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Vairākums no viņiem nezina, 
kā sauc Latvijas premjerminist - 
ru, taču viņi aktīvi lobē dubult-
pilsonības ieviešanu, lai paši 
kļū  tu par Latvijas pilsoņiem. 
Kā  dēļ trimdas latviešu jaunākā 
paau dze vēlas saglabāt savu 
latvie tī bu? 

Pirms iesāc savu daļu, pasaki: 
«Paldies, Mārtiņ,» un tad turpi-
ni, - tumšā uzvalkā tērptais Mār-
tiņš Andersons pamāca blakus 
stāvošo Dāvi Siksnānu, izstī dzē-
jušu puisi zaļā džemperī un džin-
sos. Mārtiņš izskatās manāmi 
satraucies, turpretim Dāvis gai-
dāmo tikšanos ar Valsts prezi-
dentu Valdi Zatleru tver daudz 
relaksētāk. 

«Paldies, Mārtiņ, bet tagad, 
pre zidenta kungs, es jums pa  stās-
tīšu par...,» Dāvis vēršas pie pub-
likas. Prezidenta starp vi ņiem 
nav. Oficiālajā vizītē, kas notika 
ap  rīļa sākumā, Zatlers tik mēr 
Baltajā namā tiekas ar Ameri -    
kas viceprezidentu Džo Baidenu. 

Trimdas jaunākā paaudze vēlas saglabāt savu latvietību
Šis ir tikai mēģinā jums. 

Pāris stundu vēlāk prezidents 
ieradīsies mazajā izstāžu zālē 
blakus Latvijas vēstniecības ēkai 
Vašingtonā, lai satiktos ar Ame-
rikas latviešu jauniešu projekta 
2x2 dalībniekiem un Amerikas 
Latviešu jaunatnes apvienības 
(ALJA) biedriem. Viņi pārstāv 
trimdas latviešu jaunāko, nu      
jau trešo paaudzi un vēlas ar 
Latvijas prezidentu pārrunāt 
vairākus jautājumus. Galvenais - 
dubultpilsonības ieviešana Lat-
vijā, kas viņiem atvieglotu dzī-
vošanu un strādāšanu vecvecā -
ku dzimtenē. 

Gada sākumā veiktā aptaujā 
no vairāk nekā 100 jauniešiem 
gandrīz 90% norādīja, ka labprāt 
vēlētos saņemt dubultpilsonību. 
Gandrīz visi arī gribētu kādu lai-
ku strādāt vai studēt Latvijā. 

Projekta 2x2 vadītājs Mārtiņš 
Andersons lēš, ka Amerikā no 
aptuveni 100 000 latviešu ap  
5000 ir «puslīdz aktīvi» jaunieši 

vecumā no 18 līdz 40 gadiem. 
Mārtiņš pats gan nav puslīdz 

aktīvs. Viņš ir liels Latvijas pat-
riots. Sākumskolā dusmās viņš 
bija teju gatavs kauties ar krievu 
tautības meiteni, kas noliedza 
Latvijas okupāciju. ««Tā nav tais-
nība,» viņa teica, «mums vien-
kārši Krievijā visiem nebija vie-
tas,»» Mārtiņš smaida. 

Mārtiņa vecvectēvs no mātes 
puses bija Gustavs Zemgals, Lat-
vijas otrais Valsts prezidents 
(1927-1930). Ciltstēva fotogrāfija 
vienmēr karājās ģimenes mājās 
Losandželosā. 

«Es vienmēr atceros, ka mums 
ir tāds slavens sencis. Nevis, ka 
esam tur no tādas tālas zemes 
Latvijas, bet mūsu vectēvs palī-
dzēja veidot šo valsti,» stāsta 
Mārtiņš. Viņš uz Rīgu dodas kat-
ru vasaru un apmetas ģimenes 
dzīvoklī Elizabetes ielā. 

Mārtiņš divas reizes arī mē  ģi-
nāja atrast darbu Latvijā. Bet, 
«būdams baņķieris ar darba pie-

redzi slavenajā Volstrītā», nesek-
mīgi. Mārtiņš domā, ka pilsonī-
bas trūkums bija viens no 
šķēršļiem. 

Šo stāstu Māriņš skaidro arī 
pre zidentam Zatleram, kurš ar 
miesassargiem beidzot ir iera-
dies. Gādīga tēta smaidu sejā 
pre zidents noskatās jauniešu lek-
ciju: par plāniem izveidot Face-
book lapu, kur mācītu pareizu 
latviešu valodu (apelsīnu sula, 
nevis oranžsula); atsevišķu por-
tālu ar informāciju par nepie cie-
šamajiem dokumentiem uz  tu-
rēšanās atļauju saņemšanai Lat-
vijā un dubultpilsonības ievie-
šanu. 

Pēc stundas Zatlers dodas uz 
pieņemšanu Latvijas vēstniecībā 
blakusēkā. Sasārtušiem vaigiem 
jaunieši vienojas, ka Zatlers       
«bija foršs». Lai atzīmētu veiks-
mīgo tikšanos, vakarā visi satie-
kas uz kausu alus Vašingtonas 
kro gā Aptieka. Tā ir pašaura ala 
dzīvelīgajā Adams Morgan ra -

jonā un pieder vietējam lat  vie-
tim. Par to liecina uzraksts uz 
ieejas durvīm «Grūst/Vilkt». Ja 
palaimējas, šeit var dabūt arī 
Latvijā ražotu alu. 

Starp divām identitātēm 
«Mēs esam paaudze, kas ir 

pietiekami veci, lai atcerētos lai-
ku, kad Latvija nebija brīva. Mēs 
uzaugām ar tādu Disnejlendas 
sajūtu par Latviju,» stāsta Aleksis 
Dankers (28), videooperators no 
Losandželosas. 

Ir nākamā diena pēc tikšanās 
ar prezidentu. Smalkā viesnīcā 
netālu no ASV Kongresa māj vie-
tas Kapitolija notiek Amerikas 
baltiešu rīkota konference ar 
mēr  ķi analizēt Baltijas nakotni. 
Alekša un viņa brālēna Alberta 
Ozola (25) sejā manāms sagu-
rums pēc iepriekšējās nakts vi -
zītes Aptiekā. Brālēni ir ģērbušies 
uzvalkos. No kreklu apkakles 
spraucas ārā T-kreklu maliņa. 

(Turpinājums 2. lpp.)

(Turpinājums 2. lpp.)

