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Mjartāns

Pēc garās un nogurdinošās zie-
mas beidzot Latvijā jaušama pa -
vasara elpa. Lieldienas ir pava -
sara saulgrieži, ko svin par godu 
pavasara un saules atnākšanai.  
Ar seniem rituāliem palīdzam 
ze  mes atmodai un vēlam auglī -
bu. Kādreiz latvietis, dzīvodams 
saskaņā ar dabu un pats būdams 
dabas sastāvdaļa, bija cieši sais -
tīts ar dabā un dvēselē notieko-
šajiem procesiem, sevišķi ar sau -
li. Arī mūsdienās latvietis kāps 
mašīnā un dosies ārpus pilsētas, 
mērodams ceļu uz savām lauku 
mājām, vasarnīcu, ciemos pie 
draugiem un radiem. 

Lieldienās skolu jaunatnei ir 
gaidītas brīvdienas. Taču ziņa, ka 
mācību iestādes šajā gadā neap-
meklē 11 327 skolēni, ir vairāk 
nekā šokējoša. Ieskatoties dziļāk 
Izglītības kvalitātes valsts dienes-
ta apkopotajos datos, uzzinām, 
ka skolu neapmeklē 31 adoptēts 
bērns, 71 ir bezvēsts pazudis (!), 
214 skolu neapmeklē citu iemes-
lu dēļ, 11 bērni ilgstoši slimo, 199 
ir invalīdi. Izrādās, ka 670 bēr-
niem ir anulēta deklarētā dzīves-
vieta un pašvaldību atbildīgās 
personas nezina, vai šie bērni 

Katrs Latvijas bērns ir 
mūsu tautas turpinājums

apmeklē mācību iestādi kādā      
citā vietā. 5646 bērni ir devušies 
līdzi vecākiem uz ārzemēm, bet 
pilnīgi nesaprotams ir tas, ka       
par 4484 bērniem pašvaldībām 
nav vispār nekādas informācijas. 
Ko dara šie bērni, kāpēc viņi ne -
apmeklē skolas? Atbilde nav at -
rodama. Likums nosaka, ka pa - 
š valdību rīcībā jābūt ziņām par 
bērniem, kuri nav nevienas iz -
glītības iestādes sarakstā un ne -
apmeklē skolu, kā arī ziņām par 
tiem bērniem, kuri ir izglītības 
iestāžu sarakstā, bet citu iemeslu 
dēļ ilgstoši neapmeklē skolu. Pa -
matots ir jautājums, ar ko nodar-
bojas Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrija, kuras 
padotībā ir arī pašvaldību lie - 
tas? Kā tas ir iespējams, ka pa š- 
 val dībām trūkst datu par tūks-
tošiem bērnu vecumā no septi-
ņiem līdz astoņpadsmit gadiem, 
kas neapmeklē skolas? Kāpēc vie-
tējo pašvaldību deputāti nevar 
iz  braukāt savu pagastu un no -
skaid rot, kāpēc šie bērni skolu 
neapmeklē? Transports taču de -
putātiem ir pieejams. 

Apzinoties, ka, meklējot darbu 
ārzemēs, Latviju atstājis liels 
skaits iedzīvotāju un zinot, ka 
daudzi par to Latvijas valsts iestā-
dēm nav paziņojuši, varam pie-
ņemt, ka daļa no 4484 bērniem  
ir devušies līdzi vecākiem. Taču 
tīmeklī atrodami arī šādi ko  men-
tāri: „Man attāli radi dzīvo Gul-
benes pusē, novembrī viņi pie-
zvanīja, vai manai meita nav kā -
das ziemas drēbes un apavi, vie-
nai vietējai ģimenei ar 2 skolas 
vecuma bērniem nepieciešama 

palīdzība. Atdevu visu, kas bija 
dodams. Pagastskola likvidēta. 
Autobuss pēc bērniem braukt 
netaisās, jo ceļš sliktas kvalitātes 
un ziemā to netīra. Līdz savāk-
šanas vietai 8 km (vecākiem ma -
šīnas vairs nav - vīrs pirms 4 ga -
diem darbā savainoja muguru, 
braukt vairs nevarēja, tāpēc pār-
deva). Bērniem no mājas ceļš  
līdz skolai aizņēma vairāk par 3 
stundām. Lai paspētu laicīgi no -
kļūt skolā meitenēm no mājas 
jāiziet ap pieciem no rīta. De -
cem brī meitenes esot vienkārši 
„salūzušas”. Tagad viņas skolā 
neiet, plāno pēc Lieldienām 

atsākt, bet kā viņas panāks citus? 
Nedz skola, nedz pašvaldība nav 
interesējusies, kāpēc bērni neap-
meklē skolu.”

Izlasot šo stāstījumu, man at -
miņā pavīd mātes un vectēva 
stāstījumi, kā viņi savulaik kā -
jām mērojuši vairākus kilomet-
rus, lai nonāktu līdz skolai. Tikai 
tagad ir 2011. gads un mūsu vals ts 
Eiropas Savienības un NATO 
locekle. Vai varam sūdzēties par 
līdzekļu trūkumu, lai apzinātu 
iemeslus, kāpēc bērni neapmek -
lē skolu, lai finansiāli palīdzētu 
mazturīgajām ģimenēm? Nē, lī -
dzekļi arī šai krīzes laikā ir, tikai 

jāmāk saimniekot. To pierāda Sa -
eimas Pieprasījumu komisijas 
de  putātes Daces Reinikas atklā-
jums, ka nevajadzīgu īpašumu 
uzturēšanai Latvijas ministrijas 
gadā tērē 500 000 latu. Iekšlietu 
ministrija vien labprāt tiktu vaļā 
no tai nevajadzīgajiem 20 īpašu-
miem. Pārdodot šos nekustamos 
īpašumus, līdzekļus varētu iegul-
dīt lauku infrastruktūras un in -
ternātskolu izveidei. 

