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VALODU KRUSTCELĒS
Dainis
Mjartāns

Referendumā noskaidrojās, ka
par krievu valodu kā otru valsts
valodu Latvijā nobalsoja aptuveni 270 tūkstoši pilsoņu. Ikdiena
ir tāda, ka ar krievu valodu var
iztikt ne tikai Daugavpilī vai Rēzeknē, bet arī Rīgā. Liela daļa
latviešu politiķu, kad viņus uzrunā vietējie krievu žurnālisti,
naski atbild krieviski, dodot signālu sabiedrībai, ka savstarpējās
saziņas valoda Latvijā ir arī krievu valoda. Veidojas uzskats – ja
jau latviešu politiķi un sabiedrībā pazīstami ļaudis lieto krievu

valodu vietējos plašsaziņas līdzekļos, tad tā ir valsts politika.
Kā intervijā laikrakstam „Latvijas
Avīze” norāda Valsts valodas
centra pārstāvis Antons Kursītis,
krievu valoda un nevis valsts valoda tiek „uzspiesta” arī, kad zināmas amatpersonas apmeklē
mazākumtautību skolas, ignorējot lietuviešu vai poļu valodas.
A.Kursītis ir kritisks pret Izglītības sistēmas reformu, jo, pēc
viņa domām, Izglītības ministrijā top projekti, kuru rezultātā
augstskolu rektoriem, prorektoriem un mācībspēkiem vairs
nebūs obligāti jāpārvalda valsts
valoda. A. Kursītis norāda uz
plāniem, ka 50% mācību varētu
nākotnē notikt angļu valodā:
„Tas ir izdevīgi krieviski runājošiem jauniešiem, jo dod zīmi, ka
bez latviešu valodas itin labi var
iztikt, pietiek sekmīgi apgūt angļu valodu, lai studētu arī angliski Latvijas augstskolā.” Pamatots ir jautājums, ja valsts valodas

Latvijas vienīgā iespēja
Ilmārs Mežs

2012. gada rudenī tika panākta
svarīga valdības koalīcijas partiju
vienošanās par papildu pasākumiem dzimstības veicināšanai,
kas iekļaujami 2013. gada budžetā.
Paviršam vērotājam, uzzinot,
ka līdzekļi demogrāfijas politikas uzlabošanai tiks palielināti
tikai par kādiem padsmit miljoniem, varētu šķist, ka tas situāciju neuzlabos. Tomēr uzskatu,
ka uzlabos gan, kaut, protams,
demogrāfiskā atbalsta kāpinājums ir jāturpina ar katru nākamo gadu arvien vairāk. Lieki atgādināt, ka šo uzlabojumu nebūtu, ja Nacionālā Apvienība (NA)
nebūtu izstrādājusi nopietnu risinājumu piedāvājumu, sadarbībā ar vadošajām sabiedriskajām
organizācijām un ekspertiem izvirzot ultimātu, jo savādāk vadošie valdības koalīcijas partneri
visdrīzāk tā arī būtu palikuši
nedzirdīgi.
Ko tad NA izdevās uzlabot

Latvijas demogrāfijas atbalstā?
Pirmais lielais panākums ir
minimālās „māmiņalgas” apjoma dubultošana no līdzšinējiem
50 latiem uz 100 latiem jau no
2013. gada janvāra. Visas jaunās
māmiņas, kam šobrīd jāiztiek
ar 50 latiem mēnesī, jau pēc pāris mēnešiem varēs saņemt 100
latus, turklāt to izmaksas periods
tiek pagarināts līdz 1,5 gadam.
Jāatgādina, ka 38% no jaunajām
māmiņām saņem šos minimālos
50 latus, un pieskaitot tās, kam
atbalsts nesasniedz 100 latus, redzams, ka šis uzlabojums sasniegs aptuveni pusi no visām
jaunajām māmiņām. Starp viņām ir gan studentes, gan jaunietes, kas vēl dažādu iemeslu
dēļ nebija spējušas nodrošināt
sev darba stāžu, lai kvalificētos
lielākai „māmiņalgai”. Taču Latvijai ir vajadzīgi visi bērniņi, arī
jauno māmiņu un arī nabadzīgo
ģimeņu bērni.
Otrs sasniegums ir valdības
apņemšanās ar burkāna-pātagas
mehānismu beidzot izbeigt rindas uz bērnudārziem. Kā zināms,
pašlaik rindās uz bērnudārziem
stāv aptuveni 10 000 mazuļu –
viņu vecāki nevar atgriezties darba tirgū, un tādējādi nevar paši
parūpēties par savas ģimenes iztiku. Pieejams bērnudārzs ir tikpat svarīga infrastruktūras sa-

