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Šis ir septītais gads, kopš kopā 
ar maniem līdzaudžiem un do -
mubiedriem, bijušajiem 2x2nie-
kiem, uzņēmos strādāt, lai mūs-
dienu jaunatnei būtu iespēja pie-
dalīties 2x2 nometnēs, tāpat, kā 
mēs to darījām mūsu jaunībā.    
Tā kā šādas nometnes sarīkošana 
prasa daudz laika un izdevumu, 
nometnes jauniešiem no 18 ga -
du vecuma notiek ne katru, bet 
ik pa diviem gadiem. Šis ir atkal 
2x2 gads! 

Kopš 2006. gada ir notikušas 
trīs nometnes ar gandrīz 400 
dalībniekiem, vadītājiem, lekto-
riem un izpalīgiem. Katra no -
metne ir bijusi atšķirīga, tajās ir 
bijuši dinamiski lektori un inte-
resantas programmas. Organi za-
toru un dalībnieku radošās iz -
pausmes 2x2 laikā ir tiešām 
apbrī nojamas. Visi, kuri ir ie -
saistīti programmas veidošanā, 
iedvesmojas, darbojoties ar mū  -
su jaunatni, un dara neticami 
labus darbus. Visi ziedo neskai-
tāmas stundas, lai izveidotu kaut 
ko vienreizēju, tikai šai nometnei 
raksturīgu. 

Visa darbība atspoguļo Bruņa 
Rubesa reiz nospraustos mēr -
ķus: veidot dedzīgu, apzinīgu un 
nacionālu latviešu jaunatnes   
darbinieku saimi, meklēt labāku 
pieeju tagadnes un nākotnes iz -

aicinājumiem, stiprināt drau-
dzības un kopības saites starp 
nā  kamajiem latviešu sabiedrī - 
bas vadītājiem un veidot ciešākus 
sakarus paaudžu starpā. Kopš 
2x2 dibināšanas gandrīz pirms 
50 gadiem vairāk nekā 2000 lat-
viešu jauniešu ir piedalījušies ša -
jās nometnēs, un mēs esam gan-
darīti, ka arī šodien mūsu jaunat-
nei ir šī iespēja.   

Kad 1964. gadā notika pirmā 
nometne, bija citi laiki, cita po -
litika. Latvija nebija brīva. Lat-
vieši tālu prom no dzimtenes 
cienīja savas tautas vērtības un 
mantojumu un centās uzturēt 
savos bērnos latviešu valodu, ar 
klusām cerībām, bet mazu ticī-
bu, par to, ka reiz Latvija būs at -
kal brīva. Viegli bija asimilēties, 
daudz grūtāk - palikt latvietim. 

Tomēr 2x2 nometnēs bija ie -
spēja satikt citus, kuri uzauguši 
ar līdzīgiem izaicinājumiem un 
jautājumiem. 2x2 programma 
ietvēra tautisko mantojumu, li -
teratūru, valodu, folkloru, kultū-
ru un tradīcijas. Lektori stāstīja 
par Latviju  savās jaunības dienās. 
Lietpratēji, vēsturnieki, pētnieki 
deva iespēju piedalīties pārrunās 
un zīlēt nākotni: “Ja Latvija būtu 
brīva, vai tu brauktu tur dzīvot?” 
To jautāja paaudzei, kas bija dzi-
musi ārpus Latvijas.

Šodien jauniešiem ir iespēja 
iepazīties ar mūsdienu Latviju 
un tiem, kuri ikdienā ir iesaistīti 
tās nākotnes veidošanā, -  vai tas 
ir politikas vai kultūras jomā vai 
vienkārši, audzinot ģimeni lat-
viskā vidē un stiprinot tās eko-
nomiku. Esam gandarīti, ka 2x2 

nometnēs piedalās dalībnieki      
un lektori no Latvijas, kas dod 
iespēju veidot tiltu starp dažā-
dām paaudzēm, starp latviešiem 
ārzemēs un Latvijā. 2x2 ir vieta, 
kur uz nedēļu noslēgtā vietā, 
atšķirti no ikdienas, dalībnieki 
var iegūt nenovērtējamu piere -
dzi un vēlāk atskatīties uz to kā 
uz pagrieziena punktu savā dzī-
vē. Par to liecina raksti, kuros 
jaunieši dalās savās domās par 
kopā pavadīto laiku. To aplie -
cina arī tas, ko 2x2 dalībnieki 
dara pēc nometnes. Katrs izvēlas 
kaut ko savu, vai tā ir aktīvāka 
piedalīšanās latviešu sabiedrībā, 
studijas vai praktikanta darbs 
Lat  vijā vai tuvākas draudzības       
ar citiem latviešu līdzaudžiem, 
neatkarīgi no tā, kur ir viņu mīt-
nes zeme.

(Turpinājums 4. lpp.)

Daudzi no mums, kas seko 
līdzi attīstībai Latvijā, būs sev 
uzdevuši jautājumu: kādi ir vals-
tiskie mērķi šajā atvērto robežu, 
moderno tehnoloģiju un patērē-
tājsabiedrības laikmetā? Ir ne -
pār protami skaidrs, ka tautai un 
valstij ir jānosprauž mērķis, ja 
domājam par nācijas izdzīvoša -
nu, jo uz Eiropas fona mūsu rā -
dītāji teju visās jomās ir negatīvi.

Mēs esam izdzīvojuši vairākus 
posmus, kam mērķi bija šķie-
tami definēti. Neatkarības atgū-
šana, valstiskā un individuālā 
brī vība, iestāšanās Eiropas Sa -
vienībā un NATO. Savulaik po -
litiķi definēja, ka Latvija nebūs 
rūpnieciska valsts, tā vietā nosa-
kot, ka Latvijas attīstības ceļš 
ejams, kļūstot par finansu pakal-
pojumu, kā arī par tranzītvalsti 
starp rietumiem un austrumiem. 
Nāca krīzes, un arī šie mērķi iz -
plēnēja. Nebūs pārspīlēti, ja sa -
cīsim – pašlaik mēs atrodamies 
posmā, ko politiķi noteikuši       
par „fiskālās disciplīnas” un 

Kurp mēs ejam ?