Prezidents Valdis Zatlers vec-
gada vakara uzrunā teica: „Katrs 
Latvijas bērns ir mūsu tautas 
turpinājums.” Diemžēl šie vārdi 
vēl nav saklausīti.

Amerikas latviešu apvienības 
60. kongress notiks 13., 14. un 
15. maijā Milvokos (Radisson 
Hotel Milwaukee West, 2303 N. 
Mayfair Rd. Wauwatosa / Mil-
waukee, WI 53226). Gandrīz ik 
gadu ALAs kongresos bijušas 
pārrunas, ka organizācijām, ku -

Aicinājums jauniešiem piedalīties ALAs 60. kongresā
ŗas sūta vairāk par vienu dele-
gātu, būtu jāapsveŗ iespēja sūtiet 
vienu jaunākās paaudzes dele-
gātu. Tādējādi ALA darbībā ie -
plūstu jauna strāva un organi-
zācijai būtu gaišāka nākotne.

Amerikas latviešu sabiedrībā  
ir daudz jauniešu, kuŗi labprāt 
piedalītos ALAs sabiedriskā dar-
bā. Vajag tikai aicināt. Atceros 
savu pieredzi.

Kops latviešu skolas laikiem 
man bijusi liela interese iesaistī-
ties sabiedriskā darbā. Es absol-

vēju Gaŗezera vasaras vidussko -
lu 2005. gadā, mūsu klasi au -
dzinātāji dēvēja par ,,zelta” klasi, 
jo tajā bija 50 skolēnu. Liela daļa 
manas klases audzēkņu pieda-
lījās 2x2 nometnēs, ALJAs kon-
gresos, ,,Šī māksla ir jauna” sarī-
kojumā Kanadā, skautu un gai -
du nodarbībās, sarīkojumos lat-
viešu centros, ALAs sporta tur-
nīros un daudz kur citur. Nereti 
runājām par latviešu sabiedrības 
nākotni – kas notiks, kad pienāks 
mūsu kārta vadīt? Kā varēsim 

iesaistīties un iemācīties, kā to 
darīt? Runājām arī par Latvijas 
nākotni: kas notiks, ja vēlēšanu 
rezultāts būs ne tāds, kādu gri-
bam? Ko varam darīt Latvijas 
labā, kā varam palīdzēt?

Kopā ar draudzenēm kandi-
dēju ALJAs valdei. Daudz iemā-
cījos ALJAs Kultūras nozares 
darbā, piemēram, kā organizēt 
lielus sarīkojumus, kuŗos pulcē-
jas latviešu jaunieši. Pēc tam 
uzņēmos ALAs sekretāres dar -
bu, kur iemācījos daudz par 

organizāciju vadību un ALAs 
nozīmi, vienojot latviešu sa   -  
bied rību. Katram amatam ir 
savas atbildība, un, kaut ne vien-
mēr bijis viegli, man tie šķita 
sva rīgi, jo gribēju kaut ko darīt 
latviešu sabiedrības labā. Bū -
dama šajās organizācijās balst-
iesīga valdes locekle, es jūtu, ka 
spēju ietek mēt latviešu sa -
biedrības nākotni. 

(Turpinājums 2. lpp.)

Aiva Ieviņa 
ALAs valdes sekretāre

PRIECĪGAS LIELDIENAS!

Olu ripināšana Latgaļu sātā, Dekšāru pagasta "Madžuļos"
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(Turpināts no 1. lpp.) Aicinājums jauniešiem piedalīties ALAs 60. kongresā
ALAs sekretāres amatā esmu 

daudz iemācijusies par ALAs 
iekšējo darbību. Mēs, jaunieši, 
zinām, ka ALA gatavo Amerikas 
latviešu skolu eksāmenu, rīko 
,,Sveika, Latvija!” braucienus un 
piedāvā vairākas stipendijas, bet 
ALA dara vēl daudz ko vairāk. 
Pirmajā valdes sēdē uzzināju,     
ka ALA kopā ar Latvijas vēst-
niecību ASV gādāja, lai vairākos 
latviešu centros nogādātu pār-
vietojamo pasu darbstaciju un 
latvieši varētu pieteikties izņemt 
Latvijas pasi un piedalīties Sa  ei-
mas vēlēšanās. ALA arī izpla tīja 

informāciju par vēlēšanām Ame-
rikas latviešu centros. ALA sa -
dar bojas ar Apvienoto bal tiešu 
komiteju (Joint Baltic Ame rican 
National Committee jeb  JBANC), 
kas atbalsta baltiešu in  tereses 
Amerikā. ALAs valdes sē  dēs ir 
iespēja iepazīties un sa  darboties 
ne tikai ar valdes lo  cekļiem,        
bet arī ar vēstniecības un JBANC 
galvenajām amatper sonām. Ie- 
stājoties Amerikas lat viešu ap- 
vienībā, jauniešiem ir iespēja 
piedalīties dažādos projektos, kas 
palīdz atbalstīt Lat viju un 
latviešus Amerikā.

Mani visvairāk pārsteidza 
ALAs polītiskā darbība, daudz 
uzzināju par citām ALAs aktī-
vitātēm. ALA rīko mākslas iz -
stādes, koncertus, sporta turnī-
rus, skolotāju kursus, palīdz 
daudz bērnu ģimenēm un trū cī-
giem bērniem Latvijā. ALA at -
balsta Gaŗezera un Kursas vasa-
ras programmas, piedāvā vairā-
kas studiju stipendijas gan Ame-
rikā, gan Latvijā. 

ALAs biedriem ir iespēja pie -
dalīties šajos projektos, tādē jādi 
ietekmējot gan Latvijas, gan Ame-
 rikas latviešu sabiedrības nākotni. 