Katskiļi 2013. gada ziemā

loma tiks samazināta, tad kāpēc arī diskusija par to, lai, līdzīgi kā maksas studiju programmas
to visaugstākajā līmenī apgūt vi- privātām augstskolām, arī valsts krieviski.
(Turpinājums 3. lpp.)
dusskolā? Latvijā pašlaik notiek augstskolām būtu ļauts veidot

stāvdaļa kā izbraucami ceļi,
modra policija un savlaicīga mediķa palīdzība. Tomēr daudzas
pašvaldības, un bieži tās ir visbagātākās, nopietni nevēlējās vai nespēja risināt bērnudārzu rindas.
Pirms pašvaldību vēlēšanām
bērnudārzu jautājums varētu
kļūt par vienu no galvenajiem
jautājumiem, ko vēlētāji pieprasa no savām pašvaldībām – īpaši
Rīgā un tās tuvumā, kur lielākas
rindas. Tas arī mobilizēs pašus
jaunos vecākus, gan arī spiedīs
pašvaldības šīs lietas atrisināt.
Vai ir mainījusies valdības
attieksme pret demogrāfiju un
ģimenēm ar bērniem?
Grūti teikt – varbūt būsim
piesardzīgi optimisti, kaut cilvēki
vadošajos amatos jau mums paliek tie paši. Mainījies ir tas, ka
esam iemācījušies ietekmēt un
uzlabot demogrāfijas atbalsta
politikas veidošanu. Domāju, ka
bez turpināta un pieaugoša spiediena gan no sabiedrības, gan no
NA un citu partiju puses problēma pati no sevis diez vai manāmi uzlabosies. Tāpēc jādomā
par plašākas sabiedrības uzskatu
veidošanu un sabiedriskā spiediena mobilizēšanu.
Kāpēc vispār nepieciešams
tik lielu uzmanību veltīt demogrāfijai?
Latvijā zemā dzimstība ir izdzīvošanas jautājums. Pēc būtības tas jau kļūst par nacionālās
drošības jautājumu Nr.1. Zemā

dzimstība ir kā bumba ar laika
degli – paaudzes garumā. Kamēr mums ir tik maz bērnu, to
sabiedrība īpaši neizjūt kā problēmu – bērnudārzos ir mazākas
rindas, var ietaupīt uz izglītības
rēķina. Taču, kad šiem jauniešiem būs jāienāk darba tirgū,
nomainot vecākus, kuri pensionēsies, tad „pēkšņi” izrādīsies, ka
viņu ir daudz par maz. Šobrīd
Latvijā dzīvojošo jauniešu skaits
ir tikai aptuveni puse no attiecīgā
pirmspensijas vecuma cilvēkiem.
Kamēr mums vēl ir augsts bezdarbs, tikmēr tuvākos dažos
gados šī problēma tiks pavirzīta
tālāk. Taču nenovēršami pēc
10-20 gadiem darbaroku trūkums būs ļoti izteikts. Šis trūkums veidos spiedienu atvieglot
imigrācijas politiku, kā jau tas ir
noticis vairumā Eiropas valstu.
Viegli iedomāties, cik ļoti samazināsies dzimstība pēc 10-15
gadiem, kad potenciālo māmiņu
vecumā ienāks 90. gados „nepiedzimusī paaudze” – to būs uz
pusi mazāk nekā šobrīd. Tātad
arī viņām dzims apmēram uz
pusi mazāk bērnu nekā tagad –
un attiecīgi izmiršana paātrināsies. Vispārinot var teikt –
kamēr mums būs tikai vidēji
viens bērns ģimenē, tikmēr katra
nākamā Latvijas paaudze būs uz
pusi mazākā skaitā nekā tās
vecāki. Ģeometriskās progresijas līknē virzāmies uz nulli! Vai
tiešām ir vērts sagaidīt šo neat-

