
P ē d ē j ā 
mē    neša laikā 
sperts plats 
s o l i s  u z 
priek šu jau-
na Latvijas 
elektroniskā 
sabiedriskā 

plašsaziņas līdzekļa izveidē. 
Valdība piešķīrusi līdzekļus 
kon cepcijas izstrādei un kopī-
ga Latvijas Radio (LR) un LTV 
interneta portāla izveidei.

Latvijas sabiedriskās TV rei-
tings uz Eiropas valstu fona ir 
visnotaļ pieticīgs. Tikai 14% no 
valsts iedzīvotājiem skatās 
LTV1 un LTV7 kanālus. Vēl 
zemāka popularitāte sabied ris-
kajiem TV kanāliem ir vienīgi 
Lietuvā, Rumānijā un Ukrainā. 
Pavisam cita aina paveras, sa  -
līdzinot Latvijas Radio reitin-
gus ar citām valstīm. Lielā mērā 
pateicoties LR 2 programmas 
popularitātei, LR ir visvairāk 
klausītā sabiedriskā radiostacija 
Baltijas valstīs. Eiropas mērogā 
tā atrodas pirmajā desmitniekā, 
aiz sevis atstājot pat tādas ra -
diostacijas kā Radio France un 
Itālijas Rai.

Jaunā projekta skeptiķi uzdod 
jautājumu, ko dos sabiedrībai 
LTV un LR apvienošana vienā 
raidorganizācijā? 

Mūsdienu attīstība liecina, ka 
pēdējo gadu laikā notikušas 
izmaiņas plašsaziņas līdzekļu 
lietošanas paradumos. Vēroja-
ma tendence, ka nevis laikraks-
ti, radio, TV sasniedz indivīdus 
un veido auditoriju, bet indivīdi 
izvēlas mediju, saturu meklējot 
informāciju virtuālajā vidē. To 
it īpaši veicina TV, radio, inter-
neta platformu saplūšana. Arī 
Latvijas sabiedriskajiem plaš-
saziņas līdzekļiem jāiet kopsolī 
ar tehnoloģiskajiem jauninā-
jumiem. It īpaši ņemot vērā, ka 
turpmākajos gados Latvijas lau-
 ku teritorijās tiks attīstīts plat-
joslas internets. Ņemot vērā 
iepriekšminēto, tad arī tiek in -
tensīvi strādāts pie jaunas sa  -
biedriskā Radio un TV koncep-
cijas izstrādāšanas. Par pamatu 
tiek ņemts Nacionālās elektro-
nisko plašsaziņas līdzekļu pa -
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domes apstiprinātais koncepts, 
kas sevī iekļauj trīs jaunā sa -
biedriskā medija modeļus. Pir-
mais modelis paredz saglabāt 
pašreiz atsevišķi strādājošo Lat-
vijas Televīziju un Latvijas Ra -
dio, taču piedāvā veidot trešo 
sabiedrisko multimediju plat-
formu. Otrs modelis paredz 
veidot jaunu sabiedrisko medi-
ju, LR un LTV apvienojot, taču 
neierobežojot abu raidor gani-
zāciju redakcionālo daudzvei-
dību. Daudz radikālāks ir trešais 
modelis, kas piedāvā veidot 
apvienotu LR un LTV ziņu 
dienestu, bet pārējo saturu ie  -
pirkt no neatkarīgajiem produ-
centiem. Lai līdz gada beigām 
taptu skaidrs saturiskais un teh-
niskais nākotnes sabiedriskā 
ra dio un TV veidols, kopumā 
strādās 15(!) darba grupas. Pār-
raudzību par katru no darba 
grupām veiks projektu vadītāji 
– Kolumbijas universitātē zi -
nības guvusī Zane Čulkstēna 
un Gints Miķelsons, kurš savu-
laik absolvējis Minsteres latvie-
šu ģimnāziju. Liela vērība tiks 
pievērsta auditorijas izpētei, 
tehnoloģijām, kā arī finanšu 
modeļiem. Darba grupām ap  -
spriešanai tiek piedāvāti arī ār -
valstu modeļi. Piemēram, britu 
raidorganizācijas BBC mi sija ir 
bagātināt cilvēku dzīves ar pro -
grammām un pakalpojumiem, 
kas informē, izglīto un izklaidē, 
savukārt Somijas medija YLE 
misija ir stiprināt demokrātiju 
un somu kultūru. Būtisks ir 
jautājums, vai BBC raidorga-
nizācijas modelis, ņemot vērā 
auditorijas novecošanos un spe-
 cifiskās intereses lauku reģio-
nos, vispār Latvijā ir ieviešams? 
Pētīti un apmeklēti tiks sa   bied-
riskais radio un TV Igaunijā, 
Lietuvā, Šveicē, Nīderlandē un 
Zviedrijā. Jaunais sabiedriskais 
medijs prasīs ievērojamus ie -
guldījumus, jo tam jāatbilst   
mūs dienu audio un vizuālo 
tehnoloģiju attīstībai. Īpaša no  -
zīme ir radio un TV kopīgam 
interneta portālam, kuram būtu 
jākļūst par vadošo informācijas 
iegūšanas avotu Latvijā, kā arī 
ārzemēs dzīvojošajiem latvie-
šiem. 
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(Turpināts 3. lpp.)

