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В интернациональ
воспитании юно
и девушек а ду

хе высокого понима
ния интернациональ
ного долга, в духе 
дружбы между наро
дами заметную роль 
играет уннверситет

I,сини клуб интерна
Ь ииональной дружбы 

Горн юнт». 
Его название вполне оправдывает себя, потому, что вечера, встре

ч и , митинги, проводимые клубом, расширяют кругозор студента, 
помогают больше узнать о жизни его сверстников за рубежом. 
1 В клубе «Горизонт» имеются несколько секани работающих в 
КУазлнчиых направлениях. Это: зарубежной корреспонденции, пере

фиски и перевода; экскурсоводов; оформления: секция, которая за

нимается агитацией и пропагандой К И Да я в которую входит 
^•екторская группа. Существуют в «лубе и другие секции, которые 

дтт паботу по одной какойлибо стране: ГДР. Болгарии. Японии. 

SZB filozofijas pulciņa priekšsēdētājs V. Zemnieks pastāstī
ja par jaunu. Vissavienības mēroga studentu filozofu zi
nātniskā darba koordinācijas formu. J. Bērziņa no psiholo
ģijas viedokļa pieskārās studentu un pasniedzēju savstarpē
jām darba attiecībām. īpašu interesi radīja pusvadītāju fi
zikas problēmu laboratorijas vadītāja J. Zaķa stāstījums 
par redzēto ASV, par zinātniskā darba norisi tur. Runātāju 
izvirzīto jautājumu loks bija tik plašs, ka to izklāsts nekādi 
nespēja iekļauties paredzētajā laika reglamentā, tādēļ vaja
dzēja aprobežoties ar informatīva rakstura ziņojumu snieg
šanu, nedodot iespēju plašākai domu apmaiņai. Nācās pat 
sašaurināt paredzēto darba kārtību, atsakoties no dalīšanās 
eksakti un humanitāro zinātņu sekcijās, kur bija pare
dzēti pulciņu vadītāju, studentu ziņojumi par darba 
metodēm un pieredzi. 

Notikušais SZB aktīva seminārs bija interesants un vaja
dzīgs pasākums, deva daudz ierosinoša turpmākajam dar
bam. I. MUIŽNIEKS, 

Bioloģijas fakultātes III kursa students 
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LU sācies jauns 
darba gads 

30. augustā Latvijas Universi- rijas process, līdz ar to darbo-
tōtes mācībspēki un darbi- jas konkurence, un spējigāka-
nieki sapulcējās Lielajā aulā jiem ir iespēja iekļūt budžeta 
uz rektora profesora Ivara vietās: 304 studenti pagājušajā 
Loča uzrunu. mācību gadā ierotēja no bu

džeta maksas grupā, 358 - no 
Publicējam dažus būtiskā- maksas budžetā. Tajā pašā lai

kos skaitļus un faktus. Pagāju- kā Universitātē aug parādnie-
šajā gadā akadēmiskos grādus ku skaits, šobrīd tas pārsniedz 
LU ieguvuši 6016 absolventi. 1000. 
78% no tiem studēja par mak- Iepriekšējā mācību gadā bi
šu. LU strauji palielinājies ma- jusi sekmīga pētniecība Ir iz-
ģistra grādu ieguvušo skaits, dota 61 monogrāfija, 3300 pub-
tas sastāda 80% no grādus i e likāriju. Saņemtas ārzemju bal-
guvušo skaita. Doktora grādu vas un medaļas. Universitātē 
ieguvušas 26 personas. Budže- tagad ir 23 jauni profesori, 
tā šim mācību gadam reģis
trējušies 1688 studenti, par ANDA LASE 
maksu - 6613. LU sācies rotā-
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I semestra 
I dienas I mirklis 

Ar kopīgi dziedāto "Gaudea
mus" Doma laukumā, gājie
nu pa Smilšu ielu garām Pul-
vertomim, paklanīšanas pie 
Brīvības pieminekļa un apstā
šanos iepretim mūsu Alma 
matēt 1. septembri tūksto
šiem pirmkursnieku kļuva par 
pasaulē labākas Universitā
tes labāko daļu - LU studen
tiem. 

Pasākuma svinīgajā daļā, ku
ru rīkoja LU kultūras, mākslas 
un izglītības jaunrades fonds 
"Juventus", dižākais no LU 
vīriem, rektors Ivars Lācis, 
vēlot izturību un rados" veik
smi turpmāko studiju garajā 
ceļā, ikvienam pirmkursnie
kam celamaizei deva līdzi pāris 
mazu akadēmisku gudribu. 

"Latvijas Universitāte šodien 
ir ar visplašāko studiju spektru 
Baltijā. Iespēju papildināt zinā
šanas šeit var atrast gan po
tenciālais nākotnes piensaim
nieks, gan saules pētnieks, dzej
nieks vai dvēseļu gans," rektors 
apliecināja LU jauno studentu 
izvēles pareizību. 

I. Lācis visiem pirmkursnie
kiem atgādināja, ka no I semes
tra I dienas viņi ir ne tikai tiesīgi 
izmantot daudzās un dažādās 
akadēmiskās brīvības un dalī
ties lepnumā par iepriekš sa
sniegto, bet ikviens LU jaunais 
students ir ari līdzatbildīgs par 
visiem mūsu Alma mater notie
košajiem procesiem un to rezul
tātu kvalitāti. 

"Visas Universitātes durvis 
jums būs atvērtas, un aiz visām 
jūs sagaidīs dzirdīgas ausis," 
solīja rektors, "varbūt vienīgi ar 

nelielu bībelisku piebildi, ka 
durvis atvērtas gan, bet tikai 
tiem, kas klauvēs, un ausis 
dzirdīgas, varbūt pat loti, bet ti
kai tad, ja tiks jautāts* 

Rektors ari uzsvēra, ka šo
dien, kad informācijas dau
dzums un tās pieejamība attīs
tās sprādzienveidīgi, ļoti svarīgi 
ir apzināties, ka spēja uzdot jau
tājumu nereti ir daudz nozīmī
gāka par prasmi atbildēt 

Rīgas domes Izglītības un 
sporta departamenta direktors 
Elmārs Vēvers visus klātesošos 
aicināja nepalaist garām studiju 
gadu sniegto iespēju - māku sa
prast, ko apgūt un izkopt, viņa
prāt, ir tieši studentu privilēģija 

Par gudriem cilvēkiem un la
bu izglītību kā mūsu valsts lab
klājības garantu atgādināja LR 
Izglītības un zinātnes ministri
jas Augstākās izglītības un zi
nātnes departamenta direktors 
Jānis Čakste. 

"Universitātes svarīgākais 
posms ir sesija bet, lai to veik
smīgi nokārtotu, jums ir jābūt 
labiem draugiem," sava amata -
LU Studentu padomes priekš
sēdētāja - cienīgu padomu snie
dza Jānis Palkavnieks, "tāpēc es 
ieteiktu tos meklēt jau tagad, jo, 
atrodot jau šovakar piecus la
bus draugus, jūs varat uzskatīt, 
ka sesiju esat nokārtojuši." 

Ar, kā to nodēvēja pasākuma 
vadītājs aktieris Harijs Spanov-
skis, "caurspīdīgu kukuļošanu" 
savus dekānus ipaši sumināja 
Sociālo zinātņu, Bioloģijas un 
Teoloģijas fakultātes pirmkur
snieki. 

Kora dziesmu, orķestru rit

mu un svētku 
salūta apreibināti, pirmā kur
sa studenti kopā ar draugiem 
un atbalstītājiem devās svinīgā 
gājienā uz savām fakultātēm, lai 
pēc tam ar godam nopelnītām 
studentu apliecībām kabatā un 
sev aiz muguras atstātu Ak
mens tiltu vaigu vaigā tiktos ar 
sengrieķu filozofu, zinātnieku 
un visu studentu tēvu Aristoteli 
Latvijas Dzelzceļa muzejā 

Pasākuma neformālajā daļā, 
kuru, kā ikkatru gadu, rīkoja 
LU Studentu padome, par jau
no studentu jautrību rūpējās 
grupas "Exit", "Mundane", 
'Tumsa" un "OZO.LS." 

Vakara gaitā uz skatuves vai
rākas reizes kāpa ari Cilvēks -
Konkurss, sev līdzi aicinot gan 
jau nedaudz sagurušus puišus, 
kuri to, ka "pīpē tā kā traki 
truši", varēja ekshibicionistiski 
apliecināt, līdz galam "izvelkot" 
par pieciem santīmiem Ukrainā 
pirktus papirosus, gan ari sa-
mulsušus pārīšus, no kuriem ti
ka prasits vienīgi erotisks 
skūpsts. 

"Atceries, student, tu va r ' 
būt viss!" visiem klātesošajieh 
atgādināja Jaunā studenta svēt
ku ikgadējais ģenerālsponsors, 
Hansabankas viceprezidents 
Uģis Zemturis. 

Ar Ozola "Gavriks vēl jopro
jām normāli repo" fonā publiku 
artistiski uzrunāja (lasīt uzre-
poja) reibinošākā sponsora, a/s 
Aldaris, prezidents Vitālijs Gav-
rilovs. 

Izskanot provokatīvam LU 
rektora atgādinājumam par to, 
ka "sirsnīgu alus smārdu no b 
staipīta vēdera nākamajā rīi 
nest auditorijā nav vērts", uz 
skatuves, studentu ovāciju pa
vadīts, beidzot parādījās ari pats 
Aristotelis (lasīt aktieris Zi
gurds Neimanis). 

"Būt vai nebūt - tāds ir jautā
jums," ar dzīvības liesmu vienā 
rokā viņš iesāka "bet ja kāds 
no jums iedomājas, ka šos vār
dus esmu teicis es, lai momen
tāni atstāj ne tikai šo telpu, bet 
aizmirst ari par savu sapni kād
reiz absolvēt Latvijas Universi
tāti!" 

Nepiespiestajā un drau
dzīgajā gaisotnē uz Aristoteļa 

3. lpp. • 

Maksā 

1922.. gada 25 septembri iznāk 
laikraksta •"Students" 1. numurs. Tā 
redaktori - K. Brandīs un K. 
Upesleja. Jau pēc mēneša četru 
lappušu apjoms pieaug līdz 
astoņām un cena līdz 10 santīmiem. 

A. Kā tu, draugs, domā. vai mēs 
ilgi varēsim eksistēt ar šīm 
kvadrātsaknēm ? 
R Stāsta, ka 14 dienas, ja lieto 
vēl novārītu H ?0 

Paziņojums. 
S a i m n i e c i s k i * : a p s t ā k ļ i mūs 

s p i c i p a a u g s t i n ā t «Students** 
maksu n o 10 uz 2 0 s.i n t. pa r Nr . 

A b o n . m a k s a t u r p m ā k L s 1 
par m ē n e s i . l ī d z m ā c ī b a s g a d a 
beigām L s 5. 

Liikt .sitHfeiii»- U m 

LU rektors E. Felsbergs savā 
kabinetā. 

Tiek publicēti materiāli, : 
pieminot Latvijas neatkarība! 
10. gadadienu. Attēlā -
Atsevišķā (studentu) rota 
Ventas krastos. 

"Vēlēšanu drudzis" Latvijas 
Universitātē. 
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aicinājumu visiem pirmkur
sniekiem nostāties ar seju vie
nam pret otru atsaucās viss 
tūkstošgafvainais pūlis. 

Lūkojoties "savu cīņu bied
ru pagaidām vēl erotikas neap
traipītajās acīs", izskanēja 
daudzbalsīgs Jaunā studenta 
zvērests: T u neesi nekas! Tu 
būsi kaut kas! Mēs vēl tiksi
mies mūsu kursa izlaidumā!" 

Post scriptum vietā ikviens 
pēc brīvas vēlēšanās varēja pie
vienoties nelielai meditatīvai 
lūgšanai: "Lai Dievs dod mums 
gudru valdību, normālu stipen
diju un skaidru galvu!" 

Līdz pirmajai lekcijai apzinī
gāko (lasīt pirmkursnieku) 
acīm aizvērties un kājām apstā
ties neļāva kluba "Četri balti 
krekli" DJ Pēteris. 

I semestra I dienas I mirklis 
bija tā vērts, lai to neaizmirstu 
tuvākos četrus gadus jau nu pa
visam noteikti. 

GITA UEPINA 

j u b i l e j a 

LU 83. dzimšanas diena 
Svinības notiks 28. septembri. 
Tās sāksies ar lūgšanu pīkst. 
10.00 LU Mazajā aulā. 

Sekos Senāta svinīgā 
sēde pīkst 12 .00. Tajā tiks 
sveikti Goda doktora grāda ie
guvēji - Bāzeles universitātes 
profesors Jirgens fon Un-
gerns-Šternbergs, Stokhol
mas universitātes profesors 
Bengts Oke Lennarts Bergma-
nis, Leipcigas universitātes 
profesors Dīters Šulcs un Go
da biedra nosaukuma ieguvējs 
Guntis Bērziņš. 

Notiks ari LU emeritus pro
fesora Goda nosaukuma ie
guvēju apsveikšana un diplo-
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mu pasniegšana Ojāram 
Āboltiņam, Guntim Eber-
hardam, Rasmai Garlejai, 
Elmāram Grēnam, Rihar
dam Kondratovičam, Kār
lim Počam, Ausmai Špo-
nai, Uldim Viesturam un 
Jurim Zaķim. 

Tiks pasniegtas ari 
profesora Ernesta Fels-
berga stipendijas, Min-
steres balvas un Krista
pa Morberga stipendi
jas. 

Vakarā pīkst 
17 .00 Lielajā aulā 
notiks koncerts. 
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Lasait u n izplatait 

Studentu!! 

VI Baltijas valšķu (Somijas. Igaunijas, 
Latvijas un Lietuvas) studentu 

olimpiskās sacīkstes vieglatlētikā un 
fittbolā notika šogad Rīgā 11.-13. 

septembrim. Vieglatlētikā uzvarēja 
Somija ar 127p. 

Foto: Soms Häkkinens uzrādīja ļīļ 
tāļlekšanā labāko stilu, i 

KommUitones, kas neaizmirst 
"iekritušos " draugus. 
Uzjēmumā Havannas (Kubā) studenti 
pēc nesekmīgas demonstrācijas ie\ietoti 
policijas "krātiņā". Izteikt līdzjūtību 
viņiem ieradušās studenšu pārstāves. 

Divi cilvēki, divi spalvas kāti, 
desmit pseidonīmi un divi 
simti latu, tas ir akadēmiskās 
dzīves laikraksta "Students " 
sākums. Kādaspānērtības 
un kādi sasniegumi iegravēti 
laika gaitā! 

C-ritamīns izolēti. 
Zviedra zinātniekam Rigara, vi* 

steni un ķlmiķim Laisndam i z d ē t a 
pagatavot tint C-vitamīnu. 
uzbūves ziņu tas stāvot tuvu aarkot̂  
nam, kas atrodams opijā. 

r • 
L. V. Stud. padomes grāmatnīcas 
jaunais veikals Kr. Barona ielā 6. 

Aizrādījumi. 
Tērbatas Univers. prrf. Punscpa 

lekcija: «Alkohols. knk.ii'1% un inor-
fijs kā narkotiskas friftis ses tdvn. 
13. martā, pulksten .1 &ic .. L U. 
41. auditorijā. Ieeja tat iiutksas un 
tikai studentiem. 

Bez tam vini noturēs publiskas 
lekcijas par dzimuma jautājumu 14» 

. Konservatorijā un 15. 

Y o u r next Trip -
Latvia,the new 

Tourist Land! 
By Kārlis L. Vanags. 

kmajof lor quietness, 
ta> the sun. and healthy 

^hy y e « have to visit Latvia. 
, M Is the country, where everybody 
ferfco is tired of technique and smoky 

towns, can rest himself. Besides. 
-Latv ia is the cheapest tourist land. 
1 LatvV» Ifuamfed in Ivis). the 

vouioī re^itMt .it Dw ltdtic Sea. t» 
the Iftrftkl oi the new lialHc States 
which have heca ioundcd i*n the 
terknr> oi femur Wussia. Lat>-ia 
Is the KCdaumaad jnd cultural centre 
ol Unm: Mm at the brtdwc between 
the Cast (Soviet UwntiaJ and we 
WcM ivVeawtii lawapel StaitoecN 

Visvalds Jankaus. 
("Studenta" jaunais redaktors) 
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Dāvana no Krievijas Jauns divvalodu dzejas izdevums 
Krievijas 
vēstnieks 
Latvijā Igors 
Studeņņikovs 
LU rektoram 
profesoram 
Ivaram Lācim 
pasniedz 
Krievijas 
vēstniecības 
dāvanu -
grāmatas 
Filoloģijas 
fakultātes Slāvu 
valodu un 
literatūru 
nodaļai 

Uzruna ārzemju 
studentiem 

LU apmaiņas-ārzemju valstu studenti, kuri šajā semestrī 
uzsākuši mācības LU, tikās ar Ārējo sakaru daļas 
darbiniekiem 

o 3 / 0 5 / 2 0 0 2 . 

4. septembri LU Filoloģijas fa
kultātē notika lietuviešu dzej
nieces Judītes Vaičūnaites 
dzejas izlases "Zemei pieska
roties" atvēršanas svētki. 
Judīte Vaičūnaite (1937 -
2001) ir Baltijas asamblejas 
1996. gada balvas laureāte. 
Šī grāmata ir lietuviešu dzej
nieces un latviešu dzejnieka 
un atdzejotāja Hermaņa 
Marģera Majevska (1951 -
2001) kopdarbs, divvalodu 
dzejas izdevums. 

Prezentāciju ar savu klāt
būtni pagodināja Lietuvas Re
publikas prezidents Vaids 
Adamkus un Latvijas Republi
kas prezidente Vaira Vīķe-Frei
berga. 

LU rektors Ivars Lācis savā 
uzrunā uzsvēra, ka tieši doma ir 
tā, ko dzejnieks un filologs at
stāj aiz sevis. 

Lietuvas Republikas prezi
dents Vaids Adamkus atzina, ka 
šīs grāmatas atvēršanas svētki 
ir viens no spilgtākajiem divu 
valstu un tautu sadarbības aplie
cinājumiem. Mūsdienu pasaulē 
tiek daudz runāts par tautu tuvi
nāšanos, un nav dabiskākas at
bildes par šiem svētkiem, sacīja 
Lietuvas prezidents. Vaids 
Adamkus izteica pateicību svēt
ku organizatoriem un pauda 
pārliecību, ka šī grāmata stipri
nās turpmākās mūsu valstu 
kultūras sadarbības pamatu, jo 
mums ir, ar ko lepoties un ko 
rādīt pasaulei. 

Latvijas Republikas prezi
dente Vaira Vīķe-Freiberga atzi
na, ka šī ir liela diena dzejai un 
tautu draudzībai. Kurai tautai 
vēl dzeja ir tik svarīga, lai grā
matas atklāšanā piedalītos tās 
prezidents? Tieši dzejas izjuta ir 
mūsu, baltu, kopmantojums, 
lietuviešu dzejā rodamas tās 
kopīgās stigas, ko atpazīstam, 
atspulgs no mūsu sejas. Prezi
dente uzsvēra, ka lietuvieši ir 
mūsu brāļu tauta, vienīgā, ku
ras valoda mums ir tik radniecī
ga. Ziemeļu tautām ir ļoti izjusta 
saikne ar ziemeļu gaisu, mežu, 
putniem Mums tie ir kā elpoša
na, mantojums un mūsu tiesa. 
Prezidente atzina, ka iznākusi 
grāmata ļauj ieskatīties lietuvie
šu dzejas dvēselē, saskatīt brāļu 
tautas pagātnes izjūtas, tajā ir 
daudz kas oriģināls, fascinējošs. 
Ar latviešu dzeju tai ir daudz 
kopīga un ari atšķirīga. Uzru-

Fragmentus no grāmatas lasa Knuts Skujenieks 

nas noslēgumā Vaira 
Vīķe-Freiberga pauda domu, 
ka patlaban mūsu tautām ir 
būtiski stiprināt kultūras un zi
nātnes saites. 

LZA prezidents Jānis Stra-
diņš uzsvēra, ka šī diena, kad 
godinām mūžībā aizgājušo lie
tuviešu dzejnieci, ir diena, kad 
godinām ari baltu tautas un vi
sas Baltijas vienotību. Būtu labi, 
ja šeit atrastos ari Igaunijas pār
stāvji, atzina Jānis Stradiņš. 
Emocionāli Lietuva ir mums 
vistuvākā, īstie brāļi valodas, zi
nāmā mērā mentalitātes ziņā. 
Jānis Stradiņš informēja, ka cie
ša sadarbība izveidojusies ari ar 
Lietuvas Zinātņu akadēmiju. 
Viņš sacīja, ka mūsu baltu tau
tām jāturas pretī globaJjzācijai, 
nevis ekonomiski, bet iekšēji, 
garīgi, lai mēs varētu sevi sagla
bāt Esam pratuši saudzēt savu 
mantojumu, tāpēc mums ir sa
va vieta Eiropā. Jānis Stradiņš 
novēlēja mūsu tautām nepa
zaudēt, saglabāt savu īpatnību. 

