
Valsts pre 
zidents pirms 
v a l s t s 
vētkiem iz 
teicās, ka 
Lat    vija ir jā 
sakārto tā, lai 
tā patiktu cil

 vēkiem, kas tajā dzīvo, taču brīva 
iedzīvotāju kustība, lai arī emi  grā
 cija var nepatikt, ir jā  no  dro  šina. 
Prezidents Valdis Zatlers sa  vās 
domās droši vien atsaucies  uz LR 
Satversmi, kas garantē, ka ikvien
am ir tiesības brīvi izbraukt no 
Latvijas. Ikviens, kam ir Lat  vijas 
pase, ārpus Latvijas atrodas valsts 
aizsardzībā, un viņam ir tiesības 
brīvi atgriezties Latvijā. Mūsdienās 
neviens neliek šķēr  šļus brīvai 
cilvēku kustībai, tāpēc prezidenta 
bažas ir visnotaļ liekas. 

Diemžēl mūsdienās nevaram 
runāt par iedzīvotāju brīvu kus 
tību, tā ir piespiedu kustība, kurai 
ne reti pat nav racionāla pamata, 
kā to var redzēt jaunajā doku 
mentālajā filmā „Bēgums”, kur 
Kurzemes lauku iedzīvotāji ve 
selām ģimenēm dodas uz Īriju, 
lai izmantojot jūras bēgumu 
stundām ilgi vējā un lietu lasītu 
gliemežus. Nopelnītā nauda lie 
lāko tiesu tur pat uz vietas Īrijā 
arī tiek notērēta. Vai būtiskākais 
šī brīža valsts uzdevums nav visu 
pūļu pielikšana, lai radītu tādus 
apstākļus un iespējas, kuros ik 
viens iedzīvotājs varētu izpaust 
sevi darbā savā valstī? Nepietiek 
tikai ar aicinājumiem, tautai pa 
šai jābūt aktīvākajai, ar visiem 
iespējamajiem mehānismiem 
val   dībai jāveicina darba ņē  mē 
jiem un darba devējiem labvēlīga 
vide. Tas nebūt nenozīmē, ka 
val  stij jārada darba vietas, tas 
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Valoda, kas mūs vieno
vai  rākus gadus jau tika darīts, 
pa  plašinot valsts darbā strādājo 
šo skaitu līdz absurdam, tagad 
šie cilvēki izrādās lieki un papil
dina bezdarbnieku skaitu. 

Jautājums par piespiedu eko 
nomisko emigrāciju ir visnotaļ 
akūts. Daudzi brauc, kur var at 
rast darbu, kur par darbu maksā 
vairāk un dzīve iekārtota ērtāka. 
Ja ņemam vērā, ka politiskā II 
Pasaules kara emigrācija lielāko 
tiesu tomēr ir asimilējusies, kaut 
arī pirmskara Latvijā pieredzējusi  
nacionālā gara audzināšanu,  kā 
das ir cerības, ka tie desmiti tūk 
stoši, kas Latviju atstāj šobrīd 
sa  glabās savu latvietību un va 
lodu? Pesimisti uzsver, ka aiz 
braucēju vidū uzvarēs globālais 
kosmopolītisms, un nav nekādu 
cerību, ka šie aizbraucēji savos 
bērnos ieaudzinās latvietību.

 Nav noslēpums, ka viens otrs 
emigrants vēlas slēpt savu lat
visko izcelsmi, pēc iespējas ātrāk 
no tās atbrīvoties kā no savas 
biogrāfijas kauna traipa. Jaukto 
laulību skaits asimilācijas proce
su aizbraucēju vidū vēl vairāk 
pastiprina. Latviešu valodas 
aģentūra (LVA) tikko pabeigusi 
darbu pie projekta, kurā pētīts 
latviešu valodas lietojums tau 
tiešu diasporās ārvalstīs, secinot, 
ka daudzviet pastāv problēmas 
ar nacionālās identitātes un valo
das saglabāšanu. Viens no galve
najiem secinājumiem: aizbrau 
cēju vidū ir negatīva attieksme 
pret visu, kas saistās ar Latviju. 
Zems pašvērtējums, kas kavē vēl
 mi saglabāt savu identitāti, vēlme 
pēc iespējas ātrāk integrēties jau
 najā sabiedrībā, kas noved pie 
asimilācijas un latviešu valodas 
„kvalitātes pazemināšanās”. Kā 
skaidro LVA direktors J. Vald  ma
nis, valodas saglabāšana tās 
iepriekšējās formās bija viens no 

kara gados emigrējušo latviešu 
mērķiem. Šo cilvēku attieksmi 
pret valodu būtiski iespaidojusi 
arī apziņa, ka emigrācija notikusi 
piespiedu kārtā. Savukārt pēdējo 
gadu emigrācija notikusi lielākā 
vai mazākā mērā labprātīgi, līdz 
ar to katram aizbraukušajam pret 
valodu ir atšķirīga attieksme. Sa 
līdzinoši lielai daļai uz Īriju aiz 
braukušo latviešu vēlmi runāt 
dzimtajā valodā samazinājuši 
vai  rāki psiholoģiskie faktori, kā 
aizvainojums par nepieciešamību 
pamest Latviju, negatīvā attiek 
sme pret valsti, vēlme ātrāk iedzī
 voties un integrēties vietējā sa 