Vie dok lis

2x2 dalībnieki Malibu dalās savos iespaidos 

The gentleman with the walk-
ie-talkie, whose blue shirt read 
“Man patīk dejot” („I like to 
dance“), signaled that it was time 
for us to enter. My first Song 
Festival or Dziesmu Svētki, as it is 
called in Latvian, was officially 
about to begin.

My teammates and I had spent 
the previous thirty anxious min-
utes lined up in the northwest 
corridor of Milwaukee’s U.S. 
Cellular Arena, adjusting our 
national costumes, or as we call 
it in Latvian, tautas tērps, and 
waiting for our turn to enter 
through Gate 1. I had spent the 
previous three months getting to 
know my teammates and learn-
ing an art form that was entirely 
new to me – folk dances or tau-
tas dejas – in the basement activ-
ity room of the Latvian Culture 
Center of Colorado. 

Now, the big moment was at 
hand. With hopping steps that 
were more or less in rhythm, we 
proceeded into the dark arena, 
where the upbeat flute and 
accordion music became loud 
enough to muffle the nervous 
pounding of my heartbeat. As 
we turned sharply to the right, a 
spotlight shone on us, and an 
announcer bellowed: “Denveras 
Virpulītis… vadītājs, Aleks Hu  -
meyumptewa!”

Sixteen weeks earlier, Aleks’ 
mother Ināra had recruited me 
to join „Virpulītis“. Before that, I 
didn’t know that Latvian song 
festivals existed in the United 
States or that a non-Latvian 
speaker like me could partici-
pate. From March until June, my 
coordination and my Latvian 
vocabulary increased consider-
ably by learning dances such as 
„Gredzentiņš“, „Kurzemnieku Pēr -
kondancis“, „Ai, ai, ciema meita“ 
and „Pie jūriņas maliņā“. „Vir -
pulītis“ welcomed me in jo  ining 
them to perform at the Kurzeme 
Fortress Remembrance Program, 
and at Jāņi. But nothing could 
prepare me for the enormity of 
my first Song Festival. 

The four days I spent in 
Milwaukee provided as great an 
immersion into Latvian culture 

How I Became a Proud Member of a Latvian Dance Group
as I’d experienced in 2004 dur-
ing a visit to Rīga. Indeed, it 
seemed as if Milwaukee had 
transformed itself into Rīga for 
the first week of July.

From the Hyatt Regency to the 
Pabst Theater, from the Hilton 
to the Mil -
w a u k e e 
River, the 
whole city 
was festoo-
ned with 
the familiar 
m a r o o n 
and white 
flag and 
with signs 
welcoming 
attendees. 
If not for 
seeing an 
occasional 
Green Bay 
P a c k e r s 
Jersey or 
“cheesehead” 
hat, one 
might think he was walking 
along Brīvības Boulevard and 
not Wisconsin Avenue. 

After the flight from Denver to 
Milwaukee, I carefully unpacked 
the costume or tautas tērps and 
the brooch or sakta that Ināra 
had lent me, and enjoyed an 
Independence Day boat cruise 
on Lake Michigan with several 
of my „Virpulītis“ teammates. 

My first visit the next day was 
to the fair or tirdziņš for a pair of 
Latvian socks and a belt to com-
plete my tautas tērps. I bounded 
up the steps to the Hyatt Re -
gency’s second floor meeting 
area, having memorized a very 
important phrase: “Es nesaprotu 
latviski”, meaning „I do not un  -
derstand Latvian“, and stopped at 
a booth where Rev. Aina Pu  lins 
was working. Before long, an 
army of five grandmotherly Lat-
vian ladies began inspecting me 
and chattering to one another 
excitedly about exactly which 
socks to show me. Each of them 
sounded exactly like my grand-
ma, a native of Rīga who came to 
America in 1950, and who knew 
how to properly dress a young man.