LU Filoloģijas fakultātes de
kāne Janīna Kursīte-Pakule pa
stāstīja, ka jau kopš Filoloģijas 
fakultātes dibināšanas svarīga 
vieta tajā atvēlēta lietuviešu un 
latviešu valodas studijām, iznā
kuši ari kopīgi izdevumi. 
Veiksmīga ir Letonikas un Li-
tuānikas centru sadarbība Rai
nis 1912. gadā rakstijis - lai vie
notas baltu tautas, jāizdod 
kopējs dzeju krājums... Tas ta
gad ir piepildījies. J. Kursīte-Pa
kule atzina, ka grāmatas 
atvēršana tieši šeit Filoloģijas fa
kultātei ir liels gods. Savstarpējā 
abu tautu bagātināšanās ir jātur
pina. 

Grāmatas redaktors Knuts 
Skujenieks pauda domu, ka šis 
izdevums ir kā solījums tur
pmākajai sadarbībai un ka lat
viešu un lietuviešu dzeja nekad 
nav bijušas konkurentes, bet 
viena otru papildinājušas. 

ANDA LASE 

"Studentam" iznāk pirmais 
numurs ar krāsainu vāku (tā gan 
pagaidām nekļūst par tradīciju). 

Patiesi labāk būtu, ja mūsu 
laikraksti iznāktu ar 4 
lappusēm un tās stāstītu par 
to, kā lati'ieši cīnās un dzīvē 
sev ceļu lauž, nekā kad 
laikraksti iznāk ar 12 un 24 
lappusēm, pār kurām 
valdonīgi plešas noziegumu 
apraksti. 
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Pēdējais "Studenta " numurs 
iznāca 1940. gada 25. jūnijā. 
Laikraksta pirmajā lapā - K. 

Ulmaņa uzruna tautai, pēdējā - reklāma: 
psihiatriskā slimnīca un nervu slimību 

Daugavpils valsts 
nodala, tālrunis... 



s t i p e n d i j a 

Fulbraita programmas stipendiju konkurss 
ASV vēstniecība izsludina 
gadskārtējo ASV valdības 
konkursu uz Fulbraita pro
grammas stipendijām stu
dentiem, pētniekiem un 
skolotājiem 2003 /2004. 
mācību gadam. 

Bijušais ASV senators Vil
jams Fulbraits 1946. gadā nodi
bināja Fulbraita programmu. 
Tās mērķis ir veicināt sav
starpēju izpratni starp ASV un 
citu valstu iedzīvotājiem. Ful
braita programma darbojas 
daudzās pasaules valstīs. Kopš 
1991. gada ASV valdība ir pie
šķīrusi 75 Fulbraita stipendijas 
izciliem studentiem, skolotā
jiem un profesoriem no Latvi
jas. 

Stipendija tiek piešķirta uz 
vienu mācību gadu, un tā sedz 

mācību maksu ASV universi
tātē (studentiem), veselības ap
drošināšanu, uzturēšanās un 
ceļa izdevumus. Pretenden
tiem uz stipendiju jābūt oficiāli 
reģistrētiem Latvijas iedzīvotā
jiem, pieteikumi netiek pie
ņemti no kandidātiem ar du
bultu pilsonību. Pieteikšanās 
laikā pretendentiem jāatrodas 
Latvijā. 

Studentiem, piesakoties uz 
šo stipendiju, līdz 2003. gadam 
jābūt ieguvušiem vismaz baka
laura grāda izglītību. Iespē
jams pieteikties studijām jeb
kurā jomā, izņemot fiziku, ma
temātiku, ķīmiju un medicīnu. 
Uz stipendiju var pieteikties 
pētnieki, kas jau ieguvuši dok
tora grādu vai gatavojas pa
beigt disertāciju. Iespējams 
pieteikties uz pētījumu veikša

nu jebkurā jomā, izņemot me
dicīnu. Skolotājiem, kas vēlas 
piedalīties Fulbraita skolotāju 
apmaiņas programmā, nepie
ciešama prasme pasniegt no
teikto mācību priekšmetu 
angļu valodā ASV pamatskolā 
vai vidusskolā. 

Informāciju par pieteikša
nos iespējams iegūt ASV 
vēstniecības Latvijā Preses un 
kultūras nodaļā, kā ari interne-
ta 

ASV vēstniecība Rīgā, Pre
ses un kultūras nodala 

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050 
Tālr.: 7216478 
Interneta adrese: www.use-

mbassy.lv 
Preses pārstāvja e-pasta ad

rese: kaspars@usembassy.lv 

Pieci 
ieguvēji 

s v e i c a m 

Ludmilai Paugai - jubileja 
Universitātes Bibliotēkas 
Komplektēšanas nodaļas 
vadītāja LUDMILA PAUGA 21. 
augustā atskatījās uz 60 
mūza gadiem. 

Viņa nāk no inteliģentas ģi
menes, jau no bērnības piera
dusi sarunāties ar grāmatām -
tā, kā citi bērni sarunājas ar ro
taļlietām. Ludmilas vecāku pla
šajā mājas bibliotēkā bija pat 
simt gadu veci foliantī, bet 
bērnība viņai saistās ar košām 
]iērnu grāmatām. 

Profesiju Ludmila Pauga ap
guva Pēterpilī, Bibliotēku teh-
nikumā, slīpējot sevi pasaules 
kultūras centrā, mācoties pie 
augsta līmeņa pasniedzējiem. 
Drīz pēc atgriešanās Latvijā 
Ludmila Pauga nonāca LU Bib
liotēkā, kur jau ilgus gadus ir 
Komplektēšanas nodaļas vadī
tāja Viņa strādāja un vienlaikus 
mācījās Universitātē. Bieži ra
dās iespēja tikties ar pasnie
dzējiem, sadarboties ar citiem 
interesantiem cilvēkiem. Nā
kamgad mūsu "ilgdzīvotāja" 
varēs atskatīties uz 40 darba ga
diem LU Bibliotēkā. Motivāciju 
strādāt tieši šajā kolektīvā vei
dojusi saskarsme ar gadsimtu 
gaitā krātajām garīgajām vēr

tībām, kas bagātina pašu darba 
darītāju. Otra nenoliedzama 
priekšrocība darbs inteliģentā, 
augsti izglītotā kolektīvā, kuru 
apņem īpaša aura Iejusties bija 
viegli. Uz darbu Ludmila Pauga 
vienmēr gājusi ar prieku. Mate
riālo stimulu gan pagaidām pa
maz... 

Savulaik no darba brīvajos 
brīžos Ludmila Pauga bijusi 
ekskursiju vadītāja gan atklājot 
citiem pasaules daudzveidību, 
gan pati daudz ceļojot Vilināt 
vilinājuši ari teātri, opera 

Gunārs Mangulis - LU 
Bibliotēkas direktors: 

- Grāmatu ceļš bibliotēkā 
sākas ar Komplektēšanas no
daļu, kurai jāveic virkne svarī
gu uzdevumu - studijām nepie
ciešamo grāmatu izvēle, opti
mālo piegādes variantu izvēle, 
iegādāto grāmatu pirmapstrā
de un inventarizācija līdzekļu 
izlietošanas plānošana un kon
trole. Tas viss nozīmē aktīvu 
sadarbību ar studiju program
mu direktoriem un pasnie
dzējiem, grāmatu tirdzniecī
bas firmām, izdevējiem un vei
kaliem, citām LU un LU Bib
liotēkas struktūrvienībām. Vi
su šo darbu kompleksu jau il 

gus gadus sekmīgi vada Lud
mila Pauga Tāpēc - paldies 
viņai par padarīto, veselību un 
izturību daudziem turpmāka
jiem gadiem. 

Elvīra Vāvere - LU Bib
liotēkas direktora vietniece: 

- Par Ludmilu Paugu varu 
teikt tikai vislabāko - gan kā 
par kolēģi, gan speciālisti. Viņa 
ir cilvēks, uz kuru var paļauties. 
Perfekta darba darītāja 

Valija Liepkalne - Lasītāju 
apkalpošanas nodaļas vadītāja 

- Esmu iepazinusi Ioidmilu 
Paugu kā labu profesionāli, lie
tišķu sava darba darītāju. Ir bi
jusi izdevība būt kopā ar Lud
milu arī ārpusdarba aktivitātēs. 
Piemēram, pieredzes apmai
ņas braucienā uz Viļņu atklājās, 
cik tīkama kolēģe viņa i r 
draudzīga ar humora izjūtu. 

VUA APINĪTE 

Apdroš ināšanas 
a /s RSK piešķīrusi 
stipendijas pieciem 
LU studentiem. Infor
mācija par konkursa 
norisi bija publicēta 
"Universitātes Avīzē" 
š.g. 30. aprīlī. Stipen
diju ieguvēji šogad ir 

1. Edolfa K, Ķīmijas fak 
2. Isajevs S, Medicīnas fak. 
3. Laime S., Filoloģijas fak 
4. Titarenko D., Ekonomi 

kas un vad. fak 
5. Cepite D., Fizikas un 

matemātikas fak. 

Ш 6P ieajJju 

sveicam! 
Mūsu visu "Universitātes 

Avīzei" - 80 gadu. Cauri laiku 
lokiem, nereti traģiskajiem 
Latvijas likteņa pavērsieniem 
nu jau aizvadītajā XX gadsimtā 
allaž ir pastāvējusi studentu 
prese. Jau no mūsu Alma ma-
ter pirmsākumiem. Kā laikme
ta spogulis. Varbūt palielinā
mais stikls. Tribīne studentijai. 
Iespēja runāt par to, kas 
priecē, kas nepatīk, satrauc, 
kas jauns un interesants šo
dien, šobrīd. Studentu avīze ir 
bijusi pirmā publicēšanās 
iespēja daudziem no tiem, kuri 
vēlāk žurnālistikā saskatījuši 
īsto profesiju, mūža aicināju
mu. Reizē tā ir iespēja nākama
jām paaudzēm atstāt liecības 
par savu jaunības 

P A D O M J U 

jctrcajf* 

, -to 

laiku, par studentu gadu prie
kiem un rūpēm. 

Gan tiem, kas pēc vasaras 
brivdienām atkal ver LU Bib
liotēkas durvis, gan pirmkurs
niekiem, kuri, kļuvuši par stu
dentiem, kļūs ari par mūsu 
lasītājiem, ir saistoši iepazīties 
ar gadu desmitiem veciem stu
dentu avīžu sējumiem. Tos vi
sus rūpīgi glabājam. Palasiet! 
Varbūt ari tāpēc lai lieku reizi 
apjaustu, ka gudrajam Zālama
nam taisnība "Un nav nekā 
jauna šai pasaulē". Ir, ir ne ma
zums lidzīga dažādu laikmetu 
studentos. 

Jaunie, košie "Universitātes 
Avīzes" numuri rit būs vēsture, 
liecība par mūsu laiku, par 
21.gadsimta sākuma studen
tiem un viņu laika augstskolu. 
Lai tiem, kuri veido avīzi, allaž 
studentisks gars, optimisms, 
lai nekad neizsīkst ideju krātu
ve! 

Vēlot spēku un panākumus -
LU BIBLIOTĒKA 

<S. marts — starptautiska 
sieviešu diena 

Kvēls sveiciens Padomju 
sievietēm—savas Dzimtenes 

patriotēm 

Pēc sešu gadu pārtraukuma 
vācu okupācijas laikā, kad 
students neiznāca, 1945. 

i w . .. Students Л. Kadiis pie vēlēšanu urna i . 
gada studentu prese Lan-ijas v,»j ьч«> par < и » е . ptojojam 
Universitāte atkal atjaunojas, pertpekavim. per ī s u k » Dztmu-

Un tā, kopš 1945. gada v. s t a ņ k o foto 
pavasara iznāk "Padomju 
Students ", kas ir "Studenta " 
tiešais pēcnācējs. 

Cietu* i U, | l | lo » 

Sievietei PSHS piešķirtas Lidzlgas bMtbai ar 
vīneīi visa* «aimniaciskas. valsu, kultūrai 

un sabiedriski potitukus dzīvei noiare» 

PABOMiU ARMil 

Пет. к» t. 
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diskusija 

Rotācija ir ikgadējs konkurss 
uz valsts budžeta dotētajam 
studiju vietām. Ta ir iespēja 
tiem, kas studē par maksu, 
iekļūt budžeta vieta. 

Ir sācies jaunais mācību 
gads. Vasara pagājusi, un pagā
jušā gada pirmkursnieki ir pie
dalījušies Latvijas Universitātes 
nesen apstiprinātajā rotācijā. 
Lai uzzinātu ko vairāk par rotā
ciju un tās norisi, 3. septembri 
"Universitātes Avīzes" redakci
jas telpās notika speciāli veido
ta diskusija. Tajā piedalījās Lat
vijas Universitātes administratī
vais direktors Jānis Stonis, 
Studentu padomes priekš
sēdētājs Jānis Palkavnieks, 
Ekonomikas un vadības fakuL 
tātes 2. kursa studente Ilze 
Millere, Filoloģijas fakultātes 
2. kursa students Mārtiņš 
Drēgeris, kā ari viesis no Rīgas 
Tehniskās universitātes - pir
mās kategorijas speciāliste 
Ināra Graudiņa. Diskusiju 
"Rotācija" vadīja tke Prūse. 

- Kāda ir jūsu saistība ar 
rotāciju? 

ūze Millere: - Es esmu 
veiksmīgi pirmo gadu piedalīju
sies rotācijā un saglabājusi savu 
budžeta vietu. 

Jānis Palkavnieks: - Es 
pats nerotēju, jo esmu 4. kursā. 
Pārstāvu Studentu padomi, ku
ra savulaik bija tā, kas nāca kla
jā ar iniciatīvu ieviest rotāciju. 
Pagājušajā mācību gadā mēs 
veicām rotācijas informācijas 
akciju - vienu nedēļu katrā fa
kultātē, lai pēc tam nebūtu pār
pratumu. Studentiem skaidro
jām, kas ir rotācija, kā tā notiek 
utt 

Ināra Graudiņa: - Es es
mu no Rīgas Tehniskās univer
sitātes. Mums rotācija ir jau 
sen. Pats galvenais tajā ir for
mula. Tur ir tik ļoti daudz plusu 
un mīnusu... 

Datorā ievadīju datus - stu
dentu atzīmes, datumus, ter
minu - sesijas pēdējo dienu. 

Mārtiņš Drēgeris: - Es ari 
biju rotācijas procesā iekšā. Pa
liku budžetā. 

- Kā tas bija? Kādi ir tavi 
iespaidi? 

M. D.: - Tas notika pirmo 
reizi, tādēļ bija neziņa.. Loģis
ki, ka bija uztraukums un 
stress. Un vēl kas - pirmais 
gads, kad students vēl nav iegā
jis tajā Universitātes apritē... 
Mīnuss ir tāds, ka paiet pus
gads, kamēr students apjēdz, 

titri. 

kur atrodas, un konstatē, kas 
viņam īsti ir jādara. Līdz ar to 
varbūt cieš ari atzīmes. 

- Stoņa kungs, kāda ir 
jūsu saistība ar rotāciju? 

Jānis Stonis: - Es izpildīju 
Senāta lēmumu. Manā pārziņā 
ir Informāciju sistēma, uz ku
ras bāzes notika rotācija. Rotā
cijas algoritms tika realizēts, iz
mantojot Informācijas sistēmu. 
Esmu piedalījies ari konsultāci
jās gan ar studentiem, gan ar 
pasniedzējiem. Par rotāciju 
kaut ko mazliet zinu - tā es teik
tu. 

- Lūdzu, īsumā formulē
jiet, kāds ir jūsu personis
kais viedoklis par rotāciju. 

J. S.: - Principā domāju - tā 
ir laba ideja... Rotācijas rezultāti 
pierāda, ka tā saucamā gulēša
na uz lauriem tomēr vēl nav iz
skausta. Atklāti sakot, ideja par 
kaut ko līdzīgu rotācijai mums 
bija, ja nemaldos, 1990. vai 
1991. gadā, kad rakstījām Uni
versitātei tā saucamo pirmo 
studiju rulli. 

- Kāpēc rotāciju realizēja 
tikai tagad? 

J. S.: - Tas laiks finansiāli 
bija vēl smagāks nekā tagad. 
Studentiem nebija ne studiju 
kredīta, nekā. Studiju kredīts ir 
viens no nosacījumiem, kas ļauj 
realizēt rotāciju, nenovedot stu
dentu galīgā bezizejas situācijā. 
Tajā laikā bija vēl viens argu
ments - bieži vien tie studenti, 
kuri, izrotējot ārā, uzreiz ne
varēja samaksāt studiju maksu, 
varēja momentā tikt, vismaz 
puiši, paņemti armijā. Varbūt 
kredīts tagad ir tas, kas atļauj 
realizēt rotāciju. 

- Tātad, jūsuprāt, rotācija 
ir laba? 

J. S.: - Jā! 
- Kādas ir citu domas par 

rotāciju? 
M. D.: - T a s ir stimuls mācī

ties! Iespēja un cerība tiem, ku
ri ir maksas grupā, tikt budžetā 
un otrādi. Mīnuss vienīgi huma
nitārajām zinātnēm - ja vidējā 
atzīme ir apmēram vienāda un 
ja ir kādi mutiskie eksāmeni vai 
esejas veida darbs, sākas pa
sniedzēja subjektivitāte. Ja bal
les ir gandrīz vienādas, tad viss 
varētu notikt uz labi laimi. Ja jau 
students mācās labi - uz 9, 10 
un 8 - tad nevarētu būt nekādu 
problēmu, taču, ja ir 7 ar koma
tu... 

- Tātad rotācija, tavuprāt, 
ir laba vai slikta lieta? 

M. D.: - Gan laba, gan slik
ta. Vidēja 

- Citu domas? 
I. G.: - Nu,bet,ja 

ir 4 kredīti - priekš
mets rotācijā aizņem 
vienu vietu, bet, ja ir 2 
kredīti, - citu. 

J. S.:-Svērtā vidē
jā atzīme... 

Jā, bet kolēģim bija 
bažas par to subjekti
vitāti. Re manis bija at
nākušas meitenes no 
pirmā kursa ekono
mistiem. Viņas teica, 

Rotācija 
ka, tā kā pirmajā kursā ir ļoti 
liels skaits studentu, viņi tiek 
dalīti grupās. Bieži vien sadalī
šanas principi varbūt nav tik la
bi statistiski pamatoti. Meiteņu 
ideja bija tāda ka budžeta gru
pai, kurā ir vairāk budžeta stu
dentu, pasniedzējs ir vājāks ne
kā citām vai ari otrādi. Varbūt 
prasības ir stiprākas nekā mak
sas grupai, varbūt pasniedzējs 
ir stiprāks vai ari prasības vājā
kas... Bet no tā mēs šobrīd ne
varam izvairīties, ja nav ana
lizēts konkrētais gadījums. 

I. G.: - Bet vai tad jums nav 
budžetnieki un maksātāji vienā 
grupā? 

J. S.: - Ir, bet.. Uz kon
krētās bāzes, ja tajā ir, pieņem
sim, tūkstotis studentu, varbūt 
desmit procenti no viņiem ir 
budžetnieki. Iespējams, kādā 
grupā budžetnieku ir vairāk 

- Skaidrs, bet, atgrie
žoties pie jautājuma - vai, 
jūsuprāt, rotācija ir laba lie
ta? 

I. G.: - Noteikti laba jo, ja 
tiešām saņemas un mācās, ir 
iespēja no maksātājiem tikt 
budžetniekos. 

J. P.: - Es uzskatu, ka 
rotācija ir ne tikai laba bet izci
la perfekta. Tādēļ, ka tas ir 
godīgi... Jo, kā zināms, iestājo
ties Universitātē, jāliek iestājek
sāmens. Un es neredzu nopiet
nu pamatu, kādēļ iestājeksāme
ni, kas principā ilgst vienu vai 
divas stundas, kurās viens 
varbūt bija uztraucies vai tam
līdzīgi, izlemj turpmākos četrus 
gadus. Manuprāt rotācija ir tas, 
ka katru gadu jāmācās. 

- Cilvēks ir gājis sagatavo
šanas kursos un cītīgi gata
vojies iestājeksāmeniem. 
Pārdzīvojis diezgan lielu 
stresu, viņš veiksmīgi tos 
nokārto un iekļūst budžetā. 
Rotācijas dēļ stress studen
tiem ir jāpārdzīvo katru ga
du. Vai morālā slodze tiem, 
kas ir budžetā, nav pārāk lie
ki? 

J. R: - Uz šo jautājumu ir jā
skatās daudz globālāk. Morālā 
slodze ir ari tad, ja cilvēks strā
dā un par to saņem naudu. Ja 
reiz valsts vai Universitāte par 
studentu maksā, viņam par to ir 
kaut kādā veidā jāatdara, un 
Universitātei labākais atdalī
jums no studenta ir tas, ka viņš 
labi mācās. 

M. D.: - Vai nav tā, ka pir
majā gadā, kā jau es teicu ie
priekš, students vēl nespēj īsti 
orientēties, kas notiek un uz
reiz nokļūst maksātājos? Ja r o 
tāciju sāktu no otrā gada.. 

J. S.: - Bet viņi visi ir vienā
dā situācijā. 

J. R: -Tieši tā! Piekritu, ka 
pirmajā gadā ir grūti orien
tēties. Ir tehniskās lietas, 
piemēram, reģistrācija un tam
līdzīgi, es pats tam esmu gājis 
cauri, tas nav viegli. Atnākot no 
vidusskolas, šeit visam ir jāse
ko līdzi pašam, bet, manuprāt, 
tas nekādā veidā nevar ie
tekmēt atzīmes, jo, ja students 

ir pierakstījies uz 
attiecīgo kursu un 
to normāli nokārto
jis, tad, man šķiet, 
nekādas tehniskās 
lietas viņu ietekmēt 
nevar. 

