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Pasaulē vairāk nekā 700 miljo-
ni cilvēku uzskata, ka zāle ir 
zaļāka otrpus žogam, un vēlas 
pārcelties uz pastāvīgu dzīvi citā 
valstī. Mūs tas var maz interesēt, 
jo Latvija nav nākamo emigran -
tu galamērķis. Šajā pirmssvētku 
laikā mūs daudz vairāk nomāc 
fakts, ka aizvien vairāk latviešu 
pamet savu zemi, par dzīves vietu 
izvēloties svešumu, kur var atrast 
darbu, kur par padarīto maksā 
vairāk un dzīve iekārtota ērtāka. 
Šomēnes veiktie pētījumu aģen-
tūras TNS Latvia dati liecina, ka 
ikkatrs piektais jeb 19% Latvijas 
iedzīvotāju tuvākā gada laikā 
plā no pārcelties uz dzīvi citā 
zemē. Varētu teikt, ka tas ir 
daudz, taču nedrīkst aizmirst,        
ka 81%, vismaz pēc šīs aptaujas 
datiem neplāno pārcelties uz dzī-
vi svešumā. Kopš Īriju skārusi 
ekonomiskā krīze, mainās arī 

Par mums un tiem, kas 
aizbraukuši

pārcelšanās valstis. 27% aptaujāto 
par savu galamērķi minējušas 
Norvēģiju un Zviedriju, 26% 
Angliju, bet 12% Vāciju, kas pa -
vasarī atvērs darba tirgu arī Lat-
vijas pilsoņiem. Interesanti, ka 
gandrīz pusei (47%) no tiem, ku -
ri plāno tuvākā gada laikā pār-
celties uz dzīvi ārpus Latvijas, 
nav konkrēta viedokļa, uz kurie-
ni pārcelties. 

Skaitļi, kas raksturo vispārējo 
iedzīvotāju skaita tendenci Lat vi-
jā, mūsu nācijas izdzīvošanai ir 
draudīgi. Latvijas iedzīvotāju 
skaits ar katru gadu samazinās, 
vidēji mēnesī par 1000 cilvē -
kiem. 2009. gada oktobrī Latvijā 
bija reģistrēti 2,253 miljoni, 
savukārt šī gada jūlija sākumā 
Latvijā bija reģistrēti 2,238 mil-
joni, par 10,5 tūkstošiem mazāk 
nekā gada sākumā. Sakarā ar 
zemo dzimstību un augsto mirs-
tību Latvija katru gadu zaudē 
tūkstošiem cilvēku, bet oficiāli 
uz ārvalstīm šogad emigrējuši 
7714 Latvijas iedzīvotāju. Cik 
patiesībā Latviju pamet, nav 
iespējams noskaidrot. Lielbri tā-
nijā mītot ap 40 000 Latvijas pa  t-
stāvīgo iedzīvotāju, bet cik dau-
dzi Īrijā, Vācijā, Skandināvijas 
valstīs, ASV un Kanādā? Vairums 
no tiem, kas dodas strādāt uz 
ārze  mēm, vietējām varas iestā-
dēm par to neziņo, viņiem paliek 

Latvijas pieraksts, par to labākā 
gadījumā uzzina skolas, kurās 
mācās mājās atstātie bērni. Dau-
dzi, kas strādā Rietumei ropā, brīv-
laikā dodas uz Latviju, apciemo 
radus, apmeklē ārstus, kosmeto-
logus utt. No ekonomis kā vie -
dok ļa naudas summas, kas tiek 
sū  tītas uz Latviju ģimeņu, radu 
utt. atbalstam, ir visnotaļ nozīmī-
gas. Taču nereti rodas so  ciālas un 
psiholoģiskas problē mas ar bēr-
niem, kas atstāti vec vecāku vai 
ra    du gādībā, izjūk ģimenes. No 
aizbraukušo mu tēm izskan vie-
doklis, ka Latvi jas valdībai ir iz -
devīgi, ka latvieši strādā ārzemēs, 
it sevišķi, tā sau camās „pusģi -
menes”, jo viņi no  pelnīto naudiņu 
sūta saviem radiņiem, tie maksā 

kredītus, nodokļus, pērk produk-
tus, un valsts no tā visa iekasē savu 
no  doklīti. 

Portālā Baltic-Ireland.ie nesen 
varēja lasīt satraukumu par kā du 
laikraksta Diena abonēšanas rek-
lā  mas kampaņas plakātu, kas re -
dzams Rīgas sabiedriskā trans-
por ta pieturās. Uz tā attēlota ai  ta 
un zemāk lasāms teksts: „Aiz       -
brau  ca uz Īriju? Plantāciju vergi? 
Atpakaļ vairs nebrauks? Bet kur 
paliek viņu bērni? Mā jās, skolā, 
uz ielas? Pieliec punk tu neziņai, 
abonē laikrakstu Die na”. Zīmīgi, 
bet plašsaziņu lī  dzekļos vairākus 
gadus par ār  zemēs strādājoša-
jiem latviešiem nevarēja uzzināt 
neko vai labā kajā gadījumā kaut 
ko lasīt sadaļā „Kriminālā infor-

mācija”. Tajā pašā laikā ārzemēs 
šobrīd veidojas jauna latviešu sa -
biedrība, kas vēlas dzīvot rietum-
nieciski un autonomi no Latvi -
jas. Kā rāda statistika par pieda-
līšanos beidzamās Saeimas vēlē-
šanās, šī sabiedrība pilnībā atsa - 
kās no piedalīšanās Latvijas sa -
bied riski politiskajā dzīvē. Aiz-
braucēju viedokli visskaidrāk 
raks    turo kāds izceļotājs Īrijā tī -
mek lī: „Mēs pierādīsim, ka lat  -
vie ši var dzīvot bez padomju uz -
spiestajiem zīmogiem un zagša-
nas, un tāpēc mums Latvija nav 
vajadzīga!” Aprunājoties ar aiz -
brau    cējiem, visbiežāk gan var dzir  - 
dēt atbildi: „Vai es gribu uz Latviju? 
Ar sirdi, jā. Ekonomiski, nē.” 

