
Dainis Mjartāns
Kad rakstu šīs rindas, līdz 

Dziesmu svētkiem Hamiltonā 
palikušas tikai piecpadsmit die-
nas. Man došanās no Rīgas pāri 
okeānam ir emocionāla atgrie-
šanās vēsturē pirms neatkarības 
atgūšanas. Atmiņā neizdzēšams 
ir 1979. gads. Mēs, Minsteres 
latviešu ģimnāzijas skolēni, do -
damies uz Dziesmu svētkiem 
Gotlandes salā, Visbijā. Brauciens 
ar kuģi Latvijas virzienā, izkāp-
jam krastā, plīvo Latvijas karogi. 
Svešā zemē, vietā, kas ir vistuvākā 
iespējamā Latvijai. „Mums nav 
laika, mūs gaida laivas, mums 
jātiek pāri, ” šie vārdi no Dziesmu 
svētku atklāšanas runas man 
joprojām skan galvā, it kā tas 
būtu bijis tikai vakar.

Paies tieši desmit gadi, līdz 
1989.gada 23. augustā stāvēšu ar 
Latvijas karogu Rīgā, Brīvības 
pieminekļa pakājē. Esam tikuši 
pāri!

1980. gadā, spēlējot Minsteres 
latviešu ģimnāzijas teātra grupā, 
sekoja Vācijas latviešu Dziesmu 
dienas Minhenē, kā arī neaiz-
mirstamais brauciens uz Angliju, 
kur Līdsā sevi pieteica leģendārā 
latviešu rokgrupa Arvīds un 
Mūrsitēji.

1984. gadā latvieši no visas 
pasaules pulcējas Minsterē, te 
aug trimdas nākotne, tiek vākti 
līdzekļi jaunajam Minsteres lat-
viešu centram, kur atradīsies 
ģimnāzija, internāts, sabiedriskās 
telpas, bērnu dārzs, bibliotēka un 
arhīvs. Atmiņā spilgtā politiskā 
manifestācija, kas ieguva plašu 
rezonansi ne tikai Vācijā, bet arī 
visā pasaulē. Ar noīrētu vilcienu, 
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Ceļā uz Hamiltonu
ko nodēvēja par „Mūrlauzi”, lat-
vieši devās uz Duderštates cie-
matiņu pie Austrumvācijas ro -
bežas. Tālāk bija „nāves zona” – 
mūris, dzeloņstieples, arī mīnu 
lauki. Šeit beidzās Brīvība. Min-
steres pirmie Dziesmu svētki un 
lielais jauniešu skaits lika apjaust, 
ka trimdas latviešiem ir nākotne.

1986. gads – dejoju tautas dejas 
plašajā Toronto ledus hallē, 
nekad iepriekš ārpus Latvijas 
nebiju redzējis tik daudz latviešu 
vienkopus. 1987. gads, un atkal 
latvieši pulcējas Minsterē. Lat-
viešu centra pagalmā tika uzcelta 
pamatīga telts ar nosaukumu 
„Jautrais ods”, kas atgādināja mil-
zīgu Bavārijas alus telti, dziesmas 
šeit nenoslāpa līdz agrai rīta 
stundai.

Minsteres pilsētas ielas izgrez-
notas ar Latvijas karogiem. Ievad-
runu saka grupas Helsinki – 86 
pārstāvis Rolands Silaraups. 
Austrumeiropā briest milzīgas 
pārmaiņas, arī Latvijā ir cilvēki, 
kas gatavi iziet ielās. Tuvojas 
Latvijas neatkarība.

Ar Rolandu iepazīstos tuvāk, 
dodoties pārgājienā pa Bavārijas 
Alpiem. Viņš ir maksimālists un  
ideālists. Vīlies Latvijā politikā 
un nesaprasts Rietumu latviešu 
sabiedrībā, Rolands tagad dzīvo 
savā nodabā kādā ASV Rietum-
krasta pilsētā.

Nākamie dziesmu svētki Lat-
vijā ir abu tautas daļu tikšanās. 
Mēs esam pārdzīvojuši, tauta 
Latvijā ir pārdzīvojusi, liekas 
nekas vairs nevar būt par šķērsli 
apvienoties, saliedēties jaunas 

"Lai tālu skan!" – novēl "Sveika, Latvija" 21. brauciena dalībnieki un vadītāja Anita Ozola (centrā) 
no Laika redakcijas Rīgā

Sveicam XIII Kanadas latviešu Dziesmu 
svētku dalībniekus un rīkotājus! 

valsts veidošanā. Dziesmu svētki 
beidzās, ārzemju latvieši aizbrau-
ca. Palika atmiņas, draugi un 
ilgas pēc dzimtenes, jo daudzi 
apjauta, ka jaunā Latvija ir citā-
da. Trimda kā jēdziens beidza 
eksistēt. Zviedrijā dzīvo jošais 
dzejnieks Juris  Kronbergs 
intervijā laikrakstam Diena 
skaidro: „Latviešu trimda bija 
politiskā trimda. Tiklīdz Latvija 
atguva neatkarību, es vairs nelie-

toju jēdzienu “trimda”. Politiskā 
trimda – tie ir cilvēki, kuri pret 
savu gribu ir bijuši spiesti atstāt 
dzimto zemi, ārzemēs viņi strādā, 
lai dzimtenē mainītu politiskos 
apstākļus. Viņu mērķis ir – tad, 
kad šie politiskie apstākļi būs 
mainījušies, atgriezties. Man 
nekad nepatika, ja teica – emi-
grācija.”