I. G.: - Un rēķina 
jau gadu, nevis pirmo 
semestri. 

3. R: - Nu ja -
vērtē jau visu gadu. 

I. G.: - Tātad bija ļoti daudz 
studentu, kuri pirmajā semestri 
neiekļāvās un nesaprata Bet 
jau pavasari viņiem bija skaidrs, 
ka ir jāiet un jāizdara, ka viņus 
pielaidīs pie sesijas un viņi to 
nokārtos. 

- Kā jūs vērtējat rotāciju? 
I. M.: - Manuprāt, sistēma 

ir taisnīga tomēr, nenoliedza 
mi, tā padara mācīšanās proce
su daudz saspringtāku un stre
saināku. Man liekas, k a sama
zinoties budžeta vietām, kā, 
piemēram, šogad Ekonomikas 
un vadības fakultātē - piecas 
reizes, rotācijas nozīme mazi
nāsies. 

- Jā, starp citu - ja ir, 
piemēram, 2 5 budžeta vie
tas, vai ir vērts veidot rotāci-
ju? 

J. S.: - Rotācija notiek divas 
kārtās. Tātad principā ir tā sau
camais augšējais procenta slā
nis, ko sauc par saudzējama
jiem un kuri neriskē izkrist Tas 
tātad ir Studentu padomes vai 
visu studentu dialogs ar admi
nistrāciju, jo tikpat labi var no
teikt 0% utt Šajā gadījumā bija 
šis 70% saudzēšanas režīms... 

- Jautājums bija tāds, vai 
ir jēga rotācijai, ja ir tikai 2 5 
budžeta vietas, jo, piemē
ram, ja budžetnieks kaut ko 
nenokārto un viņam ir pa
rāds, viņš automātiski tiek 
izmests no budžeta... 

J. S.: - Jūs tā domājat? 
- T a tas ir. 
J. S.: - Nu, tā nav visur. Tam 

tā vajadzētu būt bet principā fa
kultātes vadības attieksme bieži 
vien ir samēra saudzējoša - tā 
pieļauj parādus. Pat šajā gadā 
no tiem, kuri rotēja t. i., piedalī
jās rotācijā, 221 budžetnieks bi
ja parādnieks. Tas ir ļoti liels 
skaits! 

- Interesanti... Bet atse
višķās fakultātēs, ja budžet-
niekam ir parāds C daļā, 
viņš uzreiz no budžeta ir ārā. 

J. S.:-Jā, protams. 
- Tādā gadījumā nav īsti 

godīgi, ka dažas fakultātes 
uz parādiem skatās caur 
pirkstiem. 

J. S.: - Ņemsim vērā, ka 
mums ir programmas, kurās ir 
tikai budžeta vietas. Un tik un 
tā rotācijas rezultātā pēc visiem 
noteikumiem, kas ir ieviesti, 
pa t ja programmā ir tikai 
budžetnieki, ja ir paradi, viņi iz-
rotē un nokļūst maksātājos. Ro
tācija tātad atceļ šo subjektivitā
ti fakultātēs. 

Mums ir tādas program
mas, kurās ir tikai budžeta stu
denti, bet rotācijas ruļļi ir uz

rakstīti tā, ka nav citu variantu, 
kā šis parādnieks ierotē mak
sas grupā. Tai pašā laikā 
vienmēr ir kaut kādi iemesli. 
Vecāko kursu studenti zina ka 
programmas direktors var 
atļaut parādniekiem eksāmenu 
nokārtot līdz, teiksim, nākamā 
mēneša pirmajam datumam, 
un šis students savas pozīcijas 
saglabā. 

- Kas varētu būt galvenie 
zaudētāji rotācijas rezultātā? 

I. M.: - Manuprāt ja kādā 
maksas fakultātē ir ļoti mazs 
budžeta vietu skaits un milzīgs 
maksas vietu skaits, iznāk ma
tu skaldīšana. Ja atbrīvojas, 
pieņemsim, piecas budžeta vie
tas, tad budžetā no tā saukta
jiem maksiniekiem varbūt tiek 
kāds, kuram vidējā atzīme ir 
8.5, bet kāds, kuram ir 8.47, nt 
tiek. 

J. R: - Te es gribētu pie
minēt ka tāpēc rotācijā ir bufe
ris jeb drošības josla Principā 
tie 30%, kas rotē otrajā kārtā, 
varētu būt potenciālie parādnie
ki, nesekmīgie u.tmL Ja rotācija 
būtu pilnīga - 100%, tad varētu 
uzskatīt ka mēs cīnāmies par 
0.1 balli, bet šinī gadījumā iz
nāk tā, ka tie labie - normālie, 
sekmīgie studenti - jau ir pasar
gāti. Es uzskatu, ka tie procen
ti, kas paliek otrajai kārtai, na<ļ 
nedz izcilnieki, nedz ari īpaši -
sekmīgie un nav ari īpaši centu
šies gada laikā. 

I. M.: - Bet starp tiem labā
kajiem maksātājiem ir minimā
la starpība.. 

J. R: - Viņi jau paliek drošī
bas joslā. 

J. S.: - Faktiski jautājums 
par zaudētājiem un ieguvējiem 
ir filozofiskas kategorijas, uz to 
nevar atbildēt vienkāršā veidā, 
ka mēs visu varam izmērīt la 
tos vai punktos. Es domāju, ka 
tikpat labi ieguvums ir tas, ka 
varbūt tas cilvēks, kurš šajā g a 
dā pārgāja no maksas budžetā, 
jo mācījās labāk, to darīja tikai 
rotācijas dēļ. Vai varbūt tas, 
kurš šajā gadā pārgāja no 
budžeta uz maksu, nākamajā 
gadā sapratīs un sevi pie
spiedīs - viņam būs stimuk 
mācīties labāk. 

- Ja ir rotācija, tad pats 
svarīgākais ir atzīme, jo tā vi
su izšķir. Vai, pieaugot at
zīmes lomai, nepastāv iespē
ja, ka vairosies studentu 
mēģinājumi ietekmēt pa
sniedzējus? 

J. S.: - Tā ir pieņemts, ka 
apjoms tiek mērīts kredītpunk-
tos, bet kvalitāte - atzīmēs. Jā, 
tas tā ir. Jūs sakāt ka rotācija 
stimulēs to, ka atzīmes tiek iz-
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liktas neatbilstoši zināšanām 
vai neadekvāti un tā tālāk... 

- Es teicu, ka tas tā varē
tu būt 

J. R: - Es neuzskatu, ka ro
tācija, kā bieži vien diezgan ap
lami formulē, ir sacensība, 
iespēja kādam kaut kur tikt vai 
tamlīdzīgi. Nesen ari mēs, vei
cot informācijas akciju, ak
centējām to, ka rotācija nav sa
censība Ja skatāmies netieši, 
tikpat labi varētu būt kāda liela 
stipendija - ja tu labi mācies, 
valsts tev piešķir budžeta vietu. 

- Bet sacensība tomēr pa
stāv... Uz robežas starp 
budžetu un maksu cīņa ir 
ļoti saspringta. 

J. R: - Sacensība pastāv jeb
kurā gadījumā. 

M. D.: - Problēma tiešām ir 
vienīgi tur, kur ir robeža -
budžets un maksa Mūsu fakul
tātē, kur A daļas kursos ir mu
tiskie eksāmeni, kādā eksāme
nā vienam studentam ieliek, 
piemēram, 9, otram 8. Nākoša
jā A daļas kursā atkal mutiskais 
iksāmens - vienam, piemē
ram, 7, otram 8. Varbūt tur tie
šām var subjektīvi vērtēt. . 
Varbūt.. Nezinu... 

J. S.: - Studentam ir tiesī
bas jebkurā gadījumā apelēt 
pat neņemot vērā rotāciju. Pir
majās trijās nedēļās viņam ir 
tiesības apelēt pret izvirzītajām 
prasībām, kā kārtot eksāmenu. 
Pēc tam, ja viņš uzskata ka ek
sāmenā ir novērtēts neatbilsto
ši zināšanām, viņam ir tiesības 
apelēt 

I. ML: - Bet tas jau laikam ir 
úijis... 

J. S.:  Tas tā ir visu laiku. 
Tas nav saistīts ar rotāciju. Biju
ši gadījumi... 

Cik? 
J. S.:  Man grūti teikt To 

var zināt mācību prorektors, 
vislabāk  dekāni, jo pirmā in
stance, kam būtu jāpalīdz, ir de
kāns. 

 Skaidrs. Turpināsim 
par rotāciju! 

I. G.:  Mums sesijas laikā 
ir ļauts uzlabot atzīmi - nevis iz
labot nesekmīgo, bet uzlabot 
Es gribētu jautāt vai jūsu rotā
cijas formulā ņem vērā uzlabo
to vai pirmo atzīmi? 

J. S.: - Redzat mums īsti 
nav formulējuma "uzlabot" 
vai... Pēc ruļļiem mums neek
sistē sesija ir semestris. Pro
tams, visu dara pēdējās četrās 
tedēļās, ko formāli varam uz
skatīt par sesiju. Ir program
mas, kur eksāmenus kārto ik 
pēc diviem mēnešiem. 

I. G.: - Tātad ir tāds va
riants, bet ko nem vērā? 

J. S.: - Gala atzīmi - to, ko 
pēdējo izliek 

I. G.: - Mums ir tā, ka pa
sniedzējs lapu pēc eksāmena 
nodod trīs dienu laikā. Tur šim 
studentam ir 8, bet neskatoties 
uz rotāciju, viņam ir tiesības šo 
atzīmi uzlabot 

I. G.: - Students uzskata 

ka viņš māk labāk, bet tajā reizē 
viņam nepalaimējas. Viņš izla
bo atzīmi uz 9, pat uz 10, bet 
rangā jeb, kā mēs sakām, šajā 
formulā viņu ieliek ar zemāko 
atzīmi. Jā, viņš saņem teicam
nieka stipendiju, bet.. Ar to 
mums radās neapmierinātība 
Students ari nevarēja pār
baudīt kāpēc viņam datos uzrā
da šādu vidējo atzīmi, bet viņš, 
rēķinot pats, nekādi pie tādas 
netiek 

- Cik ilgi RTU darbojās 
rotācija? 

I. G.: - Apmēram četrus ga
dus. 

- Un kāds bija tās mehā
nisms? 

I. G.: - Kā izstrādāja pirmo 
formulu, tā netika mainīta. 
Vadība neņēma vērā šos dažus 
jautājumus, papildinājumus, 
kas ir loti būtiski. 

J. Š.: - Bet ir viena būtiska 
atšķirība starp abām universi
tātēm.... Būtiski ir procenti, cik 
ir maksas studentu. 

I. G.: - T a s pats par sevi sa
protams. 

- RTU rotācija tika lik
vidēta. Kāpēc? 

I. G.: - Tāpēc, ka neviens 
neuzņēmās izlabot šīs dažas 
nepilnības. 

- Šī bija viena nepilnība, 
kādas bija citas? 

I. G.: - Sesijas laikā, ja bija 
ieskaite, tika likta atzīme 6, ja ie
skaites nebija - lika 0, un ieskai
te, piemēram, bija fizkultūrā. 
Pie mums neņēma vērā sesijas 
pagarinājumu. Ja cilvēks eksā
mena laikā tiešām bija slims, 
viņam "aizgāja" nullīte... 

- Un kā ir Latvijas Univer
sitātē? 

J. S.: - Ja ir parādi, tad auto
mātiski ir jāmaksā. 

-Tad iznāk, ka, ja studen
tam ir pagarinājums, piemē
ram, slimības dēļ, tas viņam 
skaitās kā parāds. 

J. S.: - Slimības dēļ var 
anulēt reģistrāciju konkrētajā 
semestri vai ari piešķirt akadē
misko. Ar dekāna lēmumu 
principā var kaut kādā veidā pa
teikt ka šis cilvēks rotācijā ne
piedalās. 

- Kas LU izvirzīja ideju 
par rotāciju? 

J. R: - No mūsu Studentu 
padomes nāca ideja bet tas bija 
tikai idejas līmenī. 

J. S.: - Ir vēl viens pluss. Es 
gribu teikt ka rotācija nedaudz 
operativāk sakārto datu bāzi. 

- Taču, ja pēc rotācijas ie
viešanas ir kāda kļūda, to 
likvidēt ir daudz grūtāk... 

J. S.: - Kādu kļūdu jūs do
mājat? 

- Piemēram, kad stu
dents reģistrējas uz kādu 
kursu atsevišķi un lietvedis 
kļūdas pēc piereģistrē pavi
sam citu personu - citu stu
dentu ar identisku uzvārdu. 

J. S.: - Kļūdīties var visi, bet 
tad ir algoritmi, kā var kļūdu la
bot Pirmkārt lietvedim pašam 
ir jāpārbauda 

- Skaidrs. Kā šāda kļūda 

Rotācija 
tiek labota? 

J. S.: - Lietvedis pats to var 
izlabot Ja kļūda atklājas pēc ro
tācijas... Bija šāds gadījums. 
Studente 26. jūnijā bija nokārto
jusi eksāmenu. Pārējā grupa šo 
eksāmenu bija kārtojusi daudz 
agrāk, un pasniedzēja šis stu
dentes atzīmi bija ielikusi tajā 
pašā protokolā. Līdz ar to lietve
dis tajā pašā protokolā nebija šo 
atzīmi ievadījis. Pārrēķinājām 
viņai vidējo atzīmi un pieņē
mām lēmumu, ka viņa tiek 
budžetā papildus, pārējie ne
mainās. 

- Tiek radīta papildu 
budžeta vieta? 

J. S.: - Jā, principā tas tā 
tiek darīts, bet īstenībā mums 
budžeta vietas rotācijas kārtībā 
paliek brīvas. 

- Budžeta vietas paliek 
brīvas? 

J. S.: - Kopā - jā. Manuprāt 
vēsturniekos ir tādi gadījumi, 
ka parādnieku ir tik daudz, ka 
pirmajā rotācijas kārtā budžeta 
vietu ir vairāk nekā studentu, 
kuri būtu tiesīgi tās aizpildīt 
Rotācijas kārtība neparedz, ka 
šīs vietas no otrās kārtas varētu 
pārlikt uz pirmo, tāpēc paliek 
brīvas, neaizņemtas budžeta 
vietas. 

- Tad jau tas ir šīs 
sistēmas mīnuss. 

J. S.: - Ja students gadu nav 
mācījies un viņam ir parāds, vai 
tas ir mīnuss sistēmā? 

- Nē, mīnuss, es uzskatu, 
ir tāds, ka ir valsts iedalīti 
budžeta līdzekļi, par kuriem 
students varētu mācīties, bet 
tie netiek izmantoti. Ja mak
sas students labi mācās, 
kāpēc gan viņš nevarētu šīs 
brīvās vietas pelnīti aizņemt? 

J. S.: - Var. Pēc tam tās var 
aizpildīt Tās jau nav garantētas 
tikai pirmajam kursam vien. 
Fakultātē Senāts ir apstiprinājis 
budžeta vietas, un fakultātes 
dome var izskatīt priekšliku
mus par to, vai studentu var 
pārcelt Ari pirms rotācijas stu
dentus pārcēla no maksas 
budžetā, un no budžeta maksas 
grupā. Šī kārtība jau nav atcel
ta Šajā konkrētajā gadījumā tas 
nenotika tāpēc, ka studentiem 
bija lieli parādi. 

- Vai ir notikusi kāda at
sevišķa darbinieku apmācī
ba saistībā ar rotāciju? 

J. S.: - Ne visiem, bet 
sistēmas lietotājiem. 

- Kā jūs vērtējat šīgada 
rotācijas norisi LU? 

J. R: - Ļoti pozitīvi. Kad 
mēs sākām informācijas akciju, 
ievācām ļoti daudz jautājumu, 
kurus ari apkopojām. Nebiju ie
domājies, ka viss noritēs tik 
gludi un perfekti kā šogad. Ma
nuprāt, ja pirmo gadu rotācija 
noritēja tik labi, nākošgad būs 
vēl labāk, un trešajā gadā tā būs 
atstrādāta līdz sīkumiem. 

Mūsu informācijas akciju 
dienas bija ļoti labi apmeklētas, 
un bija ļoti daudz jautājumu. 
Ķē-rām tā saucamās blusas, 
kad studenti uzdod jautājumu, 
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kas nebija pa
redzēts. Mēs tās 
apkopojām un 
nodevām rekto
ram. Manuprāt 
šī akcija noritēja 
ļoti veik-smīgi. 

Vairāk ir tikuši 
no maksas bu
džetā, nevis otrādi. 

J. S.: - Kopā ro
tācijas iespaidā 304 
studenti pārgājuši 
no budžeta mak
sas grupā un 3 5 8 -
no maksas grupas 
budžetā, bet vēl 
221 budžetnieks ir 
parādnieks. 

- Kādas bija galvenās ar 
rotāciju saistītās problēmas? 

J. S.: - Es domāju, ka bija 
nedaudz problēmu ar ter
miņiem - tos mums ir jāpārdo
mā. Joprojām par problēmu uz
skatu ari kredītu piešķiršanas 
procedūru. 

- Kā vajadzētu rīkoties 
nākotnē? 

J. S.: - Nākamajā gadā 
rotēs jau divi kursi. Ari uzņem
šana acīmredzot aizvirzās aiz
vien vairāk uz augustu. Diem
žēl ar esošo darbinieku skaitu 
mēs nenodrošinām to, ka varē
tu intensīvi strādāt gan jūlijā, 
gan augustā. Un es noteikti zi
nu, ka būs kāds, kurš noteiktā 
dienā gribēs kaut ko izdarīt bet 
neviena nebūs uz vietas. 

- Tātad viena problēma 
varētu būt termiņi. 

J. S.: - Termiņi un kreditē
šana jo Universitāte ir ieinte
resēta lai tad, kad students sāk 
studijas, par viņu jau būtu sa
maksāts. 

- Kas ir galvenās perso
nas un institūcijas, kuras ir 
tieša veidā saistītas ar rotāci
jas īstenošanu LU? 

J. R: - Lietvedis, kurš ieva 
da datus. Tad dekāns - ja ir ape
lācija vai kāda nesaprašanās. 
Nākamā ļoti atbildīgā persona 
ir LUIS datu sistēmas adminis
trators, kā ari mācību prorek
tors. Un vēl - pirmais ķēdes 
posms tajā visā ir students, jo, 
kā zināms, viņam ir sava paro
le, lai iekļūtu LUIS a un pirms 
rotācijas dienas, kad tiek no
spiesta šī poga ieietu savā failā 
un visu pārbaudītu. 

- Ļoti lielai daļai studentu 
nav pieejams internets, un 
ne jau vienmēr viņi var pa
skatīties savas atzīmes. Bez 
tam ir tāda problēma, ka no 
ārpuses šai informācijai 
dažreiz nevar piekļūt 

J. R: - T a m es nepiekritu. 
J. S.: - Es ari tam ne

piekritu. No kurienes - "no ār
puses?" 

- No LU datorklasēm 
LUIS sistēmā var tikt 
vienmēr, bet no citurienes 
tas dažreiz neizdodas. 

J. R: - Ir uzliktas vairākas 
aizsardzības. Es pats to lietoju 
komandējumos. Ir gadījumi, 
kad tiek mēģināts pieslēgties 
un darit to, ko nevajag. Principā 
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pieslēgties var. 
J. S.:  Tam es nepavisam 

negribētu piekrist ka nav laika 
vai vietas, jo, piemēram, pača-
tot un sūtīt e-pastus iespējas ir. 

- Cilvēks, kurš dzīvo, 
piemēram, Grobiņā - tur da
toru nav tik daudz, lai viņš 
čatotu un darītu vēl kaut ko. 
Un ne jau katram mājās ir 
dators. 

J. P.:-Datorklase? 
- Pavasaru? 
J. R: - Sesijas laikā. 
J. S.: - Nokārto eksāmenu 

un pēc sesijas paskatās, vai liet
vedis ir ievadījis atzīmi. 

- Kamēr tās atzīmes parā
dās, students jau ir aizbrau
cis mājās. 

J. R: - Tā ir nianse, bet kas 
neattiecas uz lietu, jo tikpat labi 
students var ari nepamanīt ka 
ir izrotējis vai ka te studē. 

J. S . : - Viņš ari nepamana 
ka ir atskaitīts (mums ir gadīju
mi) un mācās gadu ilgāk 

J. R: - Nav tā, ka Universi
tātei ir tikai pienākumi. Kā zi
nāms, studenti ir Universitātes 
personāls. Ari man kā studen
tam ir pienākums, un es ar to 
rēķinos. Mans pienākums, m a 
na atbildība ir pasekot tam līdzi. 
Banāls salīdzinājums - jūs 
vienmēr pārbaudāt cik saņe
mat algā, kāpēc gan nepār
baudīt kāda atzīme ir ielikta? 

Es neuzskatu, ka tas ir argu
ments. 

