
Universitātes 83. gadskārta 
Saulainajā sestdienas pēcpusdienā 
Mazajā aulā ieradās Senāta priekš
sēdētājs, LU vadība, senatori, fakultā
šu dekāni, viesi. Skanēja Latvijas un 
Universitātes h imna, un LU Senāta 
svinīgo sēde bija sākusies. 

Tradicionāli 28. septembri tiek pa
sniegti diplomi tiem Universitātes Go
da doktoriem un Goda biedriem kas 
par tādiem tika ievēlēti pagājušā gada 
laikā. LU dibināšanas 83. gadadienai 
veltīto Senāta svinīgo sēdi atklāja tā 
priekšsēdētājs prot Mārcis Auziņš. 
Viņš secināja, ka gads pagājis mierīgi, 

nav notikusi neviena Senāta ārkārtas 
sēde. Ritējis ikdienas darbs, lai godam 
sagaidītu Universitātes 83. gadskārtu. 
Klātesošos sveica ari LU rektors prot 
Ivars Lācis. 

Latvijas Universitātes Goda doktora 
grāds šoreiz tika piešķirts: 

• Bāzeles universitātes prot JIRGE
NAM fon UNGERNAM - STERNBER-

sveicam 

GAM par ilggadēju akadēmiskās sa
darbības veicināšanu starp Latviju un 
Sveici un atbalstu vēstures zinātnes 
attīstībai Latvijas Universitātē; 

• Stokholmas universitātes prot 
BENGTAM OKEM LENNARTAM 
BERGMANIM par ieguldījumu Baltijas 
jūras reģiona vides izpētē un vides zi
nātnes attīstībā; 

• Leipcigas universitātes prot DLTE-
RAM SULCAM par ilggadēju akadē
miskās sadarbības veicināšanu starp 
Latviju un Vāciju un atbalstu pedagoģi
jas zinātnes attīstībai Latvijas Universi
tātē. 

• Lionas Polimēru sintēzes labora
torijas pētījumu direktoram, profeso
ram ALENAM GIJO par LU ķīmijas 
studiju programmu modernizēšanu. 

Latvijas Universitātes Goda biedra 
grāds šoreiz tika piešķirts SIA "Lattele-
kom" valsts pilnvarniekam GUNTIM 
BĒRZIŅAM, kurš ir LU pirmā rektora 
(1920 - 1923) Ernesta Felsberga 

mazdēls. Viņš ir nodibinājis un no per
soniskajiem līdzekļiem finansē profeso
ra E. Felsberga piemiņas stipendiju. Tā 
ir vienreizēja stipendija 500 latu 
apmērā, kas ik gadu tiek piešķirta hu
manitāro zinātņu programmas pilna lai
ka studentiem. Šogad tā tiks piešķirta J 
jau ceturto reizi. 5 

G. Bērziņš kā SIA "Lattelekom" un _g 
Direktoru padomes loceklis un kā . 
valsts pilnvarnieks darbojas, lai samazi- J 
nātu "Lattelekom" monopola termiņu 
un sekmētu tā valsts daļas privatizāciju. 

Piešķirot G. Bērziņam LU Goda 
biedra nosaukumu, Latvijas Universitā
te veicina mecenātisma attīstību Latvi
jā. 

Jau 1990. gada LU ir noslēgts līgums 
ar Minsteres universitāti par sadarbību 
un ari materiālu atbalstu studentiem un 
doktorandēm. Ari šogad bijusī rektore 
Marija Vazna pasniedz stipendijas. 

2. rPp. • 

Tiek sveikti LU profesori 

hīm 1 

N o kreisās: prof. R. Kondratovičs, prof. J . Stradiņš, prof. 
G.Eberhards un J . Savickis 

Ar piemiņas medaļu un sti
pendiju par izcilu ve ikumu 
rododendru introdukcijā u n 
selekcijā un daiļdārzniecī-
bas att īst īšanā Latvijā LU 
profesoru R I H A R D U K O N -
D R A T O V I Č U , k ā ari par 
mūža ieguldījumu ģeogrāfi
jas un ģeoloģijas attīstībā 
un Latvijas dabas izpētē LU 
profesoru GUNT I EBERHAR-
D U 24. septembr i sve ica 

Latvijas Zinātņu akadēmija 
(LZA), SIA "Itera Latvija" un 
Latvijas Izglītības fonda pro
gramma "Izglītībai, zinātnei 
un kultūrai''. 

Šī balva tiek pasniegta jau 
otro gadu. LZA un "Itera Lat
vija" gada balvu varētu saukt 
par līdzsvarotas attīstības 
balvu, jo tā tiek piešķirta gan 

par vides sakopšanu, gan 
arhitektūru, gan ari par 
pētījumiem ģeogrāfijā, 
bioloģijā, arheoloģijā un 
daiļdārzniecībā. Cilvēks 
nepārtraukti attīsta kādu 
darbību, kas ekonomiski 
mūs paceļ, bet dažreiz tā 
degradē vidi, jo neviena 
darbība nav domājama 
bez iejaukšanās vidē. 
Tieši tādēļ vairākkārt ti
ka izteikta atzinība mece
nātam, "Itera Latvija" 
prezidentam Jurim Sa-
vickim, kurš ir domājis 
par to, kā vidi atkal sa
kopt un padarīt vēl labā
ku, nekā tā bijusi līdz 
šim. 

Kā pirmais tika sumi
nāts LZA loceklis, habilitē
tais bioloģijas doktors, valsts 
atzītais zinātnieks un LU pro
fesors vienā personā Ri
hards Kondratovičs. 

Vairāk nekā 45 sava mūža 
gadus profesors ir veltījis ro
dodendru audzēšanai (intro
dukcijai) un selekcijai Latvijā. 
Izveidojis Baltijas valstīs lielā
ko rododendru sugu, šķirņu 

un citu viņa kolekciju LU 
izmēģinājuma selekciju 
audzētavu "Babīte". Rihards 
Kondratovičs publicējis ap 
400 darbu, kuru vidū ir piecas 
monogrāfijas par rododen
driem Viņš izveidojis 51 jau
nu siltumnīcu acāliju šķirni 

Profesors ir veicis ari lielu 
pedagoģisko darbu anatomi
jā un fizioloģijā, kā ari admi
nistratīvo darbu - bijis Bio
loģijas fakultātes dekāns, 
vairāk nekā desmit gadus -
LU prorektors un, protams, 
paša izveidotās izmēģināju
ma selekciju audzētavas 
"Babīte" vadītājs. Rihards 
Kondratovičs ir ne tikai izcils 2 

pedagogs, bet ari ļoti laimīgs « 
cilvēks, jo rododendrus vina ^ 
vadībā turpina audzēt abi ^ 
viņa bērni - meita un dēls < 
(LU Bioloģijas fakultātes de- ¿ 
kāns asoc. prot Uldis Kon -2 
dratovičs), tādēļ šī balva tika 
pasniegta ne tikai par izcilu 
zinātnisko veikumu, bet ari 
par lielo skaistumu, ko pro
fesors un šī audzētava mums 
katru gadu ir dāvājuši. 

3. lpp. • 



dzimšanas diena 

< ī . ipp. Universitātes 83. gadskārta 

Goda doktora grādu saņēmis arī profesors Alens Gijo 

Emeritus profesores goda nosaukums tiek piešķirts Rasmai 
Garlejai 

Rektora Atz in ības raksts profesoram Edgaram Meļķisim 

L U rektors I. Lācis un LU Senāta priekšsēdētājs M. Auz iņš 
fotomirkfī a r LU K. Morberga stipendiātēm - topošo arhitekti 
A.Antenišķi un tēlnieci I.Villu 

* » 

Senāta svinīgajā sēdē ar dip
lomu pasniegšanu tika sveikti 
ari LU emeritus profesora go
da nosaukuma ieguvēji, šoreiz: 
Ojārs Āboltiņš, Guntis Eber-
hards, Rasma Garleja, Elmārs 
Grēns, Rihards Kondratovičs, 
Kārlis Počs, Ausma Špona, Ul
dis Viestura un Juris Zaķis. 

Šajā svētku reizē īpaša LU 
rektora atzinība tika izteikta: 

• "Universitātes Avīzes" gal- | 
venajai redaktorei ILZEI s 
BRINKMANEI par godprāfr ° 
gu, profesionālu, ražīgu darbu ^ 
"Universitātes Avīzes" un Lat- < 
vijas Universitātes labā, kā ari s 
sakarā ar avīzes 80 gadu jubile- ~ 
ju; 

• Dr. h. filol., emeritus profe
sorei INTAI FREIMANEI par 
jauno filologu paaudžu izglīto
šanu un lielo ieguldījumu lat
viešu valodniecības un valodu 
kultūras jautājumu teorētiskā 
un praktiskā izpētē; 

• Dr. h. jur., profesoram ED
GARAM MEĻĶISIM par pālie 
košo ieguldījumu Latvijas Uni
versitātes akadēmiskajā dar
bībā un Senātā. 

Profesora Ernesta Felsber
ga piemiņas stipendija humāni- „ 
tārajās zinātnēs Ls 500 apmērā S 
šogad tika piešķirta' 

• Teoloģijas fakultātes 3. 
kursa studentei AIJAI SKRAS-
TTŅAI; 

• Vēstures un filozofijas fa- -2 
kultātes maģistra studiju stu- ш ^ Guntis Bērziņš 
dentam ILJAM BOLSAKO- ' 
VAM. 

Profesora Kristapa Morber
ga stipendiju, ievērojot testa
mentā minētos norādījumus, 
līdzās jau ierastajiem Latvijas 
Universitātes studentiem šo
gad saņēma ari Rīgas Tehnis
kās universitātes Arhitektūras 
studiju programmas studente 
ANITA ANTENIŠĶE un Latvi
jas Mākslas akadēmijas Tēl
niecības studiju programmas 
studente LEONA VLUA 

Senāta svinīgās sēdes no
slēgumā viesi un pašmāju 
ļaudis tika aicināti uz LU Sēžu 
zāli, kur kopīgi tika paceltas 
šampanieša glāzes par godu ju
bilārei. 

Jubilejas izskaņā pīkst 17 
Lielajā aulā notika krāšņs kon
certs. Universitātes ļaudis un 
viesus iepriecināja Latvijas Fil
harmonijas kamerorķestris, di
riģents no Itālijas Klassimo 
Lambertini, soprāns Alisa Zi-
novjeva, tenors no Itālijas 
Džanni Mondžardino, LU jauk
tais koris "Juventus". Koncertu 
dāvināja Itālijas vēstniecība u.c. 
organizācijas, tādēļ šoreiz Uni
versitātes dzimšanas dienā tik 
daudz skanēja itāļu valoda. 
Šķiet, mūzika spēja izvilināt pat 
asaras. Skanēja brīnišķīga itāļu 
operu mūzika - Verdi, Pučīni, 
Rosini. Šie vārdi komentārus 
neprasa Aulā ilgi nebija dzir
dētas tik skaļas ovācijas un bra-
vo saucieni 

LU Goda doktori: 1 . rinda otrais no kreisas - B. O. L 
Bergmanis, ceturtais - J . fon Ungerns - Sternbergs un D. Sulcs 

шшШ 
Minsteres universitātes eksrektore Mari ja Vazna ka allaž 
sirsnīgi devīga 

Materiālu sagatavojusi 
GITA UEPINA 

"Universitātes Avīzes"gafvenō redaktore Ilze Brinkmane 
parakstās LU Rektora Atzinības Goda grāmatā 
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4 ī . ipp. 
"Ir liels prieks un gandarī

jums, ka darbs, ko esmu darījis 
jau turpat pusgadsimta garu
mā, ir novērtēts atzinīgi un es 
saņemu šo apbalvojumu. Es
mu pateicīgs liktenim, ka tas 
manu dzīvi ir saistījis ar Latvi
jas Universitāti kopš 1950. ga
da, ar Latvijas Zinātņu akadē-
.miju kopš 1989. gada un ar vi
diem tiem cilvēkiem kuri man 
ir bijuši līdzās visus šos ga
dus," atzina Rihards Kondrato-
vičs. 