Iesaku katram jaunietim, kam 
ir interese iestāties vislielākajā un 
ietekmīgākajā latviešu orga nizā-
cijā Amerikā, braukt uz ALA 
kongresu Milvokos. Viesi un lek-
tori būs ievērojumi cilvēki – 
Latvijas Republikas vēstnieks 
ASV Andrejs Pildegovičs, Lat-
vijas Republikas tieslietu mi  -
nistrs Aigars Štokenbergs, dzej-
niece Māra Zālīte, demografs  
Dr. Ilmārs Mežs, PBLA priekš-
sēdis Mārtiņš Sausiņš, Latvijas 
Brīvības fonda pārvaldes priekš-
sēdis Jānis Lucs, Vītolu fonda 
valdes priekšsēdis Vilis Vītols. 

Kongresā dziedās Čikāgas vīru 
koris, mūzicēs ansamblis ,,Adam 
Zahl”. 

Sirsnīgi aicinu organizācijas 
sūtīt par delegātiem uz ALA 
kongresu arī dažus jaunākās pa -
audzes pārstāvjus. Delegātu da -
lības maksa ir $195, ALJAs 
biedriem – tikai $100.

Informācija un delegātu pie-
teikšanas veidlapas ir ALA 
mājaslapā: www.alausa.org

Aiva Ieviņa
ALAs valdes sekretāre

Mūsdienās Baltijas jūras reģio-
nu var raksturot kā vienu no 
spilgtākajiem un dinamiskāka-
jiem apgabaliem Eiropā. Tas sastāv 
pārsvarā no mazām valstīm, bet 
ietver arī vairākus lielus spēkus – 
Vāciju, Krieviju un Poliju. Tā kā 
nav citu teritoriju, kur robežotos 
ES ar Krieviju, Baltijas jūras re -
ģions kļuvis arī par stratēģisku 
tikšanās vietu. ES apzinās šī ap -
vidus nozīmi un attīsta Baltijas 
jūras stratēģiju - pamatu starpre-
ģionālajai sadarbībai, kas bieži  
tiek minēts kā labs reģionālās 
integrācijas piemērs ES. Tartu 
Uni versitāte Igaunijā piedāvā uni-
kālu starpnozaru maģistra pro-
grammu „Baltijas jūras reģiona 
studijas” (MA BJRS), kuras mērķis 

Maģistra programma „Baltijas jūras reģiona studijas”
Mācības Tartu Universitātē (Igaunijā) un Rietumvirdžīnijas Universitātē (ASV)

The Baltic Studies Summer 
Institute (BALSSI) offers inten-
sive Estonian, Latvian and Lit-
huanian language courses. 
BALSSI also offers a cultural 
enhancement program which 
introduces students to the rich 
world of Baltic history and cul-
ture.

The Center for Russia, East 
Europe and Central Asia 
(CREECA) at the University of 
Wisconsin-Madison will once 
again host the Baltic Studies 
Summer Institute (BALSSI) in 
the summer of 2011 (June 
13-August 5). First- and second-
year Estonian, Latvian, and Lit-
huanian language courses will  
be offered, as well as lectures (in 
English) on Baltic history and 
culture and a rich program of 
cultural events related to the 
Baltic lands.

BALSSI is sponsored by a con-
sortium of eleven U.S. universi-
ties and receives additional sup-
port from the Association for the 
Advancement of Baltic Studies, 
the American Council of Learned 
Societies, and the Lithuanian 
Foundation. 

BALSSI at the University of 
Wisconsin-Madison would like 
to acknowledge the generous 
assistance we have received from 

Madison-Vilnius Sister Cities 
and Žaibas Lithuanian Dancers. 
(Read about BALSSI events host-
ed by these two local community 
organizations in the 2009 MVSC 
Summer Newsletter.) In addi-
tion, we would like to thank the 
U.S. Baltic Foundation for their 
collaboration with BALSSI.

For further information about 
BALSSI 2011, please contact 
Nancy Heingartner, BALSSI pro-
gram coordinator, balssi@creeca.
wisc.edu, 1-608-262-3379.

The University of Wisconsin-
Madison is an international 
leader in foreign language 
instruction. BALSSI is but one of 

Learn Latvian this Summer
BALSSI 2011, June 13 - August 5 at the University of Wisconsin Madison

several summer language insti-
tutes hosted by UW-Madison. 
For information on other sum-
mer language offerings and insti-
tutes on our campus, please visit 
the UW-Madison Language 
Institute‘s site.

Thanks to a generous grant 
from the American Council of 
Learned Societies, the program 
fee for first-year Estonian and for 
second-year Latvian will be 
waived for graduate students 
specializing in East European 
studies in any discipline. 
(Students will still be responsible 
for paying UW-Madison segre-
gated fees.) 

Dzidra Rodins (elementary 
Latvian) holds a Ph.D. in linguis-
tics from the University of 
Minnesota with a minor in 
English as a Second Language 
(ESL). Dr. Rodins has taught at 
the College of Du Page, Wagner 
College, and the University of 
Minnesota, and teaches ESL at 
De Paul University. This is her 
thirteenth summer teaching at 
BALSSI

Iveta Grinberga (intermediate 

Latvian) is a doctoral candidate 
in philology at the University of 
Latvia, where she is writing her 
dissertation on  “Age and second 
language development.” An 
experienced lecturer of Latvian, 
Iveta has taught at the University 
of Washington in Seattle, 
Carolina University in Prague, 
and the University of Latvia. This 
is her third summer teaching at 
BALSSI.

J.K.

ir analizēt reģionu attīstības ten-
dences un sagatavot jaunos reģio-
nālās integrācijas speciālistus.      
MA BJRS apvieno dažādas dis-
ciplīnas, lai izpētītu reģionu so -
ciālo, politisko un ekonomisko 
attīstību. Akadēmisko kvalitāti 
no  drošina mācībspēku vidū eso -
šie ārzemju un Igaunijas vadošie 
pētnieki. Spilgtā un mājīgā uni-
versitātes pilsētiņa paver daudzas 
iespējas ne tikai studiju procesam, 
bet arī atpūtai.