“Your tautas tērps is white, jā?” 

one of the ladies asked. 
“Yes, it’s white,” I replied.
“Good! Nu, white socks for 

you, then. White is very ele-
gant!”

After becoming the proud 
(and elegant) owner of white 

Indianapolis, Milwaukee, Chi -
cago, Toronto, and many other 
cities. Attired in their sweat-
wicking green practice uniforms 
was the professional dance group 
„Mārupieši“. 

Upon seeing several adorable 
children’s 
groups, my 
teammate 
A s t r ī d a 
Zie  diņš ca -
sually ex -
plained to 
me that 
many of 
the partici-
pants at the 
Song Fes-
tival had 
been parti-
cipating in 
L a t v i a n 
folk danc-
ing since 
they were 
small chil-
dren. She 

matter-of-factly described how it’s 
customary for Latvian families to 
send their high school age kids 
to summer camps to hone their 
language and folk dancing skills.

“So what you’re saying, Astrid, 
is that I have a bit of catching up 
to do?”

Maybe I wasn’t ready after all!
A full rehearsal ensued of that 

night’s dance show, and we wor-
ked on our execution of „Kur-
zemnieku Pērkondancis“ until we 
got it right. By mid-afternoon, 
the rehearsal was over and we 
were free until 5:30. Fueled by an 
ice-cream sandwich in my hotel 
room, I returned to the arena.

After the dance spectacle be -
gan, all the apprehension van-
ished. No sooner had we entered 
the arena and enjoyed the Ame-
rican and Latvian national an  thems 
than it was time for „Gredzentiņš“. 
We completed this dance just as 
we’d always practiced it, but with 
a dārziņš that included many 
more people. During our morn-
ing rehearsal, I got some valu-
able advice on a step within 
„Gredzentiņš“ from my team-
mate Anda Arnold, a Latvian-
Australian living in Denver. 

My four dances went by quick-
ly, and with minimal mistakes. 
During „Pie jūriņas maliņā“, I 
went pa labi (to the right) instead 
of pa kreisi (to the left) on the 
final vija. Oops! Sorry, Astrid!

At the end of the dance spec-
tacle, it was touching to see ev  ery-
 one link hands, sway back and 
forth, and sing „Daugav’ abas malas“. 
Showing a presence of mind far 
beyond his eighteen years, my 
teammate Vilnis Humeyumptewa 
had taken time during our re -
hearsal to teach me this song, 
the melody, and to write out the 
lyrics. Vilnis’ guidance was typi-
cal of the cooperativeness among 
the members of „Virpulītis“. 

By the end of the Song Festival, 
I began to understand why, 
almost every time I meet some-
one new from the Latvian com-
munity, they ask my last name 
and my mother’s maiden name. 

It became clear during the 
Festival that these questions arise 
because very few degrees of sep-
aration exist within the commu-
nity. Those who ask are search-
ing for common connections. If 
two members of the global Lat -
vian community are not related 
to each other, or are not friends 
with each other already, then they 
surely have relatives or friends in 
common. This became clear to 
me as I gained new friends on 
Facebook following this Song 
Festival. Many of my new friends 
from the festival and my long-
time friends from Denver already 
knew each other. 

The descendants of Latvian im  -
migrants, particularly those who 
don’t speak the language or who 
haven’t previously been involved, 
may feel the same apprehension 
I’d felt at becoming more active 
within the Latvian community. 
The Song Festival offers a great 
opportunity to overcome that 
fear. Even if one doesn’t speak 
Latvian, joining a folk dance or 
tautas dejas group is a great way 
to learn. You will make new 
friends, get plenty of exercise, 
and develop a connection to 
others with a common heritage. 

You may even proudly declare 
afterward: „Man patīk dejot“!

socks trimmed in green and red, 
it was time to find a suitable belt. 
Down the hall I went, stopping 
at the Baltic Crossroads booth. 
The merchant, who sported a 
magnificent long white beard 
and matching long hair, ex  plai-
ned the origin of each belt in his 
collection. I selected a red belt 
from the Vidzeme region.

Just as the merchant was teach-
ing me how to tie my new belt, 
Rev. Pulins stopped by the Baltic 
Crossroads booth to check on 
my shopping excursion. She and 
the bearded belt vendor dis-
cussed the matter, and they con-
cluded that my tautas tērps was 
complete. 

