
J A U N U M I 

I Konference 
'ANTIQUITAS VIVA 

18. maijā Klasiskās filoloģijas studiju atjaunošanas LI 
desmitgades svinības iesākās ar konferenci ANTIQUI
TAS VIVA. 

Hellēnistikas centra vadītāja asociētā profesore Bze Rūm-
niece konferences ievadvārdos izteica cerību, ka antīkā pasau
le ir dzīva ne tikai tās pētniekiem, bet tādu to izjūt ari kolēģi ci
tās Latvijas augstskolās. 

Dekāne Janīna Kursīte klasisko filoloģiju Universitātē salī
dzināja ar rupjmaizi, kas dod dzīves garšas izjūtu. Kursītes kun
dze atgādināja, ka Grieķijas prezidenta vizītes laikā Latvijā tie
ši klasiskās filoloģijas pārstāvji parādīja, cik nozīmīgas ir klasis
kās vērtības šodien. 

Prorektors Juris Krūmiņš savā uzrunā atzīmēja, ka klasis
kās filoloģijas speciālisti var strādāt vairākās savstarpēji saistī
tās programmās. 

Trimdas dzejniece Astride Ivaska izteica prieku par plašo 
auditoriju, cilvēku interesi par klasisko filoloģiju. Dzejniece ari 
piebilda, ka tieši Horācijs būtiski ietekmējis viņas dzeju. 

Vēstures un filozofijas fakultātes docents Harijs Tumans no
lasīja lekciju "Antīkā Temīda mūsdienu kontekstā", sekoja kla
siskās filoloģijas speciālistes Daigas Lapānes lekcija "Daži as
pekti grieķu un latīņu īpašvārdu atveidē latviešu valodā: norma 
un ūzuss" un Daces Strelevicas "Latviski elementi Latvijas or
ganizāciju un uzņēmumu nosaukumos". Konferences 1. daļu 
noslēdza Dze Rūmniece ar lekciju "Gaiļi un dzintars" (par grie
ķu leksēmu semantiku un simboliku). 

ANDA LÄSE 

D O M Ā S I M K O P A 

Strasbūras Studentu harta 

mm 
Jauna auditorija -
Kanādas izpētei 

26. maijā Strasbūrā, Francijā, Eiropas Parlamenta 
ēkā satikās 626 Eiropas valstu studenti. Trīs dienu laikā 
viņi izstrādāja un pieņēma Eiropas Studentu hartu. Ar 
Eirofakultātes finansiālo atbalstu hartas darināšanā pie
dalījās ari astoņi Latvijas Universitātes studenti. 

Strasbūras hartas nozīme 
Hartas mērķis ir izveidot Eiropas studentiem vienotu izglī

tības telpu. Jau šodien angļi mācās Francijā, beļģi - Grieķijā un 
spāņi - Vācijā. Students, kurš gadu vai divus mācījies citā valstī, 
ir ikdienišķa un plaši izplatīta parādība Eiropas Savienībā. Stu
dentu brīvu kustību atbalsta ari augstskolas. Ārzemnieks 
augstskolā liecina par izglītības kvaEtāti - par daudzpusīgu un 
bagātīgu akadēmisko vidi. .Ari darba devēji, it īpaši starptautis
kās kompānijas, dod pnekšrami darbiniekiem, kuriem ir studi
ju pieredze a tā valstī, īsāk sākot -Eiropas Savienībā jau šobrīd 
pastāv vienota izglītības telpa. 

Kādēļ nepieciešama harta? 
Pirmkārt, harta paplašina vienoto izglītības telpu, iekļaujot 

visas Eiropas valstis, L i., visas valstis, kuras ietilpst Eiropas 
Padomē. 

I E P A Z Ī S I M I E S 

•LI) mūzikas nodaļas studenti 
• Dc 

#1 i LU muziKas noaaia 
I M I par mūziku un sevi 

No kreisos: M. Pažē - Kanādas Ārlietu ministrijas 
pārstāvis, P. MakKellars - Kanādas vēstnieks Latvijā, 
E. Ošinš - fakultātes Domes priekšsēdētājs, I. Kra
miņa - Moderno valodu fakultātes dekāne 

Maija vidū Moderno valodu fakultātē Kanādas vēstnieks 
Latvijā Viņa Ekselence Pīters MakKellars, piedaloties ari Ka
nādas valdības pārstāvim un atbildīgajam par Baltijas valstīm 
Marsjalam Pažē kungam, atklāja Kanādas auditoriju, kura ie
kārtota par Kanādas valdības līdzekļiem. Studenti varēs gūt pa
pildus informāciju par Kanādas literatūru, vēsturi, ģeogrāfiju, 
kā ari veikt pirmos zinātniskos pētījumus. 

Viesi no Somijas un Brēmenes 
- 2.lpp. 

Profesora Georga Lībermaņa 
pēdējā atklātā lekcija 

- 3.lpp. 

Profesoram Voldemāram 
Zelmenim - 90 

4.lpp. 

Rubrikā "Absolventi" - šoreiz 
komunikāciju zinātņu 
studenti - 6.lpp. 

Viss par stipendijām 
11.lpp. 

T U V O J A S J A N I 

Jāna diena, Jāna diena. 
Kā mēs tevi sagaidāmi? 
Pinam kroņus, cērtam zarus. 
Pušķojam laidariņus. 
Sienam sierus, cepam maizi, 
Darām saldu alutiņu. 

(Latv.t.dz.) 

15. lpp. • 

LU mantotajā īpašumā Līgatnes pagasta "Ratniekos" paras
ti pirms Jāņiem notiek talkas, jo darba tur netrūkst, bet pēc tam 
gaidāma lustīga līgošana. 

Informācija pa tālr. 6423706, jautāt Verneru Lediņa kungu. 

Par LU Fonda apsaimniekotajiem 
LU īpašumiem arī 8. un 9. lpp. 
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J A U N U M I 

Fstrasburas Studentu harta Viesis no Somijas arī LU 
• <4 i. ]pn bezmaksas medicīniskos pakalpoju- pēc savstarpējā zinātais- SomijasZ l . lpp . 

Otrkārt, Studentu bārta risi
na praktiskās problēmas, kas 
saistītas ar studijām citā valstī: 

• Harta aicina Eiropas valstis un 
augstskolas unificēt augstākās izglī
tības sistēmas. Studiju programmu 
atšķirības pat ES valstu iekšienē no
pietni apgrūtina brīvu studentu kus
tību. Ta, piemēram, bakalaura pro
gramma jurisprudencē Īrijā var būt 
trīs gadus gara, Anglijā - četrus, bet 
Vācija tādu jurisprudences bakalauru 
vispār nepazīst Atšķirību rezultātā 
var izrādīties neiespējami citā valstī 
iegūtās zināšanas izteikt "dzimtās" 
augstskolas kredītpunktu sistēmā. 

• Harta aicina valstis vienlīdzīgi 
apieties kā ar saviem, tā ari ar citu 
valstu studentiem. Valstis nereti pie
šķir stipendijas un piedāvā kredītus 
tikai "saviem" studentiem. Tāpat, 
atrodoties ārzemēs, studenti nevar 
saņemt sociālo aprūpi, piemēram, 

bezmaksas medicīniskos pakalpoju 
mus. 

• Harta aicina Eiropas institūcijas 
novērst finansiālās barjeras, kas 
traucē studentiem uzsākt mācības 
citā valsti, piedāvājot stipendijas un 
kredītus. 

Treškārt, harta skar politis
kus jautājumus. 

• Harta aicina studentus kļūt par 
eiropiešiem un veicināt Eiropas in
tegrāciju. 

Lai sasniegtu hartas mērķus, stu
denti uzņemas ari noteiktas saistī
bas, jo nevar taču vienkārši sēdēt un 
gaidīt, kad kāds cits pateiks, kas 
mums jādara. 

Hartas teksts pieejams internetā; 
http://www.jeunes-europeens.org/ 
forum/en/charter/contenu. htm 

ELIZABETE KRIVCOVA 
ANITA VAIVADE 

EDMUNDS BROKS 

LU prorektors, prof. I. Muižnieks un 
Somijas ZA prezidents, prof. P. Nētenens 
vizītes laikā apskatīja ari LU vēsturisko 
objektu - karceri 

Pēc LZA prezidenta akadēmiķa 
J.Stradiria ielūguma vizītē Rīgā iera
dās Somijas ZA prezidents profesors 
RISTO NĒTENENS (Nāatanen), 
Helsinku universitātes Psiholoģijas 
katedras Kognitīvās smadzeņu iz
pētes grupas vadītājs, lai pārrunātu 

pēc savstarpējā zinātnis
kās sadarbības līguma pa
rakstīšanas 1999. gada 
oktobri uzsākto sa
darbības projektu izpil
des gaitu un spriestu par 
tālākām sadarbības ie
spējām 

Viesi pieņēma ari LU 
prorektors, LZA īstenais 
loceklis profesors L 
Muižnieks. Sarunās Uni
versitātē piedalījās ari 
kopējo zinātnisko projek
tu vadītāji, profesors M. 
Kļaviņš, kura sadarbības 
partneri ir Tamperes uni
versitātes pētnieki par 
tēmu: "Somijas un Latvi

jas upju noteces un ūdeņu ķīmiskā 
sastāva Ugterrniņa izmaiņas" un Dr. 
A. Kabača, kuras sadarbības partneri 
ir Helsinku universitātes speciālisti 
par tēmu: "Baltu un somugru valo
das: kopīgā un atšķirīgā pētījumi". 
Profesors Nētenens apliecināja, ka 

Somijas ZA veicinās pozitīva lēmuma 
pieņemšanu par pirmā projekta fi
nansēšanu ari 2002.gadā, ko atbalsta 
Somijas ZA Vaisala fonds. 

Profesors Nētenens tikās ari ar sa
vas profesijas speciālistiem: profesori 
V Klusu, kura informēja viesi par to, 
kādi pētījumi tiek veikti Latvijā šajā 
jomā, Lsk. par pētījumiem galvas 
smadzeņu šūnu darbības izmaiņās no
vecošanās procesos, un LU pasnie
dzējām M. Raščevsku un S. Sebri. 

Sarunu rezultātā viesis ieinteresē
jās par šiem pētījumiem un uzaicināja 
Latvijas zinātnieces rudenī uz Hel
sinku universitātes Psiholoģijas de
partamenta Kognitīvās smadzeņu 
izpētes centru, kuram ir piešķirts 
augstais Somijas ekselences centra 
statuss. 

LZA prezidenta akadēmiķa J. Strā
dina aicināts, profesors Nētenens tei
ca apsveikuma runu LZA sēdē, kas 
bija veltīta aktuālai tēmai: "Pārtikas 
drošība: problēmas Eiropai un Latvi
jai". 

¡TAKA - atgriešanās Sākotnē Brēmenes dienas Universitātē 

No kreisās: "¡TAKAS" atbildīgais redaktors O. Lāms 

18. maijā Klasiskās filoloģijas 
studiju atjaunošanas LU desmitga
des svinību ietvaros Filoloģijas fa
kultātē notika klasiskās filoloģijas 
gadugrāmatas "iTAKA" atvēršana. 
Krājumu veidojuši Latvijas Univer
sitātes klasiskie filologi un citi antī
kās pasaules pētnieki - dažādu pa-

Ekonomika, 
vēsture, 
metodoloģija 

Tāds la
konisks no
saukums ir 
nupat iznā
kušajai pro
fesora Jāņa 
Porieša mā
cību grāma
tai. Tā ir do
māta triju 
a u g s t ā k o 
mācībiestā-
žu - Latvijas Universitātes, Banku 
Augstskolas un Rēzeknes Augstsko
las ekonomikas sperialitāšu studen
tiem. Taču to ar interesi, domājams, 
izlasīs ari citu sabiedrisko zinātņu 
specialitāšu studenti, jo grāmatā ir at
spoguļots Latvijas neatkarības un 
pārejas uz tirgus ekonomiku sarežģī
tais process. Ievietots ari plašs meto
doloģisko un metodisko padomu 
klāsts visiem tiem, kuri raksta kursa, 
bakalaura, maģistra darbus vai pat 
doktora disertācijas. Autora profeso
ra Jāņa Porieša grāmatas teksta izkl
āsts ir ari diskusijas un turpmākus 
akadēmiskos, metodiskos un zināt
niskos pētījumus ierosinošs. Izde
vumu var iegādāties LU Ekonomikas 
un vadības fakultātē, Ārējo ekono
misko sakaru katedrā; tāk: 7034530. 

Grāmatas redaktors docents 
ARNOLDS VIESIS 

audžu un dažādu nozaru pārstāvji. 
To izdevis Klasiskās filoloģijas ka
tedras Heļlēnistikas centrs. 

"iTAKA" lasāmi gan pētnieciski 
raksti, gan antīko autoru (Ovidija, 
Marciāla, Teokrita, Ksenofonta) dar
bu tulkojumi. Ojārs Lāms, Ilze 
Rūmniece, Ināra Ķemere, Valda Ča

karē, Vita Paparinska - tie ir tikai 
dažu izdevuma veidotāju vārdi, bet 
viņu ir daudz vairāk. 

Gadugrāmatas ievadā lasām, ka 
Itaka ir maza sala Jonijas jūrā, vieta, 
no kuras, aizgājis Trojas karā, Ho
mēra eposa varonis, klejotājs un ka
rotājs Odisejs, vēlāk ilgi meklē ceļu 
atpakaļ. Viņa mājupceļš uz Itaku ie
guvis simbolisku nozīmi, un Itaka 
vēl joprojām ir viena no nozīmīgāka
jām kultūras valodas zīmēm Eiropas 
civilizācijas vēsturē. 

"Grāmatas veidotāju iecere ir, lai 
tā kļūtu par regulāru izdevumu, kur 
paust domas un rast atbalsi tiem, 
kas ir pārliecināti, ka atgriešanās pie 
saknēm un pirmavotiem padara cil
vēku aiz sargā taku un iemājotāku," 
ievadvārdos raksta 0. Lāms. 

Lai viss iecerētais izdodas un uz 
"iTAKU" ceļu atrod daudz rosīgu 
rakstītāju un ieinteresētu lasītāju! 

IEVA JASINSKA 

Brēmenes zemes Valsts 
padomniece kultūras 
jautājumos E. Motšmane 

K A I M I Ņ O S 

Brēmenes dienu ietvaros Brēme
nes universitāte sveica Rīgas pilsētu 
800 gadu jubilejā. Brēmenes univer
sitāte pateicās Latvijas Universitātei 
par veiksmīgo ilggadīgo sadarbību. 
25. maijā LU Mazajā aulā tika sniegts 
pārskats par universitāšu desmit ga
dus ilgo sadarbība Sanāksmi atklāja 
Brēmenes zemes Valsts padomniece 
kultūras jautājumos E. Motšmanes 
kundze (E. Motschmann). Piedalījās 
Vācijas Federatīvās Republikas 1. 
sekretārs E Jaraša kungs, Brēmenes 
universitātes prorektore starptautis
kās sadarbības jautājumos prot Dr S. 
Broke (S. Broeck), Ērika Harjes-Ba-
davi (Harjes-Badavri), prof. Dr. Lie-
berte (Liebert), LU rektors prof. L 
Lācis, asoc. prof. Rozenvalds, prof 
Šostaks, D. Āboliņa (Projektvadība), 
A. Širovs maģistrantūras students. 

IR IZNĀCIS JAUNAIS ŽURNĀLS ISatikšanas maija 
10. maijā, laikā, kad pļavas reibst R y u č ā n a T~~Z ^ 

Piedāvājam jums iepazīties ar Lat
vijas Nacionālās projektu vadīšanas 
asociācijas (LNPVA) izdevumu - žur
nālu , .Projektu vadīšana"! 

Jaunajā žurnālā varat lasīt par pro
jektu vadīšanas iespējām Rīgas 800 
gadu jubilejas sagatavošanā, par Eiro
pas Savienības PHARE programmas 
attīstību Latvijā, par lielu informācijas 
sistēmu projektu izstrādi, plašu infor
māciju par iespējām sertificēties Lat
vijā atbilstoši Starptautiskajām serti
fikācijas prasībām, par projektu kult
ūras radīšanu starptautiska organizā
cijā u. c. Žurnālā ietverti ari asoc 
prof Dr. oec. Ž. Dmetes topošās grā
matas par projektu vadīšanu frag
menti. Žurnālā ievietotajiem rak
stiem ir augsts profesionāls līmenis. 

Žurnālu var iegādāties LU grāma
tu galdos, Jāņa Rozes grāmatnīcās, 
Preses Apvienības kioskos un 
LNPVA (lētāk!). 

Tomēr ir 
iespēja iegūt 
ari kādu no 
ž u r n ā l i e m 
, .P ro jek tu 
v a d ī š a n a " 
par brīvu! 
Jums tikai 
jāatbild uz 
k o n k u r s a 
j a u t ā j u 
miem! 

1. Kas ir projekts? Kādas ir pro
jekta pazīmes? 

2. Kas ir projekta uzraudzības ko
miteja? 

3. Kādām "kvalitātēm" jāpiemīt 
projekta vadītājam? 

Atbildes sūtīt LU redakcijai 
Edz 11. jūnijam ar norādi - «Pro
jektu vadīšanas" konkursam. 

ZANE STRODE 

Rīkos studentu zinātnisko konkursu 
Lai veicinātu LU studentu zināt

niskā darba aktivitāti un sekmētu zi
nātnisko pētījumu integrāciju studiju 
procesā, 2001. gadā rīkos LU studen
tu zinātniskā darba konkursu. Kon
kursa balvu fonds no LU zinātniskās 
darbības attīstības līdzekļiem ir Ls 
2760 un tiks sadalīts: Bioloģijas fa
kultātei - Ls 150; Ekonomikas un va
dības fakultātei un LU VZPI - 450; Fi
loloģijas fakultātei - Ls 250; Fizikas 

un matemātikas fakultātei - 350; 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakul
tātei - 250; Juridiskajai fakultātei -
150; Ķīmijas fakultātei -150; Medicī
nas fakultātei - 60; Moderno valodu 
fakultātei - 150; Pedagoģijas un psi
holoģijas fakultātei un LU PPI - 300; 
Sociālo zinātņu fakultātei - 200; Teo
loģijas fakultātei - 100; Vēstures un 
filozofijas fakultātei - 200. 

10. maijā, laikā, kad pļavas reibst 
pieneņu dzeltenumā, Rēzeknes 
Augstskolā (RA) tika rīkota Piektā 
studentu zinātniski pētnieciskā kon
ference "Aktuālas izpētes problēmas 
mūsdienās". Tajā ar priekšlasīju
miem uzstājās gan paši RA jaunieši, 
gan viesi no Daugavpils Pedagoģis
kās universitātes un Liepājas Peda
goģijas akadēmijas. Laipni gaidīti bi
jām ari mēs, Latvijas Universitātes 
Filoloģijas fakultātes studenti. Pie
dalījāmies latviešu valodas un litera
tūras sekcijā, taču darbs ritēja ari ci
tās - pedagoģijas, matemātikas me
todikas, dabaszinību metodikas, tie
sību zinātņu un vēstures un kultūr
vēstures sekcijās. 

Pasākuma ietvaros notika ari RA 
studentu literārās avīzes "Dialogi 
Bēniņos" prezentācija. Izdevumu 
veidojušas pirmā kursa filoloģes un 
tajā lasāmi RA rakstošo studentu 
darbi - dzeja, proza, pašraksturoju-
mi, intervijas. Fotogrāfijas un rotaļīgi 
zīmējumi. "Ietērp vārdos savu pa
sauli!" aicina "Dialogi Bēniņos". 

Vakarā mazliet sagurušos, taču 
par paveikto gandarītos konferences 
dalībniekus iepriecināja RA grupas 
"Slieksnis" koncerts. Jautra ballīte 
ar dejām un konkursiem turpinājās 
līdz pat pirmajiem gaiļiem, kuru bal
sis iezvanīja kārtējās Latgaliešu poē
zijas dienas. Tajās savu pasauli daiļos 
vārdos tērpa ne tikai rēzeknieši, bet 
ari dzejnieki no citām Latvijas ma
lām - A. Rancāne, R Brūveris, 
J.Ramba, M. Salējs un daudzi citi. Ar 
jauku, mazai teātra izrādei līdzīgu 
dzejas kompozīciju pasaulē tika 
laists latgaliešu dzejnieka Juoza 

R y u č ā n a 
k r ā j u m s 
"Seikšaļte-
ņu nūstuo-
šonys". 

Viesojo
ties Rēzek
nē, pārstei
dza tas, cik 
t u r i e n e s 
augstskolas 
dzīve ir 
spraiga un interesanta, dažādiem pa
sākumiem bagāta. Par to jāpateicas 
ne tikai pašu studentu, bet ari mācīb
spēku radošajam garam un izdomai. 
Viņi visi ir kā viena draudzīga bišu 
saime, kas turas kopā gan studiju 
darba karstumā, gan priekos un at
pūtā. 

Tiem, kas vēl nav bijuši Rēzeknē 
un domā, ka tur nav nekā ko redzēt 
un dzirdēt, silti iesaku šo pilsētu ap
ciemot Ejot pa lapotņu zaļuma ie
skauto Atbrivošanas aleju, viegli at
radīsit augstskolu. Neaizmirstiet 
uzkāpt ari romantiskajā pilskalnā un 
paklejot pa vecpilsētas ieliņām Varu 
saderēt, jums negribēsies braukt 
projām. 