Many young people of Latvian 
descent have grown up in homes 
whose walls were filled with 
original artworks created by 
Latvian artists who left their 
homeland as a result of World 
War II. Growing up in America 
as the daughter of one of these 
Latvian diaspora artists, Jānis 
Kalmīte, I often experienced the 
puzzlement of American friends 
over my father’s art. “Is that the 
rear view of a Corvette?, some 
would ask about one of my 
father’s iconic rija paintings.  No, 
I would try to explain, that is a 
painting depicting a traditional 
Latvian farm building called a 
rija, and my father uses it as a 
symbol of his lost homeland.  
This anecdote reveals a well-
known fact – that the value of 
any work of art is determined by 
its cultural context, a context 
that is created by consensus 
within the larger community, not 
by any individual and not to be 

NOT A cORVETTE
found as an intrinsic attribute of 
any particular work of art.  

Throughout the post-war years 
in which Latvian immigrants 
struggled to establish new lives 
outside of their homeland, the 
wider exile community support-
ed artists and provided a cultural 
context for their work. But with 
time, as many people of Latvian 
descent become more distanced 
from the cultural context of their 
parents and grandparents, the 
future of many Latvian art works 
grows  increasingly uncertain. 

Today, a nonprofit organiza-
tion, the Global Society for 
Latvian Art (Pasaules latviešu 
mākslas savienība, or PLMS), is 
working to establish a special 
center in Cēsis, Latvia, that will 
be home to Latvian art from 
around the world.  PLMS has 
already organized two traveling 
exhibitions: the first continues to 
travel to regional museums 
throughout Latvia and repre-

sents contemporary art work of 
100 Latvian artists from the 
United States, Canada, Australia 
and Europe; while the second is 
a historic look back at works cre-
ated by refugee Latvian artists 
living in displaced persons’ 
camps after World War II. This 
exhibit opened last summer in 

Garezers. It has already traveled 
to Minneapolis and Cleveland 
and will be seen at a number of 
venues on the East Coast, begin-
ning at Philadelphia in January 
2011. 

Since the re-establishment of 
Latvian independence two 
decades ago, cultural interaction 

among people in Latvia and those 
outside the country has dramati-
cally increased.  Nevertheless, the 
history of Latvian post World 
War II diaspora art is little known 
or understood in Latvia itself. A 
Center for Latvian art from 
around the world would provide 
many opportunities for this 
important period in the history 
of Latvian art to be appreciated 
and preserved for future genera-
tions. 

I would like to invite anyone 
who is interested in Latvian art to 
be a part of the important work 
of preserving Latvia’s cultural 
heritage. Before you throw that 
“rear view of a Corvette” into the 
trash, or try to sell it on E-Bay for 
a few dollars, please contact our 
organization. We would be happy 
to answer any questions you 
might have about Latvian art 
works. We also are happy to 
accept donations to our cam-
paign to establish the center at 
Cēsis. Our website is (www.latvi-
anart.org).  

Lelde Kalmīte

Jānis Kalmīte, Rija

(Turpinājums 2. lpp.)
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Aptaujājot divu Zemgales sko-
lu skolēnus, atklājās šāda situā-
cija. 22% Misas vidusskolēnu       
un 40% Vecumnieku vidussko-
lēnu plāno pārcelties uz pastā  -
vīgu dzīvi ārpus Latvijas. Anke  -
tās nosaukti visdažādākie emi-
grācijas iemesli – gan ļoti pragma-
tiski – ārzemēs sagaida la  bā kas 
darba iespējas un lielākas algas, 
Latvijā ir pārāk lieli no dokļi un 
bezdarbs, gan arī emo cionāli ap -
svērumi: „Latvijā ir gar  laicīgi, 
gri  bu padzīvot Ņujor kā”. 

Jaunieši, kuri ir pārliecināti,   
ka tuvākajos piecos gados paliks 
uz dzīvi Latvijā, savu viedokli  
pa  matoja: esmu patriots un ne -
vēlos Latviju pamest, man patīk 
mana valsts un ierastā vide, es 
nespētu dzīvot bez ģimenes un 
drau giem, es labāk maksāju no -
dok ļus savai valstij, es vēlos 
izglītību iegūt Latvijā, tā ir iz -
glītība dzim tajā valodā, tā dod 
lielāku dzi ļumu un izpratni,          
es vēlos palikt, jo te ir ierasta 
vide, kultūra, tradī cijas, mēs, 
meitenes gribam vei dot savas 
ģimenes Latvijā, es  ticu, ka       
spēšu atrast darbu arī Latvijā, 
man ir bažas par to, vai ārzemēs 
varēšu iemācīties va  lodu vaja-
dzīgajā līmenī u.c. 

Lai aizbraucējus aicinātu at -

griezties, nepieciešams izanali -
zēt emigrācijas iemeslus. Diem-
žēl tam Latvijā šobrīd pievērsta 
ma  za uzmanība. Cik zināms,      
lē  mu mu braukt strādāt uz ārze-
mēm cilvēki nepieņem pēkšņi. 
Viens no galvenajiem emigrā-
cijas ie  mes  liem neapšaubāmi ir 
zemā samaksa par darbu Latvijā. 
Taču zemie ienākumi nav vie-
nīgais iemesls, bieži vien tas ir 
ap  stākļu kopums – darba devēju 
attieks me pret darbiniekiem, 
sarežģī jumi profesionālajā dzī - 
vē, slikti darba apstākļi, izaug  - 
s mes iespēju trūkums, valsts un 
pašvaldību at    tieksme, kā arī tas, 
ka daudzi nespēj nomaksāt ik -
mēneša kre dītmaksājumus. Bū -
tisks emig rācijas iemesls ir Lat-
vijas valsts attīstības vīzijas trū-
kums, līdz ar to iedzīvotājiem 
trūkst pārlie cī bas, ka dzīves lī -
menis uzlabosies, grūti ir plānot 
savu dzīvi Pro tams, ka stimulu 
ekonomiskai emigrācijai deva 
Latvijas pievie nošanās Eiropas 
Savienībai. Dzī ves līmeņa atšķi-
rības starp Lat viju un Rietum-
eiropu kļuva re  dzamas kā uz  
delnas, bet robežu atvēršana at -
viegloja izšķirties par emigrē-
šanas soli. Imi  grā   cija uz Latviju 
pēdējo divu gadu laikā ir sa -
mazinājusies. 2009. gadā tie bija 

