
(ЖаШ kur pasaulē ir M (^demasswtki 
ТУи, таза, klusā (SSetleme, uz tevi domas sM, islamam), kas satiekas Izraēlā. Qê>is pravietojums, tāpat kā bausli, trsais-
'(šRedz šonakt visa pasauk pār tevi gaisma spūļ tošs visām šīm reliģijām. (Raugoties no šāda punkta, top skaidrs, ka tas nav 
OŠkti gaismā brimškķā, kas tumsas varu lauž, ticības karš... Pasaule sagriezusies otrādi. 
apzīst rētas, atplaukst cerība, sirds Jaunu dienu Jauš. OParbūt tā ir tikai sentimentalitāte, tomēr gribas ticā kaut kam cibēāgam 

çjfibps oSrūks OSsļŗ-/Sp^J - kādai svētvietai, kādai baznīcai, kādai reliģiskai kopienai, kādaiJibzejis-
kai idejai, cerības ticā, ka kaut kur pasaulē ir īsti <£demassvētki. <Sèet 

ÇXad mani lūdza uzrakstīt dozās rindas "^Universitātes Avīzes" с&е- neizdodas. Ari šeit, etatvijā, redzot "supermārketu svētkus" un mirguļojošās 
massvētku numuram, тот pārņēma vēlēšanās pateikt kaut ko mīļu, vienkār- eglītes, nav īsti kam pieķerties. rCādi svētki atnāk un aiziet, atstājot tukšus 
šu un skaistu Piemēram, ka °3ievs mūs visus mīl vai ka Qi%ņš ir blakus maciņus un vainas sajūtu par tiem, kam nav izdevies uzdāvināt dāvaniņas, 
cilvēka bēdās un priekos, ka Očīņš pieņem mūs tādus, kādi esam. Išrotams, Ofisos šīs zīmes, ko šodienas pasaule rāda, ir kā pārbaudījums ПХп vai es 
tās ir patiesības, kuras esam dzirdējuši un zinām, iespējams, pārāk maz tās pieļauju ^3iem iejaukšanos šo nejēdzību Jukt? 
praktizējam, taču nezinu nevienu no lielajām pasaules reliģijām, kurā tiktu čPentrālā (ziemassvētku vēsts - °<3>ievs nāk pie cilvēkiem kā Persona, 
mācīts, ka <s3ievscibēku ienīst T^ada reliģija, Ja kādreiz rodas, iznīkst, pa- cžfe kā ideja, JflozoJJa, reliģija vai tradīcija, bet kā dzīvs cilvēks - mazs 
likdama par īslaicīgu kubu. bērns. QPisas pārējās lietas ir abēku uzbūvētas. ПЛп nācējs ir Ofliņš. 
Č&ridī, kad es rakstu šīs rindas mūsu "^Universitātes Avīzei", kādā citā CMes nevaram Ofliņu nedz izdomāt, nedz aprakstīt iepriekš, nedz arī le-
umversitātē klātienes māabas tr pārtrauktasjau kopš novembra vidus, jo tur mācīties to no kāda cita (ziemassvētkipa īstam ir tad, kad manā grēdga-
ibēkiem ir bīstami ne vien pulcēties, bet pat iziet uz ielas. rCā ir ÇKristus Jā, tumšajā un nemEggjā pasaulē ienāk pats Otâera OZungs. nicība, ka 

'dzimšanas vietas - Ō&etlēmes - universitāte. T^ad, kad mēs centīsimies ie- tas tā var būt, nav nekas vairāk, kā tikai varbūtības pieļaušana GKristum 
spraukties pārpildītajos svētvakara dievnamos, tikai reti O&etlēmes studenti neierāda lepnu vietu - Oliņām piedzimstot, tā ir lopu kūts. šdHez vai mūsu 
uzdrošināsies aizlavīties hdz pustukšajai ^Kristus dzimšanas baznīcai, Jo attieksmē pret pasauli mēs spējam Oliņām dot ko labāku dažreiz pietiek 
sakarā ar terorismu rītos un vakaros nebeigtā pilsētā ir ieviesta komandant- Jau ar to, ka mēs tikai mazliet ceram. Q£n tas notiek rCad nekāda ko 
stunda - cilvēki nedrīkst atrasties uz ielas. Ošbogad tas ir tā &i tu gadu tur mandantstunda nevar mani apturā dziedāt līdzi eņģeļiem. rCad pat apdā-
tieši Adventa laikā bpa smagas kaujas. &itreiz īsts karš Ōeet/emē ir pašā vināšanās vai sniegpārshņas logos vairs nehekas liekulības un muļķīgas, 
svētku vakarā.. 
čPibēcķi domājot, tā ir absurda situācija Ō&etlēme ir pieminēta O&ecajā ōSetlēmes universitāte internetā: ktp.Z/mnf'J^lsksm.&à/. 
^3eribā kā vieta, no kurienes nāks miera Otfaldnieks, oMespa "...tu, 
ŌSetleme GLjratā, ...no tevis nāks tas, kamJābūt par valdnieku ... Qī?iņš oUacitājs OUaris Quèants, 
stāvēs un ganīs Oêavu tautu T^ā (Жипдаspēkā... ПХп viņi dzīvos droši- Latvijas ^Universitātes kapelāns 
bā ... HJjn Qt%ņš būs miers" (оШтgrāmata г i-ļ.). Q?ecā cerība 
kā Jons ir kopīga visām trijām lielajām reliģijām Jūdaismam, kristietībai un 



Aicinām iegriezties Infotēkō Grāmatas par personībām 
Nav pogojis nemaz tik ilgs 
laiks, kopš LU galvenajā ēkā 
atklāja Infotēku. Kas tajā 
jauns, kādas iespējas tā pa
ver? Informōcija tapusi sa
darbība ar bibliogrāfi Aigu 
Raciborsku. 

Infotēka piedāvā iespēju lie
tot datorus, audioatskaņotājus, 
kompaktdisku atskaņotājus, 
televizoru, videomagnetofonu 
studiju un pētnieciskajam dar
bam. Bez maksas pieejamas 
audiokasetes, videokasetes, 
mūzikas kompaktdiski un 
kompleksie materiāli (grāma
tas kopā ar kasetēm, ar kom
paktdisku, ar videokasetēm) 
svešvalodu apguvei. 

Infotēkas apmeklētāji var iz
mantot Internet aklu informāci
jas meklēšanai dažādās tiešsai-
tes un Internet datu bāzēs. 
Šobrīd var strādāt ar EBSCO 
(elektroniskā pieeja aptuveni 
3000 pilna teksta žurnāliem 
ekonomikas, humanitārajās un 
sociālajās zinātnēs), OCLC, Bri-
tannica, pieejami ari nacionālie 
informācijas resursi - Lursoft 
(laikraksta bibliotēka), LETA 

Latvijas Universitātes muzeja 
zālē iekārtota izstāde "Prezi
dentūrai Latvijā - 80", kuru 
kopīgi veidojuši Universitātes 
Vēstures muzejs, Universitātes 
Bibliotēka, Latvijas Valsts Vēs
tures arhīvs un Latvijas Valsts 
K i n o f o t o f o n o d o k u m e n t u 
arhīvs. Ekspozīcijas mākslinie
ciskā veidojuma autors - Jā
nis Spalviņš. 

Pirmajam Latvips Valsts pre
zidentam Jānim Cakstem vel
tītajā izstādes sadaļā skatām vai
rākus unikālus dokumentus: 
par prezidenta pilnvarām mūsu 
valsti, par Satversmes sapulces 
pēdējo sēdi un 1. Saeimas atklā
šanas sēdi. 

Par Jāņa Čakstes - izcila 
valstsvīra - dzīvi stāsta vairākas 
grāmatas: "Jānim Čakstem -
140", ilustrācijām bagāts pie
minas rakstu krājums "Jānis 
Čakste", publicistikas krājums 
'Taisnība vienmēr uzvarēs". 
Par viņu saglabājušās atminas 
kā par pievilcīgu personību: 
gādīgu daudzbērnu ģimenes 
tēvu, lielu Eiropas stila demo
krātu. 

Savukārt Gustavam Zemga-
lam veltītajā ekspozīcijas daļā 
uzmanību saista dokuments 
par to, ka Latvija pievienojās 
1928. gada 27. augustā Parīzē 
parakstītajam līgumam par kara 
izmantošanas nosodīšanu un at
sacīšanos no tā starptautisko 
strīdu izšķiršanā. Tieši Gustava 
Zemgaļa prezidentūras laikā 
Latvijā viesojās Zviedrijas kara
lis, un par šo ievērojamo notiku
mu saglabājies fotomateriāls. 

Katrs no Latvijas preziden-

(Nacionālās Ziņu aģentūras da
tu bāze), NAIS (Normatīvo ak
tu informācijas sistēma) un ci
tas datu bāzes, par kurām infor
māciju var iegūt LU Bibliotēkas 
mājas lapā. 

Gan Internet tikla, gan Infotē
kas tehnikas izmantošanā prio
ritārais ir šis akadēmiska rakstu
ra mērķis. Taču studenti, pro
tams, drīkst nākt uz šejieni, lai 
paklausītos mūziku, atpūstos, iz
mantotu Internet tiklu personis
kos nolūkos (aizsūtīt SMS, 
e-pastu, iegūt informāciju par ik
dienas aktualitātēm un iespējām 
izklaidēties u. c ) , kas labprāt 
tiek ari darīts. 

Infotekā saņemtas franču 
un vācu valodas apmācību grā
matas ar audiokasetēm, video
kasetes saistībā ar basketbola 
spēles noteikumiem, paņēmie
niem un metodiku. Esam saņē
muši videokaseti ar daudzu ie
cienīto filmu "Neparastie rīdzi
nieki", videokaseti "A letter 
from Riga", kas ir videoeeļve-
dis pa mūsu valsts galvas
pilsētu. Saņemtas bērnu filmas 
videokasetēs: "Balāde par Kur
badu", "Šunelītis", kā ari latvie

šu populārās mūzikas kom
paktdiski, kurus iedziedājuši 
Jānis Sfibelis, grupa "Jumpra
va", Linda Leen, ari kompakt
disks ar Ziemassvētku dzies
mām "Dzimst piedošana un 
prieks", Adriana Kukuvasa 
dziesmas ar Aleksandra Čaka 
vārdiem "Debesu dāvana". 

Regulāri saņemam datorzinī
bām veltītos žurnālus "Spēļu Pa
saule", "LAN". Žurnālā "Mūzi
kas Saule" lasāmi saistoša for
mā veidoti materiāli gan par kla
sisko mūziku, gan rokmūziku. 

Ja runā par problēmām, tad, 
protams, vienmēr ir vēlme pēc 
"vairāk un labāk". Taču tikpat 
problemātiska ir šo vēlmju ne
saderība ar reālajām iespējām 
un līdzekļiem to īstenošanai. 
No lietotāju puses vairākkārt iz
teikti pamatoti iebildumi 
saistībā ar datorfikla nodroši
nājuma jaudu, darbības ātru
mu. Tehnisku iemeslu dēļ nav 
iespējams nodrošināt doku
mentu formanzēšanu teksta re
daktorā vēlamajā kvalitātē u.c. 
Par to tiek domāts, meklējot ri
sinājuma iespējas. 

Mūsdienu cilvēks necieš bez
personiskumu. Viņam va
jadzīgs īpašs skatījums uz ie
tām un parādībām. Savs. Pa
ša. To sniedz ari LU Bibliotēkas 
jaunākās grāmatas. 

Ekonomikas literatūras klās
tā iznākuši vairāki darbi latviešu 
valodā. Latvija tiek slavēta par 
labiem makroekonomiskajiem 
rādītājiem, bet kā to saprast? 
Vai un kā šie sasniegumi atspo
guļojas ierindas iedzīvotāju ma
ciņos? Lai to saprastu, ietei
cams ielūkoties grāmatā 
"Makroekonomika". 

Viena no Latvijas lielākajām 
problēmām ir tās reģionu ne
vienmērīgā attīstība Kādi ir 
skaitļi un fakti? Par to var lasīt 
izdevumā "Latvijas reģioni 
skaitļos 2001". 

Pavisam nesen Eiropas Sa
vienības valstis ieviests eiro, un 
jaunā valūta strauji pieņemas 
spēkā. Ari Latvijā pēc iestāša
nās šajā organizācijā notiks pār
eja uz eiro. Par to zinas gūstiet 
grāmatā "Eiro Latvija". 

Andris Biedriņš un 
Edvīns Liepiņš ir darba 
"Latvijas industriālā man
tojuma ceļvedis" autori. 

Grāmatu "Ekonomikas 
pamati: ekonomika, valsts, 
sabiedrība" varēs izmantot tik
lab studenti, kā ari citi intere
senti. 

Viena no pasaules literatū
ras ievērojamākajām, bet ar 
pretrunīgākajām personībām ū 
Oskars Vailds. Iznākusi raks
tnieka darbu izlase trīs sēju
mos. Savukārt Pitera Akroida 
grāmata "Завещание Оска
ра Уайльда" saņēmusi So-
merseta Moema prēmiju. 
Darbs veltīts Oskara Vailda uz
skatiem, vina konfliktam ar sa
va laika sabiedrību. Viens no 
pasaules literatūras klasiķiem 
Erihs Marija Kemarks pār
stāvēts ar grāmatas "Melnais 
obelisks" jaunu izdevumu, bet 
Džeina Ostina - ar darbu 
"Nortangeras abatija". 

No latviešu autoru daiļlite
ratūras grāmatām jāmin popu
lārā prozaiķa Alfrēda Dziļuma 
darbs "liesas svētdiena". Iz
nācis ari savdabīgā trimdas 
rakstnieka Dzintara Soduma 
Kopoto rakstu 2. sējums. 

Klajā laistas tris latviešu au 
toru dzejoļu grāmatas: Jānis 

5. lpp. • 

Par Latvijas prezidentiem 
tiem ir savā personībā īpašs, 
atšķirīgs. Gustavam Zemgalam 
neesot patikusi ārišķība, izcelša
nās. Vienam no rakstiem par 
viņu dots zīmīgs virsraksts -
"Prezidents, kurš atteicās no or
deņiem". Saglabājušies doku
menti par to, ka prezidents 
rūpīgi izskafijis apžēlošanas un 
sodu samazināšanas lūgumus. 
Šo svarīgo funkciju ari tagad 
veic Latvijas prezidents. Par 
Gustavu Zemgaļu stāstīts grā
matā "Četri diži zemgalieši", kā 
ari Ādolfa Šildes darbā 'Valsts
vīri un demokrāti". 

Alberts Kviesis turpināja sa
vu priekšgājēju darbību, daudz 
paveica Latvijas starptautisko 
sakaru nostiprināšanā, rūpējās 
par mūsu valsts starptautisko 
atpazistamību. V ņ š bija, piemē
ram, Igaunijas - Latvijas bied
rības valdes godabiedrs. Jau 
starp abiem pasaules kariem 
mūsu valstī sāka izvērsties un ti
ka veicināta tā saucamā tautas 
diplomātija: tikšanās ar ļaudīm 
no citām valstīm, ārzemju brau
cieni. Taču vēsturnieki teic, ka 
Alberts Kviesis palicis Kārļa Ul
maņa - toreizējā ministru prezi
denta-ēnā. 

Pēdējais pirmskara Latvijas 
prezidents ir Kārlis Ulmanis. 
Par viņu saglabājies daudz fo
toattēlu un rakstisku liecību. Te 
jāmin grāmatas "Viens mērķis -
tauta un valsts", "Kārlis Ulma
nis. 75 gadi", "Kārlim Ulmanim 
- 120". Saglabājusies Kārļa Ul
maņa sarakste ar vienu no ievē
rojamākajiem diplomātiem K 
Zariņu, Universitātes studentu 
apsveikums prezidentam. Aiz
kustinoši lasīt, kā prezidents 
palīdzējis desmit bērnu ģime

nei. Dāvinājums ar uzrakstu 
"Katrs savā darbā, bet visi valsts 
darbā" veltīts Kārlim Ulmanim 
kā Uzvaras laukuma izbūves 
komitejas priekšsēdētājam. 
Viņa laikā tika panākts straujš 
Latvijas ekonomikas uzplau
kums. Neskaitāmi fotoattēli lie
cina, ka cilvēki ar mīlestību un 
cieņu it visur sveica savas valsts 
prezidentu. 

Ir divi prezidenti, kuru dar
bībai esam sekojuši atjaunotajā 
neatkarīgajā Latvijā. Par Gunta 
Ulmaņa valsts vizītēm Indijā, 
Dānijā un citviet pasaulē ska
tāms interesants fotomateriālu 
klāsts. Par viņa dzīvi stāstīts grā
matās "No tevis jau neprasa 
daudz" un "Mans prezidenta 
laiks", kurās lasām Gunta Ul
maņa argumentus, kādēļ Latvi
jā būtu atceļams nāvessods, kā 
ari citus dokumentus. 

Pašlaik turpinās Vairas 
Vīkes-Freibergas prezidentes 
laiks. Viņai veltīto materiālu 
vidū goda vieta Ausmas Cim-
diņas grāmatai "Brīvības vārdā" 
un pašas prezidentes sarakstīta
jiem darbiem 'Trejādas saules", 
"Saules dainas". "Pret straumi" 
ir viņas trimdā rakstītais apko
pojums ar zīmīgu virsrakstu, jo 
Vaira Viķe-Freiberga allaž ir at
klāti paudusi savu viedokli Ari 
tad, ja tas nesakrīt ar attiecīgajā 
brīdī dominējošo. Vīna ir pasau
les mēroga personība, liela zi
nātniece un valsts darbiniece. 

Attēli stāsta par prezidentes 
viesošanos mūsu augstskolā. 
Saistoši redzēt pasaules promi
nentāko cilvēku dāvinājumus 
mūsu valstij. Vairas Vīķes-Frei-
bergas ārpolitiskā darbība ir 
plaša, sazarota un sekmīga. 

Grāmatas no LU Bibliotēkas par Latvijas Vai sts prezidentiem 
līdz 1940. gadam 

Dāvanas no Uzbekijas G. Ulmanim un A. Ulmanei 

Attēlos viņu redzam neskaitā
mās valsts vizītēs kopā ar citiem 
pasaules Mēriem, braucienos 
pa Latviju. 

Izstādē apkopotais materiāls 
ir tā vērts, lai to iepazītu iespēja
mi vairāk cilvēku. Turklāt šāda 

ekspozīcija varētu kļūt pastāvī
ga un allaž papildināties, jo pre
zidentu laiks Latvijā turpinās. 

Lappusi sagatavojusi -
VIJA APINĪTE 
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jubileja 

Gara vērtību cienītājs 
Šīgada decembrī aprit 110 
gadi, kopš dzimis ievēroja
mais latviešu zinātnieks - va
lodnieks profesors ERNESTS 
BLESE. Viņa vārds cieši saistīts 
ar Latvijas Universitātes Filo
loģijas un filozofijas fakultāti 
no tās dibināšanas pirmās 
dienas fidz neatkarigās Latvi
jas pēdējai dienai 1940. ga
dā. Neskatoties uz lielo slodzi 
Universitātē un ārpus tās, pro
fesors Dr. phil. E. Blese vien
mēr atradis laiku ari zinātnis
kiem pētījumiem valodniecī
ba. Viņa spalvai pieder dau
dzi zinātniski raksti, mācību 
grāmatas, vārdnīcas un mo
nogrāfijas par valodniecības 
jautājumiem. 

Ernests Blese dzimis 1892. 
gada 27. decembri Rīgā. Par 
saviem vecākiem mūža otrajā 
pusē rakstījis: "Mani vecāki bi
ja jau tomēr paguvuši iz
virzīties drusku augstāk - ārā 
no pašiem vienkāršākajiem 
lauku ļaudīm, ārā ari no pa

l i e m vienkāršākajiem pilsētas 
strādniekiem. Mans tēvs 
Jēkabs Blese (1864 -1926) bija 
cēlies no Zemgales lauku 
ļaudīm - no Elejas un Bēru Vir
cavas. Jau 1870. gadā viņa ve
cāku dzimta bija ienākusi Rīgā. 
Manas dzimšanas laikā viņš bi
ja viens no atbildīgiem vadītā
jiem Konstantīna Reima dārz
niecībā un vispārīgi labi pārzi
nāja dārznieka amatu. Runāja 
ari diezgan labi krieviski un vā-

, ciski. Mana māte, dzimusi Ba-
lode (1867 -1945), bija no Vid
zemes jūrmalas. Bija dzimusi 
laikam Bīriņu muižā, kur katrā 
ziņā bija pagājusi viņas agrā 
bērnība." 

1900. gadā Bleses ģimene 
pārcēlās uz dzīvi Kurzemē, 
Lielezerē. 

Par dēla izglītošanu E. Ble
ses vecāki sevišķi nerūpējās, 
acīmredzot viņiem likās, ka 
dēlam jāieņem kāda praktiska, 
ar labu peļņu saistīta vieta, pie 
kam nav svarīgi, kāda būs viņa 
izglītība Rezultātā E. Blese ne
tika gājis ne pagasta, ne drau
dzes, ne ministrijas skolā, līdz 
ar to lauku skolas dzīve viņam 
palikusi sveša. 

1902. gadā jaunā Ernesta 
rokās ar radinieku gādību no
nāca toreizējo reālskolu pro
gramma un mācību grāmatas. 
Tas izšķīra E. Bleses tālākās 
skolas gaitas, un 1903. gadā, 
neskatoties uz savām humani
tārajām interesēm, viņš iestā
jās liepājas reālskolā. Skolā at
klājās, ka E. Blese, paša vār
diem sakot "...nevienas līnijas 
uzvilkt nemācēju, jo vispār n e 
sapratu, ko no manis grib". 
Vēlāk E. Blese nožēloja, ka jau 
no pirmās reālskolas klases 
nav pārgājis uz ģimnāziju. Viņš 
lasīja visu pieejamo krievu lite
ratūru, Rietumeiropas klasiķus 
un neklasiķus, nemaz nerunā
jot par latviešu literātu dar
biem "... pamazām mani klusī
bā sāka arvien spēcīgāk veido

ties divas ķecerīgas domas: es 
studēšu filoloģiju, un es būšu 
dienās filoloģijas profesors," 
savā autobiogrāfijā raksta 
E.Blese. 1910. gadā, izturējis 
reālskolas gala pārbaudījumus, 
viņš vienlaicīgi nolika eksāme
nu ari Liepājas Nikolaja ģimnā
zijā par pilnu latīņu valodas 
kursu. Tagad ceļš bija atvērts, 
un tā paša gada rudenī E. Ble
se iestājās Pēterpils universitā
tes Vēstures un filoloģijas fa
kultātes Ģermāņu valodu no
daļā. Klasisko valodu studijas, 
kas E. Blesem tā patika, atkri
ta, jo trūka seno valodu, it se
višķi grieķu valodas, zināšanu. 

septembri E. Blese sāka strā
dāt jaundibinātajā Latvijas 
Augstskolā (vēlākajā Universi
tātē), Filoloģijas un filozofijas 
fakultātē par docentu. Viņš 
lasīja ievadkursu latviešu zināt
niskajā gramatikā un valod
niecībā. 1920. gadā, kad docen
tus sāka šķirot vecākajos un 
jaunākajos, E. Blese ieguva ve
cākā docenta nosaukumu. Tajā 
pašā laikā viņš sāka strādāt ari 
Rīgas pilsētas 3. vidusskolā par 
latīņu valodas skolotāju. 1928. 
gadā E. Blese aizstāvēja dokto
ra disertāciju "Latviešu uzvār
du studijas I", par ko ieguva 
doktora grādu un 1928. gada 

"Mūsu tautas cīņa par savu garīgo un 
arī politisko brīvību ir mūžīga, cik 
tālu var runāt par mūžību cilvēciskajā 
izpratnē." 

E. Blese 

Jau reālskolas laikā E. Blese bi
ja iemācījies pats sevi uzturēt, 
pasniedzot privātstundas. Šo 
pieredzi nācās likt lietā ari 
Pēterpilī, no tā cieta brīvais 
laiks, bet necieta studijas. Ar
vien biežāk E. Blese pievērsās 
vispārējai indoeiropiešu valodu 
salīdzināmajai gramatikai, un 
tā pamazām kļuva par viņam 
vistuvāko nozari, jo bija cieši 
saistīta ar latviešu un lietuviešu 
valodu. 