The next morning’s rehearsal 
at U.S. Cellular Arena seemed 
like a hybrid of the Olympic 
opening ceremonies and an ath-
letic all-star game. Teams from 
across the world filled the arena, 
with each group proudly wear-
ing its colors. In one corner was 
the team from Philadelphia. In 
another corner was the squad 
from New York. In yet another 
corner was the troupe from 
Detroit. Down the corridors 
marched groups from Seattle, 

Denveras "Virpulītis" Milvoku dziesmu svētkos

Aivars Osvalds,
2x2 rīkotājs 

Man ir bijis tas gandarījums un 
prieks darboties mūsu sa   bied-
rībā un pielikt roku, lai kopā ar 
domubiedriem, līdzaudžiem un 
jauniešiem Latviju turētu savās 
sirdīs. Manas paaudzes vecāki, 
dodoties bēgļu gaitās un uzsākot 
dzīvi svešumā, atrada iespējas di -
bināt un attīstīt draudzes, sko las, 
nometnes un organizācijas ar 
mērķi cienīt mūsu tautas vēr tī-

Vai glāze ir pustukša vai puspilna?
bas un tās nodot nākamajām pa -
audzēm. Daudzas no šīm orga-
nizācijām tagad svin savas 60 
gadu pastavēšanas jubilejas. Svi -
nam arī Latvijas neatkarības at -
jaunošanas 21 gadu jubileju. 
Šo  brīd saredzam daudz iespēju 
sadarboties starp tautiešiem ār -
zemēs un Latvijā. 

Jau pierasts lasīt sarīkojumu 
aprakstos un dzirdēt pārrunās, 
ka uz sarīkojumiem atnākuši pār-
 svarā sirmgalvji. Jaunieši ne  nāk, 
nepiedalās, nav intereses par 
“latviešu lietām.” Mūsu tradicio-
nālie sabiedrības vērtējumi – 
Cik koristu? Cik dejotāju? Cik 
teātra izrāžu apmeklētāju? – 
vēsta, ka trimdai drīz būs gals 
klāt. Bet vai tad mūsu orga ni-
zācju 25. pastāvēšanas gada-

dienā tāpat nezīlējām: Cik ilgi 
vēl? Iet jau uz biegām, utt?

Vai nebija skaisti vērot vairāk 
nekā 600 jauniešus tautas deju 
lieluzvedumā Milvoku dziesmu 
un deju svētkos? Vai redzējāt 
jaunās sejas kopkora koncertā 
un aktierus teātra izrādē? Un 
jauniešus ballēs, izstādēs un pie 
alus glāzes Milvoku krodziņos? 

Šovasar Amerikas latviešu ap -
vienības programmā Sveika, Lat-
 vija! piedalījās gandrīz 40 jau -
nieši, un pēdējos 15 gados ir 
notikuši gandrīz 30 šādi izglī-
tojoši ceļojumi, kuru mērķis ir 
bijis iepazīstināt mūsu jauniešus 
ar Latviju. Daudzi no tiem pēc 
tam turpina savu latvisko iz -
glītību vasaras vidusskolās. 
Mūsu latviešu skolu Vašingtonā 
apmeklē ap 80 bērnu.

Victor Valks
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Latviskums ir 
tava latviešu va -
loda, latviskums 
ir tava latviešu 
dziesma, latvis-

kums ir tava domu pasaule, tava 
pasaules uztvere, tavas uz tve  res 
ievirze: kā tu sagaidi jauno dienu, 
saules lēktu, pavasaru plūdus, 
veldzes pilnu lietu līstam, sniegu 
sniegam, pērkonu ducinām, kā tu 
skaties saules lēktā, saules rietā, 
kā tu ar skatu pamīļo bērzu, 
liepu, dadzi, nātres... Latviskums 
ir tavs miteklis, tava māja un simt 
tūkstoš tavas ikdienu sīkumu.

Nezināms autors
Esiet sveicināti Jauno Laika 

lasītāji!
Šobrīd rakstu jums no 

tēvzemes Latvijas. Ir tiešām bijis 
jauki pavadīt pāris nedēļas et -
niskajā dzimtenē. Gribu sirsnīgi 
pateikties Amerikas latviešu ap -
vienībai par vienreizīgo iespēju 
piedalīties “Sveika, Latvija!” ceļo-
jumā ar ASV, Kanādas, un Aus-
trālijas jauniešiem. Kaut gan esmu 
pārāk noguris, pēdējās divas 
nedēļas ir bijušas pilnas ar vēr-

(Turpināts no 2. lpp.)

ALJAs lap a

Darba grupas un spraigas diskusijas ir 2x2 neatņemama sastāvdaļa

Malibu pludmale 2x2 dalībniekiem dod vienreizīgs atpūtas 
iespējas

"Sveika, Latvija!" jaunieši Latvijas laukos

„Sveika, Latvija!” var attīstīties un augt
jeb nedzīvosim tikai pagātnē

Vai glāze ir pustukša vai puspilna?
Vasaras vidusskolās joprojām 

ir daudz dalībnieku, un absol-
venti atgriežas uz piecu un 
desmit gadu salidojumiem. Arī 
3x3 kustība aug un paplašinās.