biedrībā. Būsim atklāti – šodien 
jauno emigrantu vidū valodas 
aiz  miršana ir protests, un reizē 
aprobežotība, kas, ļoti iespējams, 
šiem aizbraucējiem ļoti smagi 
atriebsies pēc desmit vai vairāk 
gadiem, kad viņi pēkšņi nonāks 
pie sociālas realitātes – arī ārze 
mēs viņi nav vajadzīgi, bet, 
atgriežoties Latvijā, –  sveši. Viņu 
bērni vāji runās latviski un ne 
varēs iedzīvoties vecāku dzim 
tenē. Vecā latviešu emigrācija 
ārzemēs var palīdzēt , uzņemoties 
rūpes par jauno emigrantu bēr 
niem, aicinot viņus apmeklēt 
sest  dienas skolas, piešķirot sti

pendijas vasaras vidusskolu ap 
meklēšanai utt. Ir jāpārvar plaisa, 
kas pēdējo gadu laikā radusies 
vecās emigrācijas un jauno iz 
braucēju vidū, jo eksistējošie 
latviešu centri nākotnē varēs 
pastāvēt tikai un vienīgi, ja būs 
apmeklētāji un šo centru uz 
turētāji. Ņemot vērā, ka izbraucēji 
no Latvijas ir gados jauni, gadu 
desmitu loloto latviešu centru un 
draudžu nākotne varētu būt 
nodrošināta, pildot tos uzdevu
mus, kurus paredzēja dibinātāji. 
Tiem jābūt sabiedriskās dzīves 
un izglītības pīlāriem visiem 
latviešiem svešumā.

Šobrīd atbildēt uz šo jautājumu 
nav viegli. Kad augām, trimdas 
nākotnes jēdziens bija saistīts ar 
Latvijas neatkarības atgūšanu, 
bija cerība, ka tad liels skaits 
trimdinieku dosies uz Latviju, 
ieskaitot manu paaudzi, kura 
dzimusi un uzaugusi Rietumos.  
Kā zinām, tas  nenotika ne 1991. 
gadā, ne  arī nākamajos gados.  
Mani vecvecāki bija par  par 
vecu, lai atgriezto,s un viņiem 
pat nesanāca apciemot mīļo 
dzim  to zemi pirms aiziešanas 
mīužībā. Maniem vecākiem bija 
jādomā par pensiju, jāturpina 

strādāt. Man tomēr bija iespāja 
ne tikai aizbraukt  un ciemoties 
Latvijā, bet tur dzīvot un strādāt. 
Nodzīvoju Rīgā no 1991. līdz 
1995. gadam. Varu raksturot šos 
gadus kā manas dzīves “ziedu 
laikus”.  Man nerūpēja, ka dalīju 
mazu istabiņu komunālā dzīvoklī 
ar mammas tanti. Mani neuz
trauca, ka tikai reizi nedēļā ie 
slēdza karsto ūdeni, jo dzīvojām   
piektajā stāvā. Mani neuztrauca 
pat peles, kas  skraidīja zem gal 
da, kad ēdām vakariņas „Preses 
namā“.  

Galvenais toreiz bija Latvijas 

ne  atkarības atgūšana, varējām 
kopīgi veidot valsti no sākum 
punkta. Bija grūti sekot strau 
jajām pārmaiņām, kas notika 
ne  dēļu pēc nedēļas, jo temps 
bija apreibinošs un cilvēku 
cerība uz labāku dzīvi bija jū 
tama ik solī. Strādāju žurnā 
listikā un technical assistance 
jomā un kopā ar saviem jaunam 
kolēģiem jutos  spējīga uz visu, 
kā jau jūtas jau  nieši divdesmit
gadnieki. Ne    viens no mums 
negatavojās do  ties prom (iz 
ņemot krievu, t.s. Bal  tijas kara 
apgabala virsniekus, kuri bija 

spiesti atstāt savas darbvietas 
un lepnos dzīvokļus pil  sētas 
centrā). Mums bija jā  paliek uz 
vietas un jācīnas par labāku 
nākotni Latvijā. 

Atgriezos ASV 1995. gada ru 
denī, lai turpinātu izglītību.  Šeit 
arī paliku.  Apprecējos ar latvieti 
un nu audzinām četrus gadus 
vecu meitu, viņa mums skaidri ir 
paziņojusi, ka reiz dzīvos Latvijā.  
Nezinu, kādā Latvijā viņa atgrie
 zīsies, bet zinu, ka ir svarīgi viņai 
sagādāt labas latviešu valodas  
zināšanas, kā arī labas pamat 
zināšanas par Latviju un latviešu 

tautu. Viņas pirmā valoda ir lat 
viešu valoda, un viņa ērti orien 
tējas divās valodās, bet mana 
meita ir izņēmums.

