
Valsts ne 
a t k a r ī b a s 
svē  tki vien 
mēr man liek 
p ā r d o m ā t 
l a t   v i e š u 
sabiedrības 
stāvokli ār 

zemēs. Šis bija īpaši interesants 
gads pārdomām, jo dažas dienas 
pirms mūsu vietējā Ziemeļ  ka 
lifornijas 18. novembra akta, sa 
ņēmu interesantu īsziņu no kāda 
drauga. Atbildot uz jautājumu, 
„Vai tu būsi namā sestdien?” viņš 
atbildēja: „Vajadzētu, jo latviešu 
sabiedrība Sanfrancisko mirst.” 
Pirms dažiem mēnešiem es tam 
būtu piekritusi, un pati būtu 
jutusi to bezcerību, ko jūt daudzi 
ārzemēs dzīvojošie mūsu paaudz
es latvieši. Bet tajā vakarā viņa 
bailes par mūsu latviešu sa  bied 
rības uzturēšanu mani mazliet 
pārsteidza.

Es tieši tajā mirklī biju ceļā 
mājās no tautas deju uzveduma, 
kurā uzstājos ar Sanfrancisko 
jauniešu tautas deju grupu „Ri 
tenītis”. Pirms pāris nedēļām biju 
apmeklējusi dziesmu vakaru 
Sanfrancisko pilsētā, un vēl pirms 
tam biju bijusi uz trīs tenoru 
koncertu mūsu latviešu biedrības 
namā. Kopš es te šovasar pārcēlos, 
Ziemeļkalifornijas latvieši ir bi 
juši daudz draudzīgāki un sa 
biedriskāki, ne kā es biju  gaidījusi. 
Jaunieši bija ļoti atsaucīgi, ātri 
iepazinos ar vairākiem jauniem 
draugiem. Man likās, ka latviešu 
sabiedrība te ir aktīvāka ne kā 
daudzās citās Amerikas pilsētās! 
Kāpēc tad manam draugam likās 
ka sabiedrība šeit mirst?

Atbilde, man liekas, saistās ar 
jauniešu vienotību. Te, San  fran 
cisko, ir daudz latviešu jauniešu, 
bet tie visi dzīvo diezgan tālu cits 
no cita, un ne visi savā starpā ir 
pazīstami.  Tie, kas cits citu labi 
pazīst, ir iepazinušies latviešu 
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Pārdomas par latviešu sabiedrības nākotni Amerikā

skolās, nometnēs un ALJA sa 
rīkojumos, bet ir vēl daudzi, kas 
nesen pārcēlušies uz šejieni no 
citām pilsētām vai no Latvijas, 
viņi nav paspējuši ar to centrālo 
jauniešu grupu iepazīties.

Ir viegli nejauši aizrauties ar 
negatīviem spriedumiem par 
lat  viešu sabiedrības nākotni, kad 
latviešu skolas un vasaras nomet
nes mūs vairs tik cieši nesaista, 
kad obligātie latviešu sarīkojumi 
nav vairs obligāti, kad mūsu 
universitātes gaitas ir beigušās 
un mums ir jāsāk uzvesties kā 
nopietniem pieaugušiem cil  vē 
kiem. Mūsu tuvāki latviešu 
draugi atrod darbus citās pilsētās, 
un mums sāk likties, ka mūsu 
vietējā latviešu sabiedrība sajūk. 
Bet tā nav. Protams, ir grūti 
atvadīties no vecajiem draugiem, 
bet mums ir jaatceras, ka viņi 
droši vien nav vienīgie latvieši 
mūsu pilsētās. Ir jāatceras, ka 
ikkatru gadu Ame  rikā iebrauc 
ļoti liels skaits latviešu no 
Latvijas, oficiāli gan 150300 
(European Migration Network 
numuri) un daudzi no tiem 
nonāk mūsu pilsētās. Jo vairāk 
mēs viņus uzmeklējam un 
iesaistām mūsu vietējās latviešu 
sabiedrībās, jo stiprākas tās būs. 

Mēs nevaram sagadīt, ka viņi 
mūs atradīs. Daudzi nezina, kā 
atrast latviešu sarīkojumus, un 
varbūt pat nezina, ka Amerikas 
pilsētās vispār ir pietiekami 
daudz latviešu, lai kaut ko or 
ganizētu. Un pat, ja viņiem lai 
mējas tos atrast, vietējie latvieši 
ne vienmēr ir draudzīgi pret sve
 šiniekiem. Dzirdēju stāstu par 
kādu meiteni, kas pārcēlās no 
Latvijas un aizgāja uz kādu lat 
viešu biedrības sarīkojumu, kurā 
neviens ar viņu nerunāja, un vi 
ņa tāpēc vairākus gadus tur ne 
atgriezās. Kāpēc atgriezties sa 
biedrībā, kur nevienam nein 
teresē pat ar tevi sasvei  ci  nāties?

Visur dzird par to, cik daudzi 
latvieši pēdējā laikā izbrauc no 
Latvijas, bet cik bieži mēs mēģi

nām uzmeklēt mūsu vietējos 
jauniebraucējus? Ja mēs pie tā 
nepiestrādāsim, cietīs ne tikai 
mūsu vietējās sabiedrības, bet 
arī visas pasaules latviešu sabied
rība. Mēs nevaram atļauties zau
dēt tautiešus mūsu pašu slinku
ma dēļ! 

Ja mēs gribam uzturēt latviešu 
sabiedrību ārzemēs, mums vajag 
sameklēt šos jauniebraucējus un 
iesaistīt viņus mūsu nodarbībās 
un draugu pulkos. Komunikācijas 
tehnoloģija mūsu gadu gājuma 
cilvēkiem nav nekas svešs – mēs 
visi mākam lietot internetu, un 
zinām, cik ātri varam iegūt infor
māciju un izplatīt ziņas caur 
pazīstamām saitēm facebook.
com un draugiem.lv. Piemēram, 
draugiem.lv portālā, meklējot 
“Sanfrancisko” parādās 29 rezul
tāti, no kuriem es pazīstu tikai 
divus (pārejie draugi pārsvarā 
raksta “San Francisco” ar c 

burtu). Ja mēs varētu izsludināt 
mūsu latviešu pasākumus tiem 
divdesmit septiņiem nepazīsta
miem latviešiem, pat ja atbildētu 
tikai pieci, tas par pieciem cilvē
kiem kuplinātu mūsu sabiedrī
bas skaitu! 

Atrast vēl latviešus tomēr nav 
jēgas, ja mums nav nekas pado
mā, kā viņus iesaistīt mūsu 
sabiedrībā. Mums ir jāsanāk ko 
pā, lai iepazītos un uzturētu šīs 
draudzības. Pie tā kādam ir jāpie
strādā; ir vajadzīgi regulāri pasā
kumi, un vajag tos plaši izsludi
nāt gan latviešu centros, skolās, 
un baznīcās, gan bieži apmeklē
tos interneta portālos. Un nav 
tikai jauni pasākumi, kas ir vaja
dzīgi; jauniešu palīdzība ir vaja
dzīga latviešu biedrībās, skolās, 
un baznīcās, lai tās varētu turpi
nāt darboties un dot mums 
iespēju sanākt kopā.

