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Sporta zālē stāv septiņi akli 
zēni. Viņu acis ir aizsietas ar 
baltām zeķēm, un rokās tur 
smagu auklu, kuru viņi cenšas 
izveidot četrstūrī. Izskan viens, 
otrs, trešais ieteikums, un, kopā 
tā sadarbojoties, viņi izveido 
formu un nolemj – bez redzes – 
ka mērķis ir sasniegts. 

Mēs, ārzemju latviešu jaunieši, 
esam kā tie aklie zēni; mūsu 
aukla ir mūsu sabiedrība, un, 
kopā sadarbojoties, varam to 
izveidot vairākās formās. Mēs 

2008. gada 
O t r a j o s 
Ziemsvētkos 
sākās trešās 
tūkstošgades 
otrā 2x2 no-
metne, kas 

Mičiganas pavalsts laukos 
pulcināja 50 ASV un Kanādas 
jauniešus vecumā no 18 līdz 34 
gadiem. Tāpat kā sprintera 
izredzes uzvarēt nosaka sekmīgs 
starts, tā arī sabiedriska pasākuma 
ievads var liecināt par visa 
izdošanos, dalībnieku noskaņo-
jumu un sagaidāmajiem rezul-
tātiem. Turpmākajās rindās 
dažas sākotnējā iespaidā dzimu-
šas domas par 2x2 nometnes 
pirmo diennakti. 

Vispirms daži vārdi par 
dalībniekiem. Pirmkārt, gandrīz 
katrs dalībnieks zina, kādēļ 

Edvīns 
Danovskis, 
LU Juridiskā 
fakultātes
students

(Turpinājums 2. lpp.)

Atliek atrast mērķi

Kāds starts, tāds finišs
nometnē ieradies. No savstarpē-
jām sarunām var spriest, ka 
vidusmēra dalībnieks nometnē 
ieradies, lai satiktu draugus un 
iepazītu sev līdzīgos. Daži neslēpj, 
ka, piedaloties nometnē, izpilda 
savu vecāku gribu, vēl citi apgal-
vo, ka viņiem rūp latvietības 
saglabāšana un interesē viss lat-
viskais. Otrkārt, dalībnieki dros-
mīgi cīnās ar kārdinājumu 
savstarpējās sarunās runāt ang-
liski. Tikai retumis kāda saruna 
noris angliski, lai gan jūtams, ka 
dažiem dalībniekiem latviešu 
valoda ir drīzāk eksotiska sveš-
valoda, nekā noderīga komu-
nikācijas forma. Treškārt, dalīb-
nieki cenšas būt disciplinēti un 
ievēro noteikto dienaskārtību 
par spīti tam, ka dažiem diena 
beidzas krietni pēc pusnakts. 

Pirmo lekciju agrā 27. decem-
bra rīta stundā lasīja biedrības 
„Eiropas kustība Latvijā” prezi-

dents Andris Gobiņš. Būdams 
pieredzējis publisku runu teicējs 
(arī iepriekšējā 2x2 nometnē), 
Andris prata klausītājus iein-
teresēt un centās katru izteikto 
domu pamatot ar piemēru no 
dzīves vai statistikas datiem. 
Lekcijas laikā izcēlās dažas īsas 
diskusijas, kurās bija dzirdami 
apgalvojumi, līdzīgi šiem: „Valo-
da ir būtisks šķērslis, lai sekmīgi 
darbotos Latvijā”; „ASV ir vieglāk 
„izsisties” nekā Latvijā”; „Latviju 
apciemot – jā; dzīvot un strādāt- 
laikam nē”. Pēc lekcijas klausītāji 
tika sadalīti vairākās grupās, 
kurās bija jāpārrunā atsevišķi ar 
Latviju saistīti jautājumi (pie-
mēram, „Kas man patīk/nepatīk 
pie Latvijas”, „Dzīve LV”) un 
jāformulē savas pārdomas īsos 
izteikumos, kuri tika pielīmēti 
pie sienas. Vairums no šiem iztei-
kumiem ir vispārīgi un līdzīgi. 
Daudzās lapiņās atrodama 

apņemšanās stiprināt latvietību, 
draudzību ārzemju latviešu vidū, 
mācīt bērniem latviešu valodu, 
organizēt kultūras pasākumus u.
tml. Šīs idejas un apņemšanās 
tika radītas dienas pirmajā pusē 
un jauniešu aktivitāte apliecināja 
interesi par notiekošo. Lai gan 
dienas kārtība bija nevainojama 
un organizācija priekšzīmīga, 
ievērība jāpievērš dalībnieku 
izteikumu saturam pēc būtības. 