Mācību gada sākumā Liela 
jā aulā bija tikšanās ar pirmkur
sniekiem, kur informēja tieši 
par šiem jautājumiem. Visi zina 
- gan pagājušā gada gan šāga
da pirmkursnieki - ka viņiem ir 
pieeja LUIS datu sistēmai un 
bur esošie dati ir jāpārbauda 
Šeit nav vidusskola mēs ne
skriesim katram pakaļ un ne
norādīsim, kur jāiet 

Paldies par atsaucību disku
sijas dalībniekiem! 
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neiz bija 

Par ko debatēja un satraucās "Students" 
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Man priekšā "Universitātes 
Avizes"priekšteča - laikraksta 
"Students" - komplekti. Šī iz
devuma 1. numurs iznāca 
1922. gada 25. septembri -
kādu laiku pēc tam, kad dar
bu uzsāka Universitāte. 

Jau sākot ar pirmajiem nu
muriem, "Students" katrā nu
murā plaši informēja par STU
DENTU DZĪVI ĀRZEMĒS. 
Aizvien biežāk parādījās mate
riāli par docētāju un studentu 
ārzemju komandējumiem vai 
tūrisma braucieniem. 1922. ga
da 6. decembra numurā saistoši 
stāstīts par Gruzijas studentu 
viesošanos Rīgā un komunistu 
okupāciju šajā zemē. Uzzinām 
par Krievijas augstskolu ideo 
loģizāciju un nabadzību, kādā 
tur dzīvo studenti, ari to, kā pie
pelnās turku studenti. 1929. ga
da 10. decembri rakstīts par stu
dentu nemieriem Eiropā, biju
šas pat fiziskas sadursmes. 

Lai propagandētu Latviju, 
"Students" reizumis visu numu
ru vai atsevišķus rakstus iespie
da svešvalodās. Piemēram, 
1934. gada 28. aprīļa numurs 
angļu valodā ar Kārļa Ulmaņa 
ievadu veltīts Latvijas sasniegu
miem. 

Studentiem raksturīga ten
dence biedroties dažādās OR
GANIZĀCIJĀS. Avīze bieži 
rakstīja par korporāciju aktivi
tātēm. Mazāk zināmas bija t s. 
novadniecības - vienas dzimtās 
vietas studentu biedrošanās, 
taču veidojās ari tās. Par studen
tu organizācijām ārzemēs 
stāsuts, akcentējot pozitīvo pie
redzi, īpaši daudz informēts par 
Studentu padomes darbu. Tu
vojoties Studentu padomes 
vēlēšanām, izdevums publicēja 
gan sarakstus, gan program
mas. Sniegta plaša informācija 
par šo organizāciju rīkotajiem 
akadēmiskajiem vakariem, par 
vērtīgām tradīcijām - Studentu 
dienām. Atturības nedēļu 
(1929. gada 20. septembra nu
murā). 

Katrai organizācijai nepiecie
šams savs nams, un jau 1926. 
gadā sākās priekšdarbi, lai uz
būvētu Studentu namu. Par šo 
projektu vairākkārt rakstīja 
'Students", taču nesaskaņu dēļ 
namu neuzcēla. 

Katrā numurā pietiekami 
daudz vietas ierādīts STUDEN
TU IKDIENAI. Piemēram, 

1922. gada 1. numurā ievietots 
materiāls par to, ka vajadzētu at
jaunot studentu lasītavu. Kāda 
studente savukārt satraucas, ka 
ne uz visām Nacionālās operas 
izrādēm ir iegādājamas lētās 
biļetes. Rakstīts par palīdzību 
trūcīgajiem studentiem, kas 
saņemta no Kanādas. Latvijas 
Kultūras fonda pabalstus no
lemts piešķirt trūcīgajiem Lat
gales studentiem 1932. gada 
22. oktobri publicēta fotorepor
tāža, kā studenti uz Brīvdabas 
muzeju no Kurzemes pārvedu
ši un uzstādījuši klētiņu. 

1. numurā ar prieku ziņots, 
ka Filoloģijas un filozofijas fa
kultātē "... visiem rakstiem, kuri 
tiek iesniegti fakultātē, jābūt 
rakstītiem pareizā jaunā orto
grāfijā, pretējā gadījumā tos at
stās bez ievērības". Informēts 
par jauna zobārstniecības kabi
neta izveidi. Laikā, kad daudzi 
dzīvoja trūkumā, no Lundas 
(Zviedrijā) saņemti 38 750 rubļi, 
kurus Studentu Palīdzības ko
miteja nodošot virtuvei lētāku 
pusdienu izsniegšanai trūcīga
jiem studentiem. Studentu vir
tuve atrodas nepiemērotās tel
pās, satraucās "Students". Sa
vukārt 1929. gada 8. novembri 
pausts sašutums, ka studentu 
vidū tomēr nerimstas uzdzīve, 
putinot gan pašu buršu, gan 
vinu vecāku dzīvi. Par ikdienu 
reizumis rakstīts humoristiski 
vai satīriski. Kurioza ziņa: kādā 
lekcijā esot apgalvots, ka pērko
na negaiss Meksikā plosījies ... 
424 dienas gadā. Un roku bučo 
šana ari neesot laba, domā kāds 
autors, jo... nehigieniska Vēl 
kāds kuriozs -1925. gada 6. feb
ruāri kāds esot pareģojis... pas
tardienu. Redakcija ziņu uz
skatījusi par nopietna raksta 
vērtu, aicinot neticēt šarlatā
niem. 

IZCILU PERSONĪBU atai
nojumam "Students" pievērsās 
ikvienā numurā. Ari viņu aizie
šanai mūžībā. Piemēram, 1922. 
gada 3. numurā - publikācija 
"Miris un vakar zemes klēpī 
guldīts Jurjānu Andrejs". 1923. 
gada 17. janvāri publicēta apce
re par Rūdolfu Blaumani. Popu
lāri tolaik bijuši rakstnieku va
kari ar slavenu autoru un aktie
ru piedalīšanos. Jubilejas raksti 
veltīti K. Ulmanim sešdesrnit-
gadē, profesoram Dr. K. Balo
dim 25 gadu zinātniskā darba 

atcerē. Šai rakstu noškirai pie 
der 1938. gada 15. februāra 
publikācija par Zentu Mauriņu, 
kura ar darbu par Fr. Bārdas pa
saules uzskatu aizstāvējusi dok
tora disertāciju. Noticis pulk
veža Brieža pieminas vakars. 
Pēc 13 gadiem J. Poruks pār
vests uz Rīgu un uznests vis
augstākajā kalnā Meža kapos, 
informē "Students". Ar interesi 
lasāmas apceres par latviešu un 
cittautu kultūras diženajiem. 

1932. gada 17. decembri rak
stā "Apvārdības" vēstīts, ka pēc 
dažām dienām iznāks beidza
mā - piecdesmit piektā - K. 
Mīlenbaha un J. Endzelīna Lat
viešu valodas vārdnīcas bur
tnīca. Savukārt 1933. gada 3. 
marta numurā redakcija sveica 
profesoru J. Endzelīnu 60. 
dzimšanas dienā. 

"Students" allaž ar plašiem 
rakstiem atzīmēja valsts un sa
vas augstskolas jubilejas, neaiz
mirstot ari pats savus darba 
svētkus. 1939. gada 10. oktobri 
publicēts plašs K. Kundziņa 
raksts "Kā cēlās mūsu Universi
tāte". 

Laikrakstam pieņemoties 
varēšanā, tajā arvien nozīmīgā
ku vietu ieņēma PROBLEM-
RAKSTI. īpaša loma ierādīta tā 
saucamajiem mūžīgajiem tema
tiem - rakstiem par pasaules filo
zofijas jaunākajiem virzieniem. 
Nozīmīgas ir profesora Vasilija 
Sinaiska trīsdesmitajos gados 
rakstītās apceres: "Kam mums 
jābūt, lai mēs būtu cilvēki", 
'Vīrietis un sieviete kā cilvēka 
dzīves problēma", "Dzīvība, nā
ve un mīla". Izcilāko autoru 
vidū dzejnieks un publicists 
Leonīds Breikšs. Piemēram, 
1937. gada 30. novembri pub
licēta apcere "Mūsu tautas psi
hiskā jeb garīgā organizēšana", 
bet 1939. gada 15. maijā - publi
kācija "Jaunā laikmeta dvēsele". 

"Students" daudz rakstīja 
par attiecībām starp latviešiem 
un nelatviešiem, ari starp 
dažādu tautību LU studentiem, 
allaž iestājoties par latviešu valo
das tiesībām mūsu tēvzemē. 
1922. gada 9. numurā aizsākta 
tēma par vācu studentu igno
ranci pret latviskumu, latviešu 
valodu. Vācu studentu korporā
cijas atteikušās lietot latviešu va
lodu konventa sēdēs. Kad lat
vieši ar to nav bijuši mierā, vā
cieši aizgājuši no prezidiju kon

venta. Dažās publikācijās 
pausts sašutums, ka LU ir pā
rāk liels nelatviešu īpatsvars. Se
ko skaidrojošs raksts, ka daudzi 
gados jauni latvieši gājuši bojā 
brīvības cīņās, ka sliktāks nekā, 
piemēram, ebrejiem vai vācie
šiem ir latviešu materiālais stā
voklis, kas mazina iespējas sko
loties. Šo objektīvo apstākļu dēļ 
radusies disproporcija. "Stu
dents" satraucās par kreiso 
ekstrēmistu - komunistu - ideju 
izplatību augstskolā. Kāda stu
dente par piederību slepenai 
komunistu organizācijai pat ap
cietināta un nodota proku
ratūras rīcībā. Lietuvas univer
sitātes studenti - sociālisti, ku
rus par demonstrācijām izslē
dza no augstskolas, atstājuši sa
vu valsti, lai turpinātu studijas 
Prāgā un Vīnē, zino "Students". 
Virkni rakstu publicējis nacio
nāli domājošs autors un dievtu-
ris Brastiņu Ernests. Piemē
ram, 1931. gada 6. martā la
sāms viņa folklorā balstītais 
raksts "Izsmelsim Daugavu!". 
1922. gada 13. decembri Ha
ralds Eldgasts rakstīja par situā
ciju, kad latvieši kā nācija tikai 
veidojas. Tēma turpināta 1929. 
gada 11. oktobri - rakstā 'Vai 
mūsu nācijas sajūta ir stabila?". 

Vairākas publikācijas veltītas 
Latvijā aktuālajai inteliģento 
bezdarbnieku problēmai. Kādēļ 
viņi vispār radušies kara iz
postītā zemē, kurā netrūkst ko 
darīt? Jābūt taču piedāvāju
miem, apmaksātām darba vie
tām! 

Jau kopš 1923. gada 28. feb
ruāra numura "Students" regu
lāri rakstīja par sieviešu diskri
mināciju darba tirgū, tās cēloni 
saskatot novecojušajā uzskatā 
par sievieti tikai kā baudas ob
jektu. Savukārt 1925. gada 26. 
novembri sekoja pretraksts 
"Modernās sievietes tiesāša
na". Argumentēts un līdzsva
rots bija Annas Ķēniņas raksts 
"Kādi vārdi izglītotām sie
vietēm" 1931. gada 21. martā. 

Tālaika skarbo realitāti at
spoguļoja raksti par tuberkulozi 
studentu vidū, par bīstamo plai
su starp pilsētu un laukiem. 

"Students" publicēja sava lai
ka slavenāko latviešu filozofu at
ziņas, piemēram, R Dāles lekci
ju "Filozofija un reliģija", profe
sora KKundziņa pārdomas 
"Ko varam prasīt no mūsu stu

dentiem". 
Izlasīšanas vērti ari mūsdie

nās ir problēmraksti par sa
režģītām psiholoģijas problē
mām: pašnāvību cēloņiem, 
mūs-laiku garīgā paguruma 
cēloņiem: "... šī dzīvība un stei
ga, diemžēl, nepieder garīgajai 
dzīvei. Mūslaiku drudžainā 
dzīve ir mūsu materiālā un ju
tekliskā dzīve, kam ar garu nav 
nekā kopēja" 1930. gada 20. 
martā publicēts raksts "Inte
liģence un pusinteliģence mūsu 
valsts dzīvē", kurā sacīts: "Mū
su valsts izskatās tāda sasteigta 
- birokrātiskās iestādes strādā 
gausi un slikti, klibo likumdoša 
n a vai katrā valdībā atgadās pa 
ministram aiz pārpratuma" Kā 
šodien rakstīts. 

Nacionālā laikraksta attiek
sme pret KUlmaņa apvērsumu 
1934. gada 15. maijā bija visno
taļ pozitīval934. gada 21. aprīlī 
publicēts ievadraksts "Par ap
vērsumu", kā ari E. Virzas tēlo
jums "Vadonim". 1938. gada 28. 
janvāri laikraksts atskatījās uz 
Draudzīgā aicinājuma trešo 
gadskārtu. 

1938. gada 16. novembri sa 
karā ar Latvijas 20. gadskārtu 
sākās rakstu sērija "Latvijas tau
tas spēku koncentrācija", kas 
turpinājās vairākos numuros ar 
materiāliem: "Politiski vienota 
tauta", "Latvietis ražīgā būv
niecības darbā", "Par latviešu 
dabas zinātnieku sasniegu
miem", "Ražošanas racionalizā
cija". 1939. gada 1. aprīlī iespies
ta pazīstamā publicista A Kro-
dera apcere "Latvija ir nacionāla 
valsts", bet 1939. gada 18. no 
vembri - viņa apcere "Solīda 
risms". 

Un vispēdīgi - 1940. GADS. 
3. februāra numurā redakcija 
atskatījās uz KUlmaņa 40 dar
ba gadiem Latvijā, bet 15. martā 
ziņoja ka miris viens no mūsu 
izcilākajiem talantiem Edvarts 
Virza 15. aprīlī Kurts Fridrih-
sons publicēja atmiņas "Manas 
stundas ar Andrē Zidu". Tajā pa 
šā numurā kā teātra kritiķis re-
prezentējās vēlāk slavenais 
režisors Oļģerts Kroders ar ap
ceri par Fr. Sillera "Dona Kiho-
ta" uzvedumu Nacionālajā 
teātri. "Studenta" pēdējais nu
murs iznāca 10. maijā 

VUA AP1NĪTE 

AreBItektura* fakultale. .tudenti an 
mācību *prki kartupe|u nevakianaa 
talkā Kuntaāaa 

kuri &an vairāk kā Juina brdli. — 

llana? 
Kod runājam 

mam — vēsturei 

' dūmojam 
kad runājam — partija. 

7 oktobri s ika darboties LVU 
studentu ēdnīca Raiņa bulv. It. Te 
Ik dienas patīkami iekārtotās telpas 
studenti var labi ua leti paēst 

Jauna ēdnīca apgādāta ar pirm
šķirīgu padomju virtuves Iekārti — 
modernu trauku mazgāšanas Ierīci, 

skapjiem u t t 

A I K I l : Juridiskās tak. V k u s a 
studente I. Clganova mācību no
darbībās. U z n e s t a b i l a 

p a r a d u jūrā. 
p los ta a k a d ē m i s k o 

Ļeņins. 

Lektora runa pārak lai — 
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par otras dzīvi tikpat maz ka par Labāk iajai piezīmei 
dzīvība uz Marsa Kailus vīrus Iezīmēs. 
(No debatēm LVU komjaunatnes 
organizācijas X k o n f e r e n c ē ) 
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jauni profesori 

Ideāls - strādāt aiz 
pavērtām durvīm 

Saruna par socioloģiju, tas 
kontekstu zinātņu vidē 
mūsdienās, atklājumiem un 
prioritātēm ar Sociālo zinātņu 
fakultātes profesoru TĀLI 
T1SENKOPFU. 

- Kāds ir ceļš līdz profeso
ra statusam Latvijas Universi
tātē? 

- Profesorus Universitātē 
ievēl zinātņu nozaru profesoru 
padomes. Tā kā socioloģijai vēl 
nav savas profesoru padomes, 
tad mani ievēlēja ekonomikas 
profesoru padome. 

- Kāda ir konkurence? 
- ASV ir ļoti liela konkurence, 

kandidātu skaits uz vienu profe
sora vietu sniedzas simtos. Ari 
Vācijas universitātēs konkuren
ce ir liela, kandidātu skaits snie
dzas desmitos, ziemeļvalstu uni
versitātēs ir vidēja konkurence 
-līdz desmit kandidātu. Latvijā 
parasti nav nekādas konkuren
ces, kandidāts lielākoties ir 
viens vairāku iemeslu dēļ. Latvi
jā zinātnes lauks ir diezgan iero
bežots, zinātnieku skaits katrā 
nozarē ir neliels. Tie, kuri darbo
jas zinātnē, nojauš situāciju un 
izredzes. Visi jau saprot kurai 
personai izsludinātā vieta domā
ta. Tomēr tas nenozīmē, ka 
līmenis ir zems. Vērtēšanā tiek 
ņemtas vērā zinātniskās publi
kācijas, līdzšinējās akadēmiskās 
darbības kvalitāte, pedagoģis
kais darbs ar studentiem, orga
nizatoriskais darbs un dalība 
dažādās padomēs un komisijās. 

- Kādas jaunas iespējas 
jums dod profesora amats? 

- No formālā viedokļa profe
sors ir augstākais akadēmiskais 
nosaukums Universitātē. Pēc 

litiju studentiem n Izsniedz saplēstu teļu 

būtības tas nozīmē, ka nepiecie
šams pārskatīt līdzšinējā darba 
stilu, režīmu, kvalitāti. Profeso
ram jāizvirza sev jauni, kvalitatī
vi, augstāki uzdevumi. Saskaņā 
ar Universitātes Satversmi pro
fesoriem ir tiesības un pienā
kums strādāt ar doktorandēm. 
Viņiem jādomā ari par nozares 
stratēģiju Universitātē, par to, kā 
socioloģija attīstīsies tālāk 

Ieguvumi ir akadēmiskā sta
tusa un akadēmiskās brīvības 
augstāka institucionalizācija 
Akadēmiskā brīvība ir svarīga, 
tā sasaucas ar tādām būtiskām 
lietām kā zinātnisko pētījumu 
kvalitāte un nozares stratēģija 
Rektors akadēmiskā gada ie
vadrunā atzīmēja iekšējās at
bildības nozīmību akadēmiskās 
brīvības ietvaros. Iekšējam kva
litātes kontroles mehānismam 
ir jānotur Universitāti uz kvalitā
tes sliedēm Pašnovērtējumā ir 
vairākas svarīgas lietas, kurām 
jāpievērš uzmanība piemēram, 
pasniedzēju lcvalifikācija stu
dentu sekmes, radošā sa
darbība ar studentiem Attiecībā 
uz mācībspēkiem un profeso
riem svarīgi novērtēšanas as
pekti ir zinātnisko publikāciju 
skaits un to līmenis, proti, izde
vumu reputācija starptautiskā 
mērogā. 

- Vai dalu sava laika veltāt 
ari pasniedzēja darbam? 

- Jā, bet mazāko dalu. Profe
soram vienlaicīgi strādāt par zi
nātnieku un pasniedzēju (ko 
dažkārt sauc ari par telpas pie
runāšanu) ir diezgan grūti. Šīs 
lomas, manuprāt ir gandrīz ne
savienojamas. Bet varbūt es 
maldos. Mana pārliecība ir tāda 
ka profesora dzīvē zinātniskā 
pētniecība ir prioritāra Tomēr 
nākas iet ari auditorijās un lasīt 
lekcijas. Šī pretruna nav atrisinā
ta nekur pasaulē - ikviens profe
sors, manuprāt gribētu strādāt 
aiz slēgtām vai tikai viegli 
pavērtām durvīm. Tas ir ari 
mans ideāls. Rietumu universi
tātēs profesoriem jālasa mazāk 
lekciju nekā Latvijā. Taču ar to 
es nedomāju, ka profesoram va 
jadzētu izvairīties no publisku
ma Gluži otrādi, viņam ir 
mērķtiecīgi jāuzrunā plašāka sa 
biedrība jāietekmē intelektuā
lais un politiskais klimats. Taču 
vienkārša auditoriju apskaņoša 

na izmantojot savas balss saites, 
nebūtu labākais risinājums. 

- Kas jums ir īpaši 
nozīmīgs jūsu zinātniskajā 
darbā? 

- Zinātnē man patik "lauka 
darbs" - praktiskā pētniecība 
Socioloģijā tās ir lielākoties in
tervijas, novērojumi, tikšanās, 
aptaujas. Vēl mani saista rezultā
tu apkopošana izskaidrošana 
un analīzes rakstīšana tā var 
iegūt gan zinātniska raksta for
mu ar sausu valodu, gan socio
loģiskas esejas veidu ar tēlainu 
valodu. Mani saista, ja pētījums 
"uzrunā" svarīgu sociālu 
problēmu, kuras noskaidrošanā 
un risināšanā ir ieinteresētas 
konkrētas institūcijas, ari dāsna 
samaksa Ir būtiski, lai pētījuma 
rezultāti atstātu iespaidu uz s a 
biedrību. Man patīk pētīšanas 
process un tā sociālā pieprasīju
ma aspekts. 

- Vai jums ir būtisku lai 
jūsu darbiem būtu auditorija, 
lasītājs? 

- Jā, man tas ir svarīgi Pro
tams, ir pētnieki, kuri "raksta 
atvilktnei" un neinteresējas par 
to, lai viņu radītie teksti būtu 
prasmīgi un saprotami uz
rakstīti. Es cenšos, lai manis 
rakstītais būtu labā valodā, s a 
protams un atstātu iespaidu. 

- Vai pēdējā laikā jums ir 
bijuši kādi socioloģiska rak
stura atklājumi? 