Piemiņas medaļu un stipen
diju saņēma ari LZA loceklis, 
habilitētais ģeogrāfijas doktors 
un LU profesors Guntis Eber-
hards. Vairāk nekā 40 sava 
mūza gadus profesors ir veicis 
pedagoģisko un zinātnisko 
darbu LU Ģeogrāfijas (tagad 
LU Ģeogrāfijas un Zemes zi-

Tiek sveikti LU profesori 
nātnu) fakultātē, noiedams 
ceļu no asistenta līdz profesora 
katedras vadītājam un fakultā
tes dekānam. Sagatavojis aug
sti kvalificētu mūsdienu ģeo
grāfu paaudzi, sekmējis vides 
un ģeoloģijas studiju izveidi 
Latvijā. Daudzpusīgs ir Gunta 
Eberharda zinātnisko pētīju
mu loks - upju ielejas sistēmu 
veidošanās Latvijā un Baltijā 
Ledus laikmeta beigās, pēc Le
dus laikmeta un mūsdienās, 
Latvijas jūras krastu morfo
loģija, mūsdienu bioloģiskie 
procesi klimata izmaiņu ie
tekmē, Latvijas senāko Ak
mens laikmeta apdzīvoto vietu 
bioloģiski morfoloģiskā izpēte 
un visbeidzot ari daudzi lie
tišķie pētījumi par bioloģiska
jiem procesiem un riskiem, 
kas saistīti ar cilvēka iejaukša
nos dabā. 

Profesors publicējis ap 200 
zinātnisko un ap 800 populārzi
nātnisko rakstu, to starpā vai
rākas mācību grāmatas un mo
nogrāfijas. Lasījis 16 akadēmis
kos kursus ģeogrāfijā, dabas 
aizsardzībā, ģeoekoloģijā un 
vides monitoringā. Gunta 
Eberharda mūza veikums 
veltīts ne tikai Latvijas dabas 
izpētei, bet ari, un tas varbūt ir 
daudz svarīgāk, ar saviem dau
dzajiem rakstiem un aktīvo 
darbību viņš ir veicinājis mūsu 
sabiedrības atziņas attīstību 
par nepieciešamību šo vidi aiz
sargāt 

"Paldies par šo lielo apbal
vojumu gan Zinātņu akadēmi
jai, gan "Itera Latvija", gan 
Izglītības fonda programmai, 
kas tik augstu novērtējuši ma
nu, es gribētu teikt nevis izcilo 
darbu, bet gan darbu, ko esmu 

darījis savā ikdienā, uzskatot to 
par savu pienākumu," atzina 
Guntis Eberhards. 

Kā atzīmēja akadēmiķis Jā
nis Stradiņš, pateicoties "Itera 
Latvija" prezidenta Jura Savic-
ka finansiālajam atbalstam, jau 
nākamgad Latvijas Universi
tātē ir iecerēts jauks projekts -
Paula Valtera pieminekļa uz
stādīšana Bioloģijas fakultātes 
priekšā. 

"īpaši jāatzīmē Latvijas Zi
nātņu akadēmijas un "Itera 
Latvija" loti labā sadarbība," 
uzsvēra Latvijas Izglītības fon
da programmas "Izglītībai, zi
nātnei un kultūrai" vadītājs 
Imants Meirovics, "kas lielā 
mērā veic tās funkcijas, kuras 
kaut kādu iemeslu dēļ pagai
dām nespēj veikt mūsu valsts." 

"Es vēlētos akcentēt ka Lat
vijā aizvien vairāk iedibinās 

mecenāts un spilgts tā piemērs 
ir tieši "Itera Latvija". Pirms ga
da šīs balvas tika pasniegtas 
pirmo reizi, bet jau ilgi pirms 
tam bija iedibinātas un divas 
reizes gadā pasniegtas "Itera 
Latvija" stipendijas vides arhi
tektūrā. Tas apliecina, ka šī fir
ma labi izprot tos virzienus, 
kas ir nepieciešami topošajiem 
zinātniekiem, un par to "Itera 
Latvija" īpaši liels paldies." 

Daudzos apsveikumus un 
atzinības noslēdza SIA "Itera 
Latvija" prezidenta Jura Savic-
ka vārdi: "Gribu visiem novēlēt 
ļoti labu veselību, ilgus darba 
gadus un, kā jau parasti liela
jiem zinātniekiem, - jo vairāk 
viņi atklāj, ka zina, jo lielāks 
plašums paveras, kas vēl jāizzi
na." 

GITA LIEPIŅA 

No Politehnikuma līdz RTU 

Tehniskā universitāte ir v e c ā -
ā augstākās izglītības iestā

d e Latvijā, jo par vēsturisko 
sākumu uzskata Rīgas Poli
tehnikumu, ku ram 14. oktobrī 
aprit 140 gadu. Par vēsturi 
stāsta Latvijas Zinātņu vēstu
res asoc iāc i jas v iceprez i 
dents JĀNIS KLĒTNIEKS. 

- Kāds bija Politehnikuma 
vēsturiskais aizsākums, tā to
reizējā nozīme? 

- Rīgas Politehnikums - pir
mā augstākās tehniskās 
izglītības mācību iestāde Baltijā 
- savu darbību uzsāka pirms 
140 gadiem 1862. gada 2./14 
oktobri. Rīgas Politehnikums 
lauza tehniskās izglītības milita
rizēto sistēmu, kāda valdīja ca
riskās Krievijas mācību ie
stādēs. Politehnikums kļuva par 
progresīvu tehnisko ideju 
>audēju un zinātnisko atklāju
mu pārnesēju no rietumu pa
saules uz Baltiju un tālāk uz 
Iekškrieviju. Tam bija būtiska 
nozīme Rīgas pilsētas un Balti
jas provinču saimnieciskās 
dzīves attīstībā. Politehnikums 
izaudzināja akadēmiski izglīto
tus arhitektus, būvinženierus, 
mašīnbūvniekus, ķīmiķus, agro
nomus un komersantus. 

- Kāda bija Politehnikuma 
atšķirība no citam tālaika 
mācību iestādēm? 

-Tas atšķīrās no citām Krievi
jas mācību iestādēm ar lielāku 
akadēmisko brīvību un augstu 
tehniskās profesionalitātes līme
ni Politehnikums pārņēma Rie
tumeiropas izglītības sistēmu 
un mācību programmas. Studi
jām pieļāva priekšmetu apmācī
bu veidu, nepieturoties pie stin
gras kursu sistēmas. Tas stu
dentiem deva iespēju brīvi 
izvēlēties specialitāti un neiero
bežoja viņus attīstīt individuālās 
spējas. 

- Kāds tolaik bija mācīb
spēku sastāvs? 

- Tas komplektējās galveno
kārt no gados jauniem docētā
jiem, kuri nāca no vadošajām 
Šveices, Vācijas, Austroungāri
jas augstskolām, pārnesot tur 
gūto pieredzi uz Rīgas Politehni
kumu. Vairāki mācībspēki kļuva 
par ievērojamiem un plaši pazī
stamiem zinātniekiem. Daļa 
mācībspēku nāca ari no Tērba-
tas universitātes. 

Rīgas Politehnikuma pa
stāvēšanas 34 mācību gados 
(1862 - 1896) diplomus ieguva 
1447 absolventi. Vairākās no
zarēs - ķīmijā un lauksaimniecī
bā - izveidojās atsevišķi zinātnis
kie pētniecības centri - fizikālās, 
organiskās ķīmijas un ķīmijas 
tehnoloģijas laboratorijas, Pēter-
muižas Lauksaimniecības izmē
ģinājumu saimniecība 

- Kāds bija tālākais Poli
tehnikuma attīstības ceļš? 

1896. gadā Rīgas Politehni
kumu pārveidoja par valsts 
mācību iestādi - Rīgas Politeh
nisko institūtu (RPI). Mācību 
procesu pārorganizēja Krievijas 
augstskolu prasībām un ar krie
vu valodu agrākās vācu valodas 
vietā RPI nācās saskarties ar 
Krievijas augstskolās valdošo bi
rokrātiju, kas studentus orien
tēja uz augstāka sabiedrības stā
vokļa sasniegšanu, nevis uz 
pilnvērtīgu zināšanu iegūšanu 
savam profesionālajam darbam 

Politehniskajā institūtā daļēji 
saglabājās iepriekšējais mācīb
spēku kontingents, ko pakāpe
niski papildināja ar spējīgākiem 
absolventiem. Turpināja do
minēt ari agrākais tehniskās filo
zofijas racionālais domāšanas 
veids, kas veicināja zinātnisko 
pētniecību. Izcilus sasniegumus 
RPI profesori guva ķīmijas no
zarē. Studijās ienāca modernās 
disciplīnas, kā, piemēram elek-
froķīmija stereoldrnija pilsētu 
plānošana un labiekārtošana 
kuģu būve, gāzes dzinēji, loko
motīves, dzelzsbetona kons
trukcijas un daudzi citi speciālie 
mācību priekšmeti. Tāpēc RPI 
absolventi tika augsti vērtēti kā 
labi speciālisti ne vien Baltijā, 
bet ari citās Krievijas guberņās. 
Pirms I pasaules kara, kad 
Rīgas industriālais un tirdzniecī
bas potenciāls sasniedza maksi
mumu, RPI mācījās 2088 stu
denti. Kara apstākļos, 1915. ga
da vasarā, RPI evakuēja uz Mas
kavu, kur tas mācību darbu tur
pināja līdz 1918. gada pavasa
rim. Visā RPI pastāvēšanas pe
riodā (1896 -1918) augstskolu 
absolvēja 4749 audzēkru, no ku
riem gandrīz pusi veidoja izglīto
ti agronomi un komersanti. 

Cariskajai Krievijai sabrūkot 
kara apstākļos izveidojušās pa
gaidu varas nespēja Rīgā atjau
not ilgstošas politehniskās studi
jas ne vācu izveidotajā Baltijas 
Tehniskajā augstskolā (1918. g. 

oktobris -1919. g. janvāris), ne 
lielinieku Latvijas Augstskolā 
(1919. g. februāris - maijs). 

Tikai nodibinot neatkarīgu 
Latvijas valsti, paši latvieši varēja 
izlemt savas tautas augstākās 
izglītības jautājumus. 1919. gada 
28. septembri Rīgā tika atklāta 
pirmā Latvijas valsts augstskola 
- Latvijas Universitāte (LU), kas 
vairs nebija tieša politehniskās 
izglītības turpinātāja bet gan 
jauna tipa nacionāla augstskola 
ar latviešu valodu. 

- Kad nodibināja Rīgas 
Politehnisko institūtu. un kā
da bija tā attīstība? 

- 1958. gadā, izpildot PSRS 
tautsaimniecības attīstības plāna 
prasības, republikas valdība uz 
LVU tehnisko fakultāšu bāzes 
izveidoja jaunu augstskolu -
Rīgas Politehnisko institūtu. 
Jaunais RPI uzsāka mācības pie
cās fakultātēs - Arhitektūras un 
celtniecības, Elektroenerģēti
kas, Ķīmijas, Mehānikas un Ne
klātienes. RPI ricibā nodeva 
ēkas Kaļķu (Ļeņina) ielā 1, 
Kronvalda bulvārī, Ausekļa ielā 
u. c. 1968. gadā uzcēla laborato
riju korpusu (Ļeņina ielā la). Pa
kāpeniski tika izveidotas jaunas 
fakultātes - Automātikas un 
skaitļošanas tehnikas (1961), 
Radiotehnikas un sakaru 
(1966), Inženierekonomikas 
(1966). Mehānikas fakultāti sa
dalīja Mehānikas un mašīn
būves, Aparātu būves un auto
matizācijas fakultātēs (1964). 
No Arhitektūras un celtniecības 
fakultātes atdalīja Inženiercelt-
niecības fakultāti (1979). Ķīmi
jas fakultāti pārdēvēja par fcmi-
jas tehnoloģijas fakultāti. 

60. gadu beigās tika uzsākta 
jaunu mācību korpusu un 
kopmītnes celtniecība Ķtpsalā. 
80. gadu vidū RPI izauga par lie
lāko augstskolu Baltijā. Studijas 
noritēja 11 fakultātēs, ieskaitot 
vakara un neklātienes, kur katrā 
mācījās 500 - 1200 studentu. 
Inženiertehniskie darbinieki ti
ka sagatavoti 45 specialitātēs. Bi

ja nostabilizējies mācībspēku sa
stāvs ar pieredzējušiem docētā
jiem - 46 zinātņu doktoriem 
767 zinātņu kandidātiem 

RPI savā 32 gadus ilgajā 
darbības periodā (1958 - 1990) 
zinātnisko pētījumu ziņa ierin
dojās vadošo PSRS augstskolu 
skaitā Tika attīstītas daudzas 
jaunas zinātņu nozares. Nerau
goties uz ideoloģiskajiem spai
diem RPI beidza vairāk nekā 40 
tūkstoši absolventu. Daudzi no 
viņiem bija apveltīti ar augstu in
telektuālo līmeni un labām orga
nizatoriskajām darbaspējām, 
kas vēlāk ļāva izvirzīties zināt
nes, saimnieciskās un politiskās 
dzīves priekšpulkā Tādējādi 
RPI nodrošināja paaudžu pēc
tecību inženiertehniskajās no
zarēs un veica tehnisko zinātņu 
saglabātāja lomu. 