Lielākajai daļai 2x2 nometne ir 
patīkams un lietderīgs laika 
pavadīšanas veids. Dalībnieki ir 
vienoti apņēmībā turpināt sargāt 
latvietību un apziņā, ka latvietības 
saglabāšana ir būtiska viņu dzīves 
sastāvdaļa. Taču izteiktais moti-
vācijas trūkums dzīvot un strādāt 
Latvijā (ar dažiem patīkamiem 
izņēmumiem), kā arī bailes no 
dažādām ar to saistībām grūtībām 
liecina, ka latviešu jaunieši ASV 
vēlmi saglabāt sevī latvieti saista 

ar personisko komfortu – ar 
latviešu draugiem, ALJA pasā-
kumiem u.c. ārzemju latviešu 
kultūras tradīcijām. Vairumam 
latvietības saglabāšana liekas 
pašmērķis, un latvietība netiek 
saistīta ar Latviju – mazu, korum-
pētu zemi (kā izskanēja lekcijā) 
pie Baltijas jūras ar tumšām 
ziemām un nepievilcīgu ekono-
misko klimatu. Reti kurā 
izteikumā atrodama vēlme kaut 
kādā veidā atbalstīt Latviju. Te 
pirmā vietā tomēr ALJA, latviešu 
vidusskolas ASV utt. Daudziem 
liekas vajadzīgi ik pa laikam ap-
ciemot Latviju, taču sniegt tai 
taustāmu atbalstu (piemēram, 
uzsākot studijas, dibinot ģimeni, 
attīstot biznesu) – ne. Reti kurš 
apzinās (vai arī daudzi izliekas 
neapzināmies), ka latviešu valo-
das saglabāšana, tautisko tradīciju 
uzturēšana svešumā bez ciešas 
un arvien pieaugošas saiknes ar 
Latviju ir bezmērķīga.

pamatu esam iemantojuši no 
mūsu vecākiem un vecvecākiem, 
kuri ieradās jaunā zemē, pieķērās 
pie vietējās auklas un kopā ar 
jauniem paziņām izveidoja savu 
četrstūri. Viņi no šīs pozīcijas 
raudzījās atpakaļ uz Latviju, 
cerēdami kādreiz atgriezties. 
Redzot tās nelaimi, viņi centās 
palīdzēt tai izcīnīt  brīvību.

Mēs piedzimām četrstūrī; 
mūsu acis jau no sākuma bija 
aizņemtas ar latviešu skolām un  
nodarbībām, kuras mūsu sirdīs 
iededzināja to Latvijas mīlestību, 
kas mūs mudināja pašiem 
apmeklēt latviešu pasākumus. 
Mēs iemantojām mūsu vecvecāku 
auklu, un nostājāmies viņu 
četrstūrī. Latviešu sabiedrības 
nākotne ir mūsu rokās, un mēs 
esam gatavi uzturēt tās formu. 
Bet mēs, ārzemēs dzimušie 
latvieši, vairs tik dedzīgi nerau-
gāmies uz tālo Latviju. Un kāpēc 
raudzīties? Latvija taču ir brīva! 
Tā brīvība ir mūsu „zeķe“ – viņa 
ļauj mums sadarboties četrstūri, 
bet neliek mums domāt par to, 

Aiva Ieviņa

kas ir ārpus mūsu sabiedrības. Šī 
nav slikta lieta – mēs bez redzes 
spējam sadarboties un sasniegt 
kopējus mērķus – bet vai mēs 
kaut ko nokavējam neredzot?

2x2 liek mums novilkt tos acu 
segus un apskatīties apkārt; mēs 
ieraugām īsto sabiedrības stāvokli 
un pirmo reizi iepazīstam tālo 
Latviju bez brīvības dāvinātā 
aklumu. Mēs pārrunājam, kā 
uzlabot mūsu četrstūri, runājam, 
kāpēc mēs vispār vēl turam šo 
auklu. Mūsu vecvecākiem šīs 
saites bija vajadzīgas, lai atgūtu 

Latvijas brīvību, bet kas tad ir 
mūsu mērķis? Kāpēc mēs tur-
pinām uzturēt šo sabiedrību 
ārzemēs un nepārceļamies uz  
Latviju dzīvot?

