
Šajā akadēmiskajā gadā Latvijas Universitātes fonda Kristapa Morberga stipendiju 
saņem 43 studenti. Viens no viņiem ir Vēstures un Filozofijas fakultātes vēstures 
bakalaura programmas 2. kursa students no Limbažiem Toms Ķikuts. Toms Morberga 
stipendiju saņem jau otro gadu pēc kārtas.  
 

Kāpēc Tu nolēmi piedalīties stipendiju konkursā? Vai nebiedēja stipendiātiem 
izvirzītās prasības?  
 
Es nedomāju, ka ir jābūt kaut kādam unikumam, lai saņemtu stipendiju. Šogad mecenāti 
piešķīra vairāk nekā simts stipendijas. Turklāt prasības dažādām stipendiju programmām ir 
atšķirīgas, taču ar darbu savā specialitātē students var apliecināt savu piemērotību. Ja studijas 
interesē, tad vajadzētu padomāt, vai nav vērts mazliet vairāk pacensties, pielikt drusciņ pūles, 
lai no tā iegūtu arī kaut kādu finansiālu labumu. Tā ir iespēja "nopirkt" brīvu laiku mācībām. 
Vieni izvēlas strādāt, otri izvēlas pielikt vairāk pūles, lai kādā citā veidā iegūtu laiku, ko veltīt 
studijām.  
 
Kā Tu uzzināji par Kristapa Morberga stipendiju?  
 
Pamanīju skaistu plakātu ar izteiksmīgu saukli “Studējot labi nopelni,” kas mani uzrunāja. 
Atbildu stipendijas saņemšanai izvirzītajiem kritērijiem: laba vidējā atzīme, sasniegumi mācību 
olimpiādēs. Man bija godalgotas vietas valsts olimpiādēs vēsturē un kultūras vēsturē un liels 
skaits rajona olimpiāžu diplomu: ekonomikā, angļu valodā, vēsturē, darbojos Limbažu pilsētas 
Jauniešu domē.  
 
Kad pieteikums stipendijai bija iesniegts, cik daudz Tevī bija pārliecības, ka būsi 
stipendijas ieguvējs?  
 
Šogad nebija nekādas pārliecības. Jūtos ļoti pārsteigts. Turklāt šaubījos, vai stipendiju varētu 
piešķirt divus gadus pēc kārtas, katrā ziņā nemanīju, ka iepriekš tā būt noticis. Šaubījos arī par 
to vai manas sabiedriskās aktivitātes būs izrādījušās pietiekams uz pārējo pretendentu fona. 
Kad atnācu ar savu pieteikumu, sarakstā jau bija kādi 80 iesniegumi. Var pat teikt, ka šogad 
pieteikumu iesniedzu tikai tādēļ, lai būtu vismaz mēģinājis, un vēlāk nepārmestu sev, ka esmu 
palaidis garām iespēju.  
 
Iepriekšējā gadā, protams, arī šaubījos, taču jutos spēcīgāk attiecībā pret izvirzītajām prasībām, 
jo vidusskolas trijos gados, salīdzinājumā ar vienu Universitātē, tomēr bija diezgan paveikts.  
 
Ja Tevi uzaicinātu darboties šajā komisijā, pēc kādiem principiem Tu vērtētu 
pieteikumus stipendijām?  
 
Pirmajā vietā noteikti sekmes, jo tas liecina par studenta mācību procesu – vai tas ir 
sistemātisks, vai arī haotisks. Otrais kritērijs būtu sabiedriskās aktivitātes. Taču ar aktivitātēm 
jābūt ļoti uzmanīgam. Manuprāt, būtu ļoti pamatoti rīkot intervijas ar stipendijas kandidātiem, 
lai izprastu, cik ļoti cilvēks pārliecināts par to, ko viņš dara. Ja students ļoti daudz piedalās 
dažādās sabiedriskās aktivitātēs, tad tas var arī sāk traucēt studiju procesu.  
 
Vidusskolas laikā es ārkārtīgi daudz esmu uzņēmies. Tagad saprotu, ka daudz kas no tā bija 
lieks. Vienam cilvēkam nav jābūt sabiedriskās dzīves Stahanovietim. Stipendiju piešķiršanā būtu 
jābūt personīgai pieejai, cik nu tas ir iespējams. Jānovērtē cilvēka motivācija, un tas kā viņš 
izmantos iegūto laiku.  
 
Kā tu pats izmanto savu laiku?  
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Vēsturniekam jau laiks paskrien bibliotēkā un arhīvā. Man ir liela interese par visām šīm lietām, 
tā ka tas prasa daudzus vakarus darba. Dziedu Latvijas Universitātes korī „Juventus” un 
piedalos dažās citās sabiedriskajās aktivitātēs.  
 
Vai piedalījies Kristapa Morberga vasarnīcas sakopšanas talkā Dzintaros šajā 
pavasarī ?  
 