Pārbūves laiks skaudri atse
dza trūkumus augstākās 
izglītības sistēmā Pirms Latvi
jas neatkarības atjaunošanas 
RPI jau uzsāka organizatoriskās 
izmaiņas, pārejot uz demokrātis
kākām pārvaldes formām To 
rezultātā 1990. gada martā RPI 
tika pārveidots par Rīgas Teh
nisko universitāti (RTU). 

RTU pastāvēšanas 12 gados 
studiju sistēmā radītas lielas iz
maiņas, kas akadēmisko dzīvi 
pārveidojušas atbilstoši vispārēji 
atzītām demokrātiskām izglī
tības formām saglabājot augst
skolas suverenitāti, kas tagad 
nostiprināta RTU Satversmē. 
RTU paveikusi akadēmisko stu
diju programmu akreditāciju, 
un tai ir tiesības izsniegt valstis
ki atzītus diplomus. RTU ir 
kļuvusi par cienīgu pirms 140 
gadiem izveidotās augstākās 
tehniskās izglītības mantinieci 
un tās turpinātāju nākotnē. 

Ar JĀNI KLĒTNIEKU 
sarunājusies ANDA LASE 
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konference 

Medicīna un zinātne 
Sagaidot Latvijas Univers i tā
t e s 83. g a d a d i e n u , Medicī
n a s fakultātē 19. septembr ī 
not ika z inātn iska konferen
c e , kurā ar med ic īnu sa is
t ī tus referātus lasī ja 11 s t u 
den t i n o d a ž ā d ā m f a k u l 
tā tēm. 

Atklāšanas ceremonijā stu
dentus uzrunāja LU Medicīnas 
fakultātes dekāns profesors Ul
dis Vikmanis. Viņš pauda gan
darījumu par to, ka ir pārstāvē
tas dažādas fakultātes, jo "vis
lielākie sasniegumi parasti ir 
tajās nozarēs, kur ir dažādu zi
nātņu punktu saskarsme". Pro
fesors vēlēja panākumus kon
ferences dalībniekiem gan šajā 
notikumā, gan ari turpmākajā 
darbā. 

Pasākuma dalībniekus svei
ca LU zinātņu prorektors In
driķis Muižnieks. Viņš uzsvē
ra, ka LU studenti vienmēr ir 
izdomas un labu ieceru pilni 
un šādas konferences lielā 
mērā rodas no pašiniciatīvas. 
Reizēm tām gan pietrūkst no
turības, un tādēļ svarīga ir fa
kultāšu sadarbība Būtiski ir ari 
- padarīt šo konferencei redza
mu pasaulē. Tas šo tradīciju 
vērstu plašāku un padarītu no
turīgāku. 

Līdzās '"tīrajai'' zinātnei ne
pieciešams darboties ari prak
tiski - meklēt sponsorus, dibi
nāt kontaktus. Ta visa ir dzīves 
pieredze - sociālās uzvedības 
skola Latvijas Universitāte stu
dentiem sniedz gatavību dzīvei 
un spēku darboties. 

Sekoja studentu zinātnisko 
darbu prezentācijas. Referātus 
vērtēja žūrija kuras sastāvā bi
ja profesori U. Vikmanis, V. 
Klusa Z. Aivars, R Muižniece, 
A Žilēviča studente K Žagare 
un J. Pudulis - LU Medicīnas 
fakultātes studentu pašpārval

des priekšsēdētājs. 
Konferences darba gaitā no

tika LU ar Medicīnu Saistīto 
Studentu zinātniskās biedrības 
dibināšana un statūtu apstipri
nāšana Vakars turpinājās klu
bā "Pulkvedim neviens nerak
sta". 

Ar nepacietību tika gaidīts 
žūrijas komisijas vērtējums. 
Lielo Balvu saņēma Zane Sluc-
ka. Viņas darba tēma bija 
"Kuņģa ļaundabīgo audzēju 
antigēnu seroloģiska identi
ficēšana un to molekulārais 
raksturojums". Pirmās vietas 
ieguvējs bija Pēteris Loža par 
darbu "Hepatitis B vīrusa 
daļiņu rekonstrukcija in vivo". 
Otrajā vietā - Jeļizaveta Sjakste. 
Darba nosaukums - "Pretēju 
virzienu izmaiņas NO koncen
trācijā smadzeņu garozā un 
smadzenītēs zem sevoflurāna 
un izoflurāna anestēzijas, NOS 
inhibitoru un lipopolisaharida 
izraisītās modifikācijas". 

Trešo vietu dalīja Olga Kir-
janova ar darbu "Skābekļa radi
kāļu loma šūnas funkcionēša
nā un izpētes iespējas" un Olga 
Korotejeva ar darbu "Mildro-
nāta efekts uz eksperimentāli 
radītas aterosklerozes ar un 
bez endotēliālās disfunkcijas". 

Par atraktīvāko sniegumu 
tika atzīts Jāņa Savlovska lasī
tais referāts, kura tēma bija 
"Arteria epigástrica inferior 
projekcija uz vēdera priekšējās 
sienas atkarībā no cilvēku an
tropometriskajiem rādītājiem". 

īpašas skatītāju simpātijas 
ieguva Jānis Šavlovskis un 
Pēteris Loža 

LU atjaunojoties Medicīnas 
fakultātei, notika ari pirmā stu
dentu zinātnisko darbu konfe
rence. Tā bija veltíta profeso
ram Rudzītim. Ir pagājuši trīs 
gadi, un Medicīnas fakultātē 
gan studenti, gan profesori 

lēma ka jādibina LU ar Medicī
nu Saistīto Studentu zinātniskā 
biedrība 

Tā par godu Universitā-
tes dzimšanas dienai notika 
konference, kuras aizbildne 
kija profesore AIJA 
ZLLEV1CA - mikrobioloģe, 
kura strada ar medicīnas un 
optometrijas studentiem un 
bioloģijas maģistrantiem. 

- Kā jūs vērtējat konfe
renci? 

- Šodien ir liela diena jo fa
kultātē sāk darboties studentu 
zinātniskā biedrība Lai gan es
mu uzņēmusies aizbildniecību 
par konferenci, visu lieliski pa
veica paši studenti. 

Jau 30 gadus strādāju ar me
dicīnas studentiem un jāteic, 
ka viņi ir ļoti aktīvi. Studenti sa
prot, ka šī profesija nepār
traukti ir saistīta ar jauniem at
klājumiem, un viņiem patīk 
aktīvi piedalīties zinātniskajā 
darbā. 

Atjaunojoties LU Medicīnas 
fakultātei, lielu aktivitāti jau no 
dibināšanas dienas izrādījusi 
Anatomijas un histoloģijas ka
tedra Tajā darbojas studentu 
zinātniskais pulciņš, kurā tiek 
izstrādāti vērtīgi darbi, taču vēl 
nebija iespējas tos prezentēt 
Nu mūsu toreizējie pirmkurs
nieki jau ir nonākuši līdz piek
tajam kursam, un ikviens no 
viņiem atbilstoši savām inte
resēm izvēlējies darbības jo
mu. 

- Vai mācībspēki atbalsta 
studentu aktivitātes? 

- Mums ir ļoti atsaucīgi 
mācībspēki. Piemēram, ja stu
dents izsaka vēlmi pastrādāt ar 
mikrobiem, lūdzu, to darīt ir vi
sas iespējas. Mēs dosim visu 
un atbalstīsim. Protams, tas 
prasa zināmus līdzekļus, ari 
enerģiju no mums, bet mēs to 
labprāt darām. Studenti ļoti 

Aija Žilēviča 

vēlas darboties 
z inā tn i ska jos 
pulciņos, taču 
Medicīnas fa
kultāte nav tik 
liela un tādēļ ir 
ļoti svarīgi rīkot 
seminārus par 
dažādām tē
mām. Līdzīgi kā 
šajā konferencē, 
tas studentus 
bagātina ir va
jadzīgs un vi
ņiem labi patīk. 
Svarīgi, lai būtu 
iesaistītas ari citas fakultātes. 
Tieši tā, manuprāt ir Universi
tātes Medicīnas fakultātes 
priekšrocība salīdzinot ar Strā
dina universitāti. Ja cilvēki visu 
laiku atrodas tikai savā vidē, 
viņi ir vienpusīgāki. Savukārt 
LU studenti ir interesantāki. 
Augstskolā valda brīva un ra
doša gaisotne. Nekad agrāk 
Medicīnas akadēmijā neviens 
students nepārtrauca manas 
lekcijas, piemēram, ar šādiem 
jautājumiem: "Zināt bet Histo
loģijas katedrā teica ka šinī 
vietā ir tādas šūnas, bet jūs sa
kāt citādāk. Kā tas var būt?" 
Studenti cenšas, domā, ir ļoti 
brīvi. 

- Kādu redzat šīs konfe
rences nākotni? 

- Mūsu mērķis ir starptau
tiskā sadarbība Piemēram, di
vi mūsu studenti ar referātiem 
anatomijā kopā ar profesoru 
G.Knipši nesen atgriezās no 
Rumānijas, kur prezentēja sa
vus darbus. Mūsu studenti sa
vus darbus ir prezentējuši ari 
Vācijā un citur. Viņu aktivitātes 
ir ļoti vērtīgas un daudzpusī
gas. Savukārt uz šo konferenci 
nākotnē domājam aicināt 
dalībniekus no Tartu, Viļņas 
un citu valstu augstskolām. 

Redzēsim, vai to rīkosim 

katru gadu vai reizi divos ga
dos. Svarīgi būtu nākotnē izdot 
konferences tēzes, ari mācīb
spēku referātus kādā krājumā 

Būtiski šai jomai piesaistit 
ari fakultātes ārzemju studen
tus, jo viņi nav tik aktīvi. Ma
nuprāt viņi ļoti labi izstrādā dip
lomdarbus, taču par aktivi
tātēm fakultātē viņiem varbūt 
nav tik daudz informācijas. Viņi 
nepiedalās studentu pašpār
valdē un citās organizācijās. 
Domāju, ka mūsējiem viņi būtu 
"jāvelk" līdzi, lai visi Medicīnas 
fakultātes studenti, kuri vien 
vēlētos, ari būtu iesaistīti. 

- Kāds ir jūsu vēlējum^ 
Latvijas Universitātei dzim
šanas dienā? 

- Esmu ļoti pateicīga Univer
sitātei par atjaunotu Medicīnas 
fakultāti. Nezinu, cik tas dod 
Universitātei, bet mums šī sa
darbība ar dažādu fakultāšu 
mācībspēkiem un studentiem 
dod ļoti daudz. Latvijas Univer
sitātē jūtamies lieliski. Vēlu Uni
versitātei nebūt sīkumainai, bet 
skatīties uz lielajiem mērķiem -
studentu izglītību, zinātnes 
attīstību Latvijas valstij. y 

MĀRA SADOVSKA 

"Konničiva! - Labdien!" 
3 1 . mai jā , kad nupat b i ja iz
nācis (pēdējais pirms v a s a 
ras brīvlaika) "Univers i tātes 
Av ī zes " n u m u r s , a tgadī jās 
kas lasītāju ievēr ības cienīgs 
- Japānas vēstn iecība uzņē
m a 1 . japāņu va lodas k o n 
kursa dal ībn iekus . 

Piedalīšanās noteikumi bija 
demokrātiski: japāņu valodas 
prasmi varēja demonstrēt jeb
kurš Latvijas augstskolu stu
dents. Pieteikumus ņēma vie
nā no diviem zināšanu līme
ņiem: pirmajā (pēc viena gada 
apmācības) un otrajā (ne ma
zāk par trim apmācības ga
diem). Komisija, kuras sastāvā 
bija LU pasniedzēji, Japānas 
vēstniecības darbinieki, Rīgas 
Kultūras skolas skolotāja un 
ari galvenā sponsora - Čehu 
aviolīniju - pārstāvis, gan ļoti 
labvēlīgi, bet ari prasīgi vērtēja 
studentu japānu valodas zinā
šanas. Komisiju vadīja Japānas 

vēstniecības pagaidu pilnvaro
tais lietvedis Hiroši Okada 

Katrs konkursa dalībnieks 
uzstājās ar iepriekš sagatavotu 
īsu referātu japānu valodā un 
pēc tam atbildēja uz jautāju
miem. 

