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Universitātes I Mūs vērtē Tēvijas 
83. gadu uzsakot 1 fonds no ASV 

Vi?1 

V 

Latvijas Universitātes dibināšanas 82. gadadiena 28. 
septembra pēcpusdienā visus pulcināja Lielajā aulā uz 
jubilejai veltīto Senāta svinīgo sēdi. 

Mēs, nenoliedzami, esam Latvijas lielākā augstskola, atzina 
Senāta priekšsēdētājs Mārcis Auziņš, pat vēl vairāk, mēs esam 
vienīgā klasiskā tipa universitāte Latvijā. Ne velti Latvijas Uni
versitāte ir viena no ļoti nedaudzajām augstskolām pasaulē, ku
ras nosaukumā ir valsts vārds. Tas uzliek papildu atbildību. 
Augsts akadēmiskais līmenis ir vienmēr bijis un, cerams, ari 
nākotnē būs Latvijas Universitātes atšķirības zīme. 

Veicot Universitātes administrācijas iesāktās un mūsu 
augstskolā tik ļoti nepieciešamās pārmaiņas, būtiska loma ir 
Senātam. Tām jābūt pārmaiņām, kas stimulē un atbalsta izcilī
bu akadēmiskajā darbā. Pārmaiņām, kas par pamatuzdevumu 
izvirza šīs akadēmiskās izcilības nodrošināšanu. Tikai šādi rea
lizētas reformas nesīs gaidītos rezultātus. 

Atklājot svinīgo Senāta sēdi, tā priekšsēdētājs Mārcis Au
ziņš visiem, bet it īpaši jaunievēlētajiem senatoriem, kas šādā 
sēdē Universitātes senatoru statusā piedalījās pirmo reizi, 
vēlēja veiksmi, augstskolas 83. gadu uzsākot 

Parasti dzimšanas dienās atceras to, kas ir izdarīts, un uz
slavē par labajiem darbiem, kādu, pēc rektora Ivara Lāča do
mām, pagājušajā gadā ir bijis ne mazums. 

Zinātnē pērn Universitātes organizēto konferenču skaits 
ievērojami pārsniedza 200. Vairums no tām bija starptautiskas. 
Publicēto darbu skaits pagājušajā gadā pirmo reizi pārsniedza 
2500. Daudzi darbi ir "augstas raudzes" vērtīgos izdevumos. 
Studijās pagājušajā gadā ir pabeigta programmu akreditācija. Ir 
saņemts Eiropas universitāšu Novērtēšanas programmas eks
pertu atzinums. Skaitliski audzisv apmaiņas programmu, vies-
studentu un vieslektoru skaits. Seit var pieminēt tikai pirms 
dekādes nosvinēto desmit sekmīgas sadarbības gadu jubileju ar 
Maincas Johanesa Gūtenberga universitātes kolēģiem. To 
spilgti apliecina klātesošie jaunie Goda doktori un Goda biedri 
no mūsu partneru universitātēm un viesi no Centrālās Ķīnas 
Normālās universitātes Ķīnas Tautas Republikā. 

Runājot par sevis sakopšanu, rektors Ivars Lācis uzteica Le-
tonikas centra atklāšanu Filoloģijas fakultātē un mācību korpu
sa remontu Jūrmalas gatvē, Pedagoģijas un psiholoģijas fakul
tātē. Atzinīgi tika vērtēta ari Senāta zāles restaurācija, kuras 
gaitā izdevās atklāt 1939. gada Universitātes budžetu. 

5 - !PP- • LU Goda doktori un biedri 

Prof. Ernesta Felsberga piemiņas stipendijas laureāte 
Kristīne Ante priecēja ar klavieres spēli 

Balvas zinātnisko darbu 
autoriem - 3.lpp. 

LU laikraksta "Universitātes Avīze" vēsture jeb da-
torēras sākums nav iedomājams bez Latvijas Korporāci
ju apvienības un studenšu prezidiju konventa atbalsta. 

90. gadu sākumā uzsāku saraksti ar izdevuma "Universi-
tas", kas dibināts 1930. gadā, bet pēc kara sāka iznākt ASV Ņu
jorkā, galveno redaktoru Gunāru Cimbuļa kungu, Lett. Ap
mainījāmies ar informāciju un izdevumiem. Ar Cimbuļa kunga 
starpniecību iepazināmies ar L. K. A., Inc. Tēvijas fonda komi
tejas pārstāvjiem Arturu Vatvara kungu, Bev., un Andreju Bai-
diņa kungu, Frat. Acad. Iesaistījās ari L. K. A. seniors Dr. 
Arvīds Ziedonis. No Tēvijas fondā ienākušajiem ziedojumiem 
saņēmām dāvinājumu - pirmo datoru, vēlāk skeneri un kopēja
mo aparātu. Tehniski tikām nodrošināti, lai avīzi sāktu salikt 
modemi un kvalitatīvi. Jāpiebilst, ka, pirms ieguvām datoru re
dakcijā, mums laipni paīīdzēja un apmācīja speciālisti no Fizikas 
un matemātikas fakultātes - Viesturs Vēzis un Rita Biziņa. 

Tēvijas fonds mūs turpina ne tikai atbalstīt, bet arī vērtēt 
Nu jau vairākus gadus žūrijas komisija (tās sastāvs mainās) laik
raksta štata un ārštata autoriem piešķir godalgas. Esam pateicī
gi par veltīto uzmanību un mūsu darba novērtējumu. Tas, pro
tams, stimulē strādāt vēl godprātīgāk un apzinīgāk, jo mūs 
vērtē ari aiz okeāna. Un tā, šogad esam saņēmuši šādu vēstuli: 

"Žūrijas komisija (Andrejs Baidiņš, L. K. A. pārstāvis, pen
sionēta "Doubleday" izdevniecības darbiniece Anna Rumaka, 
dzejnieks Modris Mednis) izvērtēja pagājušā akadēmiskā gada 
"Universitātes Avīzi" un nāca ar sekojošiem lēmumiem: 

Trīs Tēvijas fonda proponētās godalgas pienākas sekojošām 
personām: 

• sarkanaa@hobnau.com - par svaigu pieeju tematam, labu 
valodu un patīkamu humora izjūtu; 

• Vijai Apinītei un Mārai Sadovskai - par labiem sacerē
jumiem un intervijām ar interesantām personām. 

Ievērību pelnījuši vēl in 
• Pagājušā gada laureātes Andas Lases raksti un intervijas; 
• Indulis Krauze - laba valoda, interesanti raksti; 
• Uga Rismane un Ilze Sperga - labas dzejas; 
• Gita Liepiņa - labi raksti un intervijas; 
•Inguna Kārkliņa - noderīgi raksti par veselību. 
Žūrijas komisija izsaka atzinību avīzes redakcijai un auto

riem par veikto darbu un novēl labas sekmes nākotnē." 

ILZE BRINKMANE 

Konkursi 7.lpp. 

Par 18. WACRA starptautisko 
konferenci Vīnē lasiet "UA" 
nākamajā numurā 1 

RUNĀ STUDENTI f Tavs laiks -
tava izvēle 

Tosts ar šampanieša glāzēm jubilārei Mazajā aulā 

Dala no mūsu jautrās un radošās AIESEC komandas 
jauniešu NOO forumā "JA-JA-DRA" 

CilvSks neizvēlas laiku, kurā piedzimt un dzīvot, cilvēkam uz
likts par pienākumu izvēlēties, kā dzīvot 

M. Birze 
No kā tad sastāv mūsdienu studenta ikdienas kalendārs? 

Hmm... sākot no semināriem un lekcijām universitātē, bibliotē
kām, grāmatu kaudzēm un pasniedzēju sejām, Edz bezrūpīgām 
sarunām un tusiņiem draugu pulkā. Pats par sevi saprotams, 
ka, tāpat kā visās lietās, ari šeit ir savi izņēmumi, un tāpēc ap
zinīgākie no mums pierāda sevi, strādājot kompānijā "X", bet 
vēl kāds šos pāris studiju gadus uztver kā aktīvas atpūtas perio
du. Un tad vēl - blakus studijām, izklaidēm, ģimenei un drau
giem atliek nedaudz laika savām iemīļotajām nodarbēm, hobi
jiem. 

Taču pastāv vēl kāda brīvā laika pavadīšanas alternatīva! 
Lietderīgi izmantot savas stundas, minūtes, dienas un mēne
šus tu vari, iesaistoties kādā no jauniešu nevalstiskajām orga
nizācijām, kuru ikdienā ietilpst viss augstāk minētais. 

Iespējams, ka būsi jau kaut ko dzirdējis par starptautisko jau
niešu organizāciju AIESEC, kas ir lielākā jauniešu organizācija 
pasaulē un kurā darbojas aptuveni 30 000 studentu. Turklāt tā 
nav jāmeklē nekur tālu, jo starp 83 visas pasaules dalībvalstīm 
savu vietu (nu jau septiņus gadus) tā ir atradusi ari Latvijā. 

Vārds AIESEC apvieno darbīgus, uzņēmīgus, radošus, 
atvērtus un pozitīvus jauniešus visā pasaulē. Taču, ko tad īsti 
mēs darām katru dienu? AIESEC pamatdarbība ir studentu ap
maiņa, tas ir, latviešu censoņiem tiek meklēta prakses vieta ār
zemēs, savukārt ārzemju studenti ir mīļi gaidīti pierādīt sevi 
kādā no Latvijas uzņēmumiem Papildus tam AIESEC organizē 
daudz un dažādus jaunieti izglītojošus, attīstošus un pilnveido
jošus pasākumus. 

Varbūt ari tu pamanīji koši oranžos plakātus ar saukli MĒS 
TEVI GRIBAM! Jā, tie bijām mēs, kas gribēja TEVI ieraudzīt 
mūsu aktivitātēs - interaktīvajā seminārā "Projektu vadīšana", 
jauniešu nevalstisko organizāciju forumā "JA-JA-DRA", AIE
SEC info ballītē un AIESEC nometnē. 

Tātad 18. un 20. septembri visi interesenti varēja uzzināt, 
kas tad īsti ir projekts, kas ir laba projekta ideja un kā to visla
bāk realizēt. Savukārt 19. septembri tika pilnīgi pārvērsta Lat
vijas Universitātes galvenās ēkas garderobe. 

5. lpp. • 
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Atklāta un iesvētīta piemiņas plāksne 
LU profesoram Fricim Gulbim 

¡ra 
i l 

Otrā pasaules latviešu zinātnieku 
kongresa laikā, šāgada 14. jūlijā 
pīkst. 14.15, tika sarīkota piemiņas 
plāksnes atklāšana LU prof. Fricim 
Gulbim pie ēkas Kronvalda bulv. 4. 
Sākumā īsu uzrunu teica šī pasāku
ma veicējs Jānis Jansons. Tad viņš 
deva vārdu aktrisei Baibai Nollen-
dorfai savas sagatavotās runas no
lasīšanai. 

"Šogad, 19. janvāri apritēja 110 
gadu, kopš dzimis izcilais akadēmis
kais darbinieks un Latvijas patriots 
prof. Fricis Gulbis. Viņš bija ievēro
jama personība mācību spēku saimē 
gan Latvijas Universitātē, gan uni
kālajā Baltijas universitātē Hambur-
gā, gan ari vēlāk, emigrācijā Kanādā 
- Makmastera universitātē Hamilto-
nā. Akadēmiskajā darbībā viņš jāuz
skata par fizikas kā studiju speciali
zācijas un zinātnes dibinātāju Latvi
jā. Viņa pūliņu rezultātā, izveidojot 
Latvijas Universitātes Fizikas in
stitūtu, fizika ir kļuvusi par vienu no 
vadošajām zinātņu nozarēm mūsu 
valstī.. 

Pēc neatkarības atjaunošanas ari 

Latvijā ir publicēti vairāki raksti sa
karā ar prof E Gulbja 100 un 110 ga
du atceri. Šai sakarā jāsāk aizpildīt 
daudzos baltos plankumus mūsu fizi
kas zinātnes vēsturē. Sāksim ar Lat
vijas fizikas skolas aizsācēju profeso
ru Frici Gulbi." 

Plāksni iesvētīja M. teol. Vilis 
Vārsbergs un noskaitīja aizlūgumu. 
Pēc tam runu teica LU fizikas prof. 
Juris Zaķis, atzīmējot prof. E Gulbja 
lielos nopelnus izglītības sekmēša
nā, it īpaši veidojot un vadot Baltijas 
universitāti Vācijā pēc Otrā pasaules 
kara. Šīs universitātes emblēma ta
gad glabājas LU Mazajā aulā. 

Latvijas Zinātņu akadēmijas vi
ceprezidents Andrejs Šiliņš pa
stāstīja, ka viņš 70. gadu sākumā bi
ja apmeklējis Makmastera universi
tāti Hamiltonas pilsētā Kanādā. Tur 
vecākās paaudzes profesori labi at
cerējās enerģisko latviešu prof. Frici 
Gulbi un pat parādīja viņa darba tel
pu. 

J Ā N I S J A N S O N S 

Izcila jurista piemiņai 
Latvijas Universi tātes bib

liotēkā atcerējās izcilo juristu, 
Universitātes profesoru, speciā
listu romiešu tiesībās VASILJJU 
SINAISKI viņa 125. dzimšanas 
dienā. 

Bibliotēkas galvenajā ēkā bija ie
kārtota profesoram Sinaiskim veltīta 
izstāde, kurā atainots gan viņa 
dzīves gājums, gan izstādītas neskai
tāmās publikācijas. Vasilijs Sinaiskis 
ir apmēram 500 dažādu rakstu un 
monogrāfiju autors. 

Par ievērojamo Universitātes 
profesoru runāja bibliotēkas Biblio
grāfijas nodaļas līdzstrādnieks Ēriks 
Sārts, iepazīstinot ar šīs personības 
dzīves gājumu - piemēram, studijām 
Francijā un senajā Tartu universi
tātē, ar darbu un dzīvi Krievijā, Poli
jā un Ukrainā. 

Kad nesen bija izveidota Latvijas 
Universitāte, Eiropas mēroga zināt
nieku aicināja uz Rīgu. Viņš sāka 
lasīt civiltiesību un romiešu tiesību 
kursus. Tolaik mācībspēkiem - ne
latviešiem piecu gadu laikā bija jā
apgūst latviešu valoda, bet Vasilijs 
Sinaiskis to iemācījās gada laikā, sa

vam bagātajam Eiropas valodu 
pūram pievienojot Latvijas valsts va
lodu. 

Viens no šī jurista galvenajiem 
veikumiem ir grāmata civiltiesībās. 

Vasilijs Sinaiskis aizrāvās ari ar 
latviešu tautasdziesmu izpēti. No 
neparasta skatpunkta uzrakstīts 
viņa darbs "Latviešu sabiedriskā ie
kārta tautasdziesmu spogulī". Vasi
lijs Sinaiskis mūsu folklorā saskatīja 
vairāku zinātņu, īpaši ētikas un mo
rāles, iedīgļus. 

Viņš bija žurnāla "Jurists" redak
tors, Latviešu konversācijas vārd
nīcā rakstīja par juridiskajiem jautā
jumiem. 

Sekmīgo darba cēlienu pārtrauca 
Latvijas okupācija 1940.gadā. Kad 
sarkanarmija otro reizi tuvojās mūsu 
valstij, profesoram Sinaiskim 1944. 
gadā izdevās emigrēt uz Prāgu, bet 
no turienes uz Briseli, kur 1949. ga
dā noslēdzās viņa dzīve. Latvijā Vasi
lijs Sinaiskis nav aizmirsts, un daudz 
materiālu par viņu ir ari Universitā
tes bibliotēkā. 

12. Internacionālais 
jaunas mūzikas festivals 

Melngalvju namā 10.10. 19:00 
Ansamblis "Musa Luden" (Slovāki
ja) 11.10. 19:00 Ansamblis "Con
trechamps" 

Hotel Maritim 11.10. 18:00 An
samblis "Musa Luden" (Slovākija) 
Melngalvju namā 12.10.19:00 Latvi
jas kamermūzika 

Rīgas Domē 13.10.17:00 Latvijas 

Dāvinājums Medicīnas 
fakultātei 

24. septembri profesors A. 
Rubīns Latvijas Dermatovenero-
loģijas fonda vārdā dāvinājis des
mit grāmatas "Seksuāli tran
smisīvās slimības" Medicīnas fa
kultātes studentu mācību va
jadzībām. 

Grāmatas anotācijā profesors A. 
Rubīns raksta: 

"Seksuāli transmisīvo slimību 
(STS) diagnostika un ārstēšana 
pēdējo 5 - 1 0 gadu laikā ir strauji 
attīstījusies un pilnveidojusies, 
tomēr precīza un savlaicīga šo slimī
bu diagnostika un ārstēšana sagādā 
lielas rūpes kā pacientam, tā ārstam. 