Vairāk kārt esmu domājis, kā -
pēc mēs, latvieši, nemākam le -
po ties par saviem un savu līdz-
cilvēku panākumiem? Latvijas 
ikdienā kā īlens no maisa lien 
lau kā nopēlums, kritika, skaudī-
gums, negatīvās ziņas kā tārps 
graužas cauri Latvijas TV žur nā-
listu veidotajiem sižetiem un ik -
dienas ziņām. Šķiet, ka ikkatrs 
Lat vijas žurnālists par sava darba 
galveno mērķi ir izvirzījis atrast 
negatīvu vai kompromitējošu 
informāciju par kādu politiķi   
vai sabiedrībā pazīstamu perso-
nu. Tā vien liekas, ka plašsaziņu 
līdzekļi teju vai pieņēmuši par 
savu kodeksu, ka  laba ziņa nav 
vērā ņemama ziņa. Nesen tīmek-
lī ievēroju Ivara Redisona pārdo-

Latviešiem 
jāpārvar 

pašiem sevi
mas par to, „kā pārvarēt mazas 
nācijas lāstu”. Jāpiekrīt autora 
novērojumam: „Neko sliktu par 
viņu es nevaru teikt  –  šādi vārdi 
vai ik dienas dzirdami TV un ra -
dio, dažādiem ļaudīm runājot 
par sev tuviem cilvēkiem, citiem 
latviešiem. Vai tiešām atzinība 
iz  sakāma tādējādi, – ka nav at -
rasts nekas slikts, ko teikt?! Ne  -
vainīga frāze. Bet vārdi ir sirds 
spo gulis. Valoda ir domāšanas 
veids.” Un tā mēs dzīvojam, cenz-
damies otru latvieti atraidīt, no -
kritizēt, nesadzirdēt. Bet vai ma -
za valsts to var atļauties? „Dāni -
jā nav iespējama situācija, ka ta -
lants paliek nepamanīts un vē -
lāk neattīstīts. (..) Talanta attīs-
tībai nav nekādu izcelsmes vai 
līdzekļu ierobežojumu,” raksta     
I. Redisons. 

Esmu novērojis, ka joprojām 
sabiedrībā valda uzskats, ja kāds 
rīkojas nesavtīgi, tad viņam droši 
vien padomā ir gūt pašlabumu. 
Labi atceros, ka tad, kad es kan-
didēju pašvaldību vēlēšanās, pie 
manis nāca ļaudis un taujāja ne -
vis, ko es vēlos panākt, bet gan 
jautāja – kāds man no tā būšot 
labums? Tas ir vēl viens iemesls, 

kāpēc mūsdienu Latvijā ir izplē-
nējis apzīmējums „sabiedriskais 
darbinieks”. Jā! Latvijas TV ik 
pa   lai kam redzami sižeti „Latvija 
var”, vai „Mēs lepojamies”, taču 
uz vispārējā negatīvā fona, tas     
ir nieka piliens. Daudzi Latvijā ir 
negatīvi noskaņoti par politi-
ķiem, ekonomiku, birokrātiju, 
pret vidi, kurā pats indivīds dzī-
vo un ko pats veido. Diemžēl 

lat  vieša individuālismam krīzes 
laikos ir vairāk negatīva nekā po -
zitīva iezīme, jo indivīds nav ga -
tavs sadarboties ar kaimiņiem, 
veidot kooperāciju uzņēmēj vi  -
dē, nav gatavs veidot sabiedris-
kās organizācijas un doties ar 
pla kātiem izteikt savu viedokli. 
Mazais dalībnieku skaits polīti-
tis kajās partijās vedina domāt 
par latvieša nihilisma garu. Lat-

vietis individuālists nevēlas iz -
prast, ka vidi veido viņš pats un 
ka neviens cits to nepārveidos   
kā sabiedrība, kas sastāv no 
līdzīgi domājošiem. Kāda laba 
paziņa no ASV arī man pārmet 
pārlieku lielu negatīvismu par  
dzīvi Latvijā. Liekas gan, ka tā ir 
Vācijas augstskolās savulaik 
iegūtā sociālkritiskā domāšana. 

PRIECĪGUS VASARAS SAULGRIEŽUS!

Jāņu vakaru gaidot!
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Jauno LAIKS
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(Turpināts no 1. lpp.)

Pasūtinot kārtējo kafiju, Aleksis 
turpina: «Vecmāmiņa mācīja, ka 
tā [Latvija] ir labākā vieta uz 
zemes. Tagad visi, kas ir bijuši 
Latvijā, zina, ka tā nav.» 

Trimdas latviešu jaunākās pa -
audzes pieredzes stāsti par Lat-
viju ir līdzīgi. Vairākums Latvijā 
bijuši vienu vai divas reizes eks-
kursijā, lai kopā ar kādu no vec-
vecākiem «ātri izskatītu» viņu 
vietas. 

Markus Apelis (29), advokāts 
no Klīvlendas, man stāstīja, ka 
viens no viņa spilgtākajiem atklā-
jumiem pirms desmit gadiem 
Latvijā bija ķiploku grauzdiņi 
Ma  joros Jomas ielā, «kas ir galīgi 
sveši Amerikā». Atšķirīgās vir -
tu ves bija viens no lielākajiem 
Mar kus pārdzīvojumiem. 

«Mājās un baznīcas saietos   
mēs gatavojam latviešu ēdienus 
tā, kā mani vecvecāki to saprot: 
pīrāgi, zivs tomātu mērcē, galerts. 
Latvijā ir izveidojusies jauna vir-
tuve, bet mums ir tāpat, kā bija 
pirms 50 gadiem.» 

Kā iesaldēta laikā no malas 
šķiet arī trimdas latviešu bērnu 
valoda. Ik pa laikam teikumos 
pamirdz kāda Latvijā senaiz - 
mirsta pērle kā no Skalbes vai 
Jaunsudrabiņa darbiem. Pie mē-
ram, «padīdīties pa Latviju», ač -
gārni («nepareizi» vietā) vai 
«mai sīta laulība». 

Jaunieši zina, kā sauc Latvijas 
prezidentu, bet nezina, kas ir 
Valdis Dombrovskis. Uzvārdi 
Lem  bergs, Šķēle un Šlesers, kas 
Latvijā ir teju sinonīmi korup-
cijai, Amerikas latviešu jaunajai 
paaudzei neko neizsaka. 

«Iespējams, ja man būtu iespē-
ja piedalīties vēlēšanās, es inte-
resētos par Latvijas politiku, bet 
tagad...,» spriež Aleksis. 