Mēs katrs esam atbildīgs par 

mūsu latviešu sabiedrības labklā
jību – ja mēs katrs nepiestrādā
jam pie tās uzturēšanas, sabiedrī
bas drūmi paradzētā nāve būs 
mūsu vaina. Mums katram ir 
talants, ko varam lietot latviešu 
sabiedrības labā; katrā pilsētā ir 
kāds jaunietis, kas prot labi orga
nizēt pasākumus, kāds, kas prot 
labi tos izsludināt, un vēl cits, kas 
var visus par to sajūsmināt. 
Trūkst tikai uzņēmības. Kādam 
vajag to visu ierosināt. Aicinu 
TEV, latviešu jaunieti, uzņemties 
atbildību par Tavu vietējo latvie
šu sabiedrību. Ko TU šodien 
darīsi tās labā?

Amerikas Latviešu aunatnes 
apvienības pasākumu rīkošanas 
fonds piedāvā palīdzību latviešu 
jauniešiem rīkot pasākumus savās 
vietējās pilsētās. Tuvāka informā-
cija,  rakstot ALJA priekšsēdim 
Markum Apelim – markus.ape-
lis@gmail.com.

Vieta sarunāta. Datums no 
likts. Tagad gaidām dalīb 
niekus! 

Aivars Osvalds, Latviešu jau
natnes nomentes “2x2” orga 
nizātors un padomnieks pa 
ziņo, ka nākamā gada 2x2 
nometne notiks no 2010. g. 26. 

līdz 31. decembrim, 
ASV rietumkrasta zie 
meļos no Malibu, Kali
 fornijā. Nometnes no 

vietojums ir skaista vie  ta, kalna 
galā ar plašu skatu uz Kluso 
okeānu. Būs iespēja izbaudīt 
apsildītu peldbaseinu, ka arī 
pludmali. Divreizdivi nomet
nes rīko ik pa diviem gadiem, 
Ziemsvētku brīvdienās, kad 
jauniešiem ir ziemas at  va 

ļinājums un strā  dājošajiem 
vieglāk dabūt atva  ļinājumu no 
darba. Kopš 2006. gada, kad 
2x2 atjaunoja darbību pēc 10 
gadu pārtraukuma, ir pie 
dalījušies vairāk par 120 jau 
niešu. Šogad nometnes var 
uzņemt līdz pat 150 dalīb 
niekiem, un ļoti ceram, ka 
skais  tā vieta un iespēja būt 
patīkamā klimatā ziemas vidū 
pulcinās lielu skaitu jauniešu. 

Sanākot kopa, tie pavadīs 
piecas dienas iedziļino ties savā 
lat  viskajā identitātē, iepa  zīs 
toties ar to, kas notiek Latvijā 
un piedaloties tautas dejās, 
rotkal  šanā, mākslas un mūzi 
kas vai Latvijas jaunās virtu  ves 
ievirzēs. Programma veidojas 
un visa informacija būs atro
dama 2x2 mājas lapā: 
www.2x2malibu.org. Vija un 
Aldis Rauda no Losandželosas 

un Imanta Nīgale no Filadelfijas 
strādā pie 2x2 organizēšanas. 
ALJA sava 57. kon  gresā Bos 
tonā pieņēma lēmumu atbalstīt 
2x2 ar ievē ro  jamu finansiālu 
ziedojumu. Ce  ram, ka vietējo 
centru or  ga  nizācijas un indivīdi 
atbalstīs jauniešus ar stipen 
dijām, jo 2x2 nometnē piedalās 
tie, kas turpmāk būs mūsu 
sabiedrības aktīvākie dalīb 
nieki un vadītāji. 

2010. gada 2x2 nometne notiks Kalifornijā!

Priecīgus Ziemsvētkus, laimīgu,
 radošu un veiksmīgu Jauno gadu!
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Vie dok ļi

Ar plašākām robežāmMāra Pelēce, Mineapole

Nesen no  svi 
nējām 18. no 
vembri, tas ve 
dināja uz pār 
domām  par  
pat  riotiskiem 
m o m e n t i e m 
pēdējos gados. 
Nāk prātā 
Dzies  mu svētki 

Hamiltonā. Dzirdot kopkori 
dziedam “Tev mūžam dzīvot, 
Latvija!” biju dziļi aizkustināta. 
Sen nebiju tā jutusies. Un, bija 
savādāk nekā agrāk. Apjēdzu, 
ka mans aizkustinājums ir mai
nījusies katrus desmit gadus. 
Senāk bija skumji par nebrīvo 
Latviju un šo dziesmu dziedā
jām ar cerību. Vēlāk ar gandarī
jumu par brīvo Latviju! Un ta 
gad atkal – tā pa pusei  skumji – 
par krīzi, korupciju, bezdarbu... 
par tām nemitīgājām problē
mām Latvijā.  

Arī bez brīvās Latvijas, lai arī 
kā, bet mūsu valoda tomēr ir 
salīdzinoši labi izturējusi. Mana 
māsa man stāstīja par viņas 
iecienīto un iemīļoto skolotāju 
80. gados Minsteres latviešu 
ģimnāzijā, par Lasmanes kun
dzi, kura varēja pateikt pēc iz 
runas, no kurienes Latvijā katra 
skolēna vecāki nākuši. Viņas 
spējas man likās mītiskas. Likās 
neaptverami, ka kāds varētu 
izsijāt senču iespaidus no Lie 
pājas un Malienas, no Rīgas. 
Ta  gad atskatoties, man tas lie
kas ģeniāli tāpēc, ka viņa izlokš
ņu iespaidus varēja izsijāt, par 

spīti tam, ka  “svešumā” dzimu
šo skolēnu valodu iespaidojis 
viņu mītņu latviešu valodas 
akcents. 

Latviešiem valoda ir mērauk
la, ar ko visbiežāk “nomēra” 
cilvēka ārišķīgo latviskumu. Ja  
ir laba valoda, tad mēdz teikt, 
ka “labs latvietis”. Ja cittautietis 
runā latviski, bieži arī izturas 
pret to kā pret “savējo”. Ja latvie
tis nerunā latviski, tad esmu 
dzirdējusi “vai, viņam abi vecā
ki ir latvieši...” Arī vienā ģimenē 
var būt viens “ļoti” latvisks 
bērns, otrs ne tik ieinteresēts. 
Audzināti līdzīgi, daba savādā
ka, valodas spējas un personī
bas, intereses, atšķiras. Jautā 
jums ir, vai mums tās vērtēt? 
Vai pieņemt to, ka  cilvēki esam 
dažādi, ar dažādām interesēm, 
un dažādām spējām?  