Pēc diviem gadiem apritēs 40 
gadu, kopš notika pirmā 2x2 no -
 metne. Pirmajos 25 gados 2x2 
nometnēs piedalījās kopskaitā 
ap 2 000 jauniešu. Pēdējos sešos 
gados notikušajās trīs nometnēs 
dalībnieku skaits sasniedzis gan -
drīz 400. Sagaidām, ka arī šī ga  -
da nogalē, no 26. decembra līdz 
2. Janvārim, atkal sabrauks liels 
skaits jauniešu, lai diskutētu ar 
ievērojamiem lektoriem, tajā 
skaitā ar Saeimas deputātu Raivi 
Dzintaru, bijušo Kultūras minis-
tri Sarmīti Ēlerti un populārāko 
Latvijas dziedātāju Renāru Kau -
peru. Programmas vadītājs An -
dris Grafs, nometnes vadītājs 
Aleks Dankers un administra-
tore Sanita Šumane darbojas, 
lai izveidotu vispusīgu, inte-
resantu un saistošu programmu 
Malibu, Kalifornijā.

Šīgada 2x2 tēmas būs šādas: 
Kas notiek In Latvia? – Latvijas 
aktualitātēm veltīta diena; No 
pastalām līdz hipsteriem – mūs-
dienu kultūras, valodas un 
tautiskā mantojuma diena; Sa  -
do damies rokās – sadarbības, pie  -
derības un sazināšanās diena; 
Kam vara, kam tēls – diena par 
Latvijas po   litiku, ārpolitiku un 
Latvijas tēlu; Biznesa un zināšanu 
ABC – diena par biznesa ie  -
spējām, darbu un izglītību Lat-
vijā. Pa   redzētas ie   vir zes: Tautas 
dejas; Latvijas jaunā virtuve; 
Māksla; Video ieraksti Dari 
gudri; So   ciālo mediju ie   tekme; 
Digitālo mācību mate riālu 

veidošana; Rotkalšana.
Es ļoti ceru, ka no katra ASV 

latviešu centra piedalīsies vismaz 
viens vai divi jaunieši, tam ne  -
pieciešams vietējo organizāciju 
atbalsts. Jau tagad redzam, ka 

tīgiem piedzīvojumiem. Es am 
nobraukuši gandrīz 2000 km, 
apceļojuši visus četrus valsts 
reģionus. Līdz ar to esmu ievē-
rojis, ka, kaut gan “Sveika, Lat-
vija!” dalībnieki ir daudz uzzi-
nājuši par šo zemi un tās vēsturi, 
šai programmai ir iespējams at  -
tīstīties un kļūt vēl saistošākai.   
Ārzemēs izaugušajiem latvie-
šiem ir jāredz Latvija, kas ir mo -
 derna un dzīva valsts. Latvija nav 
tikai liels muzejs vai objekts, ko 
likt plauktā. Latvija ir moderna 
Eiropas valsts, kurā dzīvo pilnī-
gi normāli cilvēki. Latvijā neēd 
tikai pīrāgus, karbonādes un 
kot  letes, bet arī picu, pastu un frī 
kartupeļus. Latvijā arī ir vairākas 
vietas, kur vietējie bērni var 
izskrieties un dauzīties, pie -
mēram, vairākas “mežu trases” 
un “piedzīvojumi parki.” Latvijā 
klausās ne tikai latviešu mūziku, 
bet arī daudz no tā paša, ko mēs 
dzirdam pa radio ASV. Te pat 
pēc pāris dienām spēlēs Lady 
Gaga! (Koncerts Mežaparka es  -
trādē notika 23. augustā – Red.)  

Es nemēģinu teikt, ka muzeju 
apmeklējumi  un citas tūres nav 
vērtīgas, bet gan – ja mēs gri-
bam ieinteresēt jauniešus par 
Latviju un stiprināt Latvijas no  -

zīmi ārzemju jauniešu dzīvē, ir 
jāpiedāvā vairākas iespējas ie  dzi-
ļināties Latvijas ikdienas dzīvē, 
ikdienas kultūrā un piedzīvot 
modernus izpriecu piedzīvo ju-
mus. Ir arī laiks atzīties, ka lat-
viešu valodas līmenis ASV jau-

viešu valodu KATRU DIENU, 
lai pēc iespējas pilnīgi piedzīvotu 
Latviju. Es piedāvāju savus pado-
mus (un arī ALJA padomus), kā 
modernizēt “Sveika, Latvija!” pro-
 grammu, lai nodrošinātu ceļo-
juma dalībniekiem interesantus, 