Nobeigumā kāda vārsma no 
"Dialogiem Bēniņos": 

Ja tagad man būtu 
pāris pieneņpūku, 
vienu dotu tev, 
lai ari tu kaut ko 
atstātu pasaulei... 
(Skaidrīte) 

Rēzeknē viesojusies -
IEVA JASINSKA 

http://www.jeunes-europeens.org/
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I Svarīga ir skolu bibliotēku attīstība Latvija 
Svinīga diena 18. maijā bija 

Bibuotēkzinātnes un informāci
jas zinātnes nodaļā. Kā pastāstīja 
nodaļas vadītāja asociētā profe
sore Baiba Sporāne: "Notika pro
jekta "Skolu bibliotēku un infor
mācijas pakalpojumu attīstība 
Latvijā" otrās kārtas noslēgums. 
Šī projekta iniciatore un vadītāja 
ir nodaļas docente, Bibliotēku 
darbinieku tālākizglītības centra 
direktore IVETA GUDAKOV-
SKA, un tā norisi finansiāli at
balstīja Ziemeļvalstu padome. 

Tika teikts liels paldies kolēģim 
Džeraldam Braunam no Kanādas -
informācijas pakalpojumu konsultan
tam skolu bibliotēkās, Starptautiskās 
skolu bibliotēku asociācijas goda 
priekšsēdētājam, par lielo darbu, ko 
viņš ir veicis Latvijā skolu bibliotēku 
attīstības jomā. Apsveicām viņu arī 
dzimšanas dienā, kā ari iepazīstinā
jām ar viņu LU vadību un kolēģus. 

Mūsu nodaļā bija svinīga pieņem
šana, kurā piedalījās LU mācību pro
rektors profesors J. Krūmiņš. Viņš 
bija dziļi ieinteresēts šajā projektā un 
tā turpmākajā attīstībā. Bija ari pār
stāve no Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultātes - profesore Dace Markus, 
jo mēs esam ieinteresēti sadarbības 
veidošanā ar pedagogiem Ļoti dau
dzi skolotāji strādā par bibliotekā
riem. Tādēļ viņiem ir nepieciešama 
ari bibliotekārā izglītība (jāiegūst zi
nāms kredītpunktu skaits), lai varētu 
uzskatīt ka skolu bibliotekāri tiek sa
gatavoti augstākajā akadēmiskajā un 
profesionālajā līmenī. Ari profesorei 

Dacei Markus šajā ziņā ir idejas, un 
turpmāk pedagogi un bibliotekāri ša
jā virzienā strādās kopā. 

Priecājamies, ka pasākumā pie
dalījās ari mūsu doktorandi Pētniecī
bas virziens par skolu bibliotēkām -
par zināšanām un prasmēm, kas ir 
nepieciešamas bērniem no 1. līdz 12. 
klasei, lai varētu startēt dzīvē, ma
nuprāt ir zinātniska granta vērts. 
Tādēļ rosinājām doktorandus, un do
māju, ka būs ari rezultāti 

Mūsu fakultātes vadību pārstāvē
ja dekānes vietnieks ārzemju sakaru 
jautājumos Valdis Muktupāvels. Sa
vukārt kolēģis Brauns stāstīja, kādi ir 
sasniegumi kopš pagājušā gada un 
kādu viņš redz progresu šajā jautāju
mā 

Projekts ir ļoti nozīmīgs. Tas ir 
svarīgs mūsu nodaļai jo mēs esam 
atbildīgi par visiem bibliotekāriem, 
ari par skolu. Tādēļ ar lielu ieinte
resētību piedalījāmies šajā pasāku
mā" 

Darbs ir interesants 
Tā atzīst projekta direktore Iveta 

Gudakovska. Viņa ir LU docente un 
Bibliotēku darbinieku tālākizglītības 
centra direktore. Viņa pastāstīja, ka 
darbs projektā turpinās jau trešo ga
du. 

- Šis posms ir beidzies, kāds 
būs tā turpinājums? 

- Tas būs atkarīgs no tā, vai laikā 
dabūsim finansējumu. Abus ie
priekšējos gadus bāzes finansējumu 
saņēmām no Ziemeļvalstu padomes. 
Līdzekļi bija tam, lai mūsu lektors 

Džeralds Brauns varētu atbraukt 
šurp no Kanādas un šeit uzturēties. 
Bija ari papildu finansējums, ko sedza 
pasākumu-semināru un diskusiju 
darbinieki. 

- Kādēļ sākāt šo darbu? 
- Zinot mūsu skolu situāciju, var 

secināt ka šis posms - skolu bibliotē
kas kopumā - manuprāt ir vājākais 
valsti Bēdīgākais, ka tas ir viens no 
struktūras elementiem, kuriem ir jā
nodrošina izglītība. Mans mērķis ir, 
lai skolu bibliotēkas Latvijā būtu 
izglītības centrā ar visiem no tām iz
rietošajiem pakalpojumiem. 

- Kādi ir šī projekta aspekti? 
- Viens no tiem ir tālākizglītības 

pasākumi-semināri, lekcijas. Katrā 
no Di. Brauna viesošanās reizēm 
Latvijā notiek apmācības konkrētai 
profesionāļu grupai Šogad tās bija 
skolu bibliotekāriem un to vadītā
jiem. Skolu bibliotekāru asociācijas 
biedriem notika seminārs par tēmu 
"Stratēģiskā plānošana". Bija disku
sija par to, ka dažādām institūcijām 
noteiktā reģionā jāstrādā vienoti, lai 
veidotu pedagogu un skolu bibliote
kāru atbalsta centrus. Tās ir mācību 
programmas. 

Svarīga lieta ir reālu skolu bib
liotēku apmeklēšana, konsultēšana 
un ieteikumu veidošana. Džeralds 
Brauns šajos gados brauc pēc noteik
tas programmas pa Latviju un sniedz 
rekomendācijas. Viņš ir bijis Liepājā, 
Daugavpilī, Jelgavā, Aizkrauklē, 
Līvānos, KrustpiE un, protams, Rīgā. 

Pateicoties šim projektam, izvei
dots pamatīgs mācību līdzekļu fonds. 

LU docente I. Gudakovska un Starptautiskās skolu bibliotēku 
asociācijas goda priekšsēdētājs Džeralds Brauns 

To mums dāvājis Dž. Brauns. Tas 
veido mācību bāzi mūsu studentiem 
- gan bakalaura, gan maģistra pro
grammu, gan ari doktorandiem, pie
ejams ari jebkuram profesionālim un 
ir unikāls. Nekur citur neviens tā ne-
komplektē mācību un metodisko li
teratūru skolu bibliotēkām. Mēs 
esam iecerējuši ne tikai brīvu pieeju 
šiem materiāliem, bet ari izveidot 
elektronisko datu bāzi, kura inteme-
tā būtu pieejama visiem interesen
tiem. 

- Kādu plānojat nākotni? 
- Sanāksmē, kura notika 18. mai

jā, bija iezīmētas domas, kā strādāt 
tālāk, jo katrs no šiem projektiem 
atšķiras ar to, ka mēs it kā ejam vie

nu pakāpi augstāk Ir jau nodibināti 
kontakti ar Izglītības un zinātnes mi
nistriju, kā tālāk sadarboties. Nāka
mā pakāpe būtu - veidot šos kontak
tus aizvien ciešākus. Ir doma rīkot 
kopīgu konferenci skolu direktoriem 
un ministrijas pārstāvjiem 

Katrs šī projekta posms vainago
jas ar ziņojumu, kas nav tikai kā 
atskaite, bet tiek izmantots ari kā 
mācību materiāls. Tā ieguvēji esam 
mēs visi - gan mācībspēki, gan stu
denti. Ticu, ka šis projekts turpinā
sies un daudz dos mūsu bibliotēku 
attīstībai. 

MĀRA SADOVSKA 

L U B I B L I O T Ē K A R E , K A 

Apzināt padarītā vērtību | Ekstāze - aizmirstā valoda 
l i t era tūras nmiekts intemetā 

Jau sākot ar 1972. gadu, LU 
Bibliotēkas Bibliogrāfijas nodaļa 
veido bibliogrāfijas dažādu noza
ru izciliem zinātniekiem. Pašam 
pirmajam to izdeva astronomam 
profesoram Kārlim Šteinam, bet 
nu jau šādu grāmatu sakrājies 
apmēram deviņi desmiti. 

Tās parasti veido profesoriem un 
zinātņu doktoriem. Jubileju reizēs 
kādreiz atkāpjamies no šī principa, 
stāsta Bibliogrāfijas nodaļas vadītāja 
Diāna Paukšēna. 

Bibliogrāfijas nodaļa veido mā
cībspēka publikāciju sarakstus, grā
matās ietilpst ari ziņas par autorap-
liecībām, disertācijām, tātad krājumi 
sniedz vispusīgu pārskatu par spe
ciālista veikumu. Ievadā - apcere 
par mācībspēku, kuru uzrakstījis 
kāds viņa kolēģis. Pievienots perso
nu rādītājs. Kārtojuma principi var 
būt dažādi, bet mūsu nodaļā, stāsta 
Paukšēnas kundze, izmanto hrono

loģisko principu. Šāda veida izdevu
mā var būt ari priekšmetu rādītājs. 

Profesora attieksme pret publi
kācijām, kuras tiek ietvertas rādītā
jā, mēdz būt dažāda. Ir tādi, kas stin
gri nošķir zinātniskās, laika pārbau
di izturējušās publikācijas no, viņup
rā t novecojušām vai pārlieku popu
lārzinātniskām. Lielākoties gan mā
cībspēki rādītājā grib redzētvisu sa
vu veikumu. Ir profesori, kas vākuši 
katru publicēto rakstu rindiņu, un ir 
tādi, kam tas bijis vienaldzīgi. Taču, 
kad sākas kopējais darbs, parasti ro
das liela ieinteresētība. Ja ar mūsu 
valstī publicētajiem materiāliem 
problēmu ir mazāk, tad daudz grū
tāk ar ārzemēs iespiesto. Bet īpaši 
pēdējos gados mūsu zinātnieki ārze
mēs publicējušies daudz. 

Bija laiks, kad svinēja krāšņas 
dzīves un darba jubilejas, tad izdeva 
ari rādītājus. Tagad svētku svinēša
na notiek klusinātāk, tomēr biblio
grāfijas konkrētā gada jubilāriem ga

tavo. Kādreiz - kam izdot un kam ne 
- saskaņoja ar zinātņu prorektoru, 
runāja ar fakultātes dekānu. Pēdējos 
gados visu nosaka finansu iespējas. 
Pērn, stāstīja Diāna Paukšēna, iznā
ca trīs grāmatas: mediķim Alfrēdam 
Miltiņam, juristam un politiķim Ju
rim Bojārarn, ģeogrāfam Igoram Da-
nilānam. Finansiālo problēmu dēļ 
vairāki rādītāji ir sagatavoti, taču 
nav izdoti. Tieši naudas grūtību dēļ 
nevar prognozēt, cik daudz rādītāju 
sekmēsies izdot šogad. 

Biobibliogrāfisko rādītāju veido
šana ir visnotaļ "piņķerīga", jo jāat
bild par katru burtu. Rādītājus pēdē
jā laikā veidojušas Gita Treide, Aija 
Raciborska un Inese Reskāja, bet iz
devumu redaktore ir nodaļas vadītā
ja Diāna Paukšēna 

No kurienes tiek ņemti dati? Iz
veidota mācībspēku publikāciju kar
totēka, jau piecus gadus pastāv 
elektroniskā datu bāze. Liels laiks 
paiet, skatot cauri Preses hronikas. 

Par Rīgu un izciliem rīdziniekiem 
Tuvojoties Rīgas jubilejai, kla

jā nākusi gadagrāmata "Rīga -
800". Rīgas vēsturei veltīts ari 
Jāņa Krastiņa darbs "Rīgas 
Rātslaukums. Pagātne. Tagad
ne. Nākotne". Tā ir krāšņi ilus
trēta populārzinātniska apcere. 

Pārējās grāmatas veltītas dažā
diem mūsu valsts vēstures perio
diem. Pazīstamais vēsturnieks, Cē
su muzeja zinātniskais līdzstrād
nieks Tālis Pumpuriņš ir grāma
tas "Sarkanbaltsarkanās Latvi
jas karoga krāsas" autors. Kā zi
nāms, tieši Cēsu apkaimē dzima 
sarkanbaltsarkanais karogs, vēlāk 
kļūdams par visas mūsu valsts sim
bolu. 

J. Lismanis darbu "Kauju un 

kritušo karavīru piemiņai" veltī
jis brīvības cīņu laikmetam, tā varo
ņiem 

Viena no pretrunīgām, bet spilg
tām personībām mūsu vēstrrē ir 
Ādolfs Šilde - Latvijas patriots un 
mūsu valsts neatkarības un latvis
kas Latvijas aizstāvis. Ekspozīcijā 
redzam viņa darbu "Latvijas 
valsts problēmas". 

Zemgales novads ir mūsu valsts 
prezidentu šūpulis, un par viņiem -
pirmskara Latvijas prezidentiem -
stāsta grāmata "Četri diži zemga
lieši". 

Par Masļenku traģēdiju - staļi-
niskās Padomju Savienības uzbru
kumu Latvijas robežpostenim, kuru 
tā izmantoja par ieganstu mūsu 

valsts okupācijas uzsākšanai, - uz
rakstīts pamatīgs pētījums "Mas
ļenku traģēdija - Latvijas traģē
dija". Nav nejaušība, ka turpat bla
kus izstādē redzam grāmatu "Rep
resijas Latvijas laukos 1944. -
1949." Te, protams, stāstīts par lie
lajām 1949. gada deportācijām, no 
kurām latviešu zemniecība nav atjē
gusies vēl tagad, taču represijas no
tika ari citos gados. 

Sabiedriskā un politiskā darbi
nieka Fēliksa Cielēna darbs trīs 
grāmatās "Laikmetu maiņā. At
miņas un atziņas" Bibliotēkā un 
nu ari izstādē nonācis ar autora mei
tas clāvinājurna ierakstu. 

Materiālus sagatavoja VUA APINĪTE 

Literatūras projekts intemetā 
"Iesākumā bija vārds". . . nāk prā
tā, klausoties MĀRCĪ GASĪINĀ. 
Uz viņa vizītkartes - Pmfcssor of 
Homo fosanus. Mārcis ir jauns, at
raktīvs, neparasts cilvēks. In
temetā iesācis veidot iespaidīga 
apjoma literāru projektu, kāds 
līdz šim vēl nav bijis. Varbūt tu 
steidzies un nepamani cik košs ir 
pilnmēness šonakt.. . Mārcis ir 
tas, kurš tev par to atgādina. 

Par projektu intemetā stāsta au
tors: "Iesākumā datorā biju izveidojis 
savu lapu literatūrai, vēlāk "iegāju" 
tādā azartā, ka nevarēju vairs apstā
ties, - rakstīju un rakstīju. Projekts, 
bija iecerēts tikai savējiem, bet 
nokļuva plašākā apritē. 

Apkopojot autorus, ari ir vaja
dzīgs talants. Mana pieeja literatūras 
atlasē ir subjektīva, ekspresīva. Tā ir 
mana biogrāfija caur autoriem, jo 
viņos mani piesaista tas, kas ir manī. 
Atsevišķi šie autori ir tikai šķietami, 
darbojas kopīgi likumi kas viņus ap
vieno. Izvēlos autorus, kuri no 
mūsdienu viedokļa "darbojas" un ir 
dzīvi Ir gandarījums, ka šī dzīvā kla
sika ir tuva ari citiem, par to liecina la
pas apmeklētāju skaits. Kritērijs 
izvēlē reizēm nav pat tas, vai raks
tnieks ir pazīstams vai mazpazīstams. 
Protams, svarīgi, kā es to spēju pa
sniegt Iespējams, ka cil-vēks, izlasot 
fragmentu, ieintere-sēsies par auto
r a 

Kopš 1989. gada beigām Māk
slīgā intelekta laboratorija ari strādā 
ar tekstiem, literatūru, viņi gan vai
rāk strādā ar vecākiem autoriem, ar 
kuriem nav autortiesību problēma 
Iespējams, varētu ar viņiem sadarbo
ties, jo viņi ir organizācija, bet es 
esmu viens." 

'Īstā literatūra ir tā, kad tevī viss 
notrīs no izlasītā..." 

ANDA LASE 

Dators ar savām vizualitātes ie
spējām ļauj īstenot ideju par lirikas 
dārzu. Pasaules Lirikas izlase jebšu 
ari citā vārdā dēvēta - Sumeru dārzs -
nav nejauša montāža, uz ātru roku iz
veidota kolāža vai saraustīta darbu at
lase, kā tas raksturīgs mākslas pasau
lei postmodernisma ērā. Dārzā valda 
pustoņu un pasteļkrāsu valstība, kurā 
ieiet drīkstētu tikai tas, kas nes sevī 
iekšēju klusumu, kurš neko negaida 
un necer saņemt Mans lasītājs, kā es 
cera, šeit varēs atrast atmosfēru piln
īgai katarsei, noārdot ierastās prāta 
konstrukcijas. Šeit esmu apvienojis 
vairāk nekā 75 autoru tekstu frag
mentus un arīdzan pilnus daiļdarbus 
trijās valodās (vairāk nekā 1200 A4 la
pas elektroniskā formātā) no visiem 
kontinentiem, ar autoru portretiem, 
izstrādātiem zīmuļa tehnikā, to skaitā 
ari vairāk nekā 15 latviešu, sākot ar 
antīko Grieķiju un beidzot ar franču 
eksistendālisma skola 

Daiļdarbu (un citu tekstuālu mani
festāciju) izvēlē galvenais bija to svai
gums no mūsdienu skatījuma, nevis 
jebkāda grupēšana pa teritoriālajām 
robežām vai hronoloģiskā secībā 

Pašreizējā adrese: 
http://babylon.ok.lv/darzs/darzs.ht 

m (Mārcis Gasūns, sastādīja 2001, 
Mob.: 9414435; E-pasts: theblind-
fool@hotmail.com 

http://babylon.ok.lv/darzs/darzs.ht
mailto:fool@hotmail.com
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A B S O L V E N T I 

| Saikne starp žurnālistu un lasītāju 

LU Sociālo zinātņu fakultātes 
Komunikācijas studiju bakalau
ra programmas 4. kursa studen
ta Gusta Kikusta bakalaura dar
ba tēma - "Komunikatīvais kon
trakts starp žurnālistu un lasītā
ju. Žanra problemātika pēcpa-
domju žurnālistikā 1990. - 2001. 
g." GUSTS KIKUSTS ir ari 
"LNT Brokastu" ziņu redaktors. 

- Kā notika izvēle par labu 
žurnālistikai? 

- Tas bija pirms četriem gadiem, 
kad žurnālistika kā modes kliedziens 
vēl nebija sācis vibrēt gaisā. Manā 
gadījumā izvēle bija vairāk individuā
la un saistīta ar darbošanos jau sko
las laikā - Rīgas 6 4 . vidusskolas ra
dio izveidošanu. Tajā mēs darbojā
mies ne tikai muzikālajā jomā, bija 
arī dažādi ētera šovi. Pirms tam vēl 

ar draugiem bijām radījuši skolas 
avīzi "EKSAKTEV". Nolēmu ari tā
lāk turpināt žurnālistikas tēmu, kas 
šķita gana interesanta. 

- Vai radiožumālistika no pre
ses žurnālistikas būtiski atšķi
ras? 

- Televīzija un radio varētu būt lī
dzīgi no uztveres viedokļa, lineārā 
teksta rakstīšanas principa, rediģē
šanas principa. Tomēr atšķirības pa
stāv. Atšķiras, piemēram, atlases 
kritēriji - radio dominē operativitāte, 
televīzijā tā varētu būt operatīvāka, 
bet tur prioritārs ir vizuāli intere
sants materiāls. 

- Vai žurnālistam vajadzētu 
būt atraktīvam? 

- Domāju, ka jā, jo tas ir darbs ar 
publiku. Avīžu žurnālists, protams, 
varētu ari tāds nebūt Tomēr mediju 
realitātes veidotājam tas varētu būt 
svarīgi - cik labi viņš spēs saprasties 
ar publiku, informācijas avotu, no tā 
atkarīga veiksmīgāka komunikācija. 
Atraktivitāte noteikti varētu būt vie
na no sekmīgu darbību veicinošām, 
profesionālo darbību sekmējošām 
īpašībām. 

- Kā jūs komentētu sava dar
ba nosaukumu? 