Mācoties un mācot valodu, 
jāpadomā, kas ir valodas mēr
ķis? Vai, lai komunicētu, veici
nātu sadzīvi? Vai pamatā, ir va 
lodas saglabāšana? Latviešu un 
citu “mazu” tautu mērķis ir 
abējāds, nē tikai lai sarunātos, 
bet arī lai saglabātu valodu un 
reizē kultūru.  

Piesardzīgiem gan jābūt ar 
mērķi saglabāt valodu. Tas 
moments, kad valodas funktie-
ris sevi saglabāt kļūst svarīgāks 
par tās lomu sadzīvē, tad izaici
nām attieksmi, ka valoda kļūst 
svarīgāka par cilvēkiem pašiem. 
Šīs izpausmes jau sen skaidras, 
vai tas būtu senāk, kad mani 
vienaudži netika līdzi latviešu 
skolā, un pēc gada no tās aizgā

ja; vai tagad, kad runājam  par 
pareizo latviešu valodu – Latvijā 
vai šeit –, kad sarunas par parei
zo valodu reizēm skan skaļāk 
nekā citas saturīgas tēmas.

Līdz šim cenšamies pieturē
ties pie vienas pareizās valodas, 
bet kādi ir rezultāti? Vai kā 
tauta ārzemēs pieaugam, vai 
turpinām izsīkt? Varbūt būtu 
vērts līdzināties tautām, kuras 
eventuāli kļuva iecietīgākas ar 
valodas dažādībām: ir jau Ame
 rikas angļu valoda, karībiešu 
angļu valoda; indiešu angļu 
valoda, utt. Cik reizes nav dzir
dēts jautājums: No kurienes 
Latvijā jūs esat izbraukuši?  
“Mēs jau esam rīdznieki” (vai 
no Cēsīm, Dobeles, Liepājas).  
Saskaramies arī ar mūsu valo
das atšķirībām tepat ārze
mēs, piemērām, ASV. Ir atšķirī
ba, kā runā  “rietumkrastnieki” 
un “austrumkrastnieki”, “vidie
nes latvieši” ... tāpat kā  Latvijā, 
zemgalietis nav kurzemnieks, 
augšzemnieks nav tikai latgalie
tis. (Man viens vidzemnieks 
paziņoja, ka Mālupe un Maliene 
vispār ir jau tikai “Kvazi- Vid 
zeme”). Jebkurā gadījumā mēs 
cits ar citu sarunājamies saru
nājamies latviski. Pieļausim, ka 
dažādība mūsu latviešu valodu 
bagātina,  nevis noved  strupce
ļā. Vai tā apdraud  akadēmisko 
valodu, pareizrakstību? Ne īpa 
ši. Pieņemot, ka cilvēki būs ar 
dažādām valodas spējām, mēs 
varbūt vēl paspētu paplašināt 
savu vidi, nevis to ierobežot. 

Man ir prieks, ka dialogs par 

Latvijas un  latviešu valodas pa 
veidiem ārzemēs vispār eksistē, 
jo tas nozīmē, ka valoda vēl ir 
dzīva un nevis grāmatās iemū
žināta kā nemaināms vēsturisks 
fakts. Latvijā lieto arī daudz 
jaunu svešvārdu kā dizains, čats 
un pat komfortabls; tomēr jau
najai paaudzei Latvijā ir neap
šaubāms lielāks vārdu krājums, 
salīdzinot ar lielu daļu  ārzemju 
latviešu jauniešiem. Turklāt 
“ve  cā” latviešu valodā arī pietie
kami svešvārdu – pat vārdi, kuri 
apzīmē mūsu latviskās tradici-
jas un kultūru. Mēs Amerikā, 
runājot arī bieži lietojam Ame 
rikas angļu valodas teikumu 
struktūru; šī iezīme droši vien 
ar katru paaudzi arī kļūs izteik
tāka. Latvijā dzīvojot, apjēdzu, 
ka pašai vēl jāmācās latviski 
runāt, jo vēl daudz nezināmu 
vārdu, kurus pat agrāk neiedo
mājos, ka to man pietrūkst: 
rugāji, šķipsnas, satrūdējis. Biju 
pagodināta, kad pēc dažiem 
Latvijā nodzīvotiem gadiem, 
man biežāk sāka vaicāt “Kur tu 
esi bijusi?” Paskaidrojums bija, 
ka valoda laba, bet, ka “Var jau 
pateikt, ka esi kādu laiku arī 
dzīvojusi ārzemēs...” 

Tagad atkal dzīvoju Minesotā. 
Un par laimi, mūsu sabiedrībā 
šeit ienāk jauni cilvēki no Lat 
vijas. Protams, ne jau par laimi 
krītošajai statistikai Latvijā; bet, 
par laimi mums, jo vecā sa 
biedrība tiek sabiedriski un 
kultūrāli atsvaidzināta. Valodas 
jautājums ir būtisks arī šinī 
sakarā: kāda draudzene no Rī 

gas pat teica, ka pēc tik dau 
dziem gadiem, kas te nodzīvoti, 
pēc atgriešanās Rīgā, viņu tagad 
apceļ par ārzemju akcentu. 

Un tomēr, kamēr mēs šeit 
braucam uz nometnēm, izjū
tam savu patriotismu vietējos 
dziesmu svētkos, spriežam par 
valodu un Latviju,  viss turpi
nās. Latvieši tagad diemžēl iz 
klīst pasaulē, dzimstība nepie
aug, un Latvijas ekonomika ir 
gandrīz sabrukusi. 

Lai atrastu izeju, sāku iedo
māties: varbūt vienkārši jāpie
ņem tas, ka Latvijas robežas 
vairs nav tikai ģeografiski vai 
politiski apzīmējamas. Mūsu 
ikdienas dzīvēs mēs esam daudz 
maz pieņēmuši strauji augošo 
sadzīves telpu, pielietojot plaši
nāto pasaules komunikāciju, 
tīmekli, starptautiskās ekono
mikas struktūras. Latvieši vis
maz simt gadu jau mīt vairākās 
pasaules malās no Filadelfijas 
latviešu biedrības līdz jaunā
kiem ieceļotājiem Dublinā un 
Briselē. Īrijas latvieši 2008.gadā 
pat apsvēra iespēju veidot savu 
politisko partiju, lai būtu pār
stāvēti Latvijas Saeimā. 

Varam  iedomāties, ka mūsu 
Latvijas robežas sniedzas pāri 
Baltijas jūrai, pasaulē. Un šajā 
paplašinātā telpā, mūsu dau
dzajos latviešu apvidos tomēr ir 
un būs dažādas valodas īpatnī
bas, vecas un jaunas.  Pieņemot 
to, jāsaprot to, ko valodnieka 
auss sadzird: mūsu jau sen uni
kālās atšķirības.