Realitāte ir tāda, ka mēs  Zie 
meļmerikā asimilējamies.  Vai 
rums manu latviešu draugu,  ar 
kuriem uzaugu ASV, ar kuriem 
kopā apmeklēju vasaras nomet
nes Mičiganā, vasaras vidus
skolu Kursu un Garezeru, kā arī 
Minsteres Latviešu ģimnāziju, 
ir apprecējušies ar cittau  tie 
šiem. 

Kāda ir trimdas nākotnes vīzija?Anita A. Millere, Detroitā

Fo
to

: G
un

ār
s J

an
ai

tis



2009. ga da 14. novembris – 20. novembris2 Jauno LAIKS

L atv ijā  un Ameri k ā

FO
TO

: D
. M

ja
rt

ān
s

Kāda ir trimdas nākotnes vīzija?Anita A. Millere, Detroitā

(Turpinājums no 1. lpp.)

Un pat tie, kuri apprecējušies 
ar latviešiem, nedomā pārvākties 
uz dzīvi  Latvijā. Pat ja abi vecāki 
ir latvieši, bet savā starpā 
galvenokārt sarunājas angliski, 
sūta savus bērnus uz pilna laika 
dārziņu, lauj bērniem daudz 
skatīties televizoru un kopīgi 
maz lasa latviešu grāmatas, 
skaidrs, ka ģimenē dominējošā ir 
angļu valoda. 

„Dzimtā valoda ir māte!” šie 
dziesmas vārdi skan patiesi.  Kaut 
daudziem latviešu valoda nes
kaitas dzimtā valoda, nevaru 
iedomāties trimdas nākotnes 
vīziju bez  mūsu skaistās valodas.  
Kā  mūsdienās Amerikā uzlabot 
latviešu valodas līmeni?  Vairs 
nepastāv Latviešu studiju centrs 
(LSC) Kalamazū un Minsteres 
latviešu ģimnāzija, kur jaunieši  
pēc vasaras vidusskolas beigšanas 
vēl padsmitnieku gados varēja 
krietni uzlabot savas valodas 
spējas.  LSC arī deva iespēju dau
dziem (it sevišķi „nelatviešiem”) 
apgūt labas pamatzinšanas.  
Mūsdienās brauciens „Sveika, 
Latvija!” dod jauniešiem iespēju 
iepazīties ar Latviju, tās nova
diem, bet  vai nevajadzētu   izvei
dot garāku, piemēram, junior 
year abroad programmu  vidus

skolniekiem no rietumiem, lai 
šie jaunieši varētu ne tikai iepa 
zīties ar Latviju, bet dzīvot Latvijā 
ilgāku laiku, lai  sa  draudzētos ar 
Latvijas līdz  au  džiem, reizē uzla
bojot savas latviešu valodas zi 
nāšanas. Rietumu latviešu or 
ganizācijām būtu ar stipendijām  
jātbalsta jaunās ģimenem, ka 
vēlas apmeklet 3x3 nometnes 
Latvijā vai ASV. Būtu jātbalsta  
jaunieši no Latvijas, kuri vēlas 
apmeklēt nometnes Rietumos.  
Kāpēc nevarētu atkal sarīkot 
Vispasaules latviešu jaunatnes 
kongresu, kurā latviešu jaunieši 
no visām pasaules malām varētu 
sanākt kopa? Apsverama būtu 
doma  rīkot  vasaras vidusskolu 
lat  viešu valodas nepratējiem, 
kuri  vēlas apgūt latviešu valodas 
pamatus un latviešu kultūru pēc 
bērnu nometnēs pavadītiem ga 
diem.  Iespēju ir daudz, taču  vai 
tas ir vīzijas vai līdzekļu trūkums, 
kas  piebremzē minētās iespējas?

ASV latviešu bērnu vecāki ne 
var sagaidīt, ka viņu bērni lat 
viešu valodu apgūs tikai  sestdie
nas skolās un nometnēs. Būtiski 
ir ar bērniem sarunāties  latviski 
mājās. Iespējams, ka valodas ap 
gūšanā varētu izmantot “Latvian 
as a Second Language” pieeju. 
Domāju, ka Katskiļos ir labi 
izdevies mazo nometnieku 

(Īkšķīšu) C posms, kas ir domāts 
bērniem (un arī vecākiem), kuri 
saprot, bet tik labi nerunā latvis
ki. Bērni nejūtas atstumti, ja ne 
var izteikties, un  padomāts arī 
par  vecakiem, kas nav latvieši, 
taču vēlas  piedalīties nometnē.  

Domāju, ka arī Garezerā šis vari
ants labi izdotos.  Ir cilvēki, kas 
nevēlas apgūt latviešu valodu, 
bet tomēr vēlas stiprināt savas 
zināšanas par   latviešu kultūru  
un vēsturi. Šie cilvēki vairāk jā 
iesaista  kultūras pasākumos, kā 

piemēram tautas dejās, latviešu 
gadskārtu svinībās, dziesmu 
svēt  kos, u.tml. Ideju ir daudz, bet 
jā  cer, ka atradīsies  to īstenotāji. 
Mana trimdas nākotnes vīzija ir 
sabiedrība ar latviešu valodu pa 
matos.