IR ATKAL 2x2 GADS

priekšnoteikumu izpildes laiku 
Latvijas iekļaušanai eiro zonā.     
Jā, mēs vēlamies dzīvot pārti ku šā 
un sociāli nodrošinātā vals tī, ta  -
ču tādā, kur izjūtams vienots 
koncepts ekonomikā, politikā, 
izglītībā, kultūrā un mediju po -
litikā. Tātad jābūt ir valsts ideo-
loģijai! Diemžēl, lietojot šo ter-
minu, daudziem atmiņā uzplē-
nēs negatīvā pieskaņa, kas nav 
zudusi no padomju okupācijas 
laika. Filozofe Maija Kūle iesaka 
runāt par „valstij nepieciešamo 
sistēmisko ideju kopumu,” un tā 
droši vien būs pareizāk, lai no -
mierinātu t.s. atvērtās sabiedrī-
bas modeļa pārstāvjus. Manu-
prāt, sākums būtu nosakāms iz -
glītī bas sistēmā. „Pašlaik sko lē-
niem tiek mācītas nepieņema-
mas lietas, un tas ir jāmaina, iz -
veidojot valsts ideoloģiju, kurai 
tiek pielāgots izglītības saturs,” 
Saeimas deputātiem nesen atgā-
dināja arī kustības „Par latvisku 
kultūru izglītībā” pārstāve Solvita 
Lodiņa. 

Lasītāji varbūt nezinās, bet val-
dības gaiteņos top vērienīgs Na -
cionālās attīstības plāns (NAP), 
kam jākļūst par Latvijas attīstī -
bas un izaugsmes ejamā ceļa rā -
dītāju nākamajiem astoņiem ga -
diem. „NAP 2020” vadmotīvs – 
nodrošināt ekonomikas izrā vie-
nu. Bet kāpēc tikai ekonomi -  
kas? Kāpēc NAP vadmotīvu ne -
papildināt ar „demogrāfisko iz -
rāvienu,” jeb, kā iesaka doku-

menta autori, „tautas ataudzi?” 
Kopumā sa  ņemti vairāk nekā 
600  ierosi nā jumi. Tā, piemēram, 
Eiropas Lat  viešu apvienības 
priekšsē dē tājs Aldis Austers iesa-
ka labot ie  rosinājumu par „kont-
rolētu un mērķorientētu imig rā-
ciju”, jo viņš ir pārliecināts, ka 

valsts prio ritātei vajadzētu būt 
izbraukušo tautiešu piesaistīša -
na atpakaļ, un tikai tad domāt 
par imigran tu ievešanu. NAP 
runā gan par piederību Latvijai 
iedzīvotāju un jauniešu vidū,  gan 
par piede rība latviešu tautai. Sa -
biedris kās po  litikas centra „Pro -

vidus” pārstāve iesaka „lat viešu 
tautu” svītrot un runāt vienīgi par 
„Lat vijas pilso ņu īpatsvaru Lat-
vijas iedzīvo tāju vidū”. Š.g. jū lijā 
un augustā plānota NAP2020 
sabiedriskā apspriešana, kuras 
gaitā katrs no mums ir aicināts izteikt 
savas domas. Tu arī ! www.nap.lv

Latgaļu sātaAuniet, puiši, meitas, kājas,
Rītā būs Jāņu diena,

Tad iesim līgodami,
Jāņu bērnus meklēdami.

PRIECIGUS VASARAS SAULGRIEZUS!
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Vie dok lis

The Jewish community has 
Birthright, a program which 
funds trips to Israel for Jewish 
youths. While not nearly as well 
endowed, ALA has Sveika Latvija. 
To date the program has for the 
most part been targeted at gradu-
ates of heritage language elemen-
tary schools. It must be expanded 
and marketed to include even 
those who don’t attend Latvian 
school or speak Latvian. We need 
to get as many young adults of 
Latvian descent as possible to 
visit Latvia. 

The émigré community should 
work with Latvian authorities to 
promote tourism to Latvia among 
Latvians and non-Latvians alike. 
Iceland is a case in point. There 
are non-stop Icelandair flights 
from Minneapolis to Reykjavik. 
What’s the connection? The 
Upper Mid West was the destina-
tion for many Icelandic immi-
grants. Few if any now speak 
Icelandic but there is a connec-
tion. Enough to warrant direct 
air service. Air Baltic is lagging 
but it needs to be encouraged. 
When it does expand overseas, 
the émigré community needs to 
support the airline.

The émigré community should 
work with the Government of 
Latvia to encourage study and 
internships programs in Latvia. It 
needs to push for removal of 
obstacles to ensure that partici-
pants are welcomed, that their 
professional skills are recognized 
and that their weaker Latvian 
language skills and non-existent 
Russian is not held against them. 
It should facilitate visits by pro-
fessionals of Latvian descent in 

A Numbers Game – The future of the Latvian émigré community 
order to share their knowledge 
and experience.

The post-war Latvian exile 
community was cultured and 
sports were on the periphery. 
With the restoration of indepen-
dence, Latvia’s athletes have 
fanned out across the world and 
garnered Latvia publicity and 
good-will that money can’t buy. 
Yet when compared to the enthu-
siasm that ethnic Italian or Greek 
communities show their national 
football teams, the reception of 
Latvia’s athletes by the émigré 
community has underwhelmed. 

For example, in 2008 eight 
hundred hockey fans from Latvia 
descended on Halifax in Canada 
for the World Hockey 
Championships. Another two 
hundred Latvians from Canada 
and the United States joined 
them. Even though this was the 
biggest gathering of Latvians in 
Canada in 2008, the event failed 
to get mention in that year’s 
annual report of the Latvian 
National Federation in Canada 
(LNAK). Go figure! Sports is one 
of the best ways to connect 
younger émigré generations to 
today’s Latvia and not just the 
young, but also those not inter-
ested in culture and more artistic 
pursuits.