Pastāv uz 
skats   kopš 
Lat  vija atguvusi 
neatkarību, ār 
pus Latvijas dzī
vojošos latviešus 
nevar vairs saukt 
par trimdinie
kiem. Protams, 
par to varētu  

strīdēties, jo, kā teicis Šekspīrs, ja 
rozi nosauc citā vārdā, tā vienal
ga smaržos kā roze. Tomēr šī 
trimdas roze vairs nav roze, bet ir 
pārvērtusies par pavisam citu 
stādu. Pārlasiet Annas Jansones 
dzejoli (iepriekšējā Jauno Laika 
numurā) par divām valodām, 
divām būtnēm un Ojāra Celles 
referātu „Ieskats trimdas latviešu 
kultūras rchipelagā” no konfe
rences „Trimda, kulūra, nacionā
lā identitāte” 2004. gadā.  

Es pati esmu dzimusi un augu
si te, ASV, tātad nekādā ziņā 
nevaru teikt, ka es esmu trimdi
niece. Latvija vēl joprojām ir 
mana tēvu zeme, bet šodien dau
dziem jauniešiem vecāki arī dzi
muši ārzemēs. Mūs pat nevar 
nosaukt par ex-pat.  Patiešām 
esam ārzemju latvieši.  

ASV latviešiem, tiem trimdi
niekiem, kas iebrauca pēc kara, 
bija jāmācās angliski, lai šajā 

“Trimdas” nākotne ir jauniešu rokās
zemē iztiktu.  Daudzi turpināja 
mājās runāt latviski, iemācīja 
valodu saviem bērniem, dibināja 
latviešu skolas, kur vienu dienu 
nedēļā mēs mācījāmies latviešu 
valodu, vēsturi, ģeogrāfiju, dzies
mas, literatūru. Taču daudzi šie 
jaunieši ir pazuduši no latviešu 
sabiedrības, aizgājuši pie ameri
kāņiem. Citi apprecējuši cittau
tiešus, bet vēl turas pie latvie
šiem, daži māca saviem bērniem 
latviski, daži ne. Daži apprecējuši 
latviešus un turpina iemīto taku, 
audzinot latviešu bērnus ārpus 
Latvijas.  Bet šai latviskai audzi
nāšanai jānotiek līdztekus ASV 
skolām.  Tā nevar atvietot ameri
kāņu skolas, savukārt  amerikā
ņu skolās nemāca latviešu valo
du, vēsturi, ģeogrāfiju, utt.  Pa 
visam mazi bērni spēj iemācīties 
divas vai vairākas valodas.  Bet, 
ja mājās nerunā, ja nedzied 
dzies  mas, ja neuztur tradīcijas, 
tad arī sestdienas skolas latvietī
bu neglābs.

Vecajiem  trimdiniekiem bija 
svarīgi saglabāt latviešu valodu 
un kultūru, kad Latvija bija oku
pēta.  Tagad Latvija ir brīva valsts.  
Latvijas latvieši  uz mums skatās 
savādāk, mēs vairs neesam vaja
dzīgi tajā lomā kā agrāk.  Tie, kas 
spēja, palīdzēja radiem un drau

giem Latvijas PSR.  Sūtīja naudu, 
drēbes u.c., kas toreiz cilvēkiem 
ļoti noderēja. Daži brauc ciemos, 
aizveda valūtu.  Likās, ka Latvijas 
latvieši uzskatīja ārzemes par 
Lejputriju, kur ielas asfaltētas ar 
zeltu.  

1990. gados daži trimdinieki 
pārcēlās uz dzīvi Latvijā, taču 
vai  rākums palika šeit, ASV. Mēs 
te esam iedzīvojušies. Ļoti dau
dzi tagad pavada savu atvaļināju
ma laiku braucienos uz Latviju.  
Tātad var teikt, ka mūsu intere
ses vēl arvien saistās ar Latviju, 
bet mūsu loma vairs nav tik 
skaidra kā agrāk.  Latvijai vairs 
nevajaga, lai mēs saglabājam lat
vietību, reizēm mūs, ārzemju lat
viešus, atraida, apsmej, aprunā.  

Mani personiski nodarbina 
Kat  skiļu 3x3 nākotne. Kaut 
mums ir dalībnieki, kas atgriežas 
gadu pēc gada, mums arvien 
vajag jaunus dalībniekus, lekto
rus un strādniekus. Man šķiet, ka 
tie nebūs pavisam jaunie, jo tiem 
vienkārši nav laiks piedalīties 
nedēļas garuma nometnē.  Uni 
versitātes un darbs prasa daudz 
laika un pūles, arī ALJA un citi 
jauniešu pasākumi aizņem ne 
mazums laika un finanšu.

Jaunām ģimenēm arī ir savas 
prioritātes: sestdienas skolas, 

bērnu nometnes, dziesmu svētki, 
ceļojumi uz Latviju, gaidu un 
skautu nodarbības un nometnes, 
u.c.  Gribētu tieši šīm ģimenēm 
ieteikt 3x3 nometnes, jo te ir 
nedēļa, ko visa ģimene var pa 
vadīt kopā. Katskiļos šogad pie 
dalījās ģimene no trīs paaudzēm: 
vecmāte no Arizonas, meita un 
divi dēli no Massačūsetas, viena 
meita no Pensilvānijas, viena no 
Viskonsīnas un mazbērni, kopā 
ģimenē desmit. Viņi pavadīja 
laiku gan kopīgi, gan atsevišķās 
nodarbībās.

Daudzi uzskata 3x3 par  pen 
sionāru nometni. Šo uzskatu 
cenšamies mainīt.  Mēs esam un 
vienmēr esam bijuši ģimenes 
nometne, ar ievirzēm gan pie 
augušiem, gan jauniešiem ar 
jaut  rām vakara programmām, 
lat  visku vidi, latviskām tēmām 
un dziesmām.  

Arī  citiem latviešu pasākumiem  
ASV ir problēmas ar gados jaunu 
dalībnieka piesaistīšanu. Uz teāt  ra 
izrādēm un koncertiem vai  rā 
kumā atbrauc pensionāri.  Jau 
niešiem vairāk interesē Voleja/
Sirsniņu/Vecgada vakari u.c. bal 
les, ALJA sarīkojumi, 2x2 no  met
nes. Taču kāpēc viņi nebrauc uz 
teātriem, koncertiem, citiem vec -
letiņu sarīkojumiem? Vai nav in 

tereses? Vai domā, ka nesatiks ci 
tus jauniešus? Vai biļetes ir par 
dār  gām? Vai šīs izrādes ir adre 
sētas vairāk vecākajai paaudzei?  
Jā, jauniešiem ir ierobežots brī  vais 
laiks, studentiem maz naudas, ko 
tēret izpriecām. Es zinu, ka Latvi 
jas Trīs Tenoru turnejā, TILTS un 
vietējie rīkotāji tenori  tīšām notei
ca koncerta sākuma laiku, lai 
vecākie ļaudis varētu at  braukt un 
pārbraukt mājās dienas gaismā. 
Jaunāki cilvēki var  būt netika, jo 
nevarēja atbrīvoties no darba.