Autore kopā ar ģimeni 2009. gada vasarā Garezerā

Pasaules brīvo latviešu ap 
vienība jau 2004. gadā  vēstīja, 
ka  pilnīgi neatliekama ir  latviešu 
tautas ilgtermiņa fiziskās iz 
dzīvošanas nodrošināšana. „Mēs 
nedrīkstam aizmirst, ka latviešu 
tauta šodien joprojām ir uz iz 
miršanas ceļa – katru gadu mi 
rušo latviešu kopskaits pār  sniedz 
jaundzimušo skaitu par dau 
dziem tūkstošiem. Ir pienācis 
laiks valdībai un Saeimai šo jau 
tājumu izvirzīt par valsts 
prioritā  ti – vārdos un darbos. 
PBLA valde ļoti nopietni aicina 

Kāpēc mēs izmirstam?
valdī  bu un Saeimu nodrošināt 
nepie  ciešamos līdzekļus valsts 
turp māko gadu budžetos jaun 
dzi  mušo atbalstam, „māmiņu 
al  gām”, minimālo uzturlīdzekļu 
pabalstiem vecāku pamestiem 
bērniem un līdzīgiem demo 
grāfiskā stāvokļa uzlabošanas 
pasākumiem.” Tā lasām PBLA 
rezolūcijā. 

Ir pagājuši seši gadi, un Latvija 
ir viena no visstraujāk iz  mir 
stošajām valstīm pasaulē! Kā 
savā rakstā „Mēs izmirstam” 
norāda „Visu Latvijai” pārstāvis 

Jānis Dombrava : „Dzimstība 
uz 1000 iedzīvotājiem ir vien 
kārši dramatiska – piedzimst 
9,78, no  mirst 13,62, tātad tur 
pinām kat  ru gadu zaudēt aptu
veni 10 000 iedzīvotāju.” Šie 
dati, pro  tams, ne  iekļauj emi 
grantus, par ku  riem nav pre 
cīzas informāci  jas, bet ko  pējais  
izbraucēju skaits mē  rāms vairā
 kos desmitos tūk  sto  šu. Vai mēs 
vēlamies, lai 2025.gadā Latvijā 
dzīvotu ne vairāk kā  2 miljoni 
iedzīvotāju, no ku  riem latviešu 
būtu mazāk par 1,2 miljoniem? 

Kā norāda J. Dombrava, valdībai 
arī šī brīža  krīzes laikā ir jāvar 
veicināt dzimstību un dzīvā 
spēka sa  glabāšanos, tas nozīmē, 
ka ir jāuztur labā līmenī bērnu 
pie  dzimšanas un uzturēšanas 
pa  balsti, veselības aprūpe un iz 
glī  tības sistēma. Lasot ko  men 
tārus plašsaziņas līdzekļos, re 
dzam, ka tie ir visnotaļ trāpīgi.  
Latvijas jaunajai paaudzei prio 
ritāte nav vis bērni bet dārga 
mašīna, at  vaļinājumi dienvidos 
un tīksmi  nāšanās par sevi dzel
 tenās preses slejās. Bērni tiek 
padarīti par „dārgiem”, un viņu 
„dār  dzība” gadu no gada pieaug. 
Sabiedrībā pieaug uz it kā augo
šajām bērnu vajadzībām, un 
indivīds nonāk pie secinā juma, 
ka „es bērnus nevaru atļauties”. 
Tiek kultivēts viedoklis, ka 

bērni nekalpo prestižam, tie 
traucē darbam un karjerai jeb 
tā saucamajām modernās sa 
bied rības uzspiestajām vērtī 
bām. Bērni arī tiek izmantoti 
par spiediena instrumentu uz 
vecākiem. Spiež gan paši bērni, 
gan iestādes, kas realizē savas 
intereses, izmantojot bērnus, ne 
reti pieņemot lēmumus par 
slik  tu vecākiem vai audžu 
vecākiem. Katrs bērns, kurš 
šodien Latvijā piedzimst, jau 
pēc 20 gadiem būs Latvijas 
ekonomikas veidotājs. Viedi 
vār  di, taču pašreiz gan valdība, 
gan  Saeima domā un lemj vie 
nīgi par īslaicīgiem ietaupī  ju 
miem, un šādi uzskati ir lielā 
daļā Latvijas sabiedrības. Diem
 žēl mēs neieklausāmies savos 
pašsaglabāšanās instinktos.Dekšāres pagasta pamatskolas sagatavošanas klasītē astoņi bērni

Pirmā skolas diena jaunajā mācību gadā Milvoku pulkveža 
Oskara Kalpaka latviešu skolā
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Meklējot atbildes: pārdomas par latviešu valodu 