Nākamie gadi gan  liecina, ka 
“bijusī trimda” 50 gados pēc 
mentalitātes un pieredzes ir at -
tīstījusies par ģeogrāfiski izklie-
dētu, tomēr atsevišķu latviski 
runājošu mikronāciju. Šo atziņu 
vēl jo vairāk stiprina atjaunotās 
Latvijas valsts politiķu tā arī neiz-
teiktais aicinājums Rietumu (un 
arī Austrumu) latviešiem atgriez-
ties mājās. Īpašumu atdošana 
likumīgajiem īpašniekiem vai 
viņu mantiniekiem jāuzskata par 
okupācijas varas nodarītā posta 
materiālo „kompensāciju”. Emo-
cionālais aicinājums „Jūs Latvijai 
esat vajadzīgi” izpalika.

„ELJA 50” interneta forumā 
žurnālists Juris Kaža  uzsver, ka 
neskatoties uz virmojošajām 
jūtām par vienu tautu, pēc kār-
tējās sadursmes ar padomju 
dzīves realitātēm un šodienas 
Latvijas lielā mērā mazvērtības 
sajūtu, skaudības un lielā sa -
biedrības daļā eksistējošu “anti-
trimdismu”, Rietumu latvieši  ir 
atskāruši, ka ir savādāki. J.Kaža 
lieto jēdzienu Trimda nation, lai 

gan reāli eksistējoša, tai draud 
sabrukums asimilācijas dēļ, “lielā 
mērķa” – neatkarīgas Latvijas 
sasniegšanas ietekmē. J. Kaža 
savos spriedumos ir tiešs: „Jau -
tājums ir, ko nu? Esam tik tālu 
vēstures straumes (kuru paši 
gaidījām) atskaloti, bet tomēr ne 
tur. Nav tāda “tur”. Ticiet man, 
Latvija var, tīri objektīvi vērtējot 
pašreizējos procesus, noriebties. 
Un tad sāk likties, ka savu 
latvietības nastu varam pārlikt 
citur, ka tā faktiski ir trimda 
nation identitāte, kurai ar trim-
das norietu vairs it kā nav 
sociālpolitiskas jēgas, bet tā ir tik 
stipri iepotēta, ka nepazudīs. 
Trimda nation var turpināt dzīvot 
atlikušajos dzīvotspējīgos bijušās 
trimdas centros, par pašmērķi 
piekopjot latviešu kultūru un 
valodu.”

Raugoties uz Dziesmu svēt-
kiem  Hamiltonā, rodas jautā-
jums, vai  tie ir Trimda nation 
svētki vai daļa no latviešu kopīgās 
kul tūras procesa?

Juris Kronbergs apgalvo, ka 
vienmēr pastāvējis uz to, ka 
latviešu literatūra, kultūra ir 
viena un nedalāma. Arī Nobela 
prēmijas laureāts Česlavs Milošs 
ir teicis: „Tas, ko es Kalifornijā 
rakstu, tā ir poļu literatūra.” 
Hamiltonā dziedās, dancos un 
spēlēs Latvijas viesi, veidojot 
vienotu latviešu kultūras telpu, 
kurai nav robežu.
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Witnessing theory become a 
reality is always an incredible 
sight. On May 27, 2009, South 
Side’s Model UN club was able to 
experience this transformation 
first hand when the members of 
“Team Latvia” met with Mr. 
Normans Penke, Ambassador 
and Head of the Permanent 
Mission of Latvia to the United 
Nations. Ambassador Penke 
received the students in Latvia’s 
Permanent Mission Headquarters 
on the Upper East Side for a dis-
cussion on South Side’s represen-
tation of the Republic of Latvia 
in the National High School 
Model UN (NHSMUN) Confe-
rence this past March. 

The Ambassador first became 
aware that South Side had par-
ticipated in NHSMUN simula-
tion and represented Latvia from 
Dr. Erik Niedritis, a South Side 
graduate and Rockville Centre 
resident. Dr. Niedritis read a past 
article in this very newspaper 
that chronicled Team Latvia’s 
amazing experience in the con-
ference and found it fascinating 
that his alma matter was repre-
senting not only his homeland, 
but also a nation that remained 
unspoken of when he himself 
was at South Side. “In history 
class, nobody discussed Latvia. It 
remained behind the Iron 
Curtain.” Dr. Niedritis told the 
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Par imigrāciju, valodu un attieksmi

students. Indeed, times have 
changed, as Latvia now a mem-
ber of the United Nations, the 
European Union, and NATO. 
Dr. Niedritis contacted Mr. 
Brendan Junkins, South Side’s 
Model UN club advisor, to 
arrange the meet-up with 
Ambassador Penke. Mr. Junkins 
and the club members were 
humbled by this prestigious invi-
tation and eager to meet both 
esteemed men. 

Team Latvia was unsurprised 
to find both Ambassador Penke 
and Dr. Niedritis incredibly gra-
cious and attentive. Upon arrival 
at the embassy, the club mem-
bers were ushered into a recep-
tion room and offered light 
refreshments. Ambassador 
Penke opened the discussion by 
asking the students their per-
sonal take on the conference as a 
whole. The overall sentiment 
expressed was that NHSMUN 
was a fantastic learning experi-
ence. The students spoke about 
their preparation and the lengthy, 
but rewarding, committee ses-
sions in which they all partici-
pated in. The Ambassador 
inquired whether an alliance 
with other European Union 
member nations was maintained 
throughout the various caucuses 
and decision making processes. 
It was realized that the simula-

tion allowed a greater array of 
diplomatic freedom, as the 
Latvian representatives from 
South Side could openly negoti-
ate with nations outside the EU 
member-bloc. Ambassador 
Penke used this discrepancy 
between theory and reality as a 
leaping point to discuss the spe-
cifics of diplomacy in the United 
Nations. The South Side team 
learned that decision making is 
often in accordance with organi-
zational membership, such as 
that of the EU. Ambassador 
Penke also delved into both the 
positives and negatives of the 
United Nations structure from a 
small-country’s perspective, 
which was incredibly interesting. 
The Ambassador, who also 
maintained diplomatic posts in 
London and Moscow, touched 
on the challenges of negotiating 
with previous occupiers of Latvia, 
such as the Russian Federation. 