Prezentētās tēmas bija loti 
dažādas, tajās atspoguļojās Lat
vijas Universitātes studentu in
tereses, rūpes un cerības. Ieva 
Tretjuka stāstīja par "Latviju un 
trim Baltijas valstīm"; Kristina 
Osmolovska - par "Mīlestību"; 
Irina Saviča apsprieda jautāju
mus par "Cilvēka veselību 
mūsdienās"; Ieva Miķelsone 
atcerējās "Braucienu uz Nor
vēģiju"; Sintija Kaņepe sniedza 
poētiski filozofisku pārskatu 
par to, kā "Gadalaiki ietekmē 
cilvēka noskaņojumu"; Dona 
Ozoliņa - lirisku eseju par 
"Cilvēku"; LoteTisenkopfa bija 
sagatavojusi socioloģiska rak
stura pārskatu "Augstskolu 
studentu nākotne"; Inese Ava-

na - literāru stāstiņu "Mīles
tības četri gadalaiki"; Viktors 
Garkavijs runāja par "Cīņas 
mākslām mūsdienu Japānā"; 
Santa Priede neslēpa to, ka 
viņu interesē hokejs, un veltīja 
savu runu "Hokejam un tā fa
niem"; Oļegs Orlovs dalījās 
pārdomās par to, cik svarīgi 
biznesa darīšanās turēt doto 
vārdu, viņa referātu sauca 
'Vārdi un sabiedrība"; Linda 
Galvāne atzinās, k a pārdomā
jot izglītības izvēles jautājumu, 
sākusi domāt par izvēli cilvēku 
dzīvē un sabiedrībā vispār, 
viņas referāta nosaukums 
"Izveic"; Māris Cars japāniski 
verbalizēja savus meklējumus 
turpmākās apmācības jomās 
un sniedza priekšlasījumu 
"Pēc universitātes beigšanas". 

Pagaidām Latvijā nemaz 
nav pierasts dzirdēt jauniešus 
runājam japāniski. Var saprast 
kādēļ uztraucās visi: dalībnieki, 
komisija līdzjutēji. Pa īstam re-

laksēties varēja tikai tad, kad 
arbitri bija nolasījuši savu 
"spriedumu". Iesācēju līmeni 
pirmo, otro un trešo vietu ieņē
ma Lote Tisenkopfa Ieva Tret
juka un Inese Avana - visas LU 
Japānu studiju 1. kursa studen
tes. Otrajā līmenī vietas dalījās 
šādi: Oļegs Orlovs - LU Eko
nomikas un vadības fakultātes 
menedžmenta un ekonomikas 
3. kursa students, Santa Priede 
- Japānas studiju 3. kursa stu
dente, Viktors Garkavijs - Ja
pānas studiju 1. kursa stu
dents. Pavels Sarfs, Latvijas un 
Igaunijas Čehu aviolīniju pār
stāvniecības direktors, pasnie
dza īpašu naudas balvu 
Oļegam Orlovam 

Japānas vēstniecības darbi
nieku (Okadas un Vaguri kun
gu) un LU pasniedzējas Jošino 
Jamamoto sarūpēto dāvanu 
pietika visiem. Balvas saņēma 
ari divas Rīgas Kultūras skolas 
skolnieces - Marina Berezov-

ska un Valērija Žogota kuras 
uzstājās ar priekšlasījumiem 
ārpus konkursa 

Pēc rezultātu paziņošanas 
sākās jautras un pamācošas iz
priecas. Dalībniekiem un līdz
jutējiem nu bija vienreizēja 
iespēja papilnam izbaudīt Japā
nas vēstniecības darbinieku 
sirsnīgumu un viesmīlību - visi 
kopā tika aicināti gatavot īpa
šus japāņu plāceņus no lipī
giem rīsiem. Katrs varēja pavi
cināt ari smago koka āmuru, a» 
kuru smalcina iepriekš novārī
tus rīsus, tad diplomāti ar īstu 
pavāru aizrautibu "ķepināja" 
maizītes. 

Atliek vienīgi piebilst ka 
konkursa gatavošanā piedalī
jās ari LU Orientālistikas no
dala 

» 

Profesore JEĻENA STABUROVA, 
LU Orientālistikas 
nodaļas vadītāja 
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Fotomirkļi no Universitātes preses svētkiem 

Notikumā klāt i r LU vadība - administratīvais direktors Par savu darbības laiku redaktora amatā stāsta Par pašiem pirmsākumiem - laikrakstu "Students" (20. 
J . Stonis, prorektors I.Muižnieks, rektors I. Lācis un prof. Pēteris Zeile, kurš izveidoja arī žurnālu - 30. gadi) stāsta prof. Rihards Treijs. Viņš redakcijai un 
prorektors J . Krūmiņš "Univers i tāte" (50. - 6 0 . gadi) savām studentēm Ilzei un Mārai dāvāja ari savu 

grāmatu "Latvijas valsts un tās vīri" 

Universitātes laikraksta redaktori - R. Treijs, Dz. Sondore, "Universitātes Avīzes" vārda Maza aula ir piepildīta ar gavilnieces sveicējiem 
M. Lejiete, I. Bērsons, P. Zeile krusttēvs Ainis Saulīt is 

Pirmais sveicējs - LU rektors profesors Ivars Lācis. Cik Bijušie un esošie avīzes veidotāji ar eksrektoru profesoru Juri Zaķi 
patīkami - ar skaistu ziedu klēpi pie kājām! 
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avīzei ir 8Q 

Fotomirkļi no Universitātes preses svētkiem 

Strādāt pat naktī mums vel Studiju daļas vadītāja Toties profesors R. Kondratovičs aicina atpūsties uz Profesors A. Bankavs mudina būt tādai preses 
L. Spruģe, jo dāvina pildspalvu ar gaismekli Babīti skaisto rododendru ielokā naglai, par kādu Parīzē kļuva Eifeļa tornis 

Ielūkoties nākotnē, t . L , arī pavasarī, mums vel 
kolēģes no laikraksta "Jaunais Inženieris" 

Par spītību un neatlaidību mūs tagad uzslavē 
kādreizējais LU budžeta komisijas priekšsēdētājs 
Ojārs Judrups 

Pastaigas pa alām atmiņā atvedina Indulis Krauze 
un fonds "Juventus" , kas i r ar ī kora "Juventus" un 
kora "Min jona" pārstāvju izskatā 

laikraksta viscītīgākais lasītājs Jānis Brikmanis atgādina par mūsu Eksrektors Jur is Zaķis ar kundzi Anitu aicina būt 
kopīgajām naktīm mežā pie ugunskura, kā ari to, ka dzejniece Ilga gaišiem kā sveces liesma 
Rismane uzrakstīja par viņu pirmo rakstu "Padomju Studentā" 

Profesore I. Rumba nes sveicienu no LU mediķiem 

Skaist i vēlējumi un a r ī turpmākās sadarbības 
ieceres no LU fi lologiem un pedagogiem 

Eirofakultāte mus palutināja ar saldumiem "Vāpes" dāvātais māla pulkstenis rāda precīzu 
laiku 
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Svētku kliņģeris i r ne tikai skaists, bet a r i ļoti, ļoti 
garšīgs - par to paldies Rutai Blauas kundzei un 
"Tērbatas v i r tuvei" ! 

Mūs sveica arī Augstākās izglītības 
padomes priekšsēdētāja profesore 
Baiba Rivža 

... taču ļoti svarīgs i r ar i ģimenes 
atbalsts 

A r bijušajiem kolēģiem 

Starpaugstskolu studentu konference* "Izglītības politika. Situācijas attīstība 

Latvijā- dalībnieki sveic Universitātes Avīzi 

gadu Jubilejā: 

Vētām pašai tlgtspēfigākai studentu avīzei aizrautīgu un godprātīgu darbu 

izglītības problēmu atspoguļošanā un izpratni studentu un docētāju darbos ur. 

Izglītības un zinātnes ministrs: 

Starpaugstskolu studentu konferences dalībnieki sveica 
"Universitātes Av īz i " 80 gadu jubilejā. 
Sveicēju vidū - izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Greiškalns, 
docētāji, PRTVA, L U , D U , LSPA, LMA un LPA studenti. Sekoja 
aptuveni 3 0 0 parakstu 

Tēvijas fonda balvas 
korespondentiem 

Godājamās dainas un kungi! 
Latvijas Korporāciju apvienī

bas LIKIA! izveidotā žūrijas ko
misija (es pats, pensionēta 
Doubleday izdevniecības darbi
niece Anna Rumaka, dzejnieks 
Modris Mednis) izvērtēja pagā
jušā akadēmiskā gada "Univer
sitātes Avīzi" un nāca ar sekojo
šiem lēmumiem: 

Trīs Tēvijas fonda pro
ponētās godalgas (Ls 2 0 kat
ra) pienākas sekojošām perso
nām: 

• Andai Lāsei - par daudziem 
labiem rakstiem; 

• Gitai Liepiņai un Lindai Kak 
ninai - par labiem sacerēju
miem un intervijām ar intere
santām personām 

Ievērību pelnījuši vēl in 
• pagājušā gada laureātu Mā

ras Sadovskas un Vijas Apinītes 
raksti un intervijas; 

• Ērika Sārta sacerētā Arnok 
da Spekkes biogrāfija; 

• Jāņa PaDcavnieka un Dzēs 
Brinkmanes raksti un intervi
jas. 

Žūrijas komisija izsaka at
zinību avīzes redakcijai un auto
riem par veikto darbu un novēl 
labas sekmes nākotnē. 

Patiesā cieņā -
ANDREJS BAIDIŅŠ, 
Tēvijas fonda kasieris 

RS. Šī ir tradīcija jau vairāku 
gadu garumā - Latvijas korpo
rāciju saimes ārzemēs Tēvijas 
fonds vērtē un apbalvo "Univer
sitātes Avīzes" korespondentu 
veikumu. Paldies par ieinte
resētību un balvām! 

Redakcijas vārdā - galvenā 
redaktore ILZE BRINKMANE 

ien ara: 

r\ 

200 000 atlaides 

r\ 

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

rwww.euro26.lv 

... a r kurām(-iem) prieks tikties allaž 
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lu bibliotēkā 

Projekta "Latvijas bibliogrāfis
kās informāci jas resursi" 
nos lēgums, kompaktd i ska 
prezentācija, uzvarētāju ap
balvošana visās nominacijas 
notika Nacionālajā bibliotēkā 
11. septembri, izstāde apska
t ā m a vēl t a g a d . Savukārt 
starptautiska zinātniska kon
ference "Nac ionā lā biblio
grāfija: no rakstītā līdz cfigitōJa-
j a m " risinājās 12. un 13. sep
tembri. Stāsta LU Bibliotēkas 
Bibliogrāfijas nodaļas vadītāja 
DIĀNA PAUKŠĒNA. 

- Kā risinājās projekts 
"Latvijas bibtiogrāfiskās infor
mācijas resursi"? 

- Sarīkojums Nacionālajā 
bibliotēkā tik tiešām bija 
noslēgums garākam darba pro
cesam. Daudzu gadu garumā 
notika konkursi par labākajiem 

Jaunākās literatūras izstādes, 
un to īpaši derē tu ielāgot 
pirmkursniekiem, LU Bibliotē
kas centrālajā ē k ā O. Kalpa-
ka bulvāri 4 notiek ik ceturt
dienu. 

Tematiski bagātajā grāmatu 
klāstā vispirms jāmin vairāki 
vērtigi izdevumi psiholoģijā. 
Krievu valodā iznākusi grāmata 
"Cilvēka psiholoģija no dzimša
nas līdz nāvei" sniedz ieskatu 
dažāda vecuma ļaužu psiho
loģiskajās ipatnibās, katram ve
cumam raksturigajā 

Mūsdienu augsto tehnoloģi
ju sabiedrības cilvēka psiho
loģiskajām īpatnībām veltīta 
mācību grāmata "Industriāli or
ganizatoriskā psiholoģija", kurā 
apskatītas psiholoģiskās īpat
nības industrializētā sabiedrībā 

Speciālistus, kurus saista ār
valstu psihologu jaunākās at
ziņas, ieinteresēs Aestera Vorda 
darbs "Civilizācijas psiholoģis
kie faktori". Autors analizē civili
zācijas limeņa zinātnes un teh
nikas sasniegumu ietekmi uz 

Diploms - Bibliogrāfijas nodaļai 
bibliogrāfiskajiem rādītājiem. Ie
priekšējais risinājās 1998. gadā, 
šogad tajā vērtēja 1999. un 2000. 
gada izdevumus. Nu publiskoti 
rezultāti. Tika iesniegti 74 biblio
grāfiskie rādītāji. Visvairāk bija 
personālo bibliogrāfisko rādītā
ju, kuru vidū ari LU Bibliotēkas 
sagatavotie. Mēs izdodam bib
liogrāfiskos rādītājus LU profe
soriem viņu apaļajās dzīves jubi
lejās. Bija diezgan daudz preten
dentu: gan no augstskolām, gan 
citām institūcijām, kuras savē
jiem veido šādus izdevumus. 
Mūsu nodaļa saņēma diplomu 
par sēriju "Latvijas Universitātes 
zinātnieki". Tika vērtēti divos 
gados sagatavotie izdevumi. 
Mēs šajā laikā esam sagatavoju
ši un izdevuši bibliogrāfiskos 
rādītājus septiņiem zinātnie
kiem: Edvīnam Vanagam, Vis
valdim Kursam, Imantam Plot-

niekam. Kalvim Torgānam, Ju
rim Bojāram, Igoram Danilā-
nam, Alfrēdam Miltiņam. Di
viem gadiem tas ir daudz. Žūrija 
izstrādāja vērtēšanas kritērijus: 
lai būtu personu rādītājs, pareizs 
bibliogrāfiskais apraksts, tātad -
atbilstība nosacījumiem sekmī
gam darbam ar rādītāju. 