- Nosaukumā parādās vārds 
"žanrs", un komunikatīvais kon
trakts ir žanra funkcionālās lomas 
apzīmējums. Pēc būtības mēs te sa
skaramies ar tēmu, par kuru ikdienā 
ne tik bieži domājam - realitātes 
konstruēšanu, kas notiek medijos, ar 
to, kādā veidā žurnālists, aprakstot 

pasauli, ietekmē to, ko lasītājs, klau
sītājs vai skatītājs dekodē un saprot 
Medijiem informācijas pastarpināša-
nas jomā ir būtiska nozīme. Svarīgi, 
kā informācija tiek pasniegta - vai 
sakarīgi, sistemātiski, ir viegli uztve
rama, atbilstoša tematikai izvēlētās 
formas ziņā, vai ari ir kādas pretru
nas. Šajā gadījumā žanrs nozīmē ne
rakstītu vienošanos, kā mēs izpro
tam un uztveram tekstu. Piemēram, 
rakstot komentējošu materiālu, žur
nālists to pasniedz nevis kā savu vie
dokli, bet vispārēju patiesību - tā arī 
ir viena aktuāla šī brīža žurnālistikas 
problēma. Šeit pamatā ari ir diskursa 
teorija, kādā veidā tiek konstruēta 
valoda (valodā tiek konstruēta reali
tāte), kas pieļauj vai nepieļauj tekstā 
ietverto dialoga iespēju auditorijai ar 
mediju. Sagaidot konkrētas versijas 
izvirzīšanu un pamatošanu, lasītājs 
pieļauj iespēju, ka viņam būtu tiesī
bas rakstītājam nepiekrist Ja teksti 
neatbilst tai organizācijas formai, ko 
lasītājs ir it kā ieprogrammēts sagai
dīt, tad reizēm sajukums un nevien
līdzība, kas valda valodā, pārnāk uz 
sociālo sfēru. Proti, dialoga neiespē
jamība subjektīvajā žanrā atspoguļo
jas realitātē tādā veidā, ka lasītājs 
tiek atstumts malā no publiskās dis
kusijas. 

- Vai žurnālistikā tiek mācītas 
tehniskās nianses, kā pareizi vei
dot tekstu? 

- Pastāv runātāja un lasītāja impli-
kācija tekstā, t i., kā tekstā tiek ieko
dēta tā autora identitāte un kā tekstā 

sevi spēj saskatīt lasītājs. Tās ir ko-
munikaūvā līmeņa diskursa problē
mas, kas garāmejot tiek skartas. Šā
dā teorētiskā līmenī tas tiek mācīts 
studiju pēdējos gadosTomēr tā ir sa
mērā jauna zinātne - mediju tekstu 
kā diskursu pētniecība sākusies tikai 
80. gados. Protams, pastāv stila jau
tājums, tehniska izkārtojuma nian
ses, piemēram, secība, faktu svarī
gums, precizitāte. Šis aspekts, pro
tams, tiek mācīts. 

- Vai mūsdienās saikne starp 
žurnālistiku un lasītāju ir pietie
kami cieša? 

- Šim jautājumam ir vairāki as
pekti. Lietotāja interešu un pilsoņa 
patieso vajadzību sabalansēšana me
diju piedāvājumā ir viens jautājums. 
Protams, ir realitāte, ko redz un ap
raksta žurnālists, un ir lasītājs, ku
ram ir sava pieredze tajā jomā, par ko 
viņš lasa. Skaidrs, ka informācija lai
ka gaitā transformējas un transfor
mācijas galaprodukts ne vienmēr ir 
paredzams... Atgriezeniskā saite, 
iespējams, tomēr būtu nepieciešama 
vairāk 

- Kāda veida žurnālistika jūs 
pašu vairāk interesē? 

- Pēdējā laikā man tuvāka ir māk
slinieciskā tendence - ar videoattē-
lu, ar televīzijas žurnālistiku saistītās 
tēmas, ari no operatora viedokļa. 
Joprojām interesē raciiožurnālistika. 

- Vai žurnālistiku vispār var 
iemācīties? 

- Līdz kaut kādam līmenim iemā
cīties var visu, jautājums ir par tāle

jošiem mērķiem - vai cilvēks būs 
nacionāla mēroga viedokļa līderis, 
vai viņš būs gan zinošs, gan kompe
tents, gan atraktīvs. 

- Kādi ir jūsu ieguvumi studiju 
laikā? 

- Ieguvumus varētu dalīt vairākās 
kategorijās. Klasiski - akadēmiskie, 
teorētiskie, sociālie, emocionāli ret
rospektīvie... Galvenais ir draugi, 
kas iegūti; par to zināmā mērā var 
pateikties grupas projektiem. Māco
ties komunikāciju, mēs paši esam 
sakomunikēj ušies... 

- Kāds šķita studiju līmenis? 
- Runa vairāk ir par studiju proce

sa organizāciju kopumā. Katra mācī
bu sasnieguma pamatā vienmēr ir 
bijis paša veiktais darbs, motivācija, 
vēlēšanās. Ja nav ieinteresētības, 
studiju gadi tiek "nomocīti". Neno
liedzami, tehniskā bāze ir svarīga. 

- Vai redzat savu nākotni spe
cialitātē? 

- Pieļauju, ka jā. Komunikatīvais 
lauks ir ļoti plašs, tas attiecas gan uz 
klasisko žurnālistiku, gan uz moder
najām jomām - reklāmu, sabiedris
kajām attiecībām. Kino ari ir ko
munikatīvā joma - kā aprēķināt ska
tītāju reakciju, kā notiek semiotisku 
tēlu radīšana. Tas, protams, nenozī
mē, ka ar savām komunikatīvajām 
zināšanām uzreiz varu strādāt ģeo
grāfijā... 

K o m u n i k ā c i j a s z i n ā š a n u u n 
intereses par vidi a p v i e n o j u m s 

LU Sociālo zinātņu fakultātes 
Komunikācijas studiju bakalau
ra programmas 4. kursa studen
ta ANDRA GRĪNBERGA baka
laura darba tēma - "Latvijas da
bas objekti tūrisma presē kā vi
des realitātes atspoguļojums," 
darba vadītājs A. Eglītis. 

- Vai izvēle studēt komunikā
cijas bija likumsakarīga? 

-Jā. Pirms tam daudzus gadus bi
ju nostrādājis dažādos medijos, pār
svarā laikrakstos un žurnālos. No 
1992. gada ar pārtraukumiem esmu 
strādājis tieši presē, tātad žurnālisti
ka bija loģisks turpinājums. 

- Vai tūrisma žurnālistika Lat
vijā pastāvēja ari padomju ga
dos? 

- Toreiz tās Latvijā vispār nebija. 
Nav neviena izdevuma, ko varētu 
nosaukt par tūrisma presi. Bija tikai 
izdevumi krievu valodā, kuri par 
Latvijas dabas objektiem nerakstīja. 
60. gados gan diezgan populārs bija 
alpīnisms un kalnu tūrisms, bet tas 
bija orientēts uz padomju republiku 
kalniem. 50. gadu beigās un 60. gadu 
sākumā Latvijā bija tūrisma uzplau
kums, par to liecina daudzi labas kva
litātes tūrisma ceļveži, bet tādu tū
risma avīžu un žurnālu kā 30. gados 
vai šobrīd, nebija. 

- Vai tūrisma žurnālistika ta

gad Latvijā ir pietiekami augstā 
līmenī? 

- Varētu vēlēties, lai šis līmenis 
būtu labāks. Pēdējo desmit gadu lai
kā var runāt par diviem izdevumiem 
- avīzi "Tūrisma pasaule" un žurnā
lu "Ceļotprieks". Diemžēl Latvijā ir 
diezgan maza auditorija, kas intere
sējas par tūrismu, ari šiem izdevu
miem bijušas patstāvīgas grūtības ar 
iznākšanu finansiālu iemeslu dēļ, tā
pēc klibo ari saturiskā kvalitāte. 

- Kāda ir situācija ar tūrisma 
informāciju internetā? 

- Internetā tūrisma portāli Latvijā 
sākuši veidoties salīdzinoši nesen, 
par to nākotni vēl pāragri spriest To
mēr skaidrs, ka nākotne tiem ir 

- Kāda ir vides realitāte mūsu 
valstī pašlaik? 

- Vides realitāte dabas objektiem 
Latvijā šobrīd ir tik sarežģīta, kāda tā 
nav bijusi nekad Bdz šim. Viens ir 
tas, ka šie dabas objekti pastāv paši 
par sevi, otrs ir civilizācijas ietekme 
uz tiem. Padomju laiki objektiem 
daudzējādā ziņā bijuši ļoti labvēlīgi, 
jo tūrisms bija mazāk attīstīts un 
daudzas teritorijas bija slēgtas. Paš
reiz ir privatizācijas laiks un tas lielā 
mērā objektu ietekmē; gan negafivi, 
gan pozitīvi. Ir piemēri, kad ir pār
prasts privātīpašums un objekti tiek 
postīti, iežogoti, bet reizēm tie tiek 
sakopti un piedāvāti saprātīgam tū
rismam. 

- Kāpēc bija izvēle pētīt tieši 
vides jautājumus, kas ir attāli 
komunikāciju zinātnēm? 

- Kopš 1989. gada es nodarbojos 
ar dabas objektu pētniecību, un mani 
ieinteresēja tas, kuri tieši Latvijas 
dabas objekti ir aprakstīti pirms 70 
un vairāk gadiem, it īpaši Latvijas 
pirmās republikas laikā. Mani iein
teresēja, tieši kādi, cik lielā mērā un 
kādā veidā tie pieminēti, vai tie jau 
tolaik piedāvāti reklāmās, kādi bijuši 
to uzņēmumi. Būtisks ir salīdzinā
jums ar pašreizējo situāciju - kuras 
dabas objektu grupas tad un tagad ir 
visinteresantākās tūrisma izdevu

miem. 
- Vai situācija tad un tagad sa

krīt? 
- Daļēji jā, daļēji nē. Pārsteidzoši, 

ka sakrīt tādi objekti kā upes, ezeri. 
Tie vienmēr bijuši aktuāli tūrismam, 
tāpat kultūrvēsturiski objekti. Starp 
pēdējiem spilgtākais piemērs ir Lat
vijas pilskalni, kas vairāk gan ir vēs
tures pieminekļi, bet tajā pašā laikā 
ari dabas objekti kā kalni. Tie bijuši 
ļoti populāri tūrisma objekti Latvijas 
pirmās republikas laikā un ari paš
reiz tiem ir pievērsta būtiska uzma
nība 

- Daudzi objekti laika gaitā 
droši vien ir izzuduši... 

- Tā ir. Tas ari ir viens no vides re
alitātes apstākļiem. Mēs droši varam 
runāt par veseliem apvidiem, kas bi
juši kādreiz un nav vairs tagad. Spilg
tākais piemērs ir Daugavas ieleja no 
Pļaviņām līdz Aizkrauklei, kas bija 
viena no lielākajām Latvijas dabas 
bagātībām, ari nozīmīgs kultūrvēstu
risku vērtību rajons. 

- Vai jūsu darba tēma varētu 
ieinteresēt Vides ministriju? 

- Ieinteresēt varētu, bet kādā mē
rā... Nesen valdība apstiprināja 207 
dabas objektu aizsardzības statusu. 
Iniciatīva gan nebija no valdības pu
ses, bet no entuziastiem un ģeogrā
fiem. Apstiprināšanas process bija 
diezgan ilgstošs, bet sekmīgs. Pie
ņemts arī tūrisma likums, kas ir bū
tisks visai tūrisma nozarei. Kamēr li
kumdošana nav sakārtota, ir diezgan 
grūti strādāt tūrisma firmā, un tas 
galvenokārt attiecas arī uz tām fir
mām, kas darbojas starptautiskajā 
tūrisma arēnā. 

- Vai pirms darba rakstīšanas 
meklējāt līdzīga satura pētīju
mu? 

- Pirms darba viens no būtiskāka
jiem jautājumiem bija, kas ir darīts 
tūrisma pētniecībā Edz šim. Pēc il
giem meklējumiem atradu vienu 
diplomdarbu, kas bija veltīts tūrisma 
kompāniju sabiedrisko attiecību pētī
jumiem. Tas, protams, neattiecas uz 

tūrisma žurnālistiku. Man nācies do
ties uz bibliotēku un meklēt visu, 
kas attiecas uz tūrisma žurnālistiku, 
pētīt kādi tūrisma izdevumi Latvijā 
bijuši, atlasīt pamatbāzi, uz kuras 
veikt pētījumu. Izskatīju 1 4 tūrisma 
izdevumu saturu un iegūtos datus 
salīdzināju ar dažādiem dabas objek
tu sarakstiem, reģistriem un perso
nīgajām datu bāzēm. 

- Vai darba gaitā bija kāds pār
steigums? 

- Atklājumu bija diezgan daudz. 
Mani pārsteidza tas, ka Latvijas pir
mās republikas laikā tik liela uzmanī
ba ir pievērsta pilskalniem. Tāpat bi
ja interese par sēravotiem, minerāl-
avotiem, dziedniedskajiem ūden-
skūrortiem. Mūsdienās vairs nepa
stāv neviens no toreizējiem ūden-
skūrortiem. Paši slavenākie - Ķe-
meri un Baldone ir sagrūšanas stadi
jā. 30. gados Latvijā bija desmit 
ūdenskūrorti, to popularitāte bija 
milzīga, apmek-lētība patstāvīga, 
skaitliskā ziņā - ievērojama. Par 
šiem sēravotu, minerālavotu kūror
tiem Kandavā, Bārbelē, Ķemeros, 
Baldonē un citur plaši tika rakstīts, 
tie bija ne mazāk populāri kā Gaujas 
Nacionālais parks. 

- Kāda ir dabas objektu nākot
ne? 

- Dabas objektu kopums palieli
nās, jo Latvijā sekmīgi turpinās da
bas pētniecība un dabas objektu at
klāšana. Neatklāta vēl ir diezgan 
daudz. Es pats astoņu gadu laikā es
mu atklājis vairāk par 30 alām. Latvi
jā šobrīd ir apzinātas ap 280 alas, tās 
visas ir izmērītas. Pēdējos desmit 
gados mūsu valstī ir atklāts tik daudz 
dabas objektu, ka atsevišķās objektu 
grupās to skaits ir pat dubukojies. 
Pētījumiem dabas zinātnēs Latvija ir 
ļoti pateicīga vieta. 

-Kas ir ala? 
- Tas ir tukšums pazemē, kas ga

rāks par trim metriem un kura ieejas 
izmēri nav lielāki par trīs metriem. 
Pretējā gadījumā tā ir niša, kas ir cits 
ģeoloģisks objekts. 

- Vai jauns dabas objekts vien
mēr ticis publiskots? 

- Atmodas gados daļa dabas pēt
nieku uzskatīja, ka vairākus dabas 
objektus vajag paturēt slepenībā, jo 
tūristi tiem var nodarīt kaitējumu. 
Tomēr tas bieži vien nav apstiprinā
jies. Gluži pretēji - tūristu klātbūtne 
var būt ari labvēlīga, piemēram, diž
akmeņiem. Ja tas ir populārs un to 
apmeklē, to nekad neņems tēlnieks. 
Ir ari tādas objektu grupas kā sen
rakstu vietas smilšakmens klintīs, 
kuras nav vēlams reklamēt kā tūris
ma objektus, jo tām diezgan viegli 
var nodarīt kaitējumu. Jo mazāk tās 
tiks apmeklētas, jo labāk kultūrvēs
turiskā mantojuma saglabāšanas zi
ņā. 

- Vai kopumā mūsu attieksme 
pret dabu ir saudzīga? 

- Katram šī attieksme ir indivi
duāla. Man gribētos cerēt ka vai
rums Latvijas sabiedrības pret dabu 
izturas ar sapratni un cieņu, bet es 
ari apzinos, ka daudziem šī tēma ir 
vienaldzīga. Par pēdējo liecina, pie
mēram, pārmērīgā mežu izciršana, 
kā rezultātā nocirsts tiek ne viens 
vien dižkoks. Cilvēki vispirms cen
šas apmierināt savas materiālās va
jadzības, par spīti visam, bieži igno
rējot dabas vērtības. Mežs tiek cirsts 
pat Gaujas Nacionālajā parkā. 

- Jācer, ka pastāv likuma iero
bežojumi... 

- Tie pastāv. Tomēr likumos ir ro
bi, ko izmanto veikli darboņi. Tagad 
gan, privatizācijas gaitā daudzi ze
mes īpašnieki ir ari sakopuši savu 
zemi. Diemžēl ir ari pretēji piemēri. 
Katram dabas objektam sargu klāt 
nepieliksi. 

- Būtiskākais studiju laika ie
guvums? 

- Bez plašāku zināšanu iegūšanas 
par komunikāciju zinātņu jomu man 
izdevās uzlabot savas angļu valodas 
zināšanas. 

Ar absolventiem sarunājusies 
ANDA LASE 
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J U S U Z I N Ā Š A N A I 

Fakultāte, studiju programma Datums Laiks Viela 
Vides zinātnes un pārvaldības institūts: 
• vides pedagoģijas maģistra studiju programma; 
- vides pārvaldības maģistra studiju programma. 

29. maijs 
8. jūnijs 

16.00 
16.00 

Mazā aula 
Mazā aula 

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 9. jūnijs 12.00 Lielā aula 
Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 14. jūnijs 12.00 Lielā aula 
Ekonomikas un vadības fakultāte: 
• Ekonomikas (grāmatvedība, analīze un audits) 

profesionālo studiju programma 14. jūnijs 15.00 Lielā aula 
Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs: 
• pedagoģijas bakalaura studiju programmas: 
• skolotāju profesionālo studiju programma. 

18. jūnijs 
18. jūnijs 

15.00 
17.00 

Lielā aula 
Lielā aula 

Bioloģijas fakultāte 19. jūnijs 10.00 Lielā aula 
Teoloģijas fakultāte 19. jūnijs 13.00 Lielā aula 
Fizikas un matemātikas fakultāte 20. jūnijs 10.00 Lielā aula 
Vēstures un filozofijas fakultāte 20. jūnijs 13.00 Lielā aula 
Ķīmijas fakultāte 20. jūnijs 14.00 Kt Valdemāra 48 

Sociālo zinātņu fakultāte 20. jūnijs 16.00 Lielā aula 
Juridiskā fakultāte 21. jūnijs 10.00 Lielā aula 
Moderno valodu fakultāte 21. jūnijs 12.30 Lielā aula 
Starptautisko attiecību Institūts 21. jūnijs 15.00 Lielā aula 
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Pedagoģijas bakalaura studiju programma: 
- latviešu valodas un literatūras mācību metodika; 

Pedagoģijas bakalaura studiju programma: 
- latviešu valodas un literatūras mācību metodika; 
- latviešu valodas un literatūras mācību metodika 

mazākumtautību skolā; 
- svešvalodu mācību metodika. 22. jūnijs 10.00 Lielā aula 
• Pedagoģijas bakalaura studiju programma: 
- darbmācības/mājturības un kultūras vēstures 

mācību metodika. 22. jūnijs 12.00 Lielā aula 
• Sociālā pedagoga profesionālo studiju 

programma 
• Pedagoģijas bakalaura studiju programma: 
- vizuālās mākslas un mākslas vēstures mācību 

metodika; 
- veselības un sporta izglītība. 
• Psiholoģijas bakalaura un maģistra studiju 

programmas (t. sk. PPIC psiholoģijas bakalaura 
studiju programma) 22. jūnijs 14.00 Lielā aula 

Pedagoģijas maģistra un izglītības zinātņu 
maģistra studiju programmas 22. jūnijs 16.00 Lielā aula 

Ekonomikas un vadības fakultāte: 
• Ekonomikas bakalaura studiju programma 

(RAU) 
Ekonomikas maģistra studiju programma (RAU) 

26. jūnijs 

26. jūnijs 

10.00 

12.30 

Lielā aula 

Lielā aula 
- Nekustamā īpašuma vērtēšanas skola 
Medicīnas fakultāte 26. jūnijs 15.00 Lielā aula 

Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts 27. jūnijs 15.00 Mazā aula 
Ekonomikas un vadības fakultāte 
• Vadības zinību bakalaura studiju programma: 
- īirgvedība 27. jūnijs 10.00 Lielā aula 
• Ekonomikas bakalaura un maģistra studiju 

programmas: 
- uzņēmējdarbības ekonomika; 
- tautsaimniecības analīze un prognozēšana; 
- makroekonomika. 27. jūnijs 12.30 Lielā aula 
• Ekonomikas bakalaura un maģistra studiju 

programmas: 
— finanses un kredīts. 
• Banku ekonomista profesionālo studiju 

programma 
• Ekonomikas bakalaura un maģistra studiju 

27. jūnijs 14.30 Lielā aula 

programmas: 
- saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un 
analīze; 
- analītiskā ekonomika; 

- matemātiskā ekonomika; 

- statistika. 
27. jūnijs 16.30 Lielā aula 

• Vadības zinību bakalaura un maģistra studiju 
programmas: 

- starptautiskās ekonomiskās attiecības; 
- starptautiskā ekonomika un bizness. 28. jūnijs 10.00 Lielā aula 

- Vadības zinību bakalaura un maģistra studiju 
programmas: 

- tūrisma un viesnīcu vadība; 
- ekonomikas informātika; 
- vadības informācijas sistēmas; 
- vides un uzņēmējdarbības vadība. 
• Vadības zinību bakalaura un maģistra studiju 

28. jūnijs 12.30 Liela aula 

programmas: 
- ražošanas vadība; 

- vadības teorija; 

- īpašuma vērtēšanas vadība. 
28. jūnijs 14.30 Lielā aula 

• Vadības zinību maģistra studiju programmas: 
- tirgvedības pētīšana; 
- kvalitātes nodrošināšana un vērtēšana. 
- Sabiedrības vadības maģistra studiju programma 

28. jūnijs 16.30 Lielā aula 
Filoloģijas fakultāte 29. jūnijs 10.00 Lielā aula 
Rīgas Humanitārais institūts 29. jūnijs 13.00 Lielā aula 
Ekonomikas un vadības fakultāte \ 
- Ekonomista (grāmatveža) profesionālo studiju 

programma 24. jūlijs 14.00 Lielā īula 

I Otrā Latvijas - Igaunijas sadarbības 
1 konference - " Izglītotāja loma sabiedrībā" 

Tā notika 2001. gada 17. mai
jā Igaunijā, Valgā. (Pirmā Latvi
jas - Igaunijas sadarbības konfe
rence notika Latvijā, Valkā 22. 
aprīlī 1999. gadā.) 