Transatlantiskā maģistra pro-
gramma piedāvā lielisku iespēju 
iegūt divkāršu maģistra grādu so -
ciālajās zinātnēs un vēsturē vien-
laicīgi Tartu Universitātē un Rie-
tumvirdžīnijas Universitātē  
(ASV). Studenti pirmajā mācību 

gadā studē Tartu Universitātē un 
Civitas Koledžā (Varšava, Polija), 
bet otrajā - ASV. 

Studijas ir labs ieguldījums nā -
kotnē, jo programmas mērķis ir 
apmācīt starpnozaru ekspertus 
Ziemeļeiropas integrācijā un sa -
darbībā. Absolventi kļūs par vir-
zītājspēku dažādās reģionālās sa -
darbības jomās: reģionālajā poli-
tikā (t.sk. vides, izglītības un kul-
tūras), reģionālajā sadarbībā cent-
rālajā un vietējā līmenī, ekono-
miskajā sadarbībā un lietišķajos 
pētījumos.

Vairāk informācijas var atrast 
http://www.ut.ee/baltic 

Apmeklējiet arī virtuālo ekskur-
siju Tartu Universitātē www.ut.ee/
virtualtour 

2010 BALSSI Students and Professors
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Kāpēc tavi vecāki atbalstīja 
tavu vēlmi dzīvot un mācīties 
Latvijā?

Mani vecāki vienmēr atbals tī-
juši savus bērnus. Brālis Dainis 
gribēja mācīties Vestpointas Mi- 
li tārajā akadēmijā,  viņi atbalstīja 
arī mana brāļa Kristapa studiju 
n  odomus. Es izvēlējos studēt me - 
   dicīnu Rīgā. Man bija 18 gadu, 
kad atbraucu uz Latviju mācīties, 
taču es runāju ar citiem latvie-
šiem Amerikā, kas man jautā -     
ja: – Kāpēc tieši uz Latviju, kāpēc 
nepaliki Amerikā? - Man patīk 
Ame rika, taču man ļoti patīk arī 
Latvija.

Daudzi Amerikas latvieši Lat-
vijā pavada atvaļinājumu, bet 
mācās ASV augstskolās. Kādi ir 
tavi galvenie iemesli, kāpēc at -
brauci studēt uz Lat viju?

Amerikā mēs mācāmies lat vie-
šu skolās par Latviju, kultūru un 
tradīcijām, taču, kad pirmo reizi 
13 gadu vecumā tēvs mani atve-
da brīvdienās uz Latviju, es iemī-
lēju šo zemi. Šeit ir grūti, taču 
visur pasaulē ir gan grūtības,    
gan arī labas īpašības. Šeit jūtos 
kā mājās, savā tēvzemē... Arī 
Ame  rikā tā jūtos, bet man šeit ir 
ļoti daudz radinieku. Amerikā 
man ir tikai vecāki, brāļi, vec-
māmiņa un divas tantes, visi 
pārējie radi dzīvo šeit. 

Amerikā viss notiek ļoti ātri, 
bet šeit cilvēki vairāk bauda dzī-
vi. Piemēram, universitātē man 
ir daudz jāmācās, bet es varu sa -
runāt ar pasniedzējiem, kon krētu 
laiku, kad likšu eksāmenus, kad 
rakstīšu kontroldarbus, ir labas 
attiecības starp pasniedzējiem, 
un visu var paspēt izdarīt. Kopš 
2009. gada septembra darbo -    
jos LU Medicīnas fakultātes stu-

Varu ieteikt studēt Latvijā
Agates Vucinas saruna ar Amerikas latvieti Marisu Butneri, Latvijas Universitātes medicīnas studenti

dentu pašpārvaldē.
Tavs tēvs ir dzimis Vācijā   

bēg ļu nometnē, māte dzimusi 
Ame rikā, arī tu pati piedzimi 
Amerikā. Vai jūs ģimenē runā-
jāt latviešu valodā?

Bērnībā tā bija mana dzimtā 
valoda. Vecāki vēlējās, lai mēs 
bēr  ni iemācāmies latviešu valo-
du. Mājās vienmēr lietojām lat-
viešu valodu, bet skolā mācījos 
angļu valodu. Arī mājās skolas 
gados vairāk lietojām angļu va -
lodu.

Tu neesi beigusi kādu no 
vasaras vidus skolām Amerikā, 
vai tev nebija lielas valodas 
prob lēmas, kad ieradies Lat-
vijā?

Uzaugot Amerikā, man bija 
ļoti maz iespēju pielietot latvie -
šu valodu. Sestdienas skola bija 
tikai Ņujorkā, un man vajadzēja 
trīs stundas, lai tiktu uz turieni. 

Aristoteļa svētkos 2009. gadā. Ģirts Mandrovicks, Danute 
Ražuka-Ēbela, Marisa Butnere un Laura Sviklāne

Esmu mācījusies vienu gadu 
GVV, jo domāju, ka labāk tur pi-
nāt apgūt latviešu valodas zi  nā-
šanas Latvijā. Kad man bija 13 
ga  du, es nolēmu, ka 8. klasē 

mācīšos Aizkraukles novada 
ģim nazijā. No 2004. līdz 2005. 
gadam es mācījos Aizkrauklē,  
un tā bija latviešu skola. 

2008.gadā piedalījos Dziesmu 
svētkos ar folkloras kopu Ceiru-
leits no Līvāniem.

Tu esi izvēlējusies diezgan grū-
tu nozari – medicīnu. Kāpēc?