Kārlis Lenšs,
ALJA Priekšsēdis 

niešu vidū iet uz leju. Strādājot 
ar Čikāgas latviešu jauniešiem, 
esmu ievērojis, kā daudzi mokās, 
sarunājoties un izsakoties lat-
viešu valodā. Šis tiešām ir no -
pietns šķērslis, lai pilnīgi izbau-
dītu Latviju, it sevišķi muzejos. 
Ārzemju latviešiem ir nepie cie-
šams lietot un uzlabot savu lat-

interaktīvus un sakarīgus pie-
dzīvojumus Latvijā. Nedzīvosim 
tikai pagātnē! „Sveika Latvija!” 
programmas dalībniekiem bija 
iespēja ciemoties pie saviem 
līdzaudžiem Aglonā un Allažos. 
Mūsu jaunieši dejoja, sportoja 
un kopā ar viņiem apmeklēja 
Prāta Vētras koncertu. Dažbrīd 

varēja pat teikt, ka viņi it kā cits 
citu labi pazina. Diemžēl tomēr 
atšķirības bija lielas. Aglonā 
mums kāds skolēns jautāja: “Vai 
tiešām esat latvieši?” Protams, at    -
bilde ir: „Jā!”, bet mums tāds jau-
 tājums tiešām bija pavisam ne -
gai dīts. Kopš dzimšanas ārzemēs 
mūsu ģimenes – vecāki, vecve-
cāki, tantes, onkuļi – visi mums 
māca un apstiprina to, ka esam 
latvieši. Viņi mums māca tradī-
cijas, dziesmas, dejas, māca runāt 
un rakstīt latviešu valodā. Viņi 
mums māca par Latviju – kuri 
ezeri ir visslielākie, kurās pil sētās 
dzīvo visvairāk iedzīvotāju, un 
arī pat to, kur uz kartes var atrast 
Gaiziņkalnu. Viņi mūs sūtīja uz 
latviešu skolām, latviešu no  met-
nēm un  mudināja mums to 
pašu  darīt arī nākotnē ar saviem 
bērniem. Galvenais, kas mūs at -
šķir no Latvijas latviešiem, ir tas,  
ka mēs nepiedzimām un arī 
nedzīvojam Latvijā. Etniski mēs 
esam latvieši. Arī pēc izskata un 
uzvārdiem latvieši. Un tomēr 
ārzemnieki! Bet vai tas nozīmē, 
ka neesam ĪSTI latvieši? Vai vec-
vecāki un vecāki mūs ir pie mā-
nījuši? Atbilde, protams, ir „nē”. 
Ja vēlamies, esam un vienmēr 
būsim latvieši.

2x2 apmeklētāji ir tie, kuri dara 
un vada, un iesaistās vietējā lat-
 viešu sabiedrībā Mana cerība ir, 
ka jaunieši, kuri nav apmeklējuši 
latviešu skolas vai bērnu nomet-
nes, bet, kam tomēr ir interese 

par latvietību, piedaloties 2x2 
un atrod sev ko jaunu. Mana 
cerība ir, ka 2x2 nometne kļūs 
par vienreizēju un neaizmirsta-
mu piedzīvojumu un ka tā kļūs par 
nozīmīgu pagrieziena punktu 

un iedvesmu jauniešu dzīvē, kā 
tas bija man pirms 40 gadiem. 

Informācija par šī gada nomet-
ni – pieteikšanās, dāvanu kar-
tes, ziedojumi tīmekļa vietnē 
www.2x2malibu.org.
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"Pus-reiz-pus" bērni rāda savus nokrāsotos akmentiņus

Pie karoga trīs paaudzes  no Enzeliņu un Kalniņu ģimenes. Zinta 
Enzeliņa, viņas meita Larisa, mazbērni Vizma un Zintis
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Kā gāja nometnē? Gara no -
pūta no manas puses… Labi 
gāja. Tikai – kā to lai izstāsta īsā 
atbildē? 