Grūti diagnosticēt slimību, precīzi 
noteikt tās sākumu, izvēlēties parei
zo terapiju, vienlaikus var būt vairā
kas slimības. Ari jautājums par STS 
izārstēšanu un to kritērijiem ir dis
kutējams. 

Medicīnas fakultāte pateicas per
sonīgi profesoram A Rubinām un vi
sam autoru kolektīvam par dāvināju
m a 

Šīs grāmatas būs pieejamas vi
siem lasītgribētājiem LU bibliotēkā. 

LU Medicīnas fakultātes dekāns 
prof. U L D I S V I K M A N I S 

Rudens brīnums Māmuļā 

'Feministica Lettica" sastādītāja draudzīgā saruna ar filozofiem 
Atkal ir vējains rudens, kad sirds 

mazliet skumst un aizklīst melanho
lijā. Tomēr allaž kā mazi brīnumi 
kaut kur līdzās uzplaukst starojoši 
mirkļi, kas izvilina siltu smaidu. Tāds 
mazs brīnums ir ari almanaha "Fe
ministica Lettica" 2. laidiens, uz ku
ra atvēršanas svētkiem 1. oktobra 
novakarē tika aicināts ikviens inte
resents. Mājīgo Rīgas Latviešu 
biedrības nama Kluba zāli vēl mājī
gāku darīja izdevuma sastādītājas un 
galvenās redaktores Ausmas Cim-
diņas dzirkstošais dzīvesprieks, filo
zofu Roberta Mūka un Jāņa Nameiša 
Vēja asprātīgās atziņas, saksofona 
apcerīgā balss un rudens ziedu krā
sas. 

"Feministica Lettica" 2. laidiena 
ievadā vēstīts, ka galvenais akcents 
šajā izdevumā likts uz sievietes un 

dzimuma reprezentāciju latviešu li
teratūrā un kultūrā, tomēr virkne 
rakstu ietiecas plašākos starp-
kultūru kontekstos. Autoru vidū ir 
tādi humanitārajās aprindās pazīsta
mi vārdi kā Ausma Cimdiņa, Roberts 
Mūks, Viktors Ivbulis, Inta Čaklā, 
Ojārs Lāms u. c , kā ari pētnieki no 
citām zemēm. 

Anna Brigadere, Regīna Ezera, 
Mēdeja, Spīdala... - tās ir tikai dažas 
no noslēpumainā daiļā dzimuma 
būtnēm, par kurām varam lasīt al
manahā. Taču ārpus uzmanības loka 
nepaliek ari stiprais dzimums. 

Sieviete... vīrietis... Sievietes 
un vīrieši par sievieti un vīrieti... Vai 
nav intriģējoša lasāmviela rudens 
vakaros, kad skurstenī svilpo vējš? 

I E V A J A S I N S K A 

Bībeles 
loma XXI 
gadsimta 
kultūrā 

Latvijas Bībeles biedrība un Lat
vijas Universitātes Teoloģijas fakul
tāte 27. septemri Mazajā aulā rīkoja 
starptautisku zinātnisku konferenci 
"Bībele un XI gadsimta kultūra". Ie
rosmi šādai konferencei devusi 
vērtīgā pieredze, kura uzkrāta jaunā 
latviešu Bībeles tulkojuma veidoša
nas gaitā. Akadēmiskajā forumā pie
dalījās zinātnieki no Skandināvijas, 
tomēr galvenais akcents tika likts uz 
Latvijas zinātnieku - teologu, filozo
fu, mākslas zinātnieku u. c. līdzdalī
bu. Konference bija starpdisciplinā-
ra, un tās galvenās tematiskās aplo
ces: Bībeles tulkošanas darba meto
doloģija, Bībeles grāmatu kanona un 
pamatteksta problemātika, mūsdie
nu literatūras teoriju ietekme uz 
Bībeles interpretāciju, bibliskās te
matikas "pēdu" klātbūtne sekula
rizētajā XXI gadsimta kultūrvidē, 
Bībele un mūsdienu latviešu valo
das attīstība. 

Konferences sesijas vadīja J. 
Cālītis (TF dekāns) un V Tēraud-
kalns (LBB ģenerālsekretārs). Pir
mo referātu lasīja prof. Kristers As
bergs, kas vadījis Zviedrijas Bībeles 
tulkošanas komisiju. Darbs pie jaunā 
zviedru Bībeles tulkojuma ilga 
apmēram 30 gadus, un tā gaitā uz
krata liela pieredze. Antonijs Abela 
(Malta) un Sepo Sipila (Somija) sa
vos priekšlasījumos iepazīstināja ar 
novitātēm Bībeles tekstu pētniecī
bas jomā. Interesants bija Agitas Mi-
sānes (FSQ referāts, kurā analizēts, 
kā dažādas reliģiskās grupas savā ar
gumentācijā izmanto Bībeles tek
stus. J. Cālītis runāja par Bībeles au
toritāti, atsaucoties uz mūsdienu 
teologu atzinumiem. V Tēraudkalns 
referēja par informācijas sabiedrības 
mestajiem izaicinājumiem kristietī
bai un reliģisko grupu darbības 
transformācijām šo izaicinājumu 
priekšā. 

Konference deva jaunas atziņas 
turpmākajam darbam, apliecinot, ka 
šādas tikšanās ir ļoti vērtīgas. 

V A L D I S T Ē R A U D K A L N S , 

Latvijas Bībeles biedrības 
ģenerālsekretārs 

Veiksmīgas sadarbības desmitgade 

V I J A A P I N I T E 

komponistu kompozīcijas 
Melngalvju namā 13.10. 19:00 

"The Chordos Quartet and Friends" 
(Lietuva) Ansamblis "Contrec
hamps" (Zviedrija) 14.10. 19:00 
"Hortus Musicus" (Igaunija) 

Latvijas Universitātes zālē 22.12. 
19:00 Kšištovs Pendereckis (Polija) 

No šīgada 15. līdz 19. septembrim 
LU viesojās delegācija no Johanesa 
Gūtenberga universtitātes Maincā 
(Vācija). Delegāciju vadīja Maincas 
universitātes prezidents prot Jozefs 
Raiters. Tās sastāvā bija prof. Renāte 
fon Bardelebena un prof. Andreass 
Kelletats no Pielietojamās valodniecī
bas un kultūras zinātņu fakultātes, 
prot Ervīns Oberlenders no Vēstures 
fakultātes un Ārējo sakaru daļas vadī-
tājsvRainers Henkels fon Klass. 

Šī vizīte bija veltīta abu universitā
šu sadarbības desmitgadei. Veik
smīgas sadarbības pirmsākums mek

lējams 1990. gadā, kad dibinājās pir
mie kontakti starp LU Vēstures un fi
lozofijas fakultāti un Maincas universi
tātes Vēstures fakultāti. 1992. gadā 25. 
jūnijā tika parakstīts līgums par 
akadēmisko sadarbību jau institucio
nālajā līmenī. 

Kopš tā laika notiek aktīva studen
tu apmaiņa dažādās specialitātēs. 
Maincas universitāte ik gadus piešķir 
LU studentiem gada vai semestra sti
pendijas studijām vēsturē, filozofijā, 
socioloģijā un tulkošanā. Latvijas Uni
versitātē ik gadus studē 3 - 4 Maincas 
universitātes studenti. 

LU un Maincas universitātes pa
sniedzēji un zinātnieki strādā pie kopī
giem projektiem. 

Sakara ar piedalīšanos ES izglītības 
programmā SOCRATES/ERASMUS 
studentu un pasniedzēju apmaiņa 
starp LU un Maincas universitāti ir 
kļuvusi vēl intensīvāka. 1999. gadā 
LU un Maincas universitātes admi
nistrāciju darbinieki piedalījās TEM
PUS projektā par finansu me
nedžmenta 

Atzīmējot lielo ieguldījumu abu 
universitāšu sadarbības attīstībā, LU 
piešķīrusi Goda doktora grādu prof E. 
Oberlenderam, prof R. fon Bardele-
benai un prof A. Kelletatam. 

18. septembri notika seminārs, kas 
bija veltīts sadarbības analīzei un turp
māko plānu saskaņošanai. 

Savos iespaidos dalījās LU bijušie 
un esošie studenti, kā ari Maincas uni
versitātes Vēstures fakultātes studen
ti, kuri pašreiz studē LU. Ar savu 
klātbūtni semināru pagodināja un 
klātesošos uzrunāja Vācijas vēstnieks 
Latvijā VE. Ekhards Haralda kungs 
un kultūras atašeja pārstāve. 

A L Ī N A G R Ž I B O V S K A , 

Ārējo sakaru daļas vadītāja 
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Kristapa Morberga 
stipendija 2001 
Šāgada 1. oktobri Latvijas Uni

versitātē izsludina pieteikšanos 
uz Kristapa Morberga stipendi
jām. 

Šajā studiju gadā stipendijas tiks 
piešķirtas 20 LU doktorantūras, 25 
maģistrantūras un 20 pamatstudiju 
līmeņa programmu studentiem Dok
torantūras studentiem tiks piešķirtas 
gada stipendijas 1200, maģistrantūras 
studentiem - 900, bet pamatstudiju 
studentiem - 600 latu apmērā. Kopējā 
summa, kas šogad tiek atvēlēta sti
pendijām, ir Ls 58 500. 

Pieteikumu veidlapas un ko
mentārus par tehniskiem jautāju
miem var saņemt LU Studiju pa
domnieku centrā, Raiņa bulvāri 19, 
127. telpā no 1. līdz 26. oktobrim 

Tiesības pretendēt uz stipendiju ir 
ikvienam LU pilna laika studentam 
vai doktorantam Piesakoties uz sti
pendiju, pretendentam LU lietvedī
bas centrā, Raiņa bulvāri 19,131. tel
pā Edz 29. oktobrim jāiesniedz aiz
pildīta un parakstīta pieteikuma veid
lapa, izraksts no studiju kartes kā ap
liecinājums par studijās paveikto, LU 
akadēmiskā personāla pārstāvja reko
mendācija, plānotā pētnieciska darba 
apraksts un sagaidāmie rezultāti, dar
ba vadītāja atzinums, pretendenta CV 
kā arī citi dokumenti pēc pieteicēja ie
skatiem Stipendiju komisija nepie
ciešamības gadījumā var pieprasīt pa
pildu dokumentus. 

Lēmums par stipendiju piešķirša
nu tiks publiskots Edz šāgada 18. no
vembrim. 

K. Morberga stipendijas tiek iz
maksātas saskaņā ar viņa testamentā 
pausto gribu un š.g. 25. jūnijā pieņem
to LU Senāta lēmumu "Par Latvijas 
Universitātes Kristapa Morberga sti
pendijas nolikumu". 

Stipendijas tiek piešķirtas no 
līdzekļiem, kas iegūti, pārvaldot ēkas 
Aspazijas bulvāri 22 privatizācijas re
zultātā iegūtos resursus. 

K Morbergs ir lielākais LU mece
nāts, kas Universitātei kopumā dāvā
jis astoņus īpašumus - septiņus na
mus Rīgā un īpašumu Jūrmalā. 

Latvijas Krājbankas 
loterijas uzvarētāji 

Droši vien pamanījāt, ka "UA" 2.sep-
tembra numurā tika izsludināta Latvijas 
Krājbankas jaunās kartes loterija Tajā 
piedalījās pavisam 515 studenti, kas 
atvēra kontus Latvijas Krājbankā Edz 
30.septembrim. Tika izlozēti 10 T-krek-
li ar Online kartes simboliku, 20 somas 
ar Krājbankas simboliku un 20 "Prāta 
Vētras" jaunie diski "Kaķēns, kurš attei
cās no jūrasskolas". Balvas var saņemt 
LU SIC Raiņa bulvāri 19 -110. telpā no 
08.10. Edz 31.10., uzrādot studenta ap
liecību un Online karti. Laimīgie balvu 
ieguvēji: T-krekli- Apsīte Ēze, Bušs Gin-
ters, Freimane Inese, Kabakovs Jurijs, 
Ķēniņa Olga, Miezane liga, Pētersons 
Jānis, Savicka Regīna, Sultanova Aliņa, 
Vilcēns Sandris. Somas: Alksne Zenta, 
Belasovs Aigars, Brants Uģis, Dorogovs 
Pāvels, Gavare Šāva, Hāzenfuse Dze, 
Jansons Jānis, Kajiņina Olga, Korsaks 
Valdis, Ķipsne Marta, Logina Lana, Mi-
hailova Anna, Orlova Tatjana, Pāvule 
Agnese, Pleikšnis Gatis, Pūriņa Anita, 
Rubene Kristīne, Sjarki Aleksejs, 
Sēniņa Agnese, Vidzis Kristaps. "Prāta 
Vētras" diski: Apine Anda, Birzleja liga, 
Cēsniece Agnese, Gaiduka Dana, Ivu-
lāns Juris, Juraga Amis, Kizima Inese, 
Krauze Mārcis, Leitāns Ivo, Ļebedeva 
Irina, Misiņš Edgars, Noreiķis Andris, 
Pabērzs Jānis, Pormale Līva, Rinkus Ol
ga, Simsone Solvita, Stukāns Agris, 
Timša Uga, Vecvanaga Vita, Zvirbule 
Vēsma. 

UĢIS MIERKALNS 

Minsteres balvas LU studējošo zinātniskajiem darbiem 
Balvas dāvā Minsteres Balti

jas Atbalsta biedrība, kuru 1993. 
gadā nodibināja Minsteres uni
versitātes bijusī prorektore pro
fesore Marija Vazna. Balvu fondu 
veido Minsteres Baltijas Atbal
sta biedrības biedru ziedojumi. 

Minsteres balvas mērķi in celt 
studentu zinātniskā darba prestižu; 
sekmēt zinātnisko sadarbību starp 
Vācijas un Latvijas augstskolām, zi
nātniskajām iestādēm un pētnie
kiem; veicināt pētījumus par Vācijas 
un Latvijas vēstures, kultūras un va
lodas saiknēm. 

Šogad divas balvas DEM 1500 
apmērā doktora darbiem saņēmuši: 
Inese Spīča - ekonomikas zinātņu 
nozare, apakšnozare - Latvijas taut
saimniecība, promocijas darbs "Lat
vijas Republikas ārējās tirdzniecības 
anaEze un tās problēmu risinājums 
uzņēmējdarbībā" un Kaspars Balo
dis - Juridiskās fakultātes tiesību zi
nātņu doktora darbs "Fiduciārās ķī
las saEdzinājums Vācijas un Latvijas 
tiesībās". 

Viena balva DEM 1000 apmērā 
ekonomikā vai uzņēmējdarbībā tiku
si Ērikam Sauļūnam - EVF Taut
saimniecības institūta maģistra 
darbs "Cieto sadzīves atkritumu ap

saimniekošanas organizēšana un šī 
darba uzlabošanas iespējas Rīgas 
pilsētā". 

Piecas balvas DEM 1000 apmērā 
dabas un humanitārajās zinātnēs: 
Jevgeņijs Jegorovs - Fizikas un 
matemātikas fakultātes bakalaura 
darbs "Divfāzu šķidruma filtrācijas 
porainās vidēs matemātiskā modelē
šanā"; Inese Čakstiņa - Bioloģijas 
fakultātes maģistra darbs "Volvox 
carteri DNS metiltransferāzes gēna 
analīze"; Ivars Ijabs - Vēstures un 
filozofijas fakultātes bakalaura darbs 
"Laiks kā subjekta noteiksme: I. 
Kants un E. Huserls"; Ieva Rozen-
tāle - Filoloģijas fakultātes maģistra 
darbs "19. gadsimta vācu valodnieki 
par latviešu valodu"; Tatjana Iva-
nova - Fizikas un matemātikas fa
kultātes maģistra darbs "Augu histo
loģiskās sagatavošanas metodikas 
ietekme uz šūnas kodola optisko ani-
zatropiju". 

Konkursā vēl piedalījās un 
rektora atzinības rakstus iegu
va: Ronalds Fišers - maģistra darbs 
"Eiropas valstu pieredzes izmanto
šana Latvijas hipotekārās kreditēša
nas sistēmas attīstībai", EVF Starp
tautisko attiecību institūts; Ilze 
Pelēce - maģistra darbs "Saules ak-

i t 

Balvas pasniedz LU zinātņu prorektors I. Muižnieks 

tivitātes ietekme uz meteoroloģis
kajiem apstākļiem Latvijā", Fizikas 
un matemātikas fak.; Maksims 
Kravcevs - maģistra darbs "Kvantu 
automāti un Tjuringa mašīnas", Fizi
kas un matemātikas fak.; Sanita Še-
re - bakalaura darbs "Leksisko ie
maņu veidošana ar dialoģisko tekstu 
paEdzību attīstot runas prasmi ie
sācējiem", Pedagoģijas un psiholoģi
jas fak.; Anita Vinslava - bakalaura 
darbs "Video izmantošana komuni
katīvās kompetences attīstīšanai vi

dusskolas vācu valodas stundās", 
Pedagoģijas un psiholoģijas fak.; 
Anita Krampe (dzim. Pētersone) -
bakalaura darbs "Latvijas būvmate
riālu izejvielu atradņu kadastra digi-
tālās kartes projekts", Ģeogrāfijas 
un zemes zinātņu fak.; Dace Ķikāne 
- maģistra darbs "IzgEtibas un zināt
nes nozīme Latvijas ekonomikas 
attīstībā un pasaulē", EVF Starptau
tisko attiecību institūts. 