Kādu va 
ka  ru, kopā ar 
d r a u g i e m 
atgriežoties 
no vēlām va 
k a r i ņ ā m , 

ma  ni pārņēma negaidīta vēlē 
šanās lasīt tautas dziesmas.  Es 
izvilku no plaukta savu iemīļoto 
„Tu dzīvoji dižu darbu“ – grāmatu  
Imanta Ziedoņa sakopojumā. 
Atradu tās dainas, kas mani 
atspirdzina visvairāk. Visas ma 
nas bēdas pazuda, lasot dainas, 
kas ar tik skopiem vārdiem izsaka 
dziļu domu.  Aizmiegot domāju, 
vai kāds cits jaunietis manā 
vecumā ik pa laikam atver kādu 
dainu sējumu? Vai citi latvieši 
pa  saulē saņem tādu pašu spēku 
no dainām?  Protams, ikdienā tās 
neizliekas tik noderīgas, cik kād
 reiz bijušas, taču savu spēku dai
nas  nav zaudējušas. Tātad – kas 
būtu latvietība bez tautas dzies 
mām? Kas būtu latvieši, kuri ne 
saprot šīs dziesmas? Jā, mēs 
Ame  rikā runājam lauzītā latvie
šu valodā, taču mums ir latviešu 
draugi, mēs  veidojam latvisku 

sabiedrību, tātad mēs esam lat
vieši!  Bet vai mēs uzturam to 
tikumību, ko mūsu senči izsaka  
tautas dziesmās?  

Es turpinu meklēt atbildi. Es 
negribu teikt, ka mums ir jāatmet 
mūsu modernā dzīve, jāpārceļas 
uz laukiem, lai atrastu lat  vietību, 
tas nav reāli. Es vēlos re  dzēt, ka 
cilvēki uztur spēkā to vienkāršību, 
kas ir atrodama dai  nās. Un, lai to 
uzturētu, vajag uz  turēt arī valo
du.

Daudzi domā, ka, uzturot  Gar
 ezeru, Katskiļus u.tml., tiek no 
drošināta latviešu sabiedrības 
nā  kotne ārzemēs.  Taču šīs  vietas 
pašas par sevi nav svētas, tie ir 
cilvēki, kas tur strādā, dzīvo un 
runā savā valodā, kas piešķir 
šiem latviešu īpašumiem latvis
kumu.  

 Valoda ietekmē mūsu pasaules 
uztveri – tā lasam  Sapir-Whorf 
hipotēzē. Manuprāt, šī ideja ir 
piemērota latviešu valodai, jo 
mums ir dainas, kas tik kodolīgā 
veidā izsaka dzīves padomus. 
Dainas ir gandrīz neiespējami 
pārtulkot citās valodās, lai iz 
skaidrotu to skaistumu un no 
zīmi. Vārds „tree“ ir tikai viens 
tāds piemērs. Es minimāli zinu 
koku sugu nosaukumus angliski.  
Bet latviski „koks“ – tās ir vara 

saknes, tas ir spēks, vēsture, svēt
 ki, tas ir ozols un liepa – vīrietis 
un sieviete – un zelta zari, sud 
rabota galotnīte, dzīves vienotība.  
Valodā ir spēks un brīnumi.  Ja 
mēs to nekopjam, tad „cilvēce 
zaudēs vienu no cilvēcīgās iz 
pausmes veidiem,“ tā raksta Er 
nests Brastiņš.

Strādājot Katskiļu bērnu no 
metnē, man bija iespēja pārdo 
māt savu lomu latviešu sa 

biedrības uzturēšanā, it īpaši at 
tiecībā uz latviešu valodu un tau
tas dziesmu dziedāšanu. Kaut 
gan sabiedrība tic, ka latviešu 
valodai ir jābūt obligātai sa 
stāvdaļai lat  vietības uzturēšanā 
ārzemēs,  bēr  niem ir grūti to 
lietot kā pirmo valodu.  Bērni 
vairs neredz īstu vajadzību lat

viešu valo  das lie 
tošanā, un mēs, va 
dītāji,  esam spies ti 
cīnīties, lai izskaid
rotu bēr niem tās 
vaja dzī bu. 

Kā pasniegt  lat 
viešu valodu tā, lai 
bērni gribētu to 
lietot?  Es turpinu 
meklēt atbildi.  Ja 
stāstīsim,  ka mūsu 
tautas valoda ir 
viena no vis  ve 
cākajām pasaulē, 
tas neko nemainīs, 
jo vecākās meite
nes grib tikai pār
runāt mī  lestības 
jau  tājumus. Pro
tams, varam sodīt 
par angļu valodas 
lietošanu.  Bet tad 

bērni vēl vairāk pretosies latviešu 
valodas lietošanai. Trimdas sa 
bied  rībai  ir uzdevums nolemt, 

