regards. 

E-mail: alschult2@airfrance.fr 

ALAIN 

pateicība 

Finansu un kapitāla tirgus 
komisija (turpmāk - Komisija) 
izsaka pateicību Latvijas Uni
versitātes Etnogrāfiskās kul
tūras centram un tā vadītā
jam Ernestam Spičam par 
piedalīšanos Jāņu ielīgošanas 
pasākumā 

Komisijas sadarbība ar Et
nogrāfiskās lailtūras centru bi
ja veiksmīga. Pasākuma 
dalībnieki - centra pārstāvji -
bija atsaucīgi, talantīgi vadīja 
un mācīja latviešu tautas ro
taļas un dejas un spēja iesaistīt 
Komisijas darbiniekus Jāņu 
ielīgošanas tradīciju apgūšanā 

ULDIS CĒRPS, 
Finansu un kapitāla tirgus 

komisijas priekšsēdētājs 

Bp^r 'mit 

tM 1 

"Universitātes Avīzes" re
dakcija izsaka līdzjūtību Latvi
jas Korporāciju apvienības pār
stāvju Artura \ atvara un Il
māra Sēnfelda piederīgajiem 
viņus šovasar Aizsaulē aizva
dot Arturs Vatvara kungs bija 
viens no LKA aktīvistiem, kas 
atbalstīja redakcijas darbu da-
torēras sākumā Savukārt Il
mārs Sēnfelda kungs sadarbo
jās informācijas gatavošanā 
LKA un Studenšu prezidiju 
konventa laikrakstam "Univer
sitāšu 

Mūsu atmiņā būs viņu la
bās domas un darbīgums. 

Sludinājumi 
Atgādinām, ka Universitātes studentiem sludinājumu ie
vietošana ir par velti. 

Divas studentes vēlas īrēt 
istabu. Atstāt ziņu "UA" redak
cijā - Ivetai vai Dacei Tālr.: 
7034328. 

Pērku grāmatas par mak-

Ieklausies! 
Vai gribi dziesmām un 

piedzīvojumiem bagātus studi
ju gadus? Jā? Tad tevi aicina 
jauniešu kamerkoris "Vec
rīga". Mūsu mēģinājumi no
tiek katru otrdienu un ceturt-

slas vēsturi. E-pasts: 
luua@lanet.lv (ar norādi AR
TAI ) . 

Pārdodu lietotu datoru. 
E-mails: kniede@lanparty.lv 

dienu pīkst 19.00 klubā 
"Vecrīga", Vaļņu ielā 32. 

informācija pa tālr.: Sīkāka 
6550764. 

Majas lapa: 
ga.from.lv 

http://vecri-

Klāt 1. septembris un 
Jaunā Studenta svētki! 

Sveicot pirmā gada studen
tus, 1. septembri Doma lau
kumā pīkst. 19.00 notiks 
svinīgs pasākums. Studenti 
aicināti pulcēties jau no 
pīkst. 18.15. 
Aristotelis nāks ciemos ap 
pīkst. 21 Dzelzceļa muzeja 
telpās, Uzvaras bulvāri 2/4, 
kur būs ari balle. 

Jaunā Studenta svētki 
"Aristotelis 2002" 

LU Studentu padome jauna
jiem, un ne tikai, studentiem ir 
sarūpējusi vēl vienu pārsteigu
mu: iespaidīgu vakara koncer
tu un jautrības pasākumu 
Rīgas stilīgākajā vietā - Latvi
jas Dzelzceļa muzejā. Vakara 
pasākums notiks divās zālēs -
lielajā, kur uzstāsies grupa 

Tumsa", prezentējot savu jau
no albumu, grupa T h e Mun-
dane", sākot Latvijas koncertu 
tūri, O.Z.O.LS., kurš nekad ne
vienu neatstāj vien-aldagu, un 
grupa "Exit" iesildīs pasākumu 
ar patīkamu deju mūziku. Pēc 
tam līdz pirmajai lekcijai spēlēs 
Dj Pēteris (klubs "4 Balti Krek-

- Tas vel nav viss, jo mazaj; 
zālē būs izveidots "Kovboju 
bārs", kurā tiks radīta ari at
tiecīga atmosfēra - līnijdejas 
dejojošas meitenes no fizma-
tiem, vesterni uz lielā ekrāna, 
kārtīgs karaoke, kovboji uz sa
trakota buļļa un vēl, un vēl... At
rakcijas, pasākumi, izklaides!!! 

AGNESE KIBERMANE, 
organizatore 

Studentu Radio piedāvā 
Topošā nekomerciālā Studentu Radio programma (96,2 FM -

Rīgā) meklē raidījumu veidotājus, vadītājus un dīdžejus jaunc 
akernatrvās mūzikas programmu izstrādei un izpildei. Sīkāki 
informāciju var saņemt un pieteikumus iesniegt līdz š.g. 
16.septembrim LU Studentu Padomē, Raiņa bulvāri 19. 

pasmaidīsim 

Ir divas lietas, kurām 
vienmēr jābūt kārtigam studen
tam - ieskaišu grāmatiņai un 
karotei Ieskaišu grāmatiņa ne
pieciešama, ja nu pēkšņi rodas 
iespēja kādu ierakstu tajā 
dabūt karote - ja kaut kas 
ēdams parādās. 

© @ © 
Students: Profesora kungs, 

jūs apsolījāt šodien nolasīt 
mums lekciju par smadzenēm 

Profesors: Labi labi - cit
reiz, šodien man pavisam kas 

cits galva. 
© © © 

Aptauja "Cik ilgi var ne
gulēt?". 

Šo jautājumu uzdod studen
tiem pirms sesijas. 

Vienu diennakti, atbild 
Turības" studenti. 

Trīs diennaktis, atbild LU 
studenti. 

Ko nedarīt? - atjautā RTU 
students, paprasa piepīpēt un 
pārliek peldmatraci otrā pa^ 
dusē. 

"Univers i tātes Avīze" 
(Iznāk katru otro otrdienu) 

Redaktore ILZE BRINKMANE 
Tekstus rediģē IEVAJASINSKA 
Fotogrāfs TOMS GRĪNBERGS 
Tekstus ievada BRIGITA KERSTENA 
Datorsalikumu veido GUNTARS STEPĀNS 

Adrese: Raiņa bulv. 19,136. telpa, Rīga, LV-1586 
(pastkastte atrodas LU kancelejā) 
Tālruņi: 7034328,7034329; Fakss un aut atb. 7034330 
Elektroniskais pasts: Kiua@lanet.lv 
Mājas lapa Intemetā: http//www.laneUv/~luua 
Registrādjas apliedba Nr. 535. 
Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz "UA' 
obligāta. Redakcijas viedoklis ne vienmēr sakrīt ar rakstu 
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