Lekcijās mēs dzirdējām par 
darba iespējām un šodienas dzīvi 
Latvijā; nav tā, ka nevarētu tur 
pārcelties. Tomēr, mēs te esam 
iekārtojušies, un mums te ir ērti. 
Kā tad rīkoties tālāk? Mums 
patīk pulcēties ar latviešu drau-
giem, un turpināsim to darīt, bet 
vai atkal uzvilksim tās „ zeķes,“ 
nostāsimies mūsu vecā, ērtā 

četrstūri un atstāsim Latviju 
Eiropas rokās? Jeb vai turēsim 
acis vaļā un veidosim jaunu 
formu mūsu sabiedrībai – formu, 
kura nav balstīta tikai uz 
vecvecāku mērķiem, bet liek 
mums pašiem padomāt, ko tālāk 
varam darīt Latvijas labā?

Latviešu jaunatne! Sabiedrības 
aukla ir mūsu rokās, un ir 
pienācis laiks to noformēt. Mēs 
jau zinām, ka, kopā sadarbo-
joties, varam sasniegt jebkādu 
mērķi – tagad tikai atliek mērķi 
atrast.

Jauno Laika
numura redaktore
2x2 nometnes dalībniece
Aiva Ieviņa,
20 g.v. studē Bioloģiju
Čikāgas Universitātē, ASV
Izmantoti Mārtiņa Puteņa, Lindas Treijas, 
Daiņa Mjartāna, Aivas Ieviņas u.c. fotoattēli
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 Lekcijas, ievirzes un projekti

Kaut gan pats fakts, ka gandrīz 
visi nometnes dalībnieki nav 
dzimuši Latvijā, bet runā latviski 
un uzskata par vajadzīgu būt 
kopā, ir ievērības cienīgs feno-
mens un ir pelnījis lielu apbrīnu. 

Tomēr dažas nākotnē vērstas 
pārdomas drīz vien izkliedēja 
lieliskās praktiskās nodarbības, 

no kurām šeit īpaši izceļama 
„Jaunā Latvijas virtuve”- prak-
tiskais projekts, kura vadītājs bija 
Rīgas restorāna „La Boheme” 
šefpavārs Māris Jansons. Viņa 
vadībā vairāk nekā 10 dalībnieki 
piedalījās brīnišķīgā kulinārā 
piedzīvojumā. Te jaunieši no 

lieliskā šefa guva iedvesmu, viņš 
savos jaunajos gados ir apliecinā-
jis profesionālu izcilību (Māris 
Jansons ir vairāku starptautisku 
kulinārijas izstāžu un konkursu 
dalībnieks) un uzsācis darbu pie 
„Jaunās Latvijas virtuves” – kon-
cepcijas, kas ar laiku varētu 

mainīt Latvijas kulinārās tra-
dīcijas un latviešu ēšanas parad-
umus. Liekas, šī nodarbe bija 
sevišķi lietderīga, jo draudzīgas 
sacensības un koleģialitātes 
noskaņā tapa gardi un māks-
linieciski ēdieni, ko varēja nobau-
dīt ikkatrs nometnes dalībnieks. 

Nometnes pirmajā dienā 
pieredzētais ļauj apgalvot, ka 
ikkatrs nometnes dalībnieks 
turpmākajās dienās varēja gūt 
daudz patīkamu pārdzīvojumu, 
par ko galvenais nopelns paš-
aizliedzīgajiem, radošajiem un 
viedajiem nometnes organizato-
riem un atbalstītājiem.

Pirmo lekciju agrā 27. decem-
bra rīta stundā lasīja biedrības 
„Eiropas kustība Latvijā” prezi-
dents Andris Gobiņš. Viņš prata 
klausītājus ieinteresēt un centās 
katru izteikto domu pamatot ar 
piemēru no dzīvās dzīves vai 
statistikas datiem. Lekcijas laikā 
izcēlās dažas īsas diskusijas, kurās 
bija dzirdami apgalvojumi, līdzīgi 
šiem: „Valoda ir būtisks šķērslis, 
lai sekmīgi darbotos Latvijā”; 
„ASV ir vieglāk „izsisties”, nekā 
Latvijā”; „Latviju apciemot – jā; 
dzīvot un strādāt – laikam nē”. 
Lai gan dienas kārtība bija 
nevainojama un organizācija 
priekšzīmīga, ievērība jāpievērš 
dalībnieku domu izteikumu sa-
turam pēc būtības.