kā turp  māk rīkoties, jo daudzas 
mino  ritāšu grupas Amerikā ir 
pilnīgi asimilējušās. Šī tendence 
ir dabiska,  un parasti līdz trešai 
paaudzei valoda ir pavisam 
zudusi.  Tomēr es ticu, ka latviešu 
sabiedrība    var būt izņēmums, ja 
tiks no  sprausti mērķi un pielikts 
vaja  dzīgais darbs. Ziedonis savā 
grā  matā raksta: „Pamatprasība 
ikvienam – esi darbīgs.  Šis ir tavs 
laiks un tava vieta.  Te ir tava 
iespēja… Tev ir dota iespēja sevi 
piepildīt. Dari tūliņ!“ Ja mēs vē 
lamies uzturēt latviešu valodu un 
kultūru trimdas sabiedrībā, tad 
vajag sākt atdzīvināt savu lat
visko garu.  Tas nozīmē ar citiem 
latviešiem obligāti runāt latviski,  
lasīt grāmatas latviski, vairāk 
klausīties latviešu mūziku utt.  
Sniegt finansiālu atbalstu latviešu 
centriem. Iestāties latviešu orga 
ni  zācijās, apmeklēt nometnes un 
atklāt, kā mēs varam arī šeit augt 
kopā ar Latviju. Nobeigšu ar Kār
 ļa Skalbes vārdiem: „ Ir skaidri 
redzams, kāds rosinošs spēks, 
kas visu dzīvi ir cēlis uz augšu.  
Tam ir viens vārds: Latvijas saule.  
Atgūdama brīvību, tauta ir atgu
vusi visā pilnībā savas kultūras 
spējas. Tāpēc varam sacīt ar pilnu 
sir  di: Lai mūžam nenoriet Lat 
vijas saule!“

Vai vakarā iesi uz aktu?
Māra Pelēce, Mineapolē

Pirms desmit gadiem, man kāds 
vecākās paaudzes Ziemeļ  amerikas 
latvietis atklāja: Zini, es gribētu 
atkal dzīvot Latvijā, tāpēc, ka man 
tad nebūtu jāiet uz sarīkojumiem, 
lai pierādīt, ka esmu latvietis. 
Varētu dārzā no  pļaut zāli, par -
runāties pāri sētai ar kaimiņu, un 
ar to pietiktu. 

Atkal tuvojas astoņpadsmitais 
novembris – sestdienas skolās akti, 
korporācijās svētki, dievkalpoju
mi, un galvenais – akts. Mēs, 
Dvīņu pilsētās, to dienu neesam 
nobīdījuši ērtības pēc uz citu datu
mu, rīkojot sarīkojumu iepriekšējā 
vai nākamajā sest  dienā. 18. no 
vembri svinam 18. no  vembrī. Un 
ar to, nāk arī virsū jautājums: „Vai 
tu iesi uz aktu?”  Pauze. Jāpadomā. 
Vai būs laiks, vai nebūs vēlu jā 
strādā? Vai paņemt mazo līdzi, 
kaut vai uz pirmo stundu? Atbilde: 
„Vēl ne  zinu”. 

Esmu uzklausījusi, ko domā citi. 
Viens otrs domā, ka labāk bū  tu 
svinības rīkot nedēļas no  galē kā 
citos latviešu centros. Otrs pie 
bilst – vai mēs tomēr pēc latviešu 
skolas vēlreiz aizbrauksim uz 
baznīcu? Bet trešais at  gādina, kā 
mēs desmit gadu ve  cumā ieso 
ļojām ar karogiem  gaidu uniformā, 
noklausījāmies runas un koncertu 
trīs stundu ga  rumā, un tomēr – 
izturējām, un nākamajā dienā agri 
bija jābūt amerikāņu skolā...

Jā, divas, pat trīs stundas. At 
ceros labi šos aktus. Ierindā iene 
sām karogus, nostājamies, no  dzie
 dājām himnu, noskaitījām lūgšanu 
un apsēdāmies. Un tad bija gara 
sēdēšana. Un vēl sēdē  šana. Un 

ieradās neizbēgamais lū  zum  a 
punkts. Vienu gadu tas bija „izcils” 
viesu tenors, kura izteiksmīgie 
solo lika kādai no mums tomēr 
izdarīt trīs stundu laikā neuz 
drīkstēto: iepīkstēties aiz smiek
liem, jo toreiz mūsu 18. novembris 
bija svinības, ku  rās jāuzvedas kā 
bērēs. Un li  kumsakarīgi – jo vairāk 
mūsu zaļā guntiņu ierinda centās 
ne  smieties, jo vairāk nāca smiekli, 
kurus bezcerīgi pūlējāmies ap 
slēpt. Nabaga tenora kungs! Bet 
bērniem grūti izprast šos rituālus. 
Šīs uzrunas, šie dzīves stāsti, šīs 
dziesmas – tomēr tas viss toreiz 
bija vajadzīgs. Tie  bija trimdas 
apliecinājumi, ka visu var pār 
dzīvot, ka „mēs vēl esam”. 