- Jā. Kādā projektā gatavoju 
rakstu par publisko atbildību 
Latvijas jaunajā demokrātijā. 
Mana pieeja bija diezgan robus
tā - definēju, ka publiskā at
bildība ir atbildīgas attiecības 
starp politiķiem un vēlētājiem. 
Iznāca, ka atbildība pastāv it kā 
starp diviem poliem, ka tās jēga 
būtu rūpēties par kopēja labuma 
ideju, lai politika apmierinātu 
daudzu cilvēku mērķus. Vērtīgs 
atklājums bija kāda kolēģa ko
mentārs - par kādu kopīgu labu
mu var runāt mūsu sadrumsta
lotajā, sašķeltajā sabiedrībā, kur 
katrs cenšas pēc saviem 
mērķiem un kur uzmācīga ru
nāšana par publisku labumu lie
kas aizdomīga pat bīstama Šajā 
diskusijā par politikas nozīmi es 
biju pārspīlējis kopējo vērtību 
ideju un divpusējas attiecības. 
Tagad es to definētu savādāk -
publiskā atbildība ir daudzpusē-
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jas atbildības un atskaitīšanās at
tiecības un procedūras starp vi
siem sabiedriskās dzīves un po
litiskā procesa dalībniekiem 

 Vai jūsu pētījumi aptver 
tikai Latviju? 

 Tie ietver gan tikai Latvijas 
problemātiku, gan Latvijas prob
lemātiku Eiropas Savienības 
kontekstā. Ikviens mans pro
jekts, kas ir Latvijas Zinātnes pa
domes finansēts, sasaucas ari ar 
maniem starptautiskajiem pro
jektiem Zinātniskā problemāti
ka un tematiskā diena kārtība 
socioloģijā faktiski ir internacio-
nalizēta Atšķirības ir tikai pro
jektu finansēšanas avotos. Ir 
projekti, ko finansē nacionāli 
fondi, piemēram Latvijas Zināt
nes padome vai ministrijas, 
pasūtot lietišķus socioloģiskus 
pētījumus. Ir citi projekti, kurus 
finansē starptautiskas organizā
cijas, piemēram, Eiropas Sa 
vienības 5. Ietvara programma 
Ziemeļvalstu pētniecības fondi 
utt Šajos projektos vienmēr ir 
vairākas dalībvalstis. 

- Kāda šobrīd ir socioloģis
kā problemātika? 

- Tā ir līdzīga kā citur p a 
saulē - runā par atstumtibu, s a 
biedrības fragmentāciju, nepie
ciešamību integrēt sabiedrību, 
par politiskām iespējām, kā to 
darīt Tiek veidotas teorijas par 
mūsdienu sabiedrību, tehno
loģijas pieaugošo ietekmi uz 
cilvēku dzīvi, globalizāciju. Šīs 
teorijas arvien vairāk ietver do
mu par politiskiem risināju
miem. Ir ari detalizētākas zināt
niskās programmas un projek
ti, piemēram, par vides aiz
sardzību, cilvēkresursu attīstī
šanu, zināšanām un inovāciju, 
darba tirgu utt 

- Kāda ir socioloģijas vieta 
zinātnes kontekstā Latvijā? 

- Universitāte ir kā milzīga 
mašīna te pārstāvētas visas zi
nātņu nozares. Iekšēji socioloģi
ja Latvijā jau ir institucionalizēju-

sies, pietie
kami labi "nostājusies uz kā
jām". Kā pierādījumu varētu 
minēt daudzos valdības un 
starptautisko organizāciju 
pasūtītos pētījumus, kurus so
ciologi veikuši saistībā ar 
dažādām politiskajām refor
mām izglītības, veselības, lauku 
attīstibas, uzņēmējdarbības un 
citās jomās. Socioloģija ir visai 
pieprasīta tā labi atrod savu vie
tu kopējā pētnieciskajā un poli
tiskajā mašinērijā. Tomēr zināt
nes ansamblī socioloģija vēl nav 
pietiekami nostiprinājusies, pie
tiekami atzīta no 'Veco zinātņu" 
puses. Zinātņu savstarpējā mijie
darbe ir dinamiska Nevarētu 
ari teikt ka kāds mūs īpaši 
"zāģētu", Universitātes vadība 
mūs atbalsta 

Eiropas zinātnē tuvākajai nā
kotnei kopumā ir definētas sep
tiņas pētnieciskās prioritātes -
biotehnoloģija kosmosa pētnie
cība un citas. Vieta šo prioritāšu 
sarakstā atvēlēta ari sociālajām 
zinātnēm pārvaldības un demo
krātijas jautājumu izpētē. Tomēr 
būtiski ir saprast ka zinātnē 
mākslīgi uzspiestas prioritātes 
var nedarboties. Viens no ma
niem pēdējā laika pārsteidzo
šiem socioloģiskiem atklāju
miem - dzīve ir diezgan laba kā
da tā ir. Piemēram, atbalstīt dok-
torantu pētījumus, viņu disertā
ciju rakstīšanu, sadarboties ar 
viņiem projektos, piedāvāt 
viņiem iespējas. Labāk ir piedā
vāt nevis utopiskus uzlaboju
mus, bet atbalstīt sekmīgus reā
los procesus. Reālistiska pieeja 
zinātnei ir daudz patīkamāka ari 
cilvēciskajā ziņa tā rada daudz 
mazāk korifliktu nekā utopiskā 
pieeja 

- Kas ir nākamā loģiskā 
pakāpe aiz profesora grāda? 

- Marasms... Piedodiet! 
(Smiekli.) 

ANDA LASE 

¿/A - 20 

UZAUGŠU 

IX, 2O0Z 

3>. mar fa 
VISI u z 

VĒLĒŠANĀM,! 

i r , b e t n a v v a i r s t ā d s . 
l u r u m s I z p l ū k ā t s . 

L i e l a j ā a u l a . 

6. III PA VENĒCIJU. 
GLEZNOTĀJS 1. HEPINS 

11. III PROLOGS 
13. III STARTS STRATOSFĒRA 

UZVARAS SMAILS. 
30 . III VIELAS NOSLĒPUMS. 

MARIS ČAKLAIS - Neklātie
ne, nodalās Israalliakas ipeelallu 
le* students 

Viens no daudzajiem Tiesību 
zinilnu specialitātes studentiem, 
kari jo» aktīvi studē starptautls 
kas tiesības. Ir V kursa students 
AIVARS FOGF.LS. Vispār, 
Valsts no tiesību zinātņu kated
rā pēdējos 14 gados sa
vus diplomdarbus vairāk neka 
2 5 ' . diplomandu Ir Izvēlējušies 
starptautiskajās tiesības par № 1 
aktuālam problēmām. 

Kopmītnēs dzīvojošie studenti, 
LPSR Augstākas Padomes 

un vietējo darbaļaužu deputātu 
padomju vēlēšanās balsojiet par 

komunistu un bezpartejisko 
bloka kandidātiem! 
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tādi e s a m 

Vidējais avīžnieks 
"Universitātes Avīzē" strādā 

un darbojas ~ 15 cilvēki. 
Viņu vidū ir gan redaktore, 
gan fotogrāfs, gan datorsa-
licējs, gan vairāki reportieri, 
tekstu ievadītajā un rediģē
tāja. Kas ir šie cilvēki? Kādi 
viņi izskatās? Ko dara blīva
jā laika? Ko ēd un par ko in
teresējas? 
Kāds izskatās vidējais avīž
nieks*? 

Vidējais avīžnieks jeb, parei
zāk gan sakot, avīžniece ir 
daiļā dzimuma pārstāve - 30 
gadus jauna, interesanta un ta
lantīga būtne. Neprecēta. Vīna 
ir 170 cm gara un sver 0,063* t 
jeb 63 kg. Apaļajā sejiņā zaigo 
divas ziB-zaji-pelēkas actiņas, 
starp kurām ir atrodams de
guns. Deguns kā jau deguns -
normālas izcelsmes, mazs un 
ziņkārīgs (ar divām nāsīm!). 
Kas attiecas uz vidējās avīžnie-
ces matu krāsu, tā ir visai 
mainīga Parasti viņas mati ir 
kādā no brūnajiem toņiem, 
taču jāatzīst, ka laiku pa laikam 
neizpaliek ari gaišās krāsas un 
dažreiz ir novērojama pat Latvi
jas linu pelēkā. Viņas kurpju 
izmērs ir apmēram apavu 
izmēra lielumā, un visbiežāk 
tas ir 38. Runājot par īpašām 
pazīmēm, noteikti jāpiemin tas, 
ka vidējā avīžniece ir garīgi ve
sela sabiedrības locekle, kā ari 
tas, ka viņai ir ne tikai tik bieži 
pieminētās dzimumzīmītes, 
bet ari neliela rēta kuras atra
šanās vietu šoreiz paturēšu 
noslēpumā 

Vidējā avīžniece ir ridzinie-
ce, L i., viņa dzīvo Rīgā Pēc 
tautības latviete, taču tālos sen
čos viņai ir ari kāds polis un 
igaunis. Vidējai avīžniecei ir 
augstākā izglītība Viņa zina 
angļu, krievu un vācu valodu 
un uzskata ka domā un runā 
latviski. Būtiski, ka vidējā 
avīžniece prot ari citu tautu va
lodas - tiesa gan, tās viņa p a 
gaidām vēl ir apguvusi tikai 
žestu līmeni 

Temperaments - 50% no 
vidējās avīžnieces atbilst tam, 
kas rakstīts par holēriķiem, bet 
otri 50% - tam, kas teikts par 
melanholiķiem. Apkopojot -
vidējā avīžniece, lai ari cik jocī
gi tas šķiet, ir melanholisks 
holēriķis! 

Vasarā uz darbu 
vidējā avīžniece pārvie
tojas, izmantojot velo
sipēdu jeb velo, bet zie
mā - ar sabiedrisko 
transportu. Viņas pro-
duktivākais darba laiks 
ir vakaros vai no rīta 
taču, ja ir nepiecie-
šamība un mobilais te
lefons, tad viņa var dar
boties 24h diennaktī 
OD-

Pulksteni vidēja 
avīžniece uzskatā par 
vajadzīgu, taču nēsā ne 
vienmēr, jo laimīga 
jiem jau laiku zināt ne
vajag, bet, kas attiecas 
uz datoru - tas, viņas
prāt, ir brīnišķīgs ver
ķis un tai pašā laikā 
kaut kas pavisam ienī
stams. Nu, ir jau mīļa 
tā dzelžu kaste, bet p a 
rasti tikai tad, kad ir va 
jadzīga tās palīdzība 

Patīkami, ka vidējā 
avīžniece diezgan bieži smai
d a un, kā atklājās pēdējos 
novērojumos, mīļiem un jau
kiem cilvēkiem labprāt bet ne
labvēļiem un skauģiem pēc 
principa "smaidi, tas ikvienu 
tracina"! 

Viņas mīļākā krāsa ir zilā 
un parasti vidējā avīžniece 
ģērbjas samēra neitrāli. Kā p a 
ti saka - galvenais, lai ir ērti! 
Tiesa šur tur viņu var redzēt 
ari kādā spilgtas krāsas krek
liņā vai klasiskā kostīmiņā bet 
tas taču nav nekas nosodāms!? 
Kas attiecas uz rotaslietām -
dažreiz valkā dažreiz ne. Kād
reiz auskariņus, kādreiz ķēdīti 
vai gredzenu. 

Ēdienu izvēlē vidējā avīžnie
ce ir visai konservatīva - viņai 
garšo saldējums un salāti, lab
prāt ēd augļus, rīsus un daudz, 
daudz saldumu. No dzērieniem 
topā ir visparastākais ūdens un 
tēja taču principā pieņemami ir 
ari sulas un kafija 

Vidējās avīžnieces muzikālā 
gaume ir ļoti plaša Varētu pat 
teikt, ka viņa klausās 95% no vi
sas mūzikas - "Depeche Mo
de", "BrainStorm", 'The Cu
re", T h e Prodigy" opermuzi-
ku u. c. - itin visu, kas skan labi. 

Šad tad viņa mēdz būt kaš
ķīga taču kaitīgākais no visiem 
viņas ieradumiem ir vēlme 
rītos ilgāk pagulēt un kavēt 

Šis ir vidējā avīžnieka portrets -
veidots, kombinējot 11 redakcijas 
darbinieku sejas elementus 

Kā vidējās avīžnieces īpašos 
talantus varētu minēt viņas 
rakstīt un zīmētprasrni, spēju 
baudīt mākslas netveramos 
fantāzijas lidojumus un māku 
vajadzības gadījumā pierunāt 
cilvēkus pat uz visneiedomāja 
mākajām lietām. Brīžiem šķiet, 
ka vina prot izjust - mūziku, do
mas, burtus un cilvēkus... Starp 
citu, vina ir ari visai praktiska -
ja ir no k ā prot gatavot dažādus 
ēdienus un dara to ļoti garšīgi! 

Pie vidējās avīžnieces vaļas
priekiem varētu pieskaitīt ri
teņbraukšanu, visdažādākā 
veida un ilguma ceļošanu, kā 
ari tādu ekskluzīvu hobiju kā 
nekānedarišanu. Līdz šim vidē
jā avīžniece ir apceļojusi 
gandrīz vai visas Eiropas val
stis, un interesanti, ka šad tad 
šie ceļojumi tiek īstenoti vai nu 
ar divriteni, vai ari stopojot.. 

* Vidējais avīžnieks ir 
cilvēks, kas patiesībā nepastāv, 
bet reprezentē visu "Universi
tātes Avīzes" kolektīvu. Vidē
jais avīžnieks, līdzīgi kā vidējais 
aritmētiskais, ir kaut kā vidē
jais, šajā gadījumā - "Universi
tātes Avīzes" darbinieku vidē
jais... 

ILZE PRŪSE 

^с^г^Л jfcitcŠ! кхЛкн^ tīti/« &ut«, 

О^амгГаа Petitu rut&či J<h**sk:i*«b*s-. 

"Kad es kustos, mans gars strada." 
Jmanuels Kants 

Sveicot "Universitātes Avīzi" 80. gadskārtā, vēlam līdzšinējo 
atvērtību jaunajam, možu sadarbības garu ar studentiem un pro
fesūru un ņemt vērā pārfrāzēto Imanuela Kanta teicienu: "Kad 
kustas "Universitātes Avīze", Latvijas Universitāte strādā"! 

ANDRIS 

»t louLmus 
APKOPOS MAŠĪNA 

NO EKSĀMENIEM 
NEVAJAG BAIDĪTIES!! 

- . " ' . . I r 

i»4 i i i i • i . » i : 
' V I S f . ' l k M , - I I I 

в 31 
«•M i . J I 

Lioz 1975. gada beigām visās 
PSKS augstākajās mācību iestā
des paredzēts Ieviest augstskolu 
automatizētās informācijas sistē
mu (AAIS). Tās izstrādāšanā 
iekļāvušies ari vairāki mūsu 
Universitātes pasniedzēji un 
Skaitļošanas centra darbinieki. 

17 НОЯБРЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СТУДЕНТОВ " И г 

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ ļ G a l d a m d a r b a j v ē t k u s ļ SkUtļoam мйи Utmtorija 

1? . •prttl art Universitāte* kolek 
a n piedalīsies Vissavienību 
Koaia\nlrtlska]A talkā, kas veltīta 
Ļcalna 106. d iW*t—t dienai. 
Vakar LVU partija* komitejai 
sede tika apstiprināta talkas orga 
oliacljas komialja. Tas prtek* 
sedeUji — Skalt|o*aaaa centra 
vecākais ataitataajOa tt drat r id 
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redaktores sleja 

"Rīta kafija būs!" 
"Ikvienā pasaules universi
tātē ir masu saziņas līdzekļi, 
kas nodrošina informācijas 
apmaiņu starp studējošo 
pasauli un ārpasauli. 
To, ka laikrakstam jābūt ari 
Latvijas Universitātē, 1922. 
gadā saprata ari tā pirmie 
redaktori - izdevēji Brants un 
Upesleja. 25. septembri avī
zes "Students" 1. numurs die
nasgaismu ierauga "Grot-
hus" drukōtavā, Vecpilsētas 
ielā 8. 

"Ap brīvu, neatkarīgu, aka
dēmisku domu un dzīvām, 
derīgām idejām "Students" 
grib pulcināt visus latviešu 
studējošos neatkarīgi no viņu 
ticības, uzskatu vai politiskās 
pārliecības, neatkarīgi no viņu 
piederības pie vienas vai otras 
studentu grupas vai organizā
cijas. Visus latviešu akadēmis
kās jaunatnes spēkus "Stu
dents" grib tuvināt savā starpā 
un aicināt kopējā darbā un 
draudzīgā apvienībā" - tā re
daktori rakstīja ievadrakstā. 
Sobridējā "Universitātes Avī
zes" redakcija šo ideju ir pārņē
musi un par savu mērķi iz
vēlējusies fiksēt laikmeta liecī
bas, runāt ar un par cilvēkiem 
šajā laikā un vietā. LU vēsturis
ko preses apskatu varat izlasīt 
šodienas numurā. Atgādināšu 
tikai "Universitātes Avīzes" lai
ka izjūtu. 

Piecdesmito gadu students 
Ilgonis Bērsons par savu lai
ku saka: "Bija jānes iekšēja 
pretruna starp patiesām jūtām, 
domām un oficiālo toni." 

Sešdesmito gadu redaktore 
Maiga Lejiete atzīst "Man 
patik. ka jūs esat ļoti studentis-
ki, esat spējīgi uz visādiem pek
stiņiem. Mūsu laikā jau tā nebi
ja, bijām nopietnāki. Protams, 
cilvēki ari var mainīt laiku, bet 
pārsvarā laiks tevi atbrīvo vai 
sasaista." 

Septiņdesmito gadu redak
tore Dzidra Sondore atceras, 
ka: "Ierobežojumi, par ko 
drīkst un nedrīkst rakstīt bija 
krietni. Partijas komiteja stin
gri sekoja tam, ko rakstām. 
Taču redakcijā vienmēr ir 
valdījusi gaiša noskaņa, lai ari 
grūto brīžu nav trūcis." 

Astoņdesmito gadu sākumā 
"Padomju Studenta" redakcijā 
nonāca redaktore Anita Mar
tin sone: "Prese, it sevišķi avī
zes, tajā laikā bija varas pakal
piņi. Vispirms mēs pakļāvā-
mies partijai, tad Universitātes 
rektoram. Avīzes izdošanai 
atvēlēja niecīgus līdzekļus, bet 
tomēr centos visu padarīt pēc 
iespējas mteresantāku un sav
dabīgāku." 

Astoņdesmito gadu beigu 
korespondents Ainis Saulītis 
uzskata, ka: "Laiks "Universitā
tes Avīzē" bija lieliska iespēja 
pastrādāt gan padomju laika 
žurnālistikā, gan pašiem radīt 
un izbaudīt visas pārrrjaiņas." 

Cilvēkiem ir dažādi tempe

ramenti, un, tā kā žurnālisti ari 
ir cilvēki, tad laika un taisnības 
izjūta var izpausties gan viņu 
darbā, gan cilvēciskajā rīcībā. 

Gribu citēt Baibas Tjarves 
atrasto informāciju no 1923. ga
da 7. marta "Studenta" numu
ra: "Vēl nedzirdētu huligānis
mu parādījis students Feld-
bergs, kas studentu tiesā notie
sāts par apmelošanu, par ko 
mēs jau ziņojām laikraksta pa
gājušajā numurā. Šis "progre-
sists" tā noskaities par šo pa
tiesību, ka 5. martā pīkst 12 
dienā ieradās redakcijā prasīt 
gandarījumu un pēc īsas izru
nāšanās sita Upeslejam pa gal
vu. Upesleja ar revolveri izvadī
ja šo subjektu pa durvīm lau
kā..." 

To, ka veļamies pārmaiņas, 
1989. gadā centāmies pateikt 
ar joku palīdzību. Pirmā aprīļa 
numurā kopā ar jaunajiem ko
lēģiem Aini Saulīti (idejas au
tors), Māri Diņģeli un Mariku 
Bogdanovu galviņu "Padomju 
Students" likām kā apakšvirs
rakstu, saukli 'Visu zemju pro
letārieši, savienojieties!" no
mainījām ar "Studenti Latvijā, 
savienojieties"! 

Kamēr joks kļuva par īstenī
bu, bija jāgaida līdz 1989. gada 
7. septembrim, kad Universitā
tes Padomes lēmums numur 
89/51 vēstīja: "Apstiprināt jau
no avīzes nosaukumu "Univer
sitātes Avīze"". 

Redakcijā ari pēc tam ir brā-
zušies neapmierināti autori. 
Viens no tiem lika man visā ti
rāžā viņa rakstam pārvilkt pāri 
ar sarkanu flomāsteru, jo biju 
izmainījusi vienu vārdu viņa 
piedāvātajā virsrakstā. Svītroju
mus tik lielā apmērā nebija li
kusi izdarīt pat cenzūra jeb Gal
venā Uteratūras pārvalde, ku
rai savā laikā bija jāatrāda katrs 
numurs, pirms to laida klajā. 
Konfliktu atrisinājām diplomā
tiski. Varbūt tāpēc, ka draudēt 
sievietei ir papildu risks. 

1991. gadā, kad ar Ingu 
lielmani (redaktore no 1984. 
līdz 1986. gadam) kopā atcerē
jāmies astoņdesmito gadu vi-
dusposmu, sapratām, ka nekā
das gudras politiskas spēles 
ne-spēlējām, vienkārši tā izju
tām laiku un nevēlējāmies ne 
sev, ne citiem melot 

Pirmā lielākā cīņa pret Dau
gavpils HES 1986. gadā, pēc 
tam 1988. gadā - pret metro 
Rīgā. 