tikai 2688 cilvēki, salīdzinot ar 
3465 ārzemniekiem 2008. gadā. 
Bet kas notiks, ja piepil dīsies 
ekonomistes Raitas Kar nītes 
prognoze, ka ekonomiskais uz -
plaukums nozīmēs, ka valstī         
ik gadu būs jāieved 5 – 15 tūks-
toši strādnieku? Vai varas gai-
teņos top jauns integrācijas po -
litikas plāns šādai attīstībai?        
Vai viss tiks atstāts pašplūsmā, 
pēc tam sūrojoties par ārzem-
nieku geto izveidi Rīgā, Liepājā, 
Ventspilī,  ar visām izrietošajām 
se  kām? Pro tams, uz ārvalstīm 
izbraukušo Lat  vijas Republikas 
iedzīvotāju skaits ir pietiekams, 
lai ekono mikas atplaukuma ga -
dījumā seg tu darbaspēka pie -
pra sījumu. Taču cik daudzi no 
ekonomis kajiem emigrantiem 
patiešām at   griezīsies? Aprēķini 
rāda, ka ceļu mājup meklē tikai 
nieka 2-3% no aizbraukušajiem.

Jūs teiksiet, ka Latvijā pašlaik 
lielākā problēma ir ekonomiskā 
krīze. Bet vai tās patiesie iemesli 
nav meklējami patriotisma,      
vals tiskuma izpratnes un soli-
dari tātes trūkumā? Reti no po -
litiķu mutes esam dzirdējuši sa -
kām: mūsu valsts intereses. Vis-
biežāk tās ir bijušas kādas par -
tijas vai frakcijas intereses. 
Savukārt pla šai Latvijas sabied-

rības daļai svarīga ir tikai 
materiālistisku mērķu sa  snieg-
šana. Personis -kais aprēķins vē -
rojams Latvijas politikā, ekono-
mikā, skolās un savstarpējās 
attiecībās. Tieši šis egoisms rada 
nespēju vienoties kopīgiem mēr-
ķiem un traucē Latvijas politis-
kajai attīstībai un sabiedrisko 
organizāciju dar bam. Tāpēc nav 
brīnums, ka Lat vijai šobrīd nav 
kopīgas vīzijas un latviešu tauta 
nespēj apzinā ties savas vērtības. 
Jāpiekrīt viedoklim, ka Latvija 
piedzīvo ne tikai ekonomisko, 
bet arī vērtī bu krīzi.

Mums, no kuriem liela daļa 
latviešu izglītību ieguva ārze -
mēs, kas darbojās trimdas sa -
biedris kajās organizācijās, var 
atšķir ties politiskie uzskati, at -
šķirīga ir mītņu zemes pieeja 
sociālajiem jautājumiem. Taču 
mūsu Lat vijas vīzija ir daudz 
skaidrāka, es teiktu – tā ir pirms-
kara ro  man  tiskās – latviskās Lat-
vijas sin  tēze ar Rietumu iz  pratni 
un modernu patriotismu. 

Latvijas sabiedrībā ir ieviesies 
izteiciens: „Es mīlu šo zemi, bet 
nemīlu šo valsti.” Vienīgi aiz-
mirsts tiek, ka diez vai šī zeme 
pastāvētu bez valsts un ka mēs 
esam šīs valsts un sabiedrības 
veidotāji. Diemžēl šodienas au -

dzināšanas un izglītības sistēma 
nacionālpatriotiskajā jomā   
nereti kopē „padomisko” pieeju 
un ārišķību: sak, karogs pa -     
celts, ķeksītis pievilkts, tāpēc 
jaunieši starp nacionālo un 
saim niecisko izvēlas saimnie-
cisko, un patriotisms viņos at  -
kā pjas materiālo, bieži vien arī 
izdzīvošanas problēmu priekšā. 

Kopš neatkarības atgūšanas 
gadiem diskutēts par Latvijas 
vēs tures mācīšanu skolās. Vēs-
ture veido šodienu un apziņu, 
kas mēs esam šodien. Lieki pie-
minēt gadiem ilgo nevēlēšanos, 
pat pašu vēstures skolotāju ne -
gatīvo nostāju pret Latvijas vēs-
tu res mācīšanu skolās. Šķiet, ka 
vienīgā Latvijas ideja kopš vals-
tiskuma atgūšanas bija nosar - 
gāt neatkarību, integrējoties Rie-
  tumu struktūrās. Tas nav pe   ļami, 
bet šī ideja vairākus ga  dus kā       
ir īstenota. Tieši tagad, kad Lat -
vija atrodas uz izdzī vo šanas 
sliekšņa, blakus ekonomisko 
jau     tājumu risināšanai, cilvēki 
gaida ne tikai budžeta, bet arī 
tautas un visas Latvi jas sabied-
rības konsolidēšanu. Katrs no 
mums taču vēlētos sa  redzēt sa -
vu, savu bērnu vietu un lo mu 
savā valstī –  nākotnes Latvijā!

Dainis mjartāns

Par mums un tiem, kas aizbraukuši

Vēl nav apritējušas simt dienas 
kopš jaunās Saeimas sasaukuma. 
Nav arī apstiprināts nākamā  
gada budžets, tomēr Jauno Laiks 
uz sarunu aicinājis deputāti Lo 
litu Čigāni (Vienotība).

Vienotībā ietilpstošajām par
tijām ir ļoti atšķirīgas domas 
gan par sociālajiem, gan eko
no  miskajiem jautājumiem. Vai 
varēs  panākt, ka tā būs vie nota 
partija?

Viedokļu atšķirības nevajag 
pār  spīlēt. Piemēram, Lielbritā-
nijā vecajās partijās ir dažādas 

Ticot attīstībai un Vienotībai
nometnes, arī Amerikā demo-
krātu un republikāņu partijās ir 
dažādas nometnes, tur vienmēr 
ir cilvēki, kas ir vairāk konserva-
tīvi un kas ir vairāk liberāli sa -
vas partijas ietvaros. Man liekas, 
ka viena no ļoti lielām problē-
mām Latvijā ir tā, ka cilvēki ne -
māk savstarpēji vienoties, ne  -
spēj respektēt to, ka cilvēkiem ir 
atšķirīgi viedokļi par kādiem 
konkrētiem jautājumiem, ka ne 
vienmēr var otru pārliecināt,    
bet var kopā strādāt. Vienotība ir 
kon krēts gadījums, kur viedokļi 
ir ļoti atšķirīgi, bet tās noteikti 
nav nepārvaramas pretrunas. 
Vie nošanās ir iespējama.