Studentu zinātnisko darbu konkursa uzvarētāji 2001. gadā 
Lai veicinātu Latvijas Uni

versitātes studentu zinātniskā 
darba aktivitāti un sekmētu zi
nātnisko pētījumu integrāciju 
studiju procesā, t ika rīkots stu
dentu zinātnisko darbu kon
kurss. Lūk, rezultāti: 

Ģeogrāfijas un Zemes zināt
ņu fakultātes studenti: 

Anete Baško -1 pakāpe, apbal
vojuma summa - Ls 40,- par darbu 
vides zinātnes nozarē, vides ķīmijas 
apakšnozarē Biotas ķīmiskā sastāva 
izmaiņas Taurenes un Rucavas in
tegrālajā monitoringā piecu gadu pe
riodā; zinātniskais vadītājs - asoc. 
prof. O. Nikodēmus; Uga Kokorīte 
- II pakāpe, apbalvojuma summa -
Ls 30,- par darbu vides zinātnes no
zarē, vides pārvaldes apakšnozarē 
Biogēno elementu plūsmas Dauga
vas baseinā; zinātniskais vadītājs -
prof. M. Kļaviņš; Māra Rēpele - 1 
pakāpe, apbalvojuma summa - Ls 
30,- par darbu ģeoloģijas nozarē, 
vispārīgās ģeoloģijas apakšnozarē 
Granātu tipomorfie paveidi Latvijas 
nogulumiežos; zinātniskā vadītāja -
doc. V Hodireva; Ivars Zupiņš - 1 
pakāpe, apbalvojuma summa - Ls 
30,- par darbu ģeoloģijas nozarē, pa
leontoloģijas un stratigrāfījas apakš
nozarē Tristichopteridae dzimtas 
(Sarcopterygii Osteolepiformes) sa
stāvs un izplatība Galvenajā devona 
laukā; zinātniskais vadītājs - doc. 
E.Lukševičs; Andris Ģermānis -1 
pakāpe, apbalvojuma summa - Ls 
40,- par darbu ģeogrāfijas nozarē, fi
ziskās ģeogrāfijas apakšnozarē 
Laikapstākļi un fenoloģiskk novēro
jumi Dobeles rajona Ukru pagastā 
(1990. - 2000.); zinātniskā vadītāja -
M. ģeogr. L. Lizuma; Andis Kub-
lačovs - I pakāpe, apbalvojuma 
summa - Ls 40,- par darbu ģeogrāfi
jas nozarē, cilvēka ģeogrāfijas apakš
nozarē Rīgas sabiedriskā transporta 
sistēma un tās optimizācijas iespējas; 
zinātniskais vadītājs - doc. 
RSķiņķis; Evita Stanga -1 pakāpe, 
apbalvojuma summa - Ls 40,- par 
darbu ģeogrāfijas nozarē, reģionālās 
un vides ģeogrāfijas apakšnozarē 
Nacionālo parku funkcijas un funk
cionālais zonējums; zinātniskā vadī
tāja- lekt. B. Saltupe. 

Bioloģijas fakultātes studen
ti: 

Guna Bagrade - I pakāpe, ap
balvojuma summa - Ls 30,- par dar

bu bioloģijas zinātnes nozarē, zoo
loģijas apakšnozarē Daži lūšu (Lynx 
lynx L) bioloģijas aspekti Latvijā; zi
nātniskā vadītāja - doktorande 
Z.Andersone; Santa Saliete -1 pa
kāpe, apbalvojuma summa - Ls 30,-
par darbu bioloģijas zinātnes no
zarē, ekoloģijas apakšnozarē Perifē-
ro asiņu mikrokodolu tests radiāci
jas iedarbības novērtēšanai Černo
biļas AES avārijas seku likvidato
riem; zinātniskā vadītāja - asistente 
ZAuce; Kristaps Vilks -1 pakāpe, 
apbalvojuma summa - Ls 30,- par 
darbu bioloģijas zinātnes nozarē, 
zooloģijas apakšnozarē Zajgantšu 
dzimtas mušu (Diptera, Dolichopodi-
dae) fauna Latvijā; zinātniskais 
vadītājs - Dnbiol. A.Karpa; Gatis 
Smiltiņš - I pakāpe, apbalvojuma 
summa - Ls 30,- par darbu bioloģijas 
zinātnes nozarē, ekoloģijas apakšno
zarē Ādažu poligona ilgt-spējtgās 
attīstības pamatprincipi; zinātnis
kais vadītājs - asoc. prof. G.Brūme-
lis; Liāna Pliss -1 pakāpe, apbalvo
juma summa - Ls 30,- par darbu 
bioloģijas zinātnes nozarē, moleku
lārās bioloģijas apakšnozarē Nat-
riurētisko peptīdu gēni un to nozīme 
ūdens - sāls vielu maiņā; zinātnis
kais vadītājs - asistents asoc. prof. V 
Baumanis. 

Teoloģijas fakultātes studen
ti: 

Inese Apse -1 pakāpe, apbalvo
juma summa - Ls 33,- par darbu teo
loģijas un reliģiju zinātnes nozarē, 
Bībeles teoloģijas apakšnozarē Iro
nija Jāņa evaņģēlijā; zinātniskais 
vadītājs - lekt. R. Kokins; Signe 
Sirmā - I pakāpe, apbalvojuma 
summa - Ls 33,- par darbu teoloģi
jas un reliģiju zinātnes nozarē, sis
temātiskās un praktiskās teoloģijas 
apakšnozarē Cilvēka balss skanis-
kais raidījums Dievam. Liturģiskā 
skanējuma konceptuālie pamati un 
praktisks pielietojums Latvijas divās 
kristīgās konfesijās; zinātniskais 
vadītājs - prof. B. Avramecs; Raivis 
Sīmansons -1 pakāpe, apbalvojuma 
summa - Ls 33,- par darbu teoloģi
jas un reliģiju zinātnes nozarē, sis
temātiskās un praktiskās teoloģijas 
apakšnozarē 'Brīvība un atbildība' 
Dītriha Bonhofera teoloģijā; zināt
niskais vadītājs - lekt. R. Kokins. 

Sociālo zinātņu fakultātes 
studenti: 

Gusts Kikusts -1 pakāpe, apbal

vojuma summa - Ls 50,- par darbu 
komunikācijas zinātnes nozarē, ma
su komunikācijas teorijas apakšno
zarē Komunikatīvais kontrakts starp 
žurnālistu un lasītāju. Žanra proble
mātika pēcpadomju žurnālistikā 
1990. -2001.g.; zinātniskais vadītājs 
- lekt. S.Kruks; Ģirts Račko -1 pa
kāpe, apbalvojuma summa - Ls 40,-
par darbu politikas zinātnes nozarē, 
politikas teorijas apakšnozarē Kapi
tālistiskā tirgus vērtību sociālpolitis
kā inženērija: starptautisko studentu 
vērtīborientāciju pārmaiņas Ameri
kas Savienoto Valstu Universitātē un 
to ietekme uz studentu dzimtām sa
biedrībām; zinātniskais vadītājs -
prof. MAšmanis; Marika Laizāne 
-1 pakāpe, apbalvojuma summa - Ls 
40,- par darbu politikas zinātnes no
zarē, starptautiskās politikas apakš
nozarē Baltijas Asambleja - Baltijas 
valstu parlamentu sadarbības orga
nizācija: problēmas un perspektīvas 
(1999.-2000.); zinātniskais vadītājs 
- doc. KDaukšts; Gints Klāsons -
I pakāpe, apbalvojuma summa - Ls 
20,- par darbu socioloģijas nozarē, 
sabiedrības pārvaldes un politikas 
apakšnozarē Politiskās elites rekru-
tācijas avoti Latvijā (7. Saeimas lai
kā); zinātniskā vadītāja - asoc. prof. 
B. Zepa; Gundega Sarja -1 pakā
pe, apbalvojuma summa - Ls 20,-
par darbu socioloģijas nozarē, sociā
lās politikas un sociālā darba orga
nizēšanas apakšnozarē Audžuģi-
meņu veidošanās un attīstība Latvi
jā; zinātniskā vadītāja - lekt. S.Do-
belniece; Evija Kļave - I pakāpe, 
apbalvojuma summa - Ls 30,- par 
darbu socioloģijas nozarē, socioloģi
jas teorijas un vēstures apakšno
zarē Sociālā tīkla ietekme uz 
izglītības un profesionālajām 
izvēlēm; zinātniskais vadītājs - asoc. 
prof. T.Tisenkopfs. 

Fizikas un matemātikas fa
kultātē: 

Raivis Spēlmanis - I pakāpes 
prēmija Ls 45,- apmērā; zinātnes 
nozare - fizika, apakšnozare - astro
nomija; darba nosaukums 
Zvaigžņu atmosfēru analīze, iz
mantojot spektroskopijas metodes; 
darba zinātniskais vadītājs - Dr.fiz. 
Laimonis Začs; Tatjana Ivanova-
I pakāpes prēmija Ls 45,- apmērā; 
zinātnes nozare - fizika, apakšnoza
re - medicīniskā fizika; darba no
saukums - Augu histoloģiskās saga
tavošanas metodikas ietekme uz 

šūnu kodola optisko anizotropiju; 
darba zinātniskais vadītājs - Dr.biol. 
TāUvaldis Freivalds; Baiba Kaški-
na - I pakāpes prēmija Ls 45,-
apmērā; zinātnes nozare - datorzi
nātne, apakšnozare - Datu apstrā
des sistēmas un datoru tīkli; darba 
nosaukums - LATNET maģistrālā 
tīkla uzbūve, vadība un attīstības 
iespējas; darba zinātniskais vadītājs -
Dr.dat. G. Bārzdiņš; Aija Bērziņa -
I pakāpes prēmija Ls 45,- apmērā; 
zinātnes nozare - datorzinātnes, 
apakšnozare - Datu apstrādes sis
tēmas un datoru tīkE; darba nosau
kums - Efektīvi galīgi kvantu auto
māti; darba zinātniskais vadītājs -
prof. R. M. Freivalds; Sergejs So-
lovjovs -1 pakāpes prēmija Ls 45,-
apmērā; zinātnes nozare - matemā
tika, apakšnozare - topoloģija; darba 
nosaukums - Dažas L-kopu katego
rijas un to īpašības; darba zinātnis
kais vadītājs - Dr.h.mat. prof. A.Šos-
taks; Jevgeņijs Jegorovs -1 pakā
pes prēmija Ls 45 apmērā; zinātnes 
nozare - matemātika, apakšnozare 
- matemātiskā modelēšana; darba 
nosaukums - Divfāzu šķidruma fil
trācijas porainās vidēs matemātiskā 
modelēšana; darba zinātniskais vadī
tājs - Dr.h.mat. prof. A. Buiķis; Diā
na Rācene -1 pakāpes prēmija Ls 
30,- apmērā; zinātnes nozare - fizi
ka, apakšnozare - optometrija; dar
ba nosaukums - Acs monohromatis-
ko aberāciju mērīšana; darba zināt
niskais vadītājs - asoc. prof. Māris 
Ozoliņš; Ināra Supe, - I pakāpes 
prēmija Ls 30,- apmērā; zinātnes 
nozare - fizika, apakšnozare - opto
metrija; darba nosaukums - Krāsu 
redzes defektu kompensācija ar se
lektīvajiem filtriem; darba zinātnis
kais vadītājs - doc. V Grabovskis; 
Aiga Svede -1 pakāpes prēmija Ls 
30,- apmērā; zinātnes nozare - fizi
ka, apakšnozare - optometrija: dar
ba nosaukums - Skata virziena ietek
me uz proksimālo konverģenci; darba 
zinātniskais vadītājs - doc. J. Dzenis. 

Vēstures un filozofijas fakul
tātes studenti: 

Kristīne Ante -1 pakāpe, apbal
vojuma summa - Ls 40,- par darbu 
vēstures nozarē, kultūras vēstures 
apakšnozarē Alsungas Sv. Mikeļa 
Romas katoļu baznīcas un draudzes 
vēsture: nol7.gs. sākuma līdz 1918. 

g.; zinātniskais vadītājs - doc. 
A.Gavriļins; Vitolds Muižnieks -1 

4. lpp. • 
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pakāpe, apbalvojuma summa - Ls 
60,- par darbu vēstures nozarē, ar
heoloģijas apakšnozarē Austrumlat-
vijas 13. - 18.gs. apbedīšanas vietas; 
zinātniskais vadītājs - as. prof. A. 
Vijups; Ivars Neiders - I pakāpe, 
apbalvojuma summa - Ls 100,- par 
darbu filozofijas nozarē Platona 
'Teaitēts': kā iespējams Sokrāts?; zi
nātniskais vadītājs - lekt. E. Narke-
vičs. 

Bioloģijas fakultātes studenti: 
Edgars Baranovičs par tēmu: 

Staphilococcus aureus enterotoksīna 
noteikšana nepasterizētā pienā; Ls 
200.-; San ta Līviņa par tēmu: 
Raudzēšanai efektīvākā alus raugu 
celmu izvēle; Ls 125.-; Olga Valciņa 
par tēmu: Salmonellu noteikšanas 
metožu validācija; Ls 125.-; Evisa 
Āboliņa par tēmu: Dažu Saccha-
romyces cereviseae celmu attīstības 
salīdzinājums etanola producēšanas 
vidē no Latvijā audzētu kviešu šķirņu 
maluma; Ls 50.-; Maija Vavilova 
par tēmu: Sanitāri-higiēnas kontroles 
metodes pārtikas rūpniecībā; Ls 50.-; 
Mārīte Sarapova par tēmu: Zem-
molekulāru oligofruktānu sintēzes 
iespējas, izmantojot Zymomonas mo-
bilis šūnas; Ls 50.-. 

Ķīmijas fakultātes studenti : 
Juris Meija - II pakāpe, apbal

vojuma summa - Ls 35,- par darbu 
Bromātjonu satura noteikšanas 
iespējas dzeramajā ūdenī; zinātniskā 
vadītāja - doc. S. Pastare; Aigars Pi-
ruška - II pakāpe, apbalvojuma 
summa - Ls 35,- par darbu 
Magnētiskā lauka ietekme uz radiā
cijas stimulētiem procesiem tritiju 
saturošā keramikā; zinātniskais 
vadītājs - prof. J.Tīliks; Kristīne 
Babre - I pakāpe; apbalvojuma 
summa - Ls 40,- par darbu Humus-
vielu katalītiskā aktivitāte kondensā-
cijas, hidrolīzes, bāzu nukleofilās pie
vienošanās un dekarboksilācijas 
reakcijās; zinātniskais vadītājs -
prof. M. Kļaviņš; Genādijs Ho-
menko - I pakāpe, apbalvojuma 
summa - Ls 40,- par darbu Atomab-
sorbciometriska molibdēna un vanā
dija noteikšana oksidēšanas katali
zatoros; zinātniskais vadītājs - doc. 
A. Vīksna. 

Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultātes studenti: 

Gundega Demidova - I pakā
pe, apbalvojuma summa - Ls 40,-
par darbu psiholoģijas maģistra no
zarē Minhenes funkcionālās 
attīstības diagnostikas metodes pri
mārā adaptācija Latvijā 1 -3 gadus 
veciem bērniem; zinātniskā vadītāja 
- doc. Malgožata Raščevska; Ināra 
Desjatnika - II pakāpe, apbalvoju
ma summa - Ls 30,- par darbu peda
goģijas bakalaura nozarē, vizuālās 
mākslas mācību metodikas apakš
nozarē Pašportrets kā pašvērtējuma 
sekmētājs bērnu mākslas skolā; zi
nātniskā vadītāja - prof. Anna Kope-
loviča; Gundega Gajevska - II pa
kāpe, apbalvojuma summa - Ls 30,-
par darbu pedagoģijas bakalaura no
zarē, angļu valodas mācību metodi
kas apakšnozarē Angļu valodas 
mācīšanas vēsture Latvijā 1918. -
1940.; zinātniskā vadītāja - lekt. Ai
na Kačkere; Ieva Margeviča - II 
pakāpe, apbalvojuma summa - Ls 
30,- par darbu pedagoģijas maģistra 
nozarē Bilingvālā izglītība mazā
kumtautību skolās Latvijā; zinātnis
kais vadītājs - prof. Anna Kopelo-
viča; Kristīne Plauka - II pakāpe, 
apbalvojuma summa - Ls 30,- par 
darbu pedagoģijas bakalaura nozarē, 
vācu valodas mācību metodikas 
apakšnozarē Radošie rakstu darbi vā
cu valodas apgūšanā vidusskolās; zi
nātniskā vadītāja - doc. Kornēlija 
Kanča; Iveta Pumpure - 1 pakāpe, 
apbalvojuma summa - Ls 40,- par 

darbu pedagoģijas bakalaura nozarē, 
latviešu valodas kā otrās valodas 
mācību metodikas apakšnozarē Va
lodas kļūdu jēdziens mūsdienu ling-
vodidaktikā; zinātniskā vadītāja -
asoc. prof. Margarita Gavriļina; Evi
ja Purina - I pakāpe, apbalvojuma 
summa - Ls 40,- par darbu peda
goģijas bakalaura nozarē, latviešu 
valodas un literatūras mācību meto
dikas apakšnozarē Skolēnu ievirze 
individuālu māksliniecisko vērtību 
pašatklāsmē Zentas Mauriņos 
daiļrades stundās vidusskolā; zināt
niskais vadītājs - doc. Jānis Rudzītis; 
Evija Rozentāle - II pakāpe, ap
balvojuma summa - Ls 30,- par dar
bu pedagoģijas bakalaura nozarē, 
mājturības mācību metodikas ap
akšnozarē Mākslas kritikas apguve 
kultūras vēsturē 12. klasē; zinātniskā 
vadītāja - lekt. Māra Urdziņa Deru-
ma; Laura Strēle - 1 pakāpe, apbal
vojuma summa - Ls 40,- par darbu 
pedagoģijas bakalaura nozarē, ve
selības un sporta izglītības apakšno
zarē Mācību satura 'Narkotiku lieto
šanas primārā profilakse' izstrāde 
un realizācijas iespējas vidusskolā; 
zinātniskā vadītāja - lekt. Ausma 
Golubeva; Vita Sternberga - 1 pa
kāpe, apbalvojuma summa - Ls 40,-
par darbu psiholoģijas bakalaura no
zarē 6., 8. un 10.klašu skolēnu kon-
formitātes īpatnības attiecībās ar vie
naudžiem; zinātniskā vadītāja -
asoc. prof. Sandra Sebre; Aivars 
Vilkaste - I pakāpe, apbalvojuma 
summa - Ls 40,- par darbu izglītības 
zinātņu maģistra nozarē Rēzeknes 
ģimnāzijas ilgspējīgas attīstības 
plāns; zinātniskais vadītājs -
asoc.prof. Oskars Zīds. 

Moderno valodu fakultātes 
studenti: 

Aleksejs Taube - 1 pakāpe, ap
balvojuma summa - Ls 30,- par 
maģistra darbu literatūrzinātnes no
zarē, cittautu literatūras apakšno
zarē Vēstures attēlojums Salmana 
Rušdi romānos; zinātniskais vadī
tājs - asoc. prof. V Freibergs. Jānis 
Elsbergs - I pakāpe, apbalvojuma 
summa - Ls 30,- par bakalaura dar
bu literatūrzinātnes nozarē, salīdzi
nāmās literatūrzinātnes apakšno
zarē Divi nozīmīgi satīriski kara ro
māni: salīdzinošie un vēsturiskie as
pekti. Dzintars Sodums 'Taisām tiltu 
pār plašu jūru' (1957); Džozefs Hel-
krs'Lamatas-22' (1961); darba vadī
tāja - doc. R. Ābeltiņa. Solveiga 
Tīsa - LT pakāpe, atzinības raksts par 
bakalaura darbu literatūrzinātnes 
nozarē, literatūras teorijas apakšno
zarē Postmodernisma intertekstuali-
tāte; darba vadītāja - lekt. E. Nor-
dengena. Anastasija Stjopina - II 
pakāpe, atzinības raksts par baka
laura darbu valodniecības nozarē, 
salīdzināmās un sastatāmās valod
niecības apakšnozarē Alūzija un iro
nija Salmana Rušdija stāstos kā tul
kojuma problēma; darba vadītāja -
doc. J. Dorošenko. Ieva Kramiņa -
Halla -1 pakāpe, apbalvojuma sum
ma - Ls 30,- par maģistra darbu lie
tišķās valodniecības nozarē, angļu 
valodas mācīšanas metodikas 
apakšnozarē īpašiem mērķiem pie
mērota valodas mācīšanas procesa 
plānošana un atbilstošu mācību ma
teriālu izveide; zinātniskā vadītāja -
asoc. prof. I. Kramiņa. Ludmila 
Oļševska - I pakāpe, apbalvojuma 
summa - Ls 30,- par maģistra darbu 
lietišķās valodniecības nozarē, 
angļu valodas mācīšanas metodikas 
apakšnozarē Komunikatīvās grama
tikas mācīšana vidusskolā; zinātnis
kā vadītāja - asoc. prof. S. Ozoliņa. 
Jekater ina Beļajeva - II pakāpe, 
atzinības raksts par maģistra darbu 
lietišķās valodniecības nozarē, 
angļu valodas mācīšanas metodikas 
apakšnozarē Vārdu krājuma mācī
šanas īpatnības sākumskolas skolē

niem; zinātniskā vadītāja - doc. D. 
Liepiņa. Tatjana Ginzburga - II 
pakāpe, atzinības raksts par maģis
tra darbu lietišķās valodniecības no
zarē, angļu valodas mācīšanas me
todikas apakšnozarē Valodas kā vie
nota veseluma teorijas īstenošana pa
matskolā; zinātniskā vadītāja - asoc. 
prof. I. Kramiņa. Andrejs Vasiļen-
ko - II pakāpe, atzinības raksts par 
bakalaura darbu literatūrzinātnes 
nozarē, cittautu literatūras vēstures 
apakšnozarē Jaunatnes atainojums 
romānā 'Trainspotting'un tā ekrani
zācijā; darba vadītājs - asoc. prof. V 
Freibergs. Elīna Taube - II pakāpe, 
atzinības raksts par bakalaura darbu 
literatūrzinātnes nozarē, cittautu li
teratūras vēstures apakšnozarē 
Simbolisms Tomasa Hardija romā
nos; darba vadītājs - doc. E. Ošiņš. 
Diāna Beļinska - II pakāpe, atzinī
bas raksts par bakalaura darbu va
lodniecības nozarē, salīdzināmās un 
sastatāmās valodniecības apakšno
zarē Kultūras loma tulkošanas pro
cesā; darba vadītāja - asoc. prof. G. 
Ločmele. Gunta Tretjakova -1 pa
kāpe, apbalvojuma summa - Ls 30,-
par bakalaura darbu valodniecības 
nozarē, lietišķās valodniecības (vā
cu valoda) apakšnozarē Austrijas 
valstmācības elementi vācu valodas 
stundās vidusskolās; darba vadītāja -
doc. Dz. Keiša. Kristīne Kļaustiņa 
-1 pakāpe, apbalvojuma summa - Ls 
30,- par maģistra darbu valodniecī
bas nozarē, lietišķās valodniecības 
(vācu valoda) apakšnozarē Cieša
mās kārtas apguve komunikatīvajā 
vācu valodas apmācībā; zinātniskā 
vadītāja - doc. Dz. Keiša. Oksana 
Mališeva - II pakāpe, atzinības 
raksts par bakalaura darbu valod
niecības nozarē, ģermāņu valodu 
(vācu valoda) apakšnozarē Stipra 
darbības vārdu pagātnes laiki 'Levo-
nijas Atskaņu Hronikā' (13. gs.); 
darba vadītāja - asoc. prof. S. Pavi-
dis. 

Filoloģijas fakultātes studenti: 
Ilze Zvirgzdiņa - I pakāpe, ap

balvojuma summa - Ls 50,- par ba
kalaura darbu Klasiskās filoloģijas 
studiju programmā 'Sokrāta apoloģi-
ja' sengrieķu literārajos avotos; zi
nātniskā vadītāja - lekt. I. Ķemere; 
Ilze Prusaka - I pakāpe, apbalvo
juma summa - Ls 50, - par bakalau
ra darbu Bibliotēkzinātnes un infor
mācijas studiju programmā Bibliote
kārās nozares likumdošana Latvijā; 
zinātniskā vadītāja - doc. E Didiča; 
Sanita Semeika - II pakāpe, apbal
vojuma summa - Ls 40,- par maģis
tra darbu Bibliotēkzinātnes un in
formācijas studiju programmā Infor
mācijas zinātnes vieta mūsdienu zi
nātņu sistēmā; zinātniskā vadītāja -
lekt. B. Holma; Evita Mamaja - 1 
pakāpe, apbalvojuma summa - Ls 
40,- par maģistra darbu Mākslas 
(teātra) zinātnes studiju programmā 
Dailes teātra estētiskie meklējumi Ei
ropas modernisma kontekstā; zināt
niskā vadītāja - prof. S. Radzobe; Il
ze Didrihsone - 1 pakāpe, apbalvo
juma summa - Ls 40,- par bakalau
ra darbu Baltu filoloģijas studiju 
programmas Latviešu literatūras 
apakšprogrammā Folkloras elementi 
dzīvesstāstos; zinātniskā vadītāja -
prof. J. Kursīte. Pauls Balodis - I 
pakāpe, apbalvojuma summa - Ls 
40,- par bakalaura darbu Baltu filo
loģijas studiju programmas Latvie
šu valodniecības apakšprogrammā 
Uzvārdu sistēmas paralēles latviešu 
un somugru valodās; zinātniskā 
vadītāja - doc. A. Kalnača; Mārīte 
Breikša - I pakāpe, apbalvojuma 
summa - Ls 40,- par maģistra darbu 
Baltu filoloģijas studiju programmas 
Didaktikas apakšprogrammā Literā
rā mantojuma apguves problēmas vi
dusskolā; zinātniskā vadītāja - doc. 
G. Blaua; Daniela Kaca - 1 pakāpe, 

apbalvojuma summa - Ls 40,- par 
maģistra darbu Baltu filoloģijas stu
diju programmas Literatūrzinātnes 
apakšprogrammā 'Debesu dāvana' 
Aleksandra Caka mīlas lirikas kon
tekstā; zinātniskā vadītāja - prof. S. 
Radzobe; Ieva Rozentāle - 1 pakā
pe, apbalvojuma summa - Ls 40,-
par maģistra darbu Baltu filoloģijas 
studiju programmas Valodniecības 
apakšprogrammā 19. gs. vācu valod
nieki par latviešu valodu; zinātniskā 
vadītāja - doc. S. Kļaviņa. 

Ekonomikas un vadības fa
kultātes studenti: 

Dzintars Striks - 1 pakāpe, ap
balvojuma summa - Ls 40,- par 
maģistra darbu ekonomikas maģis
tra studiju programmas makroeko-
nomikas studiju virzienā Valsts 
budžeta ietekme uz Latvijas Republi
kas tautsaimniecību; zin.vad. - prof. 
A.Sproģis; Ilze Sirina - I pakāpe, 
apbalvojuma summa - Ls 40,- par 
maģistra darbu ekonomikas maģis
tra studiju programmas saimniecis
kās darbības uzskaites, kontroles un 
analīzes studiju virzienā Skanska 
Latvija investīciju projektu vadība; 
zin.vad. - doc. L.Kaire; Kon
stantīns Beņkovskis - I pakāpe, 
apbalvojuma summa - Ls 40,- par 
maģistra darbu ekonomikas maģis
tra studiju programmas matemātis
kās ekonomikas studiju virzienā Te
košā konta daudzdimensiju analīze; 
zin. vad. - asoc. prof. I.Revina; Nor
munds Bernups - Bernholds - 1 
pakāpe, apbalvojuma summa - Ls 
40,- par maģistra darbu ekonomikas 
maģistra studiju programmas finan
su un kredīta studiju virzienā Eiro 
ieviešanas problēmas un ietekme uz 
pasaules ekonomiku; zin.vad. - prof. 
E.Zelgalvis; Vivita Galēja - 1 pakā
pe, apbalvojuma summa - Ls 40,-
par maģistra darbu vadības zinību 
maģistra studiju programmas vides 
un uzņēmējdarbības vadības studiju 
virzienā Siltumnīcas efekta gāzu iz-
mešu samazināšanas programmas 
realizācijas analīze Latvijā; zin.vad. 
- Mag. ing. RABebris; Inta Kur-
siša un Ilze Pētersone - 1 pakāpe, 
apbalvojuma summa - Ls 40,- par 
maģistra darbu vadības zinību 
maģistra studiju programmas īpašu
ma vērtēšanas vadības studiju vir
zienā Darbinieku motivācija Latvi
jas uzņēmumā A'; zin.vad. - doc. 
APutniņš; Inese Vabale - I pakā
pe, apbalvojuma summa - Ls 40,-
par maģistra darbu vadības zinību 
maģistra studiju programmas starp
tautisko ekonomisko attiecību stu
diju virzienā Sabiedrisko pakalpoju
mu regulēšana; zin.vad. - asoc.prof. 
TMuravska; Anda Sausmane - I 
pakāpe, apbalvojuma summa - Ls 
40,- par maģistra darbu vadības zinī
bu maģistra studiju programmas 
ekonomikas informātikas studiju 
virzienā Valsts a/s 'Latvijas Dzelz
ceļš' restrukturizācijas vadības pro
cess; zin.vad. - doc. VBriedis; Alek
sandrs Kalniņš - I pakāpe, apbal
vojuma summa - Ls 40,- par maģis
tra darbu vadības zinību maģistra 
studiju programmas tirgvedības 
studiju virzienā Patērētāju uzvedības 
psihobģiskie aspekti tirgus globalizā-
cijas kontekstā; zin.vad. - prof. 
R.Garleja; Anita Dūdiņa - I pakā
pe, apbalvojuma summa - Ls 40,-
par maģistra darbu vadības zinību 
maģistra studiju programmas pub
liskās pārvaldes studiju virzienā 
Parlaments un tā attiecības ar sa
biedrību; zin. vad. - prof. E.Vanags; 
Alda Ozola - II pakāpe, apbalvoju
ma summa - Ls 30,- par bakalaura 
darbu ekonomikas bakalaura studiju 
programmas tautsaimniecības analī
zes un prognozēšanas studiju vir
zienā Starptautiskās tirdzniecības 
teorija un mūsdienu problēmas Lat
vijas apstākļos; zin.vad. - asoc.prof. 

E.Dubra; Ilze Grasmane - II pakā
pe, apbalvojuma summa - Ls 30,-
par bakalaura darbu ekonomikas ba
kalaura studiju programmas saim
nieciskās darbības uzskaites, kon
troles un analīzes studiju virzienā 
Grāmatvedības organizācija un 
iekšējā kontrole namīpašniekiem -
apsaimniekotājiem; zin.vad. 
M.oec. VAndžāne; Inese Bužeņe-
ca - II pakāpe, apbalvojuma summa 
- Ls 30,- par bakalaura darbu eko
nomikas bakalaura studiju program
mas matemātiskās ekonomikas stu
diju virzienā Baltijas valstu eksporta 
pieprasījuma analīze (dinamikas 
rindu metode); zin.vad. - doc. M.Ha-
zans; Deniss Titarenko - II pakā
pe, apbalvojuma summa - Ls 30,-
par bakalaura darbu ekonomikas ba
kalaura studiju programmas finansu 
un kredīta studiju virzienā Likvidi
tātes pārvaldīšanas metodes un to 
pielietojums Latvijas komercbanku 
praksē; zin.vad. - lekt. M.Kudinska; 
Leons Mednis - II pakāpe, apbal
vojuma summa - Ls 30,- par baka
laura darbu vadības zinību bakalaura 
studiju programmas vides un uz
ņēmējdarbības vadības studiju vir
zienā Komercbankas darbības vidējā 
termiņa plānošana: problēmas, prin
cipi un metodes; zin.vad. - prof. 
L.Frolova; Santa Liepa - II pakā
pe, apbalvojuma summa - Ls 30,-
par bakalaura darbu vadības zinību 
bakalaura studiju programmas 
ražošanas vadības studiju virzienā 
Daudzdzīvokļu lielpaneļu dzīvojamo 
ēku apsaimniekošanas iespējas mik
rorajonā 'Mežciems'; zin.vad. -
asoc.prof. VNiedrīte; Raimonds 
Apinis - II pakāpe, apbalvojuma 
summa - Ls 30,- par bakalaura dar
bu vadības zinību bakalaura studiju 
programmas starptautisko ekono
misko attiecību studiju virzienā Lat
vijas rūpniecības konkurētspēja pa
saules tirgū; zin.vad. - prof. G.Oļev-
skis; Jolanta Kalniņa -II pakāpe, 
apbalvojuma summa - Ls 30,- par 
bakalaura darbu vadības zinību ba
kalaura studiju programmas tūris
ma un viesnīcu vadības studiju vir
zienā Ceļošanas lēmuma pieņemša
nas teorētiskie un praktiskie aspekti; 
zin.vad. - doc. J.Brencis; Vilnis 
Bičevskis - II pakāpe, apbalvojuma 
summa - Ls 30,- par bakalaura dar
bu vadības zinību bakalaura studiju 
programmas ekonomikas informāti
kas studiju virzienā Intelektuālā 
tīkla ekspluatācija; zin.vad. - lekt. 
K.Praudiņš; Linda Kūlmane - 13 
pakāpe, apbalvojuma summa - Ls 
30,- par diplomdarbu profesionālo 
studiju programmā Ekonomika 
(grāmatvedība, analīze, auditsJ SIA 
'Rīga Catering Service' finansiālā 
stāvokļa analīze; zin.vad. - doc 
VPaupa. 