Deviņdesmitie gadi atnes 
jaunu ēru avīzes salikšanā -
mūsu ikdienā ienāk dators. 
Tas rada iespējas daudzas ide
jas realizēt interesantāk, 
daudzveidīgāk. 

Deviņdesmitie gadi ir valsts 
brīvības ēras sākums. Visi noti
kumi ar mums un ap mums ir 
kaut kas jauns un neparasts. 
Cilvēki ir apmulsuši no tēmu 
brīvības. Krīt daudzi aizkari, ne 
tikai dzelzs. Pirms tam, liekas, 
neviens nav mīlējis, tikai mācī
jies un strādājis, tādēļ rodas pa

stiprināta interese par seksuā
lajiem jautājumiem - tos "Uni
versitātes Avīzes" lappusēs in
teresanti sāk apspēlēt Iveta 
Medina. 

Šobrīd, 1997. gadā, jāatrod 
ne tikai preses pīles, preses 
naglas, preses rozīnītes, bet 
pirmkārt sevi šajā laikā. Har
monija sevī un apkārtnē, jo par 
ko rakstīt netrūkst nekad. 
Svarīgi tikai, kas un kā raksta." 

Ar šādu tekstu LU Mazajā 
aulā uzrunāju "Universitātes 
Avīzes" kolēģus un viesus laik
raksta 75 gadu jubilejā 1997. 
gada 25. septembri. 

Nevaru secināt neko citu, 
kā to, ka laiks skrien ļoti ātri. 
Klāt LU laikraksta 80. dzimša
nas diena Pa šo laiku nosvinē
ta ari Latvijas Universitātes 80 
gadu jubileja -1999. gadā. 

Par ko tad rakstījām? Latvi
jas Universitāti sveic LR minis
tru prezidents Andris Šķēle: 
"Latvijas Universitāte - viena 
no Latvijas pamatvērtībām, p a 
teicoties kurai Latvijas gaišākie 
prāti ir varējuši iegūt augst
vērtīgu izglītību vairāku pa
audžu garumā (..)."Toreizējais 
rektors prof. Juris Zaķis, atbil
dot uz jautājumu, "Kā jūtaties 
LU 80 gadu jubilejā?", saka 
"Pats jūtos labi, kaut ari šī lai
kam ir pēdējā lielā jubileja par 
kuru esmu atbildīgs. Viesi ir 
laimīgi, nāk klāt un izsaka 
komplimentus, varbūt viņi ir ti
kai laipni cilvēki, bet varbūt tie
šām jūtas labi. Bet ja viņi jūtas 
labi, es ari jūtos labi." 

Aktuālā tēma "UA" 1. lap
pusē: 'Veidot Latvijas Universi
tātes (LU) un Latvijas Medicī
nas akadēmijas (LMA) reorga 
nizāciju, lielākās problēmas 
skar LU strulcturālo reformu, 
kam vajadzīga virkne normatī
vo aktu un lieli finansiālie ie
guldījumi. Sādu atzinumu pēc 
LU un LMA reorganizācijas 
komisijas sēdes aģentūrai LĒ
TA pauda LMA rektors Jānis 
Vētra" 

Pēc savas iniciatīvas izdo
dam "UA" speciālizdevumu jeb 
krāsainu 40 lappušu žurnālu. 
Man šķiet ka tas mums izde
vās, jo to atzinīgi novērtēja ari 
citi. 

Pa šiem gadiem Universitā
tei ir jauns rektors prof. Ivars 
Lācis, kurš šogad 1. septembra 
avīzes numurā teica 'Visiem 
Universitātes ļaudīm jānovēl 
veiksmīgu gadu! Veiksme būs 
nepieciešama pirmkārt tālab, 
ka daudz darāmā darba un lie
lākais darāmo darbu lauciņš 
būs saistīts ar adniinistrativo 
reformu. Jaunie departamenti 
izvirzīs citus spēles noteiku
mus (..)" Mēs esam nomainīju
ši avīzes formātu no A3 uz B4, 
ir četras krāsu lapas, un tas 
viss par to pašu naudu, pat vēl 
ietaupot jo jau ilgus gadus ir 
lieliska sadarbība ar Imantu 
Brieža kungu un viņa vadīto ti
pogrāfiju "Imanta" (starp citu, 

1990. gads. Ilze Brinkmane un Aina Kalniete ar meitiņu Ievu 
redakcijā gatavojas doties uz Rīgas pasažieru ostu, lai 
sagaidītu "Universitas" galveno redaktoru Gunāru Cimbuli, 
kurš pēc ļoti ilgiem gadiem apciemo Latviju 

1990. gada 19. decembrī redakcijā jau gatavojamies sagaidīt 
Ziemassvētkus 

Redakcijas telpas vēl fizmatu ieskavienos 3. stāvā. No kreisās: 
Jolanta Apine un Ilze Brinkmane 

Te jau redakcija 1. stāvā - svinam Ineses dzimšanas dienu. 
Attēlā Inese Voika sveic Inesi Siksnu, bet kautrīgi novērsusies -
Dace Krejere - 1995. gads 
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redaktores sleja 

< 12. lpp. 

godīgi uzvarot cenu aptaujās). 
Redakcijā ir nomainījušies 

kolēģi. Joprojām esmu kopā ar 
savu vietnieci Māru Sadovsku, 
korespondenti un mākslinieci 
Andu Lasi, tekstu ievadītāju 
Brigitu Kerstenu, taču tekstus 
šobrīd rediģē Ieva Jasinska, d a 
torsalikumu veido Guntars Ste-
pāns, fotografē Toms Grīn-
bergs. Korespondente ir Gita 
Liepiņa, ārštatā joprojām uzticī
ga - Linda Kalniņa, bet saim
nieciskos jautājumus palīdz 
kārtot Mareks Lauva Priecā
jos par aktīvajām ārštatniecēm 
- sparīgu ideju ģeneratori Uzi 
Prūsi, Viju Apinīti - LU Bib
liotēkas preses sekretāri, 
interesanri par teātri līdz šim 
rakstījusi Elīna Harja reizēm 
iedvesma ir Lindai Bielei (ari 
zīmēt). Savdabīgs kinoek-
sperts ir Jānis Svinskis. 

Joprojām mums pašiem ir 
aktuāli, kā būt interesantiem 
un vajadzīgiem. Aptaujājot lasī
tājus, saņēmām ļoti pretrunī
gas atbildes. Citi vēlas lasīt no
pietnu informāciju akadēmis
kiem ķuclīm, citi - tikai bildes 
un jokus. 

Uzsākot 2002./2003. mācī
bu gadu, sarunā ar rektoru 
prof. Ivaru Lāci jautāju viņa do
mas par mūsu avīzi. I. Lāča 
kungs teica ka visi laikam par 
daudz pieraduši, ka nemaz ne
zina kā būtu, ja pēkšņi avīzes 
vairs nebūtu. Tāpat kā, piemē
ram, ģimenē ar rīta kafiju. Daži 
vienkārši zina ka tā būs, bet ja 
nu tās pēkšņi nav? Tikai tad 
sāk uztraukties, kāpēc. Ja ir, 
tad sāk izvēlēties - dzert ar pie
nu vai gatavot kapučīno... Jā, 
kādam ir jābūt atbildīgam, lai 
netrūktu kafijas, kas citam lie
kas pašsaprotama lieta 

Savējie jau sapratis, bet lasī
tāja ieskatam vēlos sniegt 
iekšējās lietošanas informāciju. 

Redakcijas sanāksme 
1990 . gada 4 . februāri. 

Piedalās: 
Redaktore ūze Brinkmane, 

Inese Voika Dze Nagla, Jolanta 
Apine (pierakstīja), Māris 
Vītols, nepazīstamais jauneklis, 
kurš ātri "noziedēja". 

Mēs izsakām kritiskas 
piezīmes par avīzes Nr. 17 - 1 8 . 

Inese: šriftu raibums; 
raksts par akad. Gulbi izjauc 
avīzes ritmu. 

Dze: ja tas raksts būtu par 
.Ļeņina mtīmo dzīvi, kāds 
varbūt izlasītu; šajā numurā 
rakstu par Gulbi, kurš ir blakus 
rakstiem par barikādēm, diez 
vai izlasīs. 

Māris: dotajā brīdī veidojas 
avīzes saturs. Pirmās lapas -
nopietna oficiāla informācija 
Pēdējās lapas - joki. Varbūt 
mainīsim? "Diena" sita pušu ar 
to, ka politika pēdējā lappusē. 

Jolanta Pirmajā lapā - t s. 
"šrLftu raibums". Nav iespaids 
par mākslinieciski pareizi no
formētu galveno lapu. 

Māris: Kurš gan izlasa pir-

mos nopietnos 
gabalus? Nu, 
es izlasīšu Ine
ses rakstu tikai 
tāpēc, ka es 
Inesi pazīstu. 

Tas ir jauki, 
ka mēs atšķira
mies no citiem. 

Ilze: Mēs no 
"Dienas" varē
tu "nospiest" 
smalko aprin
du hroniku. 
P i e m ē r a m , 
Zaķa ģimenes 
dzīve... Kāds 
ir viņa sievas 
vakartērps... 

Māris: Kur 
mēs ņemtu t s. "bulvāru infor
māciju", piemēram, par Gorbu-

vina 
tad 

I , .' 

IX 

novu? Nopublicēsim 
slimnīcas kartiņu. "UA 
daudzinātu visās malās. 

Inese: Kā tad būs ar to ēti
ku? 

Māris: Bet tautai tas inte
resē. Es saku kā komunists. 
Ārzemēs pat rokas papīrgrozā 
un tad publicē. 

Inese: Latvija ir maza lai to 
cilvēku "izķidātu". Hm, be t ja 
publicējam, kādas markas pre
zervatīvus izmanto? 

Māris: Es to cilvēku vietā 

Pirmais makintošu iepazina Mārtiņš Ķemme 

Materiāli, kas ienāk redak
cijā. Katrs paskatās un savāc... 

Katrs pie sava rakstiņa kaut 
ko piemeklē klāt no ilustratīvā 
materiāla 

Aiznākošais numurs: 
"Kā mēs cīnījāmies?" 
-Tereškovas 25 - Inese. Di

vu gadu jubileja 
- Preses nama apaļais galds 

- Ive ta 
- Beretes ar armijnieki 

(Konsula). 
- 13.01. Rīgā - Žagars 

(1905. gads). 

Ilžu diena "UA" redakcija. 1995. gada tobrīd strada trīs Ilzes 
- Stikāne, Brinkmane un Jozepa (attēla vidū) 

neapvainotos. 
Ilze: Bet ja nu ģimenei ne

patīk? Ar tiem cilvēkiem, par 
kuriem raksti, būtu jārēķinās. 
Lai viņš nepakaras... 

Lēmums: Atteiksimies no 
mazā šrifta. Tad materiāls jāīsi
na vai jāatsakās no bildes. 

Inese: Labāk mazāk, bet 
kvalitatīvāk. 

Māris: "Izraksim" A Gorbu-
nova sacerējumu vidusskolā. 

Ilze: Jāatrod kāda viņa ofi
ciālā biogrāfija Tur viss būs 
teikts: kur mācījās, kad bei
dza. .. ut t 

Redaktore: Vienosimies, 
kad būsim te. Kad sāksies 
mācības, tad noskaidrosim. 

Vēl - grafiks pie "macin-
tosh". Kas un kad tur būs klāt 

Vai katrs atbild par savu no
daļu? 

Inese: Jā. 
Inese: Informācijas nodaļa 
Jolanta Kultūra un zinātne. 
Uze: Studiju organizācija un 

korporācijas. 
Ieteikums: 

- Intervijas uz ielām. 
- Daugavpils, Metro, HES -

Ilze. 
- Milts par nevardarbīgo 

ētiku. 
- Tomarinš (kom. Eti

ķa). 
- Žurnāla liktenis - Iveta 
- Ivetas Vanagas intervi

ja ar krievu studentiem. 
Joku lapa kā mēs cīnījā

mies gultā. - 1 5 . lpp. 
Redaktore: Katram jādo

mā par labu žurnālistisku 
stilu. 

Sameklēt vecus materiā
lus par "labo Rubiku". 

Katrā numura viena sen
sācija - ierosina Māris. 

Sanāksme 1 9 9 1 . gada 
30 . augustā. 

Piedalās: Uze B., Jolanta 
A, Linda V, Laura B., Ineta 
S., Ansis, Mārtiņš Ķ, Māris. 

Inese V. - komandējumā, 

1994. gada aktīvi ceļojam. Kurzemē, šķiet, uz un pie lielāka 
akmens 

Esam līduši a r i alas 

«2 A- 0Maui. . > t i L 

fCbA/DSATDc/i 
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- 4 redaktores sleja 

"Rīta kafija būs!" < 13. lpp. 

W 

Kad avīzes redakcijas darbinieces un darbinieki iepazinās ar 
LU karcera telpām (stāsta LU muzeja direktore Irēna Ondzule), 
mēs vēl nezinājām, ka .. 

.. 1997. gada martā atkal svinēsim Jurģus šobrīdēja 136. 
telpā 

< 4| 

Urrā, mes protam arī dziedat! 

N 

Svinam avīzes 75 gadus 

Ilze N. - komandējuma 
Anita - nav ieradusies. 

Aktuālā tēma - vēlamies 
strādāt intensīvāk - veidot ne 
tikai avīzi, bet ari humanitāri 
izglītojošu žurnālu jaunatnei 
Latvijas mērogā. 

Daži fragmenti no diskusi
jas: 

Māris: Avīze - vienu līdz di
vas reizes nedēlā. 

Žurnāls - vai nu reprezentā
cijas Universitātei, vai strādā 
jam noteiktai auditorijai. Ja pār
klājamies ar vienu žurnālu, tad 
jābūt labākam. 

Strādāt ar studentiem un 
jaunākiem. 

1995. gada Ziemassvētki (dažas dienas pirms) 

Jolanta Nevaram nevienu kopēt nepieciešams 
humanitāri izglītojošs žurnāls jaunatnei. 

Māris: Primārais - žurnāls 30 tūkst, sekundā
rā-avīze. 

Esam atkarīgi no LU, noteikti "griesti", jādomā 
perspektīvē par neatkarību - akciju sabiedrība no 
augstskolām, katra augstskola iet ar savu kapitālu. 

Rentabla nav avīze, kas iznāk tik mazā tirāža 
Varētu iznākt 40 000. Tas ir risks, jo jāiegulda 
līdzekļi. Vai J. Zaķis uzņemsies būt finansiāli at
bildīgs? Viņš gan gribēs uzsvērt Universitātes lo
mu. Varbūt visas augstskolas gribēs piedalīties ar 
savu kapitālu? 

Akciju sabiedrībā no visām augstskolām: visas 
augstskolas gribēs dot savu informāciju un mate
riālu. Bet interesanti jābūt visu augstskolu studen
tiem. 

Diemžēl šī ideja nerealizējās, jo ne visu augst
skolu vadības piekrita 

Kad 1978. gadā piedalījos skolēnu radošajā no
metnē "Aicinājums - 3" Valdemārpilī, no nomet
nes vadītājiem un pedagogiem saņēmu dāvanu -
piezīmju bloknotu ar ierakstu 1. lappusē: "Nevajag 
aiziet līdz citiem, kamēr nav izstaigāts sevī." Sāku 
īpaši piedomāt ka esmu atbildīga par visu, ko d a 
ru, īpaši attieksmē pret citiem cilvēkiem. 

Ar šodienas prātu un pieredzi jau varu teikt -
vispirms jāciena sevi un, protams, ari citus. īpaši 
jau uzskati un domas. 

Visus šos gadus, kamēr esmu redaktore (no 
1991. gada), redakcijas sanāksmēs esam sevi ana 
lizējuši, aptaujājuši, šaustījuši un mēģinājuši s a 
skatīt veiksmes. Vispirms paši, jo tikai tad varam 
būt stipri, lai uzklausītu gan kritiku, gan uzslavas. 

ILZE BRINKMANE, 
galvenā redaktore 

n-i lf-1 

Mes kō komanda Veselības dienās 
(l 994.gads) un .. 

.. piedalāmies akcija glābjam kolēģus 
jeb "Glābiet "Plēsumu"!" 
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t o p numurs 

"Universitātes Avīzes" seja 
Ziņas, notikumi, fotogrāfijas -
tas viss ir "Universitātes Avī
ze", ko kopā liek ma
ketētais, un dažbrid šķieta
majā haosā tiek ieviesta 
kārtība. 

Jānis Zuters, bijušais 
universitātes Avīzes'' ma
ketētā js: 

- Sāku maketēt 1995. gada 
ziemā. Kad mācījos Universi
tātē, 1. kursā, mani ieinteresēja 
krustvārdu mīklas, un es tās 
regulāri iesniedzu avīzei. Zinot, 
ka mācos datorzinātnes, re
daktore Dze Brinkmane mani 
uzaicināja te strādāt Lai gan 
mācījos datorzinātnes Univer
sitātē, salīdzinot ar šodienas 
datorspeciālistiem, manas zi
nāšanas bija visai mazas. Tā 
man bija pilnīgi jauna pasaule. 
Avīzē varēju reizē apgūt datoru 
un maketēšanu. 

"Universitātes Avīze" man 
savā ziņā bija pirmā darbavieta, 
kaut vai tādēļ es to īpaši izjutu. 
Ari tas bija labi, ka studiju sāku
mā man bija darbs, kas neaiz
ņēma pārāk daudz laika, citādi 
nepaUktu laika studēšanai. Uni
versitātē man tad bija pašam 
sava telpa, un lekciju starplai
kos tur varēju atrasties. Univer
sitātē bija iekšēja māju sajūta. 

Īli 
m 

Jānis Zuters 

Šis darbs man patika "Univer
sitātes Avīze" man daudz ko 
devusi ari kā ziņu un informāci
jas centrs, visu laiku bija izprat
ne par to, kas notiek visā Uni
versitātē. Ļoti daudzas pazīša 
nās, kas turpinājušās pēc tam, 
aizsākušās tieši avīzē - tai skai
tā ar akadēmisko vienību "Aus
trums", šeit guvu ari impulsu 
korim "Juventus". "Universitā
tes Avīze" man deva daudz kā 
tāda ko citas darbavietas tolaik 
nebūtu varējušas dot 

Kas attiecas uz "Universitā
tes Avīzes" darbiniekiem, no
vēlētu saprast ka šajā avīzē 
viņi rotē biežāk nekā citos laik-

Universitātes Avīzes pārstāvji viesojas "Plēsuma" redakcijā. 
No kreisās: Ilze Brinkmane (redaktore), Ilmārs Lauberts 
(maketētājs) un Tenis Nigulis (fotogrāfs) 

UA - 100 
Reiz tala, saulaina rīta... 

Spoža rīta saule apspīd "UA" 
mājvietu - centrālo Latvijas Uni
versitātes ēku, kas kļuvusi vēl 
gaišāka un, nospiežot puM, bez 
skaņas atveras laikraksta Uni
versitātes Avīze" durvis. 

Ar aizturētu elpu ieeju savā 
mīļajā redakcijā Mūsu laikrak
stam šodien paliek apaļš gadu 
skaitlis -100! Dzimšanas diena 
Krietns vecumiņš... Tas ir kolo
sāli! Tik daudz nezināmā mūs 
vēl sagaida.. 

Jau pēc pāris stundām sāk
sies svinīgais pasākums LU Lie
lajā aulā... Cik te daudz sen ne
redzētu seju, gan bijušie, gan ta
gadējie avīzes darbinieki, lasītā
ji, atbalstītāji! Dzirdam frāzi: 
"Kam vēl nav simts, tas var, bet 
kam jau ir, tas nevar nevarēt!" 

sirnies - gan tie, kuri melnos 
jēriņus pa "Universitātes Avī
zes* baltajām pļavām gana ta
gad, gan ari tie, kuri to ir dalīju
ši pirms gadiem desmit divdes
mit trīsdesmit... Interesanti, 
vai ari mūsu vidū būs kāds tāds, 
kam aiz muguras ir tieši tikpat 
gadu, cik avīzei? Apaļš simts! 

Mūsu smaidošais pulciņš 
joprojām ir nešķirams un 
draudzīgs. Roku rokā pretī 
grūtajā darbdienai un svētku 
priekam! 

Darbdiena kā allaž ir pildīta 
ar notikumiem Universitātē, in
tervijām ar neparastiem cilvē
kiem un dzīvesprieku, kas mīt 
mūsu redakcijā Gaidām un uz
klausām ikvienu, kurš vēlas 
dalīties ar citiem savā pie
redzētajā pārdomātajā un izjus
tajā 

Urra! Beidzot mes visi satik- Redakcijas telpas mīt ari t ra 

rakstos, kas ir pilnīgi normāli. 
Daudziem darbiniekiem šī ir 
pirmā darbavieta Rotāciju v a 
jadzētu izmantot kā efektu, n e 
vis kā negatīvu momentu. 