Kas ir tie spēki, kas virza uz 
apvienošanos un kas pašā Vie
notības iekšienē varētu būt 
vairāk konservatīvi? 

Ļoti konkrēts virzītājspēks ir 
no Vienotības Saeimā ievēlētie 
deputāti, jo mēs diendienā strā-
dājam kopā, un, strādājot kopā, 
šīs atšķirības izzūd. Neviens īpa -
ši vairs neskatās, kuru partiju 

katrs deputāts pārstāv. Vienotājs 
ir frakcijas un Saeimas darbs.  

Plašsaziņas līdzekļos ar lielu 
vērienu savulaik tika atainota 
Meierovica biedrība. Vai bied
rī bai šobrīd ir kāda loma?

Meierovica biedrība joprojām 
strādā, joprojām notiek dažādas 
sarunas, piemēram, par situāciju 
veselības aprūpē, par augstāko 
izglītību. Biedrība  joprojām ir 
vie  ta, kur gūt iedvesmu un arī 
skatījumu politiskajām norisēm 
Latvijā un nepieciešamību mai-
nīt, salikt akcentus uz galvenām 
problēmām. Meierovica biedrība 
ļoti aktīvi darbojas šajā jomā.

Meierovica biedrības vir  
zītāj spēks taču esat jūs paši, 
Saeimas deputāti no Vienotības. 
Kā tas tā sanāk – jūs esat gan 
Vienotībā, gan Meierovica bied
rībā, un tad jūs viens otru 
konsultējat?

Meierovica biedrībā ir arī  
daudz citu cilvēku, kas nav pie-
ņēmuši lēmumu darboties po -
litikā un startēt vēlēšanās. Pro-
tams, Meierovica biedrība ir sais-
tīta ar personām, kas ir ievēlētas 
Saeimā, bet tajā pašā laikā tā ir 
organizācija ar savu identitāti   
un dzīvi. Es domāju, ka tas ir       
ļoti apsveicami, ka ir šāda bied-
rība, un robežšķirtne starp bied-
rību un politisku partiju ir sa -
asināti uztverta un mākslīgi iezī-
mēta.  Tas ir normāli, ka Saeimā 
ievēlētam deputātam ir nepie-
ciešamas vairākas kopienas, kur 
cilvēks var diskutēt par problē-
mām, uzklausīt viedokļus. Un 
organizēt pilsonisko sabiedrību 
ar biedrības palīdzību ir fantas-
tisks veids, kā to darīt.

Vai tu piekrīti viedoklim, ka 

Latvijā viena no lielākajām 
problēmām ir tā, ka Saeimas 
vēlēšanas atkal ir pagājušas, no 
statot pretī „mēs” un „viņi” – 
latviešu vai nelatviešu parti   
jas. Vēlētājiem nav bijusi ie 
spē  ja vadīties pēc politiskās 
pārliecības. Vai tavā ieskatā tu 
vākajos 48 gados Latvijā tas 
mainīsies?

Es domāju, ka tam Latvijā ir 
būtiski jāmainās, ja mēs gribam 
panākt pozitīvu attīstību, jo šo -
brīd situācija (lai gan mēs par 
mata tiesu esam izglābušies no 
ekonomiskās katastrofas) jo  pro-
jām paliek ļoti sarežģīta. Maz - 
liet ilgākā termiņā skatoties, ir 
jāuzdod ļoti nopietns jautājums 

par to, kā mēs Latvijā 
visi kopā izdzīvosim, 
ņemot vērā slikto de -
mogrāfisko stāvokli, 
tautsaim nie cību, kas 
tā rezultātā vāji attīs-
tās. Jārūpējas par  cil-
vē  kiem, kas dzī vo zem 
nabadzības sliekšņa – 
šiem jautā ju miem      
nav nacionālās piede-
rības. Tie jārisina vi -
siem kopā. 

Bet līdz šim tas tā 
nav bijis, un nekas 
neliecina, ka nākotnē 
varētu mainīties... 

Tas ir atkarīgs no tā, 
ko izvirzām priekš plā-
nā un kam pievēršam 
uzmanību. Protams, 
ka pārspīlētā nacio nā-
lās piederības uzsvēr-
šana un akcentēšana 
un etniskais balso-
jums ir daļēji radies 
tāpēc, ka daudzi izjūt 

apdraudētību. Daļēji arī no tā,   
ka neviens politiskais spēks nav 
izteicis modernu, vispusīgu pie -
dāvājumu, kā mūsu valstij ir 
jāattīstās. Regulārā salīdzināšana 
ar Igauniju šobrīd ir kļuvusi par 
banalitāti, bet Igaunijas piemērā 
mēs redzam, ka pragmatiska po -
litika, kas vērsta uz valsts un sa -
biedrības kopuma attīstību, no -
zīmē, ka kopējais ienākums uz 
vienu iedzīvotāju ir par 20 % 
lielāks nekā Latvijā. Tā ir dra -
matiska atšķirība. 

Ir jāspēj pragmatiski skatīties 
uz valsts attīstību, nešķirojot pil-
soņus pēc nacionālās piederī -
bas. 

(Turpinājums 3. lpp.)

Lolita Čigāne
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Šogad 58. ALJAs kongress no -
tika Indianapolē. Jauniešu sa -
nāca kopā ne tikai, lai satiktu 
vecus draugus un iepazītos ar 
jauniem, bet arī lai klausītos 
lekcijas un uzzinātu vairāk par 
latviešiem Latvijā un Amerikā, 
kā arī gūtu atziņas, kā uzturēt 
latvietību. Viena no kongresa tē -
mām bija māksla. Ar to bija sais-
tītas vairākas lekcijas un citas 
aktivitātes, kur jaunieši varēja 
parādīt savus mākslas darbus un 
izpausties mākslinieciski. 