At times funny and at other 
points serious, Ambassador 
Penke painted a sweeping, 
detailed, and comprehensive 
portrait of life as an esteemed 
diplomat. Eager to answer ques-
tions and hear comments from 
the students, the Ambassador 
truly made Team Latvia feel 
comfortable and well-informed 
about its namesake nation. The 
wealth of information and 

nuanced detailed shared by the 
Ambassador proved to be the 
“icing” on the cake for the club 
members’ Model UN experience. 
From theoretical discussions at 
the conference to a meet-up 
grounded deeply in reality, South 
Side’s Model UN club has been 
enriched by and remains grateful 
for these once-in-a-lifetime 

experiences.
The South Side High School 

Model UN club would like to 
thank: Mr. Brendan Junkins, club 
advisor; Dr. Carol Burris,  South 
Side High School Principal; Dr. 
Erik Niedritis; Ambassador Penke; 
and all other individuals who 
made this experience possible.

Katherine Kollitides

Katru gadu martā Ņujorkā, apmēram 200 vidusskolas no visām pasaules malām pulcējas studentu Apvienotajās Nācijās, ANO ēkā. Es uzaugu un vēl arvien dzīvoju   
Longailendā pie Ņujorkas. Absolvēju vietējo South Side High School. Liels bija mans brīnums, kad lasīju Rockville Centre Herald laikrakstā, ka mana bijusī vidusskola piedalījusies 
studentu Apvienotajās Nācijās, pārstāvot Latviju. Atcerējos, ka vidusskolas laikos,  pirms trīsdesmit gadiem, nepārtraukti  stāstīju par apspiesto Latviju un Padomju Savienības 
teroru. Tajā laikā studenti un skolnieki neticēja maniem paredzējumiem, ka Padomju Savienība sabruks un Latvija reiz būs  neatkarīga valsts. Tagad man ir liels pārsteigums, 
kā mana bijusī vidusskola pārstāvēja Latviju šajā pasākumā. Sazinājos ar Latvijas vēstnieku ANO Normanu Penki un lūdzu, lai viņš  uzaicina šos Latvijas pārstāvjus ciemos. 
Jaunie amerikāņi bija daudz mācījušies par Latvijas valsti un vēsturi un viņiem vajadzētu pateikties par ieguldīto darbu. Penkes kungs man tūlīt atbildēja un atbalstīja ideju par 
studentu ciemošanos Latvijas misijā ANO. Sazvanīju skolu un runāju ar vēstures skolotāju Brendan Junkins, kas bija ļoti un sajūsmināts par ielūgumu. Viņš saņēma skolas 
direktora piekrišanu un izkārtoja studentu braucienu. Piedāvāju lasītājiem South Side High School Apvienoto Nāciju Kluba prezidentes Katherine Kollitides rakstu par 
ciemošanos Latvijas vēstniecībā.   

Ēriks Niedrītis, MDSouth Side’s Model UN Club Meets Latvian Ambassador
You learn as long as you live Latvian Proverb

Pirmajā rindā no kreisās: Eriks Mazzanobile South Side Class 
of 2018, Katarina Mazzanobile SS Class of 2019. Otrajā rindā 
no kreisās: Melissa Marengo Class of 2009, Sarah Galler Class 
of 2009, Katherine Kollitides Class of 2009, Jennifer Talkachov 
Class of 2009, Cynthia Sandoval Class of 2009, Kerrian 
McFadden Class of 2009. Trešajā rindā no kreisās: Aiga 
Mazzanobile Class of 1980, Ryan Alles Class of 2009, Normans 
Penke, Eriks Niedritis MD Class of 1976

 Amerikāņi pārstāv Latviju Studentu Apvienotajās Nācijās

Vai Latvijā jāveicina 
imigrācija?

Centrālās statistikas pārvaldes 
dati liecina, ka Latvijas iedzīvo-
tāju skaits samazinās. 2009. gada 
sākumā valstī dzīvoja 2,26 mil-
joni cilvēku. Latvijas iedzīvotāju 
skaits ir sarucis par 9,6 tūksto-
šiem. Mirušo skaita pārsvara dēļ 
cil vēku skaits saruka par 7,1 tūk-
stoti, kurpretī migrācijas iznā-
kumā – 2500. Proti, kamēr Lat-
viju par savu jauno dzīvesvietu 
izvēlējušies 3465 cilvēki, tikmēr 
6007 cilvēki  pārcēlušies uz dzīvi 
citās valstīs. Taču tie ir oficiālie 
dati, daudzi Eiropas Savienības 
ietvaros do   doties darbā uz citu 
valsti, par to nevienu Latvijas 
iestādi nein formē. Latvijas val-
dības galva Valdis Dombrovskis 
aizvadītajā nedēļā 10. Baltijas 
ekonomikas forumā bija spiests 
atzīt, ka sakarā ar ekonomisko 
krīzi un sarūkošo atalgojumu, 
Latvijā ir iespējams jauns emi-
grācijas vil nis. Sāpīgi, taču 
premjers  atzīst, ka emigrāciju 
novērst būs sa  režģīti, jo arī patla-
ban atalgojums atšķiras, kā arī 

atgūšanās no krīzes sākumā 
notiks Rietum eiropā un tikai pēc 
tam Eiropas centrālajā un aus-
trumu daļā. Ekonomikas prog-
nozēšanas centrs (EPC) nesen 
nāca klajā ar pētījumu par 
iedzīvotāju migrā cijas ietekmi uz 
Latvijas tautsaim niecību. Pazīs-
tamā ekonomiste Raita Karnīte 
norāda, ka Latvijā nav sabalan-
sētas migrācijas politikas, proti, 
emigrācija tiek attaisnota, bet 
imigrācija tiek uzskatīta par 
nepieņemamu un pat „tabu” 
tēmu. Pēc Karnītes teiktā, no 
mūsu valsts aizbraukušie savu 
darbu ārzemēs veic labi, jo dara 
to ar augstāku izglītības līmeni, 
nekā tas vajadzīgs darba veik-
šanai. Tāpat viņi vēlas atgriezties 
Latvijā, tādēļ pensija, visticamāk, 
viņiem tiks izmaksāta mūsu 
valstī. Līdz ar to mūsu valsts 
paliek zaudētāja, bet tās valstis, 
uz kurām devušies mūsu iedzī-
votāji, – ieguvējas. Latvijas situ-
ācijā imigrācija nespēj kompensēt 
emigrāciju, tāpēc Raita Karnīte 
konstatē: „Mēs zaudējam savus 
cilvēkus”. Lai gan daudzos pētī-
jumos apstiprinājies, ka emigrā-