Otrās konferences mērķis bi
ja - apzināt jaunās tendences iz
glītības procesā Latvijā un Igau
nijā, iezīmēt iespējamās sadarbī
bas formas un virzienus šajā jo
mā starp abām kaimiņvalstīm. 

Konferencē piedalījās referenti 
no Latvijas Universitātes un Tartu 
universitātes. Latvijas Universitā
tes mācību prorektors profesors 
Juris Krūmiņš savā referātā 
"Skolotāja izglītība Latvijas 
augstskolās" aplūkoja skolotāja iz
glītības iespējas Latvijas augstsko
lās, uzsverot, ka liela nozīme ir izglī
tības centriem ārpus Rīgas - Daug
avpils PU, Liepājas PA, Vidzemes 
augstskolai, Ventspils augstskolai, 
Rēzeknes augstskolai u. c Latvijā ir 
divi modeļi skolotāju sagatavošanai -
profesionālās programmas un aka
dēmiskās studiju programmas. Pēc 
pētījumu rezultātiem var secināt, ka 
starp vidusskolu beidzējiem skolotā
ju profesijas prestižs ir diezgan 
augsts, tomēr pārāk neliela daļa no 
studējošajiem pēc studiju beigšanas 
uzsāk darbu skolās. 

Pedagoģijas un psiholoģijas 
institūta direktore asociētā pro
fesore Tatjana Koķe savā referā
tā "Izglītības sociāli pedagoģisko 
funkciju: realitāti un perspektī
vu" minēja Roterdamas Erasma at
ziņu, ka par cilvēku nepiedzimst, cil
vēku izglīto. Līdz ar to pedagoga uz
devums ir rosināt saprātu, aktualizēt 
apziņas raksturīgāko darbību - do
māšanu, lai cilvēks varētu sevi piln
veidot, strādājot "savā labā un attīrot 
sevi no sārņiem". XXI gadsimts ir 
nosaukts par izglītības laikmetu. Tas 
nozīmē, ka tas būs skolotāju un sko
lēnu laikmets, kurā palielināsies pe
dagoģijas loma zinību kontekstā. 

Ar savu atraktivitāti un aizraujoši 
pasniegto tēmu "Dzīve, izglītība, 
izglītotāji, sabiedrība" visus 
klausītājus saistīja Fizikas un 
matemātikas fakultātes docents 
Andris Broks. Viena no referāta do
mām bija, ka mums jāapzinās pasau
les procesu straujā mainība, globali-
zācija, arvien izteiktāka kļūst dažādu 
tautu dzīves sociālā polarizācija. In
dustriāli attīstītajās valstīs fizisko 
darbu aizvien vairāk nomaina garī
gais darbs un tiek runāts par infor
macionālās, kā ari mūžizglītojošās 
sabiedrības veidošanos. 

Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultātes dekāns, asociētais 
profesors Andris Kangro ar savu 
referātu "Izglītības kvalitātes 
vienlīdzība sabiedrībā" klātesošos 
iepazīstināja ar vairākiem starptau
tisko pētījumu rezultātiem, piemē
ram, LEA Trešo starptautisko mate
mātikas un dabaszinātņu pētījumu 
1995. gadā un 1999. gadā (TTMSS un 
TDVISS - R), IEA Pilsoniskās izglītī
bas pētījumu u. c. Pētījumu rezultāti 

parāda gan izglītības 
kvalitāti Latvijas 
skolās salīdzināju
mā ar praktiski vi
sām attīstītākajām 
pasaules valstīm, 
gan izglītības kvali
tātes izmaiņu ten
dences pēdējā des
mitgadē, gan izglītī
bas kvalitātes ievē
rojamas atšķirības 
Latvijas pilsētās un 
laukos, skolēnu sa
sniegumu atkarību 
no 7 ' ģimenes sociāli 
ekonomiskā stāvok
ļa u. c. faktoriem. Iz
glītības kvalitāte un 
vienādas iespējas visiem sabiedrības 
locekļiem iegūt kvalitatīvu izglītību 
mūsdienās ir aktuāls jautājums visā 
pasaulē. Kvalitatīvas izglītības iespē
ju nodrošināšana visai sabiedrībai ir 
grūts uzdevums valstu izglītības sis
tēmām. So problēmu pēta un mēģi
na atrast risinājumus daudzas valstis 
un starptautiskas organizācijas, pie
mēram, OECD, Eiropas Savienība, 
UNESCO. 

Referenti no Tartu universitā
tes - mācību prorektors, profe
sors Volli Kalrn iepazīstināja 
konferences dalībniekus ar tēmu 
"Par skolotāja izglītību jaunajā 
mācību sistēmā", pastāstot par 
skolotāja izglītību jaunajā mācību sis
tēmā, par skolotāju izglītības baka
laura un maģistra programmu saga
tavošanu Tartu universitātē, par 
pārkvalifikācijas iespējām. 

Interesants bija izglītības nodaļas 
dibinātāja - dekāna, profesora To
masa Tenno referāts "Apmācā
mo ievirzīšana mācību procesa 
pētnieciskajā darbā" - par skol
nieku, studentu iesaistīšanu pētnie
cībā, kas tika balstīts uz veiktajiem 
pētījumiem ASV un Zviedrijā. Tika 
runāts par apmācību, kas virzīta uz 
izzināšanu un izpēti, ko varētu no
saukt par "atklājumapmācību". Tie
sa, šādam apmācības veidam ir ne
pieciešamas īpašas programmas un 
mācību līdzekļi. 

Zinātnes attīstības nodaļas 
skolotāju izglītības projekta va
dītājs, pedagoģijas nodaļas vadī
tājs Hasso Kukemelk savā refe
rātā "Skolotājs infosabiedribā" 
meklēja skolotāja lomu "infosabied
ribā", norādot, ka mūsdienu skolotā
jam ir daudz jāmācās un jāmaina sa
vas mācīšanas metodes atbilstoši 
mūsdienu sabiedrības prasībām un 
iespējām. 

Diezgan plaši par Tartu universi
tātes atvērtās universitātes mūžiz-
gEtības idejas realizāciju konferen
ces dalībniekus informēja Reģionā
lās attīstības nodaļas speciāliste 
Eeva Kumberg savā referātā 
"Tartu universitātes atvērtā un
iversitāte - mūžizglītības idejas 
realizētāja". 

Atšķirīgs viedoklis no pārējiem 
referentiem bija Valgas Arodizglītī-

No kreisās LU mācību prorektors profesors 
Juris Krūmiņš un Tartu universitātes mācību 
prorektors profesors Volli Kalm 

bas centra pasniedzējam Peep 
Leppik , kurš runāja par tēmu 
"Apmācības paradigmas problē
mas Igaunijā 21. gs. sākumā". 
Lai gan viņš nenoliedza datora ievē
rojamo vietu mūsdienu izglītībā, to
mēr klātesošos aicināja padomāt par 
to, ka "uz uztveres iespēju pamata 
izveidotā virtuālā pasaule aizved 
bērnu no dabiskās vides un rada ie
spaidu "par visa zināšanu", ar ko 
saistās domāšanas aprobežotība, 
virspusība un darbaspēju samazinā
šanās". 

Otrās Latvijas - Igaunijas sadar
bības konferences "Izglītotāja loma 
sabiedrībā" noslēgumā tika pie
ņemts noslēguma protokols: 

Otrās Latvijas - Igaunijas sadar
bības konferences"Izglītotāja loma 
sabiedrībā" organizētāji - Latvijas -
Igaunijas institūts un Igaunijas -
Latvijas institūts - informēja, ka 
līdzšinējā institūtu sadarbība ir sek
mīga un tā ir jāturpina kultūras, izglī
tības, sporta un tūrisma jomās. 

Latvijas - Igaunijas institūtam un 
Igaunijas - Latvijas institūtam jāsa
glabā koordinatoru loma starp Latvi
jas ziemeļaustrumu un Igaunijas 
dienvidaustrumu reģioniem un jā
veicina Latvijas Universitātes, Tartu 
universitātes, Vidzemes augstskolas 
pasniedzēju potenciāla aktīvāka ie
saistīšana institūtu kopīgi organizē
tajos semināros, vasaras skolās un 
izstrādātajos kopējos projektos. 

Latvijas - Igaunijas institūts, 
Igaunijas - Latvijas institūts un kon
ferences dalībnieki atbalstīja noslē
guma protokolu, kurā nolēma: 

1. Latvijas - Igaunijas sadarbības 
konferences rīkot katru otro gadu. 

2. Latvijas - Igaunijas sadarbības 
konferenču starplaikos rīkot kopējus 
seminārus, vasaras skolas, veidot 
kopējus starpreģionālus projektus. 

3. Veicināt Valkas un Valgas Tāl-
mācības centru izveidi un attīstību. 

4. Atbalstīt Baltijas studiju telpas 
veidošanos, iesaistot Latvijas zie
meļaustrumu un Igaunijas dienvid
austrumu reģionus. 

GINTA TORA, 
LU Studiju daļas izglītības metodiķe 

SUMMER SCHOOL 2001 
in Tartu, Estonia 

UNIVERSITY TEACHING 
(3 credit points) 

August 6 -12,2001 
Lecturers: Kirsti Lonka (University 

of Helsinki), Joergen Bang (University 
of Aarhus), Jude Carroll (Oxford Broo
kes' University) Fee: 2 000.- EEK (+ 
accommodation in hostel with breakfast 

200 EEK per night) For the second 
year the Open University of the Univer
sity of Tartu complies a wide-scale sum
mer course for teachers and post-gra
duate students from different higher 
education institutions with the aim to 
initiate exchange of experiences and to 
give systematic overview, skills and 

knowledges in issues of university teac
hing. 

The course will be open to univer
sity teachers, Master and PhD students 
from Baltic States and Nordic countries. 

If we will get support from NcrFA, 
there would be available 15 grants for 
post-graduate students (max 3 for stu
dents from one country). The grant co-
veres participation fee, accommodation 
and travel expenses. Information will be 
available by the end of May. 

The modules of the course follows: 
• Course design and evaluation 1AP 

(J.Carroll) 
6- 7"august2001, Tartu 
The topics of the lectures follows: 1. 

Lecturing for student learning. 2. Theo

ries of student learning. 3. Designing ef
fective seminars and tutorials. 4. Orga
nising and managing student discussion 
and group work. 5. Systematic course 
design. 6. Designing reliable asses
sment tasks. 7. Designing and using as
sessment criteria. 8. Evaluation: key 
ideas. 

• Active methods in teaching and 
learning 1 AP (K. Lonka) 

8 -9 august2001, Tartu 
The topics of the lectures follows: 
1. How to activate your students? 

How to foster thinking skills in higher 
education? Some principles from the 
psychology of learning 2. Helping stu
dents to finish their theses: - psycho
logy of written composition; - process-

writing in the university; - writing ac
ross the curriculum; - writing-intensive 
courses. 3. What is problem-based lear
ning: - theory and practice; - a case from 
medical school; 4. Assessment and eva
luation: - exams - what do they measu
re? - how to conduct and score exams; -
portfolios and some other alternative 
forms of assessment 

• Learning and teaching in distance 
1 AP (J- Bang) 

10-11 august2001, Tartu 
1 .Models for DE - some socio-eco

nomic considerations. 2. From teaching 
to learning - some pedagogical conside
rations. 3. Writing educational materials 
for ODL (1). 4. Writing educational ma
terials for ODL (2). 5. Video- and audio-

conferencing in ODL 6. Computer-con
ferencing in ODL 7. Virtual seminar -
the HUMANITIES and CEFES expe
riences. 8. e-leaming-merging of ODL 
and conventional teaching? 

Every module ends with some as
sessment and the student will get the 
Certificate of Tartu University. 

Information and registration: 
Distance Education Centre of Uni

versity of Tartu Lossi 24, 51003 Tartu, 
Estonia, Tel: +372 7376 213. Fax: +372 
7375 562, e-mail: 

Visit also out web-site: 
Ms. Ulle Kesli Summer School Pro

ject manager +3727376213, 
kesli@ulee 
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LU pieder pilis, kas 

l i 

Kristapa Morberga vasarnīca Dzintaros 

Par LU īpašumiem, kas iegūti 
no savulaik Latvijas mecenātu 
dāvinājumiem, "Univers i tā tes 
Avīzē" esam rakstījuši vairāk
kārt . Šoreiz pirms LU Fonda at
skaites, kura direkcija pārrauga 
un dažus no t iem apsaimnieko, 
LU F direktore Laimdota Snīdere 
mūs iepazīstināja ar šobrīdējo si
tuāciju. 

Apskatē gan nav neviena no LUF 
valdes un pilnvarniekiem, bet toties 
esam mēs - "UA" korespondenti un 
Studentu Padomes deleģēts pārstā
vis. Par redzēto un dzirdēto varētu 
izdot interesantu bukletu, avīzē va
ram atvēlēt tikai nedaudz vietas. 

Jūrmalā, Dzintaru prospektā 
52/54 atrodas Kristapa Morberga 
1925.gada (dāvinājums, LUF to ap
saimnieko no 1999. gada 17. maija. 
Pirms tam te bijusi Gorkija v. a sa
natorija 

Ēku komplekss un interjera ele
menti ir valsts nozīmes arhitektūras 
un mākslas pieminekļi. Arhitekta 
Pētera Blūma birojs veic iespējamās 
restaurācijas analīzi, pirmkārt, vitrā
žām otrkārt, dažādām dārza un tel
pu skulptūrām u.tml. 

Rīta saules pielieta ir kādreizējā 
bibliotēkas telpa krāšrjas ir dažādās 
krāsnis, kuras iekārojuši Melngalvju 
nama restaurācijas speciālisti, taču 

pieņemts cienīgs lēmums - šie māk
slas darbi nav atdodami, jo ir LU īpa
šums. 

1963. gadā celtajā sanatorijas kor
pusā veikts kosmētiskais remonts 
un glīti iekārtotas istabiņas, īpaši 1. 
stāvā. Uz tām var cerēt Jāņa Dāvja 
("UA" Nn 14) mantojuma preten
denti - studenti atturībnieki. Radies 
priekšlikums J.Dāvja dāvāto namu 
K.Barona 49 izmantot LU peļņas ie
guves nolūkiem. 

Jūrmalai ir sava aura un, protams, 
jūra, tādēļ tas būtu labs variants. Stu
dentu Padomes ziņā būtu kompen
sēt šo studentu ceļa izdevumus. 

Morberga vasarnīca kas atgādina 
pili, atbilst vismaz rektora reziden
ces prasībām, bet, kā ierosināja 
L.Šnīderes kundze, Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultātes mākslas spe
cialitāšu studenti savos prakses dar
bos varētu izstrādāt projektus par 
ēkas izmantošanu. 

KMorberga sieva gribējusi, lai 
pils saulē spīd zeltā. Sievas lūgums 
ticis izpildīts, lai arī neatbilst būvnie
cības prasībām, un koka celtne ap
sista ar skārdu. Ēka gadu gaitā sāku
si pūt, bet, kā teiktu franči: meklējiet 
sievieti! 

Kopmītnēs istabu īre ziemas se
zonā ir Ls 46. Studentiem, protams, 
atlaides. 

LU Fonda amatnieki atjauno ap
kures un ūdensapgādes sistēmu, ta
ču jāsagatavojas, ka restaurācijas iz
maksu lielums liks pieņemt lēmumu 
par ēku kompleksa ugterrniņa nomu 
potenciālajam investoram. 

Ieņēmumi no 01.012000. - Ls 
5951,82, izdevumi - Ls 17627,80. 

Baldone, "Riekstukalns". Dau
dzi būs dzirdējuši, ka šeit atrodas Ob
servatorijas teleskops.1960. gadu 
beigās šo projektu realizējis zināt
nieks Jānis Ikaunieks. Šī mežu terito
rija kopā ar LU Astrofizikas institūta 
ēkām izmantojama atpūtas un sporta 
kompleksa izveidošanai. Kopmītņu 
ēkās jau šobrīd var dzīvot un, piemē
ram, rakstīt disertācijas doktoranti, 
lielajā sporta zālē sportot Šogad šeit 
jau noritēja Veselības dienas. Baldonē 
ir ari romantisks meža ezers, lai ari 
ļoti dziļš, un pirtiņa 

Darāmā te pietiek, bet teritorija 
un ēkas ir to vērts, tādēļ LUF iesnie
dzis privatizācijas ierosinājumu. 

Par Roberta Hirša 1971. gada dā
vinājumu, Līgatnes pagasta "Rat
niekiem", savās slejās esam rakstī
juši visvairāk. Katru reizi šeit esot 
mani kolēģi apliecina, ka iespaids pa
liek arvien sakoptāks un varenāks. 

2000. gadā LUF organizējis vie
nas ēkas jumta rekonstrukciju, kā ari 
meža izstrādi slēpošanas trases ierī
košanai, kam atrasti ari sadarbības 
partneri 

Eku komplekss un teritorija atro
das Gaujas nacionālā parka teritorijā, 
tādēļ varat iedomāties, ka daba šeit ir 
brīnumjauka Žēl, ka šogad nezied 
lielais ābeļdārzs, bet stārķiem vienal
ga " Ratniekos" patīk, jo katru gadu 
viņi šeit pulcējas, laiž pasaulē mazu
ļus. Sadarbībā ar Bioloģijas fakultātes 
un Latvijas Dabas fondu tiek veikti 
floras un faunas pētījumi ar mērķi 
veidot bioloģiskās takas, bet Bulduru 
dārzkopības skolas audzēkņiem radī
ta iespēja apgūt dārzkopību un prak
sē realizēt ainavu arhitektūru. 

30. gados "Ratniekos" bija pa-
raugsaimniecība jo visas būves un 
inženierkomunikācijas atbilda Eiro
pas modernākajiem sasniegumiem. 
Wl šodien teicamā stāvoklī ir pagra
bi, žāvētava, kūts, kuras jumta stāvs 

Dzintaru prospekta kopmītnēs - virtuve 
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| reiz mirdzēja zeltā 

'Riekstukolna" Baltā māja jeb Iespējamā viesnīca 

Pirtiņa pie meža ezera 

ir tik liels un plašs, ka tur var rīkot 
grandiozai balli. 

"Ratnieku" ŗjārvaldnieks V Ledi-
ņa kungs ir priecīgs par jau izdarīto un 
nebeidz sapņot par nākotnes per
spektīvām. Studenti šeit allaž gaidīti, 
jo, piemēram, šovasar talkās varētu 
atjaunot baseinu, kur peldēties. LUF 
pat atrastu iespēju par darbu samak
sāt 

Ieņēmumi no 01.01. 2000.- LS 
5799,13, izdevumi - Ls 4083,15. 

Tā paša vīra un uzņēmēja R.Hirša 
dāvinājums ir Rīgā, Salamandras 
ielā 1. 

Teritorijā atrodas bijusī fabrika 
"Rīgas Audums", divas laivu piestāt
nes (kooperatīvi) Juglas kanāla kras
tā, futbolā laukums un astoņas dzīvo
jamās mājas, no kurām LUF apsaim

nieko piecas. Viena no ēkām šobrīd 
ir LU jauniešu viesnīca. Ēkas ko
mandante izrāda dušas telpas, virtu
ves. Šeit veikts kosmētiskais re
monts. 

12 Bdz 18 i r r lielās istabiņas ļoti 
labprāt īrē. Cena- Ls 35 mēnesī. 

Futbola laukums ir teicamā kvali
tātē, tikai sporto nevis LU studenti, 
bet citi. LU Sporta klubs vēl domā. 

Iespaidīga ir kādreizējā Hirša 
kunga dzīvojamā māja. Atkal celta ar 
vērienu un plašumu. Lielajā pie
ņemšanas zālē ir bijis pat mākslīgais 
ūdenskritums, kas vēl tagad var 
vēstīt par reiz piedzīvoto. Kādu laiku 
šai rezidencē bijis bērnudārzs, bet 
vēl pavisam nesen tā demolēta un 
ari dedzināta uz nebēdu. Ozolkoka 
parketa un kāpņu fragmenti palīdz 
iztēloties zaudēto skaistuma No na
ma skatu torņa reiz pavēries skats 
uz mežiem un ūdeņiem. Tagad vēl 
mežus manām, bet pārsvarā acīs 
krīt nesakoptība. "Šeit jau varētu ie
rīkot vismaz studentu radio," saka 
kolēģis,"bet viņiem jau ir telpas..." 