Tagad, protams, Valsts svētkus 
svinam pavisam citādi; varam 
varbūt arī drusciņ pasmieties. 
Video no svinībām Rīgā no 
skatāmies jau pēcpusdienā. Šo  gad 
arī varam piedalīties Prezi  denta 
Zatlera un Latvijas ārstu biedrī  bas 
aicinājumā visiem lat  viešiem un 
Latvijai piederīgiem dziedāt mūsu 
Valsts himnu, kad būs plkst. 21.00 
Latvijā. Dažās atsevišķās pilsētās 
pasaules lat  vieši rīko tikšanās, lai 
nodziedāt himnu plecu pie pleca, 
kā visi Rīgā, Daugavas krastmalā. 
Un, ja arī nesanāk satikties ar ci 
tiem, lai  padziedātu dienas vidū, 
tad vismaz visi var vienlaikus 
piedomāt par Latviju. Tiešām cēls 
aici  nā  jums.

„Vai vakarā iesi uz aktu?” 
Es tiešām vēl nezinu. Varbūt 

vienkārši sanāks pasveicināt savu 
latviešu kaimiņu, kaut vai sastapo
ties Draugos vai Skype.

Imanta 
Nīgale
Pitsburgā

No LVA  izdotās grāmatas „Mana valoda ir 
mans gods”.

17.oktobrī Rīgā bija pulcējušies bijušie Minsteres latviešu ģimnāzijas 
(MLĢ) skolēni, pedagogi, grāmatas autora radinieki un draugi lai 
iepazītos ar sabiedriskā darbinieka, dzejnieka un ilgadīgā skolotāja 
Alberta Spoģa  savāktajiem materiāliem, kas izdoti grāmatā „Minsteres 
latviešu ģimnāzija izdzīvoja“. 
Grāmatas atvēršanā piedalījās autora dēls Gregors un mazdēls Alberts.
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Ameri k ā un p asau lē

Dzimusi To 
ronto, Ka  nā  dā.  
Vai  rākus gadus 
dzīvojusi Nī 
derlandē, stu  
dējusi Šan   hajā, 
Ķī  nā. Iegu  vusi 
bakalaura grā 
du Queen’s uni   

versitātē. Pašlaik stu  dēju ma 
ģistrantūrā  McGill  universi
tātē Kanādā.

Es sēdēju Ņu  jorkas lidostā, gai
 dot savu lidojumu uz Deli. Blakus 
sēdēja in  dietis. Viņš ma  ni noska
tīja, taču vairākas mi  nūtes neko 
neteica. Beidzot viņš pagriezās 
un jautāja: „Vai tu brauc uz 
Indiju?” Jā, es laimīgi pasmaidī
ju. Viņš klusēja vēl kādu brītiņu, 
tad nopietni pateica: „Man lie
kas, ka tev tur būs par karstu.” It 
kā man tajā pašā brīdī vajadzētu  
pārdomāt un brauktu mājās! Tā 
mans ceļojums sākās.  

Kāpēc es te esmu?
Es bieži sev jautāju: kāpēc es 

esmu Indijā? Es nupat saņēmu 
bakalaura grādu vēsturē un 
pasaules attīstības  (global deve-
lopment) mācībā.  Rudenī sākšu  
maģistra studijas tajā pašā noza
rē. Katru vasaru esmu strādājusi 
vai nu Garezerā, vai garlaicīgā 
biroja darbā. Tātad nodomāju, 
ka ir laiks pavadīt vasaru citā vei
 dā. Indija likās interesanta, un 
bija loģiska izvēle, jo tā ir otrā 
lielā jaunattīstības valsts pēc Ķī 
nas (kur es studēju četrus mēne
šus 2007.gadā). Kāpēc ne? Es 
ne  esmu ieradusies Indijā tikai 
ceļot, bet es te arī strādāju.  Veicu 
trīs mēnešus garu brīvprātīgo 
darbu organizācījā, kas saucas 
Prayas  (www.prayasjaipur.org.
in). Prayas vada četras skolas 
bēr  niem ar fiziskām vai garīgām 
prob  lēmām no nabadzīgiem 
rajoniem. Prayas arī daudz palīdz 
na  badzīgām ģimenēm, arī potē 
jaunpiedzimušos bērnus un iz 
dot dzimšanas apliecības – kas 
Ziemeļamerikā ir normāli, bet 
Indijā nav pieņemts.  Šeit invalīdi 
saņem minimālu palīdzību no 
valdības.  Esmu dzirdējusi daudz 
bēdīgu stāstu, jo nabadzīgās ģi 

Vasara Indijā
menes šos bērnus uzskata par 
lielu apgrūtinājumu, un pēc se 
niem ticējumiem sakropļotus vai 
nespējīgus bērnus uzskata par 
ļaundariem. Tāpēc tiem bieži 
nepiegriež vērību, tiem dara pāri, 
un nereti ģimenes viņus pat 
pamet. Es strādāju kādā Prayas 
skolas birojā, kur ir datoru telpa 
ar trīs datoriem. Bērni ir netica
mi jautri, un viņiem ļoti interesē, 
kas es esmu un ko es daru.  Daži 
arī mācās angļu valodu (viņi 
noteikti prot  angļu valodu labāk 
nekā es –  hindu!).  Kad man 
kļūst garlaicīgi, rakstot savus 
pārskatus, līdzekļu pieprasīju
mus un citus darbus, es ar viņiem 
paspēlējos.  Man reizēm iznāk iet 
uz nabadzīgajiem rajoniem.   
Bēr  ni ir mīļi, un ģimenes laip
nas – bieži mūs aicini iekšā uz 
chai.  Es izbaudu chai (melnā tēja 
ar garšvielām, krējumu, un neti
cami daudz cukuru, kas te ļoti 
iecienīts). Tā kā esmu no Ziemeļ
 amerikas, man ir grūti iedomā
ties, kā šie cilvēki dzīvo, un man 
ir žēl, ka nevaru darīt vairāk, lai 
viņiem palīdzētu. 