cija ir nenovēršams process, ņe -
mot vērā vidējās darbaspēka 
izmaksas, Latvija mēģina demo-
grāfisko situāciju risināt, ar pūli-
ņiem mazinot emigrāciju, nevis 
veicināt imigrāciju.

Pētījumā norādīts, ka imigrācija 
dotu vairākus tiešos ieguvumus, 
piemēram, iekšējā patēriņa, ra -
žošanas apjoma, pievienotās vēr-
tības, peļņas un nodokļu apjoma 
valsts budžetā palielināšanos. 
Tāpat būtu arī netiešie ieguvumi: 
iedzīvotāju skaita palielināšanās, 
kas stiprina valsts konkurēt spēju, 
dzīves kvalitātes uzlabo šanās, 
cenu samazināšanās un eksporta 
potenciāla paaugsti nāšanās. 

Vai mūs gaida Latvijā?
Viens no imigrācijas veicinā-

šanas veidiem ir aicināt Latvijā 
atgriezties latviešus no Rietum-
valstīm. Šī gada martā viena no 
9. Saeimas deputātēm uzrakstīja 
vēstuli Valdim Dombrovskim 
par to, ka Rietumu latviešiem, 
atgriežoties savā dzimtenē, nākas 
saskarties ar to, ka darbu ir grūti 
vai pat neiespējami atrast, ja nav 

krievu valodas zināšanu. Aug-
stākā izglītība, laba darba pie-
redze, latviešu, angļu un bieži 
vien arī vācu vai franču valodas 
zināšanas nepalīdz, jo aizvien 
biežāk viena no prasībām darba 
meklētājam ir krievu valodas 
zināšanas. Rietumu latviešu pār-
vākšanās uz dzīvi Latvijā nav 
masveidīga, taču reti kurš vidējās 
vai jaunās paaudzes ārzemēs dzi-
mis latvietis pārvalda krievu 
valo   du. Tā nu sanāk, ka priekš-
noteikums, lai latvietis varētu 
dzīvot savā tēvu zemē, ir krievu 
valodas zināšanas. Pamatots ir 
jautājums, vai šādi cilvēki Latvijā 
nav vajadzīgi? Diemžēl Valda 
Dombrovska atbildē lasām, ka 
„ievērojot vienlīdzības principu, 
latviešu diasporas pārstāvji, kā 
darba meklētāji nevar tikt izvirzī-
ti par priviliģētu grupu attiecībā 
pret citiem darba meklētājiem.” 
Žurnāliste Sallija Benfelde iro-
nizē, ka Ministru prezidents savā 
atbildes vēstulē netieši atzīst: lai 
latvieši varētu atgriezties Latvijā 
un te dzīvot, būtu vajadzīgi inte-
grācijas pasākumi, valstij latvie-
šiem būtu jāapmaksā krievu va -

lodas apmācība, jo tad latvietim 
atrast darbu problēmu būtu 
mazāk. Lasot komentārus par 
Benfeldes rakstu, uzzinām, ka 
krievu valodas zināšanas, lai ie -
gūtu darbu, ir akūts jautājums arī 
jaunajai paaudzei, kas dzimusi 
Latvijā. Visskaudrāk to izjūt 
jaunieši, kas skolas beiguši lau-
kos, jo lielpilsētās krievu valodas 
zināšanām jābūt augstā līmenī. 
Un šeit arī patriotiskā tēvzemes 
mīlestības audzināšana sastopas 
ar skaudro realitāti.

Kāda lasītāja portālā apollo.lv 
secina: ”Latvijā visiem jāzina 
krievu valoda, latviešu valoda ir 
tikai bonuss, kas neapšaubāmi 
var palīdzēt karjeras ceļā, bet bez 
tās arī var iztikt. Skumji.” Tikpat 
skarbs ir kāda cita lasītāja ko -
mentārs: ”Man ir trīs pieauguši 
bērni, un viņiem visiem, stājoties 
darbā, tika prasīta krievu valodas 
prasme (kaut arī viens strādā 
Rietumeiropas kompānijā, bet 
divi – valsts iestādēs). Tā nu esam 
apspiesti savā (bet – vai savā?) 
valstī?”

D.M.
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Vajadzētu palikt tieši tiem, kuri aizbrauc

Korporācija Dzintra svin 85 gadus

Kāds bija tavs dzīves ceļš 
līdz nonāci PBLA 
pārstāvniecībā Rīgā ?

Dzīvodama Kanādā, es apmek-
lēju latviešu sestdienas skoliņu 
Otavā. Mēs bijām kādi četrdesmit 
bērni, sarukām līdz četrpadsmit, 
tomēr izveidojām devīto klasi.  
Apmeklēju Garezera vasaras vi -
dusskolu, 2000. gadā, pabeidzu 
3. klasi. Universitātē apguvu 
Eiro  pas un Krievijas studijas, 
lielu vērību piegriežot Eiropas 
Savienības ekonomiskajam tir-
gum. Esmu mācījusies sociolo-
ģiju un integrācijas jautājumus. 
Būtībā vienmēr ir bijis vilinājums 
braukt uz Latviju, tas gan nebija  
ieplānots tagad, taču pieteicos 
konkursā, un te nu es tagad 
strādāju.