Teritorijas un dzīvojamo māju sa
kārtošanai nepieciešamās investīci
jas vērtējamas apmēram 100 Bdz 
150 tūkst latu apjomā. Šim LU īpa
šumam nav atsavināšanas aizliegu
ma. 

Rīgā pazīstamākie īpašumi ir 
vēl Basteja bulv. 12, K.Barona 
ielā 49 un Nometņu iela 18 . 

K Barona ielā ir 35 clzīvokļi, pir
majā stāvā telpas nomā veikali. Nepa
rasti, ka jumta kupolu sedz stikls. Bē
niņos ideāla vieta būtu mākslinieku 
darbnīcām Šobrīd vēl ir problēmas ar 
vairākiem īrniekiem. Ieņēmumi - Ls 
52804,91 izdevumi - Ls 9287,08. Ka
pitāla celtne ir Nometņu ielā, par to 
liecina arī ieņēmumi - Ls 10232,88, 
izdevumi tikai - Ls 2308,80. Basteja 
bulvāra īpašums Universitātei devis 
Ls 100127,4 un radījis izdevumus ti
kai 12757,72 latu apmērā. 

ILZE BRINKMANE 

Kūts "Ratniekos 

* V 

Šeit šovasar varētu atjaunot baseinu 

Roberta Hirša Rīgas rezidences godības daži liecinieki 

Pirmo stāvu nomā veikali 
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(Augstākas izglītības iespējas Zviedrija 
(Nobeigums. Sākums "MK'nr. 15) 

Zviedrijā studentiem nav jāmaksā 
par izglītību. Valsts rūpējas ari par 
viņu iztikas līdzekļiem studiju laikā. 
Līdz šim tā piešķīrusi 7 miljardus 
zviedru kronu gadā augstskolu fi
nansēšanai, bet šogad vēl pielikusi 
4,1 miljardu. No tiem 1,8 miljardi ga
dā ir paredzēti studentu studiju pa
balstu paaugstināšanai. Šo pabalstu 
saņemšana šogad ir mainījusies -
agrāko 7200 zviedru kronu vietā var 
saņemt 8800 kronu mēnesī. Studiju 
pabalstu saņemšana gan ir iero
bežotam studiju ilgumam, tas ir, 240 
nedēļām, ja students ir vecumā līdz 
40 gadiem. Sākot ar 41 gadu, studiju 
pabalstu izmaksā 220 nedēļas, pēc 
50 gadiem - 40 nedēļas. Studiju laiks 
tiek ieskaitīts ari kā darba stāžs pen
sijas saņemšanai. Noteikumos ir pa
redzēts, ka bijušajiem studentiem 
studiju aizņēmuma summa ir jāat
maksā 25 gadu laikā, bet praktiski tā 
netiek atmaksāta, jo ir noteikts, ka 
atpakaļ atmaksātā summa nedrīkst 
pārsniegt 5 % no personas ikmēne
ša ienākuma līdz 50 gadu vecumam. 
Sākot no 50 gadu vecuma, tie ir 7 % 
no ierakumiem. Pēc 67 gadiem pa
rāds tiek automātiski dzēsts. Vidēji 
jaunā speciālista alga pēc studiju pa
beigšanas ir aptuveni 20000 zviedru 
kronu mēnesī. Minimālā summa 
vienam cilvēkam iztikai ir noteikta 
6100 zviedru kronas mēnesī. Agrāk 
no algas atvilka 4 % studiju parāda 
dzēšanai, un jaunā atmaksāšanas 
sistēma no šīgada tiek uztverta ar tik 
lielu sašutuma vētru, ka ir iespēja
mas izmaiņas. Augstskolu pārvaldē 
ir studentu ekonomisko problēmu 
risināšanas konsultanti, kuri iesaka, 
kā lētāk izdzīvot, piemēram, informē 
par tieši studentiem pieejamām at
laidēm transportlīdzekļos, veikalos, 
dzīvokļu īrē u t t 

No 147 Zviedrijas augstākajām 
mācību iestādēm 11 ir universitātes. 
Katra no tām lepojas ar kaut ko sev 
raksturīgu. Piemēram, Upsalas 
universitāte ar to, ka ir dibināta 
1477. gadā un ir viena no vecākajām 
un ari viena no lielākajām universi
tātēm. Tajā studē 37 000 studentu, 
kopējais štata darbinieku skaits ir 

5500, no kuriem 3000 ir iesaistīti tie
šajā izglītības darbā kā docētāji. Up
salas universitātē ir izdalītas trīs lie
las sekcijas - humanitārā un sociālā; 
medicīna un farmācija; tehniskā un 
dabas zinātņu. Visas sekcijas kopā 
piedāvā 45 izglītības programmas un 
1200 brīvās izvēles kursu. Lielākais 
konkurss iestājoties joprojām ir jā
pārvar tiem reflektantiem, kas vēlas 
kļūt par ārstiem un psihologiem. Up
salas universitāte lepojas ari ar la
biem studentu dzīvošanas ap
stākļiem - katram ir atsevišķa 17 m 2 

istaba studentu mājās vai ari dzīvok
lis. Ja nepietiek savu dzīvokļu, tā 
saucamā studentu pilsētiņas pārval
de (Studentstaden), tos īrē no 
pilsētas pārvaldes. Šogad Upsalā 
studentiem tiek izīrētas 3570 stu
dentu istabas un 2700 dzīvokļi, bet 
tiek solīts, ka jau 2002. gadā uzcels 
jaunas studentu dzīvokļu mājas. 
Aktīvi darbojas četrpadsmit tā sau
camās nācijas, kas ir studentu orga
nizācijas. Parasti katra nācija veido
jas kā viena Zviedrijas novada (lēņa) 
studentu apvienība. Nācijām ir atse
višķas saieta mājas pilsētas centrā. 
Dažām ir ari savas viesnīcas. 

Stokholmas universitātē studē 
33 000 studentu un strādā 6200 šta
ta darbinieku. Kā jau galvaspilsētas 
universitāte, tā lepojas ar iespējām 
izmantot arhīvus, muzejus, bibliotē
kas, zinātniskos institūtus un pil
sētas kultūras dzīvi. Stokholmas uni
versitātes studenti organizē pop
mūzikas koncertus, festivālus, popu
lāras lekcijas un debates. Šajā augst
skolā ir atvērtas 30 pamatprogram-
mas un 800 brīvās izvēles kursu 
apmēram 80 dažādās disciplīnās. 

Lundas universitāti nodibināja 
1666. gadā, lai dienviddaļas provincē, 
kuru 1658. gadā atkaroja Dānijai, no
stiprinātu zviedru kultūru. Agrāk 
Lundā bija teoloģijas skola, un Lunda 
Viduslaikos bija Skandināvijas arhi
bīskapijas galvaspilsēta. Tagad Lun
das universitātē ir septiņas fakultā
tes, zinātniskie centri un asociētas 
augstskolas Malmē (Mūzikas augst
skola, Deju augstskola, Teātra augst
skola un ari daži medicīnas institūti). 
Lundas universitātē mācās 32000 
studentu, strādā 5800 darbinieku, no 
tiem 1570 ir zinātņu doktori. Te ir 

atvērtas 60 izglītības programmas 
un 850 brīvās izvēles kursu. 

Linčēpingas universitātē ir trīs 
fakultātes: filozofijas, medicīnas un 
tehniskā. 

Šajā universitātē studē 20 000 
studentu, ir atvērtas 60 izglītības 
programmas un 400 brīvās izvēles 
kursu. Tehniskā fakultāte ir devusi 
ievirzi daudzu jaunu privātu firmu 
radīšanai. Sevišķi daudz zinātnisku 
un praktisku pētījumu tiek veikti 
mežsaimniecības jomā. 

Umeo universitāte ir jauna. Tā 
dibināta tikai 1965. gadā. Pati pilsēta 
ir jauna. Tajā ir tikai 100 000 iedzīvo
tāju, kuru vidējais vecums ir 36 gadi. 
Šogad Umeo universitātē studē 24 
000 studentu, ir atvērtas 100 izglī
tības programmas un ap 1000 brīvās 
izvēles kursu. Umeo universitāte le
pojas ar SlcancJināvijā lielāko tālmācī-
bas programmu. Tajā mācās 5000 
studentu. Universitātē ir piecas fa
kultātes: humanitārā, medicīnas, so
ciālā, tehniskā un dabas zinātņu, pe
dagoģiskā. Tās atrodas vienkopus 
universitātes pusētiņā, tā sauktajā 
"campus". 

Ērebru universitāte ari ir iekār
tota kā universitātes pilsētiņa. Uni
versitātei ir tikai 30 gadu, un tās 
devīze ir "Duke est sapere" (ir 
prieks zināt). Universitātē dominē 
sociālās un humanitārās program
mas, tāpēc kā četri galvenie pētīju
mu objekti tiek minēti: demokrātija 
un cilvēku attiecības; cilvēka vērtība 
un veselība; cilvēku darbība un tir
gus attiecības; cilvēku jūtas. Ir 
priekšlikumi atvērt piekto program
mu, kurā studētu kriminoloģiju un 
cietumnieku psiholoģiju. Erebrū 
universitātē studē ap 11000 studen
t a 

Karlstādes universitāte ir dibi
nāta 1843. gadā, un tai ir lielākā sko
lotāju izglītības programma. Otrajā 
vietā ir medmāsu augstākās izglī
tības programma. Karlstādes univer
sitātē studē 10 000 studentu un 200 
doktorantu. Šī universitāte ilgu laiku 
bija kā augstskola, bet no 19987 
1999. gada ir universitāte. 

Gēteborgas universi tāte sā
kotnēji bija augstskola un kļuva par 
universitāti 1954. gadā. Tā ir liela 
universitāte, kurā mācās 36 000 stu

dentu un ir 4700 štata darbinieku. 
Gēteborgas universitātē ir deviņas 
fakultātes, kuras sadalītas 70 in
stitūtos. Tās ir: humanitārā, sociālo 
zinātņu, tirdzniecības, medicīnas, zo
bārstniecības, dabas zinātņu, māk
slas, pedagoģijas, medmāsu. Šīs uni
versitātes pārziņā ir ari daudzas 
augstskolas: Dizaina un mākslas, Fo
togrāfijas, Filmēšanas, Mūzikas, 
Teātra, Operas, Vadības zinātņu un 
Tirdzniecības. Agrāk Gēteborgas 
universitātē bija ari farmācijas fakul
tāte, kurai pateicoties, šajā lēnī ir no
stiprinājusies farmaceitisko firmu 
attīstība. 

Zviedrijā ir ari specializētas uni
versitātes, kā Luleo Tehniskā uni
versi tāte un Zviedrijas Lauk
saimniecības universitāte. 

No šiem piemēriem ir redzams, 
ka Zviedrijas iedzīvotājiem nav viegli 
izvēlēties. Jāņem vērā, ka bez univer
sitātēm vēl ir daudzas citas augstsko
las. Ir par ko padomāt - vai izvēlēties 
valsts, vai neatkarīgu augstskolu, jau
nu vai ar senām tradīcijām, lielu vai 
mazāku. Pie tam vai katru gadu tiek 
atvērts ap 10 000 jaunu izgBtības pro
grammu, kursu, skolu. Viena un tā 
paša nosaukuma izglītību var iegūt 
dažādās augstskolās vai universitātēs. 
Kā izvēlēties piemērotāko? Zviedrijā 
atšķirība starp universitāti un augst
skolu ir vispirms tajā apstāklī, ka uni
versitāte vienmēr piedāvā zinātniskā 
darba iespējas un ir valsts institūcija, 
kamēr augstskolas var piederēt da
žādiem saimniekiem: komūnām, val
stij, privātpersonām, organizācijām 
utt. Zviedrijā nepastāv oficiāla augstā
ko izglītības iestāžu rangu sistēma. 
Tas, protams, neizslēdz to, ka darba 
devēju un studentu vidū varētu būt 
sava universitāšu un augstskolu re
putācijas skala, bet oficiāli visi ir pret 
tādas irifonnācijas publicēšana 

Augstskolas pārvaldes eksperti, 
izvērtējot divu lielu un senu univer
sitāšu, divu mazāku un jaunu un čet
ru augstskolu absolventu zināšanas, 
ir secinājuši, ka augstskolas kvalitā
te studentu zināšanu līmeni ietekmē 
daudz mazāk nekā viņu pašu prasme 
mācīties. Jo augstākas ir studenta zi
nāšanas, iestājoties universitātē, jo 
vairāk laika viņš velta patstāvīgam 
darbam, jo labāks ir viņa studiju bei

gu eksāmenu novērtējums. Tādējā
di eksperti ir secinājuši, ka kontakt-
stundu skaits var būt vēl mazāks, tas 
neietekmēs augstskolas kvalitāti. 
Studentu pašu vērtējumā netiek 
salīdzinātas izglītības programmas. 
Viņi uzskata, ka nekvalitatīvu pro
grammu Zviedrijā nav. Studentiem 
svarīgi ir dzīvošanas apstākļi kon
krētajā pilsētā, studiju pabalsta lie
lums attiecīgajā mācību iestādē, so
ciālie atvieglojumi, studentu dzīves 
norises, iespējas vasarās strādāt, 
starptautiskās apmaiņas program
mas utt. 

Pierobežas rajonos tiek popula
rizēta iespēja studēt abās kaimiņ
valstīs, piemēram, zviedru studen
tiem Dānijā un otrādi. Zviedrijas 
Lauksaimniecības universitātei ir 
kopīgas fakultātes un kursi ar Dāni
jas Veterināro un lauksaimniecības 
augstskolu. Studenti var mācīties at
sevišķus semestrus Dānijā un pēc 
tam pārnākt atpakaļ uz Zviedrijas 
mācību iestādēm. Tāda iespēja ir ari 
Lundas universitātē. Arī farmācijas 
studenti no Zviedrijas dažreiz kādu 
kursu izvēlas studēt Dānijā. Taču tā
dā gadījumā ir jāprot abas valodas, jo 
līdz šim ne Dānijā, ne Zviedrijā stu
dijas nenotiek citā kā valsts valodā. 

Angļu valodā var mācīties ārzem
ju universitātēs. Piemēram, John-
son&Wales (]&W) universitāte ir 
vienīgā amerikāņu universitātes fi
liāle Gēteborgā, Zviedrijā. Pirmo ga
du studenti mācās Zriedrijā, lai pie
rastu pie amerikāņu studiju stila. Pēc 
tam viņi turpina studijas kādā no pie
cām J&W universitātes vietām ASV 
J&W universitāte ir privāta, neliela 
universitāte, kurā uzņem studentus 
no dažādām valstīm un mācības no
tiek angļu valodā. Pašlaik Gētebor
gas filiālē mācās ap 90 nacionalitāšu 
studenti. J&W universitāte sevi rek
lamē kā mācību iestādi, kas dod in
ternacionālā biznesa "topizgfitibu". 
Pēc šīs universitātes pabeigšanas 
absolventi kļūst par lielu starptautis
ko uzņēmumu un firmu vadītājiem. 

Dr. hab. biol., asoc. prof. 
RUTA MUCENIECE, 

LU Medicīnas fakultātes Farmācijas 
programmas direktore 

Turnejā pa Somijas augstskolu bibliotēkām 
Bibliotēku darbinieku delegā

cija no vairākām Latvijas augst
skolu bibliotēkām, informācijas 
centriem, kā ari no publiskajām 
bibliotēkām - pavisam 45 cilvēki 
- aprija beigās devās komandēju
mā uz Somiju, lai iepazītos ar šīs 
ziemeļvalsts augstskolu un pilsē
tu bibliotēkām un tajās uzkrāto 
pozitīvo pieredzi. Latvijas Uni
versitātes Bibliotēku pārstāvēja 
tās direktors GUNĀRS MAN
GULIS. Lūdzām viņu dalīties ie
spaidos. 

- Manguļa kungs, vai jūsu ceļa 
mērķis bija tikai Helsinki? 

- Nē, ari citas pilsētas. Bijām 
Tamperes universitātes bibliotēkā, 
Juveskilas, Kuopio universitāšu bib
liotēkās, bet mūsu brauciena galējais 
ziemeļu punkts atradās aiz Polārā lo
ka - Rovaniemi, kur mīt "īstais" Zie
massvētku vecītis. Saņēmu diplomu, 
ka tik tiešām esmu šķērsojis Polāro 
loku. Laiks bija visnotaļ labvēlīgs, ti
kai pie Polārā loka līņāja, bet upes un 
ezeri bija kalti ledū, mežā vīdēja 
sniegs un ganījās ziemeļbriežu ga
nāmpulki. Jā, redzēju Ziemassvētku 
vecīti viņa tronī. 

Daudzās somu pilsētās (ari Hel
sinkos) gājēji pārvietojās ar slēpju 
nūjām rokās, lai gan sniega vairs ne
bija. Somi esot tik sportiski, ka šādā 
veidā nodarbinot gan roku, gan kāju, 

gan ķermeņa augšdaļas muskuļus. 
Uzkāpu 72 metrus augstajā tornī 

pie Helsinku olimpiskā stadiona. 
Bet, ja runājam nopietni, brau

ciens bija lieliski organizēts. Somijas 
bibliotēku kolēģi bija sarūpējuši spe
ciālu programmu, izrādot savu bib
liotēku skaistās telpas, detalizēti 
stāstot par darbu un problēmām, in
formācijas tehnoloģiju plašo pielieto
jumu un automatizāciju. Braucienu 
sekmēja ari tas, ka vizīti no Somijas 
puses veiksmīgi organizēja Somijas 
bibliotēku dienesta koordinatore 
Kristīne Virtanene, ar kuru vairāk
kārt esam tikušies Rīgā. 

- Kas no redzētā un dzirdētā 
šķita būtiskākais? 

- Somijā bibliotēku likums ir pie
ņemts 1998. gadā, tā realizācijai iz
strādātas atsevišķas programmas. Ja 
runājam kopumā par vērtīgāko pie
redzi, tad, pirmkārt, Somijas biblio
tēku skaistās ēkas un iekštelpas. 
Būves ir konstruktīvi vienkāršas, ra
cionālas, praktiskas, bet tehnoloģis
ki Bdz pēdējam sīkumam pārdomā
tas, lai bibliotekāru darbs un lasītāju 
apkalpošana noritētu optimālos ap
stākļos. Telpas ir gaišas, plašas. 
Starp plauktiem - plašas ejas, ērtas 
lasītāju vietas, bibliotēkās ir daudz 
datoru, tādēļ studentiem dotas visas 
iespējas iegūt informāciju. Piemē
ram, Lapzemes universitātē Rova
niemi pilsētā izveidota neliela kino

zāle pagrabtelpās, kur var skatīties 
filmas, notiek studentu apmācības 
kursi, var izmantot DVD diskus, vi
deokasetes, datorprojektoru un pie
slēgumu internetam. 

Ari bibliotēku pārbūves un re
konstrukcijas notiek tikai saskaņā ar 
profesionāli izstrādātiem projek
tiem. 

Lielākajā daļā bibliotēku ir t s. za
ļie stūrīši ar augiem, baseiniņiem, 
pat strūklakām. 

Personālam ir radīti visi apstākļi 
veiksmīgam, raženam darbam,ir ēr
tas darba vietas un labas algas. Dar
biniekiem iekārtota pat sava kafijas 
istaba. Bibliotekāriem ar maģistra 
grādu algas ievērojami augstākas ne
kā bakalauriem, tā esot Eiropas Sa
vienības norma. Algām izmanto 60 
līdz 70 procentus no bibliotēkas ko
pējā budžeta, turpretim mums šis 
skaitlis sasniedz tikai apmēram 40. 

Otrkārt, Somijas bibliotēkas 
daudz strādā pie darba uzskaites or
ganizācijas jeb statistikas. Visi darba 
procesi tiek uzskaitīti, analizēti un uz 
statistikas bāzes veidoti projekti bib
liotēku darba tālākai pilnveidei. Uz
skaites datos rodami visracionālākie 
argumenti darba uzlabošanai, nepie
ciešamajam finansējumam. 

Helsinku pilsētas bibliotēka pērn 
ir ieguvusi vienu miljonu ASV dolā
ru no Bila Geitsa fonda kā balvu par 
labāko informācijas tehnoloģiju sis

tēmu. 
Pašā Helsinku 

centrā ir uzbūvēta 
t.s. kabeļbibliotēka 
- specializēta digitā-
lā bibliotēka, kurā 
visu informāciju ie
gūst ar datoru palī
dzību. Šī bibliotēka 
ir neliela, bet ļoti 
populāra Helsinkos, 
to apmeklē apmē
ram 1000 cilvēku 
dienā. 

Tamperes uni
versitātes biblio
t ēkā ir izveidota 
speciāla virtuālā bibliotēka un elek
troniskais grāmatu veikals. 

Treškārt, daudz valstī dara lasītā
ju apmācības organizācijā. Augstsko
lu bibliotēkās pirmo kursu studen
tiem apmācības kursi lielākoties ob
ligāti, par to beigšanu dod vienu kre-
dītpunktu. Kursi darbojas ne tikai 
rudeņos, bet ari pārējā laikā. Tos var 
apmeklēt ari vecāko kursu studenti, 
pasniedzēji un citi lasītāji. 

Kursu organizācijai izveidotas 
speciālas apmācību klases ar vismaz 
15 - 20 datorizētām darba vietām, 
datorprojektoru un lielu ekrānu pie 
sienas. 