"Universitātes Avīzei" novē
lētu būt visu Universitātes noti
kumu centrā un darbiniekiem 
- ne tikai zināt par tiem, bet ari 
uzrakstīt 

Ilmārs Lauberts - biju
šais "Universitātes Avīzes'' 
maketētājs: 

1992. gada pavasari sāku 

ku un sportisku, piedzīvojumu 
kāru jaunu ļaužu bariņš, kas 
dažkārt vasaras lietainākajā 
daļā dodas sportiskā riteņ
braukšanas tūrē uz tuvējām ār
zemēm vai apbraukā dzimtās 
āres vai ārzemes - ar stopiem. 
Tas ir tikai pieredzes bagātina 
šanai, lai neiesūnotu tikai vietējā 
mērogā 

Tiek meklēts risinājums pār
pratumam - uz ielūgumiem 
"100 gadu" vietā uzdrukāts "10 
gadu". Nolemjam nullīti pie
rakstīt ar roku. Iznāk tāds jocīgs 
skaitlis - it kā 10 un tomēr 100. 
Tādi nu mēs te esam - baigi ve
cie un tomēr mūžīgi jauni. 

Jā, tomēr patīkami ieelpot 
papīra smaržu un dzirdēt pild
spalvas švīkoņu, kad tiek pie
fiksēta doma - dators greiz
sirdīgi noskatās un nomirk
šķina aci. Tiek ienests avīzes ju
bilejas numurs. Protams, kas 

šeit strādāt ar veco makintošu 
un biju pēdējais, kas ar to strā
dāja Apstākļu ierosināta bija 
pāreja uz PC. 

Darbabiedri bija studenti, 
jaunieši. Visi bija jauni, un tie, 
kuri nebija jauni gados, jutās 
jauni sirdī. Bija pāris kopīgu 
ekskursiju, pabraukājām pa 
Latviju, apskatījām interesan
tas vietas - mežus, purvus, pi
lis. Es pārsvarā biju tehnisks 
cilvēks, kurš lika kopā materiā
lus. Pirms manis maketēja 
Mārtiņš Ķemme. Uzzinot ka 

veļas, var lasīt ari datorversiju... 

Kā vējš atnesās kārtējā jubi
leja Es pilnīgi apstulbstu - ko, 
atkal jau? Kam tad šoreiz paliek 
zīmīgie 100 gadi? Nesen bija p a 
šai zinību mātei Universitātei, 
ari augu selekcionāram - Botā
niskajam dārzam, bet tagad lai
kam kaut kādiem tur ziņne
šiem. Ak, pareizi, tā taču ir vietē
jā avīzīte, kas nes jaunumus gan 

ši vieta būs brīva aizgāju pāris 
stundas paskatīties, kā vispār 
notiek maketēšana pirms tam 
pat nezināju, kas ir makintošs. 
Pirmo avīzi liku kopā viens, tas 
prasīja daudz laika tomēr visu 
paveicu. Fotogrāfijas tolaik vēl 
izgrieza un līmēja uz pauspapī-
ra Ari printeris bija vecs un 
lēns. 

"Universitātes Avīzē" va
jadzētu būt jaunumiem par 
Universitāti un izglītību kopu
m ā Vizuāli tai vairāk vajadzētu 
atbilst avīzei, nevis žurnālam. 
Ja tā ir avīze, tad paredzēta lasī
šanai, un galvenā ir informāci
j a kurai jābūt aktuālai. Avīzei 
nevajadzētu būt pārāk greznai 
un pārsātinātai ar krāsām, tai 
jābūt viegli uztveramai. Strādā
ju ari "Dienā", un ari tas veido 
manu avīzes uztveri. 

Novēlu iet uz priekšu, neap
stāties, vairāk sekot nevis 
mācībspēkiem, bet studen
tiem. 

ANDA LASE 

pašā Universitātē, gan ari pla 
šāk pasaulē. Interesanti, cik ilgi 
viņi vēl runās un nesis ziņas? 
rlmrn, lai tas paliek neatklāts 
jautājums. 

P S: Stāsts '"'Universitātes 
Avīzei" - 100" tapis kolektīvi -
katram darbiniekam pierakstot 
pāris teikumu. 
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iepazīsimies 

Universitas" cels mājup 
Latvijas Korporāciju apvienī
bas (L! K! A!) un studenšu 
prezidiju konventa laikraksts 
"Universitas" iznāk kopš 
1930. gada. Tā pirmais re
daktors bija Aleksandrs 
Plensners. Latvijas okupāci
jas laikā "Universitas" iznāca 
trimdā, un tā galvenais re
daktors daudzus gadus ir 
Gunārs Cimbulis. Latvijai 
atgūstot neatkarību un at
jaunojoties korporāciju dar
bībai, ari laikraksts iznākša
nai tiek sagatavots Latvijā. 
Šo lietu pārrauga galvenā 
redaktora vietnieks MĀRIS 
RUKS. 

- Kā sākās jūsu sa
darbība ar "Universitas"? 

- Savu pirmo publikāciju sa
gatavoju, studējot 2. kursā Filo
loģijas fakultātē. Nelaiķis do
cents Vilnis Eihvalds toreiz iz
rediģēja manu pirmo rakstu -
tas viss bija "sarkans". Pēc tam 
to aizsūtīju uz "Universitas", un 
tā bija mana pirmā publikācija 
Tā Vilnis Eihvalds man stāvēja 
"kūmās" šīs sadarbības iesāku
mā. Turpināju publicēties 
"Universitas". Vēlāk jau kļuvu 
par laikraksta Latvijas redakto
ru. Šos pienākumus v veicām 
abi ar nelaiki Dināru Šēnfeldu. 
Ikvienā valstī mūsu izdevu
mam ir savs redaktors - Vācijā, 
Kanādā, Lielbritānijā, Austrijā 
utt Tagad manā dzīvē ir pe
riods, kad esmu galvenā re
daktora Gunāra Cimbuļa viet
nieks. Kārtoju visas lietas, kas 
ar šo izdevumu notiek Latvijā. 

- Kāda ir "Universitas" 
būtība? 

- Sākotnēji tas iznāca reizi 
nedēļā un bija krietni plānāks. 

Tad pārtapa par nopietnu 
žurnālu, kas iznāca reizi gadā. 
Šobrīd "Universitas" iznāk rei
zi semestri. Tas ir operatīvāks, 
raksti ir daudz "svaigāki" un 
īsāki. "Universitas" ceļo pa visu 
pasauli - mums ir lasītāji pat 
Singapūrā, Jaunzēlandē, Brazī
lijā. Ir pat abonents Krievijā -
Sibīrijā 

"Universitas" ir akadēmisks 
korporāciju izdevums. Kad ti
ka izveidota Latvijas valsts, kor
porācijās bija vairāk nekā 70% 
Universitātes studentu. Tagad, 
pēc 1990. gada atjaunojoties 
korporācijām Latvijā, ari žurnā 
la veidošana ir pārcēlusies uz 
Latviju. Tā ir dabiska secība 

Pārejas posms bija divi ie
priekšējie - 80. un 81. numurs. 
Šis - 82. numurs - jau ir pilnībā 
veidots Latvijā Saziņa ar re
dakcijas ļaudīm un autoriem 
lielākoties notiek ar interneta 
un e—pasta starpniecību. Ir 
cilvēki, kuri mums sūta ari 
vēstules rokrakstā 

"Universitas" cauri šiem ga 
diem turpina tradīcijas - runāt 
par nacionālām un zinātniskām 
vērtībām. Tā mērķis ir apvienot 
korporantus visā pasaulē. Izde
vuma nākotne ir Latvijā Pro
tams, mēs darbojamies ar trim
das "Universitas" veidotāju pa 
domu. 'Universitas" izdevējs ir 
Latvijas Korporāciju apvienība 
Amerikā kuras mītne atrodas 
Ņujorkā 

- Par kādām tēmām rak
sta izdevuma autori ? 

- Tajā tiek publicēti zinātnis
ki un populārzinātniski raksti. 
Galvenokārt atspoguļota kor
porāciju tematika: par Teātra 
dienām, sporta nometnēm, 
korporāciju jubilejām un dažā
diem citiem notikumiem. Kor-

/0. ogr.o*-

i • • • • i i (SESS students 
Skūpstīties vai neskūpstīties? 

porāciju dzīve ir ļoti aktīva M a 
nuprāt, "Universitas" ir intere
sants jebkuram. Varbūt va
jadzētu atgriezties pie t ā kas 
bija Latvijas laikā - obligātas 
Prezidiju Konventa izdevuma 
abonēšanas. Tas nozīmē -
abonē visi, kas ir korporācijās. 

Ļoti vajadzīgi mums ir ari 
autori - publicēties var jebkurš 
neatkarīgi no tā vai šis cilvēks 
ir korporācijā vai ne. Literārais 
redaktors ir Jānis Kušķis, ko
rektores - Astra Lauce un Ine
se Ritenberga 

- Kāda ir žurnāla stilisti
ka? 

- Tāda kāda ta tika izstrādā 
ta trimdā Uz vāka redzama 
Anša Bērziņa grafika ar Latvi
jas Universitātes attēlu, bet 
stils ieturēts 80. gadu Ameri
kas zinātnisko un populārzināt
nisko izdevumu stilā Mēģi
nām ieviest vairāk interviju. 
Manuprāt, iznākot reizi gadā 
trimdā izdevumam bija alma 
naha iezīmes. Tagad mēģinām 
visu veidot operaHvāk, lai varē
tu lasīt par dažādiem notiku
miem pēc iespējas ātrāk 

Žurnāla veidošanā piedalās 
studenti un studijas beigušie. 
Tas ir loti labi. Mēs darām vie
notu darbu ar "Universitātes 
Avīzi", atspoguļojot Universitā
tes notikumus. Manuprāt, šie 
izdevumi viens otru ļoti labi 
papildina un īstam studentam 
ir jālasa tie abi. Ja ari jūs vēla 
ties abonēt "Universitas", zva 
niet man pa tālruni 9592963. 

Interesanti, ka "Universi
tas" ir saglabāta Jāņa Endzelī-
na latviskā rakstība Mēs ne-
pakļaujamies tiem aizliegu
miem, kas bija padomju laikā -
tādi kā "mīkstais r" un "ch". 
Vērtība ko trimda saglabāja 
tieši ortogrāfijas ziņā ir ļoti lie
liska Tādā veidā mēs pievēr
šam uzmanību, jo, man šķiet, 
katram akadēmiski izglītotam 
cilvēkam noteikti būtu jāpārzi
na abas šīs ortogrāfijas. 

- Kāda ir jūsu dzīve Uni
versitātē? 

- Esmu LU doktorands - g a 
tavojos darba aizstāvēšanai filo
loģijā latviešu literatūrzinātnē. 
Esmu Jot i pateicīgs profesorei 
Janīnai Kursītei-Pakulei par 
sniegtajām konsultācijām un 
mana darba vadīšanu. Doktora 
darbā salīdzinu XX gadsimta 
modernisma latviešu trimdas 
dzeju ar Rietumu modernisma 
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Mums ir jauns rektors 
- Juris Zaķis 

dzeju. Tur ir spāņi, vācieši, 
amerikāņi, itāļi, franči. Bija ļoti 
interesanti rakstīt šo darbu. 
Daudz ieguvu, ari piedaloties 
konferencēs par šīm tēmām. 
Piemēram, Filoloģijas fakultā
tei ir ļoti laba sadarbība ar 
Vitauta Dižā universitāti 
Kaunā Lietuvā Kaunas uni
versitātē lasīju ari savus referā 
tus. 

- Vai ari pats darbojaties 
korporācijā? 

- Esmu korp! Lettonia Tas 
man dzīvē ir pavēris ļoti daudz 
un dažādas plašas iespējas. Es
mu priecīgs ari par mūsu jau
najiem. Regulāri mēs uzņe
mam apmēram 15 lettoņu g a 
d ā Ir korporācijas, kuras gadā 
uzņem 30 jaunos. Visas korpo
rācijas, kas Latvijā atjaunoju
šās, joprojām pastāv un attī
stās. Dalībnieku skaits tajās 
aug, jo korporācija ir mūža or
ganizācija. Jaunie studenti 
meklē jaunas iespējas. Ja 
viņiem ir interese par tradīci
jām, Universitātes vēsturi, stu
dentu vēsturi - lūdzam mūsu 
pulkā Lai gūtu priekšstatu, var 
aiziet uz viesu vakariem kādās 
no šīm organizācijām un p a 
skatīties, kā ir. 

Manuprāt korporācijas p a 
ver pilnīgi visas iespējas, ko 
varētu sagaidīt no skaistajiem 
studiju gadiem. Tā ir drau
dzība 

Es pats studēju filoloģiju, un 
man apkārt fakultātē bija daudz 
dāmu. Iestājos korp! Lettonia 
un tas ārkārtīgi paplašināja m a 
nu draugu un paziņu loku no ci
tām fakultātēm un augstsko
lām. Vide ir ļoti jauka ar p a 
audžu saskanu un akadēmiski 
izglītotiem cilvēkiem visapkārt 

Reizēm mēdz teikt ka kor-
poranti daudz dzer alkoholu. 
Nu, nav tā! Jānis Endzelīns ari 
bija lettonis un nedzēra ne gra
ma alkohola 

Korporācijās, protams, ir ari 
savi likumi un tradīcijas, hierar

hija Tas ir interesanti. Iziešana 
tam visam cauri audzina rak
sturu un ir vajadzīga Piemē
ram, Jānis Endzelīns savulaik 
teica ka korporācija viņu ir iz-
audzinājusi ārā no prastuma 
Citus - no pārāk lielas 
uzpūtības. Tas ir ļoti pozitīvi. 

- Ko laikraksts "Universi
tas'' vēl "Universitātes Avī
zei'' jubilejā? 

- Turpināt tādas pašas tradī
cijas, strādājot jūsu draudzīgajā 
veidotāju grupā Lai būtu kā 
līdz šim, ka "Universitātes Avī' 
ze" oti ātri "pazūd" no vestibila 
galdiem un es redzu ļoti daudz 
studentu ar šo izdevumu rokās 
tā iznākšanas dienā Lai tā būtu 
vienmēr! 

RS. Nākamajā "UA" numurā 
lasiet par korporācijas VEN-
DIA 75 gadu jubileju. 

Intervējusi 
MĀRA SADOVSKA 

r-ua G". " / y, 

No šā brīža redaktores pienākumus 
sāk pikfft Ilze Brinkmane 

(KLĀVSELSBERCS! 
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e s veidoju 

Tējkannas 

e s rakstu 

m 

11 
: I LU Pedagoģijas un psiholoģi

jas fakultātes Darbmācības 
nodaļas students Lauris Oga 
ar Galdnieka kannu 

LU SZF Komunikāciju nodaļas 
studente Aija Tūna ar Dzej
nieka kannu 

E Rektors Ivars Lācis Lielās kannu parādes atklāšanā 

Par dzeju un dzejniekiem esam pieraduši piedomāt septembri, 
kad Latviju pārstaigā Dzejas dienas. 

Izvēles "C" kursa "Mākslas vieta izglītībā" piecu gadu jubilejas 
'Tējkannu parādē" pagājušā akadēmiskā gada izskaņā Aija Tūna ar 
lieliem panākumiem demonstrēja savu Dzejnieka kannu ala 
ralcstāmmašīnu. Varbūt šis mākslas darbs lieti derētu dzejas māk
slas stimulēšanai ari septembrī, varbūt visu gadu? 

Pārdomās par pēdējo, šķiet, iegrimis ari LU rektors Ivars Lācis. 

HELGA INGEBORGA MELNBĀRDE 

e s dziedu 

Mūsu Universitātes 
dziedošie vīri! 

Jūsu skanīgās balsis gaida 
LU vīru koris 'Tēvzeme"! 
Mūsu Universitātes seniori vēl 
atceras, ka 1948. gada rudenī 
savas dziesmotās gaitas sāka 
šīs augstskolas vīru koris, kas, 
leģendārā diriģenta maestro 

-Haralda Medņa vadīts, vēlāk ie
guva Tēvzemes" vārdu. Savās 
vairāk nekā pusgadsimtu il
gajās dziesmotajās gaitās 
Tēvzemes" vīri dziedājuši gan 
Amerikas latviešu Dziesmu 
svētkos, gan ari snieguši kon
certus lielākajā daļā Eiropas val
stu. 

Taču daudzi kādreiz tik spri
ganie vīri šodien jau ir gluži ne
manot sasnieguši cienījamu ve
cumu un ļoti gaida, lai jūs, jau
nie dziedošie vīri, nāktu mūsu 
rindās, lai kupli jo kupli papildi

nātu Tēvzemes" rindas. Mēs, 
Tēvzemes" seniori, vēl atcera
mies, ka pagājušā gadsimta 50. 
gados mūsu kori dziedāja pat 
vairāk nekā simts vīru. Kāpēc 
gan, nākamos Latvijas Dziesmu 
svētkus sagaidot un jauniem ār
zemju koncer tizbraukumiem 
gatavojoties, ari šodien tēvze-
miešu pulks nevarētu būt tikpat 
kupls? Tāpēc mēs - 'Tēvze
mes" vīri - gaidām ari jūs mūsu 
skanīgajā pulkā Mēģinājumi 
notiek otrdienās un ceturtdie
nās no pīkst 18.30 līdz pīkst 
21.00 Vecrīgā Jaunielā 29a, ie
pretī kafejnīcai "Pūt vējiņi!". 

Tēvzemieši - LU profesors 
JĀNIS PORIETIS u n 

docents ARNOLDS VIESIS 

ILGA RISMANE, LU absolvente 

Vai vīzija? 

N o v ā k t s * cxt&kt -U*pat \ * ķ r t j M C . W * u . i ~ 

Pie tevis diena stāj 
ar ceļa kurpēm kājās 
un saka; - Līdzi nāc! 
Mūra pilsētā nav cilvēcībai 
pietiekamas kvadratūras. 
Te it kā svešatne... 
šai apdauzītā ļaužu būri. 
Es aizvedīšu tur, 
kur krāsas ēnās dalās. 
Tur, aitsprogainā pļavā 
kur migla miglo zāli, 
nāc - kalnu puķē ieskaties. 
Šīs krēslas zudumā 
kas zvaigžņu caurumota, 
nu iesmaržo reiz tuvi. 
Tad ievelc plaušās tālL 
Skauj tevi madargredzeni, 
un grieze sveic ar vieglu soli, 
un knislis sevi apliecina 
Tu mūsējais vai vīzija' Jel neaizej, 
ir zeme Visu Dzīve, 
tev ari Darba Mājas. 

Iejuta un iejusma 

Es nemāku to mirkli paturēt 
par savu, tikai savu, 
un varbūt labāk, ja tas visā saturā 
ir palicis par tavu, tikai tavu. 

Par tavu atvairību tavām bailēm, 
par visu, ko tu plecos turi viens, 
lai tīrā jūtu dailē 
sāktos jūsmas diena 

kur tavs un mans būs mūsu... 
Tak šķērmi ērmi zīlē: 
nu kādēļ runcis melns ar baltu ūsu 
vēl sastapšanās ielu pušu vīlē? 

Aizmukšana jeb šķīvja pārdomas 

Tu gribēji piesaistīt mani - kā raibi rakstainu 
māla šķīvi, kam stāvēt uz vietas katru dienu pie 
sienas - un tā visu dzīvi. 

Bail no tik noslēgtiem rakstiem, no sevis pa 
svītrai tos dzēšu - domāju par un pret mūsu 
raksturiem, pats sevi lauskās plēšu. 

Kuras lauskas uz grīdas nu atstāt no kurām 
atkal reiz kopā vākties? Vai pa daļām var kļūt tik 
patstāvīgs, lai drīkstētu sākties? 

Tu tikmēr man pārmet - No tā nu reiz 
mācies! - Nē, nav vairs nekā no šķīvja - ne pilna 
ne tukša.. 

Es pat pie tevis uz mūžu nācis vēl neesmu -
pagaidām vēl bija tikai no sienas mukšana 

e s dejoju 

Aicina LU deju ansamblis "Dancītis" 
"Bēdu manu lielu bēdu, 
Es par bēdu nebēdāju; 
Liku bēdu zem akmena, 
Pāri gāju dziedādam', dan-

codam'...' 

Tā dziedam mēs un līdz ar 
mums visi nu jau kopš 1975. 
gada rudens, kad sanācām ko
pā pavisam neliels mazuļu pul
ciņš. Tagad esam izauguši par 
lielu kolektīvu, kur draudzīgi 
sadzīvo gan mazie, kam trīs un 
četri, gan tie, kam jau sešpad
smit Mēs esam Latvijas Uni
versitātes bērnu un jauniešu 
deju ansamblis "Dancītis" -
mūsu skolotājas ir Uldze un Il
ze Dzenes, muzikālie skolotāji -
Rutina un Vitauts. 

Mūsu skolotājas ik dienas 
pacietīgi un ar lielu mīlestību 
māca mūs lasīt dejas ābecē. 
Tās burtus - dejas soļus un 
elementus - mazākie iepazīst 
vienkāršās rotaļās un spēlēs, 
lielākajiem jau jāprot ātri un 
bez misēkļiem izlasīt ari grūtā 
kus 'Vārdus un teikumus". Sā 
kot ar pirmajām nodarbībām, 
mācāmies izjust izprast katru 
niansi mūzikā, dejā, lai varētu 
parādīt dejas raksturu, no
skanu, to izdzīvot ne tikai me
hāniski atdejot iemācīto. 