Dejošana ir viens mākslas vei-
diem, par ko daudzi aizmirst, 
kad domā par mākslu. Nav jau 
pasaulē tikai balets un tautas 
dejas. Andrejs Kancs no Indiana-
poles vadīja deju apmācības,    
kur dalībnieki varēja apgūt 
modernās dejas. Laura Reinika 
dziesma “Es skrienu,” ir kļuvusi 
populāra ne tikai starp latviešu 
jauniešiem, bet arī starp igau-
ņiem un lietuviešiem. Dziesmai 
“Es skrienu” ir arī video versija. 
Deja ir rādīta Bollywood stilā 
(piemēram, kā tas redzams filmā 
„Graustu miljonārs” - Slumdog 
Millionaire), kur cilvēki dejo 
rindā un seko Reinikam un      
viņa draudzenei. “Es skrienu” 
varētu salīdzināt ar deviņdes-
mitos gados populāro Los del 
Rios “Macarena” deju, vai Soulja 
Boy deju, “Superman,” tikai ar 
latviešu dejas iezīmēm.  Kon-
gresa laikā dziesma “Es skrienu” 
skanēja viesnīcas istabās, un,       
bez šaubām, jaunieši skrēja līdzi. 

Dejošanai nepieciešama mū -
ziku, un tās ALJAs kongresā 
nepietrūka! ALJAs stipendiāts 
Mārtiņš Daukšs no Klīvlandes 
lasīja lekciju par IX. Starptau tis-
kajiem latviešu jauno mūziku 
meistarkursiem. Mārtiņš ir brīv-
mākslinieks, klavieres spēlējis 
kopš septiņu gadu vecuma, viņš 
pastāstīja kas notika meistar kur-
sos un kā tie viņu ietekmējuši. 
Daukšs saticis daudzus mūzi -  
ķus un draugus, bez ALJAs at -
balsta, viņš to nebūtu piedzī -
vojis. Daukšs pastāstīja par no -
metnes vēsturi un rādija bildes 
no ceļojuma. Meistarkursu    

mākslinieki 58. ALJAs kongresāNiks Bārs

beigās Daukšam bija jakāpj uz 
skatuves un jāspēlē viens mūzi-
kas aranžējums. Daukšs iedves-
moti nospēlēja savu izvēlēto 
mūzikas gabalu, un es viņam 
ieteiktu rīkot koncertus visā 
pasaulē! (Ja ne visur, tad vismaz 
latviešu centros!) Turpinot par 
mūzikas tēmu,– sestdienas ballē 
Kristaps Pūtelis rādīja visiem 
savas DJ spējas, ar savām izrau-
dzītām dziesmām visus rosināja 
uz dejošanu. Viņš spēji  “maisīja” 
mūzikas stilus un žanrus. In -
dianapoles latviešu namā izklau-
sījās kā nakts klubā Vecrīgā! Jau-
nieši un vecāki izrādīja savas 
dejošanas spējas dažādos stilos, 
un jāsaka – svētdienas rītā visiem 
ķermeņi bija noguruši no 
veselīgās dejošanas.

Pēdējos gados ALJAs kongre-
sos jauniešiem ir paticis skatī -
ties Latvijas filmas, kā arī fil -  
mas, kas tapušas ASV. Šogad 
ALJA kongresā izrādīja režisora 
Edvīna Šnores dokumentālo fil-
mu „Padomju stāsts” (The Soviet 
Story), kas ieguva Mass Impact 
Award Bostonas filmu festivalā 
un ir izrādīta vairākos ASV 

televīzijas kanālos. ALJAs biedri 
Aleksis Dankers un Niks Bārs, 
abi no Losandželosas, rādija savu 
īsfilmu “Brīnumainā super ko-
losālā 2x2 īsfilma! Forši! Labais!” 
(Iepriekšējos gados, abi ir ra -
dījuši videofilmas Generation G 
un Spoken: The Latvian Living 
History Project). Viņi lekcijā 
stāstīja par 2x2 nometni, kas 
šogad no 26. līdz 31. decembrim 
notiks Malibu, Kalifornijā. Jo cī - 
gā un informatīvā isfilmā, viņi 
2x2 rīkotājam (un īsfilmas zvaig-
znei) Aivaram Osvaldam stāstīja 
savu ideju 2x2 sludinājumam, 
kurā Aivars vadītu vienu maģis-
ku tūri ap Malibu nometni. Šī 
īsfilma, un informācija par 2x2 
Malibu ir pieejama internetā 
www.2x2Malibu.org

58. ALJAs kongresā Indiana-
polē bija skaidrs, ka Amerikas 
latviešu kultūrā netrūkst māk- 
s linieku un ka māksliniekus var 
atrast mūsu pašu vidū. Māksla        
ir svarīgs veids, kā uzturēt lat-
vietību, un bija liels prieks re -
dzēt, kā jaunā paaudze izpaužas 
mākslā. Uz redzēšanos 59. ALJA 
kongresā Vašingtonas pilsētā!

Lekciju ALJA kongresā lasa mārtiņš Daukšs

Kongresa pilnsapulce…
... izsaka pateicību ALJAs 58. kongresa Rīcības komitejai par va -   

reni sarīkotu kongresu. (ALJA 2010. g. valde) 
... uzdod ALJAs valdei izveidot īpašas programmas ar mērķi iesais -     

tīt visjaunākos ALJAs biedrus. (Markus Apelis, Karīna Hāznere) 
... uzdod ALJAs valdei sākt ieskenēt vecos „Vēja Zvanu” izdevumus 

pdf formatā, lai informācijas nozare var tos pievienot  ALJAs 
arhīvā jaunajā mājas lapā. (Krista Kubuliņa, Ērika Flynn) 

... iesaka ALJAi sagatavot vēstures grāmatu, kurā apkopot informā-
ciju un fotouzņēmumus no ALJAs vēstures, lai to var ielikt        
ALJAs arhīvos. (Kārlis Memenis, Aleksandra Malinovska) 

... iesaka ALJAs valdei noturēt vismaz vienu valdes sēdi tanī pašā 
laikā/vietā kā ALAs valde, lai abas valdes varētu satikties. (Kaija 
Dankere, Alberts Ozols)

... iesaka ALJAs valdei turpināt sadarboties jaunatnes organizāciju 
vadītāju un sabiedrisko darbinieku projekta „Meistarklases” rī -
košanā un reklamēšanā. (Kaija Dankere, Alberts Ozols) 

... iesaka veicināt jauniešu sabiedrisko darbinieku iniciatīvas pro-
jektu Jaunāstrāva@LV, ja tas tiks pieņemts šī gada ALAs decembra 
sēdē. (Kaija Dankere, Alberts Ozols)