Atsevišķās universitātēs veido la
sītāju apmācības intemeta kursus. 
Daudz var iemācīties, neklātienē 

pieslēdzoties šo kursu datu bāzei. 
Pie Kuopio universitātes bib

liotēkas cels jaunu ēku mācību cen
tram ar visjaunākajām datortehnolo-
ģijām un audio, kā ari video iespē
jām. 

Tieši Kuopio universitātes biblio
tēkā atrodas tālmācības klase ar ie
spējām pieslēgties tālmācības cen
triem citās pilsētās un valstīs. Šis ap
mācības veids kļūst arvien populā
rāks, jo tas ir ērtāk un izdevīgāk, ne
kā izsaukt profesorus no ārzemēm. 
Tālmādbu kursus organizē pasnie
dzēji, savukārt bibliotēka nodrošina 
telpas un visas tehniskās iespējas. 
Šajā bibliotēkā ir speciāli eksperti in-
terneta pedagoģijā. 

15. Ipp. • 
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S T I P E N D I J A S 

ļ Apdrošināšanas a/s RSK 
piešķirs stipendijas 

Latvijas Universitātes 
Apdrošināšanas a/s RSK piešķirs 

pieciem sekmīgākajiem un talantīgā
kajiem Latvijas Universitātes stu
dentiem ikmēneša stipendijas visam 
nākamajam mācību gadam - tā pa
redz šodien oficiāli noslēgtā vienoša
nās starp Latvijas Universitāti un 
RSK. 

RSK piešķirtās stipendijas lielums 
ir Ls 60 mēnesī, kuru katrs stipen
diāts nākamajā mācību gadā varēs iz
lietot pēc saviem ieskatiem. 

RSK direktors Eižens Lēlis uz
skata, ka "stipendijas ļaus šiem stu
dentiem aktīvāk pievērsties mācī
bām, papildinot savas zināšanas un at
tīstot prasmes izvēlētajā specialitātē, 
nevis domāt par finansiālajām problē
mām. Latvijā ir daudzi talantīgi stu
denti, kuri pārtrauc mācības vispār 

vai mēģina tās apvienot ar darbu, tā
dēļ noteikti cieš tieši studijas. Tāpēc 
ari RSK atbilstoši savām finansiāla
jām iespējām nolēma atbalstīt sekmī
gākos un talantīgākos LU studentus." 

Pieteikšanās konkursam uz 
stipendijām šogad ir paredzēta 
līdz 20. jumjam. Var pretendēt visi 
Latvijas Universitātes bakalaura stu
diju rjrogrammas 1. Bdz 3. kursa stu
denti, kuru kandidatūras būs izvirzī
jusi LU Studentu padome, fakultātes 
studentu pašpārvalde, studiju pro
grammas direktors, institūta direk
tors, dekāns, prorektors vai rektors. 

Stipendiju ieguvējus noteiks īpaša 
komisija, ko veidos LU, Studentu pa
domes un RSK pārstāvji. 

Sīkāka informācija LU Studiju 
daļā. 

LU rektors I. Lācis un RSK direktors E. Lēlis paraksta oficiālo 
vienošanos par ikmēneša stipendiju piešķiršanu 

Stipendija Universitātes 
un studējošo atbalstam 

LU Senāta izveidotā darba 
grupa stratēģijas sagatavošanai 
ēkas Aspazijas bulvārī 22 priva
tizācijas rezultātā gūto līdzekļu 
apsaimniekošanai un izlietoša
nai pēdējos mēnešus intensīvi ir 
strādājusi vairākos virzienos, lai 
panāktu tās mērķa izpildi. Viens 
no šī darba rezultātiem ar šo 
publikāciju tiek nodots sabied
riskai apspriešanai. 

Latvijas Universitātes Kristapa 
Morberga stipendija ir iecerēta kā lī
dzeklis, lai nodrošinātu būtiskas 
Universitātes problēmas - akadē
miskā personāla piesaistes un atjau
nošanas nepieciešamības - risināša

nu. Lai nodrošinātu šī mērķa izpildi, 
ir radīts stipendijas nolikuma pro
jekts. 

Darba grupa uzskata, ka tikai de
talizēta šādu svarīgu dokumentu ap
spriešana Universitātes sabiedrībā 
nodrošinās tik nepieciešamo doku
mentu kvalitāti un demokrātismu 
Universitātes ikdienā. Darba grupa 
aicina visus sniegt savus ierosi
nājumus nolikuma projektam, 
līdz š. g. 11. jūnijam iesniedzot 
tos Senāta zinātniskajai sekretā
rei Raiņa bulvārī 19,138. telpā. 

JURIS PŪCE, 
LU senators 

T A S V A R J Ū S I N T E R E S E I 

IDoktora ntura 
Eiropa — pagātne, 
tagadne, nākotne 

4 3. lpp. 

Studijas šādos centros - skolās no
tiek saskaņā ar noteiktu program
mu, tās ir intensīvas un tiek fi
nansētas 3 - 4 gadus. Vienlaikus ar 
pētniecību zinātnieku grupās un 
augsti kvalificētu speciālistu vadībā 
doktoranti piedalās zinātņu nozarē 
organizētos semināros, skolās, dis
kusijās, organizē savas konferences, 
apvienojas radniecīgos pētniecības 
tiklos visā Eiropā, ceļo un strādā ci
tās institūcijās gan savā valstī, gan 
doktora skolas partneru universi
tātēs. Somijā ar Somijas Zinātņu 
akadēmijas un valdības finansiālu at
balstu ir izveidotas 94 šādas doktora 
skolas, Zviedrijā -16, Vācijā pašreiz 
notiek aktīvs darbs šajā virzienā. 

Kā atzīmēja Eiropas eksperti, 

visnotaļ atbalstot industrijas un citu 
biznesa struktūru Edzekļu piesaisti 
augstākā līmeņa stadijām, par zināt
nes un doktora studiju attīstību at
bildība ir jāuzņemas valstij, jo pretē
jā gadījumā tiks zaudēta akadēmiskā 
brīvība publicēt pētījumu rezultātus, 
kas bremzēs progresu un rezultātā 
var novest pie universitāšu privati
zācijas. 

Šogad Latvijas Universitātes 
doktorantūra ir jau 500 doktorantu, 
bet no Valsts budžeta 2001. gadā tiek 
finansēti tikai 160. Pārējie maksā pa
ši vai tiek finansēti no institūtu un fa
kultāšu līdzekļiem. Tā, protams, ir 
absurda situācija 

Zinātņu daļas vadītāja, Dr.biol. 
DACE GERTNERE 

LU Kristapa Morberga stipen
dija tiek izmaksāta saskaņā ar 
K. Morberga testamentā pausto 
gribu. Saskaņā ar K .Morberga no
vēlējumu līdzekļi stipendijas pie
šķiršanai tiek gūti no K .Morberga 
novēlēto namīpašumu pārvaldīša
nas ienākumiem. 

1. Stipendijas mērķis 
LU Kristapa Morberga stiŗjendijas 

(turpmāk - Stipendija) mērķis ir Latvi
jas Universitātes akadēmiskā personā
la sagatavošanas un atjaunošanas vei
cināšana. 

2. Stipendijas fonda veidošanās 
un apjoms 

2.1. Stipendijas fondu veido: 
2.1.1. ienākumi, kas viena gada lai

kā ir gūti no K Morberga novēlēto 
namīpašumu apsaimniekošanas (at
skaitot namīpašumu apsaimniekošanai 
un atjaunošanai nepieciešamos līdzek
ļus); 

2.12. ienākumi, kas tiek gūti viena 
gada laikā no līdzekļu, kas gūti ēkas 
Aspazijas bulvāri 22 privatizācijas re
zultātā, pārvaldīšanas; 

2.13. citi likumdošanā paredzēti 
avoti. 

22. Stipendiju piešķīrums vienam 
pretendentam sociālo un studiju pro
cesa vajadzību segšanai nevar pār
sniegt LVL 2000 (divi tūkstoši latu) ga
dā. Pētniecības un studiju vajadzībām 
citās augstskolās var piešķirt papildu lī
dzekļus ceļa izdevumu segšanai. 

23 . Stipendiju apjomu dažādās pre
tendentu grupās ierosina Stipendiju 
komisija un apstiprina rektors. Visiem 
viena studiju Emeņa studentiem - sti
pendiātiem piešltirtajai Stipendijai ir jā
būt vienādā apmērā. 

2.4. Stipendija tiek piešķirta reizi 
gadā - septembri. 

2.5. Stipendiju piešķir vienam ga
dam. 

2.6. Stipendiju līdzekļi, kuri netiek 
izmantoti noteiktajā gadā, paliek fonda 
rīcībā un tiek izmantoti nākamā gada 
stipendiju piešltiršanai. 

3. Stipendijas pretendenti 
3.1. Stipendiju piešķir šādās gru

pās: 
3.1.1. personām pēc doktora grāda 

iegūšanas - papildus studijām un pēt
niecībai citās augstskolās vai Latvijas 
Universitātē (ne vairāk kā 2% no ikga
dējā Stipendiju fonda); 

3.12. ārvalstu pilsoņiem, kas vēlas 
studēt Latvijas Universitātē baltu filo
loģiju (letoniku) - sociālo un studiju 
procesa vajadzību segšanai (ne vairāk 
kā 2% no ikgadējā stipendiju fonda); 

3.13. Latvijas Universitātes pilna 
laika studējošajiem - sociālo un studiju 
procesa vajadzību, tai skaitā studiju 
maksas segšanai (ne mazāk kā 94% no 
ikgadējā stipendiju fonda). 

32. Tiesības pretendēt uz Stipendi
ju in 

32.1. Latvijas Universitātes pilna 
laika studentiem; 

322.3.1.1. punktā minētās Stipen
dijas saņemšanai personām, kas ne se
nāk kā pirms trim gadiem ir ieguvušas 
doktora grādu; 

323. ārvalstu pilsoņiem 3.12. 
punktā minētās Stipendijas saņemša
nai. 

33.3.12. punktā minēto Stipendiju 
saņem atbilstīgi šādām kvotām pa stu
diju līmeņiem: 

33.1.40% Stipendiju saņem dokto
randi; 

332.40% Stipendiju saņem maģis
tranti; 

3 2 3 . 20% Stipendiju saņem pa-
matstudijās studējošie. 

3.4. Tiesības pretendēt uz Stipendi
jām ir, ja: 

3.4.1.3.1.1. punktā minētās Stipen
dijas saņēmēji slēdz līgumu ar Latvijas 
Universitāti, kurā apņemas strādāt 
Latvijas Universitātē ne mazāk kā trīs 
gadus; 

3.42.3.13. punktā minēto Stipen
diju saņēmēji slēdz līgumu ar Latvijas 
Universitāti, kurā apņemas strādāt 

Kristapa Morberga stipendijas nolikums 
(PROJEKTS) 

Latvijas Universitātē ne mazāk kā trīs gadus, ja viņi saņem Stipendiju otro 
reizi. 

3.5. Līguma projektu apstiprina ar 
LU rīkojumu. Stipendijas pretenden
tiem ir iespējas iepazīties ar šo projek
tu Bdz ar pieteikšanās uz Stipendijām 
izsludināšana 

4. Stipendijas piešķiršanas no
teikumi 

4.1. Stipendijas piešltiršanā tiek iz
vērtēta pretendentu atbilstība šādiem 
kritērijiem: 

4.1.1. sasniegumi zinātniskajā pēt
niecībā - vērtējami gan iepriekšējie sa
sniegumi, gan iespējamais devums 
turpmāk kā ari pētījumu konteksts ar 
aktuālo nozares problemātiku, iespējas 
izmantot pētījumus LU vispārējā pēt-
nieciskajā darbā; 

4.12. sekmība studijās - vērtēja
mas sekmes visā iepriekšējā studiju 
periodā, izvērtējot ari sekmju atbilstību 
zinātniskās pētniecības nozarei; 

4.13. aktivitāte studiju procesa or
ganizācijā - vērtējams ieguldījums LU 
ikdienas darba veicināšanā, studiju 
procesa problēmu risināšanā; 

4.1.4. studējošā sociālais stāvoklis -
vērtējamas studējošā materiālās iespē
jas sekmīgi piedalīties studiju procesā, 
iespējas iegūt informācija kas ir nepie
ciešama studijām 

42. Stipendijas pretendentiem jāat
bilst kādam no 4.1. punktā minētajiem 
kritērijiem 

43. Stipendijas pretendentu izvēr
tēšanā Stipendijas komisija var ņemt 
vērā ari citus kritērijus. 

5. Stipendijas komisija 
5.1. Stiŗjendijas komisiju... locekļu 

sastāvā uz diviem gadiem pēc rektora 
priekšlikuma apstiprina Latvijas Uni
versitātes Senāts. 

52. Latvijas Universitātes perso
nāla pārstāvji ir ne vairāk kā 50% no 
kopējā Stipendijas komisijas sastāva. 
Studentu pārstāvji ir ne mazāk kā 15% 
no kopējā Stipendijas komisijas sastā
va. Pārējo komisijas sastāvu veido uzai
cinātie citu organizāciju un uzņēmumu 
pārstāvji. 

53. Stipendijas komisijas pirmo sē
di sasauc un vada rektors vai viņa piln
varota persona. Komisijas pirmajā sē
dē tā ievēlē priekšsēdētāju un sekre
tāru. 

5.4. Stipendijas komisijas darba no
drošināšanai izmanto Stipendijas fon
du, bet ne vairāk kā 2% no attiecīgā ga
da Stipendiju fonda Bdzekļiem 

5.5. Stipendijas komisija savus lē
mumus pieņem ar klātesošo komisijas 
locekļu absolūtu balsu vairākuma ja 
sēdē piedalās vairāk kā puse Stipendi
jas komisijas locekļa 

5.6. Stipendijas komisijas sēdes sa
sauc un vada priekšsēdētājs un proto
kolē sekretārs. Protokolā ieraksta sē
des laiku un vieta daEbnieku skaitu, 
pieņemto darba kārtību, pieņemtos lē
mumus un balsošanas iznākumus. 

5.7. Stipendijas komisijas sekretārs 
kārto visu ar Stipendijas piešķiršanu 
saistīto lietvedība 

5.8. Stipendijas komisija Bdz katra 
gada 1. jūnijam "Universitātes Avīzē" 
un "LU Vēstnesī" publicē informāciju 
par Stipendijas fonda lieluma kandidā
tu izvirzīšanas kārtību un sludina do
kumentu iesniegšana 

5.9. Lēmumus par Stipendijas pie
šķiršanu Stipendijas komisija pieņem 
Bdz katra gada 31. augustam Atteiku
ma motivācija kandidātiem netiek 
sniegta. 

5.10. Stipendijas komisija katra ga
da septembri "Universitātes Avīzē" un 
"LU Vēstnesī" publicē informāciju par 
piešķirtajām Stipendijām. 

6. Stipendijas pretendentu un 
stipendiātu izvērtēšana 

6.1. Stipendijas pretendenti pietei
kumu Stipendijas saņemšanai, kā ari 
dokumentus, kas apliecina atbilstību 
Stipendijas saņemšanas kritērijiem (4. 
punkts), iesniedz Stipendijas komisijas 
sekretāram Bdz katra gada l.jūlijam. 

62. Piesakoties uz Stipendija pre

tendentam jāiesniedz: 
62.1. pieteikums atbilstoši Stipen

diju komisijas izstrādātajam paraugam; 
622. paredzētā darba apraksts un 

sagaidāmie darba rezultāti; 
623 . darba vadītāja atzinums; 
62.4. pieprasītās Stipendijas apjo

ma pamatojums un paredzamā izdevu
mu tāme; 

625. Stipendijas pieteicēja un dar
ba vadītāja CV; 

62.6. izraksts no studiju kartes par 
studijās paveikto; 

62.7. citi dokumenti pēc Stipendi
jas pieteicēja ieskatiem; 

62.8. ja Stipendijai piesakās kā ma
teriālam pabalstam, kas saistīts ar stu
dentu daudzbērnu ģimeņu uzturēšanu 
un studiju laikā iegūtu traumu vai sli
mību ārstēšana jāiesniedz dokumenti, 
kas apliecina šo stāvokli; 

62.9. papildus šiem dokumentiem 
Stipendijas pretendentiem ir jāie
sniedz ne mazāk kā viena Latvijas Uni
versitātes akadēmiskā personāla lo
cekļa rekomendācija; 

62.10. Stipendijas pretendents var 
pievienot ari citus dokumentus, kas 
varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta 
pieteikumu; 

62.11. Stipendiju komisija ir tiesīga 
nepieciešamības gadījumā pieprasīt 
papildu dokumentus. 

63. Iesniedzamos dokumentus at
karībā no Stipendiju grupas un kritēri
jiem (3.1. un 4.1. punkts) nosaka Sti
pendiju komisija. 

6.4. Stipendijas pretendentu pietei
kumiem tiek veikta ekspertīze, kuru 
veic Stipendijas komisijas pieaicināti 
eksperti - Latvijas Universitātes aka
dēmiskā personāla locekļi. 

6.5. Eksperta atzinums tiek pievie
nots Stipendijas pretendenta pieteiku
mam 

6.6. Ekspertu darbu organizē Sti
pendijas komisijas sekretārs. Ekspertu 
darbs tiek apmaksāts. 

6.7. Stipendiātiem ir pienākums ne 
retāk kā reizi sešos mēnešos iesniegt 
Stipendijas komisijas sekretāram pār
skatu par savu studiju un pētniecisko 
darbu, kuram pievienots stipendiātu 
rekomendējošā Latvijas Universitātes 
akadēmiska personāla locekļa atzi
nums. 

6.8. Tie stipendiāti, kas neiesniedz 
6.7. punktā minētos dokumentus, zau
dē tiesības saņemt Stipendija 

6.9. Stipendijas komisijas sekretārs 
nodrošina, lai vismaz vienam katra sti
pendiāta pārskatam gada laikā tiktu 
veikta ekspertīze, kuru veic 6.4. punk
tā minētie eksperti. 

7. Stipendijas izmaksas kārtība 
7.1. Stipendiju izmaksas veic 

fonds uz Stipendiju komisijas pieprasī
juma pamata. 

72. Stipendiju pārskaita uz preten
denta norādīto bankas norēķinu kontu 
ik mēnesi 25. datumā. Piešķīrumus 
ceļa izdevumu segšanai pētnieciska
jam vai studiju darbam citās augstsko
lās pārskaita uzreiz pēc piešķiršanas. 

73. Pretendentam atrodoties aka
dēmiskajā atvaļinājumā, kura cēlonis ir 
pretendenta veseBbas stāvokBs, Sti
pendija netiek izmaksāta. Piešķīrums 
tiek saglabāts un Stipendijas izmaksas 
tiek atjaunotas pēc atgriešanās no aka
dēmiskā atvaļinājuma. 

8. Stipendijas piešķiršanas ētis
kie apsvērumi 

Stipendijas piešķiršanā iesaistītie 
Stipendijas komisijas locekļi un eks
perti, kā ari viņu ģimenes locekļi ne
drīkst paši pretendēt uz Stipendiju, kā 
ari sniegt rekomendācijas par citiem 
pretendentiem. 

9. Stipendijas nolikuma pieņe
mšana un grozīšana 

9.1. Stipendijas nolikumu pieņem 
un groza Latvijas Universitātes Se
nāts. 

92. Punktos 5.8.,5.9.,5.10.,6.L no
teiktos termiņus 2001. gadam apstipri
na rektors. 



12 
univers i tātes 

avīze PIRMDIENA, 2001. GADA 4. JÚNUS 

T E Ā T R A P E L E V E R O 

IK a m no ezīša miglā bail? 
jeb saruna ar aktieri Ivaru Stoninu 

Stiprs, bet tajā pašā laikā 
viegli ievainojams; vīrišķīgs, bet 
ļoti trausls un saasināti jūtīgs - tā 
es raksturotu aktieri IVARU 
STONINU, kuram šī ir ceturtā 
sezona kā štata aktierim Nacio
nālajā teātri. Un vēl viņš katas
trofāli baidās no lēkšanas ar iz
pletni un gumiju, un.. . "Ezīša 
miglā". 

Bet jūs jau paši redzēsiet... 

- Ar kādu attieksmi tu nāc uz 
teātri, un ko vispār nozīmē būt 
aktierim šodien? 

K I N O 

- Būt aktierim - tas ir sūrs darbs, 
kurā darbojas savādākas enerģijas, 
kas nepārtraukti mainās, jo vienā lo
mā tev jābūt tādam, citā - savādā
kam. Tāpēc vienreiz es nāku uz teāt
ri kā uz bordeli, citreiz - kā uz templi, 
dažreiz kā uz pļavu, kādreiz - kā uz 
slaktūzi. Teātris ir tā mistiskā vieta, 
kurā var notikt jebkas. Taču tas ir pa
tiesi smags darbs, par kuru cilvēki 
nez kāpēc domā, ka tā ir medusmai
ze vai putukrējuma torte. Ne vella! 
Tā ir fizkultūra, tie ir treniņi, fiziski 
un garīgi pārbaudījumi, kas ar laiku 
atsaucas uz aktieru veselību. Lūk, 
tāds ir šis darbs šodien, un neviens 
nedomā par to, lai aktierim būtu 
kāds rehabilitācijas centrs, kurā 
atpūsties, atgūt kā fizisko, tā garīgo 
enerģiju... 