Kas ir tavi galvenie
ikdienas uzdevumi?

Man ir jāveido Latvijas ziņu ap  -
skats, pēcpusdiena galvenokārt 
paiet, kārtojot grāmatvedību. 
Mācos no biroja vadītāja Jāņa 
Andersona, esmu viņa vietniece. 
Daudz laika paiet, atbildot uz 
cilvēku jautā jumiem.

Ārzemju latvieši vēlas zināt par 
pilsonības jautājumiem, balso-
šanas iespējām. Pašlaik palīdzu 
Ārlietu ministrijai vākt doku-
mentus izstādei par Baltijas ceļu.

Kā pati esi
iedzīvojusies Latvijā?

Es esmu bijusi Latvijā 1993., 
2000., 2006 gadā un tagad... Es 
cenšos sadraudzēties ar vietējiem 

Jauno Laika redaktors Dainis Mjartāns iztaujā PBLA pārstāv-
niecības Latvijā vadītāja vietnieci Kanādas latvieti Katrīni Sausiņu.

cilvēkiem, jo pārāk viegli ir Rīgā 
laiku pavadīt ar ārzemniekiem.   
Kaut kāda iemesla dēļ es „pie-
velku” ārzemniekus – Erasmus 
un Fullbright programmu stu-
dentus. Dziedu „Mārtiņkorī” un 
apmeklēju danču klubu. Īstenībā 
daudz laika pēc darba neatliek. 
Apciemoju radiniekus Talsos, un 
man arī ļoti patīk Jūrmala.

Kā tu izjūti krīzi Latvijā?
Būtībā personiski nepazīstu 

nevienu, kuru ļoti ietekmē krīze. 
Tā, piemēram, Starptautisko sko-
lu, kur strādā mani draugi, krīze 
neskar. Taču tajā pašā laikā uz 
mūsu biroju nāk cilvēki un lūdz 
atbalstu, jautā, kā varētu izceļot 
uz ārzemēm, kur sameklēt darbu 
kādā ārvalstī. Tas gan neatbilst 
mūsu uzdevumiem, bet sanāk 
uzklausīt to cilvēku dzīves stāstus, 
kurus krīze ir skārusi. Tie kas 
grib aizbraukt man ir vaicājuši:  
ko tu dari Latvijā, kāpēc atbrauci 
tieši februārī, laikam esi pat-
riote...

Kā tu vērtē to,
ka latvieši pamet Latviju?

Es domāju, ka tieši tiem, kuri 
aizbrauc, vajadzētu palikt. Stai-
gājot pa Rīgu, es nejūtu, ka tā ir 
tā Latvija, uz kuru es traucos, 
kurā cerēju iedzīvoties. Ja letiņi 
domā braukt prom, kas tad paliks 
te? Redzējām, kas uzvarēja vēlē-
šanās,  nelatviešu  pārsvars Rīgā 
noteiks visu. Man ir draugi, kas 
dzīvo patālu no Rīgas, viņi gan 
brauc strādāt uz šejieni, bet dzīvo 

citur, jo tā pēc viņu uzskatiem  ir 
viņu īstā Latvija.

Esmu novērojusi, ja ārzem-
nieks uzrunās vietējo latvieti, tad 
tas noteikti sūdzēsies par prob-
lēmām, ja vietējais uzrunās citu 
latvieti, viņi par to tā nerunās. 
Domāju, ka tāpēc arī ārzemju 
presē ir Latvija ļoti negatīvi at -
tēlota. Žēl konstatēt, ka cilvēkiem 
interesē tikai sūdzēties un atrast 
vieglāko ceļu – aizbraukšanu. 
Do  māju, ka nav jāsūdzas un jā -
pamet viss, ir jāstājas pretī prob-
lēmām. Ejot garām Brīvības pie-
mineklim, mani uzrunāja kāds 
TV kanāls, prasīja, lai izsaku 
domu, kas nāk prātā. Bija pavasa-
ris, ielās neviens nesmaidīja, kā -
pēc? Teicu, ka cilvēkiem jāpa         -
s maida, jāmeklē pozitīvais.

Ko ieteiktu tiem,
kuri vēlētos pārcelties
uz dzīvi Latvijā?

Brauciet un dariet, tas ir tik 
vienkārši, brauciet un dariet! Tas 
ir viss, ko varu teikt! Protams, ka, 
pārvācoties uz Latviju, rodas arī 
problēmas. Man, piemēram, nav 
krievu valodu zināšanu. Lai   
strādātu viesnīcā, varu piedāvāt 
piecas valodas, bet bez krievu 
valodas es te nevarētu strādāt. 
Tāpēc jau ārzemju latvieši šeit 
strādā starptautiskajā skolā vai  
tulkošanas birojos. Citā normālā 
darbavietā tu esi mazliet no -
stumts malā, jo  daudz kur jāprot 
krievu valoda. Saeimas deputāte 
Vaira Paegle uzrakstīja vēstuli  
ministru prezidentam Valdim 
Dombrovska kungam par krie   -
vu valodas jautājumu, un tika 
saņemta īpatnēja atbilde – ār -
zemju latviešiem, kas pārceļas uz 

Katrīne Sausiņa pie darba galda PBLA birojā Rīgā
dzīvi Latvijā, esot jāpielāgojas tir-
gus pieprasījumam. Tas ir jocīgi, 
jo mums ir pavalstniecība, varam 
piedalīties vēlēšanās, bet normālā 
ikdienas dzīvē nevaram atrast 
darbu, ja nav krievu valodas 
prasmes.

Vai, tavā ieskatā, vecāka 
gada gājuma latviešiem 
pārceļoties  būs līdzīgas 
problēmas?