Studiju laikā, 1914. gadā 
darbojoties Lietuvas pētīšanas 
pulciņā, viņš sarakstīja konkur
sa darbu "Aizgūtie ģermāņu 
elementi latviešu valodā", par 
ko saņēma zelta medaļu, un 
līdz ar to jautājums par nākamo 
profesūru teorētiski bija atrisi
nāts. 1914. gadā E. Blese pabei
dza Pēterpils universitāti un ti
ka ar stipendiju atstāts gatavo
ties profesūrai. 

Šajā pašā gadā sekoja otrs 
ievērojams notikums: vēl pirms 
pasaules kara sākuma E. Blese 
apprecējās ar sēlpilieti Mīlu Ve
caini - bija atrasts ceļabiedrs vi
sam mūžam. 

1914. gadā E. Blese sāka 
strādāt Pēterpils II ģimnāzijā. 
Daudzās stundas prasīja lielu 
piepūli un laiku. Materiālais 
stāvoklis bija smags. 

1915. gadā sāka izmaksāt 
stipendiju, stāvoklis uzlabojās, 
un E. Blese sāka gatavoties 
maģistra eksāmeniem. Līdz 
1918. gada sākumam tie bija 
sekmīgi nokārtoti. Stāvoklis 
Pēterpilī pasliktinājās, sākās 
bads. Lai glābtu ģimeni, 1918. 
gada vasarā E. Blese kopā ar 
sievu un nepilnu gadu veco 
dēlu Jāni uzsāka ceļu mājup, uz 
Latviju. 

1918. gada augustā, tūlīt pēc 
atgriešanās Rīgā, E. Blese sāka 
strādāt Rīgas II pilsētas ģimnā
zijā un no 1919. gada sākuma -
ari Ārlietu ministrijas Informā
cijas nodaļā. 1919. gada 28. 

12. maija sēdē tika ievēlēts par 
profesoru. Ļoti daudz savu zi
nātnisko darbu profesors pub
licēja "Izglītības Ministrijas 
Mēnešrakstā", un tāpēc nav 
brīnums, ka 1929. gadā viņš 
kļuva par šī nopietnā žurnāla 
redaktoru. 1930. gadā E. Blese 
pārstāja strādāt Rīgas pilsētas 

jera bija saistīta galve
nokārt ar Latvijas Uni
versitātes Filoloģijas un 
filozofijas fakultāti, kurā 
viņš darbojās no tās di
bināšanas brīža līdz 
1944. gadam. E. Bleses 
daudzie bijušie studenti 
viņu atceras kā erudītu, 
zinošu speciālistu, pe
dagogu, kurš centies 
saviem studentiem dot 
ne tikai bagātas zināša
nas, bet ari paliekošu 
cieņu pret dzimto latvie
šu valodu. Lekcijām 
profesors gatavojies ļoti 
rū-pīgi, tās bijušas pār
domātas un interesan
tas, eksāmenos viņš bi
jis prasīgs, bet taisnīgs. 

E. Blese bijis ari sa
biedriski aktīvs. Kopš 
Pareizrakstības komisi
jas dibināšanas 1937. gadā viņš 
bija tās pastāvīgais loceklis. 
Mācību grāmatu cenzēšanas 
komisijas loceklis, Izglītības 
ministrijas Latviešu valodas 
mācību grāmatu standartizēša
nas komisijas loceklis, T. Zei-
ferta pieminas fonda priekš
nieks, no 1930. gada - Latviešu 
filologu biedrības priekšnieka 
vietnieks, A Pumpura 
biedrības priekšnieka viet
nieks, Latviešu un poļu tuvinā
šanas biedrības priekšnieks, 
Jēkaba Janševska piemiņas 

"... valoda ir visspilgtākais tautas gara un 
rakstura izpaudums - savās skaņās, vār
dos, to nozīmē, vārda formās un vārdu 
sakopojumos." 

E. Blese 

3. vidusskolā, bet uzsāka lasīt 
lekcijas Latvijas Tautas Univer
sitātē un dažādos kursos. 

Šis bija profesora materiālās 
stabilitātes radīšanas periods. 
Ģimenes pieaugums, sadzīves 
problēmas, vecāku mājas - viss 
prasīja līdzekļus. Ļoti intere
santa bija E. Bleses sadarbība 
ar Latvijas Radiofonu. Pirmo 
reizi Latvijas un latviešu valod
niecības vēsturē radio tika lasī
tas populāras lekcijas par lat
viešu valodniecības jautāju
miem, kas sabiedrībā ātri kļu
va ļoti populāras. 

E. Blese ir vairāku mono
grāfiju, mācību grāmatu un zi
nātnisku un zinātniski populā
ru rakstu autors. Viņa ievēroja
mākie darbi ir "Latviešu pareiz
rakstības rokas grāmata", "Jā
ņa Langija 1685. gada latviski 
vāciskā vārdnīca ar gramati
ku", "Latviešu personu vārda 
un uzvārda studijas P, "Pareiz
rakstības vārdnīca", "Ievads va
lodniecībā", "Latīņu gramati
ka", kā ari ap 200 šķirkļu Lat
viešu konversācijas vārdnīcā 
un vairāk nekā 200 zinātnisku 
rakstu periodikā. 

E. Bleses pedagoģiskā kar-

fonda priekšnieks. 
Zinātniskajos komandēju

mos profesors bijis Kara-
laučos, Kaunā, Tērbatā, Hel
sinkos, Kopenhāgenā, Ženēvā, 
kur pētījis galvenokārt XV un 
XVI gadsimta dienvidrietumu 
Kurzemes latviešu personu un 
vietu vārdus un baltu un latvie
šu valodniecības problēmas. 

Profesora E. Bleses darbu 
un sabiedrisko darbību augsti 
novērtēja Latvijas un Francijas 
valdība, apbalvojot viņu ar Tri
ju Zvaigžņu ordeni un Franci
jas Goda Leģiona Virsnieka or
deni, kā ari ar Kultūras un 
KBarona fondu balvām. 

1944. gadā E. Blese raksta: 
"Bija jāizšķiras, vai palikt dzim
tenē, vai doties trimdā. Pēc lie
las svārstišanās un visādu 
varbūtību apsvērsanas no vi
sām pusēm izšķīrāmies par 
prombraukšanu. Bet jau pašā 
sākumā Vācija nekā rožaina 
nesolīja, un kāda augsta, latvie
šiem stipri nedraudzīga vācu 
persona, kad griezos pie viņas 
ar lūgumu izrakstīt izbraukša
nas atļauju ari man, izteicās: 
"Nu, jūs jau Vācijā mācības 
spēka vietu nevienā augstskolā 

nekādā ziņā nedabūsiet"." 
Tomēr tā nebija, un, ja 1945. 

gadā E. Blese atteica darba pie
dāvājumu Pinnebergā, Baltijas 
universitātē, tad 1946. gadā se
koja piedāvājums no Maincas 
universitātes, un profesors pie
krita 1947. gadā viņš pārcēlās 
uz Germersheimas universitā
ti, kurā strādāja līdz savai nāvei 
1964. gadā. 

No 1951. līdz 1954. gadam 
vācu valodniecības žurnāls 
"Beitrage zur Namenforschung" 
publicēja vairākus E. Bleses 
rakstus ar kopēju nosaukumu 
"Gedanken zu russischen und 
baltischen Mus - und Ortsna
men", "Zur Etymologie der let
tisches Flurnamens, Daugava" 
u. c. 

Ari periodikā - gan trimdas, 
gan vācu - tika iespiesti daudzi 
profesora raksti par latviešu li-
teraruras vēstures jautāju
miem. Ievērības cienīgs ir E. 
Bleses raksts par Asūnas 
evaņģēliju (sakarā ar šī rakstu 
pieminekļa jubileju iznācis 
1753. gadā). 1955. gadā iznāca 
E. Bleses brošūra "Mūsu valo
da savu vēsturisko cīņu gai
tās". Lielu darbu profesors vei
c a latviskojot Vecās Derības 
valodu. 

Kopš 1926 gada profesors 
E. Blese bija Fraternitas Lat-
viensis goda filistrs. Viņš vien
mēr bija atvērts akadēmiskajai 
jaunatnei un sabiedrībai kā Lat
vijā, tā arī vēlāk trimdā. Bieži ti
ka aicināts uzstāties dažādās 
auditorijās, un, ja veselība at
ļāva tad ne gadu nasta ne lie
lie attālumi nebija šķērslis viņa 
līdzdalībai. 

E. Blese miris 1964. gada 2. 
decembri 71 gada vecumā. 
Viņu apglabāja 1964. gada 5. 
decembri Germersheimas ka
pos. 

Ar E. Blēsi Latvija zaudēja 
talantīgu valodnieku, kultūr-
vēsturnieku, pedagogu, patrio
tu, kurš vienmēr ticēja Latvijas 
neatkarības atjaunošanai. 

ERIKS SĀRTS. 
Latvijas Universitātes Bibliotēka 

2002. gada 17. decembris • Universitātes Avīze Nr. 8 • 3 



a t c e r a m i e s 

Ārzemju zinātnieki LU 
(2. turpinājums. Sākums "UA" 
Nr. 5., Nr. 6.) 

Otro reizi profesors M. 
Rošs mūsu Universitāti ap
meklēja 1931. gadā un nolasīja 
šādas lekcijas: 

1.23. martā - "Die schweize
rischen Normen für die Herstel
lung von Zementröhren. Erfah
rungen in Meliorationsböden 
(Dreinage). Geschleuderte ar-
mirte Vianinröhre. Prodorit-
röhre" ("Šveices cementa cau
ruļu ražošanas normas. Piere
dze meliorētajās zemēs (dre
nāža) . Ar centrifugēšanas meto
di veidotas vianīna caurules. 
Prodorita caurules"); 

2.24. martā - Knickfestigkeit 
der technisch wichtigsten Baus
toffe. Konstruktionsstähle, Guss
eisen, Leichtmetalle, Holz, Eisen
beton" ('Tehniski svarīgāko 
celtniecības materiālu lieces iz
turība. Konstrukciju tērauds, 
čuguns, vieglie metāli, koks, 
dzelzsbetons"); 

3. 25. martā - "Weifere Ver
suche zur Klärung der Frage der 
Bruchgefahr der Bau- und 
Werkstoffe" ("Jauni izmēģināju
mi celtniecības materiālu un pa
raugu sagraušanas jautājuma 
noskaidrošanā"); 

4.27. martā - 'Ergebnisse der 
Laboratoriumsversuche und Er
fahrungen mit Eisenbahnschie
nen in der Schweiz' ("Laborato-
risko izmēģinājumu rezultāti un 
pieredze ar dzelzceļa sliedēm 
Šveicē"). 

Pēc iegūtās informācijas, 
profesors M. Rošs pēdējo reizi 
apmeklēja Latviju 1937. gadā, 
kad 3. un 4. martā nolasīja lekci
jas par materiālu pārbaudes 
tautsaimniecisko nozīmi rūp
niecībā un būvniecībā. Toreizē
jos Latvijas apstākļos (straujie 
būvniecības tempi) šādas tema
tikas priekšlasījumi bija ļoti 
svarīgi, jo materiālu pārbaudei 
būvniecībā un tehnikā vajadzēja 
ieņemt tādu pašu vietu, kāda 
Latvijas lauksaimniecībā bija la
bi pazīstamajai agronomiskajai 
palīdzībai. Un, tā kā Latvijā šo 
jautājumu vēl nebija izdevies 
pozitīvi atrisināt latviešu inže
nieriem bija ļoti vajadzīga infor
mācija par Šveices pieredzi ma
teriālu pārbaudes organizācijā. 

Savā priekšlasījumā profe
sors M. Rošs iepazīstināja audi
toriju ar šo problēmu atrisināju
mu Šveicē un apskatīja materiā
lu pārbaudes aktuālos jautāju
mus. Viņš sevišķi uzsvēra ne
pieciešamību materiālu pārbau
di un materiālu pētīšanu kon
centrēt vienā institūtā, vienā or
ganizācijā, kas Šveicē bija pil
nībā izdevies. 

Mūsu Universitātes Inže
nierzinātņu fakultāte 1929. gada 
9. septembri, ņemot vērā profe
sora M. Rosa ievērojamos no
pelnus inženierzinātnēs, ievē
lēja viņu par savu Dr. art. ing. 
honoris causa. 

Profesors M. Rošs tika ap
balvots ari ar III šķiras Triju 
Zvaigžņu ordeni, no kura viņš, 

ievērojot savas valsts noteiku
mus, atteicās. 

Jāmin vēl viens ļoti svarīgs 
fakts, kas liecina par sī šveiciešu 
zinātnieka attieksmi pret mūsu 
Universitāti. LU Arhīvā atrodas 
Inženierzinātņu fakultātes de
kāna raksts par to, ka profesors 
M. Rošs 1931. gada 1. oktobri 
nodibinājis stipendiju vienam 
šīs fakultātes vecākā kursa stu
dentam 720 Šveices franku 
apmērā gadā. Ddz šim izdevies 
atklāt tikai vienu šīs stipendijas 
izmantošanas faktu. 1933. gada 
28. aprīlī Inženierzinātņu fakul
tāte ievēlēja savu studentu Jāni 
Atrenu par kandidātu uz profe
sora M. Rosa stipendiju un nolē
ma komandēt viņu uz diviem 
semestriem (apmēram uz de
viņiem mēnešiem) studēt Cīri-
hes Tehniskajā augstskolā. Pēc 
visa spriežot, jautājums par pro
fesora M. Rosa sadarbību ar 
mūsu Universitāti ir sevišķas 
izpētes cienīgs. 

Par citiem šveiciešu zinātnie
kiem, kuri kontaktējušies ar 
Latvijas Universitāti, nav zi
nāms daudz. 1923. gada 17. ok
tobri Filoloģijas un filozofijas fa
kultāte paziņoja LU Padomei, 
ka šveicietis Bernārs Buvjē 
(B. Bouvier) 27. oktobri ap
meklēs Rīgu un nolasīs šeit di
vas lekcijas. Vai tās notika un 
kādai tēmai tika veltītas, no
skaidrot neizdevās. 

1938. gada 9. novembri 
Lauksaimniecības fakultāte vēr
sās LU Padomē ar lūgumu 
atļaut uzaicināt Šveices Taut
saimniecības departamenta 
Lauksaimniecības nodaļas vice-
direktoru Dr. Ernstu Feistu (E. 
Feisst) nolasīt dažas lekcijas LU. 
Padome tam piekrita, bet, vai 
šīs lekcijas tika vai netika nolasī
tas, nav zināms. 

Visbeidzot uz 1938. gadu at
tiecas informācija par to, ka 
šveiciešu profesors Dr. Zig
munds Suķe (S. Schulze) no 
Cīrihes ieradīsies Rīgā, lai ie
vadītu sarunas ar LU Teoloģijas 
fakultātes mācībspēkiem par 
līdzdarbību savas grāmatas tap
šanā, kuru viņš gatavojas izdot 
un kurā paredzēti ari raksti par 
Latvijas baznīcas dzīvi. 

Par Latvijas Universitātes 
kontaktiem ar Austrijas zināt
niekiem izdevās noskaidrot šā
das zinas. 1926. gada 12. feb
ruāri Inženierzinātņu fakultāte 
savā padomes sēdē vienbalsīgi 
nolēma tā paša gada marta otra
jā pusē uzaicināt Vīnes Tehnis
kās augstskolas profesoru 
Eduardu Doležalu (E. Dolezal) 
nolasīt vieslekciju ciklu par 
ģeodēziju (ģeodēzija - zinātne, 
kas pētī Zemes veidu, lielumu, 
gravitācijas lauku, kā ari nosaka 
dabas elementu un mākslīgo 
objektu savstarpējo stāvokli uz 
Zemes virsmas kādā ar Zemi 
saistītā ģeodēzisko koordinātu 
si stēmā) 

E. Doležals (1862 - 1955) 
bija zinātnieks ģeodēzijas joma; 
augstāko matemātiku un fiziku 
viņš apguva Vīnes Augstākajā 

Tehniskajā skolā un no 1889. 
līdz 1895. gadam strādāja par vi
dusskolas skolotāju Sarajevā, 
kas tolaik ietilpa Austroungāri
jas sastāvā. 1899. gadā viņš tika 
uzaicināts par tēlotājas un prak
tiskās ģeometrijas profesoru 
Zēbenas (Austrija) Kalnu 
akadēmijā, un 1905. gadā kļuva 
par ģeodēzijas un fotogrammet-
rijas profesoru Vīnes Augstāka
jā tehniskajā skolā. Ddzās 
ģeodēzisko disciplīnu pasnieg
šanai viņš vadīja ari Ģeodēzijas 
institūtu, kā ari vairākus gadus 
bija tā rektors. Profesors E. Do
ležals ir plaši pazīstams ar sa
viem daudzajiem teorētiska
jiem un praktiskajiem zinātniski 
pētnieciskajiem darbiem vis
dažādākajās ģeodēzijas no
zarēs. Sevišķi ievērojami ir viņa 
sasniegumi fotogrammetrijas 
attīstībā - radīta vesela rinda pa
tiesi izcilu darbu. E. Doležalu 
pazīst ari kā daudzu instrumen
tu un aparatūras izgudrotāju. 
Šie izgudrojumi devuši būtisku 
ieguldījumu ģeodēzisko pētīju
mu un izstrādņu praktiskajā no
drošināšanā. 1910. gadā E. Do
ležals nodibināja Starptautisko 
Fotogrammetrijas biedrību un 
daudzus gadus bija tās priekš
sēdētājs, kā ari tās orgāna Arc
hiv ßr Photogrammetrie (Foto
grammetrijas arhīvs) redak
tors. No viņa zinātniskajiem 
darbiem sevišķi pazīstama 
kļuva fundamentālā "Hand-
und Lehrbuch der niederen 
Geodäsie" ("Elementārās ģeo
dēzijas rokas un mācību grāma
ta"), kas tika atzīts par vienu no 
vislabākajām grāmatām starp
tautiskajā ģeodēziskajā lite
ratūrā. 

1926. gada 17. februāri LU 
Padome izpildīja augstākminē
to lūgumu un pieņēma lēmumu 
vērsties pie profesora E. Do-
ležala ar aicinājumu nolasīt 
mūsu Universitātē lekciju ciklu 
ģeodēzijā. Kāds bija šī ielūguma 
rezultāts, diemžēl nav zināms, 
jo nekādas ziņas par viņa vieso
šanos Latvijas Universitātē at
rast neizdevās. 

1937. gadā Rīgā viesojās un 
6. martā LU anatomikumā ar 
lekciju uzstājās izcilais austriešu 
ķirurgs, profesors no Vīnes 
Hanss Finsterere (//. Finiste-
rer, 1877 - 1955). Izaugušam 
nabadzībā, viņam izdevās gūt 
medicīnisko izglītību Vīnes uni
versitātē, kuru viņš ar panāku
miem beidza 1902. gadā. Līdz 
1913. gadam papildinājās Grā-
cas, Insbrukas un Vīnes klīni
kās un 1913. gadā ieguva zināt
nisko grādu medicīnā. Kā kara 
ārsts H. Finsterers piedalījās 
Pirmajā pasaules karā. 1920. ga
dā viņš kļuva par medicīnas 
profesoru un bija vairāku 
slimnīcu ķirurģisko nodaļu 
vadītājs. H. Finsterers izstrādāja 
iekšējo orgānu operāciju meto
diku. Vīna vārdā nosaukta "Fin-
sterera kuņģa rezekcija". Viņš 
uzrakstīja vairākus darbus savā 
speciālistē, no kuriem speciā
listi sevišķi atzīmē "Die Metho

den der Lokalanästhesie 
in der Bauchchirurgie und ihre 
Erfblge" ("Vietējās anestēzijas 
metodes vēdera dobuma ķiru
rģijā un tās panākumi", 1923). 

Austriešu viesi apsveica pro
fesors P Sniķers, kurš norādīja 
uz senajiem latviešu mediķu sa
kariem ar Vīnes universitāti, 
kur daudzi no viņiem guvuši 
izglītību. Anatomikumā pār
pildītajā auditorijā profesors H. 
Finsterers divas stundas lasīja 
lekciju par kunga un zarnu čūlu 
operācijām Viņš pastāstīja, ka 
lielākā daļa (ap 95%) no vairāk 
nekā 2000 kuņģa un zarnu trak
ta operācijām beidzas ar slim
nieku izveseļošanos. Profesors 
uzsvēra, cik svarīgi ir laikus no
teikt pareizo diagnozi, jo klīni
kās nereti tiek izmantota kon
servatīva zarnu trakta un kuņģa 
čūlu ārstēšanas metodika - pat 
tajos gadījumos, kad slimība ir 
ielaista un operācija ir absolūti 
nepieciešama Profesors H. Fin
sterers atzīmēja, ka iekšējo 
slimību speciālisti bieži vien ne
atzīst operācijas nepieciešamī
bu, norādot, ka pēc tās veikša
nas čūla var rasties atkārtoti. 
Par tā iemeslu, pēc lektora do
mām, var kļūt pārāk lielas 
kuņģa vai zarnu trakta daļas iz
ņemšana. Savas lekcijas nobei
gumā profesors H. Finsterers 
apgalvoja, ka vislabākos rezultā
tus dod tās operācijas, kurās 
ķirurgs sadarbojas ar iekšķīgo 
slimību speciālistu, kura uzde
vums ir noteikt pareizo diētu 
operētajam 

Ar lekcijām mūsu Universi
tātē uzstājās ari Beļģijas zināt
nieki. Kā kuriozu šajā sakarībā 
var atzīmēt to, ka, vienalga kurā 
gadā ari ierastos šīs valsts 
pārstāvji, savas lekcijas viņi kat
ru reizi nolasīja martā. 

Ģentes universitātes profe
sors N. Ginsburgs 1934. gada 
pavasari pie mums nolasīja šā
das lekcijas: 20. martā - "Com
ment la Belgique se défend contre 
les criminels" ("Kā Beļģija aiz
stāvas pret noziedzību'1); 21. 
martā - "L'idée internationale 
dans le droit criminel" ("Interna
cionālā ideja kriminālkodek
sā"). 

1938. gada tas pašas univer
sitātes zinātnieks Ž. Bušērs (f. 
Busscher) ari lasīja lekcijas 
mūsu Universitātes Medicīnas 
fakultātē: 29. martā - par tema
tu "Smadzeņu audzēju diagno
ze un terapija Beļģijā"; 30. mar
tā - "Beļģijā pielietojamās meto

des smadzeņu dobumu 
pārbaudei" (ar projekcijām un 
rentgenattēliem). Diemžēl ne
kādas papildu zinas par šiem zi
nātniekiem savākt neizdevās. 

Nedaudz vairāk ir zināms 
pat trešo un pēdējo viesi no 
Beļģijas - Lježas universitātes 
profesoru Ferdinandu Kampī 
(F. Campus). Viņš dzimis 1894. 
gadā Kūkelbergā, Briselē, 
mācījies Briseles universitātē, 
ieguvis civilbūvju inženiera 
(1914. g.) un inženiera-elek-
triķa (1939. g.) diplomu. Viņš ie
ņēma amatus dažādās iestādēs 
un uzņēmumos, t sk. no 1920. 
līdz 19^6. gadam bija Sāras ap
gabala pasta un telefona-tele-
grāfa tikla tehniskais direktors. 
Kopš 1925. gada EKampī bija 
Lježas universitātes profesors, 
bet 1950. gadā kļuva par šīs pa
šas augstākās mācību iestādes 
rektoru. Viņš bija Lježas Zināt
niskās bieanbas loceklis, no 
1940. līdz 1944. gadam - Lježas 
Restaurācijas komisijas locek4 
lis. Viņu ievēlēja par Tiltu un 
metāla konstrukciju starptautis
kās asociācijas viceprezidentu. 
Par sasniegumiem viņš tika ap
balvots ar vairākiem savas 
valsts ordeņiem un medaļām. E 
Kampī bija daudzu publikāciju 
autors beļģu un ārzemju perio
dikā un dažādu zinātnisko kon
gresu un konferenču materiālu 
krājumos. 

1939. gadā LU Mazajā aulā 
viņš nolasīja šādas divas lekci
jas: 27. mar t ā - "La construction 
du canal Albert" ("Alberta kanā
la konstrukcija") ar diapozitī
viem (Alberta kanāls - 130 km 
garš kanāls, kas savieno Māsas 
upi pie Lježas un Šeldas upi pie 
Antverpenes); 28. martā - "La 
construction des tunnels sous 
l'Escaut i Anvers" ('Tuneļa 
būvniecība zem Esko pie An-
versas"). 