The post-war diaspora sur-
vived for many in years as a 
transnational community in large 
part by personal links the older 
generations had forged growing 
up in pre-war Latvia and later in 
Displaced Person camps. The 
links were renewed at larger gath-
erings such as Song Festivals and 
facilitated by newspapers such as 
“Laiks” that covered community 
news across the United States 
and elsewhere. Today, the émigré 
community is dependent on elec-
tronic and social media to sustain 
its transnational nature – email, 
web-sites, draugiem.lv, latvian-
sonline.com, Facebook, Skype, 
news sites and web radio and 
television from Latvia. Some 

community papers like Latvija 
Amerika published in Toronto 
continue their broadsheet format 
although a pdf version can be 
requested. “Austrālijas latvietis” is 
marketing both a print and elec-
tronic version and using elec-
tronic transmission to expand to 
its content and readership to new 
geographies. „Jauno Laiks” is a 
welcome quarterly supplement 
to the venerable „Laiks” now 
published out of New York and 
Riga. „Jauno Laiks” is colourful, 
with articles in both English and 
Latvian, typically written by 
younger authors and aa good 
read. So stuff is happening. It 
needs to be encouraged, sup-
ported and sustained.

Work through émigré commu-
nities around the world Googling 
„Latvian New York”, „Latvian 
Denver”, „Latvian Toronto”, 
„Latvian Edmonton”, „Latvian 
Melbourne”, „Latvian Leeds” and 
you will bring up hundreds of 
links. They range from references 
to Latvian organizations on local 
registries to nicely constructed 
content rich web sites. Some are 
produced by IT professionals 
while others are home-spun. 
Some smaller communities have 
done a nice job while some larger 
ones are missing. Some have cre-
ated Facebook groups and rely 
on them to get the message out. 
Many sites struggle keeping con-
tent up to date. Yet they’re there 
and allow community members 
to stay connected.

The web is democratic, it relies 
on local initiative and it can’t be 
driven from the top. Yet émigré 
umbrella organizations could 
hire IT summer students to pro-
duce web templates that can be 
loaded through easy to use con-
tent management systems and 
made available to local commu-
nities at no cost. The umbrella 
organizations could line-up 
Internet Service Providers for 
local communities to use elimi-
nating the hassle to figure it out 
on their own.

Causes in Latvia continue to 
attract the interest and support of 
émigré Latvians. Nothing wrong 
with that and anyone can donate 
to any cause or charity as they see 
fit. However for the most part, it 
should be done on an individual 
basis. Direct funding from émi-
gré community organizations 
particularly national and trans-
national organizations should be 
done selectively for sustainable 
priority projects and balanced 
with the needs of the community 
abroad.

This brings us back full circle to 
the political role that the émigré 
community should play both 
abroad and in Latvia. In today’s 
world with massive global move-
ment of people, borders, time 
and space are disappearing. It is 
natural that émigré communities 
are interested in and have a role 
to play in their homelands. 
However that role must be realis-
tic, aligned with the capacity of 
the community and once again, 
balanced with its needs abroad.

As the representative of the 
post-war diaspora, PBLA has lit-
tle political power in Riga and 
has struggled to attain its goals. 
The question of re-opening dual 
citizenship languished until 
Latvian politicians started taking 
mass emigration seriously. 
Teaching Latvian history as a 
subject separate subject in Latvia’s 
schools saw the light of day only 
when others picked it up locally. 
Efforts to rollback Soviet changes 
in Latvian orthography have gone 
nowhere. The charge for electoral 
reform is lead by expats living in 
Latvia. They have been able to 
garner local support and as a 
result are making inroads. On its 
own, the post-war diaspora is not 
strong enough to mount a major 
political action in Latvia. To suc-
ceed it needs to find common 
ground and forge partnerships 
with local interests in Latvia that 
are strong enough to push some-
thing through. 

With tens of thousands of 
recent emigrants abroad, this 
might be the time to push for 
formal representation for the 
diaspora in Latvia’s parliament. 
Latvia does have an Ambassador 
at Large for the Diaspora. 
Currently he is Rolands Lappuke 
who is an expat himself. Still, he 
is a representative of the 
Government of Latvia and needs 
to take orders from the mother-
ship which is different than being 
elected by voters and accountable 
to them. Why not one deputy for 
Europe and the other for the 
Americas and Australia? Romania 
has diaspora representation, why 
not Latvia? Getting this won’t be 
easy but it is a goal relevant to 
Latvian communities abroad and 
would help both recent arrivals 
and the established to connect 
with Latvia. 

The Latvian émigré communi-
ty needs a paradigm shift in order 
to survive. It needs to be welcom-
ing. It needs to be inclusive and 
reach out to Latvians and non-
Latvians alike. It needs to be re-
enterable for those looking to re-
connect with their Latvian heri-
tage. It needs to be multi-tier. It 
needs to reconcile with different 
levels of Latvian language profi-
ciency. It needs to be modular 
and recognize that being Latvian 
abroad cannot be a 7x24 experi-
ence.

The Latvian émigré communi-
ty needs “To encourage and 
enable positive individual con-
nections with Latvian society, 
culture and Latvia”.

Viesturs Zariņš is a past presi-
dent and board member of LNAK, 
a past board member of PBLA 
and a former principal of the 
Toronto School Valodiņa. Cur-
rently he is the Canadian repre-
sentative of the Latvian Hockey 
Federation and a periodic con-
tributor to various Latvian media 
outlets.

Viesturs
Zariņš

(Nobeigums no Jauno Laiks nr. 2)

Kāda ir bijusi tava līdzšinējā 
pieredze kontaktos ar ASV iz -
au gušo jauno latviešu paaudzi?

Patiesībā 2010. gada 2x2 no -
metne bija pirmā ļoti intensīvā 
pie redze ar latviešu jauniešiem     
no ASV. Tas bija tiešām iedves -
mo joši, motivējoši. Pozitīvās emo-
cijas atcerējos vēl ilgu laiku. Vien-
mēr, kad gribu atgriezties 2x2 no -
skaņās, noskatos Māras Zālītes     
un Lolitas Ritmanis kopdarbu 
„Manā sirdī”. Iepriekš - 2006. gadā 
piedalījos jauniešu konferencē 
„Mēs-latvieši pasaulē”, tās norises 
gaitā piedalījos diskusijā ar ārvals-
tu latviešu jauniešiem „Tautiešu 
mēneša” programmā. Jebkurā ga -
dījumā šos kontaktus vēlos tikai 
pastiprināt!