Skolotājas pamazām izkopj 
mūsu stāju, kustību koordinā 
riju, ritma izjūtu, muzikalitāti, 
pakāpeniski atraisot mūsu 

tēlainību. Cik sviedru un asaru 
reizēm nenorit līdz deja iezai-
gojas īstajā krāsā! Mūsu reper
tuārā ir ļoti daudz dažādu deju 
un dziesmu - gan latviešu, gan 
ari cittautu. Ar prieku piedala 
mies Deju svētkos un dažādos 
festivālos, koncertos. Nupat 
pavasari piedalījāmies starp
tautiskajā deju festivālā Ungāri
j ā no kura atgriezāmies ar uz
varu. Turp dosimies ari šajā se
zonā 

Ienākot kolektīvā katrs mā
cāmies savu "es" iekļaut kopē
jā pulkā būt disciplinēti, at
bildīgi par kopīgo darbu, mācā
mies visu paveikt labi. Ar gan
darījumu varam teikt ka tas, 
kurš labi strādā mēģinājumu 
zālē, ari skolā mācās labi un tei

cami. Esam priecīgi, ka daudzi 
mūsu absolventi ir sekmīgi 
Universitātes un citu Latvijas 
augstskolu studenti un nu jau 
ari absolventi. 

Kā katru gadu, ari šoruden 
aicinām savā pulkā jaunus de-
jotgribētājus vecuma grupās 
no 3 līdz 16 gadiem, kā ari stu
dentu grupā 

Mūsu nodarbības notiek 49. 
bērnudārza zālē Geeja no Vese-
tas ielas 11 vai Grostonas ielas 
8). 

Pieteikties katru darba die
nu no pīkst 17.00 līdz pīkst 
18.00. 

"DANCĪTIS" 
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ceļojam 

Iesākums bija acīmredzams 
fakts - vairāk nekā puse "Uni
versitātes Avīzes" darbinieku 
sevis pārvietošanai izmanto 
velosipēdu. Iespējams, ka ie
sākums bija Sāremā salas 
ģeoloģiskā veidošanas vai 
ziņas par tās neskartajiem 
krāšņumiem, tagad to vairs 
skaidri nepateikt. Ideja no
brieda jau ziemā - jābrauc 
uz Sāremā! Ar velosipēdiem. 

Brauciena dalībnieku iespē
jamais skaits no apmēram 50 
plūstoši saruka līdz pieci, un 
mēs - Toms, Mareks, Linda, 
Elīna un es (Anda) - skaistā va
saras dienā ar kuplām mugur
somām nedēļas izdzīvošanai 
sapulcējāmies "Avīzē". Krietnu 
daļu dienas pavadījām, roso
ties ap iedzīvi un gaidot lietus 
pierimšanu. Pavisam nejauši, 
bet pēc Mērfija likuma ceļoju
mam bijām precīzi izvēlējušies 
šīs vasaras lietaināko nedēļu. 
Tā kā bijām starta pozīcijā, tādi 
sīkumi kā Toma līdzīgi šampa-
ruetJm gaisā uzgājusi riepa un 
nokrikšni mūs nenovirzīja no 
kursa. Krēslas stundā jau pieri-
mušā lietū līksmi traucāmies 
pa Brīvības ielu. Nekādu rekor
du tonakt gan neuzstādījām -
iestiprinājušies ar ceļmalas 
armēņa meloni, palikām Toma 
vasarnīcā Saulkrastos. Nepie
nāca vēl ne drvpadsmit dienā, 
kad jau bijām gatavi nākama
jam posmam. Rīgas - Tallinas 
šoseja, lai gan nav pati gleznai
nākā vieta velobraucienam, 
tomēr mūs pilnībā apmierināja. 
Pamazām bijām atraduši kopē
ju vidējo ātrumu, kas gan neti
ka fiksēts. Ja kāds pārmērīgi at
palika, ātrākie varēja pabraukt 

Ceļojums uz salu 
uz priekšu un atpakaļ fiziskās 
formas stiprināšanai. Debesis 
mums nelika garlaikoties, vei
cām neskaitāmas manipulāci
jas ar lietus jakām un plēvēm, 
obligātas bija ari atpūtas 
minūtes. Milzu somas uz ba
gāžniekiem turējās puslīdz sta
bili, un nekādi līdzsvara zudu
mi dalībnieku vidū nebija vēro
jami. Pirms Ainažiem iegriezā
mies Randu pļavās, kas, leknas 
un pielijušas, sniedzās līdz pat 
jūrai. Mani biedri, nemaldīga 
instinkta vadīti, devās uz putnu 
novērošanas torni jūras malā 
kur iztraucēja lielu jūras putnu, 
iespējams, gārņu baru. 

Jau vēlāk, tālumā pamanot 
Ainažu vēja ģeneratoru un tur
pat loģiski esošo robežu, pa 
nez kādēļ gandrīz tukšo šoseju 
lietus pavadījumā steidzāmies 
uz priekšu, izmantojot pēdējos 
mobilos sakarus, līdz nepie
lūdzami pazudām Igaunijas 
slapjajā miglā Tumsai nākot, 
atradām naktsmītnes vietu 
gandrīz pie pašas jūras. Tās 
krasts šajā vietā bija zāļains un 
akmeņains, ar zemu priedīšu 
audzi. Bija silts, tomēr līņāja 
Aizkūrām ugunskuru un ne
daudz pavakariņojām, dzirk
stelēm kāpjot melnajās de
besīs. No rita "atradām sevi" uz 
Eiroveloceļa kas stiepās gar 
gleznainu vietu - abās pusēs 
igauņu sētas (ideālā kārtībā), 
kreisajā pusē jūra ar akmeņai
nu krastu. Pēc laiciņa jau atkal 
bijām uz Rīgas - Tallinas 
maģistrāles. Prātā palicis, kā 
sevi izklaidējām, ceļmalas pik
nikā pievēršot sev uzmanību, 
sākumā pasīvi, vēlāk jau aktīvi 
mājot garāmbraucošajiem. At
saucība bija - draudzīgi atmāja 
pat vesels autobuss. Bet ne jau 

Un 
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nieki bija prātā - mērķis bija tu
vu, un devāmies tālāk. Pēc 
Pērnavas mūs pārsteidza vis
pusīgs ceļa remonts, kur pāris 
kilometru manevrējām cauri 
putekļiem. Todien mums 
priekšā bija īsta sacīkste p a 
šiem ar sevi, bet to vēl neziņā 
jām. No Pērnavas traucāmies 
ostas pilsētiņas Virtsu virzienā 
kur prāmim mūs būtu jāatrauj 
no kontinenta Izbraucot no 
piknika vietas, netālu no Virtsu 
Toms, precīzāk, viņa ritenis p a 
lika bez pedāļa Tas bija izlēmis 
nolūzt tieši šeit Tikpat dabiski 
likās, ka pēc kilometra atradās 
mājas, kur pedālis tika sameti-
nāts. Tā notiek... Vienlaicīgi 
paraugoties pulkstenī un saulē, 
secinājām, ka uz pēdējo prāmi 
ir iespējams tikt bet nāksies 
pasportot Minamies, cik spē
k a līdz izsīkuma bridi mēs ar 
Lindu atjaunojām fizisko paš
cieņu un palikām patālu aizmu
gurē. Tomēr mūsu steigšanās 
lēnām attaisnojās - krēslā pie 
miegtām acīm, izšaujoties cau
ri smalku mušiņu pilnam gai
sam pie ostas, sasniedzām prā
mi, tumsā jau bijām uz ūdens 
un tad uz salas - mērķis jau bi
ja zem kājām jeb riteņiem. 
Mūs sagaidīja atklātās jūras 
smarža un nakts. Muhu salā 
ideāls ceļš stiepjas līdz Sāremā, 
ar ko to savieno četrus metrus 
garš dambis. Abpus ceļam rak
sturīga salu ainava - afVari, k a 
diķu audzes, akmeņi un jūra, 
jūra, jūra Apmetāmies pavi
sam netālu no ostas, iebraucot 
pa taku tuvāk jūrai. Gulējām tā
pat vien bez telts, paļaujoties uz 
debesu labvēlību. No rita mani 
pamodināja kāds vietējais ri
teņbraucējs, kurš aizšvīkstinā-
ja garām pa taku, ieinteresēti 
lūrot uz gulētājiem krūmos. 
Vēlāk pāri leknajai jūrmalas 
pļavai aizgājām līdz jūrai, kas 
šeit ir akmeņaina un pie malas 
dūņaina nemaz neaicinot uz 
peldēšanos. Laiks ari bija visai 
nepastāvīgs - sauli nomainīja 
lietus mākoņi, kas neaizmirsa 
atveldzēt ari mūs. Turpat takas 
malā smaržoja bagātīgas meža 
zemeņu audzes. Tomēr reiz bi
ja jāsāk kustēties. Braucām pa 
galveno ceļu, kas bija patukšs, 
un, cik vien acs tālu sniedza 
vīdēja kadiķi, akmeņi un pla 
šums. Ari iedzīvotāju Muhu s a 
lā ir maz, tikai šur tur redza 

mas sētas. Salas centrā, 
Livas ciematā sasnie 
dzām Sv. Katrīnas 
baznīcu (1267. g.), l ie 
lisku sava laika arhi
tektūras pieminekli -
vienkāršu un reizē mo
numentālu. To apjož s a 
lai raksturīgs akmeņu 
krāvuma žogs. Sāka līt 
arvien stiprāk, un mēs 
paglābāmies zem, 
šķiet mūžvecajiem k o 
kiem, kas apjoza baz
nīcu. Tad sekoja noti
kums. Pēkšņi pašķīda 
ūdens, nogranda pēr
kons, un brakšķēja 
lūstošie zari. Viesulis 
sagrieza ellišķīgu loku, 
viss šķīda un skanēja 
Elīna šajā brīdī bija uz
rāpušies kokā un kā 
dzīvnieks pieķērusies 
vecajam, apsūnojuša
jam stumbram. Pārējie izšķīda 
kur nu kurais. Tikpat strauji kā 
nācis, virpulis aizjoņoja tālāk, 
un mēs, iztramdīti un spilgtā 
iespaida pārpilni, turpinājām 
mirkt zem uzstājīgā lietus un 
gaidīt ja ne saulīti, tad vismaz 
smidzināšanu. Tikai vēlāk uzzi
nāju, ka vētra bija pārjoņojusi 
pāri Igaunijai un ari Latvijai, n e 
laužot kokus un pat aizpūšot pa 
gaisu kādu sēņotāju pie Talli
nas. Tāds, lūk, bija mūsu pik
niks pie baznīcas. Pēc laika kā 
prāvi gliemeži turpinājām savu 
mitro ceļu (todienas veikums -
22,2 knī) līdz dambim, kas sa
vieno Muhu ar tās lielo māsu 
Sāremā. lietus bija aprimis, 
bet uz dambja sastapām spē
cīgu pretvēju. Šādā situācijā n e 
trenētam velosipēdistam pavīd 
prātā doma par došanos pretē
jā virzienā bet mēs jau bijām 
rūdīti. Abpus dambim stiepās 
zāļainas audzes, kur ligzdoja 
aizsargājami ūdensputni. Ari 
mēs tos redzējām, tomēr orni-
toloģisku zināšanu trūkuma 
dēļ vienojāmies, ka tie ir vien
kārši putni. Salas vispār ir orni
tologu paradīze - mazās apdzī
votības dēļ tie jūtas netraucēti, 
un neatlaidīgam pētniekam te 
ir ko darīt Jūra sniedzās tālu 
abpus dambim, apkārt pletās 
plašums un vēja lidlauks. Iz
braucot cauri kādai pilsētiņai, 
neatlaidīgas līņāšanas pavadī
bā naktsmājas atradām leknā 
lapu koku mežā pie izcirstas 

Slavas dziesma Pangas klintij 

trases. Ari odi mūs nenonieci
nāja Vispārējā slapjumā uztapa 
ugunskurs un kārtējā maltīte 
svaigā gaisā Izmantojām visu, 
ko nu varējām, pret lietu un 
līdām tik teltīs cerībā uz saulai 
nāku rītdienu. Mēs ar Elīnu pin 
gailošās uguns nosēdējām līdz'' 
ausmai, kas pelēka mikla un 
dūmakaina cēlās virs meža 
Pūta pusē mūs sajūsmināja tāda 
kā cūci-ņas rukšķēšana, kas 
vairākkārtīgi aizskanēja pār 
galvām. Atkal nācās secināt ka 
tas ir vienkārši putns. Nāka
mais rits bija varens mitruma 
ziņā Ja mēs būtu gliemeži, 
priecātos, bet nu nācās bezmaz 
visu dienu pavadīt teltīs, sitot 
kārtis vai tamlīdzīgi rotaļāje 
ties. Tā kā pelēkās debesis sa 
vādākus apstākļus nesolīja pie 
vakarē saņēmāmies un turpi
nājām slapjceļu. Tas īstenībā 
bija fantastisks, ja vien tik stipri 
nelītu. Mašīnas gandrīz nevie 
nas, sulīgi meži, akmeņi un z e 
menes. Pievakarē caur egļu 
mežiem pielīkumojām pie jū
ras, un beidzot tumšzilajās de
besīs paspīdēja koši sarkans 
saulriets. Ainava kā uz pastkar
tes. Trekni saauguši kadiķi vei
doja tādas kā istabas bez jum
tiem, šur tur pludmalē izkaisīti 
balsnīja gaiši akmeņi. Pierastās 
smiltis kā jūrmalā te nemanīja 
zāle šķita aizaugusi gandrīz 
līdz krastam. Tapa kārtējais 
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Ēkaistākā sie-.rA iva Bondare - LU studente 
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Ceļojums uz salu 

Kuresāres pils pie mūsu kājām 

Gaisa mitrums 100%. Ūdens kvalitātes kontrole 

•4 18. lpp. 

jūras ugunskurs, pūta stiprs 
vējš. Nākamā diena pagāja, 
līkumojot pa zemes ceļiem tur

pat jūras tuvumā. Tie vijās un 
meta cilpas, dažviet pietuvojo
ties ūdenim. Arī meža zemeņu 
galds mums vienmēr bija klāts. 

Pārsteidzoši, cik salas flora ir 
daudzveidīga! Gar ceļmalām 
bija saziedējušas dzeguzpuķes, 
šur tur redzējām spilgti dzelte
nus ziedu laukus. Jūra mūs pie
vilka ar neatvairāmu spēku, un 
nākamā apmetnes vieta tika ie
kārtota tās malā, aiz muguras 
atstājot plašās igauņu lauku 
sētas. Krasts te bija akmeņai
nām smiltīm nosēts, ar ka
diķiem un zemām priedēm no
audzis. Netrūka ari zvēru pēdu 
- pēc visa spriežot te bija gāju
šas savvaļas aitas. Par lielāka
jām pēdām konkrētu ziņu nav, 
un tobrīd to neapcerējām. Ne
biju ari pārliecināta, vai vēlētos 
pamosties brīdī, kad mani 
aplūko alnis vai mežacūku ģi
mene. No rīta mūs aplaimoja 
saule, lielā jūra dusēja zilgan
zaļa un mierīga Pēc ūdens de
vāmies uz netālo lauku sētu, 
kur laipna igauņu sieviete 
mums pastāstīja ka esam nak
šņojuši uz viņas privātās zemes 
un ka šī ir māja kur viņi at
brauc tikai vasarās. Pēc pieko
dinājuma nepiesārņot krastma 
lu laipni šldrāmies un līkumo
jām tālāk. Mūsu mērķis - 21 m 
augstā Pangas klints. Spīdot 
saulei, tā vien gribējās dziedāt 
Noskaņojums, protams, bija 
lielisks. Gaisā šur tur pacēlās 
vanagi, salas kopējais kolorīts 
mirdzēja sulīgi zaļš un zilgan
zaļš. Atmodāmies tieši Lielās 
Dabas viducī. Dienai liecoties 
uz otru pusi, sasniedzām Pan
gas klinti ar bāku. Pie tās -
tūristi, ari salai raksturīgie su
venīri no kadiķa un Igaunijas 
pamatieža - pelēkā marmora 
Stāvkrasts rādījās iespaidīgs -
atsegtais pamatiezis atklāts 
jūras vējiem, ūdens lejā -
mierīgs un nepieejams. Nokāp
jot gar malu lejā, gar klinšaino 
krastu veda akmeņaina taka 
Piedūrām roku Igaunijas ak
menim, uz kura uzplaucis viss 
šīs salas skarbais skaistums. 
Pievārējām ari bāku, un nu jūra 
šķita vēl dziļāka un tālāka Un 
atkal šis zilganzaļais kolorīts, 
ko Baltijas piekrastē esmu 
redzējusi tikai pie salām. 

Pa akmeņainu un paugurai
nu taku gar jūras krastu iemi
namies mūsu nākamajā apmet
nes vietā, kas bija unikāla - tel
tis uzslējām pašā kraujas malā, 
bet ugunskura vietu ierīkojām 
uz baltajiem akmeņiem skar

bās jūras malā, līdz kurai jāno
kāpj pa stāvu taku. Un uguns
kurs! No tīriem kadiķiem, ku
ru sausie stumbri un zari ba
gātīgi sakrituši līdzās zaļajiem. 
Tie bija tikai jāsalasa Kadiķu 
uguns sprakšķēja īpaši karsta 
pat nežēlīga jūras vēja uz vi
sām pusēm raustīta Turpat uz 
krasta baltpelēkajiem akme
ņiem - baltas gulbju spalvas. 
Skarbi, romantiski, skaisti un 
neatkārtojami! Droši vien 
mūsu uguni varēja redzēt no 
tālumā vīdošās Ninanse pussa 

las, jo mes samanījām viņējo. 

ANDA LASE 
(Turpinājums sekos) 

Bezmaksas lekcijas par cilvēka saprāta 
noslēpumiem. 

Iespējams saņemt bezmaksas konsultāciju pēc 
Oksfordas personības analīzes testa. 

Lekcija notiks š. g. 27. septembri pīkst 
18.30. Visvalža ielā 4. 

Sīkāka informācija: tālr. 9217634. 

ara 
200 000 atlaides 
36 Eiropas valstīs 
Tev un Taviem draugi 
līdz 26 gadiem 
Eiropā populārākā 
jauniešu karte Euro<26 
tagad arī Latvijā -
Rīgā, Jelgavā, Ventspilī, 
Tukumā, Bauskā, 
Limbažos ... 

info@euro26.lv 9, t.7280261 
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sludinājumi, reklāma 

Mūsu jaunā adrese: 
K. Barona iela 34, 

2. Stāvā, tālr. 7283303 

Skaistumkopšanas 
salona speciālisti ir gatavi 
palīdzēt kļūt 
pievilcīgākiem 

• veido frizūras un make-up! 

• Manikīra, pedikīra, kosmetologa 

pakalpojumi 

• Darbojas solārijs 

• Ul studentiem, mācībspēkiem un 

darbiniekiem, uzrādot apliecību, 

joprojām cenu atlaides! 

• Klienta kartēm darbojas loterija, 

kurā visi laimē! 

Hello, 
T m a young Roman from Switzer

land and I want to make friends with 
young Latvian girls and boys. Please 
write me in English or German with 
photo, to the following address: 

VITUS CASTELBERG 
Hinterm Bach 34 
CH-7000CHUR 
SWITZERLAND 

I E S K A T I E S ! ! ! 
Ja tu jūti, ka tev ir jādzied, 
Neprasi, vai ir pienācis laiks. 
Neprasi, vai ir pagājis laiks. 
Ja tu jūti, tev ir jādzied! 
Ja ari tu jūti, ka tev ir jādzied, nāc 

un pievienojies LU PPF, sieviešu kora 
"LATVE" dziedātāju pulkam!!! 

Mēģinājumi notiek LU PPF Jūrma
las gatvē 74/76 pirmdienās un trešdie
nās no pīkst 17.00 līdz 19.00,303. kab. 

Sīkāka informācija pa tālr.: 
9563991. 

LU sieviešu koris "Minjona" 
uzņem jaunas dziedātājas pirmdien 
un trešdienās no pīkst 18.00 
Mazajā aulā. 

Studentiem - izīrē dzīvokli Bolde-
rājā Tālr. 7431357. 

"Vārti" gaida 
Tekstus studentu literārajam 

žurnālam "Vārti" gaida līdz š. g. 30. 
septembrim. 

E-pasts: vaarti@e-apollo.lv 

Adrese: studentu literārais žurnāls 
"VĀRTI", LU Filoloģijas fakultāte, 

Visvalža ielā 4a, Rīga, LV-1050. 

O unibanka 
S E B grupas banka 

A / s L a t v i j a s U n i b a n k a , b e z m a k s a s i n f o r m a t ī v a i s t ā l r u n i s 8 0 0 8 0 0 9 , f a k s s 7 2 1 5 5 6 6 , w w w . u n i b a n k a . l v 

ŗ 
LU Studentu teātris 

izsludina jauno daCbniel 
pīkst 18.30 līdz 20.00 LU Ķnnijas fakultātes aktu zālē (K. Valde
māra iela 48). Pretendentiem sagatavot dzejoli. 

Papildu informācija: mob. Tālr: 9221775. 

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

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

Adrese: Raiņa bulv. 19,136. telpa, Rīga, LV-1586 
(pastkastīte atrodas LU kancelejā) 
Tālruņi: 7034328,7034329; Fakss un aut atb. 7034330 
Elektroniskais pasts: luua@lanetlv 
Mājas lapa Internetā: littpy/www.lanetlv/--luua 
Reģistradjas apliecība №. 535. 
Pārpublicēšanas un citēšanas gaaļumā atsauce uz "UA" 
obligāta. Redakcijas viedoklis ne vienmēr sakrīt ar rakstu 
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