Diemžēl, par to uzzināju pēdējā brīdī. Man mazliet kauns, ka tā iznāca. Man ļoti patika doma, 
kas izskanēja Universitātes gadadienas svinībās, kad tika pasniegtas stipendijas, – kad esi 
saņēmis stipendiju, kaut kas ir jādod pretī. To atdošanu vajag sākt jau tagad, līdz, iespējams, 
nākotnē paši stipendiāti varēs kļūt par Universitātes mecenātiem.  
 
Tagad esmu labāk izpratis mecenātisma nozīmi, tā ka esmu noteikti gatavs iesaistīties šādos 
pasākumos. Esmu sapratis, ko tas man dod, novērtējis to papildus laiku, ko varu pilnībā veltīt 
mācībām.  
 
Kādām personīgajām iezīmēm, tavuprāt, ir lielāka nozīme panākumu gūšanā?  
 
Jābūt interesei par sevi, par to kas ir apkārt. Var dzīvi nodzīvot šaurā aplociņā, paliekot mierā ar 
to, ko tev iedod. Ja nav intereses par kaut ko plašāku – par to, kas tev notiek apkārt, par to, 
kas izdarīts pirms tevis, piemēram, filozofijā vai vēsturē, tad ir grūti ko sasniegt. Tad tiešām 
vajadzīga dzelžaina mērķu nospraušana un tiekšanās uz tiem, lai justos pilnvērtīgi nodzīvojis 
dzīvi.  
 
Vai tavs vēstures redzējums saskan ar Vēstures un Filozofijas fakultātē pasniegto? Vai 
esi apmierināts ar studijām?  
 
Es esmu ārkārtīgi apmierināts, man patīk. Es ļoti cienu tos cilvēkus, kas ir ielikuši milzīgu darbu 
zinātnē un sevis pilnveidošanā. Man ļoti simpatizē pasniedzēju prāts, inteliģence un interese par 
savu darbu. Vēl arī tas, ka pasniedzēji nav ierakušies tikai savā lauciņā, un nekas cits viņus 
neinteresē. Priekšmeti paši par sevi visi ir interesanti, katrā var saskatīt kaut ko vērtīgu. Tagad 
ir tik daudz izvēles kursu, obligātie kursi ir salīdzinot ar to piedāvātajām iespējām ir maza 
studiju daļa.  
 
Uz vēsturi jau arī var skatīties kā uz dažādu faktu un ciparu virknējumu, kur viss ir ļoti 
skrupulozi jāsaliek. Vēsturē jau cilvēks, nevis mūsdienās izdomāts cipars vai pārlieku 
racionalizēts process visu nosaka. Šī racionālā, skaitļu, faktu puse pēc manas saprašanas 
sastāda lielu daļu vēsturnieka darba, bet man vēsture ir vairāk domāšana, filozofija, vairāk 
cilvēciskā pagātne.  
 
Kādi ir Tavi turpmākie plāni? Ar ko tagad esi aizrāvies?  
 
Mans vectēvs dzīvoja Baškīrijā. Viņš bija viens no tiem latviešiem, kas XIX gadsimtā izceļoja, lai 
tur iegūtu zemi. Viņa vecāki un viņš ir dzimuši tur. Pāris nedēļu laikā esmu savācis mazliet 
materiālu par latviešu kolonijām Baškīrijā, cik nu no preses un vecajām grāmatām varēja dabūt. 
Mērķi šim procesam vēl neesmu noformulējis, varbūt no tā varētu izveidot publikāciju. 
Nākamvasar esmu iecerējis arī pats uz Baškīriju aizceļot.  
 
Ko Tu novēlētu tiem, kas vēl tikai apsver domu pieteikties kādam stipendiju 
konkursam?  
 
Pirmkārt, pārdomāt par to, kā viņš studē, jo to var ļoti dažādi: var atsēdēt un kaut kā dabūt 
savu atzīmi, un nav noslēpums, ka daudzi tā dara. Var paralēli strādāt, kas pēc manām domām 
nav pareizi, bet studenti tā dara. Lai kā aizbildinātos ar to, ka iegūst praksi, tomēr students ļoti 
daudz zaudē studiju kvalitātē. Studiju laiks nav ļoti ilgs, tā, ka to būtu lietderīgi veltīt tikai šim 
mērķim. Jaunība jau ir tas īstais laiks, kad uz visu neskaties ar pārāk kritisku aci, vari pilnīgi 
radoši pētīt, domāt, izmantot visas iespējas un resursus, ko studentam piedāvā Universitāte. 
Tad brīvo laiku mācībām var nopirkt bez vecāku naudas un bez strādāšanas. Studijas ir arī laiks 
sev. Ar novēlējumu nebaidīties izzināt, domāt par to, kas notiek, bet darīt to ar prieku, nevis ar 
pienākuma sajūtu.  

Page 2 of 2Izdruka no Latvijas Universitātes portāla www.lu.lv

2008.10.06.http://www.lu.lv/print/laikraksts/sadzive/106/index.html