“Trimdas” nākotne ir jauniešu 
rokās. Ko viņi izdomās darīt?  
Kādus pasākumus savā dzīvē uz 
skatīs par vērtīgiem, derīgiem?  
Kas no tiem uzņemsies organizēt 
un vadīt? Ir tādi, kas jau tagad 
uzņemas vadības lomas, kas ar 
prieku strāda ALJAs valdē un 
biedrībās, kas savā apkārtnē or 
ganizē balles un kongresus. Tie 
paši vēlāk turpina darboties  
ALA. Taču reizēm liekas, ka ASV 
latvieši katrs raujas uz savu pusi, 
nav viegli atrast ceļu, pa kuru visi 
piekritīs nākt līdz. Vai šodienas 
jaunieši tagad uzskata manu pa 
audzi par „vecīšiem”? Vai tāpēc 
viņi retāk piedalās? Nākotnē ska
toties, domāju, ka atbilde ir 
jāprasa pašiem nākotnes vei 
dotājiem –  jaunajai paaudzei.

Taina Laiviņa, Ņudžersija

Par valodu "trimdas" latviešu sabiedrībā
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ALJA's  lap a

Atskats uz ALJA kongresu Bostonā

Pateicības nedēļas nogalē Bos 
tonas pilsēta kļuva par Amerikas 
latviešu jauniešu centru.  Kamēr 
pārējie pilsētas iedzīvotāji pa 
vadīja laiku mājās svinot, latviešu 
jaunieši skrēja pa pilsētu, pava
dot laiku ar sen neredzētiem 
draugiem sarunājoties latviešu 
valodā un baudot latvisko garu.  
57. ALJA kongress Bostonā bija 
viena no visslabākajiem kongre 
siem.

Daļa jauniešu sāka ierasties 
vēsturiskajā Bostonā jau treš 
dienas vakarā.  Enerģiskais latvie
 šu gars jau bija pilnā spēkā.  
Kongress oficāli sākās ceturtdienā 
ar atklāšanu, interesantām lek 
cijām un filmu izrādi “Rīgas sar 
gi.” Kongresa dalībnieki cītīgi 
klau  sījās  mācītāja Māra Ķirsona 
lekciju “Kā mēs redzam paši 
sevi?” Pēc tam Pēteris Auģis stās
 tīja, kā viņš uzsāka savu alus brū
 vētavu “Blue Hills Brewery.”  Pēc 
pusdienas pārtraukuma, Anna 
Jansone un Imanta Nīgale stāstīja 
par 3x3 un 2x2 nometnēm.  Pēc 
tam dalībnieki piedalījās izklai 
dējošā un sparīgā dziesmu karā.

Pēc garas dienas ar interesantām 
un vispusīgām lekcijām, kon
gress dalībnieki brauca uz tītaru 
vakariņām un balli. Vietējās ģi 

menes bija sagatavojuši bagātas 
vakariņas visiem vairāk nekā 200 
dalībniekiem ar visiemm tra 
dicioālajiem Pateicības dienas 
ēdieniem. Pēc garšīgām vakari 
ņām nodziedājam “Še bij’ laba 
saimeniece”, pateicoties visiem, 
kas palīdzēja. Mīļš paldies!

DJ Aiva no Latvijas lika mū 
ziku, un visi jaunieši dejoja pilnā 
sparā. Kā jau parasti ALJA kon 
gresā, pēc balles braucot mājās, 
busos skaļi skanēja  latviešu tau

tas dziesmas.
Piektdiena  izcēlās ar vairākām 

lekcijām, grupu nodarbībām un 
filmu izrādi “Singing Revolution.”  
Kongresa apmeklētāji klausījās 
par “Ritma institūtu” un  mācījās 
kļūt par dīdžejiem.   Dalībniekus 
uzrunāja ALA Kultūras fonda 
vadītāja Sarma Muižniece Lie 
piņa. ALJA biedri Aleks Dankers 
un Niks Bārs stāstīja par savu 
jauno filmu “Spoken: The Latvian 
History Project.”  

Pēcpusdienā ALA Izglītības 
nozares vadītāja Anita Bataraga, 
sniedz lekciju “Džeperdijas” stilā.  
Dalībnieki sadalījās komandās 

un spēlēja pret viens otru, mē 
ģinot atbildēt visādus valodas 
uzlabošanas jautājumus. Pēc 
spēlēs, jaunieši sadalījās jaunās 
komandās,  lai ietu pa Bostonas 
pilsētu šķēršļu gājienā.   

Pēc vēl vienas garas dienas visi 
jaunieši gatavojās dziedāt un 
uzstāties  “karaoke” klubā!    
Agri sestdienas rītā sākās kon
gresa svarīgākā daļa  pilnsapulce.  
2009. gadas valde atskaitījās par  
paveikto. Pēc ziņojumiem pil

sapulce ievēlēja jaunu 
valdi un uzdeva 
nākošai valdei izpildīt 
virkni  rezolūciju, kā 
arī novēlēja rīkot nā 
kamo kongresu India 
napolē!  Pēc pilnsapul
ces visi devās uz lielo 
svētku balli. Gribam 
pateikties Bostonas 
kon  gresa rīcības komi
 tejai par vienreizējo 
kongresu, visai 2009. 

gada valdei par citīgo darbu un 
vēlam jaunajai valdei veiksmīgu 
gadu!  

2010. gada ALJA valde: Priekš
sēdis: Markus Apelis, vicepriekš
sēdis: Oskars Stucis, sekretāre: Tija 
Ore, kasieris: Kārlis Lenšs, kasieru 
palīgi: Aleksis Baltmanis un Aleks 
Hāgelis, biedrzinis: Kārlis Meme
nis, Izglītības nozares vadītāja: 
Anna Jansone, Kultūras nozares 
vadītāji: Andis Bērziņš un Andris 
Trautmanis, Informācijas nozares 
vadītājas: Ērika Flynn un Krista 
Kubuliņa, ALJA Ziņas redaktrises: 
Ērika Lagzdiņa un Aleksandra 
Malinovska, Vēja Zvans redaktri

ses: Laila Gansert un Kristīna 
Lagzdiņa, padomes locekļi: Alek 
sandrs Daukšs, Andra Krautmane, 
Liene Kukaine, Māra Lazdiņa, 
Imanta Nīgale, Kristīna Rasuma 
un Aldis Rasums, Revizijas komi
sija: Kārlis Antons, Karīna Hāznere 
un Kārlis Vasarājs.

ALJA darbību novērtēs ALJA 
Revīzijas komiteja.  Galvenais 
revidents, Kārlis Vasarājs no 
Toronto, atgriežas uz trešo gadu 
ALJA Revīzijas komitejā.  Ar vi 
ņu sadarbosies bijušie ALJA 
priekšsēži Kārlis Antons, kuŗš 
pārceļas no Boulderas, Kolorādo 
uz Hongkongu, un Karīna Hāz
nere no Klīvlandes. 

ALJA 57. kongresa 
rezolūcijas

Izteikt pateicību ALJA 57. kon
gresa rīcības komitejai par vareni 
sarīkoto ALJA kongresu.