Tikmēr vienā no viesnīcas 
kon  ferenču zālēm Amerikas bal-
tiešu vecākā paaudze pārspriež 
pēdējos gadu desmitos paveikto. 

Konferencē ieradušies pārstāvji 
no trimdas baltiešu organizā ci-
jām, pārsvarā tie ir kungi la -
bākajos gados. 

Aleksis, Alberts un Markus ir 
paaudze, kuriem pēc gadiem 
des  mit vajadzēs pārņemt līdzīgu 
konferenču rīkošanu. Viņi to 
apzinās, bet vienlaikus ir reālisti. 

«Es mācīšu saviem bērniem 
saglabāt latvietību, bet nezinu, 
cik ilgi vēl šī latviešu sabiedrība 
būs. No mana vecuma cilvēkiem 
daži vēl izaudzinās bērnus lat-
viskā garā, bet daudzi to nedarīs,» 
uzskata Markus. 

Puiši spriež, ka «saglabāt lat-
vietību» būtu vieglāk, ja arī viņu 
otrās pusītes būtu latvietes. Bet 
tas nav tik vienkārši, jo latvieši        
ir izkaisīti pa visu Ameriku. Tā -
dēļ viņiem ir tik svarīgi sabraukt 
kopā uz 2x2nometnēm, ALJA 
gadskārtējām konferencēm vai 
vienkārši nosvinēt Jāņus latvie-
šiem piederošos īpašumos. 

«Mana mamma smejas, ka ir 
dārgi būt latvietim Amerikā. 
Vienmēr jākāpj lidmašīnā, lai ar 
kādu satiktos,» ieminas dīvānā 
iegrimušais Mārtiņš. 

Laikā, kad notiek mūsu saru-
na, Mārtiņam, Aleksim un Al -
ber  tam nav draudzeņu. Tā sa -
nācis. Alekša pēdējā draudzene 
bijusi latviete, bet no Mičiganas. 
Grūti esot uzturēt attiecības, ja 
abus šķir 2000 jūdžu. Alberts        
vēl nesen draudzējies ar trim -  
das igaunieti. Apprecēt latvietes 
puišiem neesot pašmērķis, bet 
viņi vienojas, ka tas tomēr būtu 
labi. 

«Tautībai ir ļoti liela nozīme. 
Kad precies, gribi atrast cilvēku 
ar līdzīgu domāšanas veidu. Ja 
preci nelatvieti, daļu no tevis tas 
cilvēks nesapratīs,» skaidro Al -
berts. 

Alberts Ozols, grāmatvedības 
students, nāk no ģimenes, kur 
lat  viešu tradīcijas vienmēr cie-

nītas. Viņa mamma daudzus ga -
dus mācīja latviešu valodu vie-
tējā svētdienas skolā. Alberts 
Vašingtonas apkārtnes latvie -
šiem māca tautiskās dejas. Viņš 
novērojis: arvien vairāk vietējo 
latviešu precas ar cittautiešiem 

un bērniem māca latviešu va -
lodu vairāk pienākuma dēļ. 

«Daudzi atstāj savus bērnus 
manai mammai uz vienu vai      
da  žām stundām, lai viņi iemā -
cās valodu. Es tā negribētu.             
Es gribu, lai mani bērni latviski 

runā la bāk nekā es,» saka Alberts, 
kura latviešu valodas gramatika 
ir pa  reizāka nekā dažam lat-
vietim Latvijā. 

Klausoties puišu stāstos, rodas 
jautājums: kādēļ viņi vēlas iegūt 
Latvijas pilsonību, ja daudziem  
šī valsts joprojām izklausās tā -
lāka nekā Disnejlenda. 

Atbildēt uz šo jautājumu ir 
grū  ti. Viņi domīgi grauž cepu-
mi ņus un izskatās noguruši. 

«Ja man prasītu, kas ir Ame-
rika, es arī nevarētu atbildēt.  
Man ir divas identitātes,» skaidro 
Aleksis, «mans īstais vārds pa -     
sē ir Aleksandrs Juris Dankers. 
Ame  rikāņu draugi mani sauc   
par Alex (izrunā ar izteiktu ame-
rikāņu akcentu), bet latviešiem 
es esmu Aleksis.» 

«Mums nu tagad jābrauc,» brā-
lēnam piebiksta Alberts. Par go -
du Alekša atbraukšanai un ame-
rikāņu militāristam, kurš pie        
Al  berta mammas mācās latvie -
šu valodu, viņiem jādodas mājās 
uz kopējām vakariņām. 

Gribu dzīvot Latvijā 
Latvijas otrais Valsts prezidents 

Gustavs Zemgals uz mani no -
raugās pētošu skatienu. Nedēļu 
pēc konferences Vašingtonā es  
ar Mārtiņu Andersonu satiekos 
viņa dzīvoklī Sanfrancisko. Ie -
nākot pa durvīm, no melnbalta 
foto zeltītā rāmī uz ciemiņiem 
no   raugās Mārtiņa slavenais vec-
vectēvs. 

Mārtiņš ir nedaudz apslimis. 
Saaukstējies no pēdējo nedēļu 
lielās slodzes un daudzajiem pār-
lidojumiem. Divistabu dzīvok - 
lis Viktorijas stila mājā pilsētas 
centrā ir gaišs un askētisks. Uz 
spoguļgaldiņa māla vāzītē stāv 
Latvijas karodziņš. Virtuvē pie 
sienas atstutēta koka dakšiņa ar 
uzrakstu «Zivs un ciemiņš trešā 
dienā smird». 

Tikšanās ar Latvijas Valsts prezidentu vēlāk tiek atzīmēta 
Vašingtonas krogā Aptieka. No kreisās: Ilze Garoza, kas Minesotas 
universitātē tikko pabeigusi pētījumu par Amerikas latviešu un 
jauno latviešu imigrantu attiecībām, Aleksis Dankers, video-
operators no Losandželosas, Alberts Ozols, ekonomikas students 
no Vašingtonas un Markus Apelis, Amerikas jaunatnes apvienības 
priekšsēdis

(Turpinājums 3. lpp.)

Atklāti izvērtēt sabiedrībā no -
tiekošos procesus, domāt un pie-
dāvāt risinājumus. Vācijas sa -
bied rība ir visnotaļ politizēta,  
jau skolās un universitātēs jau-
nieši kļūst aktīvi politisko pro-
cesu līdzdalībnieki, kritiķi un 
aktīvi izsaka savu nostāju piketu 
un demonstrāciju laikā. 