griezenisko situāciju, lai par to
pārliecinātos, ka vairs neko nav
iespējams labot? Tāpēc situācija
ir jāmaina tagad, kad tas vēl ir
iespējams – šogad un tuvākajos
dažos gados.
Salīdzinot sagaidāmo darbaspējīgo cilvēku skaitu pēc vienas
paaudzes ar šodienas skaitu,
redzam – ja Latvijas demogrāfijas atbalsts netiek īpaši uzlabots, un kā daudzi politiķi cer,
ka pieaugot labklājībai, automātiski pieaugs arī bērnu skaits –
tad šādā scenārijā darbaspējīgo
cilvēku skaits pēc paaudzes
mums būs aptuveni 55-60% no
tagadējā skaita. Pensionāru skaits
gan nesamazināsies, bet varbūt
pat pieaugs. Otrs reālais scenārijs
ir Igaunijas atbalsta praksei līdzvērtīgas sistēmas ieviešanas gadījumā. Tad, dzimstībai pieaugot par aptuveni 30-40%, tā varētu izlīdzināties ar mirstību, un
tādā gadījumā darbaspējīgo cilvēku skaits būs aptuveni 90-95%
no šodienas skaita. Ir milzīga
starpība starp šiem abiem variantiem, un būtībā tikai otrais
variants var nodrošināt Latvijas
ilgtspējību. Ar NA demogrāfijas
ultimātu mums ir izdevies spert
nozīmīgu soli, lai no pirmā scenārija nonāktu līdz otrajam –
taču līdzīgi un varbūt vēl apjomīgāki soļi mums būs jāsper katru nākamo gadu, un arī katros
budžeta grozījumos. Bet citas
izejas Latvijai vienkārši nav.
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Raivis Dzintars
Saeimas deputāts (NA)
Ģimene un izglītības sistēma ir
divi lielumi, kas izšķiroši nosaka, vai pilsonis būs uzticīgs savai
valstij un tautai, vai būs godīgs
likuma priekšā, vai būs radošs
un mērķtiecīgs savā izaugsmē
un darbā. Izglītības sistēma veido arī jaunās māmiņas un tēvus,
līdz ar to arī ģimenes vide ir izglītības sekas. Pareiza audzināšana un motivācija jaunajiem pilsoņiem – pats svarīgākais un izšķirošais priekšnoteikums labākai Latvijas valsts nākotnei.
Šī Saeimas sasaukuma laikā
Saeimā tika izveidota Valstiskās
audzināšanas apakškomisija, kuras uzdevums ir pētīt situāciju
un piedāvāt priekšlikumus, kā
sabiedrībā un jaunajā paaudzē
stiprināt nacionālo pašapziņu,
lepnuma un piederības izjūtu
Latvijas valstij. Apakškomisijā
darbojas visu Saeimā pārstāvēto frakciju pārstāvji.
Ja runājam par Latvijas izglītī-

bas sistēmu, tad nevarētu teikt,
ka valstiskās audzināšanas skolās nav. Tā ir, bet tā bieži vien
notiek, tikai pateicoties skolas
vadības un skolotāju personiskai
pārliecībai un entuziasmam.
Esam pārliecinājušies, ka valstij
trūkst vienotas sistēmas, kas,
cauraužot visu mācību procesu,
nodrošinātu jauno pilsoņu audzināšanu par Latvijas patriotiem.
Atļaušos paust savu pārliecību,
ka izglītības sistēma pašreiz ne
tuvu nav Latvijas patriotu un vēl
jo vairāk nacionāli domājošu cilvēku rokās. Līdz ar to šobrīd iespējas panākt pozitīvas pārmaiņas ar Izglītības ministrijas līdzdalību ir ļoti nelielas. Tāpēc esam
izvēlējušies citu ceļu. Esam sākuši izstrādāt valstiskās audzināšanas programmu, kuru jau pašreizējās sistēmas ietvaros skolas
varētu ieviest brīvprātīgi. Šajā
programmā būs sistemātiski apkopoti priekšlikumi un dažādu
skolu pieredze, lai katrai mācību
iestādei nebūtu „no jauna jāizgudro divritenis” un praktiski
padomi būtu atrodami vienkopus.
Pašlaik komisija ir apstiprinājusi blokus jeb sadaļas, kas tālāk
sabiedriskās aptaujas procesā
tiks piepildītas ar saturu. Galvenās programmas sadaļas: ieteicamo kino darbu saraksts; skolu
tradīciju piemēri; ieteikumi sa-

Foto: D. Mjartāns

MANTOJUMU JĀMĀCA NOVĒRTĒT

Danco Viļānu deju kopa

darbībai ar biedrībām un organizācijām; valsts, novada un dzimtas patriotisma projektu piemēri; valsts simbolu un citas atribūtikas izmantojums skolu telpās;
Latvijas veiksmes stāstu piemēri;
ekskursiju un talku vietu ieteikumi u.c.
Ir izstrādāta interneta lapa,
kurā jau tuvākajā laikā tiks apkopoti viedokļi par katras sadaļas saturu. Šo saturu sistematizēs
un pilnveidos apakškomisijas de-

putāti sadarbībā ar ekspertiem.
Programmas īstenošanai sadarboties gatavas jau vairākas mācību iestādes, bet mērķis, protams,
ir panākt masveidību. Diemžēl
ļoti daudziem joprojām šķiet, ka
valstiska audzināšana ir kaut kas,
kam nav jāpievērš īpaša uzmanība
un kas var notikt pats no sevis.
Varbūt, ka visiem nav nepieciešami priekšraksti. Ja par patriotiem izaudzina bez īpašām programmām, tas arī ir lieliski. To-

mēr labāk, ka veiksmīgākā pieredze tiek apkopota un līdzekļi
nav fragmentāri, bet visaptveroši.
Ja Kārļa Ulmaņa laikā nebūtu
izaudzināta kārtīga Latvijas patriotu paaudze, nevar zināt, vai
Latvija būtu atguvusi neatkarību. Var īslaicīgi mums atņemt
mantu, zemi un politisko brīvību,
bet nevar atņemt to, kas mūsu
domās un kas mūsu pārliecībā.
Šīs vēstures mācības vajadzētu
ņemt vērā arī šodien.

DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS – BLAUMAŅA DAUDZINĀJUMS
Šā gada Draudzīgais aicinājums Ņudžersijas pamatskolā
sākās ar skolas karoga ienešanu
un Latvijas himnas nodziedāšanu. Skolotāja Laila Medne īsi atgādināja Draudzīgā aicinājuma
rašanos un Kārļa Ulmaņa domu:
godīgs cilvēks atzīs, ka dot var
būt vēl jaukāk, nekā saņemt.
Nu jau otro gadu pēc kārtas,
daļa no Draudzīgā aicinājuma
sarīkojuma ir iepriekšējā gada
absolventu iespēja dalīties ar saviem piedzīvojumiem pagājušās
vasaras „Sveika, Latvij!” ceļojumā.
Četri absolventi, Kārlis Kancāns,
Mikus Bērziņš, Liāna Vansenta
un Aleksandra Sīpola, ar klases

biedres Lauras Spanier un ceļojuma līdzbraucējas Annique
Goldschmidt palīdzību, samērā
sīki atstāstīja savas divu nedēļu
gaitas, apceļojot visu Latviju.
Stāstījumu papildināja fotografijas, kuŗas rādīja uz dievnama
lielā ekrāna.
Sekoja rakstnieka Rūdolfa
Blaumaņa 150 gadu jubilejai veltīts priekšnesums. Skolotāja Jana
Tetere ievadīja šo daļu, atzīstoties,
ka vismaz trīs gadus gaida tieši
šo gadu, lai būtu iespēja cildināt
diženo rakstnieku. Viņas agrākie
skolēni zina, ka skolotāja būtu
gatava atkal un atkal dziedāt slavas dziesmas Blaumanim, bet tai

vietā aicināti bijušie skolnieki lasīt savus darbus par Blaumani.
Vispirms absolventi Jēkabs Hayes,
Liāna Vansenta un Kārlis Kancāns stājās priekšā, lai nolasītu
savus sacerējumus par Blaumani
pašu, kā arī par viņa noveli
„Nāves ēnā”. Visi uzsvēra Blaumaņa spējas attīstīt tēlu raksturus un situācijas aprakstīt tik
dzīvi, ka tās bija redzamas prāta
„ekrānā”. Septītās klases skolēni,
savukārt, nolasīja, kā viņi katrs
bija iedomājušies „Nāves ēnā”
turpinājumu.
Tālāk 5. un 6. klase kopā deklamēja Blaumaņa „Tālavas taurētāju”. Skolēnu pašu ilustrācijas 5. klase stāsta par "Velniņu" tēliem

1. klase no kreisās: Kārlis Zālīte, Rūdis Jātnieks, Aleksandris Soucie, Kristofs Spellen, Anna Soucie

visiem pantiem parādījās lielajā
ekrānā.
Pēc Blaumaņa nopietno darbu
pieminēšanas, 5. klase stāstīja
par pasakas „Velniņi” tēliem, papildinot stāstījumu ar papīra
leļļu tēlojumu. Velniņi nēsāja gulošo saimnieku un vērsi, burlakas aptraipījās ar darvu, princese ķēra par melniem jēriem
pārvērtušos velniņus, kā arī atraidīja mānīgo burvi. Jautrība
un draiskulība turpinājās ar 2.,
3. un 4. klases kustīgo velnēnu
deju.
Sarīkojuma beigu posmā vēl
skanēja Blaumaņa dzejoļi. Pirmā
klase jau gaida pavasari deklamējot „Pienenītes”, kamēr 4. klase vēl padzīvo šodienā ar dzejoli
„Ziema”. Trešā klase deklamēja
„Mazās Martas dziesma” un 2.