Mēs izdzīvojām Latviju un 
Latvijas vasaru vienā nedēļā. 
Izbaudījām gan saulainas, gan 
lietainas dienas. Es visas nedēļas 
garumā varēju nodarboties ar 
man tik mīļām nodarbēm, ku -
rām parasti nesanāk laika vai 
kurām tuvākajā apkārtnē nav 
atrodami domubiedri. Nav jau 
tā, ka ikdienā gluži nedzirdētu 
latviešu valodu, man ir ļoti pa -
veicies ar lielisku, tuvu dzīvo  jo -
šu latviešu saimi. Tomēr visu 
nedēļu dzirdēt tikai latviešu va -
lodu (Okei, okei, kādreiz jau 
kādam paspruka kaut kas ang-
liski…) – tā kādu laiku nebija 
bijis. Nebija arī mazsvarīgi, ka 
bija padomāts, lai manam  lat -
vietes vēderam sagādātu patī-
kamu, garšīgu maltīti. Tas bija 
ļoti gudri no Garezera būvētā-
jiem ēdamzāli iekārtot tālākajā 
nometnes galā, citādi mēs mājās 
pārbrauktu krietni smagāki 
nekā, atbraucām.

Manas acis bija laimīgas – zaļš, 
viss īstajā Latvijas zaļumā. Pirms 
devos uz nometni, bija jāizdara 
grūta izvēle – jāatzīmē, kurās 
ievirzēs gribēšu darboties. Uz 
mani jau pusgadu pārmetoši 
skatījās balts linu audums, tāpēc 
nolēmu izmantot iespēju darbo-
ties kopā ar pieredzējušu sko-
lotāju un ķerties pie sava tautas-
tērpa krekla šūšanas. Ar otru ie  -
virzi man gāja grūtāk. Kukaiņa 
kungs un Peniķa kungs politikā. 
Rotkalšana vai stikla apstrāde. 
Un podniecība. Māksla vai māk-
slas vēsture. Literatūra vai lat  vis-
kā virtuve. Vēl arī kokgriešana. 
Es gribu visu!!! Beigu beigās 
izvēlējos folkloru, biju iedo mā-
jusies, ka tas būs par tautas-
dziesmām un dziedāšanu, bet 
nekā, bet par to vēlāk.

Pēc ierašanās tiku iepazīsti  nā -
ta ar apkārtstāvošajiem un ie   pa-
zīstināta ar vienu no nometnes 
noteikumiem – te visi viens otru 
uzrunā uz tu. Vai uzruna pie 
vainas vai arī šai nometnei pie -
teikušies tikai jauki cilveki, taču 
jau otrajā nometnes vakarā bija 
sajūta, ka šos cilvēkus pazīstu jau 
ļoti sen.

Dienas pagāja vienā skrējienā 
– brokastis-rokdarbi-pusdienas-
folklora-dziedāšana-vakariņas-
rotaļas un spēles (vai kokles 
spēlēšana) – gudrīšu spēle/vaka-
ra runas. Krekla šūšana izrādījās 
tiešām ķimerīgs darbs, ko at  ce -
rējos no skolas rokdarbu stun-
dām. Labi gan, ja ir blakus kāds 
ar prasmīgām rokām un tādu 
pieredzi un zināšanu krājumu 
kā Zinta (Zintiņ, vēlreiz paldies)! 
Un folklora – runāšot par ra -
ganām. Es un visi tie, kuri 
iedomājās par večām ar līkiem 
deguniem uz lidojošas slotas vai 
vienkārši zāļu sievas (nepie mi-
nēšu, ko iedomājās daži klāteso-
šie kungi….), mēs kļūdījāmies. 
Ciešāk papētot, var atklāt, kā 
viens vārds pāris gadsimtu laikā 
maina nozīmi, un dažs (Sandis 
Laime, lektors no Latvijas) par 
šīs lietas atšķetināšanu vēl dok-

Es cieši turu šo sajūtu…
Māras Lindes atskats uz 3x3 Garezerā piedzīvoto

tora grādu universitātē ieguvis. 
Ēdienreizēs ļaudis, priecīgi čalo-
dami, dalās par nodarbībās re -
dzēto un dzirdēto, un es skaidri 
zinu, ka nākamreiz, braucot uz 

(Pirmoreiz tur peldoties, nodo-
māju – tāpēc vien bija vērts šeit 
atbraukt…). Nav nekā labāka par 
vienu nopeldējušos, piekusušu un 
laimīgu bērnu. Mammas mani 

sapratīs – es ļoti izbaudīju ie -
virzes, kuru laikā meitu pieska-
tīja Laila un Guntis, paldies, 
paldies, paldies vēlreiz! Ir laba 
sajūta, ja bērns ir drošās rokās 

Garezeru, lai izvēlētos ievirzes, 
metīšu metamo kauliņu, jo izvēle 
būs vēl grūtāka nekā šoreiz. Cil-
vēki sajūsminās gan par mākslu, 
gan par keramiku, un par māk-
slas vēsturi un par visām pārējām 
arī. Dienas beigās viens seci nā-
jums – par maz laika. Gribu 
vairāk šūt un vairāk klausīties, 
un ja vēl varētu vienlaicīgi būt 
vairākās vietās… Labi, ka dažus 
vakarus bija iespēja paklausīties 
runātājus no ievirzēm, varēja gūt 
kādu ieskatu, kas notiek citur.