Medicīnas fakultātes studenti: 
Antra Sakne - 1 pakāpe, apbal

vojuma summa - Ls 30,- par darbu 
medicīnas nozarē, sabiedrības ve
selības apakšnozarē Psihosociālās 
problēmas fenilketonūrijas pacien
tiem; zinātniskais vadītājs - prof. Z. 
Priede-Kalniņš; Leo Petrovs -1 pa
kāpe, apbalvojuma summa - Ls 30,-
par darbu medicīnas nozarē, mikro
bioloģijas un virusoloģijas apakšno
zarē Stafilokoku meticilīnrezistence; 
zinātniskā vadītāja - prof. A.Zilēvi-
ca; Inga Vēvere - II pakāpe, par 
darbu medicīnas nozarē, internās 
medicīnas apakšnozarē Akūta koro-
nāra sindroma diagnostikas un 
ārstēšanas kvalitātes analīze; zināt
niskais vadītājs - Dr.med. U. Kal
niņš; Maira Niedrīte - II pakāpe, 
par darbu medicīnas nozarē, sa
biedrības veselības apakšnozarē 
Bērnu bāreņu fizioloģiskās attīstības 
izvērtēšana; zinātniskā vadītāja - pe-
dag. maģ. Ina Mežiņa. 
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Jaunie biedri domā, spriež un darbojas AIESEC 
nometnē 2001 Apšuciemā 

Jauniešu NOO forumā 

4 1. lpp. Sajā dienā šeit pulcējās 
un sevi prezentēja 20 jauniešu ne
valstiskās organizācijas. Kā tu jau zi
ni, pasākuma nosaukums bija "JA-
JA-DRA", kas tulkojumā no latviešu 
valodas nozīmē "jaunietis jaunietim 
draugs" (ja bērnībā esi veltījis pietie
kamu laiku zilajam TV ekrānam un 
latviešu multiplikācijai, tad idejas iz
celsme tev nebūs gluži sveša). Tas 
pilnā mērā atspoguļo to spēku, vie
notību un kopību, kas rodas mums, 
jauniešiem, iestājoties par kādu 
kopīgu ideju, vērtību vai mērķi. Sa
vukārt šī pasākuma sauklis bija -
"Mosties, jaunieti, kur tavas čī-
biņas!", un jaunieši patiešām modās 
un gāja skatīties, kas tad tur īsti no
tiek! Atsaucība bija liela, un katrs 
vēlējās atrast savu īsto, vienīgo, sev 
vispiemērotāko organizāciju, kurā 
iesaistīties. Ari organizācijas bija 
dažnedažādākās un parādīja to, cik 
ļoti plašas ir mūsdienu jaunieša inte
reses - gan par fotografēšanu, reliģi
ju, psiholoģiju, ekstrēmo tūrismu un 
medicīnu, gan par starptautiskām 
konferencēm, ekoloģiju, jauniešu at

tiecībām un brīvprātīgo darbu. Un 
starp neskaitāmajiem aktīvajiem, 
smaidošajiem un darbīgajiem jaunie
šiem sevi prezentēja ari AIESEC, 
gan stāstot par sevi, gan dziedot un 
pat dejojot! Tā visa rezultātā ari mēs 
atradām savus īstos cilvēciņus -
"jauno paaudzi" ATESECā, un 25. 
septembri (AIESEC info ballītē) vis
iem AIESEC interesentiem jau bija 
iespēja uzzināt kaut ko tuvāk par šo 
starptautisko studentu apmaiņas or
ganizāciju. Jau 29. un 30. septembri 
sekoja pirmais pārbaudījums - AIE
SEC nometne, kas notika tādā skais
tā vietā kā Apšuciems. Atrodoties 
šeit un esot prom no pilsētas steigas, 
nemieriem un drūzmas, mēs 
paspējām gan klausīties interesantas 
un izglītojošas sesijas, gan tuvāk ie
pazīt AIESEC un viens otru, gan 
dziedāt, dejot, skriet un jautroties, 
gan elpot jūras gaisu un baudīt Lat
vijas dabu (daži pat pamanījās salasīt 
sēnes), gan dzert karstu tēju ar 
sviestmaizēm. Šīs divas dienas ļāva 
visiem apjaust sevi, savus spēkus, 
savu vietu un lomu pasaulē, kā ari 

AIESEC nozīmi turpmākajā dzīvē. 
Mūsu lokālās komitejas AIESEC 

Rīga prezidente Zane Smilga par vi
sām šīm aktivitātēm saka tā: "Man 
šķiet, ka visi šie pasākumi ir izdevu
šies, īpaši jauniešu nevalstisko orga
nizāciju forums JA-JA-DRA jo bija 
liela atsaucība gan no pašu organizā
ciju vidus, gan no studentiem. Gala
rezultātā mums ir motivēti, darbo
ties griboši, aktīvi, radoši jaunie 
biedri, kas grib apgūt jaunas zināša
nas un prasmes, kā arī organizēt ci
tus pasākums." Liels paldies jāsaka 
ari mūsu atbalstītājiem, kas deva 
iespēju notikt šai jauno biedru pie
saistīšanas kampaņai, un tie ir - "E-
DARBS", citāda tūrisma aģentūra 
"KOLUMBS" un poligrāfisko pakal
pojumu firma ''VTĒTA". 

Ja viss šeit minētais tev ir aizgājis 
secen, tad neskumsti, bet gaidi nāko
šos AIESEC pasākumus un aktivitā
tes. Jauni biedri - jaunas idejas - jau
ni projekti! Un atceries: tavs laiks -
tava izvēle... 

ILZE SALENIECE 

LU Atturības studenti saņem biedra kartes 
Saulainā 20. sep tembra 

pēcpusdienā LU Muzeja zālē Jā
ņa Dāvja LU Atturības un veselī
bas izglītības veicināšanas (LU 
AVIV) fonda biedri svinīgā cere
monijā saņēma biedru kartes. 
"Beidzot piepildījusies J.Dāvja 
iecere par skaidrības salu LU, 
kas ir LU AVIV fonda jaunieši," 
tā pasākumu atklāja šī fonda stu
dentu kopas priekšsēdis Gatis 
Bārdiņš. 

LU AVIV fonds darbojas jau 
gandrīz divus gadus. Tā darbības 
mērķis ir veicināt fiziskās un garīgās 
veselības izglītību, sekmēt veselīgu, 
no alkohola un citām narkotikām 
brīvu dzīvesveidu sabiedrībā, īpaši 
studējošās un skolu jaunatnes vidū. 
So divu gadu laikā LU AVIV fondam 
ir bijusi vairāk teorētiska iestrāde, 
nodibināti kontakti ar fakultātēm par 
zinātnisko darbu. 

Fonda biedriem ir iespēja dzīvot 
studentu kopmītnē, kurā netiek lie
tots ne alkohols, ne citas narkotiskas 
vielas un ir ari maksas atvieglojumi. 
Pagaidām šī kopmītne ir Rēznas ielā 
10c, un fonda biedri daļēji apdzīvo 
piekto stāvu. Ideju par tāda veida 
kopmītni ir radījis Jānis Dāvis (1867 
- 1959), aktīvs atturības kustības 
darbinieks, kas testamentā novēlējis 
namu Kr. Barona ielā 49 LU studen
tiem, kas ir atturības organizāciju 
biedri, lai viņi varētu tur dzīvot. 
Dažādu praktisku apstākļu dēļ 
kopmītne atrodas citur. 

Rar LU AVTV fonda kopmītnes 
iemītniekiem var kļūt skaidra 
dzīvesveida studenti, kas atbalsta 
fonda mērķus un ir ieinteresēti to 
īstenošanā ar savu darbību. Biedru 
pienākumos ietilpst aktīva darbība 
fondā, tā mērķu un uzdevumu īste
nošana, popularizējot tos LU un sa
biedrībā, un vienreizējas iestāšanās 
un regulāras biedru naudas maksā
šana. 

Sajā reizē biedru kartes saņēma 

36 jaunieši, 
kuri ir gan 
LU, gan 
Rīgas Teh
niskās uni
versitātes 
s t u d e n t i . 
Visvairāk 
j a u n i e š u 
fondā ir no 
Balvu rajo
na, par to 
jāpateicas 
Balvu ģim-
n ā z i j a s 
skolotājai 
Valentīnai 
P u ž u l e i , 
kas saviem 
skolēniem popularizējusi skaidro 
dzīvesveidu. 

Pasākumā piedalījās ari LU rek
tors Ivars Lācis, kurš apsveica jau
niešus ar divām izvēlēm: pirmā -
LU vai citas augstskolas izvēle, otra-
šādas filozofiskās platformas izvēle, 
ar ko domāts dzīvesveids bez atkarī
bu izraisošām vielām. Fonda jauna
jiem biedriem rektors novēlēja 
laimīgi tikt līdz grādiem un diplo
miem jo ātrāk, jo labāk. 

Bezalkohola biedrības "Zie
meļblāzma" vadītāja Ciemalda Lūki-
na fonda jauniešiem novēlēja palikt 
pie savas pārliecības, kas nebūs 
viegli, jo sabiedrība atturības pie
kritējus sauc par baltajiem zvir
buļiem. "Mēs, atturības kustības ve
cie darbinieki, ļoti priecāsimies, ja 
ari jaunieši pieņems šo atturības filo
zofiju. Šī filozofija ciešā veidā ir 
saistīta ar veselību, un kas gan 
cilvēka dzīvē ir dārgāks par to. Mēs 
runājam par veselīgu dzīvesveidu, 
mēs neuzbāžamies, bet vienkārši 
cenšamies pārliecināt par veselīga 
dzīvesveida priekšrocībām. Vislielā
kās cerības liekam uz sadarbību un 
gaidām jauniešu papildinājumu "Zie
meļblāzmā". Ļoti Lielas iespējas iz-

Attēlō no kreisos: doc. I. Kapeniece, Filoloģijas 
fakultātes 1 . kursa studente S. Barone, B/b 
"Ziemeļblāzma" prezidente dr. C. Lūkina 

mantot Augusta Dombrovska 
novēlēto īpašumu dažādu pasākumu 
rīkošanai. Lūgsim arī LU AVTV fon
da jauniešu palīdzību A Dombrov
ska parka sakopšanā. Labprāt pie
dalīsimies arī LU AVIV pasākumos." 

Daiga Kļanska, laikraksta "Balvu 
Vaduguns" žurnāliste: "Ideja par šā
du studentu kopmītni ir fantastiska, 
jo katram ir skaidrs, ka ne visi grib 
dzert un smēķēt, bet diemžēl, 
kopmītnēs dzīvojot, ir jāpielāgojas 
vairākumam, un nevienam nav 
noslēpums, ka vairākums lieto alko
holu, vieglu vai stipru, un smēķē. Šī 
ir lieliska iespēja dzīvot kopmītnēs, 
nepakļaujoties visām šīm nelāgajām 
lietām, kas nelabvēlīgi ietekmē ve
selību. Es novēlu, lai jums izveidotos 
jauka domubiedru grupa un jūs kļūtu 
par draugiem, kas nebūs tikai studi
ju laikā, bet gan visas dzīves garu
mā! Lai jums izdodas kopīgi veidot 
kultūras pasākumus un sadzīvi!" 

Savukārt fonda jaunieši pateicās 
priekšsēdei Ilgai Kapeniecei par 
pašaizliedzīgo darbu fondā. 

Ari "UA" LU AVTV fondam novēl 
veiksmīgu darbību un mērķu sa-

Universitātes 
83. gadu uzsākot 

< i. īpp. 

Rektors Ivars Lācis sveic LU Goda biedru Arildu Saeteru 

Senāta darbā kā svarīgāko rek
tors minēja Satversmes jauno re
dakciju. Par nozīmīgu tika atzīta 
izsvērtā rīcības politika Rīgas ēkas 
privatizācijā, kas nu Universitātei 
atļauj izsludināt pieteikšanos uz vai
rāk nekā 50 vērtīgām gada stipendi
jām. 

Pēc rektora domām, atzinības 
vērts ir ari fakts, ka jau šobrīd tiek 
domāts par rotācijas principa realizē
šanu nākotnē. 

Par minētajiem un vēl vairāk ne
minētajiem labajiem darbiem rek
tors visiem izteica lielu pateicību. Jo 
īpaši tika uzsvērts studentu ie
guldījums visās Latvijas Universitā
tes norisēs. Tieši studentiem un 
doktorantiem tika Universitātes lie
lais paldies par daudzajām jaunajām 
idejām, iecerēm un arī drosmi. 

Pēc svinīgajā Senāta sēdē iedibi
nātas tradīcijas tika pasniegti diplo
mi tiem Universitātes Goda dokto
riem un Goda biedriem, kas par tā
diem ievēlēti pagājušā gada laikā. 

Latvijas Universitātes Goda dok
tora grāds tika piešķirts: par 
nozīmīgiem ieguldījumiem valod
niecībā, ievērojamiem sasniegu
miem zinātniskās un akadēmiskās 
izglītības attīstībā, Latvijas Universi
tātes starptautisko sakaru veicināša
nā Rostokas universitātes profesorei 
IRMTRAUDEI RESLEREI; par 
nozīmīgiem ieguldījumiem ekono
mikas un vadības zinātnēs, panāku
miem bagātu sadarbību ar Latvijas 
Universitāti rOāgenfurtes universi
tātes profesoram DĪTERAM JOHA-
NAM GEORGAM ŠNEIDERAM. 

Latvijas Universitātes Goda bied
ra grāds tika piešķirts: par īpašiem 
nopelniem Latvijas izglītības 
sistēmas attīstībā un ievērojamu ie
guldījumu Latvijas Universitātes la ; 

bā Vācijas pilsonim ZANAM-MARI 

DAVŪ; par nozīmīgu veikumu Lat
vijas Universitātes starptautiskās at
zinības un sadarbības veicināšanā un 
darbu Latvijas Universitātes labā 
Turku universitātes administratīva
jam direktoram KARĪ HIPPO-
NENAM; par starptautiskās sa
darbības un Latvijas Universitātes 
atzinības veicināšanu Stokholmas 
universitātes Centrālās un Aus
trumeiropas centra direktoram JO
NASAM ENBERGAM; par no
zīmīgu Eirofakultātes sadarbības 
veicināšanu ar Latvijas Universitāti 
un citām Baltijas jūras valstu augst
skolām Eirofakultātes direktoram 
ARILDAM SAETERAM. 

Ikdienas skrējienā mēs diezgan 
bieži aizmirstam pateikt paldies, un 
tad ir labi, ka ir svētki, atzina rektors 
Ivars Lācis. Sajā svētku reizē īpaša 
atzinība tika izteikta rektora palīdzei 
sociālajos jautājumos MILDAI KLE-
PEREI par pašaizliedzīgu, ilggadēju 
un godprātīgu darbu Latvijas Uni
versitātē. Par uzticību tai 50 darba 
gadu garumā un lielu ieguldījumu 
Universitātes sociālā darba pilnvei
došanā. 

Atzinību saņēma arī habilitētais 
juridisko zinātņu doktors profesors 
EDGARS MEĻĶISIS par paliekošu 
ieguldījumu Latvijas Universitātes 
akadēmiskajā darbā un Senātā. 

Profesora Ernesta Felsberga pie
miņas stipendija humanitārajās zi
nātnēs Ls 500 apmērā šogad tika 
piešķirta vēstures maģistra pro
grammas studentei KRISTĪNEI 
ANTEI. 

Viesi un pašmāju ļaudis tika aici
nāti uz Mazo aulu, kur kopīgi pacēla 
šampanieša glāzes par godu jubilā

rei. 
G I T A L I E P I Ņ A 

4j 
Kolēģu sveicieni rektora palīdzei sociālajos jautājumos Mildai 
Kleperei 

sniegšanu: 
Z A N E L E J A 

r a n Pārdodu datorkomplektu par Ls 99,-
Zvanīt pa tālruni 7618806 

no pīkst. 18.00 - 20.00 
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IEPAZĪSIMIES 

Uz katra akmens balta pīpene zied 

Šķiet gandrīz vai neticami, l ā 
pāt ir ari ar cilvēkiem - ikvienā 
sirdī ir zieds, ko gribas dāvināt ci
tiem. Tas aug no mazas sēkliņas, 
aug aizvien lielāks un visbeidzot 
uzzied par brīnišķīgu puķi a r sa
vām neatkār tojamām krāsām, 
īpašībām un spējām - dot citiem. 
Otra šāda zieda vairs pasaulē nav. 
Gluži tāpat kā nav divu vienādu 
cilvēku. Tādēļ "Universitātes Avī
ze" vairākos numuros vēlas jūs 
iepazīstināt ar dažādu augstskolu 
studentiem, kuriem ceļš uz studi
jām ir bijis ne tik viegls, taču li
kumsakarīgs. Un viņi par to ir 
gandarīti. 