klase „Brenča pavasaŗa vēstneši”. Sarīkojums beidzās ar bērnu dārza auzēkņu deklamētu
„Aiz kalniņa mēnestiņis”, kuŗu
skolotājas arī nodziedāja.
Daudzinot Blaumani, Ņudžersijas pamatskolas skolēni pieminēja viņa noveļu, dzejas un pasaku rakstīšanas talantus. Vienīgi
šai reizei izpalika plašais un populārais lugu klāsts. Skolēni arī
apliecināja to, ko skola viņiem dāvinājusi - iepazīšanos ar vienu no
savas tautas dižajiem rakstniekiem.
Pēc skolas karoga iznešanas,
visus aicināja pie kafijas galda un
grāmatu galda. Bija iespēja iegādāties lietotas grāmatas, piemēram, bērnu grāmatas no kuŗām
viena ģimene „izaugusi”, citai būs
tieši laikā.
K. Putene
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MAN-TO-JUMS: Tas nāk no manis un es ar to varu dalīties!
Šoziem sniegainajos Katskiļu
kalnos pulks jauniešu sanāca kopā
pirmajā saietā MAN-TO-JUMS.
Tā ir ideja, kas radās pēc tam,
kad dažādu iemesļu dēļ tika atcelta 2x2 nometne Malibu. Negribējām palaist garām iespēju satikties ar draugiem un jauki pavadīt laiku kopā ar visiem tiem,
kurus ikdienā nesatiekam. Šī arī
bija iespēja mums pašiem vadīt
diskusijas, pārunāt interesantas
tēmas, iemācīt citiem rokdarbus
utt. Tāpēc tas ir MAN-TO-JUMS,
tas nāk no manis, un es ar to varu
dalīties ar jums.
Galvenais, lai mēs katrs dalāmies
ar savu, ko varam dot, jo, kā ir
rakstījis Rainis: “Gūt var ņemot,
gūt var dodot, dodot gūtais – neatņemams.” Varbūt pats gribi iemācīties, kā uzcept biezpiena torti:
kāpēc nesameklēt vecmammas
recepti un kopā ar draugiem to
neizdarīt? MAN-TO-JUMS mērķis ir atbalstīt ikvienu!
Un tā 23 jaunieši īstenoja šo
mērķi un ieradās Katskiļos, gatavi
piedzīvot kaut ko jaunu un saistošu. Pateicoties Janīnai Briģei
Ezermājas telpas mūs visus sildīja,
kamēr ārā kārtīgi sniga. Ēdienu
gādājām paši – Dāniels Liepiņš
(Kanāda) vadīja virtuves rūķīšus,
un katrs dalībnieks pielika roku,
mizojot un vārot, lai visiem būtu
pietiekami, ko ēst. Tie, kuri bija
vairāk akadēmiski orientēti, vadīja lekcijas. Piemēram, Inta Plostiņa (Ņudžersija) dalījās ar klātesošajiem par tēmu “Ārzemju latviešu kolektīvā atmiņa.” Lūkass
Milevskis (Anglija) stāstīja par
militāro stratēģiju, un kā tā ir iespaidojusi Latviju, ko varam sagaidīt nākotnē. Tie, kuriem tuvāka
daba, kā Pēcim Aivaram (Ņudžer(Turpināts no 1.lpp.)

sija) un Rāceņa brāļiem (Bostona),
varēja skaistajā Katskiļu vidē doties šķēršļu gājienos, pastaigās.
Vakarus pavadījām gan pie kamīna, uzlecot danci muzikantu pavadījumā, vai uzspēlējām kādu
rotaļu. Mūziku sagādāja Zinta un
Guntis Rūtiņi (Vašingtona), bet
piedalījās jebkurš, kam netrūka
ziņkārības paņemt rokās kādu instrumentu. Tik tiešām saiets bija
mūsu pašu, jauniešu, veidots, bez
lielas sludināšanas, bez liela budžeta.
Rezultātā bija pacilājošs piedzīvojums, kas ļāva mums izbaudīt
jauniešu sabiedrību, skaisto dabu
un kopīgo latvietību. MAN-TOJUMS kā eskperiments pierādīja,
ka rīkot noderīgu pasākumu var
jebkurš, ja tik vien ir vēlme. Atcerieties: “Uzdrīkstēties ir skaisti!”
Darīsim to!
Jūlija Gifford, Imanta Nīgale,
Pirmā MAN-TO-JUMS vadītājas
(Pārpublicēts no ALJA Ziņām)

Valodu krustcelēs

Latviešu jaunieši sūdzas
A. Kursītis norāda, ka 2012. gadā iedzīvotāju sūdzību skaits,
salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pieaudzis par 50 procentiem, sasniedzot 1144 sūdzības.
Tieši latviešu jaunieši, kas dzimuši pēc neatkarības atgūšanas
pauž savu neapmierinātību ar
to, ka viņiem savā valstī jārunā
krieviski. Kursītis uzsver, ka šiem
jauniešiem, kas krievu valodu
neprot, kafejnīcās, frizētavās, veikalos rodas problēmas. Problēmas ar krievu valodu, ir arī tiem
latviešiem, kas pārcēlušies uz
dzīvi Latvijā no ārzemēm, kā arī
latviešu tūristiem, jo nereti krievu tautības pārstāvjiem nav saprotams, ka persona var runāt
latviski un neprast krieviski.
„Jauno Laiks” jau savulaik rakstīja par to, ka krievu valodas nepratēji tiek diskriminēti Latvijas
darba tirgū, jo ir gadījumi, ka,
pat piesakoties darbā valsts iestādēs, obligāti tiek prasītas krievu valodas zināšanas. A. Kursītis
kā pozitīvu pavērsienu norāda
to, ka pērnvasar stājušies spēkā
grozījumi Darba likumā, kas
paredz, ka darbiniekiem iespējams sūdzēt tiesā darba devēju,
ja darba sludinājumos nepamatoti pieprasa svešvalodu pras-