Divi vācu zinātnieki mūsu 
Universitāti apmeklēja 20. ga
dos. 1926. gada rudenī Rīgā ie
radās Kēnigsbergas (Kara-
lauču) universitātes Lauksaim
niecības fakultātes direktors, 
agroķīmijas un augu fizioloģijas 
speciālists profesors Eilhards 
Alfrēds fon Mičerlihs (E A. 
fbn Mitscherlich, 1874 -1956). 

GEORGS BRIEZKALNS, 
LU Bibliotēkas bibliogrāfs 

[Turpinājums sekos) 
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iesakām 

<4 2. lpp. 
Baltvfflcs "Saule met loku", 
Andris Akmentiņš "maigi ga
ri riti", kā ari Viļa Veldres 
mīlestības dzejas krājums 
"Saule rasā". 

Otra personība, kurai jaunā
kajās grāmatās pievērsta īpaša 
vērība, ir filozofs Fridrihs 
Nīče. Krievu valodā iznākuši 
viņa darbi "Рождение 
трагедии из духа музы
ки" un "Pro etamtru". 

Viens no mūsu pazīstamāka
jiem vēsturniekiem Aivars 
Stranga izdevis savu grāmatu 
"Ebreji un diktatūras Baltijā 
1926. - 1940." Pirmo reizi 
tik izsmeļošs apkopojums skar 
ne tikai Latviju, bet ari abas 
pārējās Baltijas valstis, dodot 
vielu gan pārdomām, gan sali-

Grāmatas par personībām 
dzinājumiem un secinājumiem 

Vēstures grāmatu klāstā ari 
darbs "Sarežģīts gājums". Tas 
ir Tautas Frontes muzeja izde
vums par Latvijas neatkarības 
atjaunošanu un tai sekojošo ne
atkarīgas valsts tapšanu. 

Psiholoģija un pedagoģija ir 
tās jomas, kurās allaž tiek izdots 
daudz aktuālas literatūras. Gan 
studentiem, gan citiem intere
sentiem noderēs L. Vigotska 
mācību grāmata "Psiholoģija". 

Kā audzināt bērnus, lai tā tie
šām būtu sadarbības pedagoģi
ja? Par to mudina domāt nule iz
nākušais Hainshaines Rain-
prehta darbs "Воспитание 
без огорчений". Tas iespē
jams vien tad, kad audzināmais 
viņam izvirzītās prasības pie
ņem, uztver kā savējās. 

Izdota Ļeva Vigotska grā
mata "Domāšana un runa", 
kurā atklāta šī darba nosau
kumā minētā saistība 

Cilvēks kā sociāla būtne, no
teiktai sociālajai grupai piederīgs 
individs - šīm cēloņsakarībām 
veltīta krievu valodā iznākusi J. 
Andrejenko grāmata "Социа
льная психология". 

Viesturs Rudzītis pēc pa
matprofesijas ir narkologs, il
gus gadus strādājis šajā jomā. 
Viņa darbā "Bendes meitiņa 
un viņas tēvs" apkopots profe
sionālajā darbībā piedzīvotais. 
Pats autors savai grāmatai devis 
apakšvirsrakstu "Psihodrāma 
par izvēli starp nāvi un piedzim
šanu atpakaļ". Lai šis izdevums 
ir iedrošinājums daudziem ku
rus nomoka atkarības. 

Krāšņas ir grāmatas, kas 
sniedz ieskatu ģeogrāfijā. Cil
vēki ceļo daudz un bieži vien uz 
viseksotiskākajiem Zemes stū
rīšiem Viens no vislielākajiem 
vilinājumiem ir ari Āfrikas 
džungļu daudzveidība Tos, ku
ri vēlas tam ļauties kaut vai ne
klātienē, iepriecinās grāmata 
"Dzīvā daba" par Āfrikas 
džungļu dzīvniekiem. Dzīvnie
ku pasaulei veltīts ari DžeraJda 
Darela darba "Mana ģimene 
un citi zvēri" atkārtots izde
vums. 

Bagāts ir mākslas grāmatu 
klāsts. Izdevumu ciklā par im
presionistiem iznākusi Breige-
lam veltīta grāmata krievu valo
da Ar Rīgu jau kopš bērnības ir 
saistīta pasaulslavenā vijolnieka 
Gidona Krērnera dzīve. Izdots 

viņa darbs "Virstoņi" par 
mūziķa dzīvi un radošo darbību. 
Veltijumu mūsu pasaules klases 
operdziedātājam Egilam Ši
liņam uzrakstījusi muzikoloģe 
Ināra Ancāne. Iznākusi mūzi
kas enciklopēdija angļu valodā 
"Europe". Stefens Knlinss ir 
grāmatas "Klasiskā mūzika" 
autors. Krāšņs ir krievu valodā 
iznākušais izdevums "700 
великих храмов мира". 

Izdotas enciklopēdiska rak
stura grāmatas: angļu valodā -

"A Documentary History of 
Religion in America", krieviski 
- "Новый энциклопе
дический словарь" un 
"Социальная энциклопе
дия". 

VUA APINITE 

• I 

iepazīsimies 

ELITA DRĀKE daudziem ir gan 
zināma, gan nezināma, gan 
pazīstama, gan noslēpumā 
tīta aktīva un radoša sieviete. 
"UA" iepriekšējā numurā uz

klausīja viņas viedokli par 
veģetārismu. Kopš rudens Eli
ta ir ari Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātes Po
moloģijas nodaļas nepilna ka
ķa studente. Zīmīga izmaiņa 
sabiedrībā pazīstama cilvēka 
dzīvē, jauns pavērsiens, jo ari 
Elitas dēls Guntis šogad sāka 
mācīties dzīves skolā - Rīgas 
Valda Zāfīša pamatskolā. 
Vai vērts mainīties un kā to 
labāk darīt? Kāpēc un kā 
mēs dzīvojam? Par to šajā 
Ziemassvētku intervijā. 

- Kas ir tas, kas tevi kā 
cilvēku ar pienācīgu dzīves 
pieredzi un zināšanām, ģi
menes cilvēku, mudināja 
stāties augstskolā? Turklāt 
studijas turpināt nevis, 
piemēram, medicīnā, bet 
politoloģijā? 

- Es vienmēr esmu bijusi 
brīvdomātāja bet nekad nees
mu dzīvojusi nākotnē. Ari 
šobrīd nezinu, ko darīšu pēc 
tam, kad būšu pabeigusi studi
jas. Gan 18 gados, gan līdz pat 
šodienai esmu bijusi nepār
trauktā kustībā, virzībā, attīs
tībā. Zināšanas medicīnā man 
palīdzēja saprast mūsu orga
nisma anatomiju un fizioloģiju. 
Pateicoties šīm zināšanām, es 
varu pieteikt sabiedrībai pro
grammu (projektu) "Veselīgs 
dzīves veids". Man pašai tā ir 
dzīves dziņa Savā jaunībā no
teikti nesapņoju būt par sanitā
ri, bet vienkārši strādāju - maz
gāju no asinīm operācijas zāles 
grīdas, sienas un instrumen
tus. Protams, man tas patika jo 
pašai bija savi līdzekļi, iespēja 

Skolas solā kopā ar dēlu 
iegūt pieredzi, man bija "dzīves 
skola". Šajā laika posmā, kad 
cilvēki mira burtiski man uz ro
kām, agri biju spiesta kļūt 
pieaugusi, tomēr vēl šodien 
jūtos kā tā Elita jaunībā. Man ir 
raksturīgi darīt tikai to, kas ār
kārtīgi patik, jo man ir nepie
ciešams, lai acis spīd no sa
skaņas ar savu iekšējo es, no 
harmonijas. Nepieķeros noti
kumiem, lietām, cilvēkiem vai 
darba vietai. Viss rit it kā mani 
kāds vadītu aiz rokas. Mans 
dzīves gājums ir ļoti raibs, bet 
jautājumi par to, kas notiks nā
kotnē un kāds uzdevums man 
dots, nākot virs zemes, mani 
nav pametuši. Mans mīļākais 
teiciens ir - "Cik labi, ka es ne
zinu, kas ar mani šodien no
tiks!" Patiesībā mēs nezinām, 
kas ar mums notiek vispār. Ja 
vēl pirms gada man kāds būtu 
teicis, ka studēšu Latvijas Uni
versitātē, ka nokārtošu iestāj
eksāmenus un, pats interesan
tākais, ejot uz lekcijām, bēdā
šos, ka tās beidzas, es, pro
tams, neticētu. Paliekošu ie
spaidu uz mani atstāja iestāša
nās savienībā "Latvijas ceļš". 
Pašmācības ceļā iegūtās zinā
šanas filozofijā un psiholoģijā 
bija manas izvēles pamatā. 
Vēsturiski ar politiku gadu 
simteņiem nodarbojās filozofi 
vīrieši. 

- Jau aizvadīti pirmie čet
ri studiju mēneši. Kādi tie 
bijuši tev? Vai atklājuši ko 
jaunu? Vai ir mainījies tavs 
priekšstats par studijām 
augstskolā, studenta dzīvi, 
pasniedzējiem? 

- Stājoties Latvijas Universi
tātē, uztraucos, jo ļoti vēlējos 
iestāties, lai mācītos, ne vien lai 
saņemtu diplomu un ķeksīti sa
vā biogrāfijā. Vēl pirms tam 
laiks, kad mācījos biznesa 

augstskolā 'Turība", bija kā dā
vana jo tikko biju atgriezusies 
no Indijas. Tad pat nemācēju 
datoru ieslēgt 

Ir tēmas, kuras ļoti labi pār
zinu - tās nāk kā apstiprinājums 
manām zināšanām, jo nekas 
jauns jau nav izdomāts, tās ir 
tūkstošgadēs sen zināmas lie
tas, ko šodienas sabiedrība ig
norē. Tā sāku pamazām sap
rast daudzas lietas un beidzot 
saņemu atbildes uz jautāju
miem. Vēlos uzzināt to, kas 
man nav skaidrs un ko vēl ne
zinu, lai būtu noderīga sa
biedrībai, sev un savam dēlam. 
Man daudz kas ir dots no Die
va bet viss ir saglabāts strādā
jot - "Mēs esam piedzimuši, lai 
strādātu". Dzīve ir ar pilnīgi ci
tu noskaņu un jēgu. Pa
sniedzēji mani pārsteidz pašā 
labākajā nozīmē - ar tādu atde
vi pavadīt auditorijā garas stun
das, uzrunāt studentus un 
maksimāli censties, lai mums 
būtu vieglāk apgūt vielu, un tā 
runāt it kā nekas svarīgāks n e 
pastāv. To es saprotu, jo ari pa
ti esmu liela savas lietas fanā
tiķe. Šīs iepazīšanās ir ļoti ba
gātinājušas manu pasaules 
skatu un pazinu loku. Kon
taktēties ir bauda Liela nozīme 
ir ari omulīgajām telpām un ka
fejnīcai - tas viss pieder pie lie
tas. 

- Līdz studijām Latvijas 
Universitātē tev aiz muguras 
ir bagātas pieredzes un jaun
atklājumu ceļš - gan dzīve In
dijā, gan dalība konkursā 
"Misis Elegance '99". Kas tev 
šķiet būtiskākais? 

- Šajā savas dzīves posmā kā 
būtiskākos saredzu četrus no
tikumus - tie mani ir radikāli 
mainījuši, jo, tikai pašiem mai
noties, mainīsies dzīve, un ne
viens visā pasaulē nav ne pie kā 

vainīgs, ja mūs kaut 
kas neapmierina 

Pirmais. Mana 
dēla nākšana pa
saulē, kas notika lie
lā, lielā mīlestībā. JJ3 
Viņš bija ilgi gaidīts, f% 
es ilgus gadus biju =*j 
lūgusi, lai Dievs 
man viņu dāvā. Kad 
viņš piedzima pir
mais, ko viņš dzir
dēja bija "Cik ilgi es 
tevi gaidīju!" 

Otrais. Bridis un 
laiks, kad es ie
raudzīju kalnus - jau 
18 gadus nodarbo
jos ar kalnu slēpoša
nu. Laiks, kad dzīvo
ju Himalajos, klos
terī. Tur viss ir tik 
nereāls. Ja ir priecī
gi, tad tā kā nekad, 
ja sāp, to pat grūti iz
turēt Tur es sapra
tu, cik maza skud
riņa esmu visā pasaules jumā. 

Trešais. Piedalīšanās kon
kursā. Tas ir tik sievišķīgi, inte
resanti. To ieteiktu katrai sie
vietei - atrast sevī spēku ne
baidīties zaudēt bet galvenais -
tur būt Man radās iespēja "ru
nāt". Mani pamanīja un es sā
ku dalīties ar to, kas man bija 
runāt par lietām, kas ir mana 
ikdiena Citus tas beidzot iein
teresēja Laiks bija pienācis! 
Pateicoties konkursam, mani 
zina Bet atceras ari tāpēc, ka 
esmu tikai Elita Drāke un tikai 
Latvijas Universitātes studen
te, un Gunta mamma 

Ceturtais. Gatavošanās ie
stājeksāmeniem Latvijas Uni
versitātē, eksāmeni un pašas 
studijas - referāti, kontroldarbi. 

- Intervijās tu bieži runā 
par nepieciešamību būt 
īstiem un patiesiem gan 

1 1 

pret sevi, gan pret citiem. 
Tev tuva ir ari fiziskās un 
garīgās veselības tēma. Jau 
vairāk nekā 2 0 reizes noti
kušas preses konferences 
projekta "Garīgais un mate
riālais" ietvaros. Ar ko tas 
saistīts? Vai tā ir zināmā 
mērā tava misija? 

- Protams, varu šos darbus 
un idejas nedarīt un neīstenot 
Pati izdomāju (ko nu pati - mēs 
paši bez Dieva ziņas neko ne
varam) , un tā ir ari ar šo projek
tu - tēmas nāk viena aiz otras. 
Sākumā biju domājusi trīs līdz 
piecas, tagad ir vairāk nekā 20 
tēmas, un tici vai ne, gala šim 
darbam vēl nav, jo viss garīgais 
ir materiāls, savukārt mate
riālais - garīgs. Laikam tā ir mi
sija ar uzdevumu "neturēt sve
ci zem pūra" 
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f a k u l t ā t ē s 

Iecienītākie pasniedzēji un formālie vai neformālie 
līderi studentu vidū 2002. gadā 

"UA" aptauju veica ar fakultāšu sekretāru vai studentu pašpārvalžu pārstāvju palīdzību 
Bioloģijas fakultāte 

Pasniedzēji: 
- Dekāns asoc. prof Uldis 

Kondratovičs - vienmēr at
saucīgs, atraktīvs, studentu 
mīļotājs. 

- Mikrobioloģijas un bioteh
noloģijas katedras prof. In
driķis Muižnieks, ari LU zināt
ņu prorektors - studentu dēļ ir 
pat nokavējis lidmašīnu. 

- Zinātņu doktors prof Juris 
Šteinbergs - viņa lekcijas un 
pārbaudes darbi pārspēj jebku
ru izklaides raidījumu, taču ta
jā pašā laikā viņš ir nopietns un 
prasīgs pret studentiem. 

Studenti; 
- Karīna Zaggere, bakalaura 

programmas 3. kurss - aktīvi 
piedalās visu fakultātes pasā
kumu organizēšanā, vienmēr 
jautra un uzmundrina citus. 

- Karina Šiliņa, bakalaura 
programmas 3. kurss - gudra, 
atjautīga un vienmēr ievēroja
ma ar savu skaisto balsi. 

- Ēriks Drande, bakalaura 
programmas 3. kurss - šar
mants, apburošs, izpalīdzīgs 
un aktīvs kūdītājs uz Kolkas 
talkām. 

Vēstures un filozofijas 
fakultāte 

Pasniedzēji: 
- Centrālās un Austrumeiro

pas vēstures katedras prof. I. 
Butulis. 

- Arheoloģijas un vēstures 
palīgdisciplīnu katedras prof 
A. Gavriļins. 

- Latvijas vēstures katedras 
prof. A Stranga. 

- Ētikas vēstures, praktiskās 
ētikas un kultūras vēstures 
prof. Andris Rubenis. 

- Filozofijas vēstures, her-
meneitikas un fenomenoloģi
jas prof. Maija Kule. 

- Mūsdienu retorikas doc. 
Voldemārs Bariss. 

Tieši šiem pasniedzējiem ir 
visinteresantākās lekcijas, stu
dentu vidū viņi ir vispopulārā
kie un apgūstamās tēmas prot 
pasniegt tā, ka studenti iet un 
klausās tās ar lielu interesi. 

Studenti: 
- Kristīne Ante - maģis-

trantūras programmas 2. 
kurss, LU VFF izpilddirektore. 

Ģeogrāfijas un Zemes 
zinātņu fakultāte 

Pasniedzēji: 
- Geomorfoloģijas un ģeo

grāfijas informācijas sistēmu 
katedras prof. Vitālijs Zelčs. 

- Geomorfoloģijas un topo
grāfijas praktikuma lekt Ai
vars Markots. 

- Abi šie pasniedzēji ļoti labi 
saprotas ar studentiem, stu
denti viņus respektē un ciena, 
abiem ir laba humora izjūta. 

Studenti: 
- Krišjānis Sietiņš - ĢZZF 

Studentu pašpārvaldes priekš

sēdētājs, gana izdarīgs "tipiņš". 
- Zintis Varts - "Gada Lielā 

Mute" un ari visādi citādi gana 
atraktīvs puisis. 

Ekonomikas un vadības 
fakultāte 

Pasniedzēji: 
- Dekāns prof. Edgars Va-

sermanis. 
- Ekonomisko sistēmu vadī

bas teorijas un metožu kated
ras asoc. prof. Daina Šķiltere. 

šie pasniedzēji ir iecienītākie 
studentu vidū, varbūt ne pirm
kursnieku, jo viņi kā pasniedzēji 
ir ļoti stingri, un to studenti sāk 
saprast un novērtēt tikai vēlāka
jos kursos. 

Studenti: 
- Agnese Kibermane -

mācās 4. kursā. 
- Karīna Krivade - mācās 3. 

kursā. 
- Ieva Koha - mācās 2. kursā. 
- Jānis Upītis-Upenieks -

mācās 3. kursā. 
- Visi šie studenti ļoti 

veiksmīgi darbojas EVF Stu
dentu pašpārvaldē,.rīkojot 
"fuksenes", Ziemassvētku lab
darības balles, Valentīndienas 
pasākumus. Vini ir ie
saistījušies ari LÚ SP orga
nizētajos Aristoteļa svētkos, 
Sporta spēlēs Mežezerā un 
LSA pasākumos - "Stipendijai 
- 10 gadi", "LSA gada balva 
2001". 

Sociālo zinātņu fakultāte 
Pasniedzēji: 
- Komunikācijas studiju no

daļas lektors Sergejs Kniks. 
- Politikas studiju nodaļas 

Dr. hábil, phil. prof. Miķelis Aš-
manis. 

- Socioloģijas studiju no
daļas prof. Tālis Tisenkopfs. 

Studenti: 
- Mārtiņš Kaprāns - komu

nikāciju bakalaura program
mas 3. kurss. 

- Gustavs Terzens - komu
nikāciju bakalaura program
mas 3. kurss. 

- Inese Meijere - sociologu 
bakalaura programmas 3. kurss. 

GITA UEPIŅA 

Fizikas un matemātikas 
fakultāte 

Pasniedzēji: 
- Ivars Lācis - LU rektors, 

optometrijas pasniedzējs. Lasa 
interesantas lekcijas. 

- Ojārs Judrups - matemāti
kas pasniedzējs. 

- Agnis Andžāns - matemā
tikas pasniedzējs. 

Studenti: 
- Liene Renerte - matemāti

kas bakalaura programmas 3. 
kurss. Aktīvi darbojas Studen
tu pašpārvaldē, kur nodarbojas 
ar finansu jautājumiem. Viņai 
pieder ideja par Valentīndienas 
balles organizēšanu. 

- Ingūna Minusa - datorzi
nātņu bakalaura programmas 
4. kurss. Rosīgi darbojas Stu
dentu pašpārvaldē, piedalās 
starptautiskajās sacensībās 
pludmales volejbolā. 

- Roberts Paeglis - optomet
rijas maģistrāti turas program
mas 1. kurss. Saistošu zinātnis
ko darbu autors, piedalījies 
Starptautiskajā fizikas konfe
rencē. 

Juridiskā fakultāte 
Pasniedzēji: 
- Kaspars Balodis - fakultā

tes dekāns, labs pasniedzējs, 
atbalsta studentu pasākumus. 

Studenti: 
- Daniels Buks-Vaivads - bi

jis aktīvs Studentu pašpārval
des priekšsēdētājs, atbildīgais 
par tās mājas lapu internetā. 

- Mārtiņš Paparinskis, Ras
ma Kaškina, Ieva Kalniņa, Lau
ra Meijere - piedalījušies starp
tautiskajās debatēs, kur iegu
vuši 1. vietu. 

Ķīmijas fakultāte 
Pasniedzēji: 
- Andris Zicmanis - fakultā

tes dekāns. Liels atbalsts stu
dentiem. 

- Iveta Uzuliņa - neorganis
kās ķīmijas pasniedzēja Pagā
jušajā gadā Francijā aizstāvēja 
doktora grādu. 

Studenti: 
- Elīna Erdmane - mācās 3. 

kursā. Viena no sekmīgākajām 
studentēm. 

- Kārlis Pajusto - mācās 4. 
kursā. Rosīgi darbojas sabied
riskajā dzīvē, veicina studentu 
aktivitātes. 

Filoloģijas fakultāte 
Pasniedzēji: 
- Gita Bērziņa - doktorante. 
Studenti: 
- Iveta Ivanova - klasiskās fi

loloģijas maģistrantūras 1. 
kurss, saņēmusi stipendiju 
mācībām Atēnās. 

- Indra Brūvere - baltu filo
loģijas 2. kursa studente. 

ANDA LASE 

Teoloģijas fakultāte 

Mani interesē ebreju 
valoda un judaisms 

Rota Vavilova pie Sinaja kalna 2002. gada novembrī 

Pirms vairāk nekā nedēļas 
Teoloģijas fakultātes lektore 
ROTA VAVILOVA atgriezās no 
Jeruzalemes. Studenti viņu iz
virzīja par vienu no fakultātes 
interesantākajiem mācīb
spēkiem, viņai ir teoloģijas 
maģistra grāds, un turpinā
jums varētu būt studijas dok-
torantūrā. Rotas Vavilovas 
pamatkurss ir Bībeles ebreju 
valoda, ari atsevišķi priek
šmeti par rabīnisko literatūru. 

- Ar kādu mērķi braucāt 
uz Izraēlu? 

- Piedalījos kursā, kura 
tēma bija "Jūdu interpretācija 
par II Mozus grāmatu". Bijām 
ari vietās, kas saistītas ar šo grā
matu, piemēram Sinaja kalnā, 
kā ari vietās, kas saistās ar Jau
no Derība Sis kurss ir domāts 
kristīgiem jūdu literatūras sko
lotājiem un tika organizēts jau 
ceturto reizi. Biju pirmā pārstā
ve no Latvijas, kas tajā piedalī
jās, un ceru, ka man izdosies uz 
to pierunāt vēl kādu. 

Pirms tam biju Jeruzalemē 
uz akadēmisko mācību gadu, 
kur kristiešu skolā studēju rabī
nisko literatūru, mācības un 
jūdu tradīcijas. 

- Kā jūs ieinteresēja šis 
tēmas? 

- Interese radās, studējot eb
reju literatūru. Manuprāt, tā ir 
ļoti saistoša pasaule. Studējot 
ari notiek aizraušanās ar to. 

- Ar ko esat izpelnījusies 
studentu ievērību un cienu? 

- Es viņus "piekukuļoju'1 At
braucot no Jeruzalemes, viņiem 
atvedu konfektes. Tas bija tieši 
tas kurss, kuram pajautāja par 
interesantākajiem mācībspē
kiem Man ar studentiem ir iz
veidojušās labas attiecības. Ļoti 
labprāt eju pie viņiem un ceru, 
ka ari viņi labprāt nāk uz ma
nām lekcijām. Vēlos, lai viņi 
gūst zināšanas. Manuprāt, nees

mu tā "visvieglākā" pasniedzēja 
Allaž pasaku savas prasības. Re 
tām ari mēģinu turēties Edz ga
lam. Dažreiz ir grūti piekrist 
kompromisam, lai ari tas ir 
neizbēgami. Pārāk mīlu savu 
mācību priekšmetu, lai Jautu 
cilvēkiem "izšļūkt" cauri. To, ko 
mēs mācāmies, ir vērts mācī
ties. Tādēļ, cik varu, mēģinu to 
stimulēt un ieinteresēt studen
tus, ka ir vērts ieguldīt laiku un 
pūles. 