Komisija vienojās, ka nevēr
tēs poligrāfisko noformējumu, 
jo tas nav atkarīgs no mums, ti
pogrāfijas pašas maketē mate
riālu. Sērija vienādi noformēta 
tiem kolēģiem, kam ir savas 
spiestuves. 

Pirmo reizi komisija apzināja 
bibliogrāfiskās datu bāzes, kā 
ari kartotēkas visā Latvijā ie
saistot bibliotēkas, skolas, mu
zejus, arhīvus. Liela daļa no tām 
ir veltītas novadpētniecībai. Mēs 
piedalījāmies ar datu bāzi par 
LU vēsturi, tajā - 28 tūkstoši ie

rakstu. Komisija atzīmēja 
nozīmīgākās datu bāzes, kas 
pieejamas internetā 

- Vai šī darba rezultātu vēl 
kā rezumēsit? 

- Tiks izdots bibliogrāfisko 
rādītāju rādītājs. Tajā tiks 
iekļautas ari datu bāzes un kar
totēkas. Konstatējām, ka dau
dzās vietās tiek darīts viens un 
tas pats. Piemēram, vairākās ie
stādēs veido kartotēkas par 
Rīgu. Kartotēku daudzveidība 
garantē: ja cilvēkam rodas jautā
jums vienalga par kādu tematu, 
viņš var saņemt plašu bibliogrā
fiju vai literatūras sarakstu, 
darbs nav jāsāk no nulles. 

- Jums rokās ir kompakt
disks... 

- Viss, par ko stāstīju, ir atro
dams diskā "Latvijas bibliogrā
fiskās informācijas resursi. Nr. 
1". Tur ievietoti ari LU Bibliotē-

Izstāde - ik ceturtdienu 
cilvēka psiholoģiju, strikti šķirot 
jēdzienus "kultūra" un "civilizā
cija", jo civilizācijas attīstība 
nebūt negarantē indivīdam vai 
sabiedrībai kopumā augstāku 
kultūras līmeni. 

Krievu valodā iznākušas di
vas grāmatas - "Ģimenes psi
holoģija" un "Personības psiho
loģija". Viens no pasaules ievē
rojamākajiem filozofiem Ēriks 
Fromms jauno grāmatu klāstā 
pārstāvēts ar izdevumu krievu 
valodā "Humānā psihoanalīze". 

Viena no svarīgākajām jo
mām mūsdienu pasaulē ir pa
šam sava un savas struktūr
vienības darba organizācija It 
ipaši būtiski tas ir cilvēkam, 
kurš pretendē kļūt par līderi. 
Grāmata "Organizēšanas kul
tūra un vadīšana" palīdzēs jau
najiem līderiem un tiem, kuri 
vēlētos par tādiem kļūt 

Tos, kuri padziļināti pēta 
angļu valodu, ieinteresēs " The 
Cambridge encyclopedia of the 
English language". Angļu valo
das situācija mūsdienu pasaulē 
ir unikāla, jo to vairāk vai mazāk 

brivi runā miljoniem cilvēku, tā 
ir ari daudzu cilvēku un starp
tautisko institūciju darba valo
da Unikālā situācija kādā nonā 
kusi angļu valoda analizēta grā
matā "English as a global lan-
guage". 

Ir izdoti ari vairāki izdevumi 
saistībā ar literatūrzinātni. So 
grāmatu vidū būtiska pētniecis
ka nozīme ir divsējumu izdevu
mam "Krievu literatūras vēstu
res kurss". 

Iznākuši darbi ari pasaules 
bestselleru sērijā Mēra Daulin-
ga romānā "Pieradināt veiksmi" 
šķetina trīs sieviešu likteņgai
tas. Dzīve katrai no viņām dod 
lielo izdevību, un tā jau tas no
tiek ikviena cilvēka mūžā Viss 
atkarīgs no tā vai lielā izdevība 
tiek izmantota Veiksme mīl tos, 
kas to prot gan ieraudzīt, gan 
padarīt par savu sabiedroto. 

Iznākusi starptautiski pazīs
tamā detektivžanra autora Eda 
Makbeina grāmata "Nauda 
nauda nauda". Nauda var kalpot 
derīgu mērķu īstenošanai, bet 
kā neapvaldīta iznicinoša uguns 

var kļūt par noziegumu cēloni 
Interesanti atzīmēt, ka Eds Mak-
beins ir vairāku starptautisku 
balvu autors, Alfrēda Hičkoka fil
mas "Putni" scenārists. 

Pasaulē populāra ir rakstnie
ce Džūdita Maknota pēdējos 
gados viņu labi_ iepazinuši ari 
latviešu lasītāji. Šoreiz piedāvā
jumā divi viņas romāni - "Debe
su svētki" un "Maigais triumfs". 

Labs krievu detektīvs - tā 
gribas teikt kad izlasita Fridri
ha Ņeznanska grāmata "Zāles 
mironim". Saistošs darbs, kuru 
vēl interesantāku padara autora 
skatpunkts - krievu tautības 
cilvēka skats uz šodienas Krie
viju no Vācijas. 

Daudzi dabas draugi lasa 
Džeralda Darela grāmatas. Šo
reiz izdoti viņa darbi "Glābša
nas misija Madagaskarā" un 
"Mana ģimene un citi zvēri". 

Iznākusi vesela virkne grā
matu mitoloģijā un reliģijā 
Mūsu Universitātes pasnie
dzējas Janīnas Kursites darbam 
dots nosaukums "Mītiskais fol
klorā literatūrā mākslā". Viens 

atvēršanas svētki 

Grāmatas zviedru valodā 
Dekoratīvi l ietišķās mākslas 
muze jā (Sv. Jura baz-nīcā) 
4.septembri not ika pārstrā
dātas un audiokasetēs ie
skaņotās Hillevi Ruts t remas-
Sel lebrantes zv iedru valodas 
grāmatas "V iena nedēļa p a 
vasar i " un "Zv iedru valodas 
g r a m a t i k a s ar v ingr inā ju
m i e m " atvēršanas svētki. 

H. Rūtstrema-Sellebrante 
ir dzimusi 1921. gada 13. de
cembri (Lūcijas dienā) mūziķu 
ģimenē Stokholmā Mācījusies 
Tirdzniecības skolā Stokhol
mas augstskolā un Upsalas 

universitātē, studējot angļu, vā
cu un franču valodu, pedagoģi
ju un psiholoģiju. Studiju laikā 
apgūta ari klavierspēle, dziedā
šana un teātra māksla 

H. Rūtstremas-Sellebran-
tes dzīvē par pagrieziena pun
ktu kļuva 1988. gada 18. no
vembris. Nejaušības pec ar 
draudzeni nokļuvusi Latvijā, 
aizrauta ar Latvijas Trešo At
modu, sākumā nezinot nevie
na vārda latviski, H. Rūtstre
ma-Sellebrante pakāpeniski 
apguva latviešu valodu. Savu 
darbību Latvijā viņa sāka kā gi
du apmācītāja 1989. gadā bet 
tā paša gada rudeni kļuva par 

pirmo Ziemeļvalstu lektori Lat
vijas Universitātē. Kopā ar Va
lentīnu Lasmani H. Rūtstre
ma-Sellebrante 1992. gadā ir 
izdevusi "Latviešu-zviedru sa
runvalodas vārdnīcu", 1993. 
gadā patstāvīgi sagatavota 
"Zviedru valodas gramatika", 
bet 1995. gadā - plašākā 
"Zviedru valodas gramatika ar 
vingrinājumiem". 2002. gadā 
izdota zviedru valodas mācību 
grāmata 'Viena nedēļa pava
sari". Kā pasniedzējai H.Rūt-
stremai-Sellebrantei galveno
kārt piemīt tādas īpašības kā 
humora izjūta, darbaprieks un 
interese par audzēkni kā per

sonību. 
H. Rūtstrema-Sellebrante 

ir precējusies ar Evertu Selleb-
rantu, viņiem ir divi bērni -
dvīni Bjorns un Johanna - un 
seši mazbērni. 1999. gadā 
H.Rūt-strema-Sellebrante ap
balvota ar Triju Zvaigžņu or
deņa Zelta goda zīmi. Sa
darbībā ar Pestīšanas armiju 
un dažādām Zviedrijas organi
zācijām H.Rūtstrema-Selleb-
rante Latvijā sniegusi ari 
palīdzību tiem, kuriem tā vis
vairāk nepieciešama 

TĀLIVALDIS KRONBERGS 

kas sagatavotie bibliogrāfiskie 
materiāli. Domāju, ka kompakt
diskam atrasts veiksmīgs no
formējums - K Barona attēls, 
fotokopija no Preses hronikas. 
Par iepriekšējiem gadiem gan 
nav kompaktdiska taču ir iece
re tādu veidot turpmāk 

- Kādi darbi jūsu nodaļā 
top šogad? 

- Divi darbi: bibliogrāfiskais 
rādītājs profesoram Jānim Po-
rietim un rādītājs "LU zinātnis
kie raksti" kurā būs bibliografē-
ti visi šeit publicētie raksti no 
1990. līdz 2000. gadam Pēc tam 
šādus rādītājus veidosim par ie
priekšējiem un turpmākajiem 
laikposmiem. 

Paies laiks, un nākamās pa
audzes jautās, kas XXI gadsimta 
sākumā notika Universitātē. Tā 
būs vēsture, tādēļ tik svarīgi 
krāt izzināt un publicēt 

no mūsu savdabīgākajiem dzej
niekiem un filozofiem Roberts 
Mūks uzrakstījis grāmatu, kas 
sakņota latviešu mitoloģijas un 
Rietumu filozofijas saistībā -
"Latvju velis Junga un arhetipis-
kās psiholoģijas skatījumā". 

Lielajam ticības atjaunināta
jam veltīts Džeimsa M.Kitelso-
na darbs "Luters - reforma
tors". Mūsdienās diezin vai 
kāds nopietns vēsturnieks ap
šauba Jēzus Kristus vēsturisku
mu. Par cilvēku, kura dzimša
nas dienu liela daļa cilvēces 
atzīmē jau divus tūkstošus ga
du, stāsta Rufusa Pereiras grā
mata "Jēzus šodien". 

Bērniem, kuri vēl tikai 
meklē ceļu uz ticību, domāti di
vi izdevumi - "Svētdienas sko 
la" un "Bībeles stāsti bērniem". 

Vēstures izdevumu klāstā -
Latvijas Vēsturnieku komisijas 
Rakstu 3. sējums - 'Totalitārie 
režīmi un to represijas Latvijā 
1940. -1956. gadā". 

Materiālus sagatavojusi 
VIJA APINĪTE 

No 23. septembra līdz 13. 
novembrim izstāžu 

foruma <foto 
savienojums.Iv> ietvaros 

Pils ielā 18, salonā 
"Vecrīga" ir apskatāma 
LU Vēstures un filozofijas 

fakultātes 4 . kursa 
studentes SANDAS ZEMES 

personālizstāde 
"Versijas". "Tās ir 

variācijas par viena 
mirkļa daudzveidību," 
izstādi raksturo pati tās 

autore. 
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korporācija 

Vendia's 75 gadu jubileja 

Vendi ar viesiem pie LU galvenās ēkas 

Šāgada jūnija beigās, pēc 
skaistajām Līgo un Jāņu svinī
bām, Latvijas Universitātes stu
dentu korporācija Vendia 
svinēja savu 75 gadu jubileju. 
Svinības tika organizētas pēc 
korporāciju akadēmiskajām 
tradīcijām, un bija svētki ne ti
kai vendiem, bet ari visai buršu 
saimei. Jau iepriekš, martā, 
Vendia interni atzīmēja savu 
trīs ceturtdaļu gadsimta ilgo 

pmūžu, taču ar nepacietību tika 
fc aidīti vasarā paredzētie eks-
kternie svētki, kas savā apmērā 
daudzkārt pārsniedza inter
nos. 