Filoloģijas fakultātē, krievu filo
loģijas bakalaura studiju programmas 
neklātienes 3. kursā studē NA-
TAĻJA VASIĻJEVA. Viņai kopš 
dzimšanas ir problēmas ar redzi, taču 
Nataļjas skats uz dzīvi ir ļoti saulains 
un dzīvespriecīgs. 

- Kādēļ izvēlējāties studēt LU? 
- Es no bērnības - apmēram no 

pieciem gadiem - rakstu dzejoļus, 
tādēļ izvēlējos studēt šajā fakultātē. 
Sapņoju par to, ka būšu dzejniece. 
Kad mācījos skolā, man iznāca dze
joļu grāmata. Mani 
dzejoļi ir par dažā
diem tematiem -
par dabu, mīlestību, 
likumu. 

Man patīk ari 
tulkot uz krievu valodu no latviešu, 
angļu, franču, latīņu valodas. Ar radi
nieku no Anglijas runāju angliski un 
franciski. Esmu apguvusi senslāvu 
valodu. Vēlos iemācīties ari spāņu un 
itāļu valodu. 

- Kā ir studēt? 
- Ļoti interesanti, jo mani tiešām 

interesē literatūra - īpaši XTX gad
simta. Ir ari mācību priekšmeti, kas 
saistīti ar slāvu kultūru, piemēram, 
ievads slāvu filoloģijā. Saistoši ir uzzi
nāt par senajiem slāviem, kā kopā 
dzīvoja krievi, baltkrievi, poļi, čehi. 

Studijas šajā fakultātē ir mana sapņa 
piepildījums, un tādēļ nevaru teikt, ka 
mācīties ir grūti. Mans aicinājums ir 
filoloģija. 

Ļoti palīdz vecāki un brālis, 
piemēram, lasot man grāmatas, jo pa
ti lasīt es nevaru. Daudz palīdz ari ma
ni kursabiedri, labākā draudzene Jūli
ja. Ari pasniedzēji ir ļoti saprotoši un 
pretimnākoši. 

- Tas nozīmē, ka jūs mācāties 
klausoties? 

-Jā gan! Lekcijas es ierakstu dik-

"..Es visu redzu gaišā krāsā, un, 
manuprāt, tā būs ari turpmāk.." 

tofonā, un tas ir ļoti ērti. 
- Kad būs iegūts bakalaura 

grāds, vai būs vēlme turpināt 
mācības? 

- Domāju, ka mācīšos maģis-
trantūrā. Iegūtās zināšanas man ļoti 
noder rakstot Vēlētos ari pati kādreiz 
strādāt Universitātē un lasīt lekcijas 
studentiem. 

- Kādi, jūsuprāt, ir mācībspēki 
Universitātē? 

- Universitāte man ir kā tāda maza 
paradīze - man šeit patīk, jo ir ļoti la
ba atmosfēra, mācībspēki ir kompe

tenti, lekcijas lasa ar aizrautību un 
māca ari mūs mīlēt savus pasniedza
mos mācību priekšmetus. Piemē
ram doktore filoloģijā Darja Ņevska-
ja mums lasīja lekcijas par Krievijas 
kultūras vēsturi, pie doktores Na
taļjas Šromas klausījāmies kursu 
krievu loiltūrā un ievadu literatūrā. 
Visi mācībspēki ir brīnišķīgi! Kursā 
esam apmēram desmit cilvēku un 
esam ļoti draudzīgi. 

- J a ir kādas problēmas, kā tās 
pārvarat? 

- Man nav 
problēmu, un ce
ru, ka nebūs ari 
nākotnē. Es visu 
redzu gaišā krāsā, 
un, manuprāt, tā 

būs ari turpmāk. Savā dzīves ceļā es
mu satikusi labus cilvēkus, kuri man 
ir daudz palīdzējuši. Ari es, ja kādam 
ir vajadzīga mana palīdzība, allaž cen
šos palīdzēt 

- Kādi bijājušu skolas gadi? 
- Ļoti liels paldies maniem vecā

kiem, jo viņi mani sūtīja parastajā vi
dusskolā, un es tur nebūt nejutos kā 
invalīds vai slims cilvēks. Jutos gluži 
kā visi skolēni. Esmu priecīga, ka no 
skolas laikiem man ir ļoti daudz drau
gu un brīvajā laikā tiekos ar viņiem. 

- Kā pavadāt brīvo laiku? 

S i a t z i n ī b a ir liels g o d s 
Profesore DACE MARKUS Pe

dagoģijas un psiholoģijas fakul
tātē docē fonētiku un Filoloģijas 
fakultātē vada Baltu filoloģijas 
nodaļu. Nesen profesore saņēmu
si ievērojamu atzinību - Zinātņu 
akadēmijas īstenā locekļa goda 
nosaukumu. ''Valoda rāda arī do
māšanas veidu," saka Dace Mar
kus. Saruna ar profesori - par 
augsto novērtējumu, tā priekš
rocībām, baltu valodas pētniecī
bas perspektīvām. 

- Kāda ir īstenā locekļa statusa 
piešķiršanas procedūra? Kādas 
priekšrocības dod šī atzinība? 

- Latvijas Zinātņu akadēmijā ir iz
strādāta zinātnieku izvirzīšanas 
sistēma, tajā ietilpst akadēmiķu reko
mendācijas, nodaļas un Senāta at
balsts un vēlēšanas, kas ir aizklātas, 
demokrātiskas. Vēlētāji ir zinātnieki, 
īstenie locekļi, neesmu skaitījusi, bet 
"klīst runas", ka tie pārsvarā ir eksak
to zinātņu pārstāvji. Šī attiecība starp 
humanitārajiem un eksaktajiem ir 
līdzīga kā Universitātes Senātā un Sa
tversmes sapulcē. 

Vēlēšanu rezultātus līdz galam ne
sagaidīju, biju ļoti uztraukusies. Ko
pumā tas bija satraucošs pārdzīvo
jums. Šī atzinība ir ļoti liels gods un 
ari pienākums. 

Goda tituls paver plašākas ie
spējas zinātniskajā, organizatoriskajā 
darbā. Saistīties ar Zinātņu akadēmiju 
- tā man ir jauna pasaule; šiem zināt
niekiem ir milzīga pieredzes bagāža. 
Paveras iespēja piedalīties kopējos 
pasākumos, programmās. Tas ir ne ti
kai vērtīgi, bet ari aizraujoši! LU rek
tors Ivars Lācis, prorektors Indriķis 
Muižnieks un es esam ievēlēti ari Zi
nātņu akadēmijas Senātā. Un tas jau 
ir nopietni. 

īstenā locekļa statuss uzliek ari 
jaunus pienākumus, pētnieciskais 
līmenis nemitīgi ir jāuztur; Jāpiedalās 
dažādos organizatoriskos pasākumos, 
jāpalīdz organizēt sēdes, izstādes, tik
šanās ar goda locekļiem. Humanitāro 
zinātņu jomā goda locekļi ir mūsu 
ievērojamākie rakstnieki, aktieri, 
mākslinieki. 

- Kāds ir ceļš līdz īstenā lo
cekļa statusam? 

- Ļoti reti zinātnieks ar nepiecie
šamajiem grādiem kļūst par īsteno lo
cekli uzreiz, sākumā viņš ir kores
pondētājlocekļa statusā. Es biju ko-

respondētājlocekle divus gadus, pa
rasti gan šis laiks ir ilgāks. Kores
pondētājloceklis ir kā pakāpe, lai 
varētu startēt augstāk. No valodnie
kiem ir maz īsteno locekļu - Aina 
Blinkena, Viktors Ivbulis, Valentīna 
Skujiņa. 

- Vai jums piešķirtā atzinība 
dos ieguldījumu ari Baltu valodu 
nodaļas darbā? 

- Tas jau tagad dod lielāku stabilitā
ti, plašāku atzinību, tātad ari sakarus. 
Ļoti svarīgs moments īsteno locekļu 
kandidātu ceļā uz nosaukuma piešķir
šanu ir uzstāšanās ar lekciju Zinātņu 
akadēmijas Senātā, tā ir nopietns pār
baudījums un tiek stingri vērtēta. Pa
rasti lektorus uzaicina pa diviem. Es 
uzstājos kopā ar rektoru Ivaru Lāci. 
Katrs stāsta par saviem zinātniska
jiem sasniegumiem - jāparāda, ko esi 
izdarījis, kādos projektos piedalījies. 
Tā nu mēs centāmies - optometrijā 
un fonētikā. 

- Kādi būtiskākie darbi iecerē
ti Baltu filoloģijas nodaļā? 

- Mums ir zinātnisko rakstu krā
jums "Baltu filoloģija", ko izdod Baltu 
valodu katedra. 

prioritārs virziens, un tas ari ir mūsu 
galvenais uzdevums. Vēlamies ar sa
viem letonikas pētījumiem izskanēt 
pasaulē. Vasaras sākumā saņēmām 
Amerikas Latviešu fonda atbalstu ve
co magnetofonu remontam, tas jau iz
darīts, tagad varēsim no vecām 
lentēm pārrakstīt kompaktdiskos ār
kārtīgi vērtīgus latviešu valodas dia
lektu materiālus. Tālāk studenti tos 
transkribēs un analizēs jaunajā labo
ratorijā. Ieraksti ir unikāli, ari kurse-
nieku valoda. 

- Vai pasaulē ir interese par 
baltu filoloģiju? 

- interese ir ļoti liela, tomēr vēl ir 
ļoti maz spēku, kas ar to nodarbojas. 
Fonētikas nozarē, piemēram, ASV 
strādā igauņu izcelsmes valodniece 
Dse Lehiste, kura pētījusi latviešu va
lodas lauzto intonāciju. Mums ir cieši 
sakari ar fonētiM Dzintu Bondu, kuru 
esam izvirzījuši Zinātņu akadēmijā kā 
kandidāti ārzemju locekļu vēlēšanās. 
Tomēr, piedaloties ārzemju kongre
sos, jūtu, ka neesam pietiekoši plaši 
popularizējuši savus pētījumus. Ievē
rojamās grāmatās, piemēram, ir atro-

- Šogad bija pietiekoši daudz 
budžeta vietu, tās ir aizpildītas, tā
tad. .. Studenti būs vienmēr, tās taču 
ir vienīgās dzīvās baltu valodas! Bet 
vai būs budžeta vietas, tā var būt 
problēma. Daudzi mūsu studenti nāk 
no skolotāju ģimenēm, tās mūsu 
valstī nav no turīgajām 

- Tomēr Filoloģijas fakultātē 
nekad nav bijis dzimumu līdzsva
ra... 

- Valodniecība pēdējā laikā piesais
ta ari dažus puišus. Centīsimies vai
rāk popularizēt tieši moderno tehno
loģiju iespējas, piemēram, darbu 
akustiskās fonētikas laboratorijā, kur 
nepieciešamas fizikas zināšanas, tad 
ari puiši nebūs tik noraidoši. Toties 
teātra un literatūras studijas piesaista 
topošos dzejniekus un teātra zināt
niekus. 

- Vai baltu valodu statuss laika 
gaitā ir mainījies? 

- Profesora EndzeEna laikā baltu 
valodām un to pētniecībai Latvijā bija 
augsts prestižs. Padomju laikā to 
pilnībā neizdevās noturēt Ari manas 
nozares attīstībā bijušas grūtības. 

Artūra Ozola 
piemiņai veltītā 
konference kļūst 
par starptautiski 
arvien nozīmī
gāku pasākumu. Literatūras katedrā 
docētāji pastāvīgi organizē konferen
ces fiteratūrzinātnē un folkloristikā, 
gatavojas lielākam pētniecības pro
jektam. Ir TālākizgEtības centrs, kas 
šogad ļoti aktīvi strādā ar skolotājiem. 
Ir jau starptautiski pazīstamais centrs 
"Feministica Lettica" Ausmas Cim-
diņas vadībā. Silvija Radzobe ļoti 
aktīvi strādā ar topošajiem teātra zi
nātniekiem, Janīna Kursīte - ar fol
kloristiem. Esam noorganizējuši ari 
fonētikas laboratoriju, ko vada dokto-
rants Juris Grigorjevs, nupat esam ie
guvuši savā rīcībā ļoti modemu apa
ratūru. Piedalāmies vairākos starp
tautiskos projektos. Pētām valodas 
skaņas - akustiskās analīzes rezultāti 
noder daudzās jomās: kriminālistikā, 
logopēdijā. Projektam Wintalker Voi-
ce nesen nodevu latviešu valodas 
zilbju reģistru, tiek veidota program
ma datorekrāna nolasīšanai ne
redzīgajiem - tas, ko uzraksta, nav re
dzams, bet saklausāms. Šāda tehno
loģija ir ļoti moderna. 

Rektors atzīmēja, ka letonika būs 

Piemēram, lai varētu 

..vadošos amatos mums parasti nav attīstīt fonētikas n o -
- , . t . « i * . _ . . , , zan, padomju laika bi-Valodniekl Vai literāti.. ja nepieciešama at-

aparatūra, di-
dami pētījumi par pasaules valodu 
skaņām, bet nav nekā par latviešu va
lodu. Tātad jāmeklē kontakti ar šiem 
autoriem un jāpiedāvā savu pētījumu 
rezultāti. 

- Vai baltieši pasaulē sadarbo
jas? 

-Jā, ir Baltijas studiju konferences, 
kur var uzstāties ar saviem referā
tiem Šogad tāda bija Tartu, nākamā 
būs ASV Ir starptautiskais Baltistikas 
kongress, citu valstu universitātēs 
māca latviešu valodu, piemēram, 
Greifsvaldes, Helsinku un Stokhol
mas universitātē ir ļoti spēcīgas baltu 
filoloģijas studijas. Sanktpēterburgas 
Valsts universitātē ir atvērts Baltu va
lodu centrs, kas sasniedz labus rezul
tātus latviešu un lietuviešu valodas 
studijās un pētniecībā. Baltu valodas 
skan arī Čehijā, Igaunijā, Gruzijā un 
Itālijā. Jau senas latviešu valodas stu
diju tradīcijas ir Lietuvā. Mēs sav
starpēji sadarbojamies ari ar atse
višķiem valodniekiem citās valstīs. 

- Vai, jūsuprāt, studentu intere
se par baltu vakxlām ir pietiekoša? 

namiskais spektro-
grāfs, ko šeit neizdevās iegādāties, jo 
tādus izmantoja ari militāriem mēr
ķiem. Viļņas universitātē rīkojās pat-
stāvīgāk, nekādu īpašu atļauju nepra
sot - labi meistari parasto speldrogrā-
fu pielāgoja valodnieciskām va
jadzībām. Tā aspirantūras laikā ari es 
Viļņas universitātē apguvu šīs darba 
metodes. Viļņas universitāte vien
mēr bijusi ievērojama ar īpašu akadē
misku vidi, un vēl tie sirmie valod
niecības profesori, kas prata priecā
ties Edži pat par sīku jaunas aspiran
tes atklājumu! Fonētiku es iemīlēju, 
pateicoties tieši Viļņai. 

- Vai iespējami vēl kādi atklāju
mi baltu valodniecības jomā? 

- Literātiem ir tāda konference -
"Meklējumi un atradumi" ... Kamēr 
būs cilvēki, būs atklājumi. Jebkurš 
kaut ko pētī, no bērna Edz sirmgal
vim, tikai metodes atšķiras. Brīžiem 
pētniecība atgādina fantāziju, bet tad 
rodas pierādījumi... Jāmeklē risinā
jums. Piemēram, ir tāda datorpro
gramma, ar kuru var pierādīt ka vācu 
valoda attīstījusies no latviešu valo-

- Daudz laika pavadu, rakstot dze
joļus. Tad sēžu savā istabā, esmu sa
vā neparastajā pasaulē un man neko 
citu nevajag. Daudz klausos ari mūzi
ku - man ļoti patīk klasiskā mūzika, 
skatos televizoru, pastaigājos. Patīk, 
ka vecāki man lasa grāmatas, jo tā ir 
ļoti interesanta lieta. Eju ari uz teāt
riem 

- Jūsu vēlējums citiem studen
tiem? 

- Ja cilvēkam ir kāda problēma, 
jāatceras, ka nav bezizejas situāci
ju. Dzīve allaž parādīs kādu izeju 
no problēmas. Tādēļ ceriet uz gai
šo nākotni un mīliet savu nākamo 
profesiju! 

- Kāda ir jūsu garīgā pasaule? 
- Tā ir gaiša, raiba pasaule ar nepa

rastiem cilvēkiem, kuri mīl cits citu, 
mīl dabu. 