Pogā ebreju valodu mācu ari 
vairākās citās vietās, piemēram, 
Lutera akadēmijā un citur. 

- Kādēļ studenti izvēlas 
teoloģiju? 

- Par to es vienmēr brīnos. 
Viens iemesls, manuprāt ir tas, 
ka studēt teoloģiju ir interesanti 
pašattīstībai. Ja tu pats savu pa
sauli un domas esi sakārtojis, 
tad, man šķiet, ir vieglāk darīt 
kaut ko citu, mācīties un dzīvot 
tālāk. Paskatīties uz lietām no 
dažādiem viedokļiem. Tādā 
ziņā šīs ir ļoti interesantas studi
jas. Problēmas varētu būt ar 
profesionālo darbību. Tādā ziņā 
esmu viens no retajiem laimīga
jiem, kas savā specialitātē var 
ari strādāt Taču lielākajai daļai 
absolventu tādas iespējas nav 
un nebūs. 

Es studēju teoloģiju, lai san, 
rastu savu ticību. Tagad tas ir iz
veidojies kā manis pašas dzīves 
uztvere, mudinājis uz dzīvi 
skatīties savādāk un noteikti 
kritiskāk. Nepiekrist jebkuram 
viedoklim, līdzko tas ir pateikts. 
Pārbaudīt pirms to pieņemu. 
To man devušas studijas. Mana 
nākotne ir līdz galam atvērtas 
durvis, un es gaidu, kas pa tām 
nāks... 

- Ko vēlat cilvēkiem 
Ziemassvētkos? 

- Vēlu gaišumu, skaistumu 
un baltumu! Man patīk, ja 
Ziemassvētkos ir sniegs, jo tas 
simbolizē to vērtību. Tādā vei-
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faku l tā tēs 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 

"Ir lietas, ko var darīt vienkārši prieka pēc... II 

< 6. īpp. 

dā tiek noklāts viss drūmais un 
tumšais, un mēs atceramies, ka 
šajā pasaulē ir kaut kas tīrs un 
mirdzošs. 

Prieks, ka uz Ziemassvēt
kiem sanāksim kopā savā fakul
tātē. Mūsu mācībspēki patie
šām ir brīnišķīgas un interesan
tas personības. 

Teoloģijas fakultātē mācas 
ari interesanti studenti... 

Šajā reizē viņus pārstāv di
vas studentes - Alise Juška un 
Vita Ivaškeviča no 4. kursa. Pa
ralēli studijām LU Alise ir bei
gusi Mūzikas akadēmijas Stīgu 
instrumentu nodaļu un spēlē vi
joli. Viņa uzskata, ka Teoloģijas 
fakultātē iespējams apgūt plašu 
humanitāro izglītību. Tā dod 
iespējas izvēlēties dažādus 
ceļus. 

Vita Ivaškeviča ir Alises 
kursabiedrene. Vitas sirdslieta 
ir Baznīcas vēsture. Viņa uzska
ta, ka Teoloģijas fakultāte ir kā 
durvis un iespēja atbildēt uz 
dažādiem jautājumiem Cilvēki 
te uzsāk studijas, lai rastu pie
rādījumu eksistenciālām lie
tām. Paralēli studijām Vita mā
cās Mūzikas vakarskolā un 
apgūst ģitārspēli. Abas kursa-
biedrenes ar savām muzikāla
jām prasmēm ir aktīvas 
dalībnieces visos fakultātes pa
sākumos. Viņas domā, ka inte
resanti ir visi teologi. Lai fakul
tātes saimei - studentiem, 
mācībspēkiem un darbinie
kiem - sirsnīgi un svētības 
pildīti Ziemassvētki! 

MĀRA SADOVSKA 

Uldis Klepers Sudetu kalnos Čehija 2001. gads 

ULDIS KLEPERS ir 22 gadus 
vecs smittenietis, kurš šobrīd 
studē LU Ģeogrāfijas un Ze
mes zinātņu fakultātes ģeo
grāfijas maģistra program
mas 1. kursā. Jau ceturto ga
du pēc kārtas viņš ir Egila 
Birznieka Jauno Ģeogrāfu 
skolas prezidents. Daudzi Uldi 
pazīst ari kā tūrismu firmas 
"Impro" ceļojumu konsultan
tu, kas savā brīvajā laikā ar 
labiem panākumiem pieda
lās 'Viru spēlēs", "X-venfure" 
un līdzīga veida ekstrēmos 
pasākumos. Saruna ar "UA" 
šoreiz par arpusstudiju aktivi
tāšu plusiem un mīnusiem. 

- Kādas bija tavas pirmās 
arpusstudiju aktivitātes? 

- Patiesībā tā ceļošanas mā
nija man ir jau no skolas lai
kiem, kad sarakstiju savu pir
mo zinātnisko darbu par tūris
ma objektiem Smiltenes nova
dā un Valkas rajonā. Ģeogrāfi
jas studijas tam visam bija li
kumsakarīgs turpinājums. 

Jāatzīst gan, ka studiju laikā 
esmu bijis gana liels slaists. Cik 
sanāca, protams, lekcijas cen
tos apmeklēt, bet, lai nopietni 
mācītos, biju pārāk slinks. Man 
visas lietas parasti ātri "pielec", 
tāpēc sesijās nekad nav bijušas 
īpašas problēmas. Patiesībā es 
nekad neesmu "sasprindzis" uz 
kādu eksāmenu ar Melu mācīša
nos. Vienkārši esmu pārāk 
slinks, lai uz eksāmenu mācītos 
ilgāk par vienu vakaru. Negri
bas jau lielīties, bet fakts, kas jā
atzīst - ari man pašam bija liels 
pārsteigums, ka savu fakultāti 
beidzu ar labāko sekmju izrak
stu. Biju šokā, jo tik daudzi 
cilvēki nopietni mācījās, tai pa
šā laikā man pret visu vienmēr 
bija nedaudz nenopietna attiek
sme. 

Šobrīd man ir tāda sajūta, ka, 
apmeklējot JĢS ir iegūta gana 
laba erudīcija Gan savulaik kā 
skolnieks, gan ari tagad gatavo
jot uzdevumus olimpiādēm un 
JĢS konkursiņiem, esmu sa
mācījies visādus faktus, lietas, 
notikumus, un, ja tev vēl ir ne
daudz loģiskās domāšanas, ar 
šīm bāzītēm var labi izlīdzēties 
gandrīz jebkurā priekšmetā. Nu 

nav jau gluži tā. ka studiju laikā 
neko neesmu apguvis un 
"izbraucis" tikai uz skolas laikā 
samācītām gudrībām. Ļoti 
daudz ko iemācījos ari studiju 
gados kaut vai viena iemesla dēļ 
- diezgan daudzi priekšmeti bija 
vairāk vai mazāk interesanti. Un 
ja viela ir interesanta tad tā ir 
viegli apgūstama Katrā priekš
metā cenšos saskatīt kaut ko no
derīga 

Ir tā, ka studijas un vairā
kums manu darbiņu viens otru 
ir papildinājuši. Bez ģeogrāfis
kajiem priekšmetiem savulaik 
esmu pastudējis ari praktisko 
psiholoģiju, kas tagad bieži no
der ikdienā, kontaktējoties ar 
cilvēkiem. Ari darbā varu uzzi
nāt daudzas vērtīgas lietas, kas 
pēc tam noder studijās. Taču 
vienu gan der ievērtēt - pirma
jos kursos pamatā visi mani 
darbiņi bija gadījuma rakstura 
vai ari tādi, kurus daudzmaz 
varēja apvienot ar mācībām, jo 
sākumā, manuprāt, vajadzētu 
nodoties studēšanas priekam Ir 
jāaprod ar lielpilsētas (uz)dzīvi, 
un, kā rāda pieredze, pirmais 
kurss ir ari tas visgrūtākais. Tad 
parasti ir vislielākais studentu 
"atbirums". Kad ar to visu ir ap
rasts, tad ari var doties darba 
"medībās". 

- Kā tu vērtē to, ka lielā
kajai daļai studentu paralēli 
studijām ir ar LU nesaistīti 
darbi vai sabiedriskas aktivi
tātes? 

- Tas ir tikai normāli, ka kat
ram ir kaut kas ari ārpus studi
jām Ir jaunieši, kas vienkārši 
nevar atļauties neko nedarot 
studēt Manuprāt pirmajā kur
sā ir jāļaujas studēšanas prie
kam, izbaudot visu to, kas 
saistīts ar studentu dzīvi - koju 
labumus un studēšanu (nevis 
zubrišanos), sesiju un dirnēša
nu bibliotēkās, studentu rīko
tos pasākumus un lauku prak
ses. 

Mūsu fakultātē ir tā specifi
k a ka tajā ir salīdzinoši neliels 
skaits studentu un tādējādi ir iz
veidojies ļoti labs kolektīvs. 
Nav tā kā pie juristiem, kur cits 
citam ir konkurents, kas gatavs 
otram "mugurā cirvīti iemest". 
Ģeogrāfu kolektivo garu no
drošina lieliskās lauku prakses, 

kas pirmajos divos kursos reizi 
mēnesī notiek Lodes muižā. 
Un kur nu vēl jau par tradīciju 
kļuvušie Ģeoralliji un Sporta 
dienas Baldronīšos. Tajos var 
izbaudīt patiešām reālu studen
tu dzīvi. 

- Vai, vadoties pēc tavas 
pieredzes, Latvijas darba 
tirgū ir vajadzīgi augstskolu 
absolventi ar perfektu teorē
tisko bāzi, bet bez jebkādas 
prakses tās izmantošanā? 

- Pašlaik darba tirgū tavas 
atestāta atzīmes nevienu īpaši 
neinteresē. Galvenais, ka tev ir 
augstākā izglītība Viss pārējais 
bieži vien ir mazsvarīgs, un 
tādēļ lielāka nozīme ir tieši 
praktiskajām iemaņām. Tās 
dod drošības sajūtu, ka tu kaut 
ko tomēr vari izdarīt Vieglāk 
ari pielāgoties jaunajiem darba 
apstākļiem. Bieži ir tā, ka teori
ja atšķiras no prakses. 

Daudzajās darba vietās, ku
rās esmu iesniedzis savu CV, 
skatās, pirmkārt uz darba piere
dzi, un tikai tad kā bonuss tai tiek 
pieskaitīta studenta augstākā 
izgBtiba Ja tev ir tikai "plika aug
stākā", tu vari to Iesālīt". Taču 
augstākā izglītība ir nepiecieša
ma Pamazām tā sāk ari atmak
sāties. Pamest studijas darba dēļ 
nevajadzētu, jo vēlāk nevarēs 
piespiesties tās atsākt Vēl jo vai
rāk pamest studijas nav prāta 
darbs, ja tu esi ticis mācīties par 
valsts naudiņa Pēc tam taču 
nāksies maksāt bargu naudu. 

Lai ari kā, es esmu optimists 
un ceru, ka laba izglītība at
maksāsies vienmēr. Varbūt kā
dam liekas, ka viss, ko viņš ta
gad studē, ir "galīgi garām". 
Tad varbūt būtu vērts padomāt 
par fakultātes maiņu, jo ar laiku 
darba ņēmēji arvien vairāk 
novērtēs augstāko izglītību un 
jaunus perspektīvus censoņus 
tajā. 

Lai ari kā to negribētos atzīt 
ļoti daudzās darbavietās darbi
nieki tiek uzņemti tikai caur 

pazīšanos. Jo labāk apmaksāts 
darbs, jo grūtāk tajā tikt iekšā 
no malas. Protams, vienmēr 
tiek izsludināti konkursi, bet tie 
ir tikai formāli. Tāda nu diem
žēl ir skarbā patiesība 

- Kas ir Jauno Ģeogrāfu 
skola, un kāda ir tava 
saistība ar to? 

- Ar JĢS "saslimu" jau 6. 
klasē, kad mani uz kārtējo JĢS 
rīkoto ikmēneša konkursu aiz
veda ^ģeogrāfijas skolotājs Il
gvars Ābols. Toreiz tas ļoti iepa
tikās, jo tur bija laba atmosfēra 
un varēja daudz ko uzzināt Tā 
kā ģeogrāfija man labi padevās, 
uz JĢS pasākumiem sāku brau
kāt katru mēnesi Toreiz un ari 
tagad JĢS reizi mēnesī notiek 
kādai noteiktai tēmai veltīts 
konkurss, piemēram, "Baltijas 
valstu ģeogrāfija", "Dabas ģeo
grāfija", "Saimniecības ģeogrā
fija", un katru gadu ir zinātniski 
pētniecisko darbu konkursi. 
Gan kā dalībniekam agrāk, gan 
ari kā organizatoram tagad 
man vislabāk patīk maijā rīko
tie brīvdabas pasākumi 

JĢS nav nekāds komercia-
lizēts pasākums. Žūrija studentu 
izskatā nāk un darbojas pilnīgi 
brīvprātīgi Tā nelielā naudiņa, 
kas tiek ievākta no dalībnie
kiem, pamatā visa tiek izlietota 
balvu iegādei un brīvpusdienām 
čaklajiem žūrijas darboņiem, 
bieži vien ari mana nelielā al
dziņa ko oficiāli saņemu par šo 
darbu no fakultātes. Nav jēgas 
paaugstināt dalības maksu, jo 
tad, iespējams, "atkristu" daudzi 
perspektīvi jaunieši no tālā
kajiem rajoniem 

JĢS aizrauj ar savu patīka
mo atmosfēru un lielo jautrību. 
Žūrijā bieži iesaistās ari studen
ti, kas fakultāti jau sen ir beigu
ši. Pavaicājiet kāds viņiem no 
tā labums? Visu jau nevar darīt 
naudas dēļ. Ir lietas, ko var 
darīt vienkārši prieka pēc... 

GITA LIEPIŅA 

k o n k u r s s 

Viss par mūsu avīzi 
Paldies visiem konkursa dalībniekiem, īpaši Ingai Ko-

korēvičai! Konkursu turpināsim janvāri. 
Priecīgus Ziemassvētkus! 
Radošu veiksmi ari jums Jaunajā gadā! 
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ceļojam 

Ticība, cerība un mīlestība 
nekad nezudīs 

Šis gads pagājis mūsu avīzes 
astoņdesmitgades zīmē. 
Domas riņķoja par un ap 
daudz ko, bet vienmēr at
griezos pie laikraksta jubile
jas. Šķiet, dzimšanas diena -
25. septembris - izdevās ga
na sirsniga un atraktīva. 
Vēlējos, lai visiem, kas vei
dojuši un veido "Universitā
tes Avīzi", tiktu daļa uzmanī
bas un atzinība. Gadu gaitā 
mainījušas radošas koman
das. Kad bijušie redaktori 
dalījās atmiņās, viņi visi kādu 
atcerējās īpaši, varbūt tādēļ, 
ka pieminētie autori un dar
binieki vēlāk savā dzīvē pie
rādīja, ka ir tiešām talantīgi 
cilvēki, bet pirmā iespēja se
vi izteikt visiem bijusi kopīga 
- Latvijas Universitātes laik
raksta redakcija. 

Mēs visi nākam no savas 
bērnības - ir tāda apstiprināju
sies atziņa Gribu pārfrāzēt un 
teikt- mēs visi nākam no sa
vas Alma mater avīzes. Te ro
das sapratne par augstskolu 
kopumā, sapratne par darbu 
komandā, par savām spējām, 
par akadēmiskas vides iz
pausmēm, žurnālistiku, sa
pratne par prāta iespējām, par 
cilvēku dabu, par mīlestību... 

Pēdējais, manuprāt, do
minē. Laika gaitā pieredzētas 
un piedzīvotas laimīgas un ne
laimīgas mīlestības. Redakci
jā cilvēki ir satikušies un šķī
rušies, daudzi ir kopā vēl ta
gad, daudzi vairs netiekas. 
Jauki, ka saglabājušās ari 
sirsnīgas draudzības. Laiks ir 
labs skolotājs un visu noliek 
savās vietās. 

Ja pieminēju jubileju, tad 
parasti neiztikt bez dāvanām. 
Vai tas ir zieds, smaids, atzinī
b a kaut kas materiāls vai sir
reāls, bet tā ir uzmanība Pal
dies visiem, kas dālijās ar 
mums svētku radīšanas prie
kā! 

Vel nupat, gada nogalē, 

savu solījumu - redakcijas 
kolektīvam kaut ko uzdāvi
nāt - džentlmeniski iz
pildīja LU direktors Atis 
Peiča kungs. Mums tika 
dota iespēja doties radošā 
komandējumā. Sirsnīgs 
paldies! 

Izvēlējāmies Zemgales pi
lis, ari 2001. gada skaistāko 
celtni - Mežotnes pili. 

Vairāk nekā pirms gadu 
tūkstoša Mežotne bijusi seno 
zemgaļu nocietinājuma vieta 
bet muižas vēstures pirmsā
kumi meklējami hercoga 
Jēkaba laikā, XVII gadsimta 
vidū. Vēlāk, 1795. gadā, Krie
vijas ķeizariene Katrīna II 
Mežotnes muižu nodeva mū
ža lietošanā savu mazbērnu 
audzinātājai Šarlotei fon Live-
nai, kura lika uzcelt jaunu pils 
ēku. Pils tika celta izmantojot 
Džakomo Kvarengi projektu, 
tās interjers veidots klasicis
ma stilā Pils būvniecība tika 
pabeigta 1802. gadā. 

Vēl saglabājušies nostāsti, 
ka pils iemītnieces mēdza 
lūkoties pa pils logiem uz par
ka kokiem, lai vērotu gaism
ēnu rotaļas to lapotnēs. Pils 
zāles vedina iztēlē uzburt iz
smalcinātu gaumi, kas te val
dījusi. Skaistums rada gaišas 
domas - ari tas Mežotnē ap
stiprinājās. 

Savukārt Rundāles pilij, 
līdzīgi kā mums, 2002. ir mu
zeja jubilejas gads, un herco
ga apartamentu zālēs atklāta 
izstāde "Rundāles pils restau
rācijas 30 gadi". 

Latvijas krāšņākā baroka 
pils - Kurzemes hercoga Ern-
sta Johana Bīrona vasaras re
zidence, kas celta 1736. gadā 
pēc itāļu arhitekta Frančesko 
Bartolomeo Rastrelli projek
t a Kokos ieaugušās krāsma
tas pamazām atkal atguvušas 
savu senāko godību. 

Rundāles pils muzejs dar
bojas ari kā Latvijas senākā 
mākslas posma izpētes iestā
de. Par to ir iespēja pārliecinā

ties dārgumu krātuvē, kur re
dzami mākslas darbi jau no 
XIV - XV gadsimta Loģisks 
turpinājums bija mūsu ceļš uz 
Jelgavas pili. Tā ir izcils piemi
neklis spožajai XVTJI gadsimta 
personībai - hercogam Bīro-
nam. Viņš bija ne tikai Kurze-
mes-Zemgales hercogs, bet 
ari visas lielās Krievijas impēri
jas likteņu lēmējs, pateicoties 
Annas Joanovnas, Krievijas 
ķeizarienes, labvēlībai. 

Kopā ar kolēģi no LLU 
laikraksta "Plēsums" redakci
jas iepazināmies ar pils muze
ju. Te atrodami stāsti par veco 
Livonijas ordeņa pili, kuras 
vietā celts F. B. Rastrelli 
agrīnā perioda lielākais darbs. 

Mūsu Universitātes muze
ja lepnums ir unikālais karce
ris, bet jelgavnieku - , mūsu
prāt, par maz reklamētās, taču 
unikālās Kurzemes hercogu 
kapenes. Tur viņi guļ, ari viņu 
sievas un bērni. Skatāmi ari 
apģērbi, kas bijuši mugurā mi
rušajiem - Bīrona samta īsbik-
ses, divgadīgās princesītes 
zīda kleitiņa.. Laiks bijis 
nežēlīgs pret daudziem bēr
niem, jo medicīna savu lielo at
klājumu lēcienu nebija veikusi 
un dzīvesgudrās sieviņas ne
atzītas lika uz sārta Kapenes 
ir postītas un apzagtas, bet 
pīšļi dus. Kā izteicās muzeja 
direktore, - ja atver kādu no 
zārkiem, pilī izceļas uguns
grēks. Pagaidām ar likteni ne
uzdrošinās jokot Mēs esam ti
kai viesi un šīs zemes. 

Ir Ziemassvētku laiks. 
Mēs ceram un ticam brīnu
mam. Viss ir trausls - gan 
cilvēka dzīvība, gan skais
tums, gan mīlestība Tas viss 
var mirklī zust bet es ticu, ka 
vienmēr būs kāds, kas to 
vērtēs visaugstāk, un tādēļ ti
cība ceriba un mīlestība ne
kad nezudīs. 

Galvenā redaktore 
ILZE BRINKMANE 

¡lzebr@lanet.lv 

Mežotnes pils 

Universitātes Avīze sava godība 

Rundāle jau Ziemassvētku rotās 

Jelgavas pils 

8 • Universitātes Avīze Nr. 8 • 2002. gada 17. decembris 

Hercogu kapenes 

mailto:?lzebr@lanet.lv


v ē l ē j u m i 

Vēstule Jums! 

Esat sveicināti šīgačla no
galē, kad caur baltajiem Jēzus 
Kristus Dzimšanas svētkiem 
mūsos ienāk miers un liela Die
va Mīlestība! Kad eglītēs 
smaržo sveču liesmiņas un 
mēs dāvinām savu mīlestību 
apkārtējiem. Tad atceramies 
ari tos jaukos cilvēkus, ar ku
riem esam sastapušies gada 
garumā un kuri mūsu sirdīs ir 
atstājuši kādas neparastas rak
stu zīmes. 

Manā dzīvē viena šāda 
tikšanās bija ar Mārtiņu un 
viņa tēti un mammu - Ingu un 
Andri Šķesteriem. Par to, ka ik
viena cilvēka dzīvei šajā pa
saulē ir ārkārtīgi liela nozīme, 
runā ari jaunās režisores Lailas 
Pakalniņas filma "Mārtiņš", 
kurā stāstīts par šo ģimeni. 
Režisore uz kasetes vāka ir 
rakstījusi šādus vārdus: "Filma 
par to, kāpēc dzīvot. Un vēl ari 

^ par to, cik ļoti ir 
^ jāmīl savi bērni" 

Mārtiņš ir 
^ bērns ar īpašām 

vajadzībām -
smagām veselības 
problēmām. Ar 
sirsnību Inga un 
Andris runā par 
savu bērnu, par to 
labestību un 

r mīļumu, ko viņi 
saņem no Mār

tiņa, un par savu 
skatu uz dzīvi šādā si

tuācijā. Filma ir gaiša 
un optimistiska. Kā man 

teica Inga: "Diezgan 
daudziem vecā-kiem vēl ir 

grūti ar bērnu, kurš ir ar 
īpašām vajadzībām, iziet sa
biedrībā. Vai tā ir sabiedrības 
noliedzošā attieksme vai ob
jektīvie vēsturiskie apstākļi, jo 
agrāk tika uzskatīts, ka mums 
nav cilvēku ar īpašām va
jadzībām. Taču, manuprāt, arī 
šīm ģimenēm jābūt "atvērtā
kām", jo ne vienmēr vaina ir sa
biedrībā. Kurš tad, ja ne mēs 
ies un teiks. Nevis pieprasīsim 
vai lūgsim, bet skaidrosim. Tad 
sabiedrība sapratis, jo cilvēki 
mums apkārt ir jauki un 
brīnišķīgi!" 

Filma "Mārtiņš" Latvijas Te
levīzijā būs skatāma Ziemas
svētkos. Skatieties to, vērtējiet 
un pārdomājiet! Šī filma ir kā 
dzirkstoša zvaigznīte, kas lieci
na par cilvēkiem mums līdzās, 
atstājot sirdī neparastas rakstu 
zīmes - gaišumu un mīlestību. 

MĀRA SADOVSKA 

Jaunā gadā - jaunas 
domas! 

Veca un jauna gada saskares punkts šķiet ka pietura ar balti 
nosnigušu pasauli apkārt, kur mirkli kavējamies, raugoties ap
kār t 

Jaunais gads parasti nāk spožs un mirdzošs, ar labām domām, 
un ari mūsu pašu ziņā ir nelikt sev vilties. 

Nākamgad visiem novēlētu drosmi uzdrošināties. Radošu, 
brīvu garu, nepazaudēt individualitāti masās! Un neaizmirst ka 
mēs ikviens esam īpašs ar savu pasauli, tāpat kā īpašs un neatkār
tojams būs nākamais gads. Lai veicas! 