Vendia dibinātā 1927. gada 
24. martā Rīgā, dibināšanas ak
tu parakstot 44 dibinātājiem. 
Doma par jaunas studentu kor
porācijas dibināšanu astoņiem 
iniciatoriem radās jau dažus 
gadus iepriekš, un, augot inte
resentu pulkam, tika savesti 
kopā tik daudzi pirmie vendi. 

.Tā kā Vendia vēlējās tikt uz-
lemta Latvijas Universitātes 

"Prezidiju Konventā, lai kļūtu 
par pilntiesīgu korporāciju sai
mes locekli un varētu atklāti 
nēsāt savas krāsas, vajadzēja 
garantēt apvienoto korporāciju 
komānu pie kādas vecākas 
korporācijas. Sākotnējās 
Vendia's krāsas bija violets -
sarkans - sudrabs, taču, iebil
stot kādai vecākai korporācijai, 

tās nācās mainīt Vendia ieguva 
Selonijas (dibināta Rīgā 1880. 
gadā) labvēlību un tiesības iz
mantot sēļu zaļo krāsu, tādējā
di Selonija kļuva par Vendia's 
komāna garantu. 

Vendia's trikolors ir zaļš -
brūns - zelts, un šo krāsu nozī
me ietverta šādās rindās: 

"Zaļš - cerību un pienāku
mu teic, 

Brūns - tēvu zemes mīles
tību sveic, 

Zelts - zeltam līdzīgi lai 
mirdz mūsu gods." 

Vendia's devīzes ir 'Tēvija, 
gods, pienākums" un "Virtute 
et exemplo", un šiem princi
piem vendi cenšas sekot visās 
dzīves gaitās. 

Vendia līdz šim brīdim uz
ņēmusi savās rindās apmēram 
¿60 biedru, starp tiem ir daudz 
cienījamu vīru. Jau Latvijas 
brīvvalsts posmā Vendia bija 
daudzi virsnieki, astoņi 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalie
ri, tostarp Latvijas armijas ģe
nerāļi Fricis Virsaitis, Jānis 
Ezenņš, Aleksandrs Kalējs un 
Roberts Dambītis, Latvijas 
konservatorijas prorektors 
prof. Pauls Jozuus, daudzi sa
biedriski darbinieki valsts pār
valdes jomā, ministrijās, tieslie
tu un finanšu sektorā. 

1940. gads atnesa korporā
cijām, ari Vendiai, smagu trie-

cienu. Tika slēgts konvents, 
konfiscēts korporācijas īpa
šums, daudzi vendi kara laikā -
represēti vai nogalināti. Pie
derība studentu korporācijai 
bija pietiekams iemesls, lai 
daudzi vendi tiktu nosūtīti uz 
Sibīriju, no kurienes liela daļa 
vairs neatgriezās. Daļa korpo
rācijas locekļu palika okupētajā 
dzimtenē, bet dala devās bēgļu 
gaitās un 40 gadus trimdā uz
turēja Vendia's garu un tradīci
jas, kamēr Latvijā tas nebija 
iespējams. Korporācijas dar
bība Latvijā tika atjaunota 1990. 
gadā, un tā atkal piedzīvoja uz
plaukumu. Šodien Vendia's fi
listru rindās ir LR aizsardzības 
ministrs Ģirts Valdis Kristov-
skis, pazīstamais klarnetists 
Mārcis Kūlis, ziņu aģentūras 
"LETA" valdes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Barkāns, LU Juridis
kās fakultātes asoc. prof. Ai
vars Fogels un daudzi citi cienī
jami sabiedrības pārstāvji. 

Svinības par godu Vendia's 
75 gadu jubilejai sākās 27. jūni
jā ar alus vakaru vendu kon
venta dzīvoklī, kur varējām sa
tikt no ASV un Kanādas at
braukušos vendus. Vakars aiz
ritēja priecīgās sarunās, tieko
ties seniem draugiem un 
jaunajiem krustdēliem un ko-
militoniem satiekot savus filis
trus, nākamajā dienā atpūtas 
centrā 'Vernisāža" notika 
Vendia's jubilejas balle, kurā 
piedalījās ap 80 viesu. Ar īpašu 
priekšnesumu uzstājās ari fil! 
Kūlis, kuram pusnaktī varējām 
uzsaukt daudz laimes dzimša
nas dienā. 

Svētku kulminācija bija sest
diena, 29. jūnijs, kad pīkst. 
11.00 vendi pulcējās Torņakal
na baznīcā uz svētku dievkal
pojumu. Sprediķī tika pieminē
ti jau aizsaulē esošie vendi un 
runāts par korporācijas lomu 
valsts un sabiedriskajā dzīvē, 
kā ari par korporācijas biedru 
savstarpējo mūža draudzības 
saišu stiprināšanu. Pēc dievkal
pojuma prezidijs un krustdēli 
steidzās uz Latvijas Universitā-

LU rektors prof. Ivars Lācis sveic Vendia's t/l prezidiju. No 
kreisās: viceseniors com! Edijs Stāmers, seniors f i l ! Kaspars 
Lunte, sekretārs com! Rūdolfs Eņģelis 

tes ēku Raiņa bulvāri, lai Maza
jā aulā gatavotos svētku aktam. 
Pīkst 14.00 Vendia's seniors 
pasludināja svētku aktu par at
klātu, un sekoja viņa runa par 
Vendia's vēsturi, lai ar to ie
pazīstinātu klātesošos. Vendia's 
fil! Fogels sniedza ieskatu Lat
vijas dalības NATO starptautis
ki tiesiskajos aspektos, un pēc 
tam fil! Kristovskis runāja par 
Latvijas virzību uz NATO kā 
praktisku politisko mērķi 
mūsu valstij. Apsveikumu pir
mais teica Latvijas Universitā
tes rektors prof. Ivars Lācis, 
pēc tam apmēram 20 studentu 
un studenšu korporāciju pār
stāvji. Svētku aktam sekoja fo
tografēšanās pie Universitātes 
ēkas ieejas un gājiens uz 
Brīvības pieminekli. 

Vakarā vendi un viesi no ci
tām P!K! korporācijām pul
cējās uz svētku komeršu, kas 
notika korp! Fraternitas Lata-
viensis konventa dzīvoklī Vec
rīgā. Pēc oficiālās daļas un ze-
mestēva ceremonijas visa 
nakts pagāja jautrās dziesmās, 
komeršā piedaloties vairāk 
nekā 60 korporantiem. Var 
droši teikt ka šis komeršs ven
diem vēl ilgi paliks mīļās at
miņās. Nākamajā dienā vendi 
ar ģimenēm pulcējās Vendia's 

t/l oldermaņa fil! Pētera Juriā-
na mājās, kur vēlreiz pabija ko
pā un atvadījās no aizjūras vie
siem, kas ar savu klātbūtni bija 
pagodinājuši savas korporāci
jas lielos svētkus. 

Vendia ir nosvinējusi savu 
apaļo jubileju, taču domas tiek 
vērstas uz nākotni un korporā
cijas tālāko attīstību. Vendi 
vienmēr ir apzinājušies pienā
kumu uzturēt latviešu studen
tu akadēmiskās tradīcijas, kas 
uzplauka pirmās republikas lai
kā un pārdzīvoja trimdas un 
komunistiskā režīma gadus. 
Šis pienākums tiek mācīts ari 
jaunajiem krustdēliem, kurus 
uzņemam savās rindās un ar to 
panākam, ka korporācijas tur
pina pastāvēt un attīstīties ari 
turpmāk. Pašlaik tiek pabeigts 
darbs pie Vendia's interneta la
pas imvw.vendia.lv, kurā stu
denti varēs uzzināt par mums 
vairāk. 

Vivat, crescat,floreat Vendia 
in aeternum! 

COM! RŪDOLFS EŅĢELIS, 
stud. lur. 

Vendia's t/l sekretārs 

aicinājums 

Latgalīši i 
Latgolvs 

leidzjutieji! 
" Latgolvs studentu centrs 
(LgSC) meklej jaunus cylvā-
kus, kam nav vīnoldzeigs 
vyss latgaliskais i kas gryb 
sasapazeit ar cytim leidzeigi 
domojūšim un runojūšim. 
Mvusim kūpā nikod nav gar-
laiceigi! 

17. oktobri pīkst 18.00 ej 
iz LU Filologejis fakultāti i 
uzzvnoj kū na vīn vaira par 
LgSC. Seikuoka informaceja 
pa tel. 9512432 (Ilze) 

ERASMUS - Eiropas studentu mobilitātes programma 
Dī ir Tava iespcja daīu mācibu laika pavadīt kādā no 
Eiropas augstskolām 

E R A S M U S A C T 
E E K W 
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I O N 

o k t o b r i s 

Nâc un piedalies! 

Sīkāka informācija: 
• plakāti Tavā fakultātg 
• www.aegee.from.lv 
• aegee@one.lv 
• koordinatori Aiga (6399417) un Arvis (9856188) 

U LT URAL XCHANBE UNDATIDN 

D a r b s S t u d e n t i e m A S V 

Work & T r a v e l + I n t e r n s h i p 

PREZENTĀCIJA 
29. oktobri 14:00 407.aud.(Aspazijas 5) 

Arhitektu iela 1307, Riga Tälr: 7222302 , 7 2 2 2 3 0 3 
i 

P.S.: Work & Travel USA tikai $ 595 ! 
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studentu organizācijas 

Trešais "iesaukums" 
LU Atturības fondā 

L U Atturības fonda biedri: v idū - priekšsēdētāja I. Kapeniece 
un viesis - LU Senioru padomes priekšsēdētājs M . Ginters 
19. s e p t e m b r a p ē c p u s - ^ n o dažādām Latvijas 
d i e n a LU muze ja zā lē sep
tiņi jaunieši sv in īgā cere
m o n i j ā s a ņ ē m a J ā ņ a 
Dāvja LU Attur ibas un ve
sel ības izglīt ības ve ic inā
š a n a s (LU AVIV) f o n d a 
b iedra kartes. 

Sešas meitenes un 
balvēnietis Sergejs ir studijas 
Rīgā tikko uzsākuši jaunieši, 
kuri pievienojās fonda bied
ru kuplajam skaitam, kas sa
vukārt uzņemts iepriekšējos 
divos "iesaukumos". Pašlaik 
fondā ir 48 jauni un aktīvi jau-

vietām. 
Pasākumu atklāja LU 

AVIV fonda priekšsēde Uga 
Kapeniece ar apsveikumu 
jauniešiem, kuri izvēlējušies 
skaidru un veselīgu dzīves
veidu. "Ir jāturas kopā un j ā 
mācās, lai prasmīgāk, zino
šāk aizstāvētu savu dzīvesvei
du, ietu tautā ar zināšanām 
un personisko piemēru." 

Par skaidribas salu LU ir 
jāpateicas pirmās Latvijas Re
publikas aktīvam Pretalko
hola biedrības vadītājam J ā 
nim Dāvim. Viņš radījis ideju 

par studentu kopmītni, 
kurā netiek lietots alko
hols un citas apreibino
šas vielas un ir ari mak
sas atvieglojumi. Šāda 
kopmītne atrodas Rēz-
nas ielā, kur fonda va
jadzībām atvēlēts ēkas 
piektais stāvs. 

LU AVIV fonds jeb, 
kā mēs to saucam, Dāv
ja fonds darbojas kopš 
1999. gada bet, kopš ta
jā iestājušies un darbo
jas jaunieši, pagājis 
gads. Šajā laikā fondam 
ir bijis vairāk teorētisks 
darbības virziens. "Ir 

pagājis gads. Esam izritināju-
šies no autiņiem un nu ir j ā 
sāk kustināt rociņas un kā
jiņas," pasākuma svinīgajā 
daļā paziņoja fonda studentu 
kopas priekšsēdis Gatis Bār-
diņš, aicinādams jauniešus 
aktīvāk iesaistīties fonda sa
biedriskajā darbībā. Tā 
mērķis ir veicināt fiziskās un 
garīgās veselības izglītību, 
sekmēt veselīgu, no atkarību 
izraisošajām vielām brīvu 
dzīvesveidu, īpaši studentu 
un skolēnu vidū. 