Pārrakstīt ALJA statūtus un 
veikt nepieciešamās maiņas.

Atbalstīt 2010.g. 2x2 nometni 
Kalifornijā.

Nodrošināt, ka Vēja Zvanos 
parādās izdevuma numurs.

Rīkot jauniešu mūzikas un 
mākslas tūri.

Rīkot ALJA valdes sēdes citās 
pilsētās dažādos ASV reģionos.

Izsūtīt ALJA epastu vismaz 
vienu reizi katru mēnesi.

Sūtīt parstāvi uz latviešu skautu 
un gaidu 10. lielo nometni 
„Zvaigžņu Sega.”

Pateikties Amerikas latviešu 
apvienībai par finansiālo atbalstu 

57. ALJA kongresā.
Izpētīt iespējas rīkot ALJA 

valdes sēdi Detroitā no 26. līdz 
28. februārim, vienlaicīgi ar ALA 
valdes sēdi un pulkveža Oskara 
Kalpaka bataljona 91. gadu 
dibināšanas atceres balli.

Aicināt bijušo ALJA priekšsēdi 
Robertu Kukaini turpināt vadīt 
ALJA ilgtermiņu līdzekļu ap 
saimniekošanu.

Sazināties ar latviešu jaunatnes 
organizācijām pasaulē, ideju 
apmaiņas pēc.

Vākt rakstus par ALJA un citu 
jauniešu sarīkojumiem Laiks un 
Jauno Laiks avīzēm.

Rīkot dažādu veidu kulturālus 
pasākumus.

Izpētīt iespējas rīkot ALJA 
valdes sēdi vienlaicīgi ar ALA 
Kultūras dienām Denverā, no 12. 
līdz 14. februārim.

Rīkot 58. ALJA Kongresu In 
dia  napolē.

Jaunā ALJA valde ir atbildīga 
par to, lai paveiktu šos uzdevu
mus. Vienlaicīgi valde turpinās  
rūpēties par savu biedru izglītības 
un prakses iespējām Latvijā, 
turpinās sadarboties ar ALA, 
PBLA un citām latviešu orga 
nizācijām Amerikas un Latvijas 
politiskajos jautājumos, turpinās 
paplašināt savu darbību, kā arī 
turpinās ALJA sabiedrībā iesaistīt 
jauniebraukušos latviešu jau 
niešus.

ALJA turpinās pildīt savu 
vispārējo misiju: pulcināt latviešu 
jauniešus, pārstāvēt ALJA biedru 
intereses, un uzturēt latvietību 
Amerikā.

Markus Apelis, ALJA valdes 
priekšsēdis
Tija Ore, ALJA valdes 
sekretāre

Santa Bērziņa 
Latvija

Šī bija mana pirmā viesošanās 
reize gan Amerikā, gan ALJAs 
kongresā.

Paldies jāsaka maniem radiem, 
Medņu ģimenei un Nīgalu ģi  me
 nei par doto iespēju piedalīties 
ALJAs kongresā.

Šīs Bostonā pavadītās dienas 
bija tiešām aizraujošas. Es ar lielu 
ieinteresētību vēroju Amerikas 
latviešu jauniešus. Tā kā esmu 
Latvijas latviete, man bija būtiski 
saprast, kā jaunieši Amerikā uzt
ver latvietību, ko viņiem nozīmē 
latviešu valoda un kultūras man
tojums. Ar patiesu prieku seci 
nāju, ka, pirmkārt, lielākajai daļai 
jauniešu ir vēlme runāt latviski. 
Citam valoda raisās labāk, citam 
sliktāk, bet apsveicama ir vēlē 
šanās runāt latviski. Otrkārt, ir 
prieks, ka jaunieši apzinās savu 
nozīmību latviskās kultūras 
saglabāšanā. Paaudžu maiņa ir 
būtisks process jebkuras kultūras 

pastāvēšanai. Jo kvalitatīvāk un 
pilnīgāk mēs to nodosim nāka 
majām paaudzēm, jo lielāka ga 
rantija mūsu kultūras dzīvot 
spējai. Un šeit liela nozīme ir 
katrai ģimenei, lai saviem bēr 
niem ieaudzinātu latviskā gara 
nepieciešamību. Lielu darbu bija 
ieguldījusi kongresa rīcības ko 
miteja. Programma bija plaša un 
daudzpusīga, katram bija iespēja 
izvēlēties. Tas, vai mūsu izvēle 
bija par labu lekcijai vai ilgākam 
miegam, ir cits jautājums. Tā 
atkal ir katra personiskā atbildība. 
Mans ierosinājums kongresa 
rīcības komitejai būtu aicināt 
vairāk vieslektoru no Latvijas, lai 
būtu kvalitatīvas diskusijas par 
pašreizējo kultūrpolitiku un 
ekonomiskajām norisēm Latvijā. 
Manuprāt, ir būtiski, lai jaunieši 
seko līdzi tam, kas notiek Latvijā, 
redz procesu kopsakarības un ir 
gatavi paust savu viedokli.

Novēlu ALJAs biedriem tur
pināt mērķtiecīgi strādāt!

Skats no malas

Imanta Nīgale un Inta Plostiņa

Vēsture, nostalģija, vīzija

Mēs esam krustmāsas, kuras 
uzaugušas līdzīgā latviešu 
sabiedrības situācijā. Abas esam 
absolvējušaas Ņudžersijas latviešu 
pamatskolu un Garezera vasaras 
vidusskolu. Tagad, Imanta studē 
Pitsburgas universitātē, bet  Inta – 
McGill universitātē.  Diskutējot 
par trimdas nākotnes vīziju,  mēs 
centāmies izcelt piemērus no 
trim das sabiedrībā piedzīvotā, 
va sarās strādājot Latvijā un pieda
loties ALJA kongresos. Rakstā 
mēs pieskaramies jautājumiem, 
kas mums šķiet visaktuālākie.  
Mēs ierosinām Jums, lasītājiem, 
trimdas latviešiem, apspriest trim
das sabiedrības stāvokli un 
nākotnes vīziju.

Par ALJA. „Mēs varam būt 
lepni, ka ALJA vēl šodien var 
pulcināt tik daudz Amerikas 
latviešu jauniešus kongresos un 
citos pasākumos, un tas, ka tie visi 
atzīst savu kopīgo izcelsmi ir 
svarīga identitātes pazīme.