ANDA LASE 

Siltus, baltus, mīļus Ziemassvētkus! 
Iecerēm un veiksmēm bagātu Jauno gadu! 

Universitātes rektoram, vadībai, visiem dienestiem novēl 
Universitātes pensionāri! _'• 

oevišķs sveiciens dekāniem I. IVamiņai, L . Vasermanim, 
t\.Jialodim! 

Tāls, mīļš sveiciens mūsu labvēļiem M . Vāznas, G . An
tones Kundzēm un K l\rupņikova kungam! 

Sirsnīgs paldies Jums visiem par izpratni un atbalstu! Stip
ru veselību, sirdsmieru Jums, labie cilvēki! 

Ne 
cilvēku 

Kā liecina vieni no pēdējiem 
statistikas datiem 52,6% Latvi
jas sabiedrības uzticas tieši pre
sei Tā ir vienīgā vieta pasaulē, 
kur rakstošajiem plašsaziņas 
līdzekļiem ir tik augsts uzticī
bas līmenis. Uzreiz aiz televīzi
jas (70,8%), kas parāda "Kā no
tiek?", radio (69,5%), kas pasa
ka "Kas notiek?" un baznīcas 
(63,0%), kuras salīdzinoši ze
mais uzticības indekss aplieci
na, ka informatīvās vērtības 
šobrīd sabiedrībai ir nozīmīgā
kas par garīgajām, tieši prese 
I atvijā ir vienīga, kas analizē un 
mēģina atbildēt "Kāpēc no
tiek?". Un, lai ari šobrid tiek 
pārmests, ka Latvijā visi plašsa
ziņas līdzekļi vairāk tiek vērsti 
uz ziņu žurnālistiku, informāci
ju, notikumiem, mazāk - uz si
tuācijas analīzi un problēmu 
pētniecību, sabiedrības uztici-

ba tik un tā ir iemantota! 
Kas gan ir Latvijas Universi

tāte? Tā ir maza un, es pat teik
tu, ļoti īpaša Latvijas sa
biedrības daļa, kuras uzticību 
mēs, tās rakstošie plašsaziņas 
līdzekļi, nedrīkstam pievilt Jo 
pat tad, ja mēs pagaidām vēl 
nesniedzam tik spīdošu situā
cijas analīzi, kā varbūt pašiem 

to gribētos, informācija, lai ap
zinātos vidi, kurā atrodamies, 
un izdarītu izvēli, kā rīkoties, 
tiek dota vienmēr. Tas, ko šajā 
visā gribētu novēlēt es, būtu 
nekad nepazaudēt mums dāvā
to citu cilvēku uzticību! 

GITA UEPIŅA 

Vēstule Ziemassvētku vecītim 
(Rakstīta kada saltā bezsniega un bezmiega naktO 

Es rakstu Tēv vēstuli aizsa
lušā rūtī. Balti mirdzošā ledus
puķu biezoknī, kur neklīst lūši, 
vilki un hiēnas kā mūsu īstajos, 
zaļajos mežos. Ko lai iečukstu 
Tavā sarmas putekļiem piebi-
rušaja. pinkainajā bārdā? Ko lai 
vēlos un lūdzu brīdī, kad die
nas gaišums uzplaukst tik vārs 
un īss kā sniegpulkstenītes 
stiebrs, bet naktis vijas ap ple
ciem kā nebeidzamas melnas 
šalles? 

Es esmu saules un gaismas 
bērns, kas dzimis vasarā dzel
tenā pieneņlaukā un dzēris šo 
ziedu rūgteno pienu. Tāpēc 
Tev lūdzu saules atgriešanos. 
Lai tā drīz atkal brīvi un kaislīgi 
plīvo virs galvas pašā debesu 
kalna smailē kā aukstuma važu 
nesaistīts brokāta karogs, bet 
vakaros iekur ezeros, upēs un 
jūru tālēs zelta ugunskurus. Es 
vēlos zeltainiem pieneņu pu-
tekšniem apputekšņotu pasau
li. Vaska dzeltenus ceļus un 
dūcošas bišu mājas. Saldas 
aveņu krelles un mākoņu pu
tukrējuma torti. 

Taču es zinu, ka visam savs 
laiks un Tu nevari pasteidzināt 
notikumus. Bet ja Tavas sarka

nās samta kabatas nav putek-
šņu puteņa pilnas, vai tajās ne
atrastos kāds laikumiņš īsta, 
balta sniega? Kāds mīksts ku
penas gabaliņš - pagalvis, kur 
iegrimt un veldzēties mūsu no
salušajām dvēselēm? Palūk -
rokas saduras pret asām, neap
snigušām skujām, zem kājām 
skan sastingusi zeme, ilgoda
mās pūkaina sniegpārslu 
kažoka, ar ko apslēpt savas kai
lās ielejas un pakalnus. Esi tik 
labs, atver debesu dūnu maisu 
- savās lidojošajās kamanās Tu 
taču spēj to aizsniegt! Tam ne
vajadzētu būt grūti - zie
meļbrieža žuburotajam ra
gam tikai jāpārdur mii 
zīgais, piebriedušais spil
vens, lai zemi apsegtu 
balta svētības sega. 

Vēl es Tev lūdzu 
spēku, lai varētu 
izstīdzēt cauri ziemai 
un kā puķe ieaugt raiba
jā vasaras dārzā. Gaišu 
sirdi, lai var lēkt trejde
viņās akās un nenoslīkt 
Dari tā, lai nebeidz notikt 
brīnumi un lai tie par brīnu
miem mūžam paliek - kā dzid
ras, neapsūbējušas sidraba ka

rotes - un neaplip ar ikdienības 
pelēkajiem gružiem, ko tik 
bieži velkam sev līdzi domās, 
vārdos un darbos. Dod tīras 
domas - kā baltas sveces... 
Bet ja šogad neesi brīnumiem 
bagāts, atnes katram no mums 
kaut dzirksti patiesa, gaiša Zie
massvētku prieka un sirds sil
tuma, ko izstarot agri tumsto
šajās ziemas dienās. 

IEVA ZIEMELE 

Svētīgus Ziemassvētkus, darbīgu 
un radošu 2003. gadu! 

Sirsnīgs pal<jļjes un apsveikumi Universitātes fondam un fon
dam Juventus ! 

Universitātes pensionāru vārdā - MILDA KLEPERE 

Visa 2002. gada garumā 
"Universitātes Avīzes" lasītāji ir 
sekojuši nozīmīgākajiem noti
kumiem mūsu augstskolas 
Bibliotēkas dzīvē: uzzinājāt par 
izstādēm, prezentācijām, grā
matu dāvinājumiem. Esam ie
pazīstinājuši lasītājus ar Bib
liotēkas krietnākajiem darba 
darītājiem, ar avīzes starpniecī
bu stāstījuši par izciliem pirms

kara laika LU mācībspēkiem. 
Tuvojoties Ziemassvētkiem 

un gadumijai, lai mūsu vis
sirsnīgākā pateicība "Universi
tātes Avīzes" redakcijai, ar ku
ru izveidojusies laba sadarbība 
nu jau trīs gadu garumā. Lai 
augstskolas preses žurnālis
tiem gaiši Ziemassvētki, lai rai
ti rit spalva ari 2003. gadā! 

Mūsu augstskolas Bibliotē

kas dzīvē 2003. gads būs 
nozīmīgiem notikumiem ba
gāts, īstenojami vairāki projek
ti. Ceram avīzes slejās stāstīt 
par tiem. Ikvienam studentam 
un docētājam Bibliotēka allaž 
ir un būs vajadzīga. Esiet 
darbīgi, esiet laimīgi! 

LU BIBLIOTĒKA 
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faku r tā tēs 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Mēs vēlamies ieklausīties studentos 
LU Pedagoģijas un psiholoģi
jas fakultātē valda tāda īpa
ša - "savējo" - gaisotne. 
Grūti pateikt, kādēļ, bet tā tas 
ir. Šo ēku Jūrmalas gatvē par 
savu fakultāti sauc gan tie 
jaunie ļaudis, kuri vēlas reiz 
būt pedagogi, gan ari cienī
jami skolotāji no visām Latvi
jas skolām, kuri šurp dodas 

akadēmiskās zināšanas, 
mācas ari topošie psiho

logi, jaunieši, kas vēlas dar
boties informācijas tehno
loģiju jomā. Fakultātē strādā 
daudz labu un brīnišķīgu 
mācīb-spēku. Svētku reizē 
saruna ar diviem no vinu pul
ka - INDRU ODIŅU, Peda
goģijas un psiholoģijas fakul
tātes Svešvalodu mācību 
metodikas katedras lektori, 
Angļu valodas sekcijas me
todiskās apvienības vadītāju, 
un ĒRIKU LANKU, Pedagoģi
jas katedras lektori. 

Mācu akadēmisko angļu 
valodu 

v Tā par sevi stāstā I. Odiņa 
"Šajā mācību gadā vairāk esmu 
koncentrējusies un praksēm 
skolā un angļu valodas pa
sniegšanas metodiku. Ar stu
dentiem strādāju no 1. līdz 5. 
kursam. Savulaik esmu ab
solvējusi šo fakultāti, un šeit 
turpinās ari mana darba dzīve. 
Par to esmu ļoti gandarīta Ma
nuprāt, gaisotne fakultātē ir ļoti 
demokrātiska un ļauj izpaus
ties kā mācībspēkiem, tā stu
dentiem 

Par sevi kā pasniedzēju varu 
teikt, ka varbūt neesmu pārāk 
stingra bet gribētos gan tādai 
būt Daudz augstāk vērtēju ne
vis zināšanas, kas studentiem 
ir, bet gan darbu, ko vini iegul
d a lai parādītu sevi. Var būt 
labs un gudrs students, taču, ja 
viņš "brauc uz savām zināša
nām", ir slikti. Tādēļ lekcijas or
ganizēju tā, lai labāk varētu sa
skatīt cilvēka izaugsmi. Daudz 
nepraktizēju tradicionālos ek
sāmenus, bet gan veidoju 
punktu vākšanas sistēmu - stu
denti, savācot konkrētos pun
ktus, zina kādai atzīmei tas 
līdzinās." 

Valoda ir jāmācās visu mūžu 
"Es neuzskatu, ka zinu 

angļu valodu ļoti labi," saka I. 
Odiņa. Prieks, ka, strādājot 
augstskolā, iespēja mācīties ir 
vienmēr. Nedrīkst ieslīgt pasi
vitātē, jo allaž var iesaistīties 
dažādos projektos, un šajā ziņā 
angļu valoda sniedz ļoti lielas 
iespējas. Tā, piemēram, esmu 
piedalījusies dažādos Sorosa 
fonda projektos. Tā rezultātā 
radās iespēja dibināt Latvijas 
Augstskolu pedagogu sa
darbības asociāciju (LAPSA), 
kuras direktore esmu. Tajā ir 
pārstāvji no septiņām peda
goģiskajām augstskolām, kuri 
vienoti strādā un apmainās ar 
informāciju par augstskolās 

Ērika Lanka 

notiekošo. 
Prieks, ka katedrā man ir 

ļoti jauki un simpātiski kolēģi. 
Tagad visi gatavojamies Zie
massvētkiem - notiks studentu 
un mācībspēku profesionālā 
Ziemassvētku balle. Notei
kums - ierasties savas profesi
jas tērpos un ar savu priekšne
sumu. 

Aktīvi sadarbojamies ari ar 
ģimnāzijām Rudens brīvdienās 
braucām uz Viļakas Valsts ģim
nāziju, demonstrējām skolē
niem, kā norit nodarbības 
augstskolā. Sadarbība izveido
jusies ari ar Āgenskalna ģimnā
ziju, Alūksnes E. Glika un 
Jēkabpils ģimnāziju. Strādājam 
ari ar skolotājiem" 

Šī man ir ļoti mīla darbavieta 
Šāda pārliecība ir E. Lankai. 

"Mani pamatkursi ir audzināša
nas teorija un metodika kā ari 
pedagoģiskā ētika kurai šobrīd 
ir liela piekrišana 

Fakultātē strādāju jau deviņ
padsmito gadu. Esmu peda
goģijas bakalaura akadēmiskās 
studiju programmas 4. kursa 
studentu kuratore. Manuprāt 
šis ir ļoti brīnišķīgs kurss, un 
man ar viņiem ir ļoti paveicies. 

Katru gadu nāk arvien jau-
tājošāki, domājošāki, analītis
kāki studenti. Jaunieši daudz 
nepaļaujas uz autoritātēm kā 
agrāk, viņiem ir savs viedoklis. 
Reizēm nodarbībās jāpierāda 
ka audzināt izprast un ie
dziļināties otrā cilvēkā ir ļoti in
teresanti. Tad der visas meto
des: neparasti cilvēki, kuri pie
dalās lekcijās, videomateriāli, 
saistošas mācību metodes, kā 
ari iziešana ārpus fakultātes. 
Ka tas ir interesanti, pierāda ari 
brīži, kad vini redz realizēju
šos, harmonisku, pilnvērtīgu 
cil-vēku, kurš pedagoģijā ir sa
sniedzis labus panākumus un 
pārliecinoši runā ar studen
tiem. 

Man patīk darbs auditorijā. 
Varu rakstīt zinātniskus rak
stus vai darīt vēl kaut ko citu, 
taču ļoti interesanti man šķiet 
strādāt ar studentiem. Mums 
abām ar Indru piemīt tas, ka 
patīk izmēģināt kaut ko jaunu -
ir projekti, konferences un viss 
cits. Es no studentiem labā 
nozīmē uzlādējos." 

Ari es esmu studējusi LU 
T i e bija pasakaini gadi. Vai

rāku mācībspēku dēļ ari es 
kļuvu par augstskolas pa
sniedzēju - mani iedvesmoja tā
di gara aristokrāti kā docente 
Oksana Vilnīte un citi, kas jop
rojām strādā Vēstures un filo
zofijas fakultātē. Bija ari 
brīnišķīgi kursabiedri. Vēlāk 
jau veidojās zinātniskie kontak
ti, darbs ar kolēģiem pie kopī
giem projektiem - tas manu 
mācībspēka darbu iespaido po
zitīvi. Mani ļoti interesē viss jau
nais, dažāda veida pieredze. Es
mu ari ļoti gandarīta ja Univer
sitāte kaut ko iegūst no mana 
darba un studenti, mācoties 
augstskolā, to nenožēlo." 

Ir reizes, kod varētu "krist" 
par studentiem un viņus 
aizstāvēt 

Tā doma I. Odiņa "Ir svarīgi 
ar viņiem parunāties, sakļausit 
vinu problēmas un tās risināt 
Mūsu katedrā notiek ari 
dažādas diskusijas. J a piemē
ram, studentiem ir kādas pre
tenzijas, mēs tās pārrunājam. 
Manuprāt es esmu tā "saikne", 
kas informāciju no studentiem 
novada katedrā. 

LAPSA esmu apguvusi in
teraktīvās mācību metodes -
kritisko domāšanu, sadarbīgo 
mācīšanos un citas. Zināšanas 
izmantoju, mācot studentiem 
akadēmiskos priekšmetus. Tas 
rada iespēju ne tikai iegūt zinā
šanas par jaunām mācību me
todēm, bet ari vienam otru ie
pazīt Citādi reizēm ir tā, ka stu
denti studē kopā četrus gadus 
un, uzrunājot viens otru, saka 
"Ej, tu!". Tādēļ, manuprāt ari 
mācību procesam ir jābūt per
soniskākam" 

"Indra studentiem ir ari pa
domdevēja konsultante, viņa 
dalās pieredzē," domu turpina 
E. Lanka "Svarīgi, ka cilvēks 
nav absolūta patiesība pēdējā 
instancē, kas studentiņu uzreiz 
"piežmiegtu" pie zemes. 

Savukārt mana būtība ir 
neizsīkstošs optimisms, jo ma
na mīļākā frāze ir "Nezāles 
neiznīksti". Mēs lekcijās daudz 
smejamies, jokojam Studenti 
paši atzīst ka gūst pozitīvus vi
tamīnus dzīvei. Ja lekcijā runā
jam par kādu problēmsituāciju 
audzināšanas jomā skolā, tad 
analizējam to ar humoru un 
pašironiju - ko mēs darītu un 
kā mācītos no citu kļūdām." 

I. Odina piebilst Ērika ir bi
jusi populāra studentu vidū jau 
labi sen. Mana māsa mācījās 
pie viņas un teica ka Ērika ir 
viena no interesantākajām un 
labākajām pasniedzējām." 

Ē. Lanka uzskata ka ir ļoti 
svarīgi, lai fakultātē būtu laba 
komanda "Ja mans kolēģis psi
holoģijā iemāca studentiem to, 
kas attiecas uz psiholoģiju, cits 
kolēģis pēc gada iemācīs kaut 
ko citu. Tad es varu balstīties 
uz pirmo, atsaukties uz nākošo 
un labi strādāt ar studentiem. 

Indra Odiņa 

Vēlējumi Ziemassvētkos un 
Jaungadā 

"Nolasīšu studentiem dažas 
atziņas, kas ir pierakstītas ma
nā piezīmju grāmatiņā," ierosi
na E. Lanka "Mieru, tikai mie
ru! Man vistuvākie cilvēki ir jā
saudzē un sevi ari. Bērns at
ņem laiku, bet dod tev Mūžību. 
Veselība īpaši garīgā, ir dāvana 
ar derīguma termiņu. Dāvanas 
neatdāvina un netur skapī bez
galīgi ilgi. Izmantot iespēju 
gudri. No muļķiem ir jāvairās. 
Prioritāte ir tas, kas dod prieku 
un mīlestību. No savas puses 
vēlu jums novērtēt to cilvēku, 
kas ir blakus, to, cik interesants 
viņš ir, sastapt ļoti daudz gaišu 
cilvēku. Lai šie svētki ir gais
mas pielieti." 

I. Odina "Lai pietiek ap
ņēmības šos cilvēkus novērtēt 
ari visu nākamo gadu. Es bieži 
skrienu un plēšos par kaut kā
dām lietām un idejām, bet ļoti 
tuvam cilvēkam tajā pašā laikā 
it kā pagriežu muguru. Viņš pa
liek nenovērtēts. Vēlu, lai ari 
turpmāk Universitātes fakul
tātēs, katedrās un specialitātēs 
būtu sapratne un saskaņa gan 
starp mācībspēkiem gan stu
dentiem." 

Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultātē ir daudz brīnišķīgu 
studentu 

Kad "Universitātes Avīze" 
lūdza nosaukt kādu populārāko 
fakultātes studentu - formālo 
vai neformālo līderi - , mums ti
ka iedots saraksts ar pārstāv
jiem no dažādām specialitātēm 
- gan klātienes, gan neklātie
nes studentiem. To izmantosim 
"Universitātes Avīzē", stāstot 
par Pedagoģijas un psiholoģi
jas fakultātes aktīvākajiem jau
niešiem. Šajā reizē (kāviena no 
labākajām) - Antra Ozola lie
tišķās informātikas skolotāja 
profesionālās studiju program
mas 3. kursa studente. Labi 
mācās, pārzina datorus, pieda
lās starptautiskos pētījumos, 
tostarp Latvijas Universitātes E-
universitātes projektā. Apsvei
cam un vēlam veiksmi ari tur
pmāk! 

MĀRA SADOVSKA 

Latvijas Universitātes Peda
goģijas un psiholoģijas fa
kultātes Pedagoģijas katedra 
izsaka sirsnīgu pateicību vi
siem tiem skolu direktoriem, 
direktoru vietniekiem un sko
lotājiem, kuri 2002. gada ru
denī laipni piekrita un lieliski 
arbalsfija visus mūsu prakti
kantus! Tie ir 

Rīgas 49 . vidusskola 
Baiba Vīluma 3 b 
Vita Vilka 6 b 
Maija Zaķe 11 a 
Ilze Mētra 2 b 
Ēze Zilgalve 10 b 
Inese Auziņa 
Rīgas 5 3 . vidusskola 
ŅinaKaraseva 7 e 
Rīgas 77. vidusskola 
Sandra Bernāte 8 c 
Māra Šiliņa 11 
Vineta Kalniņa 3 b 
Dace Mikelsone 10 b 
Rļgas 9 3 . vidusskola 
Maija Vārdiņa 9 b 
Rīgas .Angļu ģimnāzija 
ūze Rikmane 8 a 
Dagnija Freimane 2 b 
Irēna Purina 2 a 
Puskina licejs 
Andrejs Jefremovs 10 a 
Aizputes vidusskola 
Ausma Krhnere 1 a 
Balvu pamatskola 
Elga Kondratieva 3 c 
Madlienas vidusskola 
Silvija Tutāne 7 a 
Madonas ģimnāzija 
Lida Pušmucāne 8 e 
Sirsnīgs paldies jums! 
īpašu attieksmi mēs jūtam 

no tām prakses iestādēm, kurās 
mūsu studenti iet vairākus ga
dus pēc kārtas. Paldies ari tām! 

Izgfiobas centrs ģimenei 
un skolai 

Solvita Lazdina un darbinieki 
Profesionālas karjeras 

izvēles centrs 
Irēna Panasina 
I atsijās Ģimenes plānoša

nas un seksuālās veselības 
asociācija "Papardes zieds" 

Vija Tirzmale un darbinieki 
Bērnu nams "Vita" 
Direktore Uga Grīntāle un 

audzinātājas 
"Dardedze" - centrs pret 

vardarbību 
Latvijas Bērnu fonds 
Agnese Megne 
Laila Balode 
Krīzes centrs ielas bēr

niem 
Inese Stankus 
Zane Šiliņa 
Sevišķi pateicamies Va

lentīnai Razgalei, Mārai Sadov-
skai, Vijai Tirzmalei, Zanei 
Luļei, Intai Biezajai un Signei 
Šlišānei par viesošanos mūsu 
lekcijās. 

Studenti, kuri mācās peda
goģijas bakalaura akadēmiskajā 
studiju programmā un ir parādī
juši ļoti labu attieksmi un sek
mes: 

Sanita Meldere 4. k. 
Sanita Baranova2. k. 
Liene Černova 3. k. 
Priecīgus jums Zie

massvētkus un laimīgu jauno 
gadu! 

Pedagoģijas katedra 

gūt 
Seit 

10 • Universitātes Avīze Nr. 8 • 2002. gada 17. decembris 



faku l tā tes 

Medicīnas fakultāte 

Studēšana ir priecīgs notikums 
Tā smaidot teic MIERVALDIS 
KAMINSKIS - LU Medicīnas fa
kultātes Anatomijas un histo
loģijas katedras lektors. Viņš ir 
viens no interesantākajiem 
mācībspēkiem un zinošāka
jiem anatomiem Latvijā. Viņa 
darba mūžs ritējis, vadot stu
dentus anatomi jas zināšanās. 
Turklāt šomēnes Kaminska 
kungs svin apaļu - 80 gadu -
dzimšanas dienu! Sirsnīgi 
sveicam ari mēs! 

- Kā ir ritēju» jūsu dzīve? 
- Savulaik sāku studēt LU 

Medicīnas fakultātē, mācījos no 
1946. līdz 1952. gadam Man 
esot 4. kursa, tika likvidēta Me
dicīnas fakultāte un izveidots 
jauns - Rīgas Medicīnas in
stitūts, kurā pabeidzu savas stu
dijas. Paralēli mācībām ari strā
dāju. Mana māmuļa bija mirusi, 
bet tēvs bija pensionārs. Studē
jot otrajā kursā, jau sāku mācīt 
anatomiju nākamajām māsām 
un vecmātēm Medicīnas skolā. 

Man pašam anatomija allaž ir 
patikusi, un tā esmu centies 
mācīt to saviem studentiem. 

Katram, kas studē, vairāk in
teresē praktiskā medicīna Ari 
es biju noskaņojies šajā joma 
strādāt, taču sanāca tā, ka pali
ku turpat Anatomijas katedrā 
par mācībspēku. 1997. gadā at
kal atgriezos savā "tēvu zemē" -
LU atjaunotajā Medicīnas fakul
tātē, jo tur bija vajadzīgs ana
toms. Ta mūžs ir ritējis. Sobrid 
no sava kursa vēl strādājam čet
ri, bet pārējie ir pelnītā atpūtā. 

- Kādi ir mūsdienu stu
denti? 