Šajā "iesaukumā" pirmo 
reizi biedra kartes saņēma 

divas Ievas - Gailīte un 
Duncka Zanda Kalnga Da
ce Kronberga no Sociālo 
zinātņu fakultātes. Maija 
Kozlovska kura ir Latvijas 
Mākslas akadēmijas 1. kursa 
studente, jēkabpiliete Linda 
Ozoliņa un Bioloģijas fakultā
tes students Sergejs Andre-
jevs. Kā līdz šim, esošie fon
da biedri saņēma pagarinā
tās biedra kartes. Savukārt 
fonda jaunieši pateicās I. Ka-
peniecei par lielo darbu fon
da labā 

Kā goda ciemiņi pasāku
mā piedalījās LU Senioru pa
domes priekšsēdētājs Min-
jors Ginters un ilggadējais 
"Ziemeļblāzmas" biedrs Gu
nārs Severs, kurš ir ari fonda 
biedra karšu dizaina un fon
da zīmoga autors. 

"Lai atturība jums nav kā 
līdzeklis, bet kā filozofija un 
dzīvesveids! Ticiet, tas ir to 
vērts. Tā ir lieta ar kuru var 
lepoties tieši tā kā to darīja 
mūsu tautas gaišākie prāti. 
Tā ir lieta kuras dēļnav jāie
rauj galva plecos. Es patie
šām priecājos būt kopā ar 
jums," novēlēja G. Severs. 

SANDRIS VILCĀNS 

AIESEC 
aicina 

AIESEC ir viena no vispopulārākajam 
starptautiskajām organizācijām pasaulē, 
kas nodarbojas ar jauniešu apmaiņu. Šīs 
organizācijas pārstāvniecība ir ari Latvijā . 

AIESEC nepiedāvā nopelnīt lielu nau
du. Tai ir paredzētas pavisam citas pro
grammas un iespējas (piemēram, darbs 
Lielbritānijas lauksaimniecībā). 

AIESEC praktikanti strādā savā specia 
litātē. AIESEC mērķis un unikalitāte - no
drošināt vidi, kurā var iegūt neparastu, ne
aizmirstamu, no ierastās dzīves atšķirīgu 
pieredzi. Jauni draugi, cita kultūra, cits 
dzīvesveids un prakse savā specialitātē ār
zemēs - tas viss ļauj paplašināt gan re
dzesloku, gan ari CV (piemēram, četru 
mēnešu ilgā pieredze Turcijas kompānijā 
mārketinga nodaļā). 

Pieteikties uz programmu var studenti, 
sākot no 3. kursa Šogad tiek piedāvāti trīs 
programmas novirzieni: menedžmenta, 
tehniskajā un attīstības jomā Tiem, kas ir 
gatavi braukt jau decembri un janvāri, j ā 
piesakās jau tagad - pēdējā diena - 22. ok
tobris. Citiem, kas savu darba praksi do
mā sākt pēc pavasara semestra pieteikša
nās termiņš beidzas 2003. gada 3. martā 
Atlase notiek trīs līmeņos. Galvenās prasī
bas ir labas sekmes un angļu valodas zinā 
šanas, jo pārrunas notiek angļu valodā 

Pieteikties var gan on-line, AIESEC 
mājas lapā wtvw.aiesec.lv, gan ari person 
gi atnākot uz biroju pēc pieteikšanās anke
tas (Aspazijas bulv. 5, pagrabstāvā). 

s tudents un darbs 

Beidzoties lekcijām, tu do
dies uz DARBU. Šis vārds 
latviešu valodas vārdnīcā de
finēts tā "Cilvēka mērķtiecīga 
darbība ar nolūku radīt materiā
las vai garīgas vērtības; lietderī
ga nodarbošanās." Taču tu ap
šaubi, vai tavs darbs atbilst šai 
definīcijai - apmierinošas mate
riālas vai garigas vērtības tas 
nerada un tā lietderīgumu dau
dzi uzlūko skeptiski. Ataust at
miņā rita lekcijā dzirdētais, ka 
situācija var tikt definēta kā 
problēma gadījumā ja gribi tajā 
kaut ko mainīt Vakarā braucot 
mājup un joprojām mēģinot 
izšķirties starp "situāciju" un 
"problēmu", nejauši noklausīta 
saruna studentu starpā liek jus
ties labāk - ari viņi runā par 
DARBU! Vienam no viņiem ir 
labs darbs, otram ir tikai studi
jas, bet trešajam - darbs kā pa
gaidu risinājums. Šis piemērs 
vedina aizdomāties par studen
ta pozīcijām darba tirgū un uz
klausīt abu pušu - darba devēja 
un ņēmēja - viedokļus, sarunā 
iesaistot ari LU lektoru, psiho
loģijas pasniedzēju mag. paed. 
VIKTORU OZOLIŅU. 

Pozitīvais piemērs 
Aiga mācās 4. kursā sociolo

gos, un strādā par sekretāri: 
"Savā darbavietā kā darbinieks 
jūtos novērtēta darbadevēja at-

Arī viņi runā par darbu! 
tieksmes un atalgojuma zina 
Tā kā man jāstrādā pēcpusdie
nā varu apmeklēt visas lekcijas. 
Lai gan strādājot nevaru 
pilnvērtīgi pievērsties mācī
bām, tomēr darbs man ir 
iespēja gūt vērtīgu pieredzi." 

Annija ir baltu filoloģijas 4. 
kursa studente, kuras ikdiena 
ari saistās ar sekretāres darbu. 
Pozitīvo piemēru vidū viņu liek 
ierindot tas, ka divas reizes 
nedēļā divas stundas no darba 
laika Annijai ir iespēja veltīt lek
ciju apmeklējumam. Viņas dar-
badevējs atklāj: "Motivācija 
pieņemt darbā studentu nebija 
mūsu pašmērķis, bet gan rezul
tāts - tagadējā sekretāre mums 
likās piemērota" 

Līdzeklis vai mērķis 
V Ozoliņš sarunas gaitā 

atzīstas, ka viņu skumdina sa
biedrībā valdošais uzskats, ka 
izglītība ir līdzeklis laba pie
prasīta darba iegūšanai, nevis 
pašmērķis. Tas varētu būt sais
tāms ar iepriekšējās paaudzes 
pieredzi, kad ambiciozitāte un 
godkāre tika apspiesta Attiek
smi pret izglītību kā līdzekli 
pauž ari Nils, kurš savas žurnā
listikas studijas ir ziedojis par la
bu darbam vienā no Latvijas 
laikrakstiem, vien nosakot: 
"Neko jaunu es tik un tā tur ne
iemācītos..." Līdzīgi spriež ari 

bijušais pedagoģijas students, 
kādas zinu aģentūras reportie
ris Uvis: ''No sākuma bija doma 
turpināt studijas neklātienē, bet 
tad nolēmu, ka man tas nav va 
jadzīgs." 

Skumjais piemērs 
Elīna jau trešo gadu studē 

socioloģiju un nesen ir sākusi 
vadīt dažādu produktu prezen
tācijas Rīgas veikalos. Lai gan 
šajā darbā vina saskata tādus 
pozitīvus aspektus kā iespēja ie
mācīties kontaktēties ar cil
vēkiem un paplašināt paziņu lo
ku, tomēr ar skumjām atzīstas: 
"Dažkārt cilvēku attieksme no
māc. Šajā darbā nav karjeras 
iespēju, nevaru ari ieguldīt sevi, 
izpaust radošu pieeju." Lai gan 
Elīna atbildot uz darba piedāvā 
jumiem, uz daudzām vietām ir 
sūtījusi savu CV, tas lielākoties 
ir bijis nesekmīgi. 

Daudzu studentu iespējamo 
neveiksmju iemeslu daļēji atklāj 
Revita kura strādā sociālo un 
tirgus pētījumu uzņēmumā un 
pieņem darbā ari studentus, uz
ticot viņiem datorizēto telefon
interviju veikšanu. "Problēma ir 
tā ka man vienmēr jārēķinās ar 
studentam primārajām lekci
jām un ka viņš to dēļ nevarēs 
būt darbā Katram darbam ir sa 
va specifika taču šajā gadījumā 
darbā jābūt konkrētā laikā un 

paralēli tam ko citu darīt nav 
iespējams. Apgrūtina ari apstāk
lis, ka students nevar strādāt pil
nu dienu. Ši aspekta dēļ jā
pieņem darbā vairāk cilvēku, 
kuri "pārklāj" viens otru, veido
jot pilnu darba dienu. Dau
dziem darba devējiem tas nav 
izdevīgi," spriež Revita 

ProgresfVums un ambiciozi
tāte 

Saruna ar V. Ozoliņu mēģi
nājām rast atbildi uz jautājumu, 
kā lai sevi mierina skumjais stu
dents, kurš ļoti gribētu strādāt 
vai ari darīt savām vēlmēm 
adekvātu darbu, bet ilgstoši 
nespētu realizēt šis ieceres. 
Reālā situācija ir tāda ka daudz 
ir studentu, kuriem dažādos 
veidos ir izdevies atrast viņus 
apmierinošas darbavietas. 
Tāpēc jo vairāk neviļus gribas 
tos apzīmēt kā "progresīvo jau
natni". 

Psiholoģijas pasniedzējs no
rāda uz risku progresivumu 
pielīdzināt ambiciozitātei, piebil
stot, ka ar pazīšanās palīdzību 
iegūts labs darbs nenozīmē 
progresu. Protams, ir vieglāk, ja 
jaunieša starta pozīcijas darba 
jomā zināmu apstākļu dēl ir at
vieglotas, taču ari šajā gadījumā 
ar pārliecību nevar prognozēt 
kā patstāvīgā naudas pelnīšana 
veiksies turpmāk 

Cilvēku vēlme pielīdzināt se
vi citiem, vadoties pēc s& 
biedrībā augstu vērtētām 
vērtībām, vērojama daudzos 
gadījumos. Darbs ir viens no 
tiem. V. Ozoliņš atzīmē, ka 
cilvēku vērtību skala ir ļoti s a 
šaurināta - sabiedrībā masu 
medijos, darba sludinājumos 
tiek cildinātas tādas vērtības kā 
patstāvība un mērķtiecība tei
camas saskarsmes spējas, taču 
tiek aizmirsta labsirdība iecietī
ba Pasniedzējs pauž viedokli, 
ka darba tirgū tiražētas ipašības 
nebūtu pareizais pamats, uz 
kura būvēt savu vērtību sis
tēmu. Ari tas, cik ātri katrs sāk 
strādāt, ir atkarīgs no ikviena in
dividuālajām īpašībām - cits ir 
pašpārliecinātāks, cits -
kautrīgāks. Ja kāda "īpašība nav 
pieprasīta darba tirgū, tas ne
nozīmē, ka tā ir slikta 

Sarunas noslēgumā V. Ozo 
liņš tomēr atzīst, ka šī laika 
vērtībām ir grūti pretoties. 
Varbūt ir vērts pārdomāt Renē 
Dekarta atziņu: "Kāda no ma
nām pamattēzēm paredz drīzāk 
mainīt savas vēlēšanās nekā p a 
saules kārtību un vispār pieradi
nāt sevi pie uzskata ka pilnīgi 
mūsu varā ir tikai mūsu do
mas." 

AGITA KAUPUŽA 
politikas zinātnes 4. kursa studente 
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ceļojam 

Ceļojums uz salu 
(Sākums "UA" Nr.2) 

Rīts uzausa ar sauli un ak
meņaino jūru, kurā Toms me
tās peldus. Nekas vēl neliecinā
ja par kārtējiem "grēku plū
diem". Tie sākās, kad pa pau
guraino, šauro, akmeņaino ta
ku bijām izminušies jūras malā 
ar akmeņainu liedagu. Nu lija 

ia īstam un, paslēpušies no 
ihijas zem lietusmēteļiem, 

dubļiem šķīstot, minamies iek
šā mežā. Papildinot ūdens krā
jumus kādā akā, secinājām, ka 
ūdens ož pavisam nelāgi - ne
maz negribējās zināt, kas guļ 
akas dibenā. Steidzāmies pie 
nākamās akas. Daba nebeidza 
dzert lietu, ari mēs bijām vis
caur slapji. 