Tu esi biedrības “Jaunatnes 
politikas institūts” dibinātājs.  
Ar ko organizācija nodarbojas ?

Trīs domubiedri – es, Edgars 

2x2 atkal jākļūst par tradīciju
Saruna ar 2012. gada 2x2 programmas vadītāju Andri Grafu

Bajaruns un Vilis Brūveris – visi   
ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi 
jaunatnes jomā 2009. gadā nodi-
binājām Jaunatnes politikas ins - 
ti tūtu ar mērķi veicināt Latvijas 
jaunatnes politikas īstenošanu  un 
jauniešu līdzdalību politiskajos 
procesos. Šis mērķis joprojām ir 
aktuāls. 

Kāds būs šīgada 2x2 nomet -

nes  programmas uzsvars?
Šobrīd ir sācies darbs pie pro-

grammas izstrādes. Tika veikta  
arī dalībnieku aptauja par inte re-
sējošajām tēmām – šie rezultāti 
noteikti tiks ņemti vērā. Viens no 
nometnes uzsvariem varētu būt 
radošums dažādās jomās. Tāpat 
katra diena varētu būt veltīta sa -
vai tēmai, jo  jādod iespēja visiem 
dalībniekiem uzzināt par kul - 
tūru, politiku, valodu, Latvijas tēlu 
pasaulē, jauniešu iespējām Lat -
vijā. Dalībniekiem būs iespēja ie -
pazīties ar ievērojamām personī-
bām, piemēram, Renāru Kauperu, 
Sarmīti Ēlerti, Raivi Dzintaru. 
Līdzīgi kā iepriekš, dalībniekiem 
būs iespēja piedalīties dažādos 
radošos projektos, aizraujošās va -
kara programmas aktivitātēs.  

Kāds ir ASV dzimušo latviešu 
informētības līmenis par Lat -
vijā notiekošo?

Kā pārliecinājos 2x2 nometnē 
2010. gadā, jaunieši seko līdzi 
norisēm Latvijā, viņi ir informēti 
par būtiskākajiem notikumiem, 
izaicinājumiem. Lai veicinātu vēl 
lielāku informētību, kā arī dis ku-
tētu par to, kādu jaunieši saskata 
Latviju pēc 20 gadiem, viena no 
2010. gada tēmām bija „Latvija 
+20”. Pēc nometnes, piemēram, 
tika panākta arī vienošanās ar 
žurnālu IR par bezmaksas abo ne-
mentu piešķiršanu, lai 2x2 dalīb-
niekiem būtu iespēja sekot līdzi 
aktualitātēm Latvijā. Brīva jos 
brīžos ar Latvijas lektoriem stās - 
tī jām par praktisko dzīvi Lat vijā, 
mūs interesēja arī ASV dzi mušo 
latviešu ikdienas gaitas, latvietības 
saglabāšanas degsme. Arī 2012. 
gada 2x2 nometnē būs pieejama 
plaša informācija par Latviju, po -
litiskajiem un sociāla jiem proce-
siem, noteikti par tiem disku-
tēsim. 

Vai tavuprāt 2x2 ideja būtu 
pārnesama uz Latviju, rīkojot 

nometnes Latvijas un ārzemju 
jauniešiem?

Es priecātos, ja šādi pasākumi 
kļūtu par tradīciju. Šādas no -
metnes tikai attīstītu abpusēju 
izpratni par Latvijas kultūru un 
tradīcijām, tās sekmētu ciešāku 
abu krastu jauniešu sadarbību. Es 
arī ticu, ka, ka šādas nometnes 
veicinātu jaunu biznesa vai so  -
ciālo projektu attīstību.

Agate Vucina 

Andris Grafs

Vācam
Georga Ivanova

dzejoļus

Lūdzu sūtiet 
Annai Jansonei 

adjansons@gmail.com vai 
905 N. Chauncey Ave. 

West Lafayette, IN 47906
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ALJAs lap a

Uzzini vairāk par Amerikas latviešu jauniešiem 
klagzdins@gmail.com

Vēja Zvani 2012

Esiet sveicināti, Jauno Laika 
lasītāji! Vasara ir klāt, un, ce  rams, 
ka jūs esat gatavi svinēt Jāņus 
kopā ar ģimenēm, drau giem, un 
paziņām. Jāņi dod mums iespēju 
ievilkt elpu pēc darbīgas ziemas 
un pavasara. Nav daudz reižu 
gadā, kad mums ir laiks to darīt! 
Nākamajos gados ALJAs mēr -
ķis ir paplašināt mūsu dalību 
ASV latviešu Jāņu svinībās. Ja 

Par līgošanu, vasaru un pilsonību
mūsu jauniešiem ir interese pie-
dalīties Jāņos, tad ALJAi ir to 
jāpiedāvā. Mums ir interese 
atbalstīt LATVISKOS Jāņus, ne -
vis tikai kaut kādu tipisku pasā-
kumu. Gribam palīdzēt mūsu 
latviešu centriem uzturēt lat vis-
ko garu katrās turpmākajās Jāņu 
svinībās. Jāņi tiešām piedāvā ie -
spēju iepazīties ar īpatnējām un 
svarīgām senlatviešu tradīci jām. 
Dziedāsim dziesmas un de  dzi-
nāsim ugunskuru! Ēdīsim gar šī-
go Jāņu sieru un dzersim sal  do 
alu! Meklēsim papardes ziedu! 
Leksim pāri pa Jāņu uguns  ku -
ram un paliksim nomodā, līdz 
lec saule! Svinēsim un priecā-
simies par to, ka esam kopā ar 
citiem latviešiem!