Jau kopš bērnības vēlējos mā -
cīties medicīnu. Man ļoti patīk 
palīdzēt un rūpēties par cilvē-
kiem. Jāuzsver, ka studijas no -
tiek angļu valodā. Mani kursa-
biedri ir no Vācijas, Zviedrijas, 
Norvēģijas, Portugāles, Grieķijas, 
Austrālijas, un es no ASV.

Kā tu pavadi brīvo laiku 
Latvijā?

Es darbojos studenšu korpo rā-
cijā Gundega, tur es vēl esmu 
meitene, vēlāk būšu komiltone. 
Katru pirmdienu mums ir lite-
rārais vakars vai kāds cits pa  sā-
kums. Mums notiek arī deju 
stun das... Man patīk aizbraukt  
uz citām pilsētām, ar korporā -
ciju bijām Jelgavā teātra festi -

vālā, apmeklējam muzejus, pilis. 
Kad man būs vairāk laika, brauk-
šu uz Lietuvu pie draudzenēm, 
uz Aizkraukli pie radiniekiem 
vai arī uz Latgali. Vēlos atkal 
atsākt dejot tautas dejas.

Vai tas, ka tu neproti krievu 
valodu, rada problēmas? 

Ja palikšu šeit dzīvot, domāju, 
ka krievu valodas nezināšana 
traucēs, tad būtu jāmācās. 

Ko tu varētu ieteikt tiem, kas 
vēlētos studēt Latvijā ?

Es varu tikai ieteikt studēt 
Latvijā. Šeit ne visas studiju pro-
grammas ir angļu valodā. Droši 
vien trūkst informācijas par 
studijām Latvijā, un ASV jaunieši 
paši to arī nemeklē. Amerikas 
uni versitātes un augstskolas iz -
sūta ļoti daudz informācijas, 
reklamē sevi, taču par iespējām 
studēt Latvijā informācijas ir      
ļoti maz.

Vai cilvēki tev ir jautājuši, no 
kurienes esi, ja runā latviešu 
valodā?

Dažreiz man ir jautājuši, var-
būt man ir arī latgaliešu akcents, 
jo mana vecmāmiņa, kas dzīvo 
Kalamazū, ir īsta latgaliete. Lie-
lākā daļa no radiniekiem šeit ir 
latgalieši. Vasarā pavadīšu vai -
rāk laika Rēzeknē, kur iemācī -
šos labāk lietot latgaliešu valodu.

Tavs vectēvs bija no Ventspils 
puses.

Jā, viņš gan nomira pirms es 
un mani brāļi bijām dzimuši,     
bet mans tēvs runā ventiņu 
izloksnē. Mans tēvs, tā teikt, 
pārņēma vectēva valodu. Mana 
vecmāmiņa runā gan latviski, 
gan latgaliski.

Jauno Laiks novēl, lai visi 
tavas ieceres un sapņi piepil-
dās!

Liels paldies.
Brāļa Daiņa izlaidumā. No kreisās: brāļi Imants un Kristaps, 
Marisa, Dainis, mamma Ilze un tēvs Ēvalds Butners

Tas,  ka mēs, jaunieši un Ame-
rikas Latviešu jaunatnes apvie-
nības (ALJA) un 2x2 semināra 
Malibu vadītāji, nokļuvām Lat-
vijas vēstniecībā, gatavi prezen -
tēt mūsu idejas par Latvijas nā -
kotni prezidentam un Latvijas 
vēstniekam Amerikā, ir brīnums, 
kas ir saistīts ar mūsu mazo, bet 
plašo latviešu sabiedrību Ame-
rikā. 

1. aprīlī Vašingtonā, tiekoties ar 
Latvijas Valsts prezidentu Valdi 
Zatleru, mēs stāstījām par ide-
jām, kuras radās 2x2 jauniešu 
se  minārā Malibu pagājušā gada 
decembrī. Šīs idejas ir saistītas     
ar ciešāku saišu veidošanu starp 
Ziemeļamerikas latviešiem un 
Latviju  - kā Ziemeļamerikas lat-
vieši var ietekmēt Latvijas nākot-
ni tagad un kādu mēs gribām 
redzēt Latviju pēc 20 gadiem. 
Semināra laikā radās daudz labu 
ideju, un tagad bija radusies ie -
spēja dalīties ar šīm projektu 
idejām plašā un ietekmīgā lokā.  

Idejas bija dažādas - gan par 
valodu, sadarbību zinātnē un 
uzņēmējdarbībā, un dubultpil so-
nību,  viss, kas var nostiprināt 

Amerikas latviešu jaunieši tiekas ar Latvijas prezidentu

Indra Ekmane, 
2x2 nometnes dalībniece 

sadarbību starp latviešiem Lat -
vijā un latviešiem Amerikā. Viens 
veids, kā nostiprināt sadarbību,   
ir ar finansiāla atbalsta snieg -
šana individuāliem komersan-
tiem un maziem uzņēmējiem 
Latvijā. Mana prezentācija bija 
par šādu projektu - izveidot 
ciešākas finansiālas saiknes starp 
latviešiem visā pasaulē, izmanto-
jot mājas lapā www.Kiva.org iz -
veidoto sadaļu „Ārzemju lat-
vieši”.

Kiva.org ir mikrokredītu bāze, 
kur interesenti var izvēlēties un 
atbalstīt labus projektus, sniedzot 
nelielus naudas aizdevumus, sā -
kot ar $25. Tie nav ziedojumi, jo 
uzņēmējiem vēlāk ir nauda jā -
atdod. Kad nauda tiek atmak -
sāta, aizdevējiem ir iespējams 
atgūt savu aizdevumu vai atkal 
aizdot kādam citam projektam. 
Kiva.org ir viegli pieejama in -
terneta vietne, kas ir atpazīstama 
un uzticama. Līdz šim Kiva.org 
izsniegti aizdevumi vairāk nekā 
$206 255 700 vērtībā. Vairāk ne -
kā 98 procenti līdzekļu ir atdoti 
atpakaļ aizdevējiem. Kaut gan 
Kiva.org galvenokārt ir darbo-

jusies kā atbalsts uzņēmējiem 
Āfrikas un Āzijas valstīs, kur uz -
ņēmējdarbības veikšanai ne  pie-
ciešams salīdzinoši nedaudz  
naudas, mēs ceram Kiva.org iz -
mantot arī Latvijā, atbalstot ma -
zus projektus un uzņēmējdar-
bības iniciatīvas, kas nāks par 
labu Latvijai un latviešiem. 