Visvairāk informācijas sniedza 
Māris Graudiņš lekcijā par 
Latvijas saistību ar pārējo pasauli 
– gan par pasaules slaveniem 
Latvijas iedzīvotājiem, gan salī-
dzinot Latviju ar citām zemēm, 
gan par to, kā mainījusies mūsu 
identitāte. Pēc tam dalībnieki 
sadalījās interešu grupās, kur 
runāja par krieviem Latvijā, par 
lokālām identitātēm un turpināja 
darbu pie konkrētiem darbības 
plāniem.

Matīss Kukainis runāja par 
dzīvi Latvijā.  Kukaiņa kungs jau 
vairākus gadus dzīvo, strādā, 
māca un mācās  Latvijā.  Viņš 
stāstīja par savu advokātu biro-
juun par visiem piedzīvojumiem, 
kas viņam ir bijuši Latvijā.

Klausītājiem lekcija ļoti patika.  
Daži beigas pat sauca: “Turpini! 
Turpini!” Vairākas simpātiskas 
skaistākā dzimuma būtnes pa-
sniedza lektoram varenus puķu 
pušķus un dažas pat savu roku 
un sirdi.  Bet visiem bija skaidrs, 
ka,noklausoties šo lekciju, dzīve 
ir mainījusies uz labo pusi – kur 
bija tumsa, tagad ir gaisma, kur 
aukstums, tagad mājo maigs, 
kvēlojošs siltums… Nez ko šie 
jaunieši bez Kukaiņa kunga būtu 
darījuši… 

2x2 otiņas veicināšanas, zīmuļu 
nodeldēšanas un krāsu tūbiņu 
izspiešanas projekta aktivitātes 
bija novērojamas telpā, kura 
atradās bīstami tuvu ēdamzālei 
un virtuvei. Caur lielajiem lo-
giem varēja redzēt brīnišķīgu 
skatu uz aizsalušo ezeru. Lindas 
Treijas vadītajā Mākslas ievirzē  
piedalījās astoņi jaunieši, bet 
bieži vien kāds, ejot cauri šai tel-
pai, juta nepārvaramu kārdinā-
jumu kaut ko uzgleznot. Tā 
kopumā tapa daudzi mākslas 
darbi. Džeims Bonds un Bonda 
meitene tika uzzīmēti kā dzīvi. 
Tapa perfekts ballītes noformē-
jums, uzradās pāris apgleznotas 
koka paplātes, miniatūrgleznie-
cība bija pārstāvēta ar ainavām, 

tapa arī abstraktā māksla. Visiem 
dalībniekiem liela paldies par 
radošo un reizē iedvesmojošo 
noskaņu šajās pāris reizēs.

Divi Daiņi (Mjartāns un 
Matisons) un viena Līga 
(Rakstiņa) pastāstīja un 
demonstrēja populārāko mūziku 
Latvijā. Matisons visus mēģināja 
pārvērts par reperiem, liekot 
grupām sarakstīt repa tekstus.

Divpadsmit čakli dejotāji 
piedalījās tautas deju projektā 
Selgas Apses vadībā. Dejotas 
tika tā saucamās „mantojuma 
dejas” (vecās tautas dejas), kā arī 
jaunās un sarežģītās horeogrāfijas 
no Latvijas. Pēc kārtīgas iesildī-
šanās un  treniņa, dejotāji mācījās 
jaunus soļus un uzzināja, ka 
latviešiem pavisam kopā ir 40 
polkas soļi (!).

Jau trešajā dienā 2x2 dalībnieki 
varēja vērot, ko dejotāji šī pro-
jekta ietvaros iemācījušies. Ska-
tītājiem tika nodejotas J.Purviņa 
„Pavasara” un H.Sūnas „Audēju 
deja”.

Dēkas dabā (Adventure 
Education) projektā, kuru vadīja  
Mārtiņš Pūtelis mēs apskatījām, 
kā latvietis saistās ar dabu un ko 
jaunu varam uzzināt par sevi un 
dabu. Projektā  tika veidotas    
grupas,   apskatīti vadīšanas stili 
un to ietekme latviešu sabiedrībā, 
runāts par to, kā latviešu tikumi 
iespaido mūsu ikdienu. Mēs  
izmantojām dzirdi, aizsējām acis 
un tad spēlējām tautas bumbu. 
Projekta laikā rakstījām dienas-
grāmatās un daudz ieguvām cits  
no cita. 