Runājot par latvietību, mums 

Kārlis Lenšs,
ALJA Priekšsēdis 

visiem ir svarīgi atbalstīt nāka -
mo vissvarīgāko tautas jautāju-
mu: dubultpilsonību. Laiks ir 
pienācis Latvijai atkal piedāvāt 
mums, ASV un pasaules trimdas 
tautiešiem, iespēju kļūt par     
piln tiesīgiem Latvijas pilsoņiem. 
Pirms divdesmit gadiem, kad 
pirmo reizi piedāvāja dubultpil-
sonību, mēs, trimdas latvieši 
pilnīgi nesapratām dubultpil - 
so nības vērtību. Es biju pārāk 
jauns, man pašam nebija izvēles. 
Laimīgā kārtā mani vecāki mani 
reģistrēja, un es kļuvu par pil-
soni, bet vairāki mani draugu     
un paziņu vecāki neizmantoja šo 
iespēju. Daudzi prasa: kāpēc tas 
ir svarīgi? Mana atbilde: mēs 
esam patrioti bez pilntiesīgas 
balss. Mēs runājam latviski un 

Kā tu izvēlējies savu augstkolu?
Imanta. Lai varētu dažus ga  dus 

dzīvot Latvijā, izvēlē jos studēt Lat  -
vijas Universitātē. Ame  rikā bi    ju 
domājusi par ie  spējām tikt uz 
Latviju, un mans dzīves ceļš bija 
ievirzījies tā, ka bija ideālais brī-
dis, lai varētu to darīt. Jau ba   ka -
laura grāda stu di  ju laikā ASV vien-
mēr meklēju veidus, kā savās stu  -
dijās atrast saites ar Latviju. Lat-
vi jas Univer sitātes programmas 
tēma un tas, ka lekcijas notiek 
angliski, man bija īstā kombinācija.

Jūlija. Vispirms biju sapratusi, 
ka man nekas īpaši neinteresēja 
no Kanādas augstskolu piedā -   
vā jumiem. Tad sapratu, ka varu 
meklēt ārpus Kanādas. Bija 
skaidrs, ka ir jāskatās, kas notiek 
Latvijā, jo vienmēr biju gribē -
jusi padzīvot Latvijā. Es sa  mek-
lēju visas Latvijas akreditētās 
augstskolas, izstudēju visas pro-
grammas, kas man interesēja. 
Bei gās izvēlējos programmu,      
kas šķita visinteresatākā, un to 
piedāvāja tikai Rīgas Stradiņa 
Universitāte (RSU).

Kādas ir attiecības ar pasnie-
dzējiem?

Jūlija. Mūsu programmā ir 
vidēja izmēra grupas, un līdz ar 
to ir iespējams izveidot ciešākas 
attiecības ar pasniedzējiem. Viņi 
visi ir pieejami konsultācijās, un 
labprāt sniedz padomus. Bet 
Latvijai ir tipiski, ka daudz kas 
atkarīgs no studenta paša inicia-
tīvas. Ja esi runīgs, tad viņi at -
bildēs.

Imanta. Lai cik zinīgi un inte-
resanti būtu mūsu pasniedzēji, 
attiecības nav bijušas vislabā -  
kās. Bieži vien izjutu, ka pasnie-
dzēji nav ieguldījuši visu to,       
kas viņiem ir, lai sniegtu studen - 
tiem vislabāko. Šī vienaldzība 
gan no pasniedzēju, gan studen-
tu puses neveido auglīgu mā - 
cību atmosfēru.

Santa. Attiecības ar pasnie-
dzējiem ir brīnišķīgas. Mēs esam 
salīdzinoši maza, privāta augst-
skola, tādēļ katram studentam 
tiek veltīta pasniedzēju uzma-
nība un laiks.

Ja esi nolēmis studēt Latvijā...
Trīs studentes „Jauno Laika” lasītājus iepazīstina ar savu pieredzi, studējot Latvijas augstskolās

Kas tavu izvēlēto program -
mu padara īpašu?

Santa. Tas, ka reti kurā augst-
skolā diplomātiju var sākt stu -
dēt jau no bakalaura līmeņa, pa -
rasti šādas studijas tiek pie dāvā -
tas tikai maģistru līmenī.

Imanta. Mana izvēlētā ir salī-
dzinoši jauna programma, kas 
saistās ar modernu skatījumu      uz 
Baltijas jūras reģionu. Papla šinās 
redzesloks ne tikai par Baltijas 
valstīm, bet visām vals tīm, kas 
ģeogrāfiski atrodas pie Baltijas 
jūras. Rodas daudz jautā jumu, 
piemēram, kādi ir kultū ras vai 
ekonomiskie aspekti, kas varētu 
mūs visus vienot? Ar Ei ro pas Sa -
vienības projektiem re  ģions kļūst 
saliedētāks, valstis labāk sadarbo-
jas. Skatoties uz globali zā cijas ten-
dencēm, šāda sadarbība  un saik-
ņu veidošana rada daudz iespēju 
valstu ilgst spējai.

Kas ir grūtākais jūsu stu di jās?
Imanta. Visgrūtākais ir bijis 

visu laiku sev atgādināt, ka vairs 
nestudēju ASV un ka netaisnīgi 
būtu iepriekšējo pieredzi salī dzi-
nāt ar studijām te, Latvijā. Kul-
turālas un materiālas dabas at -
šķirības šo piedzīvojumu padara 
pavisam unikālu, un to es cen -
šos izbaudīt. Sagaidu no pasnie-
dzējiem, no citiem studentiem 
un no sevis pašas visaugstākās  
kvalitātes darbu, taču tas ne 
vienmēr īstenojas.

Jūlija. Man lielākais šķērslis 
sākumā bija valoda. Mana stu-
diju programma ir latviešu va -
lodā, un RSU īpaši izceļas ar to, 
ka studentiem ir jāraksta daudz 
eseju, pat uz katru lekciju. Sā -
kumā man vienkārši nebija tādu  
valodas zināšanu, lai varētu iz -
teikties un rakstīt akadēmiskā 
līmenī. Tomēr to ātri var iemā-
cīties. Vēl ir arī tas, ka mums ir 
semināri, kuros ir jāpasaka kaut 
kas „gudrs”, lai tiktu tālāk, citādi 
netiek līdz eksāmena kārtoša -
nai. Man sākotnēji bija lielas 
bailes, jo es apzinos, ka man, lat-
viski runājot,  ir akcents,  arī tā -
pēc, ka es vienkārši nezināju,      
kā izteikties par konkrēto tēmu.