Lai to īstenotu, mums ir jāat -
rod uzticamas finanšu iestādes 
Latvijā, ar kurām varam sadar-
boties šo aizdevumu admi nis-
trēšanā. Tāpat mums jāatrod labi 

un nozīmīgi projekti, kurus mēs 
varam atbalstīt.

Lai īstenotu šo ideju, mums       
ir jāpalielina Kiva.org „Ārzemju 
latviešiem” atbalstītāju skaits. 
Visi, kas šo informāciju lasa, var 
to viegli izdarīt, reģistrējoties 
Kiva.org saitē un sameklējot 
„Ār zemju latvieši” vai „Latvians 
Abroad”. Pievienojies mūsu ko -
mandai! Arī mūs iespējams at -
rast Facebook ar nosaukumu 
„Ār  zemju latvieši/Latvians abro-
ad”. Ja zināt par kādu personu 

Latvijā, kam ir laba ideja un            
kas meklē atbalstu, dodiet ziņu!

ALJA priekšsēdis Markus Ape-
lis prezentēja 2x2 nometnes da -
lībnieku ideju par informatīva 
tīmekļa portāla izveidi par uz -
turēšanās iespējām Latvijā; Guna 
Začeste stāstīja par iesākto ini-
ciatīvu saglabāt un izlabot lat-
viešu valodu, lietojot sociālo 
mediju portālus; Kaira Čečere 
prezentēja ieceri izveidot por -  
tālu sadarbības veicināšanai     
starp pētniekiem Latvijā un 
pasaulē; Dāvis Siksnāns un 
Mārtiņš Andersons stāstīja par 
Ziemeļamerikas latviešu jaunie -
šu aptauju par viņu interesi ie -  
gūt Latvijas pilsonību.

Prezidents Zatlers tagad ir ie -
pazīstināts ar šīm idejām, bet       
bez atbalstītājiem ASV un Ka -
nādā šos projektus par labu 
Latvijai būs grūti īstenot. Palī-
dziet mums atbalstīt latviešus   
visā pasaulē —2x2 un ALJAs      
projektos. Plašāka informācija -  
2x2malibu.org un alja.org.

2011. ga da 23. aprīlis – 29. aprīlis 3



Jauno LAIKS

Interesanti

Mada tēvs Gundars Gerba šev- 
s kis bija numismāts, viņš gal ve-
nokārt kolekcionēja Kurzemes 
vēsturiskās naudaszīmes un ir 
sarakstījis grāmatu „Kurzemes 
hercogistes monētas”. Viņa ko lek-
ciju tagad var aplūkot Vents pils 
muzejā. Jauno Laiks piedāvā in-
terviju ar Madi Gerbaševski, kurš 
Vecrīgā, tirdzniecības centrā Ga- 
lerija Centrs atvēris savu nu  mis-
mātikas salonu. 

Kas sagaida cilvēku, kurš at -
vērs tava salona durvis Kalēju 
ielā 30?

Pie manis var iegādāties Latvi-
jas monētas un papīra nau das-
zīmes, sākot no pirmskara laika, 
arī jubilejas mo    nētas, dažādas 
vēsturiskās mo  nē tas, visu, kas 
saistītas ar Lat vijas teritoriju. Var 
iegādāties arī Eiro pas, Amerikas 
un citu valstu sud raba un zelta 
monētas.

Kā tas nākas, ka tu savos 26 
gados esi atvēris numismātikas 
salonu? Kā tu spēj orientējies 
ša  jā komplicētajā naudas, mo -
nētu un dārgmetālu tirgū?

Man jau kopš bērnības visu 
laiku apkārt ir bijušas monētas. 
Biju mazs, turpat apkārt dauzījos, 
palīdzēju tēvam, krāmēju, pie-
rakstīju, darīju dažādus sīkus 
dar biņus, un tā arī pakāpeniski 
tajā visā esmu ienācis.

Es novēroju, ka cilvēki, kas 
ienāk tavā salonā, sadalās trīs 
grupās: vieni, kas nāk pirkt 
kā du dārgmetāla jubilejas mo -
nētu dāvanai, otri – tie, kas pērk 
un iegulda naudu monē tās, un 
trešie ir kolekcionāri. 

Jā, tā tas ir. Taču interesantākie 
cilvēki ir kaislīgie kolekcionāri, 
kas iegādājas naudas zīmes pašu 
priekam.

Cik daudz Latvijā ir cilvēku, 
kas nopietni kolekcionē Lat -
vijas pirmskara papīra naudas-
zīmes un monētas? 

Pēdējā laikā aktivitāte mazliet 
palielinās. Vairāk kolekcionāru 
koncentrējas uz monētām, nevis 
banknotēm, jo monētu kolek cio-
nēšana ir mazliet lētāka nekā 
banknošu. Banknotes ir krietni 
dārgākas, bet cilvēku skaits pa -
lielinās, kas meklē monētas pa 
gadiem, labā stāvoklī, paraugus 
un monētu kaltās proves.

Ārzemēs latviešu sabiedrībā 
kādreiz bija liels kolekcionāru 
pilks, taču tagad, viņiem aizej-
ot, jaunā paaudze sevišķi nein-
teresējas par šo nodarbi. Kā ir 
ar jauno paaudzi Latvijā? 