mes – krievu, angļu un citas. Kā
jūtas latviešu darba ņēmēji ikdienā lasāms laikraksta NRA
slejās. Divdesmit astoņus gadus
vecā Santa strādājusi par pārdevēju un pircējam atbildēju latviski. Gadījies, ka pircējs aizgājis, nesaņēmis kāroto, jo Santa
krievu valodu skolas gados nav
apguvusi. Sieviete nolēmusi pārcelties uz Cēsīm, jo tā skaitās
latviska pilsēta. Uz sludinājumiem, kur prasa labas krievu
valodas zināšanas, pieteikumus
nesūtot. Nepiesakās arī sekretāres un pārdevējas amatiem. Santai interesētu darbs viesnīcā, kur
labprāt praktizētu angļu valodu
un jaunapgūto franču valodu,
bet pieteikumus nesūta, jo nevar
brīvi sarunāties krieviski. Izmantojot Nodarbinātības valsts
aģentūras kuponu apmācību,
Santa devās apgūt krievu valodu.
Progress esot jūtams, bet tik un
tā zināšanas ir par vāju. Uz jautājumu, ko viņa domā turpmāk
darīt sieviete atbild: „Pašlaik
strādāju darbu, kurā nav jārunā
ar klientiem, un meklēju darbu
ārpus Latvijas.”
***
Nākotnes aina
A. Kursītis skaidri norāda, ka
diskriminēti darba tirgū pār-

svarā ir gados jauni cilvēki. Nav
saprotams valdības reemigrācijas plāns, - kāpēc atgriezties
mājup no Lielbritānijas vai Īrijas, ja Rīgā, Daugavpilī nepieņems darbā krievu valodas nemācēšanas dēļ. Nākotnē pamatnācija var tikt izspiesta no darba
tirgus, priekšroku dodot viesstrādniekiem – galvenokārt no
Ukrainas, Krievijas, Baltkrievijas, jo turienes jauniešiem nav
problēmu ar krievu valodas prasmi. Savukārt, ja augstākajā izglītībā dominēs angļu valoda,
tad izglītotie inženieri un ārsti
meklēs darba vietas nevis Latvijā, bet Rietumeiropas valstīs,
kur maksā ievērojami augstākas
algas? A. Kursītis lielāku palīdzību valsts valodas stiprināšanai
sagaida no Saeimas, taču, pēc
viņa vārdiem, t.s. latviskās partijas nav naskas cīnītājas par latviešu valodu. Sabiedrībā tiek
kultivēta negatīva nostāja pret
latviešu nacionālismu, bet par
krievu šovinisma izpausmēm
Latvijā tiek klusēts. Jāpiekrīt
kādam nesen dzirdētam secinājumam:„Mums, latviešiem, pašu
valstī ir mazākumtautības sindroms”.
Dainis Mjartāns

Raksti un fotogrāfijas adresējami:
dmjartans@inbox.lv
Adrese: Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010
Fakss: (+ 371) 67326784
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Aktuālā inter v ija