- Kādu tu saredzi teātri nākot
nes vīzijās? Virtuālais teātris? 

- Tu domā, nākotnē cilvēki skries 
skatīties virtuālās realitātes? Es, 
redz, domāju, ka nē. Tas ir tāpat kā ar 
kompjūteru un grāmatām. Dabīgi, ka 
tie cilvēki, kas negrib domāt ar gal
vu, izmanto kompjūteru - no
klikšķina pogu un saņem visu gatavā 
veidā. Tas pats ir ar virtuālo teātri -
tu, protams, vari skatīties tās bil
dītes, ko kāds tev ir uzbūvējis, bet 
tikpat labi tu vari veidot pats savas, 
pats atrasties radīšanas procesa iek
šienē. Es teiktu tā: kontaktēties ar 

datoru ir tikpat neauglīgi kā kon
taktēties ar gumijas sievieti. 

- Vai tu gribētu būt aktieris 
Holivudā? 

- Tā ir pavisam cita kultūra, ko 
var uzbildināt tāda milzīga foršu 
blēžu kompānija, kāda ir Amerika. 
Tikpat labi es varu paņemt tevi, no
krāsot dzeltenu, uzlikt spīguļus un 
teikt: tu būsi zvaigzne! Uztaisīsim 
pāris bildīšu, un tev nekas nebūs jā
dara - tas ir tas, ko dara Holivuda. Es 
biju aizsūtījis darba piedāvājumus uz 
trīs Vācijas darba aģentūrām, no ku
rām viena par mani ieinteresējās. Bi
ju aizsūtījis klāt ari videomateriālu, 
un tas viss beidzās ļoti interesanti -
sieviete, kas to bija noskatījusies, 
vienkārši pateica: "Viņš ir pārāk labs 
aktieris, lai mēs viņu izmantotu sūda 
materiālos." Ar to ari viss beidzās. 

- Runājot par filmām - kādas 
tev pašam patīk skatīties? 

- Man ļoti patīk fantastika, laba zi
nātniskā fantastika, kurā ir prog
nozējošas nākotnes vīzijas. Man ari 
mūķenes patīk skatīties, tikai pēdējā 
laikā vairs nav interesantu multfil
mu, visu laiku rāda, kā kādi skrien 
viens otram pakaļ. Un visšausmīgā
kā multfilma, ko es jebkad savā mūžā 
esmu redzējis, ir "Ezītis miglā". No
pietni! Man no tās ir šausmīgi bail! 
Tā ir visšaušalīgākā multfilma 
bērniem, uztaisīta tik baismīga: mig

laini pelēcīga, izlien kaut kādi rēgi, 
kaut ko biedē - uūū, aāā! Nē - nav 
kaut kas labi tanī multenē. 

- Ko tu domā par LU? 
- Man nekad nav bijis nekāds sa

kars ar LU, kaut gan daudzi ārzemju 
aktieri to vien dara, kā studē dažādās 
augstskolās, acīmredzot viņi to var 
atļauties. Man gan ir viens sapnis at
tiecībā uz LU, ko gribētos realizēt -
paralēli darbam studēt angļu filoloģi
ju. Man pašam tagad ir skolniece, ku
rai mācu ungāru valodu - cilvēks ir 
pilnīgi traks, izdomājis, ka noteikti 
grib iemācīties šo valodu. 

- Tu iemācījies pats saviem 
spēkiem? 

- Jā, pats. Ungāru valoda ir ļoti 
īpatnēja, piemēram, vīrietis sievietei 
nekad neteiks "labdien", jo tas skai
tās nepieklājīgi. Vīrietis sievieti svei
cina ar šādiem vārdiem: "Es skūpstu 
jūsu roku!" Tas nozīmē - es pret 
jums jūtu tādu cieņu, ka vienīgi jūsu 
roku esmu cienīgs noskūpstīt 

- Visbeidzot gribu tev jautāt: 
kā tu domā, kas ir cilvēks? Vai 
vari izsaukties kā Šekspīrs: kāds 
meistardarbs ir cilvē... 

- Tas ir visidiotiskākais monologs 
"Hamletā"! Tāpat kā "Būt vai 
nebūt...", kas patiesībā nav nekāda 
"Hamleta" sastāvdaļa, bet atsevišķs 
Šekspīra sonets, kas ir iebāzts lugā. 
Nu kāds gan meistardarbs!? Es tev 

jau, draudziņ, teicu, ka katrs cilvēks 
ir vienreizējs, un Šekspīram viņš ir 
meistardarbs. Bet es viņu brīžam 
apbrīnoju: citreiz labā, citreiz sliktā 
nozīmē, bet, cik manos spēkos, cen
šos viņu pieņemt tādu, kāds viņš ir. 
Cilvēks paliek cilvēks. Un tāds nu 
viņš, sivēns, reiz ir. 

H! Tagad pienācis laiks kārtējam 
konkursam sadarbībā ar Dailes teāt
ri. Atbildot uz trim viltīgiem jautāju
miem, iespējams iegūt brīvbiļeti di
vām personām uz kādu no DT iz
rādēm: 

1. Ko Ivars nekad savā dzīvē ne
darītu? 

2. Kuru gadu Ivars ir štata aktie
ris NT? 

3. Kāds ir Ivara iecienītākais 
ēdiens (saistībā ar Ungāriju)? 

Atbildes līdz 11. jūnijam atnes 
uz "UA" redakciju vai atsūti uz 
manu e-mailu: pek@latneUv 

Lauru vainags par atbildēm ie
priekšējā konkursā pienākas Ingai 
Prodniecei, Ilzei Vāgnerei un Ju
rim Bahmanim. Zvaniet DT admi
nistrācijai (7294444)! 

PELE 

Gadsimta filmu parāde Konkurss ar Baltie Cinema 
(Nobeigums. Sākums "Wm. 17) 

Polija 
28.06. Ar uguni un zobenu. Ježijs 

Hofmans, 1999. P Ļ ENG, LV 
29.06. Dzīve, kā fatāla seksuāli va

dīta slimība. Kšistofs Zanussi, 2000. 
PL.ENG.LV 

30. 06. Sexmisso in. Juliušs Ma-
huļskis, 1983.PL LV 

01.07. Pelni un dimants. Andžejs 
Vajda.1958.PL.LV 

02.07. Gadījums. Kšistofs Kešļov-
skis, 1981/87. PL, LV 

03. 07. Reiss. Mareks Pivovskis, 
1970. P L LV 

04. 07. Pērle kronī. Kažimers 
Kucs, 1972.PL, LV 

05. 07. Sajūtu secība. Radoslavs 
Prvovarskis, 1993. PL, LV 

06.07. Provinces aktieri. Agneška 
Hollanda,1978.PLLV 

07. 07. Faraons. Ježijs Kavaļero-
vičs, 1966.PL, LV 

Krievija 
08.07. Vecās grošas. Eldars Rjaza-

novs, 2000. RUS.LV 
09. 07. Jautrie zēni. Grigorijs 

Aleksandrovs, 1934. RUS, LV 
10. 07. Lido dzērves. Mihails Ka-

latozovs, 1957. RUS, LV 
11. 07. Andrejs Rubļovs. Andrejs 

Tarkovskis, 1969. RUS, LV 
12.07. Man divdesmit gadu. Mar-

lens Huicijevs, 1965. RUS, LV 
13.07. Tuksneša baltā saule. Vla

dimirs Motiļs, 1969. RUS, LV 
14.07. Muižnieku ligzda. Androns 

Končalovskis, 1976. RUS, LV 
15. 07. Nepabeigts skaņdarbs 

meh. klavierēm. Niltita Mihalkovs, 
1977. RUS, LV 

16. 07. Hrustaļov, mašīnu! Alek
sejs Germans, 1998. RUS, LV 

Otr. 17. 07. Taurus. Aleksandrs 
Sokurovs,2000.RUS,LV 

Lielbritānija 
18. 07. Montijs Paitons. Braiena 

dzīve. Terijs Džons, 1979. ENG, LV 
19. 07. Hamlets. Lorenss Olivjē, 

1948. ENG, LV 
20. 07. Toms Džons. Tonijs Ri-

čardsons,1963.ENG,LV 
21.07. Noslēpumi un meli. Maiks 

Lī, 1995. ENG, LV 
22. 07. Orlando. Sallija Potere, 

1992. ENG, LV 
23.07. Tilts pār Kvaju upi Deivids 

lins, 1957. ENG, LV 
24. 07. Karavadžo. Dereks Džār-

mens, 1986. ENG, LV 
25.07. Iemīlējies Šekspīrs. Džons 

Madens, 1998. ENG, LV 
26. 07. Tāda ir sportista dzīve. 

Lindsejs Andresons, 1967. ENG, LV 
27. 07. Zīmētāja kontrakts. Pīters 

Grinevejs, 1982. ENG, LV 

Latvija 
28.07. Vella kalpi. Aleksandrs Lei-

manis, 1970. ENG, LV 
29.07. Pūt, vējiņi! Gunārs Piesis, 

1973. ENG, LV 
30.07. Zvejnieka dēls. Vilis Lape-

nieks, 1939. ENG, LV 
31. 07. Salna pavasari. Pāvils Ar

mands, 1955. ENG, LV 
01. 08. Ceplis. Rolands Kalniņš, 

1972. ENG, LV 
02.08. Ezera sonāte. G. Cilinskis, 

V Brasla, 1976. ENG, LV 
03. 08. Puika. Aivars Freimanis, 

1977. ENG, LV 
04.08. limuzīns Jāņu nakts krāsā. 

Jānis Streičs, 1981. ENG, LV 
05.08. Teātris. Jānis Streičs, 1978. 

ENG, LV 
06.08. Purva bridējs. Leonīds Lei-

manis, 1965. ENG, LV 
07. 08. Kurpe. Laila Pakalnina, 

1998. ENG, LV 
08. 08. Cīrulīši. Oļģerts Dunkers, 

1980. ENG, LV 
09.08. Zobena ēnā. Imants Kren-

bergs, 1976. ENG, LV 
10. 08. Elpojiet dziļāk! Rolands 

Kalniņš, 1967. ENG, LV 
11. 08. Cilvēka bērns. Jānis 

Streičs, 1991. ENG, LV 
12. 08. Fotogrāfija ar sievieti un 

meža kuili. Arvīds Krievs, 1987. 
ENG.LV 

13.08. Nāves ēnā. Gunārs Piesis, 
1971. ENG, LV 

14.08. Emīla nedarbi. Varis Bras
la, 1985. ENG, LV 

15. 08. Svešās kaislības. Jānis 
Streičs, 1983. ENG, LV 

16. 08. Dzīvīte. Aivars Freimanis. 
ENG.LV 

Kadrs no filmas "Meksikānis" 

No 8. jūnija kinoteātros "Oskars" 
un "Daile" piedzīvojumus alkstošā-
kie skatītāji varēs veldzēties kārtējā 
Holivudas šausmu - piedzīvojumu 
gabalā "Mūmija atgriežas". Kaut 
kur kapenēs pētnieki atrod rokas
sprādzi, kas glabā sevī noslēpumu 
un ļaunumu, un ap to ari risinās fil
mas galvenā darbība. Tiek atdzīvinā
tas mūmijas un līdzīgi šausmoņi, un, 
protams, noris labā cīņa ar ļauno. 
Tie, kas riskēja skatīties pirmo filmu 
"Mūmija", droši vien piekritīs, ka tās 
turpinājums (kā tas tradicionāli ir 
90% gadījumu) ir nedaudz bālāks. It 
kā specefektiem un puslīdz jaukiem 
dabasskatiem bagātajai filmai diem
žēl ir paredzamas beigas, tai vēl ne
sākoties. Protams, mūsējie (lasīt - la
bie) uzvar, kā gan citādāk, jo mūmi
jām taču nav smadzeņu!! Filma nav 
gara, taču tā pati paredzamā» (bei
gu) sāk kaitināt un liek nervozi ska
tīties pulkstenī jau kādu laiku pirms 
titriem. Pozitīvu efektu rada varbūt 
pat režisora negribētie, bet nejauši 
sanākušie melnie jociņi. Visumā, aiz
ejot uz filmu, neko nezaudēsiet 

Savukārt k/t "K. Suns" ieprieci
na Džūlijas Robertsas un Breda Pita 
cienītājus(as), piedāvājot iespēju no 
25. maija noskatīties filmu "Meksi
kānis". Tā vēsta par Džeriju (Breds 
Pits), kurš, šefa sūtīts, dodas uz 
Meksiku meklēt kaut kādu mistis

ku, aizvēsturisku pistoli, kuru viņš 
ari atrod Protams, neizpaliek dažā
das Meksikas "extras" un attiecīgi 
pārpratumi ar vietējiem iedzīvotā
jiem. Seriālu cienītājiem patiks 
fakts, ka pikantumam režisors liek 
filmas sākumā sastrīdēties galvena
jiem varoņiem, lai, protams, beigās 
atkal salabta Filma tiešām ir jauka, 
un Breda R mīļotāju (meiteņu) cerī
bas romantiskais varonis nepieviļ. 
Džerija draudzene Samanta (Džūlija 
Robertsa) visu filmas sižetu veik
smīgi koķetē ar savu sargpuisi geju, 
kurš galu galā saņem to, ko pelnījis, 
neskatoties uz to, ka tāds īsti slik
tais viņš nemaz nav. Samērā mierī
gajā filmas ritējumā ik pa brīdim ir 
arī kāds asāks moments, gribētos 
pat filmu salīdzināt ar stipri palēni
nātām Gāja Ričija filmām. Noskatī
ties to ir vērts. 

Restaurētā amerikāņu kino 
klasika Rīgā 

KA "K. Suns" filmu ciklā ""Ar
senāla" kino ar Rietumu banku" no 
8. līdz 14. jūnijam tiks demonstrē
ta restaurētas amerikāņu kino klasi
kas programma, kuru piedāvā ASV 
vēstniecība Latvijā. Šajā programmā 
pārstāvēti visi klasiskie Holivudas 
žanri - mūzikli, vesterni, krimināl-
filmas, melodrāmas, komēdijas. 
Hronoloģiski tas aptver laiku no pē
dējās izcilās mēmās filmas "Saul
lēkts" (1927., rež. Fridrihs Vilhelms 
Mūrhauss) Edz 80. gadu labākajam 
kino darbam "Saniknotais vērsis" 
(1980., rež. Martins Skorsēze). Izla
sē ir iekļautas vēl tādas pērles kā: 
"Kasablanka" (rež. Maikls Kērtiss), 
"Džezā tikai meitenes" (rež. Billijs 
Vailders), animācijas filma "Snieg
baltīte un septiņi rūķīši" u. c filmas. 
Tajās būs skatāmi talantīgākie un 
populārākie Holivudā strādājušie 
aktieri: Ketrina Hepberna (filmā 
"Filadelfijas stāsts"), Marions Bran
do, kura spēles maniere izmainījusi 
visu kino vēsturi (filmā "Ostā"), par 
visamerikāniskāko aktieri sauktais 
Džons Veins (filmā "Meklētāji") un, 
protams, ari citas slavenības. 

Tāpat kā pagājušajā reizē, arī šo
reiz cītīgākajiem kino lūriķiem ir ie

spēja konkursā vinnēt brīvbiļetes uz 
augstāk minētajām filmām. Bet vis
pirms pagājušā konkursa pareizās 
atbildes un, iespējams, laimīgie uz
varētāji. 

l.b); 2.c); 3.a); 4a); 5.b); 6a). Un 
tā, pēc negodīgās žūrijas piekukuļo
šanas brīvbiļetes uz kino saņem šā
di cilvēciņi: I. Dzene; I. Kuka; 
K. Ante; U. Melders; A. Kalniņš 
un A. Pankova. 

Te nu ari jaunā konkursa jau
tājumi: 

1. Vai ir iespējams "nosūkties" ar 
mūmiju? 

a)Jā, jāaizver acis. 
b) Ar mūmiju var izdarīt ne tikai 

to! 
c) Neesmu mēģinājis. 
d) Nu nē taču, mūmijas smird!! 
2. Kurš ir stiprāks - mūmija vai 

Ultramens? 
a) Ultramens, bet tikai tad, ja 

viņš ir uzlādējis baterijas. 
b) Visstiprākais ir Špaidermens! 
c) Nezina viņi vēl nav mēroju

šies spēkiem. 
3. Par ko ir filma "Meksikānis"? 
a) Par mīlestību. 
b) Par šo un to. 
c) Par naidu. 
4. Kas notika ar džeku, kurš gla

bāja vēsturisko pistoli filmā "Meksi
kānis"? 

a) Dzīvo laimīgi vēl šobaltdien, ja 
nav miris. 

b) Pašlaik viņš ir jaunā "Super
mārketa" līdzīpašnieks. 

c) Viņš mira nedabīgā nāvē, un 
galvenais varonis viņu apraka. 

d) Godīgi sakot man vienalga. 
5. Cik filmas tiek piedāvātas 

amerikāņu kino klasikas filmu ciklā 
""Arsenāla" kino ar Rietumu ban
ku"? 

a)10. 
b) 14 filmas un viena multene. 
c)15. 
Savas ģeniālās atbildes līdz 11. 

jūnijam sūtiet uz to pašu adresī-
ti: spirts57@yahoo.com, un tad jau 
manīs, kurš tiks vērot Bredu R un 
Mūmiju. 

B. S. ŠVINSKIS 

http://Vajda.1958.PL.LV
mailto:spirts57@yahoo.com
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I Turneļa pa Somijas augstskolu bibliotēkām 
< 10 . lpp. 

Juveskilas universitātes biblio
tēkā interesantākais bija lasītāju ap
kalpošanas organizācija. Izveidoti 
trīs posteņi. Ienākot bibliotēkā, lasī
tājs paņem kārtas numuru un tiek 
apkalpots, kad uz displeja parādās vi
ņa numurs - līdzīgi kā tas ir pie 
mums bankās. Ir speciāli pašapkal
pošanās posteņi grāmatu nomai un 
nodošanai, kur, izmantojot svītru ko
da tehnoloģiju, lasītājs pats reģistrē 
paņemto vai nodoto grāmatu. Visur 
ir brīvpieejas fondi un elektroniskie 
vārti. Juveskilas universitātes biblio
tēkā grāmatu nodošanas termiņu pa
garināšanai izveidots telefonserviss, 
kad pa tālruni var piezvanīt uz dato
ru un automātiski pagarināt grāma
tas lietošanas termiņu, ja uz to nav 
fiksēti pieprasījumi. 

Lasītāju apmācībai pastāv t. s. 
orientācijas kursi pirmo kursu stu-

I E P A Z Ī S I M I E S 

dentiem, ir atklātie jeb brīvie īsie 
kursi, ir speciālas seminārgrupas, 
virkne speciālu kursu: par interne-
ta datu bāzu izmantošanu, elektro
niskajiem žurnāliem. Fakultātes 
nosaka nepieciešamās mācību grā
matas katru otro gadu, iesniedzot 
sarakstus un nosakot eksemplāru 
skaitu. 

Ceturtkārt, Somijā darbojas divas 
depozītbibliotēkas. Vienu no tām re
dzējām - Nacionālo depozitāriju 
Kuopio pilsētā Somijas vidienē. De
pozitārijam izmantota bijusī rūpnīcas 
ēka, kas pārbūvēta bibliotēkas vaja
dzībām. Uz šo depozitāriju Somijas 
bibliotēkas sūta grāmatas, kuras 
praktiski nepieprasa vai pieprasa mi
nimāli. Tas ir racionāls veids, kā tau
pīt līdzekļus daudzu bibliotēku attīs
tībai un fondu atjaunošanai, nepapla
šinot krātuvju telpas un nebūvējot 
jaunas. Plaukti atbrīvojas jaunāka
jiem izdevumiem. 

Depozitārijā visas grāmatas, vei
cot minimālu aprakstu, ievada elek
troniskajā katalogā. No jebkuras vie
tas Somijā tās var atrast un pasūtīt 
Līdz 30 lappusēm teksta noskanē un 
pārsūta elektroniski, taču literatūru 
sūta arī pa pastu. 

Piektkārt, Somijas bibliotēkas 
veido savas elektroniskās datu bā
zes: par studentu diplomdarbiem, 
par doktora disertācijām, studentu 
kursa darbiem, pasniedzēju zinātnis
ko darbu publikācijām 

Tamperes universitātes bibliotē
kā pastāv elektroniska publikāciju 
datu bāze. Šeit plāno atvērt speciālu 
datorcentru studentu individuālajam 
darbam. 

- Kādi bija jūsu galvenie seci
nājumi pēc brauciena? 

- Jāturpina elektronisko informā
cijas tehnoloģiju ieviešana, attīstīša
na un vēl plašāka izmantošana ari 
mūsu augstskolas bibliotēkā. Pro

tams, Somijā finansiālās iespējas ir 
daudz lielākas, taču ari pie mums 
Latvijā daudz varētu paveikt, ja tiem 
cilvēkiem, kuri pieņem politiskos un 
finansiālos lēmumus, būtu lielāka sa
pratne par bibliotēkas būtisko lomu 
augstskolas mācību procesa sekmī
gā nodrošināšanā. 