(Turpinājums 3. lpp.)
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Aivars
Osvalds
2x2 nometnes
vadītājs

Pagrieziena punkts

Rotu kalšanā tika izkalti divi 
sešstiepļu gredzeni, tautas tērpa 
sakta ar zvārguļiem, divi 
arheoloģiski pareizi zvaniņu 
gredzeni, divi Nameja auskari, 
divi piekariņi un divi zvaniņu 
piekariņi.

Darbnīcā bija radoša gaisotne, 
ko veicināja ideālie darba 
apstākļi, darba rīki, bet vispirms 
Lilitas Spures padomi. Nevie-
nam nebija grūti izvēlēties, ko 
kalt, jo diapozitīvu skate projekta 
sākumā deva plašu ieskatu senās 

Lilita Spure un Linda Treija

Un kā bija toreiz... Atmiņās dalās Māris Graudiņš un Jānis Grants

Nāc, es tev pazīlēšu!

Pateicība visām organizācijām un privātpersonām par atbalstu

2x2 piedalījās 49 dalībnieki no četrām valstīm. Visplašāk pārstāvēta bija ASV – 44 dalībnieki. Kopumā zēnu skaits (29) pārspēja 
meiteņu skaitu (20). Visvairāk dalībnieku bija no Mičiganas pavalsts (17), tai sekoja Ilinojas  ( 6) un Ņudžersijas pavalstis  (5). Pa 
diviem dalībniekiem bija ieradušies no Kanādas un Latvijas, savukārt viena dalībniece ceļu uz ASV bija mērojusi no Anglijas

rotās un to vienkāršībā  un arī 
formu daudzveidībā. Daži pro-
jekta dalībnieki bija īpaši saga-
tavojušies rotu kalšanai un jau 
iepriekš izdomājuši, ko kalt. 
Milzīgs paldies Lilitai un Miķe-
lim Auģim par radošo un 
draudzīgo gaisotni, etnogrāfisko 
mūziku, jokiem un stāstiem. 
Ceram, ka drīz atkal būs iespēja 
kalt rotas!

Interesants bija  „Jaunā Latvijas 
virtuve” – praktiskais projekts, 
ko vadīja Rīgas restorāna „La 

Boheme” šefpavārs Māris Jan-
sons.

Dainis Mjartāns piedāvāja 
noskatīties vairāka filmas: „Rīgas 
sargi”, „Singing Revolution”, 
„Soviet Story” un citas.

Prāta asināšanai spēlējām spēli, 
kuru 2x2 sagādāja Vija Vīksne. 
Dalībniekiem bija jāatbild uz 
jautājumim, ko apgūst Latvijas 
pamatskolnieki. Katra nometnes 
„ģimene” izvēlējās atbildētāju, 
un tie varēja lūgt palīdzību no 
Lienītes, Ansīša, Vilija, Grietiņas 
un Dainīša, kas visi izskatījās, it 
kā būtu rados ar dažiem no mūsu 
vadības loka.

Kā jau ierasts, nevarēja iztikt  
bez vakara, kurā bija redzami 
gan dalībnieku talanti, gan bez-
talanti. Vakaru vadīja Aleks 
Burvikovs un Tālis Lazdiņš.

Mārtiņš Putenis bija izgudrojis 
vienreizēju šķēršļu gājienu, pa-
matojot to uz televīzijas pro-
grammu CSI. „Latvijas Univer-
sitātes” telpās tika atrasts jaunas 
meitenes līķis. Dalībniekiem bija 
jānāk palīgā inspektoram, ejot uz 
krimināllaboratoriju, telefona 
centrāli, intervējot aizdomās 
turētos un lieciniekus.

(Turpināts no 2. lpp.)

Kas tur 
notiks? Kurš 
tur būs? Tos 
jautājumus 
sev uzdevu, 
kad pirms 
s k o l a s 

brīvdienām vecāki ieteica man 
piedalīties 2x2. Dienas prom no 
draugiem? Iespēja brīvdienās 
nedarīt neko bija tik vilinoša! 
Kas ir 2x2? Ko tas nozīmē? Kāpēc 
man? Nu, labi. Braukšu. 