Tomēr mani traucē, ka ALJAs 
loma sabiedrībā pārsvarā ir 
pulcēšanās, kurai nav īpašas 

vērtības latviskajā audzināšanā. 
Katrs ņem no latvietības/latviešu 
sabiedrības to, kas viņam ir 
vajadzīgs, un grib smelt no 
sabiedrības tikai to, ko viņš vēlas 
un kas tiem liekas saistošs. Mēs 
esam  kā vietējie amerikāņi, kas 
sanākam kopā un tikai nedaudz 
pārspriežam jautājumus, kas skar  
latvietību un tās vietu mūsu dzīvēs. 
It kā jau dabiski būtu zaudēt mūsu 
minoritātes valodu un turpināt 
latvietību kā attālu identitātes 
punktu. Manuprāt, būtiski ir 
izprast, vai mūsu  mūsu paaudze 
(tā ir ALJA) asimilēsies vai paliks 
latvieši.“ Imanta

Par vēsturi. „Kāpēc mūsu pa 
audze sevišķi necenšas kon 
struktīvā veidā uzturēt latvietību? 
Domāju, ka mūsu paaudzes vis 
nopietnākā problēma ir stei dza 
mības sajūtas iztrūkšana, kas pas 
tāvēja, kamēr Padomju Savienība 
vēl bija okupējusi Latviju. Mūsu 
vecākiem un vecvecākiem bija 
mo  rālais pienākums uzturēt lat 
vietību, jo pastāvēja bailes, ka  
PSRS, pilnībā pārkrievojot Latviju, 
pilnīgi iznīcinās latviešu valodu 
un kultūru. Tagad trimdas gala 
mērķis ir realizēts – Latvija ir atkal 
brīva, un latviešu kultūra un valo
da ir uzplaukusi. Tagad, kad varam 
atļauties būt pasīvāki, mēs pārāk 
maz diskutējam par to, kas notiek 
mūsdienu Latvijā.  Mēs vairs  
nedomājam tik izteikti ne par 
latvietību, ne par Latviju.“ Inta

Par nostalģiju.  „Gribot vai ne, 
mēs, bēgļu mazbērni, dzīvojam 

trimdā izveidotā sapņa pār  pa 
likumos. Latvija mums ir tāda 
pus  idealizēta, svēta  zeme.  Šie 
sapņi ir dziļi iespiedušies mūsos, 
jo no bērnības mēs dzirdējām 
mūsu vecvecāku stāstus, mēs bi 
jām spiesti mācīties latviešu skolās 
par  tālo zemi Latviju. Tātad ir 
grūti uzsākt sarunas par tagadējo 
Latviju, jo mēs, domājot par Lat 
viju, redzam to pirmskara laika 
krā  sās,  un reti mācāmies par to, 
kāda tā ir tagad.  Turklāt mums 
nav īpašas vajadzības pārrunāt 
Latvijas stāvokli, mums pašiem ir 
savas problēmas, ekonomiskā krī
 ze ir  skārusi mūs, un mūsu pa  au 
dze reti iesaistās politikā.“ Imanta

„Kad šovasar strādāju Latvijā, 
sadraudzējos ar dažiem Latvijas 
jauniešiem. Kad sākām runāt par 
Latvijas tagadējo stāvokli un to, 
cik daudz Latvija ir  panākusi pēc 
PSRS sabrukuma, draugi man 
izteica šādu domu:  jā, mēs tagad 
esam brīvi, bet ko gan mēs esam 
sasnieguši ar mūsu brīvību? Eko 
nomika ir sliktā stāvoklī, politiķi 
tikai strīdas un bieži liekas, ka 
daudz neko nedara Latvijas labā, 
cilvēki ir ciniski utt. Tas man 
tiešām trāpīja sirdī. Šie uzskati 
nesakrita ar tiem, kādus biju 
mācījusies trimdas skolās. Ja gri
bam mūsu trimdas sabiedrībai 
izveidot jaunus, reālus mērķus, 
mēs nedrīkstam uzturēt nepatie
sus šīm mērķa pamatus? Mēs vairs 
nevaram darīt visu tieši tā, kā to 
darīja mūsu vecāki un vecvecāki. 
Mums ir jāķeras pie trimdas 

sabiedrības moder  nizēšanas, 
pirms varam noteikt sabiedrības 
nākotnes mērķus.“ Inta

Par trimdas nākotnes vīziju. 
„Mana trimdas nākotnes vīzija 
vispirms ir  solījums pašai sev 
uzturēt latvietību un tās latviskās 
vērtības, kas man ir nozīmīgas.  
Bet es arī aptveru to, ka nevaru 
citiem uzspiest savu latvietību, 
kādu es to saredzu, jo katram ir 
jāatrod latvietību savā dzīves laikā, 
savā veidā.  Es tik ceru, ka citiem 

tas nebūs pa vēlu.“ Imanta
„Vislielākā frustrācijas sajūta 

pārņem, domājot par trimdas 
nākotnes vīziju, jo nav pareizas 
atbildes, kā izvirzīt trimdas 
nākotnes mērķus. Tas, ka mūsu 
paaudze tagad ir noteicošā par 
trimdas nākotni, nedaudz biedē. 
Jāsaprot,  ka tas mums jādara, un 
tas, ko izdarīsism, tas arī noteiks 
šo nākotni. Mums ir dota šī ie spē
 ja, un mēs nedrīkstam atļauties ar 
to apieties nenopietni.“ Inta  
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2009. gada 8. oktobra ēdamzāles 
plānošanas komiteja pulcējās 
Jonkeros, lai iepazītos ar ēdam 
zāles arhitektu Fricu Morisu 
(Fritz Morris) no Norwalk, CT, 
ko Būvēšanas komiteja bija nesen 
izraudzījusi pēc vairāku propo 
zīciju novērtēšanas. Fricam Mo 
risam galvenā nodarbošanās ir 
skolu un lielāku publisko telpu 
plānošana, par arhitekta  augsto 
darba kvalitāti un labo sadarbību 
no profesionālās pieredzes sadar
bojotos citos būvprojektos zin 
galvot Alberts Ziediņš.

Sarunas 8. oktobra vakarā iesā
 kām ar Frica Morisa prezentāciju, 
kurā apskatījām viņa uzmetu
mus, kas balstījās uz pavasarī 
izveidotā varianta “Con  cept 5” 
plāna, ko iesniedza pilnsapulcei 
gada sākumā un kurā ietilpinātas 
komitejas un publikas uzstādītās 
prasības attiecībā uz novietoju
mu, telpu platību un funkcionālām 