Kur mēs dzīvojam?
Mēs dzīvojam „muļķu zemē” – 

vai ikdien lasām tīmekļa ko  men-
tāros. Kā mūsu „muļķība” izpau-
žas ? Mēs pērkam Latvijas veika -
los 2-3 šķiras dārzeņus par Rie-
tumeiropas cenām, dzeram mi    -
ne  rālūdeni un alu no nevese lī-
gajām plastikas pudelēm. Lat vieši, 
kas pārcietuši izsūtījumu un oku-
pāciju, tūkstošiem „fano” par ho -
keja komandu, kas nes PSRS 
iekšlietu ministrijas dotu vārdu. 
Tikai „muļķu zemē” pa  matnācija 
vāc parakstus, lai savā valstī cīnī-
tos par savu valodu un 20 gadu 
laikā nevar pieņemt lēmumu mā -
cīt skolās savu vēs turi. Kāds ko -
mentētājs tīmeklī secina, ka,  brau-

Latviešiem jāpārvar pašiem sevi
kādams pa Eiro pu, nav dzirdējis, 
ka citas tautas par sevi izteiktos      
tik slikti kā latvieši paši par sevi   
un savu valsti. Mazvērtības vai 
depresi jas sindromam raksturīga 
ir publiska pašsaustīšanās, kas 
mijas ar lielummāniju un bries-
mīgu lepošanos. Abas šīs galē jī -
bas ir ļoti raksturīgas Latvijas sa -
biedrībā. Tikai mēs paši varam 
katrās vēlēšanās atkal kāpt virsū 
„tam pašam grābeklim” un tad 
pavadīt četrus gadus smagās pa -
ģirās, ik minūti kritizējot Saei mu, 
ko paši taču esam ievēlējuši. No 
šiem komentāriem izkrista lizējas 
viena izteikti negatīva ie  zīme – lat-
vietis nav spējīgs pats pie ņemt lē -
mumus, kas vitāli sva rīgi nācijas 
izdzīvošanai – valodas, izglītības 
un demogrāfijas jau tājumi ir un 
paliek pašu, ne vis Briseles ierēdņu 
rokās. Lai ko paši nerosinātu, at -
balss vie na – lai dara kāds cits, ti -
kai ne es! „Pūlim vajag vadoni, 
kurš ar pātagu to iedzen un ar 
varu aiz striķa ievelk saulītē,” 
komentē I. Redisons. 

Plašsaziņas līdzekļiem un po -

lit  tehnologiem ir milzīga ietek-
me uz sabiedrību, kuras ieskatā 
valstī ir bijis viens komunists – 
Rubiks, viens čekists – Andre -
jevs un tagad trīs  oligarhi – Šķē-
le, Lem bergs un Šlesers. Pēdējo 
triju darbos esot meklējama visa 
mūsu valsts pēdējo gadu nelai-
me, lasāms tīmeklī, presē un 
dzir dams sarunās uz ielas. No 
paša pieredzes jākonstatē, ka  
šādi oligarhi, citā nozīmē, Latvijā 
ir teju vai katrā pagastā, kur no 
iesīkstējušu pagastveču, ierēdņu, 
visdažādāko valsts dienestu va -
dītāju u.c. paraksta vai viedokļa 
kopumā atkarīga visas valsts at -
tīstība. Šo cilvēku primārais mēr-
ķis ir sava labklājība un statuss, 
bet radu un draugu iekārtošana 
darbā ir pašsaprotama lieta.  
Dau  dziem CV sākās ar 1991.ga -
du vai kad viņi iestājušies Tautas 
frontē. Kalpošana komunistis-
kajai partijai, ziņošana valsts 
dro šības dienestiem, tātad at -
klā ta kalpošana okupācijas  režī-
mam, tiek noklusēta, jo atjau -
no tās valsts likumdošanā šiem 

cilvēkiem netika noteikti iero be-
žojumi. Ja nu vienīgi VDK zi -
ņotājiem liegta iespēja kandidēt 
uz Seimu. Savukārt sarunājoties 
ar jauno paaudzi visbiezāk dzir-
dami viedokļi, kas tiek kultivēti 
ģimenes lokā un sabiedrībā. Par 
Latvijas atstāšanu un došanos 
strādāt ārpus Latvijas runā teju 
vai katrs otrais jaunietis, pieme-
tinot, ka vispirms gan pabeigšot 
studijas Latvijā. Te nu atklāts ir 
jautājums, vai mums par valsts 
līdzekļiem ir jāfinansē izglītoti 
speciālisti Eiropas Savienības        
un citu valstu darba tirgum?

Patiešām ir pienācis laiks, kad 
pašu rezerves  un finanses ir iz -
smeltas. Varbūt vēl daži gadi, un 
mēs būsim sasnieguši robežu,    
aiz kuras jau redzama mūsu pa -
šu iznīcības aina. Tikai apzināta 
rī  cība un solidaritāte šodien un 
tagad, sabiedrības spiediens uz 
politiķiem, bet pats galvenais – 
sabiedrības apvienošanās nevis 
„pret” kaut ko, bet gan „par”. Par 
valsts valodu skolās, par ierēd - 
ņu armijas samazināšanu, par 

protekcionismu tautsaimniecībā 
visās iespējamajās jomās, par 
valsts atbalstu jaunajām ģime-
nēm, par uzņēmējdarbības vides 
sakārtošanu, par atbildību par 
sevi, saviem līdzcilvēkiem un 
valsti. I. Redisons aicina  salikt 
galvas kopā, un domāt par nā -
kot ni. Nekur neliksimies – bez 
sociāli atbildīgas valsts mums 
nav iespēju, kā tautai izdzīvot! 