Arī šeit jaunā paaudze inte re-
sējas diezgan maz, bet tas tāpēc, 
ka jauniešiem vispirms ir jāno-
stabilizējas dzīvē – dzīvoklis, ma -
šīna un citas lietas, ko gribas vis-
pirms, un kad tas viss ir iegūts, 
viņi vairs nav tik jauni, tad arī 
parādās brīvi līdzekļi, ko var 
ieguldīt kolekciju veidošanā.

Cilvēkiem dažreiz ir maldīgs 
uzskats, ka monētas ir dārgā -
kas par papīra naudu. Man te 
priekšā uz galda guļ vairākas 
banknotes, piemēram, 1924. 
ga   da divdesmit latu banknote 
ar sējēja attēlu. Cik brīvi tir -    
gū varētu pārdot vai iegādāties       

Ieguldīsim Latvijas monētās un banknotēs!
Agates Vucinas saruna ar kolekcionāru un uzņēmēju Madi Gerbaševski

šo naudaszīmi?
Brīvi pārdot – tas ir atkarīgs no 

katras individuālas naudaszī -    
mes stāvokļa un no pirkt gribē-
tāja maciņa biezuma. 1924. gada 
divdesmit latu banknote ar sē- 
  jēja attēlu pirms kāda laika mak-
sāja nedaudz pāri trīs tūkstošiem 
latu.

Ļoti liela summa. Kāpēc Lat-
vijas pirmskara papīra nauda      
ir šādā vērtībā?

Iemesli vairāk ir vēsturiski. 
Katrai naudas zīmei ir savs stāsts. 
Šī kon krētā naudaszīme ir reta,  
jo to nodrukāja un, atsūtot uz 
banku, tika konstatēts, ka zīmes 
drukas kvalitāte kādā angļu 

tipogrāfijā, ir ļoti zema. Tika 
nolemts šo zīmi nosūtīt atpakaļz  
Angliju un neiz laist apgrozībā, 
tomēr neliels daudzums šo          
zīmju dažādos veidos „tika ārā” 
no Latvijas bankas, un tad attiecīgi 
tāpēc, ka šo zīm ju skaits ir ļoti 
mazs, cena ir ļoti augsta.

Te vēl ir cita papīra naudas-
zīme. 1924. gada piecdesmit 
lati, kāds ir tās stāsts un kāda 
vērtība? 

Piecdesmit lati 1924.gadā bija 
ļoti liela nauda, un šī zīme nav   
tik reta kā divdesmitnieks, par 
kuru runājām. Šīs naudaszīmes 
īpat nība ir tāda, ka to ir ļoti    
grūti atrast labā stāvoklī. Sva- 
rīgi, lai tā būtu nelocīta, un tur       
ir arī visa vērtība, ne tikai šai 
zīmei, bet arī citām papīra nau-
dām. Vienkāršā zīme sliktā stā-
voklī var maksāt pāris latus, bet 
tāda pati nau das zīme labā stā-
voklī maksā jau desmit reizes 
vairāk. Vidējā stā voklī 1924. ga- 
da piecdesmit latu vērtība ir ap 
tūkstoti latu. 

Cik noprotu, vislielākā vēr-

tība būtu papīra naudaszī mēm, 
kas iznākušas līdz 1922. ga -
dam, piemēram, Padomju vai 
Stučkas valdības laikā.

Jā, ir dažas parasto sēriju zīmes, 
kas ir no 1919. gada rubļu perio-
da, pirms vēl parādījās lati. Šo 
gadu papīra nauda ir bieži sa -
stopama, bet dažādu iemeslu dēļ 
zīmes tika taisītas ar dažādiem 
numuriem. Numuri tika „sisti” 
vairākās krāsās, bet tas bija tikai 
ļoti īsu brīdi, piemēram, sarkans 
un zils numurs bija tikai vienai 
sērijai no katra, vēlāk visas bija 
zaļas, un tad tās zīmes ņēma ārā 
un mainīja pret standartizēta -
jiem numuriem. Attiecīgi tāpēc 

šīs papīra naudas zīmes ir sa -
glabājušās ļoti mazā skaitā. Vēr-
tīgas ir arī papīra naudaszīmes 
zī  mes no divdesmitajiem gadiem 
un četrdesmitā gada, kad tās      
tika drukātas mazā skaitā.

Par monētām ir ļoti daudz 
dažādu stāstu. Kas ir vērtīgākās 
pirmskara monētas?

Viszināmākais no stāstiem ir 
par 1937. gada divu santīmu mo -
nētu. Latvijas Banka bija pasū tī-
nājusi tos izkalt nedaudz citā 
izmērā, un tad, kad šos santī -  
mus izkala, tad cilvēki ļoti ātri 
uzķēra, ka santīmi derēja par 
telefona automātu žetoniem, kas 
tajā laikā bija dārgāki. Šīs divu 
santīmu monētas tika atsauktas, 
banka ņēma tās atpakaļ, tādēļ      
to skaits ir arī tik mazs. Mūsdie-
nās monētas cena atkarībā no 
stāvokļa – no divdesmit līdz piec-
desmit latiem. 

Visdārgākās pirmskara Lat -
vijas monētas ir 1923.gadā Švei -
cē kaltie proves santīmi – 1, 2, 5 
santīmi, kuru cena šobrīd ir 
tūkstotis un vairāk eiro. Proves 

santīmi tika kalti kā paraugi, ne -
vis apgrozībai.

Pie tevis salonā var iegadāties 
Latvijas Bankas monētas, kas       
ir ieguvušas dažādas godalgas 
oriģinālā dizaina dēļ. Cilvēki 
pērk monētas, ieguldot līdzek-
ļus, jo katru gadu tās kļūst ar -
vien vērtīgākas. Ko tu ieteiktu 
jaunajiem kolekcionāriem,    
teiksim, latviešiem ārzemēs,     
kas vēlētos iegādāties šādas 
monētas? Ar ko būtu jāsāk?