Jaunas ēdamzāles projekts Katskiļos
vajadzībām. Apskatījām un 
pārrunājām jaunās zāles novieto
jumu, kā arī papildus vietu, ko 
ēka aizņems uz meža pusi. Celtnes 
fasādei Moriss rādīja dažus vari
antus, kuros iespaidojies no lat 
viešu lauku sētas ēkām, kuras 
iepazinis internetā. Morisa pir
mais uzmetums ir par apmēram 
500 kvadrātpēdām lielāks nekā 
komitejas zīmētais “Concept 5”. 
Ņemot vērā celtniecības izdevu
mu izmaksas, kas rēķināmas 
aptuveni $100 par kvadrātpēdu, 
kā arī ievērojamo papildus iz 
maksu štata noteiktai auto 
mātiskās smidzināšanas iekārtas 
iebūvēšanai, klātesošie piekrita, 
ka jāsamazina plāns, lai izdevumi 
iekļautos paredzēto līdzekļu vāk 
šanas mērķu apmēros. A. Ziediņš 
tad lūdza visiem klātesošiem 
izteikties par īpašām vēlmēm vai 
iebildumiem. Izskanēja vairākas 
idejas, kā pielāgot plānu, dažas ar 

nolūku uzlabot satiksmes plūsmi 
un veicināt dažādu vecuma grupu 
vienlaicīgu uzņemšanu, dažas ar 
nolūku apmierināt visas pie 
prasītās vajadzības, bet mazināt 
izdevumus: piemēram, nebūvēt 
ēkai pagrabu; samazināt korido
rus un “tukšu” vietu; samazināt 
skapju telpu koridoros un izvietot 
skapjus zem palodzēm ēdamzālē. 
Moriss pats ieteica, ka izdevumus 
varētu ierobežot, samazinot gu 
ļamtelpu vietu augštāvā un iz 
veidojot personālam vienu visiem 
lietojamu vannas istabu, nevis 
atsevišķas sieviešu un vīriešu 
labierīcības. Viņš arī novēroja, ka 
ar profesionāla virtuves plānotāja 
ieskatiem, dārgo virtuves telpas 
platību droši vien spēs samazināt. 
Moriss piekrita domai, ka vajag 
tomēr paplašināt zīmēto verandu 
platību, jo tās īpaši nesadārdzina 
ēku, bet ikdienā veido nomet
niekiem un viesiem papildus vie

 tu, kur meklēt patvērumu lietainā 
vai karstā laikā. Moriss arī izteica  
atzinību domai, ka varētu 
samazināt ēdamzāles telpu, bet 
toties padarīt iekšpusi savienoja
mu ar ārpuses verandām, lai va 
rētu uzņemt un pabarot visus 
viesus vienlaicīgi ar nometnie
kiem. Izskanēja ieskats, ka jāat
ceras, ka virtuves uzlabošana bija 
no  metnes piecdesmitās jubilejas 
akcijas izziņotais mērķis,un tādēļ 
jāskatās, lai pieturamies šo punk
tu izpildīt pilnībā.

Moriss ieteikumus uzklausīja 
un teicās ietilpināt noslīpētā plā 
nā, kuru pasniegs nākošajā sēdē 
dažu nedēļu laikā. A. Ziediņš uz 
svēra, ka ir nozīmīgi uzturēt raitu 
darba tempu, jo apstiprinātais 
plāns būvkomitejai, cerams,  jau 
šogad jānodod Town of Hunter 
Planning Board, kuriem plāns 
jāapstiprina. Taču Planning Board 
lēni rīkojas, un negribam, ka viņu 

neizdarība kavētu būv  darbu 
iesākšanu 2010. gada no  met 
ņošanas vasaras beigās. Parelēli 
komitejas darbībai no  metnē koki 
aiz ēdamzāles ir izzāģēti, lai varētu 
veikt visas vajadzīgās apskates. 

Edamzāles līdzekļu vākšanas 
grupa, ko vada Michael Israels un 
Ivars Bērziņš, strādā pie vairāku 
ziedojumu vākšanas paveidiem, 
un dos atskaiti par padarīto at 
seviškā ziņojumā. Ēdamzāles būv
 komitejas locekļi ir Alberts Zie 
diņš, priekšnieks, Ivars Bērziņš, 
Aleks Israels, Michael Israels, Er 
vīns Kurēns, Miķelis Rīsbergs un 
Mārtiņš Zālīte. Līdzekļu vākšanas 
administrators ir Michael Israels. 
Ja kādam ir jautājumi, komenti vai 
gatavība ziedot savu palīdzību, 
lūdzu sazinieties vai nu ar Albertu 
Ziediņu (203) 9106199 alzied
ins@yahoo.com, vai ar Michael 
Israels (212) 5798400 michaelis
raels@att.net.

Anita Bataraga

On October 8th in Yonkers, 
members of the “Edamzale” 
Building Committee and Steering 
Committee met with Fritz Mor
ris, the architect recently selected 
by the Building Committee after 
receiving several proposals to 
proceed with the formal plans 
for realizing the ideas set forth in 
“Concept 5” of the new Edamzale.  
Fritz Morris, who specializes in 
school and public building plan
ning, came highly recommended 
by Alberts Ziedins, who has 
worked with Mr. Morris on pre
vious construction projects.

Mr. Morris presented a series 
of sketches that he had rendered 
based on the requirements pre
sented to him by the building 
committee, and then asked for 
discussion and feedback. In 

summary, his edamzale is placed 
on the site of the existing build
ing, and extends back into the 
woods, but it exceeds the foot
print of “Concept 5”, which was 
drawn up by the steering and 
building committees, by approx
imately 500 square feet. Given 
that construction costs are esti
mated to come to $100 per 
square foot, and building code 
requires installment of a sprin
kler system, which adds unan
ticipated and substantial expen
ses, the committee agreed that 
the size of the building be scaled 
back where possible to achieve 
cost savings. Use of space was 
also discussed, and several issues 
that figured most prominently 
in the ensuing discussion includ
ed compacting sleeping space 

on the second floor – an issue he 
had also addressed by creating a 
unisex bathroom instead of se 
pa rate ladies’ and men’s bath
rooms; involving a kitchen plan
ner in better utilizing allocated 
kitchen space; decreasing hall
way space, and possibly decreas
ing the size of the dining rooms, 
but increasing the dining room’s 
access to the verandas, so that 
during weekends and other 
times of peakloading, campers 
as well as guests can be served 
within the same mealtime. Also 
discussed was the need for 
increasing the size of the wrap
around verandas, because they 
provide additional space for 
multipurpose use at a small 
incremental cost. Given that our 
goal is to break ground on the 

new building at the end of the 
2010 summer season, Alberts 
Ziedins stressed that it would be 
in our best interests to submit 
our final plans to the Hunter 
Planning Board without delay, 
because typically they are very 
slow in granting approval. The 
point was emphasized that we 
have to remember that the origi
nal goal of the 50th anniversary 
fundraiser was to renew the 
kitchen and the kitchen workers’ 
quarters and, therefore, this is a 
priority that must be met. 

The points discussed will be 
incorporated in the revised plans 
Fritz Morris presents to the 
building and steering commit
tees within the next few weeks. 
In the meantime, soil tests are 
being conducted on the building 

site, and trees have already been 
cut away for improved access to 
the area.

Ivars Berzins and Michael 
Israels from the Fundraising 
Committee will be presenting a 
separate overview on proposed 
plans for fundraising activities. 
The members of the Building 
Committee are Alberts Ziedins, 
Chair, Ivars Berzins, Aleks Israels, 
Michael Israels, Ervins Kurens, 
Mikelis Risbergs and Martin 
Zalite. Fundraising Adminis 
trator is Michael Israels.  Anyone 
with questions, comments, or 
willingness to volunteer assistan
ce is welcome to contact either 
Alberts Ziedins (203) 9106199 
alziedins@yahoo.com or Michael 
Israels (212) 5798400 michaeli
sraels@att.net.