- Tagad viņi ir kļuvuši aušī
gāki. Tiklīdz studentus "ne
spiež", viņi vairs nemācās tik 
cītīgi. Jo vairāk ar viņiem 
auklējas, jo sliktāki viņi kļūst 
Prieks, ka ir ari ļoti dtigi jaunie
ši Mans vislabākais students 
pa šiem gadiem ir bijis Jānis 
Savlovskis, kurš tagad studē 4. 
kursā. Par savām anatomijas zi
nāšanām viņš saņēma atzīmi 
"10". Ari citus priekšmetus mā

cās labi. Šobrīd Jānis ir subasis-
tents mūsu katedrā. 

- Tas, ka jūs labi saprota-
lies ar studentiem, droši vien 
ir devis spēku un optimis
mu? 

- Rēzeknē, kur dzīvoja mana 
ģimene, es nemācījos vidussko
lā, bet gan Rēzeknes Valsts Sko
lotāju institūtā. Man ir peda
goģiskā izglītība, un es zinu, kā 
vajag mācīt un ieinteresēt stu
dentus. Ar viņiem saprotos ļoti 
labi. Viņi gan par mani sūdzas 
un saka; "Baigi prasa". Es saku, 
ka mediķim jāzina medicīna un 
citas iespējas nav. Tā ir aksio
ma. Jaunieši to sāk saprast 
Daži strādā iespējami maz, pa
liek parādā un cer, ka pa
sniedzējs viņus tā ari palaidīs. 
Taču dakterim jāzina cilvēka 
ķermeņa uzbūve. Bez minimā
lām zināšanām studentus vaļā 
nelaižu, un viņi to zina. 

- Jūsu vēlējumi Zie
massvētkos? 

- Studentiem - cītīgi mācī
ties un studēt medicīnu, ja reiz 

Miervaldis Kaminskis ar studentiem nodarbībā 

viņi ir atnākuši uz šo fakultāti. 
Tas ir viņu pienākums un 
darbs. Jāstrādā sistemātiski un 
nepārtraukti. Nevar gatavoties 
tikai uz kolokvijiem Taču studi
ju gados vajag ari izpriecāties. 
Pati studēšana jau ir priecīgs 
notikums - būt visiem kopā. Ari 

man tas ir priecīgs notikums -
nepārtraukti būt kopā ar jau
niem cilvēkiem Grūtāk ir īstam 
ārstam, kuram jāstrādā ar sli
miem, nomāktiem cilvēkiem. 
Turpretī man - ar priecīgiem, 
jauniem un jaukiem studen
tiem! 

Esmu piepildījis dažus sapņus 

Medicīnas fakultātē sastopa
mi ne tikai interesanti, savu 
darbu mīloši pasniedzēji, bet 
ari rosīgi, allaž darboties gri
boši, atsaucīgi studenti. Viens 
no viņiem - JĀNIS PUDUUS no 
ārstniecības profesionālās 
programmas 4. kursa. 
Viņu Medicīnas fakultātē 
dēvē par populārāko studen
tu. Viņš ir iesaistījies gandrīz 
katrā fakultātes pasākumā. 
Šoruden, kad pēc dežūras 
Ātrajā palīdzībā viņš naktī 
pēc pulksten divpadsmitiem 
atnācis uz fukšu balli, visa zā
le bijusi ovācijās. "Sajūta bija 
tāda, ka savā fakultātē lai
kam esmu izdarījis kaut ko la
bu. Jutos emocionāli saviļņots 
un gandarīts,'' atzīst Jānis Pu-
dulis. 

Esmu aktīvi iesaistījies 
sabiedriskajā dzīvē 

Fakultātē darbojos kā Stu
dentu pašpārvaldes priekš
sēdētājs. Esmu palīdzējis īste
not ari dažādas labas idejas, 
piemēram, veidot LU ar Me
dicīnu saistīto studentu zināt
nisko biedrību. Septembra sā

kumā tās ietvaros notika liela 
konference. Rīkojam ikgadējās 
fukšu balles. Rodas dažādi jau
ni projekti. Domājam par rotā
cijas principu ieviešanu ari 
mūsu fakultātē. Tā kā mums 
nav valsts budžeta studentu, 
kopā ar dekānu cīnīsimies, lai 
tādi būtu. Citādi mēs jūtamies 
apdalīti. Manuprāt, ar jauno 
valdību šis risinājums varētu 
būt mums labvēlīgs. 

Aktīvi darbojos ari LU Stu
dentu pašpārvaldē - biju val
des loceklis, iesaistījos komisi
jās, bet kopš 19. novembra es
mu LU Studentu padomes 
priekšsēdētāja v.ietas izpil
dītājs. Nesen mani ievēlēja LU 
Senātā. 

Kopš septembra strādāju 
Ātrajā palīdzībā par feldšeri. 
Tur gūstu ļoti daudz praktisku 
zināšanu. Biomedicīnas centrā 
esmu iesaistījies cilvēka geno-
ma projektā. Darbojos Kar etio
loģijas sekcijā. 

Esmu draugos ari ar sportu. 
Spēlēju savas bijušās skolas -
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas -
volejbola komandā. Mūsu gru
pa darbojas Jēkabpils vīriešu 
čempionātā volejbolā. 

Brīvā laika man nav 
Esmu pieradis kaut ko darīt 

visu laiku. Piemēram, tagad es
mu iesaistījies ari jaunajā radio 
"NABA" kā studentu raidījuma 
"Amfībija" vadītājs kopā ar 
Vēstures un filozofijas fakultā
tes studenti Dagniju Baltiņu. 
Veidojam raidījumu par stu
dentu dzīvi, par problēmām, 
kas viņus satrauc, kopīgi 
meklējam tām risinājumus. 

Dc gadu notiek tradicionālā 
skolēnu Bioloģijas olimpiāde, 
un janvāra pēdējo nedēļu es 

veltu tieši šim pasākumam. 
Pats skolas laikos esmu pie
dalījies šajās olimpiādēs, pie
mēram, Upsalā - Zviedrijā. 

Man ir labas attiecības ar 
Bioloģijas fakultātes dekānu 
Uldi Kondratoviču. Viņš man 
lūdza palīdzēt šo olimpiāžu or
ganizēšanā. Piemēram, šova
sar notika 13. Starptautiskā 
Bioloģijas olimpiāde Latvijā, un 
es tajā darbojos kā gidu un 
dalībnieku koordinators. Cil
vēki bija apmierināti ar organi
zāciju, un tas bija liels gandarī
jums. Esmu jau saņēmis uzaici
nājumu uz nākamo starptautis
ko olimpiādi, kas notiks Balt
krievijā. 

Šīgada laikā esmu piedalī
jies ari trijās dažādās no
metnēs. Vienu no tām rīkoja 
Starptautiskā Medicīnas stu
dentu apvienība kopā ar orga
nizāciju "Starptautiskie ārsti 
pret atomkaru". Nometnē tika 
runāts par konflikta novēršanu 
un integrācijas problēmām. 
Augustā biju nometnē Ho
landē, kur trenējāmies, kā strā
dāt ar grupām, jauniešiem. Un
gārijā piedalījos nometnē, kas 
tika rīkota ekumenisma trene
riem Eiropā. Tajā runājām, kā 
projektus īstenot dzīvē, kur un 
kā iegūt tiem finansējumu. 

Fakultātē veidojam 
labdarības pasākumu 

Izklaides posms tajā būs 
Ziemassvētku balle. Būtiba ir 
tāda, ka par ienākumiem dāvā
sim Ziemassvētku pārsteigu
mu bērnu namu iemītniekiem 
ne tika Rīgas apkārtnē, bet ari 
Latgalē. Piemēram, manā 
dzimtajā pilsētā Jēkabpilī. Pie
saistīt sponsorus mums ļoti 
palīdzēja tieši ārzemju studen

ti, īpaši libānieši, kas Latvija 
studējuši medicīnu. 

Pēc vidusskolas beigšanas 
man bija plašas iespējas 

Privilēģijas bija tādas, ka, 
beidzot 12. klasi, varēju bez ie
stājpārbaudījumiem iestāties 
septiņās vietās par valsts 
budžeta līdzekļiem Svārstījos 
starp medicīnu un bioloģiju, jo 
abas man ir tuvas. 

Tā kā mana mamma ir dak
tere, vecmamma bija daktere 
un vecaistēvs bija feldšeris, es 
turpinu dinastiju. Priecājos, ka 
esmu LU, jo varu īstenot visu, 
ko gribēju no bioloģijas un me
dicīnas. Darbojos molekulārajā 
ģenētikā, bet tas īsti nav me
dicīnisks priekšmets. Pateico
ties profesoram Elmāram 
Grēnam un savam darba vadī
tājam Normundam Līcim -
bioloģijas doktoram, vadoša
jam pētniekam, esmu iemācī
jies patstāvīgi domāt sekmīgi 
un zinātniski strādāt 

Studentam ir jājūtas kā 
studentam 

Viņam nav jābūt tikai mācī
bās iegrimušam. Manuprāt la
bi modeļi ir tie, kas pastāv ār
zemēs, proti, ka studentu ne
var pārāk daudz noslogot. 
Taču brivajā laikā viņam ir 
jābūt aktīvam. LU māca domāt 
Ja proti domāt, tad vari darīt 
daudz ko. Iezubrit tu vari, taču 
tas ar laiku aizmirstas. Tādēļ 
ļoti svarīgi ir izbaudīt studenta 
dzīvi, jo tas ir labākais laiks. 

Vēlos darboties studentu 
labā 

Studentu padomes projekts 
ir pieslēgt internetu studentu 
kopmītnēs. Tas būtu ļoti 

vērtīgi. 
Vēlos studentiem palīdzēt 

Piemēram, ietekmējoties no 
Ungārijas nometnes, mums 
Studentu padomē ir doma par 
kādu projektu ar skolēniem -
veidot vasaras skolu, kur 
mācīt kas ir Universitāte. 
Starp skolu un augstskolu ir 
liels "robs". Tādēļ pirmkurs
niekiem rodas problēmas. Šajā 
vasaras skolā, atlasot skolēnus, 
gatavojot viņus kā potenciālos 
kursu un grupu vadītājus, varē
tu izveidot tādu "tīklu", ka šie 
cilvēki, būdami pirmkursnieki 
jebkura augstskolā, prastu šajā 
vidē orientēties. Lai viņiem 
būtu pēc iespējas mazāk 
problēmu. No skolas nākušam 
jaunietim pasaule Universitātē 
ir pavisam savādāka. Paiet 
gads, līdz viņš pielāgojas. 
Mans mērķis - cīnīties, lai stu
dentiem būtu labi. 

Lai ikviens būtu gandarīts 
par šo gadu! 

Vēlu, lai cilvēki par to pado
mātu, jo ikviens pa šo gadu ir 
izdarījis daudz labu lietu. Stu
dentiem vēlu izbaudīt studentu 
dzīvi, jo tie ir neaprakstāmi ga
di! 

Man pašam šogad piepil
dījušies divi dzīves sapņi. Pir
mais bija - strādāt Ātrajā 
palīdzībā, otrais - būt par LU 
senatoru. Ceru, ka piepildīsies 
ari trešais sapnis - kaut ko labu 
izdarīt savai pilsētai! Tas būs 
mūsu fakultātes Ziemassvētku 
labdarības pasākums. Tādēļ 
esmu no sirds priecīgs! 

Lappusi sagatavojusi 
MĀRA SADOVSKA 
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f a k u l t ā t ē s 

Filoloģijas fakultāte 

Ars Longa, Vita Brevis Est 

Solons - 6. gs. p.m.ē. - Daina Ozoliņa 

Novembri Klasiskas filoloģijas 
katedrā notika Antīkās dze
jas svētki, kas bija spožs ga
da noslēguma pasākums. 
Antīko dzejnieku tēlos bija ie
jutušies paši studenti, svētki 
atspoguļoja antīkās pasaules 
tradīcijas un sajūtas. 
Par antīkas pasaules sasaisti 
ar mūsdienām un klasisko fi
lologu nākotnes plāniem sa
runa ar Klasiskās filoloģijas 
katedras asoc. profesori ILZI 
RŪMNIECI, Hellēnistikas cen
tra vadītāju. 

- Kāds šis gads bijis Kla
siskās filoloģijas katedrai? 

- Gads bijis bagātīgs. Vairā
kiem studentiem bija iespēja 
aizbraukt mācīties Grieķijas, 
ari Zviedrijas universitātēs. Vēl 
novembri mūsu pasniedzējiem 
un studentiem bija kopīgs brau
ciens uz Greifsvaldi, kur notika 
Baltijas valstu klasiskās filoloģi
jas speciālistu zinātnisks saiets. 
Uz to bija aicināti ari studenti. 
Tā bija iespēja sevi parādīt 
starptautiskā mērogā, kas ir ļoti 
nozīmīgi. 2004. gadā klasiskās 
filoloģijas speciālistu saiets 
varētu notikt Rīgā - šādu mūsu 
delegācijas priekšlikumu ar 
sajūsmu uzņēma visi Greifsval-
des tikšanās dalībnieki (nā
kamgad uzņem Lundas univer
sitāte). Brauciens uz Greifsval
di bija jauks ari tajā ziņā, ka turp 
devāmies kopīgi - studenti un 
pasniedzēji kā vienota koman
d a Šādu pasākumu ideja ir izzi
nāt, ko antīkā kultūra atstājusi 
katras valsts kultūrā, vidē, cik 
tā bijusi un ir svarīga 

Šīgada martā kopā ar LU 
rektoru profesoru Ivaru Lāci 
man bija tas gods pārstāvēt 
Universitāti mūsu prezidentes 
valsts vizītē Grieķijā. Ir prieks, 
ka šinī delegācijā bija aicināti 
ari cilvēki, kuri saistīti ar 
Grieķijas kultūras un grieķu va
lodas izplatību Latvijā. Saņēmu 
ari personīgu pateicību no 
Grieķijas prezidenta Hellēnisti
kas centram un studentiem ti

ka pasniegtas vērtīgas vār
dnīcas ar Grieķijas prezidenta 
vizītkarti, kuras patlaban in
tensīvi lietojam. Grieķija īpaši 
atbalsta un atzīst tos, kas citās 
valstīs popularizē tās kultūru 
un valodu. 

Latviski parādījies pirmais 
jaungrieķu prozas tulkojums -
M. Kumandareja prozas darbs 
"Arfas brālība", to tulkojis 
mūsu absolvents Dens Dimiņš. 

Man ir liels prieks ari par to, 
ka Universitātē jau divu gadu 
garumā diezgan kupls pulciņš 
studentu izvēlas jaungrieķu va
lodas "C" kursu. Jaungrieķu va
loda nav tā vieglākā "C" kursa 
izvēle, tas pierāda ka interese 
ir - un runājam ne jau tikai par 
valodu vien. Prieks par to, ka 
šai grupai semestra vidū varēju 
piedāvāt gluži jaunas mācību 
grāmatas un audiokasetes, ko 
bija dāvinājis Atēnu Grieķijas 
kultūras centrs. 

Caur Ārlietu ministriju 
Grieķijas pusei esam izteikuši 
vēlmi par vieslektora aicināša
nu. Tas varētu būt speciālists 
Bizantijas laiku kultūrā, lite
ratūrā, valodā - šis vidusposms, 
ļoti bagāts un svarīgs Hellādas 
kultūrā, ir mūsu pašu p a 
sniedzēju vēl neaptverts un 
nepētīts. Svarīgi jau, ka Bizanti
jas laiki varētu būt interesanti 
ari plašākai Universitātes publi
kai, ne tikai hellēnistiem vien. 
Aktīvu līdzdalību šai jautājumā 
izrādījis Grieķijas vēstnieks 
Stokholmā N. I\uniniotis, ar ku
ra gādību allaž gūstam cita vei
da palīdzību un informāciju. 

Antīkās dzejas svētki bija ga
da kulminācijas pasākums. Tā 
norises laiku iecerējām bridi, 
kad beidzas veļu laiks, bet Ad
venta laiks vēl nav sācies. Gada 
spožums rodas no daudziem 
maziem stariņiem. Spožums ir 
tad, kad Antīkas dzejas svētkus 
svinam, kad var ēst garneles un 
ceptus kastaņus. Senie grieķi 
ari neko nepasāka ja nebija 
kārtīgs "Symposion" - kopīga 
ēdamā, dzeramā un vērtīgu sa

runu baudīšana Senā filozofis
kā doma jau tā ari veidojusies -
ēdot dzerot un sarunājoties, tā 
ir antīkā tradīcija 

- Kādi izveidojušies tuvā
kās sadarbības plāni ar 
Grieķiju? 

- Mūsu darbība Grieķijā ir la 
bi novērtēta. Grieķijas Kul
tūras rninistrija ir ari materiāli 
atbalstījusi Hellēnistikas centru 
un Latvijas filologu klasiku de
vumu, novērtējot līdzšinējo 
darbību (un, protams, cerot uz 
nākotnes plānu realizēšanu). 
Uz izdevniecību "Zinātne" šo
brīd virzās rakstu krājums, ku
ra pamatā pagājušā gada starp
tautiskās konferences "Hellēnu 
pasaule un mēs" materiāli. To 
publicēšanu atbalsta ari 
Grieķijas Kultūras ministrija 
Grieķijas Kultūras institūts 
mums šogad ziedojis vaja 
dzīgas grāmatas, videokasetes. 
Mūs arvien aprūpē ari Latvijas 
vēstniecība Grieķijā un Grie
ķijas vēstniecība Stokholmā. 

Viena no mūsu maģis
trantēm janvāri un februāri 
mācīsies Atēnās, tā būs lieliska 
iespēja tur pastrādāt izmanto
jot vietējo literatūru. Pētīju
miem viņa izvēlējusies tādu in
teresantu tēmu, kas tulkoju
mos līdz šim nav bijusi pilnībā 
atklāta - "Aristofāna komēdiju 
negatīvas nokrāsas leksika". 

- Vai antīkās pasaules 
vēsturē vēl palicis daudz kas 
neatklāts? 

- Daudz kas no antīkās pa 
saules apgūts vēl tikai daļēji, 
daudzas lietas celtas gaismā ti
kai XX gadsimta otrajā pusē, 
kad pilnveidojās ari tehniskās 
iespējas. Vēsturiskā aspektā ei
ropeiskā identitāte mums ne
maz nav jāmeklē, jo tā jau ir -
antīkajā pasaulē, senajā Hellā-
dā, Romā. Pamati ir ļoti dau
dzās jomās: valsts pārvaldē, ju
risprudencē, mākslā un arhi
tektūrā, literatūrā, ari "moder
najās" valodās; dažkārt studen
ti, to atklājot ir ārkārtīgi iz
brīnīti. 

Ja Romas kultūra bija izplatī
jusies līdz pat Britānijai, tad var 
tikai iedomāties, ka lielākā daļa 
Eiropas bija šīs kultūras ie
tekmē. 

- Kādi bija jūsu iespaidi, 
esot Grieķijā? 

- Grieķijā esmu bijusi vairāk
kār t Kādā no svētdienām de
vos uz Atēnu Akropoli, aizgāju 
uz Dionīsa Amfiteātri, apsēdos 
pašā augšējā rindā. Tās bija feb
ruāra beigas, kad apkārtējās 
pļavās jau sāka ziedēt mago
nes. Tur esot es nejutu, kā iet 
laiks. Raugoties lejā, iztēlojos, 
kā tur savulaik tika spēlētas 
traģēdijas. Tur ir aura un do
mas, kurās apstājas (varbūt 
atdzīvojas?) laiks. Man ari patīk 
vērot cik labi sadzīvo senā ar 
jauno, moderno Grieķiju. Tāpat 
Hellēnistikas centra pasāku
mos, lasījumos mēs šis pasau
les cenšanies "nesaraut", ska 
tām gan senos, gan mūsdienu 

tekstus, lūkojam meklēt 
hellēniskā dzīves skatījuma vie
notību. Ari paši grieķi tagad 
atzīst, ka nevajadzētu tik krasi 
atraut seno no mūsdienu 
Grieķijas. Protams, šajā senajā 
Grieķijas vēsturē bija posmi -
pagāniskā, kristīgā, jaunlaiku, 
mūsdienu Grieķija Katra no 
tām atšķiras ar kaut ko īpašu, 
piemēram, pagāniskajā Grie
ķijā simpātisks ir "plurālisms" -
tika atstāta izvēles iespēja Tur 
pastāvēja tāda skaista doma ka 
katram dievam ir savs vārds un 
varētu būt ari vārdā nenosauk
tais dievs, kuram ari varēja zie
dot to iedomājoties un tam ti
cot 

Neesmu sastapusi nevienu, 
kurš atgrieztos no Grieķijas un 
teiktu: "Man tur nepatika" Ta
jos cilvēkos ir kaut kas no 
antīkajiem grieķiem, kuriem bi
jis svēts viesmīlības likums -
nedrīkstēja atraidīt nevienu 
svešinieku, jo tas pašam varēja 
nākt par sliktu, dievi par to sodī
j a Grieķijā jūtama labvēlība 
pret svešiniekiem un, kas man 
liekas sevišķi interesanti - jo at
braucējs no tālākas zemes, jo 
lielāka par viņu interese. 

Kāds sengrieķu dzejnieks 
saka "Pavēro un iegaumē, 
kāds ritums ir cilvēka dzīvei..." 
Ir bridis, kad cilvēks ir viļņa 
augšā, un otrs, kad viņš ir lejā, 
bet par to nevajadzētu lieki uz
traukties - tas ir laika plūdums 
ar saviem cēlumiem un kritu
miem Tas nenozīmē, ka kritu
mam jāpadodas, bet ar to va 
jadzētu saprātīgi rēķināties un 
jo pilnvērtīgāk izmantot pacēlu
mu. 

- Kādi būtu Hellēnistikas 
centra un filologu klasiķu tā
lākie plāni? 

- Tuvāko gadu laikā v a 
jadzētu izveidot jaunu grieķu 
dzejas antoloģiju latviešu valo
da Sengrieķu dzeja bija Eiro
pas dzejas pirmsākumi, un 
mūslaiku grieķu dzejā ari ir 
daudz unikālu un pasaulslave
nu personību, vajadzētu salikt 
27 gadsimtu garumā grieķiski 
rakstītās dzejas "virsotnes'' vie
nā grāmatā. Domāju, ka nav n e 
kā labāka kā likt potenciāla 
jiem tulkotājiem latviskot šādu 
dzeju un mēģināt iejusties tālai-
ka dzejnieka "ādā". To ari darī
jām kopā ar studentiem "An
tīkās dzejas dienā", tādējādi 
"aktivizējot" senāko antoloģijai 
domāto slāni. 

No senākām iecerēm stei
dzami sākams darbs būtu jaun-
grieķu-latviešu vārdnīca 

Mēs neesam no tām no
zarēm, kas var diži pelnīt vai s a 
gaidīt milzīgu studentu skaitu. 
To ari nevajag. Antīkās kul
tūras (lasi: Eiropas vēsturiskās 
identitātes) studijas būtībā ir 
elitāra lieta tā ir kā "piešprice" 
nācijas intelektam, kultūrvidei. 
Taču pieaugošā interese par 
klasiskas filoloģijas speciālistu 
piedāvātajiem "C" daļas kur
siem un piekrišana Hellēnisti-

Sapfo - Laura Krīgere 

Hermejs - Mārtiņš Pomahs 

Orfejs - Ieva Bargā 

kas centra lasījumiem un citām 
aktivitātēm fiek domāt ka 
mūsu sabiedrībā, jaunākajā tās 
daļā, mūsu studentos interese 
par šīm vērtībām dzimst no jau
n a droši vien ar jaunām moti
vācijām, par kurām vislabāk 
jautāt viņiem pašiem. 

- Jūsu novēlējums nāka
majā gadā? 

- Kur vien iespējams, 
labvēlīga attieksme, nevis 
krunka pierē. Labvēlībā redzēt 
gan to, ko dari tu pats, gan to, 
ko dara citi. 

ANDA LASE 

* Dzīve ir īsa māksla ir 
mūžīga 
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- 4 
m e s pie viņiem 

Sokrātam uz Greifsvaldi sekojot 

Kopā ar vienu no Vācijas simboliem - lācīti. 
Vēlāk atklājās, ka to apgleznojuši tadziku iz
celsmes mākslinieki 

Pirms vairāk neko pusotra ga
da Latvijas Universitātes Filo
loģijas fakultātes vadība 
man piedāvāja vienu se
mestri studēt ārpus Latvijas -
Socrates/Erasmus studentu 
apmaiņas programmas ie
tvaros. Vienīgā vieta Vācijā, 
kur iespējams studēt baltu fi
loloģiju, ir Ernsta Morica 
Arndta universitāte Greifs-
valdē, tāpēc ar prieku iz
mantoju piedāvāto iespēju. 