Man radās sajūta, ka nekad 
vairs neizžūšu, toties Linda kri
ta īstā azartā un sajūsmā. Vīnu 
šķēršļi tikai "uzkurināja". To
mēr minamies tik uz priekšu. 
Nolēmām joņot uz salas gal
vaspilsētu Kuresāri, kur, ie
spējams, mūs varētu gaidīt sil
ta tēja un sauna Todien vei
cām krietnu attālumu, pie baz
nīcas sarīkojot kārtējo iestipri-
nāšanos. Vēlu vakarā ietraucā
mies galvaspilsētā, kur atpūtā-

ies pie Xni gadsimta Bīskapa 
baznīcas. Veiksmīgi pārdzīvo
jusi neskaitāmus ienaidnieku 
uzbrukumus, tā slējās pašā 
jūras krastā, varena mūra ar 
ūdens aizsargjoslām apjoztā. 
Ap pilnībā atjaunoto pili pletās 
plašs, gleznains parks ar peld
vietu. Viesnīciņā mūs sagaidīja 
draugi ar vakariņām un, pro
tams, saunu. Pēc trauksmainās 
dzīves mežos mani ceļabiedri 
likās gultās. Man pašai šķita, 
ka no sapņa esmu atgriezusies 

tenībā jeb civilizācijā. No rīta 
notika velosipēdu tehniskā ap
kope, un nesamies tālāk uz Ka
li. Tas ir viens no ievērojamā
kajiem Igaunijas dabas piemi
nekļiem. Sajā apgabalā ir de
viņi meteorīta krāteri, kas ra
dušies apmēram pirms 3500 
gadiem. Lielākā krātera dia
metrs ir 110 m, un tajā atrodas 
ezers. Lai gan saule spīdēja 
spoži un bija sākusies labā lai
ka nedēļa, brauciens negāja tik 
gludi, kā iecerēts. Ceļā uz krā
teri pēc veiksmīgas bremzēša-

Katru gadu vasaras brīvdie
nās tūkstošiem studentu no vi
sām pasaules malām kravā sa
yas ceļasomas, lai dotos pāri 

ceānam, sauszemei vai jūrai 
"uz kontrastu zemi Ameriku. 
Kas viņus visus vieno? Vai do
šanās uz vispasaules studentu 
konferenci vai Olimpiskajām 
vasaras spēlēm? Drīzāk ne 
viens, ne otrs. Viņus vieno uni
kālais un aizraujošais veids, kā 
ne tikai redzēt, bet ari iepazīt 
atšķirīgu kultūru. 

Tieši tāpēc programma 
"Darbs un ceļošana ASV, sa
biedrībā pazīstama kā pro
gramma "Work and Travel 

nas sakritām kaudzē, kuras re
zultāts bija divi astoņnieki. 
Tomēr krāteris tika sasniegts -
ezers kā milzu acs gulēja lejā. 
Jādomā, kāds gan spēks bijis 
meteorītam, kas izsitis zemē 
šādu bedri! Pie krātera mūsu 
cep šķīrās - es traucos atpakaļ 
uz Kuresāri, lai turpinātu savas 
brīvdienas, bet mani ceļabiedri 
uzņēma kursu uz mājām. 

Nu es zinu, ka Sāremā ir lie
liska jebkuros laika apstākļos -
skarba un varena Es mīlu šo 
salu! 

ANDA LASE 

Uzpildījuši rezerves tur
pmākajam ceļam, dodamies tā
lāk bezv brontozaura daļas - An
das. Četru sportistu riteņ
braucēju balsis pieskandina sa
las mežus, kad riteņi ripo pa 
ļoti kvalitatīvo asfalta segumu 
uz Valjalu. Apsūnojis akmeņu 
mūris un medus smarža no bi
šu pilnās liepas laipni uzņem 
pie vecākās Sāremā baznīcas. 
Nogurušo ceļotāju ķermeņi 
stiepjas gan koku zaros, gan 
dūcošās liepas ēnā, gan zaļajā 
baznīcas mauriņā. Sekojam 
dažāda veida kartēm, un vienā 
no tām ir atzīmētas ari intere
santās vietas. Nonākam ak
meņu krāvumā, kur amfiteātri 
sakrauti simtiem akmeņu - no 
dūres lieluma līdz bifeļa galvas 
apmēram. Kā norāda angliskā 
informācija pie vēsturiskās vie
tas, tad 1227. gadā šeit sakauti 
un ari kristīti igauņi. 

Pēc kultūrvēsturiskās vie
tas apmeklējuma dodamies pa 
šoseju uz priekšu. Ir prieks 
braukt, kad riteņbraucēju ba
riņš var ieņemt vietu visā ceļa 
platumā, jo iedzīvotāju blīvums 
šeit nodrošina mieru un ne
apgrūtina ar mašīnu biežu pa
rādīšanos. Kādā ceļmalā pēc 
igauniskas norādes uzdura
mies paprāvam akmenim vis
maz 3 m augstumā, kam ap
kārt izkārtās dažādu krāsu lu
patiņas. Ja nemaldos, tad šā
dus pagānisma rituālus pieko
pa ari Latvijā pie svētvietām 
pirms Kristiānisma laika un 
ļoti reti mūsdienās, bet te r e 

dzam to visā spožumā. 
Ir jau vakara dvesma un, 

kad domājam par apmešanos, 
tad pēc kartes jūrai ir jābūt ne
tālu. Tas meklēšana izvēršas 
par klumzāšanu uz augšu un 
leju pa ļoti, ļoti akmeņainu ceļu 
starp kadiķu un mežu audzēm, 
starp vientuļām zvejnieku mā
jām. Šī akcija velkas līdz pīkst 
1.00 naktī, jo jūra nav atrodama 
- teorētiski kaut kur šeit tai ir 
jābūt 

Pasākums beidzas ar to, ka 
nonākam jūras malā, kur 
zāļaudzēs iztraucējam putnus, 
ieraugām uzceltu āra lieveni, 
sakoptu teritoriju, izveidotu 
ugunskura vietu un ceļa gala
punktu. Cilvēka neviena 

Pūta cēliens sākas ar putnu 
klaigām. Tikai no tīta sapro
tam, ka šeit ir ari čūskas, jo 
Toms pavisam droši saķer rā
puli aiz astes. Netālu, kādās 
mājās, kur saimnieks dzīvo bez 
elektrības, palūdzam ūdeni. 
Uzvārām ļoti garšīgu putru, 
piedzeram Igaunijas nacionālo 
"kamu" un dodamies ceļā. 

Poidē apmeklējam lielāko 
Sāremā baznīcu. Ar ievingrinā
tiem sportiskiem spēkiem 
mums izdodas pietuvoties aug
stākajam šīs baznīcas punktam 
- nošķeltam tornim, un divas 
jaukas komandas biedres pa
ceļas pāri ārēm baznīcas spicē, 
vienlaikus noturot līdzsvaru 
vējā. 

Vecajā baznīcā, sajūtot se
numa gaisu, viduslaiku melodi
ja pati laužas ārā, un cilvēki, 
kas te atrodas, izdzird improvi
zētu gregoriāņu dziedājumu. 

Pēcpusdienā milzu ātrumā 
traucamies uz prāmi. Pārvarot 
pretvēju uz savienojošu dambi 
un kilometrus, pie ostas degu
na priekšā aizbrauc prāmis, un 
jāgaida nākamais - pēc stun
das. Vakarpuse izvēršas par 
pārgurušu, haotisku naktsmā
jas meklēšanas kampaņu 
pirms Pērnavas. Pie lielceļa no
gurušiem riteņbraucējiem iz
rādās, nemaz nav tik viegli at
rast kur galvas nolikt Nakts
mājas lauka malā un uguns
kurs krustcelēs. Aiz pārguru
ma pat ugunskuru īsti neva
ram izveidot 

Lielākās Sāremā baznīcas biezajos mūros 

Kad lietus beidzās, sakās ... neizturams karstums 

Nu jau pienākusi ceļojuma 
desmitā diena un plānots no
nākt Latvijā. Pēc spēcīga pret
vēja pārvarēšanas pie Pērna
vas, peldēšanās tumšajos pil
sētas upes ūdeņos esam ilgajā 
ceļā uz tēvzemi. Karstums de
dzina un apdedzina ķermeņa 
kailās vietas. 

Savas zemes tuvums liek 
pārvarēt pārgurumu. Atļauja
mies pat nedaudz pagulēt -
gan stāvus, gan uz soliem 
ceļmalas pieturā, krājot spēkus 
braukšanai tālāk, jo galu galā 
vēl vienu nakti šajā valstī pa
vadīt negribam - ir spēku 
izsīkums. Odi kož kā velli. Ir 
viens naktī, šķērsojam tēvze
mes robežu un ar ovācijām un 
pārgurumu apsveicam Ainažu 
vēja ģeneratorus nakts tumsā. 

Apmetāmies, kā no rīta re
dzams, Randu pļavu tuvumā. 
Riteņi un tūrisma inventārs ab
solūtā haosā nepiesiets visu 
nakti neaiztikts stāv pie teltīm. 
Tikai nakū iztraucē mašīnas 
rūkoņa, jo, izrādās, kāds cil
vēks cauri dūksnājam ar savu 

braucamo cenšas tikt līdz jūrai, 
bet līdz tai jāšķērso vairākas 
dubļu bedres. Braucamais 
iestrēdzis vienā no tām tieši pie 
mūsu teltīm. Nepaiet ne divas 
stundas, un braucamais aizripo 
atpakaļ, no kurienes nācis. 
Mieru netraucē vairs neviens. 

Rīts iesākas ar peldi jūrā pie 
akmeņiem. Vēlāk Toma lab
sirdīgais tēvs vasarīgā tērpā ar 
mašīnu atbrīvo mūs no smaga
jām mantām un apbalvo ar da
biskiem un veselīgiem produk
tiem tālākajam ceļam. Līdz 
Rīgai netiekam, jo vienpadsmi
tās dienas vakarā vēl apmetā
mies Toma vasarnīcā Saul
krastos, laimīgi iestiprinoties 
ar ogu sezonas bagāūbām. 

Pēdējā dienā pašķīstam -
katrs savā laikā dodas uz gal
vaspilsētu, lai atgrieztos reali
tātē un pārdomātu piedzīvoto. 
Igaunijā nopirktais nacionālais 
produkts, precīzi - "kama" -, 
tiek lietots līdz šai baltai dienai. 

LINDA BIELE 

Darbs un ceļošana ASV 
USA", tiek uzskatīta par vispo
pulārāko studentu vidū, jo 
sniedz unikālu iespēju studen
tiem no visas pasaules iepazīt 
dzīvi ASV maksimāli neatkarī
gi un ar minimālām izmaksām. 

Programma "Work and 
Travel" ļauj studentiem strādāt 
ASV četrus mēnešus (no 1. 
jūnija līdz 19. oktobrim) un vēl 
30 dienas ceļot pa šo neatkār
tojamo zemi. Minēto piecu 
mēnešu laikā programmas 
dalībniekam ir dota iespēja pa
pildināt angļu valodas zināša
nas, iepazīt Amerikas kultūru 
un tradīcijas, sadraudzēties ar 
saviem vienaudžiem no visas 

pasaules un gūt pieredzi, strā
dājot un dzīvojot citā vidē. Gal
venais, studenti šādi nopelna 
naudu, nepārtraucot savas stu
dijas, jo šīs programmas ietva
ros var strādāt tikai vasarā. 

Tā kā programmā piesakās 
studenti ar atšķirīgām vēlmēm 
un iecerēm pavadīt vasaru, 
'Work and Travel" sniedz 
iespēju izvēlēties sev vispiemē
rotāko vakanci apkalpojošajā 
sfērā (viesnīcā, kafejnīcā, 
kūrortā, veikalā, atrakciju par
kā, dabas parkos u. tml.), kur 
nav nepieciešama profesionāla 
sagatavotība 

Izvēle ir paša studenta ziņā 

- vai pavadīt vasaru pie okeā
n a starp majestātiskiem kal
niem, ezeriem un kanjoniem 

vai ļaužu pilnas un mūžam 
mainīgās pilsētās. 

Ja gribi apskatīt pasauli, uzlabot angļu valodas zināšanas 
un nedaudz piepelnīties, piesakies uz 

WORK & TRAVEL USA 

Prasības pretendentiem: 
* Vecums-18-29 gadi; 
* Akreditētas augstskolas dienas vai vakara nodaļas 
students; 
* Angļu sarunvalodas prasme vidējā līmenī. 
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sludinājumi, reklāma 

Mūsu jaun-ā adrese: 
K. Barona Ieta 34, 

2. Stāvā. tālr. 7283303 

Skaistumkopšanas 
salona speciālisti I r gatavi 
palīdzēt k ļūt 
pievilcīgākiem 

• veido frizūras make-ip! 
• Manikīra, pedikīra, kosmetologa 
pakalpojumi 
• Darbojas solārijs 
• LU studentiem, mācībspēkiem un 
darbiniekiem, uzradot apliecību, 
joprojām cenu atlaides! 
• Klienta kartēm darbojas loterija, 
kurā visi laimē! 

Atlaižu 
Iespēja ldfniēt portatīvo datoru 

JAUNUMS! 
noteikumiem 

Maģistra kredīts ar īp 
tikai Studenta Bank 

J A U N A S I E S P Ē J A S Ö unibanka 
SEB grupas banka 
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Sveicam kolēģi Ievu, 
Kas kļuvusi par laulātu sievu! 
Un sveicam Normundu Ziemeli, 
Kas apņēmis Ievu par sievu! 

"Universitātes Avīze" 
(Iznāk katru otro otrdienu) 
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