Noteikti nepatiks tas, ka nav 
droši vēlās nakts stundās, daudz 
kas nav sakopts. Bija atbraukuši 
mani radi no Zviedrijas, onkulis 
ir dzimis un audzis Zviedrijā. 
Viņš saka, ka nebrauc uz Latviju, 
bet uz ex LPSR. Omītei arī ir 
līdzīgs uzskats, cilvēki nav tik 
atsaucīgi, mīļi un laipni, kā viņa 
atceras, nevar iet uz tirgu un 
sarunāties latviski, jo visur runā 
krieviski. Es savukārt uzskatu, ka 
jāatbalsta projekti veidot veco 
ļaužu namu ārzemju latviešiem, 

kur viņi Latvijā varētu dzīvot 
blakus saviem draugiem un 
paziņām. Latvijā ir kā visur citur, 
tikai jāsatiekas ar pareiziem cil-
vēkiem, piemēram, Austri Grasi, 
kas ievelk tevi savā bariņā un aici na 
Lieldienas svinēt Skaņā kalnā...

Kur šogad
esi plānojusi līgot?

Es domāju, Siguldā, jo biju cerē -
jusi strādāt bērnu nometnē „Pasa -
ka”. Šo nometni Latvijas bāreņiem 
rīko Ingrīda Mazute no Kanādas. 
Domāju, ka arī nometne dalīb-
nieki aizies uz  lielo līgošanu.

Tavs novēlējums mūsu 
laikraksta lasītājiem?

Ja esat Latvijā , tad katra mēne-
ša otrajā piektdienā septiņos 
vakarā ir satikša nās PBLA birojā. 
Pie mums nāk tautieši no Ame-
rikas, Austrālijas, Francijas, An -
glijas, Vācijas. Nā  ciet arī jūs!

Šā gada 6. jūnijā latviešu aka-
dēmiskās korporācijas Dzintra 
Čikāgas kopa uz 85 gadu jubile-
jas svinībām sagaidīja apmēram 
simt viesu. Svētkus atklāja ar 
katras dzintras kunga un viesu 
iepazīstināšanu, sekoja glāze 
šampanieša, ko pacēla par godu 
korporācijai.

Tad visi baudīja gardas vaka-

138. un 141. coetu Dzintras ar kungiem. No kreisās puses, 
pirmā rinda: Larisa Inka, Diāna McMinn, Alda Eize, Aiva 
Ieviņa, Anna Jansone, Ieva Jansone, Jana Ieviņa, Ērika Inka. No 
kreisās puses, otrā rinda: Jēkabs Little, Andris Trautmanis 
(Tālavietis), Dāvis Bolšteins, Kārlis Kanderovskis, Kārlis 
Memenis, Aleks Overbey (Lettgalietis), Patrick Regan, Andrējs 
Kancs (Lettgalietis)

Senjore Inta Sprūde, Diāna McMinn, Aive Eize, Aiva Ieviņa, 
Anna Jansone, Larisa Inka, Ērika Inka, audzinātāja Daina 
Albertiņa, Ieva Jansone

riņas, un katra vieta pie galda 
bija izgreznota ar zaļu vai oranžu 
kastīti, kurā slēpās riekstu, ap -
rikozu un zeltpapīra šokolādes 
(protams, sagatavotas ar mūsu 
slavenās seniores fil! Intas 
Sprūdes palīdzību).

Pēc vakariņām sekoja polonēze, 
par to vairāki sirmi viesi, ievēro-
jot puišu apjukušo sejas izteik-

smi, izteicās, ka  šo vienkāršo 
deju jau sen esot iemācījušies. 
Polonēzes beigās, kad visi bija 
izstaigājuši zāli un sasveicinājušies 
cits ar citu, sākās pirmais valsis. 
Atkal mūsu vecāko semestru 
dzintras ar saviem kungiem 
varēja at  ļauties nedaudz palielīties 
ar savu pieredzi (bet autorei ir 
zināms noslēpums, ka vismaz 
viens pāris ilgu laiku gatavojies 
šim valsim, apmeklējot 
profesionālus deju kursus). 
Jaunākie pāri mēģināja izdejot 
valsi, bet dažiem sanāca kaut kas 
līdzīgāks lēnai polkai; tas nekas, 
gan jau līdz nākamai jubilejai 
būsim iemācījušies!

Vakars turpinājās ar tautas-
dziesmu dziedāšanu, tagad jau-
nās meitenes beidzot varēja 
parādīt savas zināšanas! Pat 
mūsu amerikāņu viesi varēja 
piedziedāt līdzi (kas būtu do -
mājis, ka viņiem tā patīk 
Gaudeamus latīņu valodā?).

Par deju mūziku gādāja latvie -
šu mūzikas kapella „Adam Zahl”. 
Balle jau bija beigusies, bet vēl 
ilgi turpinājās dziedāšana. Paldies 
visām par jautro jubileju. Sveikas 
svētkos!

Aiva Ieviņa
Čikāgā

Raksti un fotogrāfijas adresējamas 
Jauno Laika

redaktoram Dainim Mjartānam, 
dmjartans@inbox.lv

Adrese: Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010
Fakss: (+ 371) 67326784
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Kādas ir 
j a u n ā k ā s 
t e n        d e n c e s 
nekustamo 
īpašumu jo -
mā? Straujais 
cenu kritums 
ir radījis si -

tuāciju, kad dzīvokļu īpašnieki 
Rīgā labprātāk savus mājokļus 
izīrē, nekā pārdo. Lai gan sama-
zinās piedāvājums, iegādā ties sev 
piemērotu mājokli par zemu ce -
nu šobrīd var gan tā saucamajās 
padomju laika mājās, gan arī 
pirmskara ēkās.