Mazā meita darbojās 1/2x1/2. 
Tikāmies ēdienreizēs, jo pārējā 
laikā meita bija aizņemta savās 
darīšanās. No rītiem nodarbības 
skoliņā, pēcpusdienās peldēša-
nās skaistajā smilšu pludmalē. 

un par pavadīto laiku stāsta mir-
dzošām acīm. Un tad vēl iepazītas 
jaunas draudzenes – nometne 
jau ir izdevusies. Ja vēl kaimiņi ir 
līdzi paņēmuši suni, ko drīkst 
samīļot, kad vien kārojas (un kā -
rojas bieži)... Ja vēl uzrodas mazs 
kaķēns, kuru arī drīkst papaijāt… 
Vai ir vēl kas labāks par šo?

Lielā meita paspēja darboties 
gan podnieku, gan rotkaļu darb-
nīcā un kokgriešanā. Un pavisam 
netipiski pusaudzim – viņai viss 
patika. Un kāds lepnums mam-
mai, noslēguma izstādē redzot 
daudzos skaistos darbiņus! Gre -
dzentiņš izkalts, māla figūriņas 
sīki izstrādātas un vēl noglazētas 
un kur nu vēl visi kokgriezumi 
un koka dedzinājumi…

Ik pēcpusdienu mācījāmies 
dziedāt tradicionāli, etnogrāfiski 
pareizi. Mācījāmies gan “saukt”, 
gan “vilkt”, gan „atlocīt”. Un pēc 
tam to visu arī latgaliski. Zinā-
šanas nostiprinājām arī nīkšanas 
laikā. Kā gadījies, kā ne, te bija 
sastopami trīs folkloras kopu 
dalībnieki (daži teiktu – likum-
sakarīgi). Izdziedājām zināmas 
un mazāk dzirdētas dziesmas, 
daudzas no tām pat trijās balsīs. 
Tā bija bauda gan ausīm, gan 
dvēselei un, protams, prieks pa  -
šam, ja gana ātri izdodas jauno 
melodiju atcerēties un turēt līdzi. 
Mums ir tik daudz skaistu tau-
tas dziesmu! Kāpēc vienmēr jā  -
dzied „Bēdu manu lielu bēdu”, ja 
ir vismaz sešas citas dziesmas 
par šo pašu tēmu?

Šogad nometnes tēma bija 
akmeņi, un dalībnieki tika sa  da-
līti grupās, lai sagatavotu priekš-
nesumus. Laukakmeņi (mēs), 
dzirnakmeņi, kapakmeņi, bruģ-
ak meņi, oļi un … un pārējie vēl 
vismaz piecu veidu akmeņi. 
Likām idejas kopā un mums 
izdevās – gan dziesmu nodzie-
dājām, gan savu Brīvības pie  mi-
nekli uzstutējām. Pārējiem arī 
labi veicās – gan čūska miltus 
mala jūras vidū, gan melnas 
vārnas lidoja ap kapakmeņiem. 
Un ja kāds ar runāšanu pārāk 
aizrāvās, tad lietus pa Graša 
paviljona jumtu sāka kapāt tik 
skaļi, ka neko lāga vairs nevarēja 
dzirdēt.

Pēdējais vakars ar daudzajām 
pateicībām ieviržu vadītājiem 
pārvērtās par vēl vienu koncertu. 
Bērni parādīja, ko iemācījušies, 
pusaudžu ansamblis nodziedāja 
skaisto Imanta Kalniņa Muske-
tieru himnu un tautasdziesmu 
dziedātāji interesējās, „ko tā 
mana Laime dara”... Un kur nu 
vēl pēdējie danči un sadziedāša-
nās līdz vēlai naktij vai agram 
rītam…

Labi man gāja. Kaut arī bija 
piesātināta programmu, mēs at -
braucām mājās atpūtušās un 
enerģijas pilnas, varbūt mazliet 
pat lidojām virs zemes. Un es 
turu cieši šo sajūtu. Es zināju, 
kur braucu – zināju, ka tas būs 
intensīvi, zināju, ka būs latviski. 
Bet negaidīju, ka būs tik stipra 
latviskuma essence. Koncentrēta 
pote visam gadam, jo pēc gada 
sola, ka nometne būšot atkal…

Māra Linde
Garezera 3x3dalībībniece