Nesen atbraukušai pēc 
Greifsvaldē pavadītā stadiju se
mestra un atsākušai studēt LU, 
man itin bieži nākas atbildēt uz 
jautājumiem, kā ari pašai pa
kavēties atmiņās par vācu 
zemē piedzīvoto. 

Piedāvāju nelielu ieskatu Vā
cijas studentu dzīvē un ikdienā. 
Tas būs stāsts, kā jūtas ap
mainās programmu studenti, 
nolduvuši Ernsta Morica Arn
dta universitātē. 

Studijas sākas ar valodas 
rtTācBanos 

Tikko pēc ierašanās studiju 
pilsētiņā Greifsvaldē un daudzo 
formalitāšu nokārtošanas, kas 
vāciešiem ir ļoti raksturīga, sā
kās intensīvie vācu valodas kur-
•s». Katram Socrates / Erasmus 
programmas studentam pirms 
braukšanas uz Vāciju tika piedā
vāti ari valodu kursi. Ja students 
tos izvēlējās, viņam bija jābrauc 
divas nedēļas pirms oficiālā stu
diju semestra sākuma. Iespēju 
"uztrenēt" valodu intensīvajos 
kursos izmantoja lielākā daļa ār
zemju studentu. Tur mēs ne ti
kai mācījāmies, bet ari iepazinā
mies cits ar citu un pat sākām 
kalt plānus, uz kurām no Greifs-
valdei tuvākajām Vācijas pil
sētām kopā varētu aizbraukt 

Tā kā šie kursi bija paredzēti 
trīs līmeņos - iesācēju, vidējā un 
augstākajā, tad, lai zinātu, kurā 
līmenī katru studentu iedalīt 

mūsu pasniedzējas 
pirmajā tikšanās 
reizē lika rakstīt tes
tu. Ziņu par pirmo 
pārbaudījumu uz
ņēmām dažādi - bi
ja tādi, kas iepriek
šējā dienā sāka čak
li mācīties, citi stois
kā mierā noteica 
"Kā būs, tā būs la-
bL r Mēs, pāris lat
viešu meitenes, ti
kai pasmejamies, 
ka mūsu dēļ pa
sniedzējām būs jāiz
veido īpašs līmenis. 
Tik traki vēlāk ne
maz nebija. 

Kursus pārsvarā 
apmeklēja studenti 
no Austrumeiropas 
- Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Polijas, 
Čehijas, kā ari no 
Krievijas, taču mū
su vidū pirmajās no
darbībās iemaldījās 
pāris puišu no Spā
nijas. Dažādo tautī

bu nacionālās īpatnības varēja 
vērot jau pašā sākumā. Austru
meiropas studenti no pārējiem 
atšķīrās kā diena pret nakti. 
Mēs nodarbību laikā pārsvara 
bijām klusi un sākumā pat ne
daudz bailīgi, taču spāņi tai pašā 
laikā, juzdamies kā zivis ūdenī, 
izņēma no somas apelsīnus un, 
dalīdamies cits ar citu, ieturējās. 

Mūsu, austrumeiropiešu, 
vidū izcēlās kāds jurispruden
ces students Mihaels no Polijas. 
Miša, kā mēs viņu saucām, bija 
zinātkārs puisis, taču ar lielu 
vēlmi 'taisīt" jokus un būt uz
manības centrā. Nemaz ne-
mulsdams par to, ka vācu valo
da ir viņa vājā puse, Miša pa
sniedzējai reiz atzinās, ka nepro
tot vāciski nosaukt dažus apģēr
ba gabalus un ka viņam kā vīrie
tim esot nedaudz problemātiski 
atšķirt svārkus no kleitas. Citā 
reizē viņš jautāja, kā vāciski sauc 
to šefu, kas melnā mētelī strādā 
baznīcā, un to vietu, kurā dzīvo 
mirušie cilvēki... 

Miša bija mūsu grupiņas 
dvēsele. Starpbrīžos viņš pārē
jos studentus dažkārt mācīja kā
du vārdu pateikt poļu mēlē, bet 
nodarbību laikā pasniedzēja, ku
ra Mišu bija ievērojusi ātrāk ne
kā citus, samērā bieži ar jautāju
miem vērsās tieši pie viņa Mēs 
savukārt ar aizturētu elpu gaidī
jām, ko Miša savā jokainajā 
lauzītajā vācu valodā viņai at
bildēs. 

Ciemos pie Greifsvaldes 
baltu filologiem 

Lielā Ernsta Morica Arndta 
universitāte ir sadalīta daudzu 
zinātņu nozarēm atbilstošos in
stitūtos, kuri ir izkaisīti pa visu 
pilsētiņu. Viena no pirmajām pa
staigām pēc ierašanās Greifs
valdē bija sava institūta ēkas 
meklēšana vecpilsētas pusē, 
kur nākamo četru mēnešu ga
rumā vajadzēja studēt BaMsti-
kas institūtu atrast ir ļoti vien

kārši - tas atrodas pašā pil
sētiņas centrā, tieši blakus uni
versitātes centrālajai ēkai un di
vām skaistām baznīcām. Ir pat 
nedaudz romantiski sēdēt lekci
jās un klausīties šo dievnamu 
zvanu skaņās. 

Greifsvaldes baltu filologu 
loimiņi ir slāvu filologi - abi in
stitūti atrodas vienā ēkā. Man bi
ja neliels pārsteigums, uzzinot 
ka Ballistikas institūtam pieder 
tikai četras šīs ēkas telpas, bet 
pārējās ir slāvu rīcībā. Baltistu 
nodarbības notika vienā un tajā 
pašā auditorijā, ari studentu, ku
ri mācās latviešu valodu un lite
ratūrzinātni, skaits ir mazs. Vie
nā seminārā bijām trīs studenti, 
bet citā-jau četri. 

Liels, patīkams pārsteigums 
bija latviešu valodas pasnie
dzējas Dzēs Plaudes izveidotā 
tradīcija Vācu studentiem, kuri 
apgūst baltu valodas, bija iespēja 
katru otro otrdienas vakaru in
stitūtā skatīties latviešu mākslas 
filmas. Uz šiem filmu vakariem 
bijām aicināti ari mēs, latviešu 
studenti. Visi kopā dzērām tēju, 
mielojāmies ar saldumiem un 
skatījāmies filmas "Agrā rūsa", 
"VeDa kalpi", "Kapteiņa Enriko 
pulkstenis", "Baiga vasara", 
"Neparastie rīdzinieki" u. c. 
Mūsu uzdevums pirms filmas 
skatīšanās bija pastāstīt par laika 
posmu, kurā tā ir uzņemta kā 
ari komentēt pašu filmu. 

Ballistikas institūtā ari sa
draudzējos ar kādu vācu meite
ni Džesiku Korti, kura mācās 
latviešu valodu. Atklājušas, ka 
abas ne tikai studējam vienā in
stitūtā, bet ari dzīvojam vienā 
kopmītnē, sākām viena otru ap
ciemot Kā visiem filologiem ari 
mums bija viltību pilnas galvas. 
Reiz Džesika atnāca pie manis 
ar lūgumu palīdzēt sagatavot lat
viešu valodas mājasdarbu - uz
rakstīt recenziju par nesen 
redzētu filmu vai teātra izrādi. 
Tā kā abas nesen bijām redzēju
šas Bertolda Brehta lugu 
"Labais cilvēks no Sečuānas" 
Greifsvaldes muzikālajā teātri, 
uzrakstīt nebija grūti. Vienīgā 
nelaime bija tā, ka viņas pa
sniedzēja mūsu viltību atšifrēja 

Taisnības labad jāatzīstas, ka 
ari es izmantoju Džesikas pa
līdzību līdzīgiem mērķiem -
viņa koriģēja manus vācu valo
dā rakstītos referātus. Ari šajā 
gadījumā pasniedzēji nebija tik 
lētticīgi un kaut ko nojauta 

Mūsējie ir visur! 
Vienīgā saskarsme ar latvie

šu valodu, izņemot divus BaMs
tikas institūta seminārus, bija la
sot vecāku un draugu vēstules, 
kā ari retajos brīžos, kad satikā
mies ar pārējām apmaiņas pro
grammas studentēm no LU -
Ingu Lotišu un Annu Parfiono-
vu. Satikties iznāca aptuveni rei
zi nedēļā, jo viņas dzīvoja citās 
kopmītnēs un studēja atšķirīgus 
kursus. Ar lietuviešu, igauņu, 
poļu, čehu studentiem sarunājā
mies vāciski, bet ar krievu - tikai 
krieviski, jo viņu vācu valodas zi-
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nāšanas bija vājas, bez tam viņu 
vidū joprojām valda uzskats, ka 
krievu valoda ir tikpat svarīga kā 
vācu. 

Pavisam netālu no manas 
kopmītnes, uz ielas stūra atra
dās neliels kiosks ar milzīgu uz
rakstu "Uzkodas. Šašliks". To, 
ka pārdevēji tajā bija vīrs ar sie
vu, pamanīju jau agrāk, taču ne 
viens, ne otrs no viņiem neiz
skatījās pēc vācieša Pēc garas 
svētdienas pastaigas nākot atpa
kaļ uz kopmītnēm, man gribējās 
nopirkt kaut ko ēdamu. Tā kā 
svētdienās Vācijā gandrīz visi 
veikali ir slēgti, nekas cits neatli
ka kā iepirkties kioskā. Tiklīdz 
savā ne gkia perfektajā vācu va
lodā biju pateikusi, ko vēlos no
pirkt, man tika uzdots jautā
jums: "Jūs laikam neesat vācie
te?" Atbildēju, ka neesmu gan. 
Tad abi pārdevēji sāka mani iz
taujāt no kurienes nāku, un at
skanēja prieka pilns sauciens 
krievu valoda "Jūs esat mūsējā, 
no bijušās Padomju Savienības!" 
Izrādījās, ka abi šašliku kioska 
īpašnieki ir kazahi un Vācijā ie
ceļojuši no Krievijas. Kamēr sie
viete ar koši krāsotajām lūpām 
sagatavoja un uzsildīja ēdienu, 
man bija laiks parunāties ar 
viņas vīru. Viņš uzdeva jautāju
mus, uz kunem nevarēju at
bildēt, piemēram "Kāpēc vairs 
nav Padomju Savienības? Kāpēc 
nav tā kā agrāk, kad visās valstīs 
varēja runāt krieviski? Vai no 
Rīgas līdz Maltai ir tālu?" Tas vēl 
nebija nekas, taču pēc vina 
pēdējā jautājuma gandrīz palē
cos vārda tiešajā nozīmē. Viņš 
vaicāja 'Vai jūs gadījumā neesat 
musulmaniete?" Atguvusies no 
pārsteiguma atbildēju ar pret
jautājumu: "Vai es pēc tādas iz
skatos?" Vīrietis atbildēja ka 
gluži jau nu neizskatos gan, 
taču, ja man sakārotos musul
maņu ēdiena, tad pie viņiem šīs 
virtuves brīnumus varot no
pirkt Tas tā - zināšanai. 

Tā bija viena no manām pir
majām satikšanās reizēm ar 
mūsējiem, un atzīstos - tā nebija 
nepatīkama drīzāk uzjautrino
ša! 

Ik svētdienu - jaunos 
ceļojumos 

Socrates / Erasmus apmai
ņas programmas galvenais 

mērķis ir tuvāk iepazīstināt stu
dentus ar to valsti un cilvēkiem, 
kurā viņiem radusies iespēja 
studēt Nelielus izbraukumus 
rīkojām gandrīz katru nedēļas 
nogali. Parasti vilcienu un cita 
sabiedriskā transporta biļetes 
ir ļoti dārgas, be t ja brīvdienās 
ar vilcienu brauc piecu cilvēku 
grupa tad tās ir smieklīgi lētas. 
Mūsu pirmais ceļojums Liel
dienu laikā bija uz Lībeku, ap 
Jāņiem - uz Drēzdeni, taču vis
iecienītākais mērķis bija Ber
līne. 

Katra mēneša pirmajā svēt
dienā visus valsts muzejus var 
apmeklēt bez maksas. Abas ar 
Ingu pēc sirds patikas izstaigā
jām Pergamona muzeju un Ve
co Nacionālo galeriju Ber-linē. 
Pabijām arī kapos, kas atrodas 
galvaspilsētas centrā un kur ap
glabāti B. Brehts, H. Veigele, 
H. Manns, Fihte un Hēgelis. 

Taču viens no Berlīnē 
redzētajiem skatiem paliks at
miņā uz mūžu. Pašā pilsētas 
centra atrodas skaists parks, ko 
platības ziņā var salīdzināt ar 
mežu. Pievakare ejot tam cauri, 
redzējām, kā turki rīko viesī
bas. Tas nebūtu nekas īpašs, 
taču pārsteidza kas cits - visi 
vīrieši sēdēja un ieturējās, 
kamēr viņu sievas stāvēja pie 
grila un cepa gaļu. No malas tas 
izskatījās vareni! 

Mums abām ar Ingu 
Berlīnē bija īpaša vieta kur ga
tavojāmies fotografēties - pie 
K Marksa un E Engelsa monu
menta kas atrodas blakus sla
venajam Domam. Ingai, kā po
litikas zinātņu studentei, bija 
doma "iemūžināties" pie diža
jiem vīriem ar Komunistiskās 
partijas manifestu rokā, bet tas 
mums diemžēl neizdevās, jo 
Greifsvaldes universitātes bib
liotēkā šī grāmatiņa bija biblio
grāfisks retums. Nekas cits ne
atlika kā "iemūžināties" bez 
tās. 

Kā jau studenti, bez humora 
neiztikām nevienu brīdi. Daž
kārt vietā bija jautājums: "Kam 
mēs sekojam - Sokrātam vai 
Erasmam?" 
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iepazīsimies 

Skolas solā kopā ar dēlu 

Himalajos 

4 5. Ipp. 
Kads žurnālists uzdrošinā

jās pajautāt, kā es atļaujos pār
liecinoši pārstāvēt un zināt tik 
daudz tēmu. Bet šīs dažādās 
tēmas (ķermenis kā dvēseles 
spogulis, mati kā informācijas 
nesējs, pirts diena ar pēršanos) 
ir par dzīvi, kuru es dzīvoju, un 
par visu, ko runāju, tā ir mana 
ikdiena Katrai tēmai ļoti no
pietni gatavojos, kā atļaujos 
teikt - meditēju, tad meklēju 
materiālus bibliotēkā, pati rak
stu tekstus, apkopoju informā
ciju no visiem avotiem, kurus 
zinu. Man patīk, ka sabiedrība 
beidzot ir "pamodusies", jo tad, 
kad pirms 15 - 20 gadiem sāku 
izteikties, mani sauca par juku
šu vai jocīgu, Tāda esmu bijusi 

s a r u n a s divatā 

"vienmēr", bet tagad ir ari tādi 
cilvēki, kas mani pieņem tādu, 
kāda esmu, jo tas ir būtiski -
pieņemt cilvēkus tādus, kādi 
viņi ir, un pārveidot nevis p a 
sauli, bet mainīties pašiem. Es
mu pateicīga Gaidīju un s a 
gaidīju. Ceru, ka ari turpmāk 
būs tā. 

- Klāt Ziemassvētku un 
Jaungada laiks. Klāt steiga, 
meklējot dāvanas tuvajiem 
un mīļajiem, klāt domas par 
svētku svinēšanu un galda 
klāšanu. Kādi ir tavi Zie
massvētki, un kādus tos 
novēli "Universitātes Avī
zes" lasītājiem? 

- Man Ziemassvētki sākas 
jau pirmajā Adventā, kad eju uz 
baznīcu un dedzinu sveces. 

Atšķirībā no daudziem mūsu s a 
biedrībā man ir divas lietas, kas 
ļoti nepatīk, proti, es nepavadu 
laiku, skatoties televīzijas raidī
jumus vai seriālus un iepērko
ties. Ziemassvētki un Jaungads 
ir mūsu iekšējie svētki, es gaidu 
Jēzus dzimšanu, tie ir svētki ma
nai sirdij - skumīgi, bet svētīgi. 
Ziemassvētki man saistās ar gal
da klāšanas rituālu kā svētsvinī
gu, no senčiem mantotu 
darbību, tomēr Ziemassvētku 
ēdieni man kā veģetārietei nav 
pieņemami. Priecājos par citu 
prieku, par sava dēla Zie
massvētku cerībām un smaidu, 
par eglīti un rotājumiem Ne 
viss man ir pieņemams, tomēr 
cenšos iemācīties uztvert un 
pieņemt citu laimi 

Ja drūms ir prāts un gribas smiet 
Ir pienācis laiks, kad dienas ir 
tik īsas, bet naktis izpletušas 
savus varenos spārnus pāri 
zemei. Un vakari ir tik gari, ka 
atliek laiks, lai pārdomātu sa
vu dzīvi. Lai mēģinātu saprast, 
kas es esmu un ko vēlos sa
sniegt. Tāds skumīgs garastā
voklis brīžiem pārņem, neliels 
pesimisms un nostaļģijas pie
skaņa... Un Tu domā: "Kā lai 
tieku galā ar skumjām? Kā lai 
cīnos ar tumsu?" Tu gribi prie
cāties un izklaidēties. Tu 
meklē izeju. 

Iepriekšējā reizē ("UA" Nr. 
5) sākām sarunu par narkoti
kām un narkomāniem. Jūsu at
sauksmes liecina ka attieksme 
pret narkotiskajām vielām pār
svarā ir negatīva, kaut gan daži 
atzinās, ka savā "jaunības dullu

ma" ir pamēģinājuši t s. vieglās 
narkotikas jeb zālīti. 

Dīleru mērķauditorija -
jaunieši 

Tuvākajā laikā Rietumos var 
nokļūt gandrīz 400 tonnas heroī
na kas izskaidrojams ar rekord-
lielu ražu Afganistānas opija ma
goņu plantācijās. Tas nozīmē, ka 
narkotiku cenas samazināsies 
līdz pat 30% - īpaši lielajos narko
tiku tranzītpunktos, pie kuriem 
nu jau var pieskaitīt ari Latviju. 
Visstraujāk izplatās heroīna lie
tošana Pašreiz viena deva (des
mitā dala grama) maksā Ls 2,50 
-3,00. 

Narkotiku tirdzniecība kā 
ari tranzīts caur Latviju arvien 
pieaug. Daži avoti liecina ka 
Rīgas lidosta biež tiek izmantota 
kā tranzīta lidosta narkotiku 

kontrabandā. Izņemot lidostu 
un Rīgas pastu, citur uz robežas 
narkotikas nav atsavinātas. 

Lielākoties narkotiku kontra
banda saistīta ar organizētās no
ziedzības grupām, kas iesaistītas 
ari alkohola un cigarešu kontra
bandā. Latvijā narkotikas tiek iz
platītas vietējos tīklos. Neliela 
mēroga dīleri var darboties diez
gan brīvi, jo likums par neliela 
daudzuma narkotiku izplatīšanu 
neparedz ilgstošu sodu. 

Narkotiku tirgotāji mērķē uz 
jauniešiem kā potenciālajiem iz
platītājiem jaunatnes likuma 
vaļības dēļ. 

Atkarība - slimība -
noziegums. SODS 

Kriminālā atbildība sākas no 
14 gadu vecuma Kriminālli
kums nosaka ka narkotisko un 

psihotropo vielu neatļauta izga 
tavošana iegādāšanās, glabāša 
n a realizēšana u.c. neatļautas 
darbības ir noziedzīgs nodarī
jums, un paredzētais sods par 
šādām neatļautām darbībām ir 
brīvības atņemšana līdz pat 15 
gadiem. Nosakot sodu, tiesa 
ņem vērā izdarītā noziedzīgā 
nodarījuma raksturu un radīto 
kaitējumu, vainīgā personību, 
atbildību mīkstinošus un pastip
rinošus apstākļus. 

Ja Tu atrodi narkotikas vai 
vielas, kas varētu būt narkoti
kas, atstāj tās turpat un ziņo poli
cijai. Policijas anonīmais uzticī
bas tālrunis: 8000025. Rīgas 
Narkomānijas profilakses cen
tra uzticības tālrunis: 7037333. 

Novēlu Tev gaišus, baltus un 
piepildītus Ziemassvētkus un ar 
skaidru galvu sagaidīt ari jauno 

Visiem vēlu, lai izdodas rast 
saskaņu starp materiālajām un 
garīgajām vērtībām. Atcerie
ties, ka mums nekas nepieder 
un mēs nevienam nepiederam. 
Mācīsimies piedot un teikt pal
dies ne tikai par labo, bet ari 
par grūtībām un pārbaudīju
miem, jo caur tām mēs stipri
nāmies un augam. Ir ļoti svarī
gi nevainot citus, bet meklēt 
vainu sevī. Lai izdodas gaiši, 
svētīgi, patiesi un mīlestības 
apgaroti Ziemassvētki! 

Intervējis 
TĀLIVALDIS KRONBERGS 

gadu! Atceries, ka vislielākā 
vērtība esi Tu pats. Un lai Tavas 
prāta spējas palīdz Tev 
veiksmīgi pārvarēt sarežģītos 
sesijas labirintus! 

Ceru, ka tiksimies janvāri, 
kad atkal runāsim par dažādām 
tēmām, kas Tevi interesē. Jopro
jām vari man rakstīt - linda.kal-
nina@navigator.lv! 

Pateicos par sadarbību rak
sta tapšanā Rīgas Narkomāni
jas profilakses centram un tā bi
jušajam direktoram Jānim Straz
diņam. 

UNDA KALNIŅA 

lu bibliotēkā 

Latviešu grāmatas gan Latvija, gan trimda 
LU Bibliotēkas Reto grāmatu 
un rokrakstu nodaļas kārtējā 
izstāde veltīta darbiem par 
Latvijas literatūru un vēsturi, 
lielu daļu no izdevumiem vei
do apgāda "Zelta Ābele" 
grāmatas. 

Ekspozīcijas centra atrodas 
Valdas Marijas Suvcānes grā
mata "Lībiešu ciems, kura 
vairs nav". Tas ir tik tiešām 
lieldarbs, detalizēts, faktiem b a 
gāts stāstījums par Latvijas ot
ras pamattautas - līvu - likteni, 
kas izvērties vēl traģiskāks ne
kā latviešiem. Pēdējo triecienu 
līviem deva padomju okupāci
jas laiks, kad viņi tika padzīti no 
savām ierastajām dzīves vietām 
un viņiem bija liegts zvejot Kur
zemes piekrastē. Sīs represijas 
līvus galīgi sagrāva 

Latviešu un angļu valodā iz
nākusi grāmata "Sarežģīts gā
jums". Par tās vadmotīvu var 
kalpot Lerha Valensas vārdi: 
"Mēs esam uzvarējuši kauju, 
bet vai ari karu?". Tik tiešām, 
Latvijas, kā ari pārējo divu Balti
jas valstu sarežģītais gājums 
taču turpinās - ar visiem 
neizbēgamajiem kritumiem un 
kāpumiem. Kauja uzvarēta, 
taču, domājams, karš vēl jāuz
var. Viens no rakstu autoriem ir 
bijušais Latvijas ministru prezi
dents Andris Bērziņš. Viņš d a 
lās pārdomās par mūsu valsts 
attīstības gaitu savas vadības 
laikā Izdevumā ievietoti raksti 
par Latvijas Tautas frontes misi
ju, par šīs vistautas organizāci
jas lomu demokrātijas iedibinā
šanā. Savā skatījumā notiku

mus analizē Ivars Godmanis -
atjaunotās Latvijas pirmais mi
nistru prezidents. 

Divi no Atmodas laika 
aktīvistiem - Ilmārs Bišers 
(Latvija) un Edgars Savisārs 
(Igaunija) analizē neatkaribas 
izcīņas procesus, ļaujot apjaust 
kopīgo un atšķirīgo abās 
valstīs. 

Izstādē skatām daudz ār
zemēs izdotu latviešu grāmatu 
un periodiku. Redzam vienu no 
pēdējiem - 2001. gada sesto -
"Daugavas Vanagu Mēneš
raksta" numuru. Tā autoru 
klāsts patiesi spožs: Atis Skal-
bergs, Nikolajs Romanovskis, 
Vitauts Ļūdēns, Veronika 
Strēlerte, Skaidrīte Kaldupe... 