Dzīvojot pilsētā, kur neviena 
cita latvieša, mans redzesloks par 
savu latvisko identitāti bija iegūts 
tikai no vecākiem un viņu drau-
giem, kad kādreiz apmeklējām 
tuvāko latviešu centru. No bērnu 
dienām jau jutu, ka būt latviešu 
ģimenē ir kaut kas īpašs, bet 
maniem vecākiem, ļoti svarīgs. 
Bet, vai man turpināt tādu 
divkultūru dzīvi, kas saistīta ar 
zemi, kura man tikai parādās 
grāmatās un kartēs, kur nekad 
nesatikti radi dzīvo zem sveša 
varas? Nezinu, vai par to šādā 
veidā biju padomājis.

Tas, ko atradu 2x2, bija iespēja 
satikt citus, kuriem līdzīgas 
vērtības, domas un jautājumi. Te, 
pirmo reizi izjutu, ka patiešām 
Latvija, latvieši, un latvietība ir 
daļa no manas dzīves. Es neesmu 
viens, kam šīs pārdomas. Varbūt 
pat sāku saprast, cik grūti ma-
niem vecākiem uzturēt latvisku 
ģimeni un latviešu valodu prom 
no savas tautas. Te, izjūtot 2x2 
vadības sajūsmu un zināšanas, 
un pavadot dažas dienas kopā 
latviskā vidē, ar saviem līdz-
audžiem prom no parastās ik-
dienas, bija mans pagrieziena 
punkts. 

Tos draugus, kurus pirmo reizi 
satiktu 2x2, vēl šodien šad tad 
satieku. Daži no viņiem ir jūsu 
vecāki! Kavējamies atmiņās par 
2x2, ko darījām un ko ieguvām. 

Zinām, kā domas un darbi, kuri 
notika tikai īsu brīdi, joprojām 
ietekmē mūsu dzīves, mūsu 
ģimenes. Vaira Vīķe-Freiberga, 
viena no 2x2 vadītājām un lekto-

riem, kuru mēs pazinām sen, 
pirms par viņu uzzināja citi 
pasaulē, vienmēr atgādina, ka ik 
katrs latvietis mūsu mazai tautai 
ir svarīgs. Atrodi savu vietu! 

Pieliec savu roku! Paņem kaut ko 
līdzi no šīm dienām ko pavadām 
kopā un turi Latviju savā sirdī! 
Jā, 2x2 bija mans pagrieziena 
punkts. Vai arī tavs?
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2x2 dalībnieku domas par nākotni

Dzīves skola 2x2

Kāpēc esmu šeit ?
Vēlos veicināt savu latvietību 

citā veidā nekā tikai ALJA 
kongresā, Garezerā, utt.

Mēs nākam uz 2x2 lai izveido-
tu tuvākus kontaktus ar Latviju. 
Uzturēt draudzības. Lai veicinātu  
„Jaunas latvietības” virzienu 
ārzemēs. Lai turpinātu savu tautu 
un valodu. 2x2 veicina vārdu 
krājuma uzlabošanu.

Latvietība – egoisms vai 
altruisms?

Starpība starp mūsu vecākiem 
un mūsu paaudzi. Viņiem bija 
īsts iemesls, lai uzturētu valodu, 
lai kādreiz atgrieztos Latvijā. 
Tagad, kad Latvija ir brīva, mūsu 
paaudzei ir vairāk iemeslu būt 
egoistiem nekā altruistiem.

Latviešu jauniešiem tagadējā 
pasaulē ir svarīgi būt egoistiem, 
jo tagad mūsu valsti un kultūra 
neapspiež komunistu vara. Tagad 
uzturot valodu un latvietību Tu 
to dari sev un savai ģimenei. 
Jādomā par sevi!! Esi egoists! 

Darbības plāns ASV 
latviešiem

Organizēt sanāksmi, lai pārru-
nātu, kā Ziemeļamerikas latviešu 
organizācijas var labāk sadar-
boties un savienoties.

Būt aktīvākiem latviešu orga-
nizācijās, lai varētu palīdzēt 
mainīt latviešu sabiedrību ASV.

Braukt vai nebraukt
uz Latviju?

Braukt, lai studētu vai strādātu.
Palīdzēt valsts ekonomikai.
Veidot un stiprināt kontaktus.