... iesaka ALJAs valdei izpētīt iespēju rīkot 59. ALJAs kongresu 
Vašingtonā D.C. (Inga Bebris, Karīna Hāznere) 

ALJA 58. kongresa pilnsapulcē 
pieņemtās rezolūcijas

2011. g. ALJAs valde

Priekšsēdis – Markus Apelis (no Klīvlandes)
Vicepriekšsēdis – Aleksandrs Daukšs (no Klīvlandes, tagad dzīvo 

Pitsburgā)
Sekretāre – Tija Ore (no Fildelfijas)
Kasieris – Kārlis Lenšs (no Čikāgas)
Kasiera palīgi – Aleks Hāgelis (no Vašingtonas, dzīvo Ņujorkā) un 

Aleksis Baltmanis (no Boulderas, Kolorādo) 
Biedru nozares vadītāji – Kārlis Memenis (no Kalamazū) un Lāra 

Amoliņa (no Bostonas)
Informācijas nozares vadītāji – Ērika Flynn (no Bostonas, dzīvo 

Klīvlandē) un Krista Kubuliņa (no Bostonas)
Kultūras nozares vadītāji - Aldis Rasums (no Ņudžersijas) un Niks 

Bārs (no Losandželosas)
Izglītības nozares vadītāja – Anna Jansone (no Ņudžersijas)
„ALJAs Ziņas” redakcija – Aleksandra Malinovska (no Ņujorkas) 

un Ērika Lagzdiņa (no Ņudžersijas)
„Vēja Zvani” redakcija – Kristīna Lagzdiņa (no Ņudžersijas) un 

Laila Gansert (no Filadelfijas)
Padomes locekļi – Māris Kalniņš (no Montreālas), Krišs Putniņš 

(no Čikāgas), Daina Tomsone (no Čikāgas), Krišs Petrovskis (no 
Mičigānas), un Dāvis Bolšteins (no Vašingtonas,dzīvo Mičigānā)

Revīzijas komiteja – Oskars Stucis (no Čikāgas), Alberts Ozols (no 
Vašingtonas) un Aleks Dankers (no Losandželosas)

Ir reāli izveidot politisku spēku, 
kas ir pāretnisks. Līdz nākama-
jām vēlēšanām tas varbūt neno-
tiks, taču tas ir ceļš, kas ejams. 
Es, strādājot Saeimā, redzu, ka       
ir ļoti labi, saprātīgi kolēģi ar 
sakarīgiem viedokļiem neatka-
rīgi no tā, kura etniskā grupa ir 
atbalstījusi viņa partiju. Domājot 
par milzīgajiem izaicinājumiem, 
kas mums priekšā, mēs nevaram 
„ieciklēties” šajā etniskajā dalīju-
mā.

Daudzi ārzemju latvieši ļoti 
cītīgi sekoja līdzi vēlēšanu li 
kuma reformai. cik tālu šobrīd 
tā tikusi? 

Noteikti ir jāturpina strādāt. 
Viens no variantiem – ir jāsa  - 
ma zina vēlēšanu apgabali, lai 
depu tāti ir tuvāk saviem vēlē-
tājiem, lai viņi konkrētāk va -  
rētu vei dot sava reģiona iden-
titāti. Ir skaidrs, -  lai arī iedzī-

votāju skaita ziņā ir maz, Lat -
vijas teritorija ir liela, un tie 
deputātu kandidāti, kas centās 
apbraukāt visus pa  gastus savā 
vēlēšanu apgabalā, saprata, ka 
tas ir faktiski nereāli, ja grib 
iedziļināties katra pagasta vai 
novada problēmās. 

Pirms nākamajām Saeimas 
vēlēšanām obligāti jādomā par 
vēlētāju reģistru, kur cilvēki re -
ģistrējas balsošanai. Tas kon - 
krē tāk uzrunās arī ārzemju 
vēlētā jus, jo līdz  šim  visi tautieši 
ār  ze  mēs balsoja par Rīgas sa -
rakstu, piešķirot vēl papildu   
varu šim sa  rakstam. Ja būs 
vēlētāju reģistrs, arī ārzemēs 
dzīvojošos varēs pievienot  kon-
krētam apgabalam.

Kāds ir Vienotības viedoklis 
par tautas vēlētu prezidentu?

Šobrīd viedoklis ir tāds, ka 
esošās prezidenta pilnvaras ir 

jāpaplašina. Jāmaina būtu tas,      
ka Saeima var lemt par esošā 
prezidenta atcelšanu ar vien -
kāršu balsu vairākums. Tas acīm-
redzami ir Satversmes regulē-
jums, kas nedod vajadzīgo brī-
vību prezidentam.

Tikai pāris simti latviešu,       
kas dzīvo Īrijā un Lielbritānijā 
piedalījās Saeimas vēlēšanās! 
Vai šī tautas daļa, kas tur dzīvo, 
jau ir Latvijai zudusi? 

Tie galvenokārt ir cilvēki, kas 
pametuši Latviju ekonomisku 
apsvērumu dēļ. Lai cik tas būtu 
skumji, ja cilvēks pamet savu 
dzimteni labākas dzīves meklē-
jumos, tad saikne ar dzimteni un 
interese par politiskajiem pro-
cesiem ir zema. 

Ļoti liela daļa studējošo jau
niešu, skolēnu neinteresējas  
par politiskajiem procesiem 
valstī. Vai tas ir vecāku iespai

dā, kam pašiem ir negatīva at 
tieksme un maza interese par 
politiku, varbūt vainīgi skolo
tāji, kas stundās neiekļauj tē 
mas par politikas aktuali tā
tēm... Kāds ir tavs viedoklis? 

Gados jauni cilvēki mazāk iz -
jūt atbildību un bieži vien bal -  
sot neaiziet triviālu iemeslu        
dēļ, piemēram, iepriekšējā naktī 
pārāk ilgi laiku pavadījuši nakts-
klubā. Latvijā jauni cilvēki ir           
ļoti skeptiski un arī ļoti nezinīgi 
par politiku. Skolotājiem nav 
iemaņu, kā ar bērniem runāt        
par politiku, turklāt tas ir sarež-
ģīti. Ja mēs savos jauniešos ne  au-
 dzināsim kritisku lojalitāti pret 
valsts pārvaldes formu, protams, 
tā viņiem neizveidosies.