Ekspozīcijā iepazīstam vai
rākus apgāda "Zelta ābele" iz

devumus, kuri iznāca trimdā 
Stokholmā jau pēc Otrā pasau
les kara. Saņemts profesora 
Felsberga mazdēla Gunta 
Bērziņa dāvātais izdevums 
"Senie dzintara ceļi un Aus-
trumbaltijas ģeogrāfiskā at
klāšana", kura autors ir Ar
nolds Spekke. 

"Zelta Ābeles" izdevniecībā 
nākušas klajā vēl dažas Arnol
da Spekkes grāmatas: latvia 
and the Baltie problem", kā ari 
"Baltijas jūra senajās kartēs". 

īpaši skaists un iezīrnīgs ir 
E. Virzas "Straumēnu" mi-
niatūrformāta izdevums apgā
dā "Zelta Ābele" ar šīs izdev
niecības iecienītā mākslinieka 
Oskara Norisa zīmējumiem. 

Viens no Latvijas ievēroja 
mākajiem, diplomātiem Kārlis 

Zariņš ir grāmatas "Mēs 
būsim" autors. Viņa runu un 
rakstu kopojums izdots Mel
burnā 1987. gadā, lai apkopotu 
K Zariņa devumu. 

Viens no izcilākajiem latvie
šu vēsturniekiem Edgars 
Dunsdorfe par Latvijas vēsturi 
un latviešu sadzīvi stāsta grā
matā "Zīle" Savukārt darbu 
"Latvijas vēsture" Stokholmā 
izdevis Miķelis Goppers. 

Angļu valodā iznākusi grā
mata "Latvian literature", kuras 
autori ir Jānis Andrups un Vi
tauts Kalve. Šis darbs ir nepie
ciešams, lai ar mūsu grāmat-
niecibu iepazīstinātu ari citas 
tautas. 

VIJA APINĪTE 
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s p o r t s 

Abi kausi - Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultātei 

No 11. līdz 25. novembrim 
RPIVA sporta zālē par Kurze
mes rajona Studentu basketbo
la festivāla kausu cīnījās trīs sie
viešu un sešas vīriešu koman
das. Ari šogad ievērojami pā
rākas par pārējām spēlētājām 
bija Pedagoģijas un psiholoģi
jas fakultātes basketbolistes. 
Labākā mūsu komandā bija 
Kristīne Zuntnere. Spēlēja ari 
Baiba Pevko, Inese Bundule, 
Aija Skudriņa, Agneška Begin-
skaite, Dace Karaļuka, Dace 
Zazīte un Zane Veinberga 
Mūsu meitenes uzvarēja RPI-
VA ar 72:27 un LMA (RSU) ar 
103:39. Otro vietu ieguva RPI
VA, trešo - LMA (RSU). 

Vīriešu grupa pieteicas se
šas komandas, un cīņas bija ļoti 
sīvas un interesantas. Peda
goģijas un psiholoģijas fakultā
tes basketbolisti vispirms savā 
apakšgrupā uzvarēja RPIVA ot
ro komandu ar 83:67 un LSPA 
ar 76 : 66, tādējādi kvalificējo
ties finālam ar spēcīgo RTU ko
mandu. Šoreiz līdzīgā cīņā 
mums izdevās uzvarēt, atstājot 
RTU otrajā vietā. Trešajā vietā 
- LSPA ceturtajā - RPIVA I, 
piektajā - JA, un sestajā vietā -
RPIVAn. 

Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultātes komandā spēlēja 
Mārtiņš Vrņķelis, Gatis Make-
vics, Andris Stukāns, Mārtiņš 
Zvaigzne, Raimonds Freima-
nis, Agnis Kočāns, Reinis Zā-
bers, Lauris Kremers un Re
nārs Rupkus, kurš savā koman
dā bija labākais. Ļoti rezultatīvi 
finālā cīnījās un punktus guva 
Mārtiņš Zvaigzne. 

Spēles kā parasti stingri un 
prasmīgi tiesāja RPIVA studen
ti. Tā šogad abas Pedagoģijas 
un psiholoģijas fakultātes bas
ketbola komandas ieguva Rī
gas domes Sporta pārvaldes 
dāvātos Kurzemes rajona 
augstskolu kausus. Apsveicam! 

E. RUBENIS, 
Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultātes lektors 

Lielās balvas izcīņā 
Lielās balvas izcīņas sa

censības visos sporta veidos ir 
tautas sporta apritē, to galvenā 
devīze - spēlē visi, kuri vēlas un 
utas stipri. Ļoti svarīgi piedalī
ties ikvienam studentam, kurš 
prot šo spēli, jo tā var iegūt ie
skaites punktus savai fakultā
tei. Tiem, kam "C" daļā va
jadzīgi kedītpunkti, šīs bija gal
venās sacensības, kur bija jārā
da māka, kas apgūta kopš sep
tembra Vislielākais gandarī
jums bija par tiem, kuriem "C" 
daļas kredītpunkti nebija va
jadzīgi, bet kuri atnāca un 
spēlēja sava prieka pēc, gūdami 
ieskaites punktus savai fakultā
tei 

Šoreiz sacensībās piedalījās 
deviņu fakultāšu studenti. Sie
viešu konkurencē tika sa
sniegts sacīkšu dalībnieku re-

kordskaits - startēja 52 spēlētā
jas. Vīriešu turnīrā spēlēja 70 
dalībnieku, kaut gan vēl varēja 
ierasties 35 " C daļas studenti. 
Tad būtu sasniegts rekords. 

Sieviešu konkurencē pirmo 
reizi uzvarēja Fizikas un mate
mātikas fakultātes 1. kursa stu
dente M. Buņķe, atstājot aiz se
vis L Vītolu (Pedagoģijas un • 
psiholoģijas fak), kā ari Z. Ma
liņu (Ģeogrāfijas un Zemes zi
nātņu fak.). 

Vīriešu turnīrā pirmo reizi 
sacensību vēsturē uzvarēja M. 
Ķuda no Ekonomikas un vadī
bas fakultātes. Otrajā vietā -
vairākkārtējais šo sacensību 
godalgoto vietu ieguvējs G. 
Grīnbergs (maģistrs no Fizikas 
un matemātikas fak), bet tre
šais - Z. Zamockis (Ģeogrāfijas 
un Zemes zinātņu fak). 

Komandu konkurencē pir
mais sešinieks bija šāds: Eko
nomikas un vadības fakultāte -
68 punkti; Fizikas un matemāti
kas fakultāte - 51; Ģeogrāfijas 
un Zemes zinātņu fakultāte -
40; Juridiskā fakultāte - 33; Pe
dagoģijas un psiholoģijas fakul
tāte - 24. Sesto un septīto vietu 
daiļa Moderno valodu un Ķī
mijas fakultāte - abām 14 pun
kti. 

Jāatzīmē, ka LU Lielas bal
vas izcīņas sacensībās nedrīkst 
startēt veselības un sporta 
izglītības specialitātes studenti. 
Viņiem atļauts piedalīties LU 
kausu izcīņā, tādēļ šoreiz ne
startēja L lOīīrniņa I. Dkena S. 
Vasiļjevs un J. Osis. 

Pasākums izdevās 
Ekonomikas un vadības fa

kultātes atklāto galda tenisa sa
censību dubultspēlēs piedalījās 
14 sieviešu pāri un 24 vīriešu 
pāri. Tas ir labs rādītājs, jo dau
dzi, kuriem " C daļā ir nepiecie
šami laeriītpunkti, jau bija 
startējuši vismaz vienās sa
censībās. 

Bija atļauts piedalīties pā
rim, neskatoties uz to, kurā fa
kultātē abi spēlētāji mācās. Pro
tams, visvairāk dalībnieku bija 
no Ekonomikas un vadības fa
kultātes, jo "C" daļā ar šo spor
ta veidu nodarbojās 51 tās stu
dents. 

Sieviešu konkurencē par uz
varētājām kļuva 0 . Popova 
(Ekonomikas un vadības fak.) 
- D. Piliksere (Ģeogrāfijas un 
Zemes zinātņu fak); K Caune 
(Moderno valodu fak) - Z . Ma
liņa (Ģeogrāfijas un Zemes zi
nātņu fak); M. Smeltere (Juri
diskā fak) - O. Jeļesejeva (Pe
dagoģijas un psiholoģijas fak). 

Vīriešu konkurencē godal
goto vietu ieguvēji bija Z. Za
mockis - A Vanags (abi no 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fak); K Švarcs (Ekonomikas 
un vadības fak) - K Komarovs 
(Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fak); J. Tūzis (Ģeogrāfijas un 
Zemes zinātņu fak) - S. Veldze 
(Ķīmijas fak). 

Medaļu birums Rīgas čem
pionātā 

Vairāk godalgu nekā jebkad 

(3 

Sacensību galvenais tiesnesis 
Genādijs Kartuzovs apsveic Latvijas 
Universitātes sieviešu komandas 
līderi Intu Iļķenu 

pēdējos gados s A "Universitā
tes Sports" galda tenisisti 
izcīnīja Rīgas atklātajā čempio
nātā No 24 medaļām 13 -
mūsējiem, turklāt nestartējot 
diviem vadošajiem spēlētājiem 
- S. Vasiļjevam un G. Rūsim. 
Viņus veiksmīgi aizstāja citi, un 
tas priecē. 

Visinteresantākā un acij 
tikamākā spēle noritēja starp 
s A "US" sieviešu līderi 0 . Kar-
tuzovu un šīgada republikas 
čempioni I. Jozepsonl Šoreiz 
precīzāka bija O. Kartuzova 
kura uzvarēja ar 3 : 1 un kļuva 
par vairākkārtējo Rīgas čem
pioni vienspēlē. L Krūmiņa -
piektajā, bet I. Dkena - sestajā 
vietā. 

Ari vīriešu finālā mūsējie 
startēja veiksmīgi. Tikās J. Zl 
cānsunj . Isajevs. A r 3 : 1 uzva
ru guva J. Zicāns un ari kļuva 
par vairākkārtējo Rīgas čem
pionu vīriešu vienspēlē. Daudz 
medaļu ari dubultspēlēs. Prie
cē J. Zicāna un J. Apses izcīnītā 
pirmā vieta vīriešu dubultspēlē. 
Jānis Apse, galda tenisa vete
rāns no Tukuma jau vairāk ne
kā 13 gadus aizstāv sA "US" 
krāsas. Bronzas medaļa-J. Isa-
jevam pāri ar jauno O. Kartuzo-
vu no STSS (Specializētā Teni
sa sporta skola). 

Sieviešu dubultspēļu finālā 
par čempionēm kļuva mūsu 
sportistes - L Krūmiņa pāri ar 
rīdzinieci I. Jozepsoni, bet otra
jā vietā - 0 . Kartuzova un L 
Iļķena Jāatzīmē, ka spēle neno
tika, jo I. Dkena slimības dēļ ne
varēja piedalīties. 

Medaļas tika gūtas ari jauk
tajās dubultspēlēs, kur J. Osis 
un L Krūmiņa izcīnīja sudrabu, 
bet J. Zicāns un O. Kartuzova -
bronzu. 

LU Lielās balvas godalgoto vietu ieguvējas no kreisās: 
L Vītola - 2. vieta, M. Buņķe - 1. vieta, Z . Maliņa -
3. vieta 

t 

LU Lielās balvas uzvarētāji vīrieši no kreisas: G. Grīnbergs -
2. vieta, M. Kūda - 1 . vieta, Z . Zamockis - 3. vieta 

Divpadsmito reizi pēc kārtas 
- LU galda tenisisti! 

Jau par tradīciju kļuvis tas, 
ka vadošās republikas augst
skolas organizē un vada Latvi
jas Universiādi to populārajos 
sporta veidos. Dažās augstsko
lās šie sporta veidi mainās, bet 
Latvijas Universitāte jau kopš 
neatkarības pirmajiem gadiem 
ir atbildīga par galda tenisa sa
censībām, izņemot vienu reizi, 
kad tās notika Liepājā. Tomēr 
ari toreiz galvenais tiesnesis bi
ja no LU. 

Latvijas Universiāde skaitās 
galvenās studentu sacensības. 
]r liels gandarījums, ka tieši šeit 
startē labākie no labākajiem. 
Bieži dzird atrunas: "Man ir 
trauma" vai "Iegūšu traumu, jo 

slikts skrejceļš, un nevarēšu 
startēt augstāka ranga sa
censībās." Domāju, ka domāša
nas veids drīz mainīsies, šīs sa
censības tiešām būs galvenās 
un būs liels gods aizstāvēt sa
vas augstskolas krāsas. 

Latvijas XIII Universiādes 
sacensībās uzslavu nopelnīja 
LPA (Latvijas Policijas akadē
mija) students G. Endlers, 
kurš, juzdamies nevesels, atnā
ca un palīdzēja komandai 
izcīnīt augsto otro vietu. No tre
šās vietas šķīra tikai divi punkti. 
Dažās spēlēs viņš pat nepiedalī
jās, jo taupīja spēkus du
bultspēlei, kas izšķīra koman
das likteni. Ari finālmačā viņš 
nespēlēja jo rezultāts jau bija 
skaidrs. Gadās ari citādas lik
stas - VSI 2. kursa students J. 
Osis sajauca spēļu laikus un 
tāpēc šajās sacensībās nepie
dalījās. Mūsu "trio" vajadzēja 
cīnīties pret četriem, un to viņi 
ari paveica 

Divpadsmito reizi pēc kār
tas vīriešu komanda (S. Va
siļjevs, G. Grīnbergs un M. 
Ķuda) izcīna pirmo vietu, bet 
kopš 1981. gada - jau 19. reizi. 
Tas ir savdabīgs rekords starp 
citiem sporta veidiem augst
skolās. Jāatzīmē, ka vīriešu 
konkurencē šogad startēja ko
mandu rekordskaits -13. 

Vīriešu vienspēlēs par čem
pionu jau septīto reizi kļūst S. 
Vasiļjevs no VSI 1. kursa Uzsla
vu pelna Fizikas un matemāti
kas fakultātes maģistrs G. 
Grīnbergs, kurš tāda ranga sa
censībās pirmo reizi izcīna tre
šo vietu, savukārt M. Ķuda 
(Ekonomikas un vadības fak) 
palika piektajā vietā. 

Ari dubultpēlē vīrieši - S. Va
siļjevs un M. Ķuda - guva zelta 

medaļas. 
Startējot trijatā, mūsējie šo

gad uzvarēja visai pārliecinoši, 
izcīnot 149 punktus. Latvijas 
Policijas akadēmijai -122, Dau
gavpils universitātei - 120 pun
kti. 

Sievietes (L Krūmiņa - VSI, 
4. kurss, L Dkena - VSĻ 1. 
kurss un L Vītola - Pedagoģi
jas un psiholoģijas fak, 2. 
kurss) jau otro gadu pēc kārtas 
uzvar galvenajā komandu ie
skaitē, turklāt visai pārliecinoši 
- ar 49 punktiem. RTU ieguva 
47 punktus. Ari sieviešu konku
rencē šogad piedalījās rekord
skaits - 1 1 komandas. 

Individuāli I. Dkena izcīnīja 
otro, L Krūmiņa - ceturto, bet 
L Vītola - septīto vietu. 

Par čempionēm mūsu spor
tistes kļuva sieviešu du
bultspēlē, kur izšķirošajā spēlē 
L Iļķena - L Krūmiņa ar 2 : 0 
pārspēja S. Vilisteri un A Za
riņu no RTU. 

Noraudzīties sacensībās un 
tikties ar saviem kolēģiem bija 
atnācis LU Sporta centra direk
tors J. Melbārdis. Protams, 
mūsu sportisti viņu nepievīla 
jo bija labākie. 

Kopā apspriedām jautāju
mu, ka nākamgad vajadzētu 
lūgt LU direktoru A Peiču rast 
iespēju īstenot neiespējamo -
veikt remontu sporta zālē K 
Valdemāra ielā 48. Pēc šīgada 
elektrības remonta tāda mēro
ga sacensībām būtu vēlams ari 
cita veida remonts. Būsim pa
teicīgi, un sportisti sevi pie
rādīs. 

GENĀDUS KARTUZOVS, 
LU lektors, 

galda tenisa izlases treneris 

2002. gada 17. decembris - Universitātes Avīze Nr. 8 • 15 



horoskop i i r v ē r t s r e d z ē t 

Aitas vai Kazas gads 

Šajā zīmē dzimušie ir kais
līgi un jūtīgi, taču ne vienmēr 
spēj sasniegt kāroto, jo nereti ir 
ļoti bikli. Viņiem piemīt māksli
nieciska gaume, elegance un 
inteliģence. Mīl visu senatnīgo, 
atzīst vecākās paaudzes ideā
lus un paražas, ikvienu jaunu
mu uzņem ar neticību. Pie
sardzīgi, nekad nesteidzas, 
bieži vien pesimistiski no
skaņoti un saskata šķēršļus 
tur, kur to nemaz nav. Diezgan 
viegli prot sakrāt naudu, taču 
vairāk par visu viņiem va
jadzīgs stiprs mūža draugs. 
Vislabāk to atrast Zirga, Cūkas 
vai Zaķa gadā dzimušo vidū, 
bet nav ieteicams meklēt starp 
Peles, Vērša un Suņa zīmes ga
dā dzimušajiem. 

Kazas gads (1955., 1967., 
1979., 1991., 2003.) 

Var atļauties nedaudz kap
rīžu. Pulciniet ap sevi draugus. 
Politiskajā un finansiālajā jomā 
daudzas lietas un parādības var 
būt uz katastrofas sliekšņa. Bet 
glābiņš nāks laikā, un palēnām 
iestāsies līdzsvars, neskatoties 
uz saprāta un kompetences 
trūkumu, liktenis glaimos 
īpaši tām KAZĀM, kas dzi
mušas dienā, kad nelīst 

Žurka - viņa atkal rāpsies 
uz augšu un veiksmīgi. Var zie
dot sevi mākslai. 

Vērsis - slikts gads. Viņš 
būs nemierīgs un drūms. 

Tīģeris - lai dodas atkal pa
saules apceļojumā. Tā ir viņa 

vienīgā izredze. 
Kaķis - mazās KAZAS gada 

nepatikšanas viņa mieram 
nespēj kaitēt Viņš būs laimīgs. 

Pūķis - atpūtas gads. 
Viņam labāk patīk turēties 
tālāk no visas šīs kompeten
ces. 

Čūska - viņas saprāts ar 
grūtībām pārcieš šo neprātu. 
Viņa par to aizmirsis, klīstot pa 
prieka namiem 

Zirgs - viņš pretosies, un 
viss noritēs teicami. 

KAZA - viss ir lieliski! Ar 
viņu nodarbojas, viņa jūt ka 
viņai ir lemta brīnišķīga nākot
ne. Lai izmanto šo gadu! 

Pērtiķis - vērps intrigas, 
sēdēs divos krēslos un visai 
jauki uzdzīvos. 

Gailis - stāvoklis "Ieknie
biet man, es guļu" šķiet ne
pieņemams. Viņš sev izdomās 
daudz darba. 

Suns - viņš nonācis no uz
traukuma līdz izmisumam. 
Riskē palikt viens un beigt 
mūžu vientulībā, jo ir jau vecs. 

Cūka - pilna cerību. Viņai 
tas viss šķiet maznozīmīgi. Fi
nansu jomā viss labi, jūtu jomā 
iet uz labo pusi. 

"Ararats" 

Režisors: Atoms Egojans 
Lomās: Deivids Alpejs, 

Šarls Aznavūrs, Kristofers 
Plammers 

"Brēkšana bija dzirdama 
Ramā, raudu un vaimanu 
daudz; Raēle apraud savus 
bērnus un nav iepriecināma, jo 
viņu vairs nav." (Mt 2,18). 

Šie vārdi no Jaunās Derības 
ir trāpīgākie, kas nāk prātā, lai 
raksturotu iespaidu par filmu, 
kas savas emocionalitātes, sma
guma, patiesuma un skaudru
ma dēļ nav salīdzināma ne ar 
vienu no pēdējā laikā Latvijā iz
rādītajām Iespējams, ka tik drīz 
līdzīgu darbu skatīt nebūs 
iespējams. Filma "Ararats", ku
ra vēstī par 1915. -1917. gada ge
nocīdu pret ar-mēņu tautu, ir 
armēņu "Šindlera saraksts". 

Nav iespējams aprakstīt un 
izskaidrot genocīdu. Nav ie
spējams aprakstīt naidu, garī
gu aklumu un trulumu. Nav at
bildes, kāpēc skaistā radītājs 
un progresa veicinātājs cilvēks 
tikpat radoši ir vēlējies iznīci
nāt savus ciltsbrāļus. Saka, ka 
neesot labu vai sliktu nāciju, 
esot tikai labi vai slikti cilvēki. 
Diemžēl dažreiz tam ir grūti 

noticēt Vēl grūtāk ir šo neticī
bu pārvarēt 

Vai iespējama mierīga tautu 
līdzāspastāvēšana? Vai iespē
jams, ka čečeni mīlēs krievus 
un armēņi - turkus? Es patie
šām nezinu. Bet es zinu, ka, ne
zinot to, kas redzams filmā 
"Ararats", ir iespējams nonākt 
pie jauna ļaunuma. Lai ari šie 
vārdi ir piesātināti ar emoci
jām, tomēr pusotra miljona 
armēņu un seši miljoni ebreju 
genocīda upuru, kuru piemiņa 
ir mūsu pienākums, ir pelnīju
ši, lai cilvēki kaut reizi mācītos 
no citu kļūdām, ja ārprātu vis
pār ir iespējams saukt par 
kļūdu. 

"Ararats" nekādā gadījumā 
nav vakara izklaides filma jaut
rā kompānijā. Tajā atainotie no
tikumi, kas ir kā Kaina zīme 
cilvēces sejā, ir jāredz katram, 
kurš sevi un savu kinogaumi 
vērtē augstāk par popkorna 
tūtu un kokakolas pudeli 

Un "Raēle apraud savus 
bērnus un nav iepriecināma, jo 
viņu vairs nav". 

TĀLIVALDIS KRONBERGS 
sadarbībā ar kino "Rīga" urf. 

"Kinogaleriju" 
www. cinema-riga. lv 
www. klnogalerija. lv 

Studentu un Jaunatnes Ceļojumu Birojs 
uzsāk dalībnieku reģistrāciju 

2003 gada sezonai 
studentu vasaras darba programmai 

» P r o g r a m m 
• Pie mums 

labākās 
aviobiļetēm 

Iepazīsti pasauli ar ( Education ExcTrange 

Studentu un Jaunatnes Ceļojumu Birojs 
Lāčplēša ielā 29, tel. 7284818, 7281558, e-pasts:info@sjcb.lv 

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 
* LU studentiem, mācībspēkiem un 
darbiniekiem, uzrādot apliecību, 
joprojām cenu atlaides! 
* Klienta kartēm darbojas loterija, 
kurā visi laimē! 

WANTED! 
Pilna un nepilna laika studenti! 

Vasaras Darbs ASV 
WORK & TRAVEL A W W W . C E F . L V 
Programmas cena: 
US$ 625.-

H2B JOBS 
Programmas cena: 
US$ 1100.-
Darbs Florida! 

A R H I T E K T U I E L A 

1 - 3 0 7 
T E L ! 7 2 2 2 - 3 Ū 2 

7 2 2 2 - 3 0 3 

CULTURA!. EXCHANDE FOUNDATION 

DATORPAKALPQJUMI 
internets, e-pasts. word, excel, drukas darbi, 
skenēšana, cd ierakstīšana 
DATORTEHNIKAS TIRDZNIECĪBA 
datori, printeri un ha piederumi, 
datortehnikas remonts, datortīklu izveide 
KONFERENČU ZĀLES PAKALPOJUMI 
multimediju Iespējas, datorizētas darbavietas 

UZRAKSTI SAVU KUR 
PIE MUMS! 

" U n i v e r s i t ā t e s A v ī z e " 
(Iznāk katru otro otrdienu) 

Redaktore UZE BRINKMANE 
Tekstus rediģē IEVA ZEMELE 
Fotogrāfs TOMS GRĪNBERGS 
Tekstus ievada BRIGITA KERSTENA 
Datorsalikumu veido GUNTARS STEPĀNS 

Adrese: Raiņa burv. 19,136. telpa, Rīga, LV-1586 
(pastkastīte atrodas LU kancelejā) 
Tālruņi: 7034328,7034329; Fakss un aut atb. 7034330 
Elektroniskais pasts: hiua@lanet.lv 
Mājas lapa Intemetā: httpy/wwwJanetrv/~luua 
Reģistrācijas apliecība Nr. 535. 
Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz "UA" obligāta. 
Redakcijas viedoklis ne vienmēr sakrīt ar rakstu autoru viedokli. 
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