Piedzīvot Tēvzemi.
Palīdzēt Latvijai ar savu 

ārzemju izglītību.
Apciemot radus un draugus.
Apceļot Latviju.
Es veikšu pats pētniecības pro-

jektu Latvijā ar Fulbright sti-
pendiju.

jot eksistējošās ekoloģiskās 
hidrotechnoloģijas, ieviest vēja, 
saules un citas technoloģijas.

Kā veicināt latvietības 
saglabāšanu?

Vēlos iesaistīties korporācijās, 
bet ir grūti, ja tu nedzīvo tajā 

pasākumi, kuros jaunieši sabrauc 
no citām  pilsētām un pavalstīm.

Jāsamazina domstarpības starp 
atsevišķām latviešu nometnēm 
(piem. Garezeru un Katskiļiem).

Mums vajag atcerēties un 
apjēgt, kāpēc latvietība ir svarīga 
un ko mūsu vecāki un vecvecāki 

Es apciemošu radus un draugus.
Ciemoties, strādāt, mācīties un 

darīt labu.  
Amerikā izglītots cilvēks var 

dabūt labāku, vērīgāku darbu. 
Attīstīt Latvijas Valsts enerģijas 

ražošanas plānu, fokusēt to uz 
atjaunojamām enerģijām. Lieto-

pilsētā, kur viņiem ir „bāze.”  
Pastāv grūtības iegūt informāciju 
par studentu korporācijām.

Latviešu organizācijas īpaši 
neaicina jauniešus piedalīties.

Jauniešiem īpaši neinteresē 
piedalītie vietējās pilsētas latviešu 
organizācijās. Viņiem interesē 

ir darījuši, lai  uzturēt latvietību. 
Nevis ņemt, bet dot savu laiku, 
uzlabojot stāvokli Latvijā.

Es sūtīšu savus bērnus   latviešu 
skolā, lai viņi mācās latviešu valo-
du un lai viņi dzīvotu  latviešu 
vidē, tāpat kā tagad to daru es.

Es obligāti mācīšu saviem 

bērniem latviešu valodu, jo es 
zinu, cik daudz pūļu pielika  
mani vecvecāki un vecāki, lai 
man būt iespēja runāt latviski.

Iesaistīt bērnus latviešu sabied-
rībā no mazotnes (latviešu skolās, 
nometnēs, utt.), lai draudzības 
un attiecības ar citiem latviešiem 
veidojas jau jaunībā.

Jauniešus jāiesaista Garezera 
valdē.

Pārvērst ALJAs kongresu, 
Jauniešu dienas utt. līdzīgas 2x2.  
Vairāk kultūras nodarbību, lai 
uzsvars nebūtu tikai uz dzeršanu 
un uzdzīvošanu. Bez kultūras 
nebūs latvietības.

Veidot latviešu ģimenes, 
izaudzināt bērnus latviskā 
vidē.

 
Mēs un  viņi (LV-ASV, 
ASV-LV, GVV-?)

Veicināt apmaiņas program-
mas starp trimdas latviešu 
nometnēm.

 Mums noderētu sadraudzēties 
ar citām baltiešu tautām trimdā.

 Latvijā vairāk vajag zināt par 
Amerikas latviešiem, ALJA, 
GVV...

 ASV un LV ir divas pasaules. 
Daudzi latvieši pat nezina, ka 
ASV jaunieši, kas uztur 
latvietību.

Veicināt informācijas apmaiņu: 
pen pals, Draugiem.lv/Facebook 
stila mājas lapas, kur jaunieši 
varētu sazināties.

Es sadraudzēšos ar baltiešiem 
kopīgos sarīkojumos. Braukšu 
uz igauņu deju svētkiem un 
aicināšu citus baltiešus uz latviešu 
pasākumiem.

Dzīvojot Latvijā, Amerika vien-
mēr šķita tāls sapnis, tāla pasaules 
mala. Kādu dienu saņēmu 
vēstuli no Vītolu fonda, kurā es 
pirmos studiju gadus biju sti-
pendiāte, un biju pārsteigta – tur 
bija izsludināta pieteikšanās 
braucienam uz 2X2 nometni. 
Īpaši neticēdama veiksmei, aiz-
pildīju konkursa veidlapas. No tā 
brīža vairāk aizdomājos par to 
tālo pasauli, ka arī tur mīt latvieši. 
Parasts latviešu jaunietis, ikdienā  
strādājot, mācoties, par to nedo-
mā, iespējams pat nezina, ka 
latviešu valoda un tradīcijas tiek 
koptas un saglabātas, arī dzīvojot 

Līga Rakstiņa
studente, Rīga

citās zemēs. Kad no nometnes 
organizatora Aivara Osvalda 
saņēmu pozitīvu atbildi par 
piedalīšanos 2X2, viss sajaucās 
kopā: sajūsma un pārsteigums. 