Mūsu Universitātē situācija un 
attieksme šai ziņā pamazām uzlabo
jas, šogad būtiski ir palielināts finan
sējums informācijas resursu iegādei, 
salīdzinot ar 1995. gadu, aptuveni 30 
reizes, bet mani kā Bibliotēkas di
rektoru uztrauc stāvoklis, ka tai pašā 
laikā darbinieku skaits šo grāmatu 
un žurnālu apstrādei praktiski ir sa
mazinājies, maksājot vienas no ze
mākajām algām Latvijas Universitā
tē. Tāpēc (ari Somijas brauciena ie
spaidā) tuvākajam laika periodam 
manas galvenās prioritātes būs: 

1) optimizēt bibliotēkas darbinie
ku skaitu un atalgojumu atbilstoši 

daudzkārt pieaugušajam grāmatu un 
lasītāju skaitam, 

2) panākt iecerētās uzziņu lasīta
vas un izstāžu zāles izbūvi Bibliotē
kas centrālās ēkas l.stāvā vistuvāka
jā laikā, 

3) vienojoties ar LU vadību, iz
strādāt projektu un tuvāko gadu lai
kā veikt Kafpaka bulvāri 4 sētas mā
jas paplašināšanu un rekonstrukciju, 
paredzot tur telpas LU Bibliotēkas 
datorcentram, apmācību centram, 
jaunām lasītavām, pagrabstāvā varē
tu būt telpas LU studentu klubam. 

Esmu pārhecināts, ka Latvijas 
lielākās un nozīmīgākās augstskolas 
vadība un akadēmiskais personāls 
atbalstīs LU Bibliotēkas attīstības ie
ceres. 

VIJA APINITE 

I LU mūzikas nodaļas studenti par muziķu un sevi 
< i. īpp. 

Liene: - Mūziku mācījos jau pa
matskolā un vidusskolā, ņēmu ari 
privātstundas džezā. Atbraucot uz 
Rīgu, bija laba iespēja turpināt iesāk
to. 

Santa: - Lekcijā mēs strādājām 
kopā ar pasniedzējiem. Nesen notika 
džeza forums, kas bija papildu 
iespēja gūt jaunus iespaidus, iejus
ties citā mūzikas pasaulē. 

Es pati esmu pabeigusi mūzikas 

skolu, kurā vairāk apguvu klasisko 
mūziku. Tomēr mani vienmēr pie
saistījis kaut kas modernāks. 

Jauneklis, kurš sevi nosauca 
par V G.: - Man personīgi bija va
jadzīgi kredītpunkti. Taču izrādījās, 
ka nodarbības ir ārkārtīgi interesan
tas un mēs daudz ko iemācījāmies 

Komponists Egīls Straume: -
Iesākumā mūzikas nodaļa bija kā 
eksperiments, kas ceru pāraugs 
"Mākslas un mūzikas centrā". Do

māju, ka zaudētāju nebūs. 
Reāli tā ir praktiskā improvizāci

ja, hepenings. Mēs nemācām neko 
statisku, tā ir reāla muzicēšana, kas 
tālāk dzīvē noderēs. 20. jūnijā pīkst. 
13.00 Lielajā aulā būs Vēstures fa
kultātes izlaidums, tur koncertēs 
Mūzikas nodaļas studenti. 

Varbūt nākamgad "Universitātes 
Avīzē" būs mūzikas lapa, kur uzska
tāmi varēs redzēt, kā aug Mūzikas 
nodaļas studentu profesionalitāte. 

ANDA LASE 

LU meistarkursos ar Baron Samedi Percussions (Francija) 

T E S T S 

I V a i e s i o p t i m i s t s ? 
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kārsi, bet iegūtie rezultāti  pa

tiesi. Tie aptver visu rakstura 
īpašību gammu  no slimīga pesi

misma līdz bezgalīgam optimis

mam. 

1. Tavi sapņi ir. 
a) dramatiski, šausmīgi; 
b) miglaini, neskaidri; 
c) patīkami; 
d) erotiski. 
2. Par ko tu domā, no rīta pamos

toties? 
a) Par to, kāds būs laiks; 
b) par darbu, ko mīli; 
c) par darbu, kas nepatīk; 
d) par mīļoto cilvēku; 
e) par cilvēku, kas tev ir ne

patīkams. 
3. Kā parasti brokasto? 
a) Atrod brīvu laiku un uzklāj gal

du; 
b) brokastu laikā purpini, ka neesi 

izgulējies; 
c) iabprāt papļāpā; 
d) bieži kavējies, tāpēc steidzies 

un brokasto pa roku galam. 
4. Kam vispirms pievērs uz

manību, lasot avīzes? 
a) Pohtiskajiem un ekonomiska

jiem jaunumiem; 
b) materiāliem par sportu; 
c) materiāliem par kultūru. 
5. Kā tu reaģētu, izlasījis par kādu 

ārkārtēju gadījumu, noziegumu vai 
skandālu? 

a) Tie tev ir vienaldzīgi; 
b) raizējies, ka tikai līdzīga nelai

me nenotiek ar tevi; 
c) esi sašutis, ka kārtības sargāša

nas iestādes nevar ieviest kārtību; 
d) saproti, ka pasaulē vienmēr 

kaut kas tāds notiek. 
6. Kā tu izturies, pirmo reizi sa

tiekoties ar nepazīstamu cilvēku? 
a) Uzticies viņam uzreiz; 
b) gaidi, lai sarunu uzsāk viņš; 
c) ar interesi viņu vēro; 
d) pētī viņu, bet neizdari nekādus 

secinājumus. 
7. Ko tu dari, sajūtot, ka kāds tevi 

aplūko (teātri, kino, uz ielas)? 
a) Vispirms tev liekas, ka tevī ir 

kaut kas smieklīgs; 
b) tev tas ir patīkami; 
c) paskaties uz sevi kādā skatlogā 

vai spogulī; d) nepievērs uzmanību, 
tev tas ir vienalga. 

8. Meklējot nepazīstamā pilsētā 
kādu adresi, tu: 

a) izvēlies taksometru; 
b) apjautājies paziņām; 
c) mēģini atrast pats; 
d) visu laiku baiļojies, vai tikai 

spēsi to atrast 
9. Ar kādām domām tu sāc darba 

dienu? 
a) Ceri, ka tā būs veiksmīga; 
b) gaidi, lai tā ātrāk paietu; 
c) darbā vari patīkami patērzēt ar 

kolēģiem; 
d) ceri, ka neradīsies problēmas 

vai nepatikšanas. 
10. Ja zaudē kādā spēlē: 
a) tas tevi satrauc - acīmredzot, 

šodien slikta diena; 
b) spēlē tālāk, kamēr sāk veik

ties; 
c) uzskati, ka spēle paliek spēle 

un kādam tajā jāzaudē; 
d) centies izdomāt veidu, kādā 

uzvarēt 
11. Tu sēdi pie galda, un tev pa

sniedz nelielu porciju kaut kā ļoti 
garšīga. Tu: 

a) Meties virsū ar lielu apetīti; 
b) baidies par savu slaido finiju; 
c) apēd, bet ar sirdsapziņas mo

kām; 
d) baidies, ka saniķosies kuņģis. 
12. Strīdoties ar kādu tev sim

pātisku cilvēku: 
a) baidies, ka tik nesastridies 

pārāk nopietni; 
b) izturies pret to mierīgi; 
c) domā, ka drīz vien salabsiet un 

viss būs Icārtībā; 
d) pārāk gludas attiecības ir gar

laicīgas. 
13. Kad vannas istabā aplūko sa

vu figūru, domā: 
a) vispār iespaids nav slikts, lai 

gan ideāls vēl tālu; 
b) vajadzētu atbrīvoties no liekā 

svara, bet tad būtu ļoti jānopūlas; 
c) figūra kā jau figūra, nekas 

īpašs, tāda kā visiem; 
d) jāsāk nodarboties ar vin

grošanu. 
14. Vai mīlestībā esi atklāts? 
a) Aizraujies pilnībā, kaut vai tas 

ir uz neilgu laiku; 
b) notver sevi pie domas - vai 

partnerim šīs jūtas ir ŗ^tikamas; 
c) tevi visu laiku kaut kas nomāc, 

esi pastāvīgi satraukts; 
d) ne par ko neuztraucies, jūties 

labi. 
15. Esi izgājis medicīnisko apska

ti un gaidi rezultātus: 
a) baidies, ka tik tev neatrod kaut 

ko nopietnu; 
b) zini, ka ārsts tāpat neteiks 

taisnību; 
c) domā, ka esi vesels, tā ka 

baidīties nav no kā; 
d) domā, ka ikvienam labāk laikus 

uzzināt patiesību. 

16. Ko tu jūti, kontaktējoties ar 
cilvēkiem? 

a) Izturies labvēlīgi vai nedaudz 
vēsi - atkarībā no apstākļiem; 

b) bieži jūties neveikli, nezini, kā 
izturēties pret nepazīstamiem cilvē
kiem; 

c) uzmanīgi vērtē, ko citi saka par 
tavu uzvedību; 

d) dažkārt tev liekas, ka esi gal
vas tiesu pārāks. 

17. Tev gaidāms garāks ceļojums. 
Kā tam gatavojies? 

a) Rūpīgi visu izplāno; 
b) nešaubies, ka noteikti notiks 

kāda kļūme; 
c) domā, ka viss nokārtosies pats 

par sevi, īpaši negatavojies; 
d) līdz aizbraukšanas brīdim esi 

ļoti uztraukts. 
18. Kura no nosauktajām krasām 

tev patik vislabāk? 
a) Sarkana; 
b) pelēka; 
c)zaļa; 
d) zila. 
19. Kas nosaka to, kā tu pieņem 

lēmumus? 
a) Viss atkarīgs no veiksmes; 
b) paļaujies tikai uz sevi; 
c) objektīvi novērtē savas ie

spējas; 
d) pievērs uzmanību kādai pazī

mei (piemēram, melnam kaķim); 

e) domā: "Katram savs liktenis". 
20. Ko tu vislabprātāk izvēlētos? 
a) Saņemt nelielu mantojumu; 
b) sasniegt stabilus panākumus 

profesijā; 
c) radīt kaut ko nozīmīgu mākslā, 

zinātnē; 
d) satikt lielo mīlestību, atrast la

bu draugu. 

2 4 - 35 punkti. Tu esi nelabo
jams pesimists. Kaut kas steidzami 
jādara - tā taču nav dzīve! 

36 - 47 punkti. Lai ari laiku pa 
laikam paspīd optimisma atblāzma, 
pesimisms ņem virsroku. Pacenties 
uz pasauli palūkoties ar smaidu, izda
ri kaut ko sev patīkamu. 

48 - 60 punkti. Tev ir ļoti skaidrs 
skats uz pasauli, bet reizēm tomēr 
grūti tikt vaļā no pesimistiska no
skaņojuma. 

61 - 75 punkti. Tev ir reālistiska 
dzīves uztvere. Parasti jebkurā si
tuācijā tomēr saglabā optimismu. 

75 - 90 punkti. Esi dzimis opti
mists. Bet šī īpašība tev reizēm 
traucē izlabot savas kļūdas. Zēl! 

91 - 100 punkti. Tas vairs nav 
optimisms, bet gan neapvaldīta 
vieglprātība! 

Saskaiti punktus! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
a 1 2 2 3 5 1 1 5 2 5 1 5 3 2 5 2 3 2 3 
b 4 5 2 1 1 1 5 5 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 5 1 
c 3 2 3 4 2 3 2 3 3 5 3 5 3 l 4 3 4 2 3 5 
d 5 4 1 4 3 4 2 2 3 1 4 2 5 3 4 2 4 1 4 
c 1 2 
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Uzmanību visiem! 
\ 

univers i tā tes 
avīze PIRMDIENA, 2001. GADA 4. JŪNIJS 

1500 km pret narkotikām 
informatīva akcija 2001. gada vasarā 

Projekts notiks no 26. jūnija Edz 10. jūlijam. Trīs jauniešu grupas ar 
velosipēdiem apbraukās Latvijas reģionus un apmeklēs kopumā 43 pilsētas 
un ciematus. 

Mēs piedāvājam īpašu apmācību - līderu apmācība, lomu spēles, jaunākā 
informācija par narkotikām un to izplatību, diskusijas ar Narkoloģijas centra 
speciālistiem. 

Ēdināšana un naktsmītnes tiks nodrošinātas, taču paredzēts ari nopietns 
darbs. Projekts notiek sadarbībā ar Narkoloģijas centru, Latvijas Jaunatnes 
Sarkano Krustu, Sociālo zinātņu studējošo fondu un Latvijas Universitātes 
brīvprātīgajiem. 

Ja viss iepriekšminētais Tevi ieinteresēja, tad sūti pieteikumu uz e-mailu: 
(beidzamais termiņš - ll.jūnijs). Iegūt sīkāku irrformāciju par akciju var pa 
telefonu 9204102(ilze). 

MAMMA MIA 

R a i ņ a b u l v . 2 1 
Studentiem restorānā 5% atlaide visiem oiedāvāiumiem! 

skaistumkopšanas 
salona speciālisti ir 
gatavi palīdzēt kļūt 
pievilcīgākiem 

• Veido frizūras un make-up! 
• Jaunums - tiek veikta klasiskā masāža! 
Kā ari aicinām izmantot kosmetologa, manikīra 

(nagu dizains), pedikīra un solārija pakalpojumus! 
• Netiks aizmirsti ari vārda dienu gaviļnieki - viņu 
vārda svētkos pakalpojumiem - 21 % atlaide! 
• LU studentiem, mācībspēkiem un darbiniekiem, 
uzrādot apliecību, joprojām cenu atlaides! 

• Adrese līdzšinējā: Arhitektu ielā 1 (blakus LU 
Lielajai ēkai), telefons: 7212327 

K O N K U R S S 

ar JUMAVU! 
Latvijā sācies Harija Potera 

laikmets, un tas, kurš izlasījis 
kaut vienu grāmatu par Hariju 
Potēm, LASIS VIENMĒR! 

Tūkstošiem jauniešu un viņu ve
cāku visā pasaulē stāv milzum garās 
rindās pie grāmatnīcu durvīm vai ari 
tukšo interneta grāmatnīcas, lai tik
tu pie kārtējās grāmatas par Hariju 
Poteru. 

Skotu rakstnieces Dž. K. Roulin-
gas četras grāmatas par Hariju Pote
ru tulkotas trīsdesmit trīs valodās. 
Pārdoti vairāk nekā trīsdesmit pieci 
miljoni eksemplāru. Dž. K. 
Roulinga no nevienam nezi
nāmas vientuļās mātes -
bezdarbnieces kļuvusi par 
rakstnieci, kas saņēmusi 
neskaitāmas literārās prēmi
jas, goda titulus un kļuvusi 
par miljonāri. 

Harijs Poters ir zēns, kurš 
mācās burvju un raganu sko
lā. Katrā no grāmatām aprak
stīts viens gads, ko zēns pava
dījis neparastajā skolā. Rakst
niecei veiksmīgi izdevies uz
taustīt ikviena cilvēka slepenu vēlmi 
- kaut reizi mūžā iemantot burvja va
ru. Grāmatas ir uzrakstītas ar lielu 
labestību un humoru, tām piemīt 
gaumīga noslēpumainības aura, ar 
ko tās atšķiras no "Zvaigžņu ka
riem" un citiem modernajiem "teks
tiem". Grāmata, kas likusi tīņiem vi
sā pasaulē aizmirst televizoru un vi-
deospēles. 

Mēdz pat teikt, ka tas, kurš izlasī
jis kaut vienu grāmatu par Hariju Po
teru, lasīs vienmēr! 

"Harijs Poters un filozofu ak
mens" 

"Runājot par pašu varoni (un tas 
ir ļoti svarīgi) - Harijs nav ļauns un 
cinisks. Drizāk viņam piemītošās 
īpašības ir minēto vārdu antonīmi. 
Pat tad, ja grāmata nebūtu ne uz pu
si tik laba, būtu vērts uzkārties vis
maz uz viena, bet ļoti svarīga mīta -
Harijs Poters liek bērniem visā pa
saulē aizmirst televizora skatīšanos 
un videospēles. Ja anniņas, pēteriši, 
jānīši un elizabetes ari Latvijā, patei

coties kaut kur ārzemēs radītas rek
lāmas stimulam, paņemtu rokās šo 
darbu un tiktu galā ar visām trīssimt 
lapām, visai ticams, ka viņi atvērtu 
vēl citas grāmatas: ari par Mumi-
niem, ari par Karlsonu un varbūt pat 
kādreiz tiktu Edz Skalbēm, Porukam 
un Brigaderei." /Laila Pakalniņa 
"Caput Draconis!", 05 . 02. 2001, 
"Diena"/ 

"Kas, manuprāt, ir ievērības cie
nīgs pašā grāmatā? Pirmkārt, pasakā 
gandrīz nav moralizēšanas... Otr
kārt, tā ir sajū-

ta, ka neesat viens... Un treškārt, tas 
ir pārdabisko brīnumu birums, kas 
nāk kā gandarījums par Harija pār
ciestajiem pazemojumiem un mocī
bām audžuvecāku ģimenē." /Pauls 
Bankovskis "Superzvaigzne uz slo-
taskāta", 26.01.2001, "Diena"/ 
www.jumava.lv 

Tiem, kas jau izlasījuši KPoteru, 
"Jumava" piedāvā KURICIO MAL-
APARTES romānu "ĀDA". 

Kuricio Malapartes īstais vārds ir 
Kurts Ēriks Sukerts - dzimis 1898. 
gada 9. jūnijā Prāto, netālu no Flo
rences, miris -1957. gadā. Par viņu 
rakstījuši Alberto Morāvio un Brūs 
Četvins, viņa vārdā nosaukto literāro 
prēmiju saņēmuši Fazils Iskanders 
un Vāclavs Havels. Pašlaik top rakst
nieka simtgades iedvesmots pilnīgs 
rakstu apkopojums un daiļrades pē
tījums desmit sējumos. Varbūt kā
dam rīdziniekam gadījās viņu sastapt 
1942. gada pavasari, kad Malaparte 
kara žurnālista gaitās kādu laiku uz

turējās Rīgā. Romāns "ADA" tiek uz
skatīts par Malapartes ievērojamāko 
darbu, pēc tā motīviem uzņemta ari 
Liliānas Kavāni filma "La pelle", kas 
vairākkārt demonstrēta ari Latvijā. 

1943. gadā Neapolē ienāk sabied
roto karaspēks. Neapolieši rīko dzī
res ari šī "mēra" laikā. Sievietes, kas 
pārdod savu miesu un bērnus, lai no
pelnītu gabalu maizes. Itāļu tauta, 
kas pārdod sevi. Cauri izmisušajam 
un izsalkušajam neapoliešu pūlim, 
baltos zobus optimistiski mirdzinā-
dami, soļo amerikāņi. 

Vēstījums pirmajā per
sonā. Iespaidīgas pārdo
mas par Eiropu un Ameri
ku, to atšķirībām, likte
ņiem, kultūru. Par baismī
go bridi, kas pienācis Eiro
pas vēsturē, - agrāk cilvēki 
cīnījās, lai glābtu savu dvē
seli, bet tagad cīnās vai bie
žāk - pārdod sevi un citus, 
lai glābtu savu ādu. 

KONKURSS 
Šoreiz jums nav jāat

bild uz noteiktiem jautājumiem, 
bet jāiejūtas kādas "Jumavas" 
grāmatas kritiķa lomā. Gaidām 
jūsu kritikas, no kurām labākās 
publicēsim, bet uzvarētāji sa
ņems vērtīgas grāmatas! 

Iepriekšējais konkurss 
Pareizi atbildējusi un kā balvu 

"Jumavas" grāmatas saņem An-
džela Pankova. 

Lūdzam UA redakcijā! 
Atbildes: 
1. Rakstītais grāmatā "Slavenību 

rokraksti" ir par Raimondu Paulu. 
2. V Hausmaņa grāmatas "Manas 

aktrises" māksliniece ir Dina Ābele. 
3. V Hausmaņa grāmatas stāsti: 

''Mirdza", "Manas mīļās meitenes" 
un "Izskaņā". 

4. "UA" numurā stāstījām par Tū-
ra Heijerdāla "Aku-Aku" un Daiņa 
Dambenieka "Masāžu". 

ZANE STRODE 

"Universitātes Avīze" 
(Iznāk katru otro otrdienu) 

Redaktore UZE BPJNKMANE 
Tekstus rediģē IEVAJASINSKA un GINTA LBKARTE 
Fotogrāfe TOMS GRĪNBERGS 
Tekstus ievada BRIGITA KERSTENA 
DatorsaHkurnu veido GUNTARS STEFANS 

Adrese: Raiņa bulv. 19,136. telpa, Rga, LV-1586 
(pastkasfie atrodas LU kancelejā) 
Tālruņi: 7034328,7034329; Fakss 7034330 
FJektroniskais pasts: hiua@lanet.lv 
Mājas lapa Intemetā: htlp://wwwJanet Jv/~luua 
Reģistrācijas apfiedba Nr. 535. 
Pānaubfcēsanas un citēšanas gadījumā atsauce uz "UA" obligāta. 
Redakcijas viedokfe ne vienmēr sakrfl ar rakstu autoru viedokfi. 
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