„Saskaitāmies, cik tad esam 
palikuši, cik ir pārtikas, benzīna 
un munīcijas, tad nevarīgos un 
slimos nosūtām ārstēties, bet ve -
selos pārgrupējam, veicam izlū-
košanu, meklējam sabiedrotos 
un plānojam stratēģiju (!), kā 
uz  varēt nākamo kauju. Mazā 
tau tā katrs savrupi neko nevar 
un nevarēs panākt pret svešiem 
tīkojumiem! Katrs atsevišķi var 
aizbēgt, noslēpties - bet vai tas 
glābs? Uzplaukt var tikai kopīgi, 
tikai indivīdiem kooperējo -     
ties. Sāksim atbalstīt cits citu, 
uzsmaidīsim viens otram!”    
I.Redisons
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Trimdas jaunākā paaudze vēlas saglabāt savu latvietību
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Dzīvoklī nedaudz valda neap-
dzīvotības sajūta, jo Mārtiņš dzī-
vo un strādā divās pilsētās - 
Sanfrancisko un Losandželosā. 
Abās atrodas starptautiskā kon-
cerna General Electric biroji, kur 
Mārtiņš finanšu nodaļā lemj par 
aizdevumu izsniegšanu kompā-
nijas klientiem. Viņš strādā ar 
vidēja ranga uzņēmumiem, kuru 
gada apgrozījums ir no 100 mil-
joniem līdz diviem miljardiem 
dolāru. 

Dienās, kad Mārtiņš ir Lo  s-
andželosas birojā, viņš paliek      
pie mammas. Mamma Anda ir 
māks  liniece, tēvs Māris - pensio-
nējies finansists. Mārtiņam ir arī 
divi vecāki brāļi: Pēteris ir ārsts, 
vecākais Filips - būvuzņēmējs, 
kurš regulāri internetā klausās 
Latvijas radio. 

Amerikas latviešu sabiedrībā 
Mārtiņš ir kā tilts starp vairākām 
latviešu paaudzēm. Ar vienu kāju 
jauniešos, bet ar otru - diplo mā-
tisks posms ar vecāko paaudzi. 
Mārtiņš cenšas vietējā latviešu 
sabiedrībā integrēt arī pēdējā 
desmitgadē uz Ameriku atbrau-
kušos Latvijas latviešus. Tas nav 
viegli, jo piesardzība jūtama no 
abām pusēm. 

Vecākās paaudzes trimdas lat-
vieši apdedzinājās pēc pāris ne -
smukiem starpgadījumiem 90.
gadu sākumā, kad Latvijas lat-
vieši mēģināja izkrāpt naudu no 
Amerikas vecīšiem. Vai arī par 
auklītēm strādāt atbraukušās lat-
vietes izjauca ģimenes. Savukārt 

pēdējos gados iebraukušie Lat-
vijas latvieši ir pārāk lepni, lai 
lau ztos aizslēgtās durvīs. Mār tiņš 
mēģina šos stereotipus lauzt. 

Līdzīgi kā daudzi jaunie, viņš 
savu latvietības sajūtu sāka mek-
lēt jau kā divdesmitgadnieks. 
Tobrīd Mārtiņš strādāja par fi -
nanšu analītiķi vienā no pasaules 
lielākajām investīciju bankām JP 
MorganAmerikas finanšu sirdī 
Volstrītā, Ņujorkā. 

«Volstrīta ir slavena ar to, ka 
prot noslogot jauniešus. Pirmie 
trīs gadi ir sava veida iesvētības. 
Jāstrādā gandrīz katru dienu. 
Labi, ja tiku mājās desmitos va -
karā, bet nākamajā rītā astoņos 
bija jābūt darbā,» stāsta Mārtiņš. 
Viņš atceras gadījumu, kad pār-
nā cis mājās no darba pusnaktī. 
«Ar vienu kāju jau biju iekāpis 
gultā, kad man zvanīja priekš-
nieks. Viņš atvainojās un teica, 
ka vajadzīga mana palīdzība. 
Līdz rītam jāizanalizē kādam 
klientam skaitļi. Man bija iespēja 
iet uz darbu tūlīt vai sešos no 
rīta. Es izvēlējos atkal apģērbties, 
aiziet uz darbu, un pulksten asto-
ņos priekšnieks saņēma ziņoju-
mu.» 

Trīs gadu iesvētību Mārtiņš 
izturēja tik labi, ka viņam uzreiz 
piedāvāja paaugstinājumu. Pa -
rasti pie šāda paaugstinājuma 
tiek tikai pēc maģistra grāda ie -
gūšanas biznesa vadībā (MBA). 
Mārtiņš nostrādāja vēl trīs gadus, 
līdz saprata, ka jāliek punkts, lai 
arī alga bija laba. 

«Es biju pārguris. Bija klienti, 
kas uzskatīja, ka baņķieris viņiem 
pieder 24 stundas diennaktī. No -
lēmu, ka nav jēgas būt vecam 
ve  cim ar daudz naudas, ja nav 
mīļo cilvēku apkārt.» 

Mārtiņš aizgāja no darba. Viņš 
saglabāja biznesa attiecības ar 
vienu klientu, lai nopelnītu ik -
dienas tēriņiem. Pierunāja pa-
mest darbu arī savu draudzeni, 
latviešu advokāti, kas bija tikpat 
pārslogota. Viņi baudīja dzīvi. 
Bez steigas dzēra tēju un stun -
dām runāja par grāmatām, 
filmām un dzīvi. 

Tieši dzīvojot Ņujorkā Mārtiņš 
sajuta, ka viņa dzīvē kaut kā 
pietrūkst. «Man bija tukšums. 
Sapratu, ka man trūkst iespējas 
izpaust savu latvietību.» Kopā ar 
divām latvietēm viņi nodibināja 
deju kopu Jumis. Palēnām izvei-
dojās «patīkama jauniešu grupa» 
10-20 cilvēku sastāvā. Vēl pēc 
kāda laika noskaidrojās, ka Bruk-
linā ir tukšs latviešu nams, kas 
pieder Ņujorkas latviešu evaņģē-
liskajai draudzei. Mārtiņš ar do -
mubiedriem tajā rīkoja koncer-
tus un ballītes. Mārtiņš centās 
deju kopā ievilkt arī no Latvijas 
atbraukušos latviešus, kas trim-
das pasākumos nerādījās. 

«Es sapratu, ka daži jaunie-
braucēji gāja uz latviešu na -
miem, bet tur vecās paaudzes 
Amerikas latvieši nebija pretim-
nākoši. Es par to biju dusmīgs. 
Uzskatu, ka katrs latvietis ir 
dārgakmenis un mūsu nav tik 

daudz.» 
Pēc kāda laika pasākumos pie-

dalījās jau ap 50-70 cilvēku, un 
ducis no viņiem bija jaunie-
braucēji. 