Pēc „Latio” ikmēneša nekus-
tamā īpašuma tirgus pārskata 
datiem, maijā vidējā padomju 
laika dzīvokļu cena Rīgā, salī-
dzinot ar aprīli, ir samazinājusies 
par 7%, sasniedzot 518 EUR/
kvm. Vidējais dzīvokļu cenu kri-
tums padomju laika ēkās Rīgā 
trīs mēnešu laikā ir 31,09%. 
Lielākais cenu kritums 45,25% 
apmērā bija vērojams vienistabas 
dzīvokļiem Bolderājā. Savukārt 
Juglā Hruščova tipa mājās lielā-
kais vidējās dzīvokļu cenas kri-
tums konstatēts divistabu dzīvok-
ļiem – 44,25%, bet Purvciemā 
trīsistabu dzīvokļiem – 42,96%.  
Lētāki šogad palikuši dzīvokļi 
pirmskara mājās, tā, piemēram, 
maija mēnesī 142 kvadrātmetru 
neremontēts dzīvoklis Jūgendstila 
ēkā kvartālā starp Tērbatas un 
Čaka ielām tika pārdots par  

Dainis 
Mjartāns

Nekustamais īpašums kļūst aizvien lētāks
600EUR/ kvadrātmetrā. Jūrmalā, 
Dzintaros 1993.gadā būvētā ēkā 
45 kvadrātmetru dzīvoklis ar 
labu remontu, visām mēbelēm,  
slēgtu pagalmu tiek pārdots par 
40 000 EUR, par 2000 latiem 
varat vēl piepirkt klāt 6 metrus 
garu jahtu, kas stāv Lielupē 
(1991. gada ražojums – 2 foki, 2 
groti, spinākers, 2 švarti.)

Pašreiz būtu īstākais laiks iegā-

samazināšanās. 2009.gada pir-
majos mēnešos salīdzinājumā ar 
2008.gada martu būvniecības iz -
maksas Latvijā sarukušas vidēji 
par 7,1%. Visstraujāk izmaksas 
kritušās viesnīcu un ģimenes 
māju būvniecībā (attiecīgi par 
11,2 un 10,9%). Strādnieku darba 
alga samazinājusies par 19,3%, 
būvmateriālu cenas – par 3,9%.  
Paralēli cenu kritumam notiek 

Kā informē nekustamo īpašumu 
kompānija „Latio”, pašlaik sagla-
bājas pircēju interese par lauku 
māju un vasarnīcu iegādi  līdz 25 
000 LVL (100 km rādiusā ap 
Rīgu). Liela daļa darījumu turpi-
na notikt par skaidras naudas 
līdzekļiem. Savukārt SEB bankas 
pētījums vēstī, ka vairāk nekā 
puse – 51% – no aptaujātajiem Lat-
  vijas iedzīvotājiem savu esošo 
mājokli uzskata par nepietiekami 
lielu. Apmierinātāki ar savas 
dzīves telpas platību ir vienīgi 
Rīgas iedzīvotāji, no kuriem 54%  
apstiprina, ka viņu mājoklis ir 
pietiekami plašs visiem tā iemīt-
niekiem. Vismazāk apmierināti 
ar mājokļa platību ir laukos 
dzīvojošie cilvēki, taču, kaut arī 
noticis straujš cenu kritums, 40% 
Latvijas iedzīvotāju, kuru īpašu-
mā nav sava mājokļa, pirkšanas 
vietā izvēlētos to īrēt, izmantojot 
izpirkšanas tiesības. Tikai 16% 
no tiem, kam nav sava mājokļa, 
labprāt to iegādātos, izmantojot 
hipotekāro kredītu.

Saasinās kredītu 
atmaksas problēmas
Jāsaprot, ka, ņemot kredītu, 

cilvēki Latvijā apzinājās, ka tas 
būs jāatdod, un līdz šim arī 
maksājumus veica, taču tagad to 
nespēj, jo ekonomiskās situācijas 
attīstība ir novedusi pie force 
majore jeb nepārvaramas varas 
apstākļiem. Diemžēl juridiski to 

Pašā Rīgas centrā ap Jāņiem 
tiks atvērts jauns krodziņš „Knai-
pe” (vācu valodā „Kneipe” nozī-
mē krogs), nedaudz vācu stilā, 
taču neaizmirstot arī latvisko. Uz 
sarunu par krodziņa atvēršanas 
gaitu, idejām un tālākiem mēr-
ķiem aicināju trīs draugus, savā 
jomā entuziastus – Uģi Janaiti, 
Gvido Spoģi un Armandu Eze-
riņu.

Kāpēc jūs trijatā taisāt 
krogu, kā esat iepazinušies?

Gvido Spoģis: Mēs visi trīs 
esam mācījušies Minsteres lat-
viešu ģimnāzijā. Esam strādājuši 
latviešu centra krodziņā.

Uģis Janaitis: Jā, Visi esam 
mā  cī  jušies Minsterē un visi at -
braukuši uz Latviju, es pirms pie   -
ciem gadiem, Armands pirms 
trim, vienīgi Gvido atbrauca tikai 
pagājušajā gadā.

Tātad jums ir iepriekšēja 
pie redze grūtajā krogu 
biznesā?

U.J.: Jā, daudz esam strādājuši 
Vācijā, Gvido jau pieminēja Min-
steres latviešu centru, ar Arman-
du vēl esam strādājuši Minsteres 
studentu krogos, kopumā vairāki 
gadi pavadīti tieši šajā sfērā – 
krogu dzīvē.

Kā radās ideja par pašu 
krogu Rīgā?

Armands Ezeriņš: Tā kā esam 
Latvijā, tad latviskojām nosau-
kumu par „Knaipi”. Ideja tieši 
par šo krodziņu un tieši šo vietu  

Gvido, Uģim, Artūram un Armandam – rokās jau kroga serti-
fikāts

Kaut arī ekonomiskā krīze, pazīstamais uzņēms Lido sācis 
privātmāju būvniecību. Attēlā VILLA ESTERE

Minsteriešu krodziņš Rīgā gaida viesus

arī saistīta ar Minsteri, jo „Čarl-
stona” izpilddirektors Artūrs arī 
ir Minsteres audzēknis, mēs 
esam kopā ar viņu kādreiz strā-
dājuši krodziņā. Praktiski viņš ir 
mūsu ceturtais biedrs.