Kas ir bijis lielākais pār stei-
gums, studējot Latvijā?

Santa. Pasniedzēju profesio-
nālā attieksme pret darbu un       
arī studentiem. Pasniedzēji mē -
ģina izprast katra studenta pa -
dziļināto interesi atsevišķā mā -
cību kursā un dot papildu ma -
teriālus un veltī laiku, lai stu-
denti varētu dziļāk izprast mā -
cību kursu.

Imanta. Tas varbūt nav pat 
pārsteigums, bet atklājums gan,  
ka studēt šajā programmā ir tik 
izdevīgi, viss ir tepat tuvumā. Ja 
lekcijā runājam par Latgali, tad 
viegli var aizbraukt uz Latgali sap-
rast to, ko esam pārrunājuši lek-
cijās. Tāpat mācoties par vēs turi, 
var aiziet uz kādu muzeju. Šeit viss 
ir tik taustāms, ka pa dara mācību 
procesu  daudz vēr tīgāku. 

Jūlija. Lielākais pārsteigums 
man bija tas, ka tad, kad es ie -
stājos augstskolā, neviens nezi-
nāja, ko ar mani iesākt. Es biju 
pirmā ārzemniece, kas  pietei-
kusies studijām ar latviešu mā -
cību valodu. Sākumā viss notika 
mazliet haotiski, bet tagad man 
ir pārliecība, ja kāds cits ārzemju 
latvietis nāks uz RSU, viņam       
klasies krietni vieglāk. 

Smieklīgākais atgadījums 
skolā?

Jūlija. Tajā brīdī jau nemaz 
nešķita smieklīgi, bet tagad jau 

var pasmieties. Kādā lietainā 
dienā, kad sēdēju auditorijā un 
klausījos lekciju, man uz galvas 
sāka pilēt ūdens. Telpa bija tik 
veca, ka ūdens tecēja cauri jum-
tam. Laimīgā kārtā, tagad tur ir 
bijis remonts, un nevienā audi-
torijā vairs nedraud spontānas 
„dušas”.

Kas tev visvairāk pietrūkst   
no Ziemeļamerikas?

Imanta. Es tagad saprotu, kā -
pēc mēs ASV maksājam tik lielu 
naudu par mācībām augst skolā. 
Tas dod mums tik bagātas zināša-
nas, visgaišākos pasnie dzējus utt., 
ko mazā valstī ir grūtāk atļauties. 

Pietrūkst arī konkrētu standar -
tu, lai izprastu, kā pasniedzēji 
no  vērtēs darbus, un bieži vien, 
saņemot atzīmi, nav atsauksmes, 
kas paskaidrotu tās pamatojumu. 

Jūlija. Man visvairāk trūkst 
bibliotēkas, kurā var izņemt grā-
matas. Lielajās bibliotēkās – Lat-
vijas Nacionālājā bibliotēkā un 
skolas bibliotēkā grāmatas gan 
var lastīt, bet tās nevar ņemt līdzi 
uz mājām. Tas man sagādā ne -
ērtības, jo man ir vieglāk rakstīt 
esejas mājās, nakts vidū. Šī Lat-
vijas sistēma to neļauj darīt, un 
rezultātā ir jāpavada daudz laika 
bibliotēkā, lai iegūtu nepie cie-
šamo informāciju.

gandrīz simtprocentīgi balsojām 
PRET divvalodību un pārkrie -
vo šanu. Kamēr daudzi Latvijas 
latvieši ekonomisku apstākļu     
dēļ pamet Latviju, mēs meklējam 
iespējas sadarboties un veicināt 
Latvijas ekonomiku. Mēs arī uz -
turam latvietību savās ģimenēs, 
kopjam latviešu kultūru un tra-
dīcijas. Mums tiešām pienākas 
vēl viena iespēja kļūt par Latvijas 
pilsoņiem. 

Kas attiecas uz mūsu darbību, 
ALJAi šovasar plānoti vairāki 
svarīgi pasākumi 22. jūnijā no -
tiks danču vakars ar Latvijas 
slaveno DJ AI-VA, kas spēlēs Ga -
rezerā pirmo reizi. Ceru, ka va -
kars būs labi apmeklēts! Kon-
certs notiks „Jautrajā odā”. Biļe -
tes varēs nopirkt uz vietas. Nā -

kamā dienā notiks ALJA 2012. 
gada  trešā valdes sēde. Sēde ir 
atklāta, tātad visi biedri un viesi, 
kas būs Garezerā, ir laipni lūgti 
piedalīties. Nāciet izteikties par 
mūsu darbību, dot kādu pado-
mu, kļūstiet par biedru vai bied -
ru veicinātāju! 

27. un 28. jūlijā notiks ALJA 
sirds līksmo balle un gadskār-
tējās cūku bēres. Kā jau katru 
gadu, sagaidām vismaz pāris 
simtus jauniešu Garezera dzies-
mu lejā sestdienas vakarā. Svēt-
dienas vakarā pēc voleja spēlēm 
notiks tradicionālās „cūku bēres”. 
Apsolām neticami spēcīgu lat-
visko garu un jautru nedēļas no -
gali. Tālāku informāciju par vi -
siem ALJAs notikumiem varat sa -
meklēt mūsu tīmekļa lapā: alja.org. 