Nometne notika Mičigānā. 
Kad tur nokļuvu un satiku pārē-
jos nometnes jauniešus, biju 
pārsteigta: es biju Amerikā, bet 
jutos gandrīz kā Latvijā, jo 
visapkārt skanēja latviešu valoda. 
Nometnē mēs bijām divi jaunieši 
no Latvijas, pārējie 47 no Ameri-
kas un Kanādas. Šie jaunieši, dzī-
vodami Amerikā, ļoti labi runā 
latviski.

Nometnē mani sagaidīja vēl 

kāds Ziemsvētku brīnums! Vīto-
lu fonda ziedotāja Astrīda Janso-
ne, kas kādreiz dzīvojusi Amerikā 
un tagad atgriezusies Latvijā, ar 
savas māsas Lilitas Spures starp-
niecību, kas nometnē vadīja 
rotkalšanu, bija atsūtījusi man 
sveicienā 20 dolārus suvenīru vai 
saldumu iegādei Amerikā! Pal-
dies Astrīdai!

Mani pārsteidza nometnē 
esošie jaunieši, ka prot latviešu 
tautasdziesmas, dzied tās un 
piekopj latviešu tradīcijas... Īpa-
šas sajūtas pārņēma, dziedot ar 
pārējiem latviešu dziesmas gan 
ārā sniegā pie ugunskura, gan arī 
vakaros pie kamīna. Dzīvojot 
Latvijā, protams, ikdienā nedomā 
par latviešu valodu, par tautas 
dziesmām, par tradīcijām, jo tā ir 
ikdiena. Mēs kopā klausījāmies 
dažādas lekcijas un diskutējām – 
par to, kas notiek Latvijā – gan 
kultūrā, gan politikā, gan ekono-
mikā. Katru pēcpusdienu notika 
nodarbības, kurās katrs varēja 
atrast savai sirdij tuvāko – vai 
dejot tautas dejas, iet uz rotkal-
šanu, mācīties gatavot ēdienus 
latviešu virtuvē, piedalīties māk-
slas vai dabas projektā. Es izvē-
lējos dejot tautas dejas – tas bija 
tik interesanti to darīt Amerikā. 
Vakaros skatījāmies filmas “Rīgas 
sargi” un “Padomju stāsts”. Katra 
diena bija radoša un pārdomām 
bagāta.

Es varu tikai apbrīnot tās 
vecmāmiņas, vectētiņus, mātes 
un tēvus, kas šeit sastaptiem 
jauniešiem ir devuši savu īpašo 
mantojumu – valodu, kas garus 
gadus ir kopta un lolota, pavisam 
tālu prom no savas senču zemes 
Latvijas. Ja arī šie jaunieši neat-
griezīsies senču dzimtenē, latvie-
šu valoda bagātinās viņu dzīvi.

Tā bija vienreizēja dzīves skola 
pabūt 2X2 nometnē un sajust šīs 

aprakstīt sirsnību, ar kādu mūs 
Baiba uzņēma savās mājās!

Paldies visiem organizatoriem, 
īpaši Aivaram Osvaldam par 
iespēju piedalīties 2X2 nometnē! 
Paldies visiem, kas šī brauciena 
laikā mani uzņēma savās mājās, 
visur jutu Latvijas siltumu. Katrā 
mājā valdīja latviska vide,  visur 
jutos aprūpēta un gaidīta. 

Esmu jau atgriezusies darbā un 
ikdienā, bet šīs dienas, ko 

Alberts Ozols un Līga Rakstiņa

īpašās emocijas, ko nozīmē būt 
latvietei!

Pēc nometnes gandrīz nedēļu 
pavadīju Čikāgā, kur mani laipni 
uzņēma Baiba Liepiņa. Ir grūti 

pavadīju Amerikā, satiekoties ar  
latviešiem, izbaudot īpašās 2X2 
nometnes emocijas – ir neaizmir-
stamas. Paldies par dzīves skolu 
2X2 nometnē!