U.J.: Mēs trijatā taisām šo kro-
dziņu, bet Artūrs ir tas, kurš 
ieteica šo vietu, daļēji arī ideju, 
protams, arī ar Kanādas latvieša 
Elmāra Taņņa atbalstu, viņš arī ir 
pabijis Minsterē. Iecere vispār 
radās ļoti spontāni.

Ar ko „Knaipe”
piesaistīs apmeklētājus?

G.S.: Vācu stils un mēs! 
U.J.: Es domāju vairāk mēs, jo 

krogs būtībā ir domāts vācu stilā, 
tā kā mēs esam no Vācijas. Esam 
skatījušies arī krogus Latvijā; visi, 

kas brauc uz šejieni, prasa un 
skatās, kur var ieēst kādas vācu 
desiņas, kur ir kāds krogs vācu 
stilā, Rīgā pašlaik tāda nav.

Jūs būsiet vienīgais
krogs Rīgā vācu stilā?

U.J.: Es domāju, pagaidām jā, 
jo nav dzirdēts, ka būtu kāds tieši 
tāds, bet varbūt ir daži līdzīgi. 
Piemēram, Vecrīgā ir beļģu krogs. 
Tas ir tāds liels, telpas ļoti pār-
redzamas un ir ne tik personisks 
kā mūsējais.

A.E.:Te ir mazākas, pārredza-
mas telpas, brīvāka atmosfēra, 
līdz ar to publika nebūs tikai 
garāmejošā.

Vai krīze jūs nebaida?
G.S.:Kas tas ir? Kas ir krīze? 

(Smejas.)
A.E.: Krīze jau tāpēc ir, lai 

sāktu ko jaunu. Šis stils, kādu 
mēs veidojam, nav gluži orien-
tēts ne uz Latvijas studentu vidi, 
ne pensionāru lokam, bet tieši 
ārzemju latviešiem vairāk, arī 
pašiem sev.

Ko jūs varat ieteikt 
Amerikas latviešiem, kas 
šovasar brauks uz Latviju?

U.J.: Laipni lūdzam Latvijā! Jo 
ātrāk, jo labāk! Brauciet šurp!

dāties īpašumu laukos. Piemēram 
Cēsu rajonā, Drustu pagastā 90  
kvadrātmetru liela remontējama 
lauku māja netālu no Krogus 
ezera maksā tikai  20 000 USD. 
Tos, kas vēlas vistuvākajā laikā 
būvēt, iepriecina būvizmaksu 

arī nepārtraukta piedāvājuma 
samazināšanās. Daudzi īpašnieki 
vairs nevēlas pārdot savus īpašu -
mus par pašreizējām tirgus ce -
nām, citiem to neļauj banka, 
kuras izsniegtais kredīts ir lielāks 
par mājokļa šā brīža tirgus cenu. 

pierādīt ir ļoti grūti. „Cilvēki taču 
nezināja, ka zaudēs darbu vai 
būtiski tiks samazināta viņu alga. 
Tātad tas ir valsts varas izdots 
rīkojums, kuru kredītņēmējs ne -
va  rēja paredzēt, kā arī nevar 
ietekmēt, tātad tā ir nepārvarama 
vara. Taču Latvijā nav nevienas 
iestādes, kas varētu paziņot, ka 
ir iestājusies nepārvarama vara,  
uz     skata Latvijas Kredītņēmēju 
apvienības valdes priekšsēdētājs 
Ainārs Gorenko, norādot, ka līdz 
ar to nav arī juridiska instru-
menta, ar ko aizstāvēt likumiskās 
tiesības. Daļa parādnieki, lai at -
maksātu bankām kredītus, spies-
ti doties darbā ārpus valsts. No 
Latvijas uz ārzemēm dodas gan 
tādi parādnieki, kas tur cer atrast 
darbu un nopelnīt, lai nokārtotu 
saistības, gan arī tādi, kas mēģina 
slēpties – tā plašsaziņu līdzekļiem  
izteicies parādu piedziņas firmas 
„Paus Konsults” pārstāvis Mārcis 
Katajs. Pēc viņa vārdiem, ir tādi, 
kas mēģina paslēpties un nemak-
sāt. „Es neuzskatu, ka šāda muk-
šana tagad būtu masveida prob-
lēma. Vairākums tomēr, braucot 
uz ārvalstīm strādāt, kārto savas 
saistības. Viņi nebūt nav sliktākie 
parādnieki no mūsu viedokļa, jo 
viņi pārsvarā visi tomēr tur 
strādā un saņem algu, tātad 
viņiem ir ieņēmumi.

Līdz ar to viņi ir pat labāki 
maksātāji par tiem, kas patlaban 
šeit ir bez dar ba un neko 
nedara.”

laip  ni aicināti šeit, Blaumaņa ie -
lā, „Knaipē”!

Kad krogs tiks atvērts?
G.S.: Plānots līdz Jāņiem. No -

teikti būs atklāšanas diena, at -
klāšanas programma lai paliek 
pārsteigums, tiks paziņots visiem 
draugu lokā, visos iespējamos 
kanālos.

A.E.: Domāju, ka Amerikas lat  -
viešiem tagad ir pēdējais laiks 
rezervēt biļetes uz Latviju, uz 
„Knaipi”, savādāk vēlāk būs grū-

A.E.: Domāju, ka arī Amerikas 
latvieši daudzi ir bijuši Minsterē, 
mācījušies, mums ir plašs paziņu 
loks Amerikā... Arī daudzi, brau-
cot ciemos, prasa, kur varam 
satikties, un tā vieta ir tikai Vec-
rīga. Tagad Amerikas latvieši 

tāk. Galdiņus pasūtīt nevajag, 
stāvvietas būs pietiekamā dau-
dzumā. Sveiciens visiem drau -
giem Amerikā no šīs puses, gai-
dām ciemos!

Teksts un foto:
Agate Vucina