Imanta, ASV
Augstskola: Latvijas Universi-
tātē
Mācību valoda: angļu
Studiju programma: Baltijas 
jūras reģiona studijas

Santa, Latvija
Augstskola: Riga Graduate 
School of Law
Mācību valoda: angļu
Studiju programma: Starp tau-
tiskā diplomātija

Jūlija, Kanāda
Augstskola: Rīgas Stradiņa 
Uni  versitāte
Mācību valoda: latviešu
Studiju programma: Starptau-
tiskās attiecības – Eiropas Stu-
dijas
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2x2

Šī gada 2x2 notiks Malibu, Ka -
lifornijā, tajā pašā īpašumā, kur 
notika 2010. gada nometne. Ti   kai 
šogad, atšķirībā no iepriek šējas 
reizes, kad nometne notika kalna 
gala, tā norisināsies kalna pakājē, 
kur plašākas telpas un viegla pie-
 kļuve Klusā okeāna pludmalei. Šī 
vieta ir vairāk pie mērota 2x2 
pro  grammai, kurā ir vairākas kop -
lekcijas un sada ļas. Nometnes 
novietojums ir   40 jūdžu attālumā 
no Losandže losas lidostas, zie -
meļos no Ma  libu pilsētiņas. Iepa-
zīšanās va kars būs 26. decembra 
vakarā un noslēgums 1. janvāra 
vakarā. No  metnē kopīgi svinēsim 
Vec ga da vakaru un sagaidīsim 
Jau no gadu. 

2x2 priekšdarbi ir jau sākušies, 
un šobrīd veidojas ļoti laba rī -
kotāju komanda. Nometnes va -
dī tāja pienākumus, kuros ietilpst 
katras dienas grafika izveide, 
dalībnieku iesaiste nodarbībās 
un nometnes gara uzturēšana, 
šo  gad uzņēmies Aleksis Dankers 
no Losandželosas. Viņš absol-
vējis UCLA ar ekonomikas un 
literatūras grādu un tagad no -

darbojas ar televīzijas program -               
mu  montēšanu,  piedalījies pē -
dē jās divās 2x2 nometnēs, aktīvi 
darbojas ALJA valdē, ALA spor-
ta programmās un ir aktīvs Lo -
san dželosas latviešu sabiedrībā.  

Programmas vadītājs ir atbil-
dīgs par programmas izveidi,  
par koplekciju un lekciju sadaļu 
tēmām un lektoru iesastīšanu 
dažādās programmas daļās. Es -
mu ļoti gandarīts, ka šo lomu 
šo  gad ir uzņēmies Jaunatnes Po -
litikas institūta (JPI) dibinātājs 
Andris Grafs, kurš piedalījās kā 
lektors 2010. gada 2x2 nometnē. 
A. Grafam ir plaša pieredze darbā 
ar jauniešiem Latvijā, vadot da -
žādus pro jektus, arī program-
mas, kas veicina jauniešu akti-
vitātes sa vās pilsētās. Viņš ir kan-
didējis pēdējās divās Latvijas 
Saeimas vēlēšanās Vienotības sa -
rakstā. Man prieks paziņot, ka   
uz mūsu aicinājumu piedalīties 
nometnē jau ir atsaukušies trīs 
ievērojami lektori, kas pieda -
līsies gan “Per sonība un Idejas” 
koplekcijās, gan arī citās pro-
grammas daļās. 

Raivis Dzintars ir latviešu po -
litiķis, nacionālās jauniešu ap -
vienības “Visu Latvijai!” dibinā-
tājs, vēlāk tāda paša nosaukuma 
partijas pirmais priekšsēdis. 
Kopš 2010. gada novembra ievē-
lēts par Saeimas deputātu no 
Nacionālās apvienības. 

Sarmīte Ēlerte ir žurnāliste      
un politiķe, ilggadējā laikraksta 
Diena galvenā redaktore, bijusī 
Latvijas kultūras ministre un     
10. Saeimas deputāte un par ti  jas 
Vienotība biedre. 

Renārs Kaupers ir viens no 
populārāka jiem latviešu mūzi-
ķiem. Viņš ir grupas Prāta Vētra 
līderis, dau dzu dziesmu autors. 

Par šiem un citiem lektoriem, 
kuri piedalīsies šī gada 2x2, 
plašāka informācija būs pie -eja-
ma 2x2 mājas lapā www.par2x2.
org, kur var aizpildīt pieteikša nās 
veidlapu. Lai 2x2 noritētu sek-
mīgi, ir svarīgs gan organi zā -     
ciju atbalsts, gan jauniešu līdz-
dalība. Mana cerība ir, ka no 
katra latviešu centra Amerikā 
2x2 nometnē piedalītos vismaz 
divi jaunieši, kā arī aptuveni       

20 lektori un dalībnieki no Lat-
vijas. Plānots ir arī uzlūgt divus 
jauniešu no katra Latvijas no -
vada, kā arī pārstāvjus no Lat-
vijas augstākās izglītības iestā-
dēm, piemēram, Latvijas Uni -

ver sitātes Studentu padomes. 
Mēs gaidām gan jauniešus, kuri 
2x2 piedalīsies pirmo reizi,           
gan arī tos, kuri nometnē at -
griezīsies otro vai jau trešo reizi. 

Aivars Osvalds, 2x2 rīkotājs

(Turpināts no 1. lpp.)

Anna Bērziņa
Tāpēc, ka mēs esam maza tau-

ta, ir svarīgi uzturēt mūsu latvie-
tību visās pasaules malās. Lat-
viešu jaunieši, kuri piedalās 2x2 
nometnē, uzsver savu latvietību 
un, cerams, to nodos nākama-
jām paaudzēm. Es varu teikt, ka 
mana dzīve ir daudz bagātāka 
2x2 nometnes dēļ. Esmu lepna 
par savu latvisko izcelsmi un 
esmu priecīga, ka varu sevi saukt 
par latvieti.

Ināra Kehre
Es šajā nometnē sapratu, ka 

Latvija ir ne tik daudz zeme, kas 
mums mīļa, bet gan tā sajūta, kas 
mums ir sirdīs. Tā sajūta, ko uz -
turam ar valodu, dziesmām un 
sarunām. Ar to, ka mīlam cits 
citu. Un sirdī šai Latvijai tiešām 
ir drošākā vieta. Paldies par šo 
atziņu! Tas, ko esmu šajās die -
nās ar jums kopā piedzīvojusi, ir 
neaizmirstams pārmaiņu mirk -
lis manā dzīvē. Nekas vairs nebūs 
tā kā agrāk. Es to nevaru izskaid-
rot, bet jūs man atvērāt acis -       
kas īsti ir Latvija, kas ir latvietība, 
kas esam mēs. Tas nevar neradīt 
pārmaiņas.