Galvenais ir gribēšana sākt krāt 
un lai būtu nedaudz interese par 
šīm monētām. Visbiežāk cilvēki 
sāk krāt apgrozībā esošo naudu. 
Latvijā populāra tēma ir vienlat-
nieka monētas ar attēliem. Katru 
gadu tiek kaltas divas dažādas 
monētas, un bieži vien cilvēki iz -
vēlas sākt kolekciju ar šīm mo -
nētām, un ja tālāk rodas interese, 
tad turpināt ieguldīt līdzekļus       
jau dārgākās jubilejas sudraba vai 
zelta monētās.

Man pašai patīk divas monē-
tas – monēta pogas veidā un 
monēta ar dzintaru. Kāda bija 
to nominālā vērtība sākumā,   
un cik pieaugusi šobrīd?

Katra valsts uz Milleniumu – 
tūkstošgadu miju  kala savu uni-
kālu monētu, un Latvija nebija 
izņēmums, tāpēc tika izkalta 
monēta pogas izskatā. Šīs monē-
tas vērtība bankā toreiz bija ap    
20 latiem, bet tagad jau ap 40-     
45 latiem. 

Dzintara monētā dzintars tika 
iestrādāts nevis virspusē, bet      
tieši viducī, un tā ir pirmā šāda 
veida monēta pasaulē. Šobrīd 
monētu iespējams nopirkt par 
28.80 latiem.

No tām monētām, kas ir 
iznākušas kopš Latvijas neat-
karības atgūšanas, kuras ir kļu-
vušas  par retumu un kāda ir to 
nominālā vērtība?

Visvairāk sadārdzinājušās ir 
ciparu monētas, piemēram, sep-
tiņstūra monēta, šīs monētas ti -
rāža bija tikai 2007 gabali, tās tika 
nokaltas 2007. gadā, un šodien 
tās  vērtība ir septiņas astoņas 
reizes lielāka. Tā maksā ap 200 
la  tiem. Tad ir Likteņa monēta, 
kam viena puse kalta apzeltīta, 
otra apsudrabota, arī  šī monēta 
ir kļuvusi  krietni dārgāka. Vis -
pār jau visas monētas, kas tika 
kaltas ar desmit latu nominālu, 
tās visas principā ir kļuvušas      
krietni dārgākas. Populārākā un 
skaistākā sērija tika nokalta uz 
Rīgas 800 gadiem, un tās Latvijā 
ir ļoti populāras.

Vai Latvijas Bankas ļaudis, 
nāk konsultēties un prasa pa -
domu arī kolekcionāriem? 

Latvijas Banka veic aptaujas 
„Latvijas gada monēta”, un šogad 
viņi bija pievienojuši iespēju 
izteikt savu ideju monētai. Tā kā 
Latvijas Banka pēdējā laikā sāk 
interesēties, kādas monētas       
būtu interesantas kolekcio nā-
riem.

Kas izdomā tēmas un monē -
tu dizainu? Vai mākslinieki 
atnes Latvijas Bankai un parā -
da idejas – taisīsim monētu ar 
dzintaru, trīsstūrainu...?

Latvijas Bankā monētu kalša-
nai ir izveidota speciāla komisija, 
kas atlasa dizaina piedāvājumus. 
Komisija sastāv no sabiedrībā 
pazīstamiem cilvēkiem, un māks-
linieki nāk ar savām idejām, ku -
ras izvērtē komisija.

Tu strādā pie jauna kataloga 
izveides. Par ko tas būs?

Latvijā kopš neatkarības at  gū-

šanas laikiem nav izdots neviens 
katalogs, kurā būtu redzamas 
monētas krāsainos attēlos ar      
pievienotu cenu. Mēs ar kolēģi 
nolēmām izveidot pirmo kata-
logu, lai cilvēkiem, kas nolēmuši 
sākt kolekcionēt vai ieguldīt brī-
vos līdzekļus, būtu vienkāršāk 
iegūt pārskatu. Katalogā būs 
iekļauta pirmskara Latvijas ap -
gro zības nauda -  monētas un 
pa  pīra nauda, kā arī mūsdienu 
Latvijas apgrozības nauda, jubi-
lejas monētas un naudaszīmes.  
Protams, katalogs ir speciālā 
literatūra, taču tā cena būs tikai 
ap desmit latiem, jo visus attēlus 
sameklējām mūsu kolekcijās, 
tāpēc nebija lieli izdevumi kata-
loga veidošanai, vienīgi mūsu 
pašu ieguldītais darbs. Galvenais 
ir šo katalogu popularizēt, lai 
cilvēki sāktu ieguldīt nevis Krie-
vijas vai Amerikas monētās, bet 
gan mūsu pašu naudaszīmēs, jo 
neviens cits to vērtību necels kā 
pašu kolekcionāri. 

Ko tu gribētu ieteikt avīzes 
lasītājiem ASV?

Tā kā pats esmu kaislīgs 
banknošu kolekcionārs, tad ie -
teiktu krāt banknotes, taču kat-
ram pašam jāizvēlas, kas viņu 
vairāk interesē. Šodien izdotās 
banknotes, it sevišķi lielo nomi-
nālu, sakarā ar gaidāmo eiro 
ieviešanu Latvijā paliks ļoti maz, 
un tas ir labs investīciju objekts. 
Arī zelta un sudraba monētas 
vien mēr ir bijušas laba investī -
cija, tā ir arī dāvana ar pieau -  
gošu vērtību. 

Retā 1924. gada divdesmit latu banknote ar sējēja attēlu

2011. gadā izdotā Aleksandram Čakam veltītā viena lata sudraba            
jubilejas monēta "Miglā asaro logs"

2011. ga da 23. aprīlis – 29. aprīlis4