Sevišķi man patīk jūra. Kad 
dvēselē ir mazs nemiers, braucu pa
staigāties uz jūras mala Atgriežas 
miers un labs garastāvoklis. Es 
vienmēr ticu labajam. Mana garīgā 
pasaule ir saulaina. Cilvēkiem es dā
vinu mazu saules stariņu no savas 
dvēseles! 

Atbildes uzklausījusi 
MĀRA SADOVSKA 

das. Ļoti iespējams, ka kāds feno
mens, kas sākumā bijis fantāzija, 
vēlāk kļūst par realitāti. Atklājumiem 
nav ierobežojumu laikā, tie var snieg
ties gan senatnē, gan nākotnē. Aiz
raujoši, vai ne? 

- Vai letonikai būs tā spožā nā
kotne, kas tika paredzēta? 

- Protams. Nākotne ir mūsu pašu 
rokās. Letonika noteikti "izies pa
saulē" plašāk nekā Edz šim. 

- Vai valodniekiem būtu aktīvi 
jāstrādā ari vadošos amatos? 

- Latvijā gan izgEtības ministrs 
vismaz manas dzīves laikā nav bijis 
valodnieks, Lietuvā tāds gadījums bi
ja. Ari citos vadošos amatos mums 
parasti nav valodnieki vai literāti. 
Viļņā, piemēram, vēl nesen universi
tāšu rektori bija filologi. Mēdz teikt 
ka pie mums amatos dominē fiziķi. 
Interesanti. Mums ir labi sakari ar 
Kaunas Vītauta Dižā universitāti, ar 
Viļņas universitātēm, un tie arvien 
vairāk nostiprināsies. Lietuvas stu
denti mācās latviešu valodu ari pie 
mums. Savukārt sakari ar Igauniju 
tieši patlaban nostiprinās. 

- Kas ir būtiskākais Filoloģijas 
fakultātē šobrīd? 

- Būtiski ir specifiskie zinātņu pro
jekti, ko attīstām, un sākam veidot 
starpnozaru projektus, piemēram, 
novadu pētniecību letonikas ietvaros. 
Tajā varēs piedaEties pilnīgi visi - va
lodnieki, vēsturnieki, biologi utt Pa
saulē starpnozaru pētniecība ir ļoti 
progresīvs virziens. 

ANDA LASE 
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I KONKURSI 

a r J u m a v u 
Vasara ir garām, laiks omulīgi ie

kārtoties klubkrēslos vai dīvānos un 
palasīt labas grāmatas! 

Francs Kafka "PILS". Francs 
Kafka (1883 - 1924) latviešu lasītā
jiem jau kļuvis pazīstams ar romānu 
"Process", kā ari ar periodikā pub
licētiem stāstiem. Rakstnieka sav
dabīgais un skaudri neitrālais 
redzējums ir pamatā visai modernis
ma un postmodernisma pasaules uz
tverei. 

Romāns "Pils" (1922) ir pēdējais 
un plašākais Kafkas romāns, kur kul
mināciju sasniedz gan eksistences 
absurditāte, atsvešinātība un atziņas 
neiespējamība, gan vienlaikus dziļš 
cilvēciskums un smalka ironija. 

Kādā bezvārda ciemā ierodas 
mērnieks K., kura mērķis ir iekļūt 
tuvīnajā pilī. Viņam nākas saskarties 
ar saltu vienaldzību, barjeru lauzt 
neizdodas ari Fridai - K. mīļākajai, 
kuru viņš atņēmis augstam ierēdnim 
no pils, K. šķietamajam priekšnie
kam. Vilšanās seko cita citai, katrs 
solis tikai attālina no iecerētā. Tomēr 
K. nevēlas atteikties no cīņas... 

Sākot lasīt "Pili", vispirms va
jadzētu sagādāt piemērotu romāna -

celtnes plānu, lai nepazaudētu 
ceļu labirintālajās struktūrās, kas 
vijas cauri gandrīz visiem Kafkas 
darbiem. īpaši tas attiecas uz ro
mānu "Pils", kas palicis nepa
beigts. 

Orientēšanās procesu ievēroja
mi atvieglo Kafkas drauga Makša 
Broda piezīmes, pēc kurām 
iespējams rekonstruēt rakstnieka 
sākotnējo darba noslēguma ieceri: 
septītajā dienā pēc ierašanās ciemā 
K. mirst tilta krogā no spēku izsīku
ma, tikko saņēmis no pils vēsti, ka 
viņu atzīst par mērnieku un ļauj pa
likt. Tādējādi romāns noslēdzas tai 
pašā vietā, kur sācies, veidojot riņķa 
kompozīciju. Aplis - gan kā simbols, 
gan kā ģeometriska figūra un skaitlis 
nulle caurvij visu šo darbu un savā 
veidā norada uz K. pūliņu bezcerīgu
mu, tiecoties uz centru - pili, kamēr 
viņam ir pieejama vienīgi trajektori
ja - riņķa līnija. 

"Viņa (Kafkas) daiļrade pārvērš 
ne tikai mūsu priekšstatus par nākot
ni, bet arī par pagātni " 

H. L Borhess 

PETERS VEILFBC 

KREAÍIM-
tavas 
veiksmes 
atslēga 

Pēters Veilers "KREATIVITATE 
- TAVAS VEIKSMES ATSLĒGA" 

Spēja radoši organizēt savu dzīvi 
un veidot pozitīvas attiecības ģi
menē un darbā, prasme strauji 
reaģēt uz pārmaiņām, orientēties 
dažādās situācijās un strādāt profe
sionāli - tās ir īpašības, kas XXI gad
simta sabiedrībā nepieciešamas ik
vienam cilvēkam. 

Pēters Veilers (diplomēts psiho
logs, kura darbi veltīti pašmotivāci-
jas, laika menedžmenta un pašme-
nedžmenta problēmām) pierāda, ka 
jebkurš cilvēks spēj būt radošs un 
attīstīt savu kreativitāti. 

Grāmatā sniegtas atbildes uz jau

tājumiem^ tikt galā 
ar lielākajiem kreativi-
tātes kavētājiem -
bailēm un stresu; kā 
veidot "prāta kartes" 
un ar to palīdzību sa
kārtot idejas; kā attīstīt 
savu emocionālo inte
liģenci un uzlabot at
tiecības ar apkārtējiem 
cilvēkiem ģimenē un 
sabiedrībā; kā rast moti
vāciju savai privātajai un 

profesionālajai dzīvei; kādas kreativi-
tātes metodes vislabāk der noteiktas 
problēmas risināšanai. 

Iepriekšējā konkursa pareizās 
atbildes: 

1) "Āda". Autors - Kurcio Mala-
parte; tulkotāja - Dace Meiere. 

Gleznas "Corteo" autors ir Mario 
Mafai, un grāmatas vāku pēc šīs 
gleznas noformējusi māksliniece 
AgataMuze. 

2) . . . mēs katrs augam -
savas vientulības cietumā... 
Šīs rindas pieder Valdim Atālam. 
3) Ē. M. Remarks dzimis 1898. 

gadā un miris 1970. gadā. 

4) A. Čaka dzejoļu izlase "Tikai 
tevi" izdota ar Rīgas Domes 
Kultūras pārvaldes atbalstu. 

5) Astra Skrābāne A Čaka dzeju 
atdzejojusi franču valodā. 

Vienīgā pareizo atbilžu autore ir 
Sintija P&ate no Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultātes. Gaidām re
dakcijā pēc balvas. 

Jaunais konkurss 

1. Kurā "Jumavas" izdotajā grā
matā varat atrast ieteikumus "pro
jektu plānošanai ar prāta kartēm"? 

2. Cik valodās ir izdota A Čaka 
dzejas izlase 'Tikai tevi"? Cik Čaka 
dzejoļi šajā izlasē iekļauti? 

3. E Kafkas romānu "Pils" n e 
valodas tulkojusi 

4. Kāds ir "Jumavā" izdotā V Atā
la domugraudu un dzejas krājuma 
nosaukums? 

Atbildes gaidām līdz 12. ok
tobrim Raiņa bulvāri 19,136. tel
pā, "UA" redakcijā 

Z A N E S T R O D E 

Ziemeļvalstu kinonedeļa Rīga 
No 12. - 18. oktobrim kino

teātri "Rīga", filmu ciklā ""Ar
senāla" kino ar Rietumu ban
ku" notiks Ziemeļvalstu kino 
nedēļa. 

Programmu veido septiņas fil
mas no piecām Ziemeļvalstīm - So
mijas, Zviedrijas, Dānijas, Norvēģi
jas un Islandes. Visas piedāvātās fil
mas ir veidotas laika posmā no 
1999. - 2001. gadam. 

Filmu programmā iekļautas vai
rākas izcilas filmas, kas ir guvušas 
panākumus pasaules kinofestivālos. 
Pirmo reizi Latvijā tiks de
monstrēta slavenās zviedru aktri
ses, bet tagad ari režisores Līvas 
Ulmanes filma "Neuzticīgie", kas 
veidota pēc Ingmāra Bergmana sce
nārija. Filma izpelnījās plašu atzinī
bu 2000. gada Kannu kinofestivālā. 
Pie programmas "naglām" pieder 
ari šajā pavasari "Gadsimta filmu 
parādes" ietvaros demonstrētā 
zviedru režisora Roja Andersona 
melnā komēdija "Dziesmas no otrā 
stāva". 

Filma "Kopā" ir Latvijā jau no fil
mas "Sasodītā mīla" pazīstamā 
zviedru jaunās paaudzes režisora 
Lūkas Modisona sadzīves komēdija, 
kas stāsta par zviedru hipiju 
komūnu septiņdesmitajos gados. 

Dāniju pārstāv Jākoba Grēnlikes 
filma "Gaismas sirds". Tā ir pirmā 
mākslas filma, kas filmēta eksotis
kajā ziemeļu salā Grenlandē un ku
ras pamatā ir stāsts par salas ie
dzimtajiem. 

Islandiešu filmas "Reikjavīka 
101" centrā ir Islandes galvas
pilsētas Reikjavīkas vētrainā nakts 
dzīve un trisdesmitgadnieka nihi
lisms. Filmas režisors Baltasars 
Kormakurs ir Islandē plaši pazīs
tams aktieris, kas Latvijā redzēts 
Fridrika Tora Fridriksona filmā 
"Visuma eņģeļi". 

Filma "Aberdīna", kas pārstāv 
Norvēģiju, ir filmēta galvenokārt 
Skotijā. Tas ir road movie, kurā gal
venie varoņi ir jauna, karstasinīga 
"japīte" Kaiza, uz lielceļa sastaptais 
šoferis Klifs un savas iedzeršanas 

dēļ grūti transportējama "krava" -
Kaizas tēvs. 

"Nelaimīgā mīla" - jaunā un ta
lantīgā somu režisora Olli Sārelas 
jaunākā filma. Helsinku priekš
pilsētas kriminālā autoritāte kļūst 
par Kristum līdzīgu figūru. 
Mīlestība un piedošana skarbā vidē. 

Ziemeļvalstu kino dienas Latvijā 
organizē Starptautiskais Kino 
centrs. Tās atbalsta: Scandinavian 
Films, Nordic Baltie Film Fund, Zie
meļu Ministru Padomes Informāci
jas birojs Latvijā, Latvijas Nacionā
lais Kino centrs, Rīgas Dome, Zie
meļvalstu vēstniecības Latvijā. 

"UA" lasītājiem piedāvājam 

1. Kāds sakars islandiešu dziedā
tājai Bjorkai ar islandiešu filmu 
"Reikjavīka 101"? 

2. Kura no Ziemeļvalstu filmu 
nedēļā izradītajām filmām ir balstīta 
uz patiesu epizodi slavenā zviedru 
režisora Ingmāra Bergmana dzīvē? 

Diena, datums 17.30 19.30 22.20 

Piektdiena, 12.10 
100' 
Dziesmas no otrā 
stāva 

ATKLASNA. 
106' 
Kopā 

Sestdiena, 13.10 84' 
Nelaimīgā mīla 

148' 
Neuzticīgie 

92' 
Reikjavīka 101 

Svēdiena, 14.10 113' 
Aberdīna 

20.00 
100' 
Dziesmas no otrā stāva 

Pirmdiena, 15.10 92' 
Gaismas sirds 

92' 
Reikjavīka 101 

Otrdiena, 16.10 84' 
Nelaimigā mila 

113' 
Aberdīna 
filmu stāda priekšā Jans 
Ēriks Holsts no Norvēģijas 
Filmu institkta 

Trešdiena, 17.10 113' 
Aberdina 

20.00 
106' 
Kopā 

Ceturdiena, 
18.10 

148' 
Neuzticīgie 

20.30!!!!!! 
92' 
Gaismas sirds 

100' 
Dziesmas no otrā 
stāva 

3. Kādas slavenas zviedru gru
pas mūzika skan filmā "Kopā", kas 
stāsta par hipiju laikiem Zviedrijā? 

4. Kā sauc pilsētu Skotijā, uz ku
rieni dodas galvenie varoņi vienā no 
Ziemeļvalstu filmu nedēļā izrādīta
jām filmām? 

Pirmajiem diviem pareizo at
bilžu autoriem - divas brīvbiļetes 
uz kādu no Ziemeļvalstu filmu 
nedēļā izradītajām filmām. 

Atbildes gaidām līdz 12. ok
tobrim "UA"redakcijā, Raiņa 
bulv. 19,136. telpā. 

Laizām uz kino! 
Sveiki atkal, mīlīši! Kā jau ie

rasts, nedaudz informēšu jūs par 
dažām no jaunajām "Baltie Ci
nema" izrādītajām filmām. Runa 
būs par animācijas filmu 
"Sreks", kuru kinoteātrī "Kino 
52" sāks demonstrēt no 12. ok
tobra "un "Mākslīgais intelekts" 
(kino "K. Suns" no 9. oktobra), 
kā ari "Bridžitas Džounsas die
nasgrāmata" (kino "Oskars" no 
28. septembra). 

Animācijas filma "Šreks" ir jauka 
multene tumšos toņos (kas, starp ci
tu, nemaz tai nenāk par sliktu). Mul
tene par īgnu milzi, kurš kādā jaukā 
dienā attopas savā it kā vientuļajā ie
lejā, dažnedažādu pasaku varoņu ie
lenkumā. Tur ir gan trīs sivēntiņi, 
gan dažādas princeses, gan ari bruņi
nieki, un kur tad šādās reizēs bez 
pūķa! Tā nu viņi tur visi čupojas un 
darbojas uz nebēdu. Starp citu, vienu 
no balsīm ir ierunājis pazīstamais ko
miķis Edijs Mērfijs. Multene ir re-
laksējoša un izklaidējoša, kādai tai 
ari vajadzētu būt. Ja ir iespēja, iesaku 
apmeklēt. 

Kā jau iepriekš minēts, no 9. ok
tobra kino sāks demonstrēt filmu 
"Mākslīgais intelekts". Te nu ir dziļi 

jāievelk elpa un lēnām jānovelk: "Jā, 
tas ir kaut kas!!!". Neapšaubāmi, 
pēdējā pusgada (manuprāt), ja ne pat 
visa gada labākais darbs. Stīvens 
Spīlbergs šoreiz ir pārsteidzis ne ti
kai kritiķus, bet laikam jau ari pats 
sevi. Skumjš stāsts ar nebūt ne Ho
livudai tradicionālajām beigām. Vai 
mākslīgajā ir iespējams ari kaut kas 
īsts un dabīgs? Maz;; zēns (vai 
varbūt tomēr robots), kurš izmisīgi 
cenšas panākt tikai vieru - mātes 
mīlestību. Izradās, ka pasaku lau-
miņas tomēr nespēj izpildīt visas 
vēlēšanās, lai cik slormji tas ari 
nebūtu. Filmas zvaigzne, neapšaubā
mi, ir pusaudzis Halijs Džoels Os-
ments, no kura nebūt neatpaliek 
Džads Lovs (vienīgi viņam ir tikusi 
otrā plāna loma). Sī filma noteikti ir 
tā vērta, lai par to maksātu un 
redzētu. 

Vēl nedaudz informācijas par fil
mu, kuru no 28. septembra de
monstrē kinoteātrī "Oskars" -
"Bridžitas Džounsas dienasgrāma
ta". Romantiska komēdija ar nelielu 
salkanības piegaršu. Kas ir Bridžita 
Džounsa un kā viņa mēģina sevi ie
rāmēt stereotipos, varat uzzināt, no
skatoties filmu, bet visam pasāku

mam pamatā 
ir reāls 
cilvēks no 
dzīves (tā 
stāsta aizku
lisēs) un viņa 
darba rezul
tāts. Ja metat 
kapeiku, iet 
vai neiet, cen
tieties uzmest 
tā, lai būtu jā
iet 

Uz iepriekšējā konkursa jautāju
miem atbildes iesūtīja pat daži lasītā
ji, un, jā, negodīgais (ne)laimes rats 
nelika viņiem vilties. Jāpiemin cītīgā
kā pareizo atbilžu sūtītāja I. Kuka. 
kura jau labu laiku pirms avīzes iz
nākšanas sāk terorizēt konkursa vei
dotāju ar pareizo atbilžu gūzmu. Šo
reiz nepublicēsim iepriekšējās rei
zes pareizās atbildes, jo laiks jau
nam konkursam. 