Kristīne Motivāne
2x2 nometne bija, ļoti pieze  mē ti 

izsakoties, lieliska – ap 90 dalīb-
nieku un vēl ap 40 lektoru, orga-
nizētāju, vadītāju un pārējo palī -
gu. Sajūta, Māras Zālītes vār diem 
runājot, sirreāla. Viena skais ta un 
nozīmīga Latvijas daļa, kas sapul-
cējusies Malibu kalnos. Un nevis 
vienkārši sapulcējusies, bet sanā-
kusi kopā, lai runātu latviski, 
mā  cītos par Latviju, mūsu ku l-
tūru, latvietību, latviskajām vēr-
tībām, identitāti un veidiem, kā 
palīdzēt Latvijai. Šie jaunieši ir 
tik lepni par savām saknēm, 

MANAS DOMAS PAR 2X2

turklāt liela daļa no viņiem 
gribētu dzīvot un/vai strādāt 
Latvijā (jo šo vietu viņi asociē ar 
mājām!).Viņos patiesi ir spēks. 
Tā bija tāda pacilāta kopības 
sajūta vairāku dienu garumā,  
kas parasti pārņem Dziesmu 
svēt kos (tiem, kam dziesmas nav 
tuvas, salīdzinājumam – arī to -
reiz, kad uzvarējām Krievijas 
hokeja izlasi). Ne velti 2×2 devīze 
ir – kopā esam, kopā būsim!

Pēc dažādām aktivitātēm – gan 
lekcijām, gan spēlēm, gan talan -
tu un beztalantu vakariem, gan 
nakts rotaļām, gan okeāna iz  -
brau  kuma un ballītēm un vēl 
daudz, daudz kācita, kopā sa    -
gai dījām Jauno gadu. Pirms 

aizbraukšanas vēl nosvinējām 
izlaidumu un ap diviem dienā 
sagaidījām Latvijas Jauno gadu.

Losandželosas Latviešu namā 
bija ap 300 cilvēku, un no malas 
nebija nosakāms, ka īstenībā 
neesam Latvijā – tik silti un pie-
rasti bija. Tās pašas dziesmas, tie 
paši joki, tā pati valoda. Dejo -
jām līdz rītam, līdz pēdējai dzies-
mai, līdz pat braukšanai uz li -
dostu.

Andris Mattsons
Bija tik jauki dejot tautasdejas, 

dziedāt un mācīties kultūras lek-
cijās. 2x2 man arī deva iespēju 
ie  pazīties un mācīties no Latvi -
jas vistalantīgākajiem māksli nie-

kiem, kā piemēram, no dzejnie-
ces Māras Zālītes. Satiku arī lat-
viešu jauniešus no visām pasau-
les malām, viņiem latvietība ir 
tikpat svarīga kā man. Bija arī 
ļoti jauki pavadīt laiku kopā ar 
maniem mīļajiem Kursas vasaras 
vidusskolas draugiem. Šī bija 
ma  na pirmā 2x2 nometne. Es 
no  teikti apmeklēšu arī nākamo 
nometni.

Brigita Ritmane, 2x2 kultūras 
programmas vadītājas palīdze

Piedalījos 2x2 nometnes Mali-
bu kultūras programmas sastā -
dī šanā. Vairāk nekā divdesmit 
gadus nebiju 2x2 ne apmeklē -
jusi, ne daudz par to domājusi,   

jo sakarā ar Latvijas brīvības at -
gūšanu šķita, ka 2x2 laiki jau 
garām. Gatavoju referātus ar ba -
žām jo nezināju, vai mūsdienu 
latviešu jaunietis interejas, pie-
mēram, par 1970.-1980. gadu 
lat viešu  popmūziku trimdā.

Tāpat kā latviešu jaunieši Lat-
vijā ir uzauguši brīvā valstī, jau-
nieši ārpus Latvijas uzauguši  
Kur sā, Garezerā, Beverīnā, sasto-
pot tur jaunus draugus un at - 
jau nojot draudzības. Manās 2x2 
atmiņās lielu nozīmi ieguva viss, 
kas saistījās ar Latvijas atbrīvo-
šanu, sakariem ar Latviju un jau-
tājums: „Kādu lomu mēs varētu 
spēlēt Latvijas brīvības atgū-
šanā?” 

Tāpēc biju pārsteigta un aiz-
kus tināta par to, cik karsti vēl 
deg Latvijas liesma mūsu jaunie-
šu krūtīs. Iespējams, ka viņi at -
brauca tāpat ziņkārības pēc,  it 
sevišķi pirmās reizes apmeklē-
tāji. Bet nedēļas beigās varēju 
labi izjust, ka mums ir jaunā pa -
audze, kura turpinās iesāktos 
kul tūras un politikas darbus gan 
šeit, gan būvējot tiltus starp tautu 
diasporā un Latvijā.

Daudz rakstīts par skaisto no -
metnes novietojumu Malibu.  
Tik teiksmainā, dramatiskā, izo-
lētā vietā pavadījām dienas un 
naktis no Ziemsvētkiem līdz   
Jau najam  gadam visi kopā. Ne -
jutām paaudžu plaisas. Nejutām 
plaisas starp latviešiem no Lat-
vijas un šejienes. Nejutām plaisas 
starp Austrumu krasta, vidienes 
un Kanādas latviešiem. 

Kad rakstīju dziesmu, „Manai 
tautai”, nevarēju iedomāties,  
kāda būs nākotne. Brīnumi no -
tika! Latvija it brīva! Un gandrīz 
20 gadus vēlāk varam sūtīt sen-
čiem sveicienu ar dziesmu: „Es 
Tev sveicienus sūtu...Tavi bērni 
vēl dzied!”

Aivars un Skarleta Osvaldi
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