ATBILDĪBA ATGRIEZTIES. VALODA IR MANAS MĀJAS
Iepazīsimies ar Amerikas latviešu jaunieti Marisu Gudro! Viņa
pēc Ziemsvētkiem un Jaungada
sagaidīšanas ģimenē dodas uz
darbu Vašingtonā. Mūsu saruna
norit pirms izlidošanas Bostonas
lidlaukā, un vai tā nav lieliska vieta sarunai par to, kā Marisa izjūt
latvietību un to kopj, par to, kā
gatavojas šovasar piedalīties XXV
Vispārējos latviešu Dziesmu un
XV Deju svētkos.” Tautas dejas ir
īstā latviešu kultūra,” mūsu sarunā saka Marisa.
Mana ģimene nav liela – tēvs
Pēteris Gudrais, māte Edīte Gudrais (dzimusi Niedrājs), māsa
Laila un daži kaķi. Kad mācījos
Bostonas Universitātē, studiju
biedri brīnījās, ka nedēļas nogalēs braucu uz mājām pie ģimenes. Domāju, ka to arī ir ietekmējusi latviešu sabiedrība, tā ir
vēlme būt kopā. Mājās runājam
latviski. Kad biju jaunāka, vecāki
to atgādināja, bet, uzsākot mācības Garezera vidusskolā, pati
sāku vēlēties runāt latviski.
Tava profesijas izvēle un latviskā izglītība?
Vašingtonā strādāju ASV valdībā Labor department, esmu ekonomiste un veicu pētījumus ekonomijā. Latvietība un manas ekonomikas zināšanas bija pamats,
lai izvēlētos profesiju, kas saistīta
ar Latvijas nākotni. Koledžā apguvu mūzikas menedžmentu un,
vēlāk, ekonomikas politiku, iegūstot maģistra grādu. Svarīgi ir,
lai, cilvēkam pieaugot, ir iespēja
izvēlēties to, kas interesē. Mani
ietekmēja Garezera vasaras vidusskola 2000.-2002. gadā. Tur
bijām kopā līdzaudži, dziedājām
tautasdziesmas, sajutu piederību
Latvijai. Esmu tur bijusi vienu
reizi kopā ar ģimeni un tad, studējot universitātē, izvēlējos aizbraukt uz Vidzemes augstskolu
Valmierā un 3 nedēļas studēt tur.
Tā bija pirmā reize, kad izjutu,
ka varētu dzīvot Latvijā un justies
kā mājās. Pēc tam rudenī pirmo
reizi piedalījos Amerikas latviešu jaunatnes apvienības (ALJA)
kongresā, tad 2X2 nometnē. Tur
arī dzima doma dzīvot Latvijā,
jo daudz runājām par Latvijas
nākotni, un mūs iepazīstināja ar
Latvijas politiku.
Tu aktīvi darbojies ALJA valdē.
Mēs tagad veidojam aktīvākas
saites ar Latviju, lai zinātu, kas
notiek Latvijā, kā varam tai palīdzēt, komunicēt. Šoruden kongresā interesējāmies par dubultpilsonības jautājumu, par to bija
debates un paneļdiskusija. Daudzi ALJAs biedri plāno braukt
šogad uz Dziesmu svētkiem. Nolēmam piedāvāt stipendijas vairākām Amerikas latviešu deju
kopām un koristiem. Plānojam
arī saviesīgu tikšanos Rīgā ar
svētku dalībniekiem un skatītājiem. Līdz šim ar citiem ASV latviešu jauniešiem esam tikušies
katros Dziesmu svētkos ASV.
Tu arī plāno dejot Dziesmu
svētkos, jūsu ansambļa „Namejs” Vašingtonā mājaslapā
pat iekārtots kalendārs, kas
skaita laiku līdz notikumam!
Piedalīšanās tautas deju grupā

Marisa Gudrā

pēdējos 3 gadus ir vēl viena daļa
no manas latvietības, jo iepriekš
to vistiešāk saistīju ar savu nākotnes profesiju. Man deja un
mūzika vienmēr ir bijušas sirdij
tuvas. Studēju mūziku no bērnības līdz augstskolas beigām, pabeidzu universitāti ar bakalaura
grādu mūzikā un bērnībā pavadīju neskaitāmas pēcpusdienas
baleta stundās. Man beidzot ir
bijusi iespēja saistīt savas mīļākās
aktivitātes, ar savu gribu uzturēt
latvietību. Tautas dejas – tā ir īstā
Latvijas kultūra. Brauciens uz
Dziesmu svētkiem Latvijā būs
visnozīmīgākais pasākums, kādā
mūsu deju grupa „Namejs” jebkad ir piedalījusies. Līdz šim
esam piedalījušies neskaitāmos
Dziesmu svētkos ASV, arī 2012.
gadā Milvokos, vietējos latviešu
sabiedrības pasākumos, un vairākos starptautiskos pasākumos
ASV. Atzīstu, ka man patīk uzstāties amerikāņiem – bieži vien
viņiem nav ne jausma, kur ir Latvija. Eiropas Savienības vēstniecības atvērto durvju dienā dejojām turpat uz ielas Vašingtonā,
tad arī stāstījām par Latviju, un
daudzi vēlējās ar mums fotogrāfēties, jo bijām tērpušies latviešu
tautastērpos. Ir patīkami sastapt
tādu publiku, kas grib daudz ko
uzzināt par to, kas mums šķiet tik
dabisks. Tomēr Dziesmu svētki ir
pilnīgi kas cits, tajos mēs dejojam
nevis publikai, bet paši sev, un
varam sajust savu piederību latviešu tautai.
Kas ir tas „vitamīns”, ko tu
saņem no Dziesmu svētkiem
ASV?
Sākumā ir satraukums, kā arī
liela sajūsma,– tik daudz mēnešu
dejas praktizējam vienā telpā,
nezinot ko sagaidīt ceļa beigās.
Kad tiekam uz deju laukuma,

Dejo "Namejs"
tad galva griežas, nezinām, no
kuras puses uz kuru jāiet. Bet ir
tik laba sajūta, tik daudz latviešu
sanākuši kopā no citām ASV
pilsētām!
Tas ir augsts novērtējums no
Latvijas puses , ka esat aicināti
piedalīties Deju svētkos bez
stingras atlases. Latvijā deju
ansambļiem jāpiedalās dažādās skatēs, lai tiktu uz svētkiem. Jūs latviešu tautasdeju
uzturat, dzīvodami Amerikā.
Vai jums ir bijusi „Amerikas
novada skate”?