Mārtiņš arī aktīvi iesaistījās 
2x2 nometņu veidošanā. Tās 
mērķis ir ne tikai sapulcēt kopā 
Amerikas latviešu jaunāko 
paau dzi, bet arī stāstīt, ka Lat-
vija ir «jauna un moderna ze -
me», skaidro Mārtiņš, «gribu 
pateikt: forši, ka tu dejo tautas-
dejas, bet vai zini, ka Rīgā bū -   
vē jaunu bibliotēku vai ka          
mēs dabūjām medaļas ziemas 
olimpiskajās spē  lēs?» Mārtiņš 
ar draugiem pērn brauca uz 
Vankūveru, lai atbalstītu mūsu 
sportistus. 

Viņš iesaistījies vēl vairākās 
sabiedriskās organizācijās, kuru 
mērķis ir palīdzēt Latvijas māksli-
niekiem un studentiem. 

Tikšanās ar Latvijas prezidentu 
Valdi Zatleru Mārtiņam bija ļoti 
svarīga arī personisku motīvu 
dēļ. Viņš divas reizes nesekmīgi 
mēģināja pārcelties uz dzīvi 
Latvijā. 

Pirmā reize bija pēc aiziešanas 
no darba Volstrītā 2002. gadā. 
Mārtiņš negrib minēt bankas 
nosaukumu, bet ļauj saprast, ka 
darba pārrunas notika vienā no 
Rīgas «Volstrītas» bankām Smil-
šu ielā. Darbu viņš nedabūja. 

«Viņi to nepateica, bet sajutu, 
ka viņi domā: kādēļ gribi nākt       
uz mazo Latviju? Žēl, ka man        
to nepajautāja. Būtu atbildējis,     

ka gribu būt Latvijā. Uzlabot 
latviešu valodu. Tobrīd ekono-
mika bija dinamiska, būtu bijis 
interesanti.» 

Otro reizi Mārtiņš gandrīz 
nokļuva Latvijā, pateicoties paš-
reizējam darba devējam General 
Electric(GE). Šo darba piedā-
vājumu viņš pieņēma pēc divu 
gadu atpūtas un MBA grāda 
iegūšanas prestižajā Kolumbijas 
Universitātē Ņujorkā. Mārtiņš 
zināja, ka GE pārstāvniecība 
Latvijā (GE Money) meklē dar-
binieku. Viss jau likās tik iespē-
jams, taču darba devējs ASV 
tomēr pārdomāja un Mārtiņš      
no Ņujorkas pārcēlās uz biroju 
Sanfrancisko, nevis Latvijā. Mār-
tiņš domā, ka darba devējs ne -
gribēja uzņemties lieku biro krā-
tiju, kārtojot uzturēšanās atļau-
jas. 

Sapni par dzīvošanu Latvijā 
Mārtiņš joprojām nav atmetis. 
Viņš ir gatavs pamest savu dzī-
vokli saulainajā Sanfrancisko. 
Viņš ir pat gatavs mainīt nodar-
bošanos, ja vien pretī būtu ie -
spēja strādāt atsaucīgā kolektīvā 
ar jauniem izaicinājumiem. Lai 
tas notiktu vieglāk, Mārtiņš vēlas 
iegūt arī Latvijas pilsonību. Jo 
mēs visi esam latvieši, neatkarīgi 
no tā, kurā vietā uzauguši. 

«Mums ir jāturas kopā. Nav 
vērts dalīt «mēs» un «jūs»,» saka 
Mārtiņš, «tā ir vecmodīga do -
māšana, kas man riebjas.»

Pārpublicēts no žurnāla IR
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ALJA valde 1958. gadā. No kreisās: Valters Nollendorfs, Laimonis 
Streips, Jānis Peniķis, Lalita Lāce, Valdis Muižnieks (ALJAs val-
des priekšsēdis), Maija Freivalde, Laimonis Zandbergs (LNJAK 
valdes priekšsēdis), Jānis Sventeckis, Gunārs Bieķēns, Jānis 
Plūme, Rasma Birzgale.

Foto: Jaunā Gaita

Lūgums visiem tagadējiem un bijušiem ALJA biedriem, 
valdes locekļiem un biedriem veicinātājiem!

Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienība ir cītīgi strādājusi 
latviešu jauniešiem par labu kopš organizācijas dibināšanas.  
Pirmajos gados ALJAs misija bija uzturēt latvietību Amerikā 
un mērķi bija vairāk politiski nekā sabiedriski. Mūsdienās 
ALJAs misija ir līdzīga, lai gan  apstākļi Tēvzemē un šeit, 
Amerikā, ir mainījušies. 2012.gadā ALJA  gatavojas svinēt  60 
gadu jubileju. Tam par godu plānojam  sakopot vēstures 
grāmatu, kas atspoguļo ALJAs darbību!  Prasam visiem 
tagadējiem un bijušiem ALJA biedriem, veicinātājiem un 
valdes locekļiem paskatīties savos skapjs, atvilktnēs un kastēs, 
lai atrastu rakstus un fotografijas, kas ataino ALJA vēsturi!  
Ceram sakopot šo grāmatu, lai tagadējiem, bijušiem un 
nākošiem ALJA biedriem ir, ar ko lepoties un priecāties!  Ja 
vēlaties projektu atbalstīt financiāli vai ja ir kādi jautājumi, 
lūdzu rakstīt Aleksim Daukšsam, 17621 Archdale Ave.  
Lakewood, OH 44107.

Top ALJA vēstures grāmata

ALJA valde,  lai pārunātu orga-
nizācijas darbību, satikās 21. mai -
jā Klīvlandē. Valdes locekļi un  
priekšsēdis Markus Apelis stās - 
tija par jauniešu tikšanos ar pre-
zidentu Valdi Zatleru JBANC 
kon ferencē Vašingtonā. Plašākās 
pār ru  nas bija par Latvijas dubult-
pil sonības iegūšanas iespēju.  Jau-
nieši Amerikā vēlas palīdzēt  Lat-
vijai, tāpēc vēlas iegūt Latvijas pil-
so nību. Prezidents bija ļoti pozitīvi  
noskaņots un piekrita jauniešu 
teiktajam. Turpmāk ALJA sastrā-
dāsies ar Latvijas Ārlietu minist-
riju, lai šo ideju īstenotu. ALJA 

ALJA valdes sēde Klīvlandē
Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienība ir  gatava vasarai!

Tija Ore 

valde pārunāja arī par stipen -       
diju iespējām. ALJA biedriem,    
kas šovasar strādās par audzinā -       
tāji Garezeras Vasaras vidusskolā 
tiks piedāvāta sepeciāla stipen -
dija. Ar šo stipendiju ALJA cer 
palīdzēt piepildīt audzinātāju trū-
kumu nometnēs un finansiāli pa -
līdzēt mūsu biedriem vasarā. Ja 
vēlies pieteikties  stipendijai, infor-
mācija atrodama mūsu mājas- 
lapā, www.alja.org vai rakstot 
ALJA izglītības nozares vadītājai 
Annai Jansonei: adjansons@gmail.
com.