Kāds ir tavs pašas skatījums 
uz nākamo gadu? Vai saredzi  
kādas pozitīvas tendences? 

Pozitīvā tendence, kas sāk 

parādīties, ir tā, ka arvien vairāk 
cilvēku saprot, ka viņu valsts            
un bērnu liktenis ir viņu pašu 
rokās, un ja viņi aktīvi neie-
saistīsies savas kopienas dzīvē, 
biedrībās, veidojot mazus uzņē-
mumus, tad nekas nemainīsies. 
Pozitīvā mobilizācija, kas iz -
paudās pirms vēlēšanām, lieci-
nāja, ka cilvēki ir sākuši kritiski 
izvērtēt procesus, kas notiek 
valstī. 

Ko tu pati vēlies izdarīt nā 
kamajā gadā? 

Gribu turpināt strādāt ar jau-
tājumiem par vēlēšanu sistē -     
mas mainīšanu, lai nodroši -      
nātu, ka ievēlētie pārstāvji pa -
tiešām ir tuvāki vēlētājiem. No -
teikti turpināšu strādāt ar jautā-
jumiem, kas saistīti ar pilsonis -
kās sabiedrības attīstību, arī ar 
jautājumiem par reģionu attīs-
tību. 

Ticot attīstībai un Vienotībai(Turpināts no 2. lpp.)
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Apkopojot nekustamā īpašu -
ma tirgus attīstību beidzamo 
mēnešu laikā, jāatzīst, ka nekas 
neliecina, ka tas atdzīvotos. Lai 
arī vairākas bankas paziņojušas, 
ka atsāk kreditēšanu, tas nav 
devis jaunus impulsus. Tajā pašā 
laikā banku rīcībā katru mēnesi 
nonāk daudzi īpašumi, kurus 
tiesu izpildītājiem nav bijis ie -
spējams pārdot izsolēs vai kurus 
kredītiestādes pašas no maksāt-
nespējīgajiem klientiem at  pir-
kušas. Oktobrī dzīvokļu cenas 
Rīgā palielinājās par 0,2%, bet 
gada laikā aptuveni par 5%. Sa -
līdzinot augstāko novēroto dzī-
vokļu cenu līmeni, kas tika sa -
sniegts 2007. gada maijā, ar cenu 
līmeni šī gada oktobrī, cenas par 
dzīvokļiem Rīgā samazinājušās 
par 60,9%, liecina Ober-Haus 
dzī vokļu cenu aprēķins.

Visskaidrāk dzīvokļu cenas      
var aprēķināt Rīgā padomju lai -
ka, jeb tā saucamajās sērijveida 
mājās. 

Novembrī vidējās neremon-
tētu dzīvokļu cenas šādās Rīgas 
mājās bija 563 eiro, aptuveni 394 
lati par kvadrātmetru. Lē  tākie 
bija četru istabu dzīvokļi, ku-
riem vidējā cena, tāpat kā okto- 
brī, bija aptuveni 358 lati par 
kvadrātmetru. Vienistabas dzī-
vokļu cena savukārt 441 lats par 
kvadrātmetru. Visdārgākais ra -
jons ārpus centra joprojām ir 
Teika. Bet viszemākās cenas ir 
Bolderājā. Slikts dzīvokļa stā vok-
lis - ja pēdējo desmit gadu laikā 
nav veikts remonts - kvadrātmet-
ra cenu automātiski pazemina 
par 21 līdz 35 latiem. Taču pir-
cējus šādi piedāvājumi parasti 
interesē maz - labs kapitālais re -
monts ar grīdas nomainīšanu, 
sie nu un griestu izlīdzināšanu   
un jaunu logu un durvju ielikša-
nu izmaksās ievērojami dārgāk.

Pavisam cita aina parādās Rī -
gas centrā, kur, lai gan mazāk 

Nekustamā īpašuma tirgus pagaidām nekust

nekā pirms dažiem gadiem, to -
mēr darījumi notiek un cenas ir 
relatīvi augstas. Kā norāda nekus-
tamo īpašumu uzņēmums Ober 
Haus, 60 – 70% no kopējā pircēju 
skaita klusajā centrā un Vecrīgā 
nav Latvijas pilsoņi, tie ir galve-
nokārt no bijušās PSRS. Šie        
klienti interesējas par ļoti kva li-
tatīvu dzīvokļu piedāvājumiem. 
Pieprasītākie dzīvokļi Vecrīgā   
un klusajā centrā ir remontēti, 
renovētās mājās, ar platību no 
100 – 150 kvadrātmetriem. Cent-
rā un Vecrīgā cenas saglabājas 
iepriekšējā līmeni - centra peri-
fērijā 560 - 770 lati par kvadrāt-
metru, savukārt Vecrīgā no 1050 
latiem par neremontētiem dzī-
vok ļiem nerenovētās mājās. Pie-
mēra pēc ņemsim Zaubes ielas 
rajonu , kur pārdošanā ir sau-
lains un plašs 100 kvadrāt metru 
liels 4-istabu dzīvoklis otrajā 

stāvā. Tajā veicams kos mētiskais 
remonts. Mājā ir sa  kopta un 
slēdzama trepju tel pa. Cena ir   
73 794 Ls. Savukārt Āgens  kalnā 
identisks dzīvoklis pirmskara 
mājā nopērkams jau par 33 000 Ls. 
Samērā liels pie prasījums tirgū   
ir 50 lieli, divu istabu dzī vokļi, 
pirmskara laika mājā ar vidēju 
remonta kvalitāti un ne -
pieciešamību pēc kosmētiskā 
remonta, cenā no 30 000 - 70 000 
eiro.

Privātmāju jomā pircēji vaicā 
pēc mājām, kam cena nepār-
sniegtu 100 000 eiro, kuras būtu 
salīdzinoši nelielas – 130 – 200 m2  

platībā un ar 3 – 5 istabām Rīgā 
vai Rīgas tuvumā. Savukārt īpaš-
nieki prasa augstāku cenu, kas 
neatbilst pašreizējai iedzīvotāju 
maksātspējai. 