(Marisa sirsnīgi smejas un piebilst, ka tādas gan neesot, bet dejas, kas jāmācās, ir atsūtītas. Vaicāju, vai nav bail, ka pēc Dziesmu
svētkiem negribēsies atgriezties
Amerikā. Sarunu biedre kļūst nopietna.)
Esmu dzirdējusi no daudziem
Amerikas latviešiem, ka viņi
vairs nespētu dzīvot Latvijā, bet
man tiešām ir domas, ka manai
paaudzei ir atbildība atgriezties
Latvijā. Es gribētu mēģināt dzīvot
Latvijā, pārbaudīt, vai tā man ir
īstā vieta, meklēt tur darbu.
Kādā jomā tu vēlies strādāt?
Mans darbs būtu saistīts ar
starptautiskām attiecībām starp
ASV un Latviju, tā ir mana specialitāte. Man interesētu arī strādāt kultūras laukā.
Kas ir latvietis? Kā tu raksturotu mūsdienu latviešus, savu
paaudzi?
Latvietim ir nepieciešama dziesma. Neesmu sastapusi nevienu
īstu latvieti, kuram sirdī nav
dziesma.
Latviešiem nekad nav bijis noteiktas nākotnes. Tas rada spontānumu, mēs vienmēr esam atvērti visam jaunajam, jo zinām, ka
daudz kas var mainīties. Mēs,
latvieši, turamies pie savas valodas, vairāk nekā citas tautas. Latviešu valodu ir ietekmējušas citas

mājas, nevis kāda vieta pasaulē.
Nav būtiski, kur es esmu, ja varu
runāt ar cilvēkiem latviski, tad
jūtos kā mājās.
Tava mīļākā dziesma?
„Zilais lakatiņš” un „Sarkandaiļa roze auga”, tās man dziedāja
mamma. No Garezera vasaras
vidusskolas laikiem „Še, kur līgo
priežu meži”, īpaši dziesmas vārdi
„Latviets esmu, latviets būšu,
latviets mūžam palikšu.” Atceros
to vasaru, kad studēju Valmierā, – dziesmas rindas „Tik pie
Gaujas, tik pie Gaujas” patiešām
skanēja Gaujas upes malā…
Gandrīz nespēju noticēt, kur
atrodos, dziedot šos vārdus.
Dziesmu svētki ir tāda kā
tautas sapulce. Kad svētki notikuši, ir jaunā pakāpē noticis
garīgs izrāviens dvēselē.
Latviešu pasākumos es izjūtu,
ka mēs visi esam kā brāļi un
māsas. Visas manas dzīves daļas
šovasar sanāks kopā – ar ģimeni
apceļosim Latviju, dejošu kopā
ar citiem Latvijas dejotājiem un
Rīgā satikšu savus draugus!
Ko vēlēsi citiem ceļā uz Dziesmu svētkiem?
Novēlu visiem vienreizēju piedzīvojumu šī gada Dziesmu svētkos! Ceru, ka dalībniekiem savā
starpā veidojas ciešākas saites
un ka šai lielajā saimē dalībnieki

valodas – krievu, vācu, angļu.
Mums sava valoda bija jāuztur
dzīva. Tātad izturība un spēja
pastāvēt arī īpaši raksturo mūsdienu un pagātnes latviešus.
Vai mēs nākotnē noturēsmies,
vai mūsu valoda nepazudīs? Tas
ir tas, par ko visiem bail.
Es domāju, ka valoda mainīsies, bet nepazudīs, jo tā mums ir
tik svarīga. Mēs galu galā darīsim to, kas ir nepieciešams, lai
sargātu un uzturētu savu valodu. Manai latvietībai valoda ir
bijusi svarīga. Valoda ir manas

un skatītāji atrod jaunas saites,
jaunus draugus. Esmu pateicīga
par to, ka manam ansamblim ir
piešķirta šī iespēja piedalīties
svētkos un pieradīt, ka Amerikā
mums arī ir interese uzturēt
latviešu kultūru. Es izjūtu lielu
lepnumu par to, ka mūsu tauta –
Latvijā un ārzemēs – turpina
kopt un apliecināt latviešu kultūras pamatus tik plaši vienoti!
Atliek novēlēt - lai tev izturīgas
deju kurpes!
Dace Micāne Zālīte