Viena daļa no ALJAs  misijas ir 

pulcināt kopā latviešu jauniešus 
ASV. Kopā ar Klīvlandes jau nie-
šiem ALJA valde organizēja sa -
viesigo vakaru visiem sportis -     
tiem un skatītājiem ALA sporta 
meistarsacīkstēs. Daudz cilvēku 
sa     nāca piektdienas vakarā satik-
ties draugiem. Bija jauks vakars 
latviešu garā, kur visi varēja maz-
liet atpūsties pirms sporta sacen-
sībām. ALJA arī gatavojās  Gar ez-
era voleja nogalei jūlija beigās. 
Valdes sēdē tika ziņots, ka ALJA  
Sirds Līksmo ballē spelēs grupa 
The Lugers. Ceram jūs visus redzēt 
šovasar ALJA pasākumos! 

ALJA valdes locekļi sēdes laikā Klīvlandē
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Imanta 
Nīgale 

GALVAS SKAIDROŠANAS PIEDZĪVOJUMS FRANCIJĀ

Nesen gāju pa Čaka ielu Rīgā, 
kad dzirdēju – kāds sauc: „Jāni!”  
Pēdējā pusgada laikā esmu ie  mā-
cījies galvu vairs nepagriezt, jo 
droši vien saucēji nedomā mani. 
Šoreiz bija savādāk. Man pretī 
nā  ca stalts jauneklis ziemas mē -
te lī, zem kapuces slēpās gari ma - 
    ti. „Sveiks! Vai tu mani atce ries?”  
Kad sapratu, ka runā ar ma  ni, 
ap  stājos un, protams, uz  runātāju 
pazinu.  Man priekšā stā vēja Kār-
lis Celms. „Es esmu tevi redzējis 
desmit, divdesmit reizes, staigā-
jot pa Čaka ielu, bet nebiju drošs, 
ka tas esi tu,” viņš sacīja. Sākām 
runāt. Kārlis dzī  vo Rīgā kopš 
2005. gada, kad viņš ceļoja pa 
Eiropu un viņam pietrūka nau-
das. Māsa Elizabete, kas tajā laikā 
strādāja „The Baltic Times”, nau-
du aizdeva, un Kārlis atbrauca   
uz Rīgu.  „Es nolēmu palikt ilgāk 
un sāku meklēt darbu. Nesen 
biju beidzis California Culinary 
Academy un gribēju izmantot 
iegūtās zināšanas.  Dabūju darbu 
tūristu kopmītnē (hostelī) par 
pa  vāru.  Kā var teikt, the rest is 
his tory.  Iepazinos ar jauniešiem 
un tūristiem no visas pasaules, 
cilvēkiem, kuŗi vēlējās iepazīties 
ar Latviju.  Tūristi gribēja izbau-
dīt īsto Latviju, bet Rīgā nebija 
tādu uzņēmumu, kas sniegtu 
vēlamo. Es aizpildīju to robu.  

IEPAZĪSTINĀT TŪRISTUS AR LATVIJU
Va  saras beigās esmu tūristiem 
rīkojis Jāņus Gaiziņkalnā, aizve-
dis uz Kaŗa ostu Liepājā, noor-
ganizējis braucienu pa Gauju ar 
laivām utt. Tūristi vēlas piedzīvot 
Latviju, līdzi paņemot lieliskas 
atmiņas.”* 

Bet tūrisms nav Kārļa galvenā 
nodarbošanās. „Esmu iesaistīts 
jauna restorāna veidošanā, tas 
drī  zumā tiks atvērts Berga bazā-
rā.  Nosaukuma vēl nav.  Resto-
rānā piedāvāsim labu ēdienu      
un dzeramo par mērenām ce -
nām. Daudziem naudas maks ir 
paplāns, bet tas nenozīmē, ka 
cilvēks nedrīkst ik pa laikam 
aiziet uz restorānu un baudīt la -
bas vakariņas, pirms tam neie-
ķīlājot savu dzīvokli.”**

Kārlim arī citi plāni. „Latvijā      
ir ļoti laba un ekoloģiski tīra 
pārtika. Es gribu iepazīstināt pa -
saules tūristus ar Latvijas pro-
duktiem un ēdieniem un pie 
reizes parādīt latviešiem, kā iz -
mantot interesantas garšvielas 
latviskos ēdienos.*** Kārlis plāno 
braukāt pa Latvijas pilsētām un 
uz vietas gatavot īpašas latviešu 
dzīres ar interesantiem ēdie -
niem. Uz jautājumu, kā patīk 
dzī vošana Latvijā, viņš atbildē - 
ja: ”Man ļoti patīk Latvijā.  Rīga 
ir vienreizēja pilsēta, it sevišķi 

jau nam cilvēkam. Te ir Latvija, te 
ir Eiropa.  Man nekā netrūkst.”                                    

*2009. gadā Latviju apciemoja 
5,5 miljoni tūristu.

**Rīgā diemžēl ir daudz dārgu 
restorānu, kur par lielu naudu 
viesi saņem viduvēju ēdiena kva-
 litāti.

***2010. gadā novembrī Kārlim 
bija iespēja kopā ar pazīstamo 
pavāru Mārtiņu Sirmo sagata -
vot īpašas vakariņas Prezidenta 
Valža Zatlera ģimenei viņa re -
zidencē Jūrmalā.

Jānis Kramēns

TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS 
BĒRNU NOMETNE

Biedrība „Latgales tradicionālās kultūras centrs 
„Latgaļu sāta” ” aicina bērnus apgūt senās 
latviešu tradīcijas.   

Aizgājušajā vasarā vairāk nekā četrdesmit bērniem bija lieliska 
iespēja lauku sētā apgūt tradicionālās prasmes - vilnas sukāšanu, 
dzijas vērpšanu ar ratiņu, aušanu ar lielajām stellēm, senāko jostu 
aušanu ar celiem, koklēšanu, kokgriešanu, keramiku, kā arī stikla 
un zīda apgleznošanu. Nometnes dalībnieki bija no Rīgas, Talsiem, 
Ķekavas, Varakļāniem, Dekšārēm, Viļāniem un ASV.