Pastāv interese par privātas 
apbūves zemes gabaliem 1200 – 

2000 m2 platībā, ūdens tuvu -  
mā, un kam būtu pievadītas ko -
munikācijām. Tirgū pieeja mās 
cenas ir augstākas par pir cēju 
iespējām, bet īpašnieki cenas 
nolaist nevēlas. Kopš 2007.gada 
komerciālās apbūves ze mes vi -
dējās cenas Rīgā un tās apkārt - 
nē samazinājušās par 70–80%. 
Rīgā potenciālos ko  mer  ciālās 
apbūves zemes pircē jus galve no-
kārt interesē zemes gabali pie 
galvenajām trans porta maģis trā-
lēm, piemēram, Kārļa Ulmaņa 
gatves. Šādu in  teresentu gan nav 
daudz. 

Īres tirgus Rīgā ir visnotaļ 
aktīvs. Līdzīgi kā septembrī, arī 
oktobrī pieaudzis pieprasījums 
pēc lieliem dzīvokļiem platībā   
no 130 līdz 250 kvadrātmet -      
riem Rīgas centrā un īpaši klu-
sajā centrā. Nemainīgs un sta -
bils pieprasījums saglabājas pēc 

mēbelētiem divu istabu dzī vok-
ļiem centrā. Ārvalstu īrnieku 
vidū dominē pārstāvji no Lie-
tuvas, Vācijas, Zviedrijas, Norvē-
ģijas, Somijas un Lielbritānijas. 
Šie klienti parasti interesējas      
par dzīvokļiem, kuru īres maksa 
ir no 350 latiem mēnesī.

Kopsavilkumā jāpiezīmē, ka 
nākamgad paaugstināsies ko  mu-
nālie izdevumi, kas savukārt 
nozīmē, ka mazāku daļu no sa -
viem ie  nākumiem cilvēki varēs 
atļau ties īrei vai mājokļa iegā - 
dei. Joprojām turpinās iedzīvo-
tāju emigrācija uz Rietumeiropu. 
Tā nekustamā īpašuma tirgus 
tendenci uz augšu neveicinās. 
Kaut arī nekustamo īpašumu 
iegādes jomā ir stagnācija, pie-
augušas būvniecības izmaksas. 
Salīdzi nā jumā ar septembri, ok -
tobrī iz  maksas palielinājās vidēji 
par 0,4%, savukārt gada laikā tās 
pieaugušas par 1,4%, liecina 
Centrālās Statistikas pārvaldes 
dati.

Salīdzinot ar septembri, okto -
brī būvniecības izmaksas Lat -
vijā palielinājušās vidēji par   
0,4%. Strādnieku darba sa - 
maksa pieaugusi par 1,4%, bet 
izmaksas mašīnu un mehānis -
mu uzturēšanai - par 0,6%. Vien-
laikus būvmateriālu cenas sa  ma-
zinājušās par 0,2%. 

Vislielākā ietekme uz būv nie-
cības izmaksu kopējo līmeni bija 
izmaksu pieaugumam rūpnie-
cības, lauksaimniecības un tir dz-
niecības ēku rekonstrukcijā un 
celtniecībā, kā arī pazemes 
cauruļvadu būvē.

Gada laikā būvniecības izmak-
su kopējo kāpumu visvairāk 
veicinājis  izmaksu pieaugums 
transporta objektu būvē, kā arī 
rūpniecības, lauksaimniecības 
un tirdzniecības ēku rekons-
trukcijā un celtniecībā. 

 
Dainis mjartāns

Tā Armīna Rūša stipendiju pa -
sniegšanas svinīgā sarīkojumā stu -
dentu korporācijas Lettonia Filis-
tru palīdzības biedrības na mā klāt-
esošos uzrunāja Latvijas Uni ver si-
tātes mecenāts, latvietis no  ASV 
Ro  berts Rūsis. Palīdzēt savai tēv-
zemei – to Roberts Rūsis izjutis         
par savu dzīves aicinājumu un      
nav varējis, kā pats saka, „sē  dēt 
mierā”. 

Armīna Rūša stipendiju fonda 
stipendijas veltītas Dr. Armīna Rū -
ša, kas bija izcils advokāts un mā -
cībspēks kā pirmskaŗa Latvi jas 
Republikā, tā arī ārzemēs, un viņa 
dēla Armīna I. Rūša piemi ņai. Sti-
pendija ir nodibināta ar mērķi stu-
diju laikā atbalstīt spē jīgus un 
centīgus Latvijas studentus un 
popularizēt studentu un studenšu 
korporāciju akadēmis ko vieno tī bu. 

Stipendiju sava tēva un brāļa gai-
šai piemiņai izveidojis Roberts 
Rūsis. Viņš pieņēma LU fonda      
pie   dāvājumu stipendiju piešķir-
šanu kārtot ar fonda starpniecību. 

„Vēlos palīdzēt Latvijai...”
Piešķirtas Armīna Rūša stipendijas Latvijas studentiem

Fonda darbinieki sagatavo stipen-
diju nolikumu un veic adminis-
tratīvo darbu, apkopojot pieteiku-
mus un sagatavojot tos komisijas 
darbam, lai izvēlētos labākos no 
labākajiem. Roberta Rūša ieskatā 
„tagad ir īstais laiks atbalstīt iz  glī-
tību universitātes līmenī, lai Lat -
vija varētu sekmīgi sacensties ar 
pā  rējām Eiropas Savienības vals-
tīm”.

„Še, kur līgo priežu meži...”
Svinīgajā stipendiju pasnieg ša-

nas ceremonijā gaišu, pacilātu 
noskaņu jau sākumā radīja pro-
grammas pieteicēji - Linda Vec-
gaile un Andrejs Jeršovs. Linda 
stāstīja, ka sarīkojumam „vaja dzī-
gos” apsveikuma vārdus mēģi nā-
jusi meklēt grāmatās un gudru vīru 
izteicienos. Taču vēlāk abi jaunieši 
nolēmuši teikt savas do  mas saviem 
vārdiem. Un tas vi  ņiem lieliski 
izdevās!

Dvēseliska stīga sarīkojuma da -
lībnieku dalībnieku sirdīs  ieska-
nējās, kad mūziķu duets – dzie-
dātājs  fil! Edgars Hercenbergs no 
k! Fraternitas Livonica ģitarista Pē -
tera Ločmeļa pavadījumā ļieliski 
nodziedāja tautā populāro dzies-
mu „Še, kur līgo priežu meži...” 

(Turpinājums 5. lpp.)
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