Dzīve Džaipūrā
Kā jau indietis lidlaukā man 

brī  dināja, laiks te ir karsts (katru 
dienu ap 42oC / 110 oF ), un vē 
sināts gaiss nav pieejams ne 
mājās,  ne darbā.  Džaipūras pil 
sēta atrodas Indijas ziemeļaus
trumos Radžastanas pavalstī, 
kādus 260km (161 jūdzes) no 
Deli. Džaipūra ir konservatīva 
pil  sēta, apģērbi tradicionāli un 
raibi, apklāti pleci, ceļgali un pat 
potītes. Lai gan esmu apģērbu 
sies vairāk nekā vēsā vasarā Ka 
nādā, uz ielas visi mani noskata 
un grib fotografēt. Dzīvoju mājā 
ar citiem studentiem, kuri strā  dā 
brīvprātīgo darbu. Ērtības ar Ka 
nādu nevar salīdzināt.

Veļa, piemēram, jāmazgā ar 
ro  kām spainī.  No otrās puses – 
mums ir kalps, kas Indijā ir nor
māli. Kastu sistēma vēl ir ļoti 
stipra. Mūsu kalps dzīvo mūsu 
mājā (neticami mazā istabā), cep 
un vāra, un tīra māju.  Viņš nesēž 
uz krēsliem, neskatās man sejā 
un lieto atsevišķu vannas istabu.  
Tomēr ir vēl viens zemākas kas

tas kalps kas nāk tīrīt mūsu van
nasistabas, jo tas skaitās ļoti ne 
tīrs darbs.  Man ir grūti pieņemt 

kastu sistēmu, bet Indija ir cita 
vieta, te ir lētāk algot cilvēkus, 
kas tīra ielas un savāc atkritumus 
ar rokām, nekā valdībai nopirkt 
atkritumu tvertnes un mašīnas, 
un likt,  lai ik pārdienas tās mašī
nas savāc atkritumus. Kā mēs 
mācījāmies attīstības studijās, 
pa  saulē nekad nav tikai viena 
pareiza pieeja; katrā vietā būs 
savs atrisinājums, kas tur šķitīs 
loģisks.

Uz ielām redzami ne tikai cil
vēki, bet arī dzīvnieki – govis, 
suņi, kazas, mērkaķi, kamieļi.  
Kad ierados Indijā, es gandrīz 
ne    varēju pāriet ielu, jo te mašī
nas brauc pa pretējo pusi, reizēm 
ir grūti saprast, vai te pat ir kāda 
sistēma. Lai gan ielas ir pilnas, 
liekas, viss Indijā notiek lēnākā 
tempā. Nekad nevar noteikti  
zināt,  ko tieši nozīmē „drīz”.   

Ēdiens Indijā ir neticami gar
šīgs, lai gan katru reizi, kad kaut 
ko ēdu, es spēlēju „krievu ruleti” 
cerībā, ka nesaslimšu. Bieži pat 
nezināju, ko es ēdu, jo visi uzrak
 sti ir hindu valodā un es ēdienu 

pasūtu uz labu laimi. Mēģinu 
pierast ēst ar rokām, kas tiešām 
nav tik viegli, kā varētu iedomā
ties. Ipaši tāpēc, ka esmu kreile, 
un Indijā ir pieklājīgi ēst ar labo 
roku. 

Ceļošana
Lai gan ir skaisti redzēt galve

nos tūristu objektus, piemēram, 
Tadžmahalu, man tikpat daudz 
interesē redzēt, kā cilvēki dzīvo 
ikdienā. Lai piedzīvotu vietējās  
ikdienas, mēs, studenti, ceļojam 
lētos autobuses, ēdam lētos res
torānos vai  pērkam ēdienu, ko 
pārdod uz ielas. Daudziem indie
šiem liekas, ka esmu traka, jo 
viņiem šķiet, ka man ir līdzekļi, 
lai dzīvotu ērtāku dzīvi. No vie
nas puses tā tas ir – es varu te 
atļauties reizēm ēst smalkos res
torānos vai pavadīt pēcpusdienu 
piecu zvaigžnu vienīcā pie peld
baseina.  Un tad es izeju ārā  uz 
netīrās, skaļās ielas… Un tā  katru 
rītu es atmostos ar smaidu sejā – 
jo šodien pieredzēšu kaut ko 
jaunu.  

Emilija Jansone