Šogad nometne notiks ceturto gadu.
Pirmais š.g. nometnes posms no 17. līdz 24. jūlijam.
Otrais nometnes posms  no 31. jūlija līdz 7. augustam. 
Bērnu vecums  no 8 līdz 14. gadiem. Visas nodarbības
un aktivitātes notiek sertificēta nometnes vadītāja un
pieredzējušu pedagogu vadībā.
Maksa par nedēļu 80 lati 
Pieteikšanās: bernunometne@inbox.lv
Tālr.: 00371  29482064

Tiksimies Viļānu novada, Dekšāru pagasta  
Madžuļu ciema „Latgaļu sātā”!

Kad pagājušajā gadā absolvēju 
Pitsburgas universitāti ar fran - 
ču gradu, nolēmu meklēt darbu 
Francijā. Biju dzirdējusi par ie -
spē  jām mācīt jauniešiem angļu 
valodu franču skolās.  Francijas 
vēstniecība meklējot angļu valo-
das runātājus, kas saviem skol-
niekiem varētu dot aktuālu va -
lodas paraugu.  Programma bija 
ideāla.  Es pieteicos un tiku arī 
pie  ņemta septiņus mēnešus     
darbā Francijā.

Un tā septembra vidū es pār-
cēlos uz Franciju.  Ar vienu ļoti 
smagu koferi un pārpildītu mu -
gursomu es iesāku savas dzīves 
jaunāko posmu.  Ierados pilsēti-
ņā, ko man nākamos septiņus 
mē  nešus būtu jāsauc par mā -
jām, un biju šokā.  Gerardmer ir 
maza pilsētiņa (apmēram 9 000 
iedzīvotāju) Francijas Ziemeļ-
austrumos, apmēram pusotru 
stundu no Strasburgas, ļoti tuvu 
gan Vācijas, gan Šveices robežai.  
Visapkārt skaisti kalni, un pilsē-
tas galvenā atrakcija – liels ezers, 
kas tajā pēcpusdienā, kad iera-
dos, mirdzēja saules staros.  Biju 
pārgurusi un pārņemta ar va -
lodas un dzīvesstila maiņu, bija 
arī neziņa par to, kas mani te 
sagaida nākamajos mēnešos.    

Bet pēc dažām dienām, kad biju 
iekārtojusies, atpūtusies un sā -
kusi iepazīt pilsētiņu, šo vietu 
pa  tiešām sāku sajust par mājām.

Vispār programmas struktūra 
ir ļoti vienkārša.  Nebiju īsta sko-
lotāja, bet asistente. Strādāju di  -
vās skolās, satiekoties ar klasēm 
divas reizes nedēļā pa 35 minū -
šu posmiem, strādājot 12 stun-
das nedēļā.  Jo strādāju ar pa  mat-
skolas līmeni, mācību plāns bija 
ļoti vienkāršs – mācījāmies krāsu 
nosaukumus, skaitļu vārdus, for-
mu nosaukumus, kā sevi iepa -
zīs tināt ar citiem utt.  Daudz 
dzie dājām un priecājāmies, lai 
mācības būtu jautras un saisto-
šas.  Bērni bija vienmēr lielā sa -
jūsmā par angļu valodas stun-
dām, skrēja man pretī un lielījās 
par savām valodas spējām. Lai 
izveidotu jauku mācību gaisotni, 
liku lietā savu pieredzi no tām 
dienām, kad biju latviešu skolas 
palīgskolotāja un latviešu bērnu 
nometnes audzinātāja (Garezerā 
un Katskiļos).

Dzīve tik mazā pilsētiņā varētu 
izlikties grūta. Mums nebija vieg-
li pieejams sabiedriskais trans-
ports, tātad, lai tiktu prom no 
pilsētas, kādreiz bija sarežģīti.  
Turklāt pilsētas iedzīvotāji nav 
tādā vecumā, lai mums būtu liels 
draugu pulks – liela daļa ir pensi-
jas gados vai arī  jaunas ģimenes.  
Tātad sabiedriskā ziņā mana dzī-
ve noteikti kļuva mierīgāka. Bet 
bieži satikāmies ar skolotājiem, 
iedzērām glāzi vīna un izbaudī-
jām kompāniju. Par laimi mēs 
Ge  rardmer bijām trīs asistentes 
un visas no ASV!

Kas bija visinteresantākais pie-

dzīvojums vai brīdis?  Brīnumai-
na bija ceļošana,  apciemoju Bri-
seli, Amsterdamu, Strasburgu, 
Bāzeli un pat Maroku. Iespēja 
satikt jaunus cilvēkus un redzēt 
tik vēsturiskas pilsētas vienmēr 
ir jauki.  Man bija iespēja izbau-
dīt neticamus dabas skatus –       
jau rudenī sāka snigt sniegs. Tik 
daudz, ka mēs bieži spriedām,  
ka dzīvojām vienā snow globe,  
ko kāds visu laika turpina puri-
nāt.  No sava istabas loga varēja 
redzēt slēpotāju  iecienītus  kal-
nus. Mežā staigājot, bija tāds  

klu sums, kādu nekad neesmu 
dzirdējusi.  Es baudīju iespēju at -
pūsties un dzīvot lēnākā ritmā.  
Dziedāju pilsētas korī, bieži gā -
jām uz koncertiem vietējā kro-
dziņā.  Un visam pa starpu pa  ce-
ļoju un palīksmoju!

Mudinu visiem izmantot šā -
das iespējas uz dažiem mēne-
šiem padzīvot ārzemēs, jo tas 
dod izcilu iespēju iepazīties ar 
jaunu kultūru, bet arī ar sevi 
pašu, redzēt, kā mēs katrs sa  strā-
dājamies ar citiem, pārbaudīt, 
kāds dzīves stils mums patīk vis-

labāk.  Tagad, kad šis piedzīvo-
jums ir beidzies, laiks sākt do -
māt par nākamo.  Esmu bezgala 
laimīga par šo iespēju atpūsties 
un padomāt par to, ko es gribu.  
Pasaules steigā un burzmā bieži 
var aizmirst apstāties un pār-
domāt dzīvi.  To es varēju darīt, 
baudot krāšņos dabas skatus, 
krāsainos saulrietus  un gar šīgo 
sieru.

Ja arī tu gribi mācīt angļu va -
lodu Francijā, vari atrast in -
formāciju šeit:

www.tapif.org

Kārlis Celms

Imanta Elzasas vīna kalnos
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