1. Kāpēc milži ir īgni? a) Vitamīnu 
trūkums organismā kopš bērnības, 
b) Viņiem ir reizes, c) Milži nemaz 
nav īgni, viņi ir jautrības iemieso
jums, d) Viņas visas ir stulbas. 

2. Kāpēc laiimiņas nevar izpildīt 

visas vēlēšanās? a) L^umiņas nevar 
neko, tā lūk! b) Viņām ir daudz citu 
darbu, nevar jau tikai izpildīt kaut kā
das vēlēšanās, c) Izpilda tās, par ku
rām maksā. 

3. Kas sarakstījis Bridžitas 
Džounsas dienasgrāmatu? a) Pro
tams, ka Bridžita Džounsa. b) Kaut 
kāda nenozīmīgas avīzes līdzstrād
niece, c) Tas nevienu neinteresē. 

4. Vai ariimācijas filmā "Sreks" ir 
ari sekss? a) Fui nē, tas taču ir nepie
dienīgi!? b) Jā, bet tikai tiem, kas sēž 
pēdējā rindā, c) Varētu pat teikt, ka tā 
ir multpornofilma. d) Kāds sekss do
kumentālajā filmā!?! 

5. Kā var uzveikt robotus? a) Uz
lejot skābi vai izšaujot no lielgabala, 
b) Tas nav iespējams, viņi ir viltīgi kā 

lapsas, c) Speciālisti no Japānas var, 
viņiem ir pieredze cīņā ar godzillu un 
"Takeši pili". 

6. Vai Bridžitai Džounsai izdodas 
īstenot savas ieceres? a) Jā, viņa taču 
ir dzelzs lēdija b) Viņai izdodas rea
lizēt tikai labās ieceres, c) Ja kļūt par 
neveiksminieci ir iecere, tad j ā d) 
Nē, viņai nekad nekas neizdodas. 

Tas nu šoreiz laikam viss. Kā jau 
ierasts, atbildes sūtiet uz pasta 
kastīti , un gan jau atkal kādu ķers 
likteņa trieciens, piešķirot brīv
biļetes uz riebīgām filmām. Jā gan. 

B . S . Š V I N S K I S 



8 universitātes 
avīze O T R D I E N A , 2001. G A D A 9. O K T O B R I S 

LU - 82 

I LU Vēstures muzeja stāsts par izstādi "Korporāciju gadsimts" 
(Turpinājums. Sākums "UA"nr. 2) 

Ä. 

' ZINTA «88 
Pirmā pasaules kara laikā, 1915. gada vasarā, Rīgas Politehnis

ko institūtu (RPD evakuēja uz Krieviju. Karš vēl nebija beidzies, 
kad sākās revolūciju laiks. Pasaulē bruka impērijas, un uz to dru
pām dibinājās jaunas nacionālas, neatkarīgas valstis, to vidū ari 
Latvija, kuru proklamēja 1918. gada 18. novembri. Nacionālās 
atbrīvošanās cīņu laikā, 1919. gada 28. septembri, kādreizējā RPI 
ēkā svinīgi tika atklāta Latvijas Augstskola (kopš 1922^23. māc. ga
da - Latvijas Universitāte - LU). Jaunā augstskola kļuva par vie
nu no būtiskajiem latviešu tautas brīvības rnanifestiem, jo tā dzi
ma un veidojās Edz ar mūsu Latvijas valsti, bet vēlāk šī Universi
tāte jau pilnveidoja Latviju pašu. Bijušajā RPI dibinātā krievu stu
dentu korporācija Fratemitas Arctica un divas latviešu studentu 
korporācijas - Selonija un Talavija turpināja savu darbību Latvijas 
Universitātē. Latviešu studentu korporācijas no Tērbatas (Letto
nia, Lettgallia, Latvia un Ventonia), Pēterpils (Fratemitas Petropo-
litana - tagadējā Fratemitas Metropolitana) un Maskavas (Frater-
nitas Moscoviensis - tagadējā Fratemitas Lettica) augstskolām 
pārnāca uz LU. Daudzi studenti brīvprātīgi un aktīvi iesaistījās 
cīņā par Latvijas valsti, tās neatkarību un brīvību. Jau 1918. gada 
20. decembri latviešu studentu korporācijas Lettonia, Selonija, 
Lettgallia, Talavija un Fratemitas Lettica saformēja Studentu ro
tu, kas iekļāvās pulk-veža 0. Kalpaka (1882 -1919) bataljona sa
stāvā kā Atsevišķā rota. Pirmais Atsevišķās studentu rotas ko
mandieris bija kapteinis N. Grundmanis (1896 -1919) no studen
tu korporācijas Selonija. 1922. gada 27. oktobri Latvijas pirmais ār
lietu ministrs, Tai! fālī Z. A. Meierovics (1887 -1925) uzdāvināja 
šai rotai karogu, kurn pēc 0. Kalpaka bataljona Atsevišķās studen
tu rotas karavīru pilnsapulces lēmuma glabāja pēc kārtas ik gadus 
studentu korporāciju Lettonia, Selonija, Lettgallia, Talavija un Fra
temitas Lettica konventos, jo šo korporāciju locekļi no 1918. gada 
Edz 1919. gadam atradās minētajā rotā. Karoga oriģināls Edz 
mūsdienām nav saglabājies. Pašreiz tiek lietots atjaunotais un 
1991. gada 11. novembri iesvētītais karogs. Tas ir apskatāms ari 
izstādē. Savukārt 1925. gada 6. jūlijā Prezidiju Konventa (P! K!) 
latviešu korporācijas pasniedza karogu Bruņoto vilcienu pulkam. 
Jaunatklātās Latvijas Augstskolas tikko iesākto mācību darbu 
1919. gada rudenī pārtrauca Bermonta uzbrukums Rīgai. Univer
sitātes vadība izlaida uzsaukumu, kurā aicināja studentus un 
mācībspēkus ķerties pie ieročiem un stāties savas valsts aizstāv
ju rindās. Uzsaukumā bija teikts: "... Turiet vērā, ja nebūs Latvi
jas, nebūs ari Latvijas Augstskolas, nebūs mūsu kultūras..." 

Atbildot šim aicinājumam, 1919. gada 9. oktobri tika izveidots 
Studentu bataljons, kurā ietilpa ari dala Atsevišķās studentu rotas 
karavīru, kuri tajā brīdī atradās Rīgā. Pēc cīņām Studentu bataljo-

TAS VAR J U S INTERESĒT 

nu pārformēja par Tanku bataljonu, ko vēlāk ietilpināja Autotanku 
pulkā. 1931. gada 9. oktobri bataljonam uzdāvināja karogu, ko pēc 
mākslinieka A. Cīruļa (1883 -1942) zīmējuma darināja Latvju sie
viešu nacionālā Ega. 

1919. gada 11. novembri tika dibināts Lāčplēša kara ordenis ar 
devīzi "Par Latviju". Lāčplēša kara ordeni ir saņēmuši daudzi stu
denti no dažādām latviešu studentu korporācijām 0paši no studen
tu korporācijām Selonija, Talavija, Lettonia, Fratemitas Lettica). 
Latviešu studentu korporāciju pārstāvji ir izcēlušies ar varoņdar
biem, nepārprotami sekmējuši valsts drošību, veicinājuši kara un 
kauju izcīnīšanu Latvijas Brīvības cīņu gados (1918 - 1920). 
Lāčplēša ordeņa kavalieru vidū ir minams ari studentu korporāci
jas Vendia filistrs ģenerālis R. Dambītis (1881 -1957), kura vārds 
vēlāk saistījās ari ar Universitātes vēsturi un tās mācību spēkiem. 
Visi augstāk minētie notikumi un fakti aptieciņa latviešu studentu 
korporāciju ļoti ciešās saites ar Latvijas armijas dibināšanu un tās 
tālāko vēsturi. Ne velti kopš 1933. gada mūsu Latvijas Universi
tātes devīze ir SGENTIAE ET PATRIAE (Zinātnei un Tēvze
mei). Jau ar savas pastāvēšanas pirmo dienu LU kā augstskola kal
po tautas izgEtības un zinātnes attīstībai, bet, no otras puses, tās 
studenti vienmēr ir stājušies cīnītāju rindās, lai aizstāvētu Latvijas 
valsti un Edz ar to ari savu augstskolu. Vairāki studenti nepārnāca 
no kaujas lauka, ziedojot sevi tēvzemes brīvībai. Viņu vārdi vēl šo
dien stāv iekalti piemiņas plāksnē LU Mazajā aulā. Plāksne tika iz
gatavota pēc A. Birzenieka (1893 - 1980) meta, atklāta un 
iesvēfita 1922. gada 31. maijā Komunistiskā režīma gados pie
miņas plāksni iznīcināja, taču 1994. gadā, sagaidot LU 75 gadu ju
bileju, to atkal atjaunoja 

Pēc uzvaras Brīvības cīņās studentu korporāciju locekļi atgrie
zās LU, lai turpinātu mācības, kalpotu zinātnei un aktīvi piedaE-
tos savas valsts sabiedriskajā dzīvē. Likums noteica, ka ikviens 
Brīvības cīņu dalībnieks, vienalga, latvietis vai vācietis, krievs vai 
ebrejs - abiturients vai kādreizējais students - vienu gadu bez 
maksas drīkstēja studēt LU. Laikā Edz Otrajam pasaules karam 
LU nodibinājās vairākas jaunas latviešu un ari viena krievu tautī
bas studentu korporācija Ruthenia. No tām divas studentu korpo
rācijas šodien savu darbību nav spējušas atjaunot Tās ir Salgalia 
(latviešu studentu korporācija) un Ruthenia. Pati pirmā brivā Lat
vijā nodibinātā latviešu studentu korporācija ir Tervetia (dibin. 
1922. gada 30. aprīE). No citām studentu korporācijām tā atšķiras 
ar to, ka visi tās dibinātāji tajā laikā bija LU studējošie Latvijas ar
mijas aktīvie un atvaļinātie virsnieki - kādreizējie Brīvības cīņu 
daEbnieki. Daži no viņiem bija ari Lāčplēša kara ordeņa kavalieri. 
Korp! Tervetia dibinātāju vidū bija ari Latvijas kara flotes koman
dieris un acimirālis (kopš 1938. g.) T. Spāde (1891 -1970). 

Latvijas Universitāte pavēra iespēju studēt ari sievietēm, ku
ras Edz tam tradicionāli veica savus mātes, meitas, māsas un sie
vas pienākumus ģimenē. Akadēmiski izgEtota sieviete XX gad
simta sākumā latviešu dzīvē bija jauna un neparasta parādība. 
Studijas LU bija sieviešu-studenšu ceļš uz akadēmisko izgEtību, 
zinātni un sabiedrisko dzīvi ārpus šaurā ģimenes loka. Tas bija 
ceļš - Per aspera ad astra ("Caur ērkšķiem pie zvaigznēm"). Lat
viešu sieviete nostājās blakus vīrietim kā jaunās paaudzes audzi
nātāja izgEtības, zinātnes, kultūras jomā un aktīva darbiniece 
valsts sabiedriskajā dzīvē. Lai studiju laikā būtu vieglāk apvienot 
savas intereses, kā ari aizstāvēt tās un nodrošināt to pēctecību, 
latviešu studentes sāka dibināt savas korporācijas. Viņas 
drosmīgi sekoja kaimiņzemes Igaunijas studenšu piemēram ku
ras jau 1920. gada 27. oktobri bija nodibinājušas pašreiz pirmo un 
visvecāko studenšu korporāciju pasaulē. Tā darbojas Tartu 
(Tērbatas) universitātē. 

Latvijas Universitātē pirmā studenšu korporācija ir Daugavie-

ļ Aicina "Dancītis „ . 55 

Mēs esam Latvijas Universitātes bērnu deju un dziesmu an
samblis "Dancītis", un mūsu skolotājas - Uldze un Dze Dzenes, 
skolotāja Rūtiņa un skolotājs Vitauts. 

Mūsu skolotājas ik dienas pacietīgi un ar lielu mīlestību mā
ca mūs lasīt dejas ābecē. Tās burtus - dejas soļus un elementus 
- mazākie iepazīst vienkāršās rotaļās un spēlēs, lielākajiem jau 
jāprot ātri un bez misēkļiem izlasīt ari grūtākus "vārdus un tei
kumus". Sākot ar pirmajām nodarbībām, mācāmies izjust, iz
prast katru niansi mūzikā, dejā, lai varētu parādīt dejas rakstu
ru - noskaņu, to izdzīvojot, ne tikai mehāniski atdejot iemācīto. 
Pamazām skolotājas izkopj mūsu stāju, kustību koordināciju, rit
ma izjūtu, muzikalitāti, pakāpeniski atraisot mūsu tēlainību. Cik 
reizēm sviedru un asam nenorit, Edz deja iezaigojas īstajā krā
sā! 

Mūsu repertuāra ir ļoti daudz dažādu deju un dziesmu - gan 
latviešu, gan ari citu tautu. Ar prieku dejojam gan mūsu vien
kāršās etnogrāfiskās tautas idejas, gan sarežģītās skatuviskās 

te (dibin. 1921. gada 21. novembrī). Kā tādai tai bija jāpārvar vis
lielākie šķēršļi, sabiedrības neiecietība un aizspriedumi, no vienas 
puses, bet akadēmiski izgEtoto cilvēku un LU vadības atbalsts, no 
otras puses. Bieži vien šie atbalstītāji kļuva par studenšu korporā
ciju Goda filistriem. Pirmajai latviešu studenšu korporācijai seko
ja ari citas - Gundega, Dzintra, Imeria..., to skaitā ari viena krievu 
tautības studenšu korporācija Sororitas Tatiana (dib. 1932. gada 
17. janvārī). Studenšu korporāciju simbolika un atribūtika pamatā 
tradicionāli ir pārņemta no studentu korporācijām, bet ar būtis
kām atšldribām Studenšu korporācijām nav Alus komāna, tātad 
nav nekāda sakara ar alus lietošanas u. tml. tradīcijām. Studenšu 
korporācijām nav rapieru un paukošanas nodarbība Atšķirībā no 
igauņu studenšu korporācijām latviešu studenšu korporācijām 
nav ari karogu, kurus lieto gājienos. Latviešu studenšu korporāci
jām nav deķeļu (korporanta trīskrāsu galvassega ar nagu). Latvie
šu studenšu korporācijas tautietes nēsā melna samta galvas seg-
ni ar savas korporācijas trīskrāsu lenti virs pieres daļas. Meitenes, 
kuras tikko sāk apgūt korporācijas dzīvi, nēsā melna samta galvas 
segni ar sudraba diegiem izšūtu cirķeli virs pieres daļas, kā ari 
melnu lentu pār labo plecu uz kreisā sāna pusi ar cirķeli pie lentas, 
krūšu labās puses augšdaļā. Tautietes nēsā attiecīgi savas korpo
rācijas trīskrāsu lentu ar cirķeli (izņemot korporācijas dibinātājas, 
kuras nenēsā cirķeli, bet tikai trīskrāsu lentu). 

I R Ē N A O N D Z U L E 

(Turpinājums sekos.) 

dejas. 
Ienākot kolektīvā, katrs mācāmies savu "es" iekļaut kopējā 

pulkā, būt disciplinēti, atbildīgi par kopīgo darbu, mācāmies vi
su paveikt labi. Un ar gandarījumu varam teikt, ka tas, kurš la
bi strādā mēģinājumu zālē, ari skolā mācās labi un teicami. 
Esam priecīgi, ka daudzi mūsu absolventi ir sekmīgi Universi
tātes un citu Latvijas augstskolu studenti un nu jau ari absol
venti. 

Kā katru gadu, arī šoruden aicinām savā pulkā jaunus 
dejotgribētājus. 

Mūsu nodarbības notiek 49. b/d. zālē (ieeja no Vesetas 
ielas 13). 

Pieteikties pirmdienās un otrdienās no pīkst. 17.00 
līdz pīkst. 18.00. 

"Dancītis" 

"Bēdu manu lielu bēdu, 
Es par bēdu nebēdāju; 
Liku bēdu zem akmeņu, 
Pāri gāju dziedādam', dancodam'..." 

Tā dziedam mēs un Edz ar mums visi, nu jau kopš 1975. ga
da rudens, kad sanācām kopā pavisam neliels mazuļu pulciņš. 
Tagad esam izauguši par lielu kolektīvu, kur draudzīgi sadzīvo 
gan mazie, kam trīs un četri, gan tie, kam jau sešpadsmit 

"Universitātes Avize" 
(Iznāk katru otro otrdienu) 
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