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Kārlis Lenšs,
ALJA priekšsēdis

Fo
to

: N
. E

bd
en

s

Dziesmu svētkos svinējām 
dziesmas un dejas, kas mūs vi  -
sus vieno latvietībā. Mēs, latvieši, 
svi  nam, sērojam un arī stāstām 
mūsu tautas stāstus ar dzies-
mām. Mūsu dziesmas un dejas 
tiešā veida atspoguļo mūsu dzīvi 
un identitāti, arī mūsu nākotni.

Stāvot Mežaparka estrādē, kad  
skanēja „Gaismas pils”, man acīs  
sariesās asaras. Nezinu, vai tā -
pēc, ka dziesmā bija vienojušies 
16 000 dziedātāju, vai tāpēc, ka 
mēs ar sievu svinējām savu pir-
mo kāzu jubileju Latvijā. Lai -
kam gan tāpēc, ka man bija liels 
prieks un gods būt latvietim. 

Mana dzīve ir latviska. Sieva 
arī latviete. Es runāju latviski un 
darbojos Amerikas latviešu or -

IR JĀKĻŪST 
PAR LATVIJAS PILSONI 

ga nizācijās. Zinu, mūsu bērni 
būs latvieši.

Zinu to, ka esmu un vienmēr 
būšu latvietis. Noteikti mana 
mīlestība pret Latviju ir vēl 
stiprāka, nekā pirms piedzīvoju 
Dziesmu svēt kus savā tēvzemē. 

Kā tautietis ārzemēs var la bāk 
saglabāt mūsu „Gaismas pili”? 
Mana atbilde: ir jākļūst par Lat-
vijas pilsoni. Katram patriotam 
tas jāizdara! Pēc ilggadīgām pār-
runām un debatēm šogad Lat-
vijas valdība atkal piedāvā du -
bult pilsonību ārzemēs dzīvo jo-
šiem tautiešiem. Šī ir neticama 
iespēja vēlreiz atgūt to, ko PSRS 
atņēma Otrā pasaules kara bēgļu 
pēcnācējiem. Ar Eiropas Savie-
nības pilsonību paveras lielākas 
iespējas ASV latviešiem strādāt 
un arī dzīvot ne tikai Latvijā,     
bet visā Eiropā. Neuztversim šo 
piedāvājumu par pašsaprotamu. 
Parādīsim sev, Latvijai un plašā-
kai pasaulei, cik stipra ir mūsu 
griba būt pilntiesīgiem latvie-
šiem!

Šovasar Rīgā piedalījos PBLA 
atbalstītajā ekonomikas un in -
novāciju forumā. No foruma 
sapratu, ka pasaules tirgus caur-
mērā ir gatavs pieņemt Latviju 
par partneri. Tomēr vissvarī -  
gais jautājums ir: vai Latvija ir 

gatava piedalīties? Man bija īpa-
ša iespēja jautāt ekonomikas 
ministram izskaidrojumu, kā 
labāk mudināt ārzemju latvie -
šus dibināt ekonomiskus kon-
taktus un strādāt Latvijā. Iz -
skatījās, ka ministrs D. Pavļuts 

nebija par to iepriekš pat domā-
jis. Ja Latvija grib izmantot ār -
zemju investīcijas, vispirms ir 
jāpierāda, ka valsts aicina un res-
pektē ārzemju latviešu piene-
sumu. Pasaulē ir tūkstošiem 
gudru, izglītotu un darbīgu ār -

zemju latviešu, kas varētu pa -
līdzēt Latvijas ekonomikai, ja 
pati valsts to vēlētos. Es ceru, ka 
drīzumā Latvijas valdība, ie -
skaitot ekonomikas ministriju, 
iz  veidos konkrētu plānu, kā la -
bāk mūs iesaistīt šajā procesā.

Dziesmu svētki ir latviešu tikšanās 
svēt ki. Organizācijas, korporācijas, 
bied rības, radi un draugi pēc vairā-
kiem gadiem var cits citu ieraudzīt 
vaigu vaigā. Ar skatu uz Doma lauku-
mu Dziesmu svētku laikā kopā pulcē-
jās plašs bijušo Minsteriešu pulks: tie, 
kas savulaik mācījās Minsteres latvie-
šu ģimnāzijā un Sabiedrisko zinātņu 
institūtā. Klāt bija arī bijušais skolas 
direktors Valters Nollendorfs, vairāki 
sko lotāji un audzinātāji. Vecākā MLĢ 
absolvente šogad bija Aija Ebdena no 
Vācijas.

Minsteriešu tikšanās Rīgā

MLĢ 33. izlaiduma absolventi un klasesbiedri. No kreisās: Kārlis Cerbulis ( ASV, tagad Latvija) 
Indra Sāmīte (dz.Lielkāja, ASV,tagad Latvija), Valdis Labinskis (Vācija, tagad Latvija), Iveta 
Asone (ASV), Edvīns Rūsis (ASV), Andra Rone (Austrālija), Pēteris Dārziņš (Austrālija), 
Viktorija Zand berga (dz.Labinska, Vācija, tagad Latvija).
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Šovasar, Dziesmu svētkos, Rīgā
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Vie dok lis

Valdība šovasar lēmusi, ka iz  glī-
tības iestādēm turpmāk būs ļauts 
organizēt mācību procesu atbils-
toši savām attīstības plāna prio ri-
tātēm. Skolas ar humanitāro vai 
so  ciālā virziena pamatizglītības 
pro grammu varēs noteikt papildu 
mācību stundu skaitu kādā no 
kon krētās jomas mācību priekš-
metiem. 

Vietā jautājums - kāda loma 
iedalīta tradicionālās kultūras ap -
guvei, jo nepietiek ar to, ka publis-
ki uzsveram tradicionālās kultū -
ras izzināšanas nozīmīgumu sko-
lās, ja izglītības dokumentos nav 
konkretizēti specifiski tradicio nā-
lās kultūras satura jautājumi, kas 
tieši bērniem būtu jāmāca.

Bieži vien ar tradicionālo kultū-
ru mēs saprotam vienīgi folklo - 
ru, taču tā tas nebūt nav. Mūsu 
pienākums ir rūpēties par to, lai 
neizzustu senās amatu prasmes – 
aušana, podniecība, kalšana u.c. 
Pēdējos gados pieaug ekeperi-
men tālās arheoloģijas popularitā-
te, rodas jaunas postfolkloras gru-
pas. Būtiski svarīgi atbalstīt šīs 
kus tības, sniedzot konkrētu valsts 
atbalstu tiem, kas organizē pasāku-
mus, kuros jaunieši var apgūt iz  -
zūdošās amatu prasmes, kā arī 
tra  dicionālo mūzikas instrumen -
tu spēli.

Svarīgs aspekts ir skolotāju vēl-

Marika Zeimule,
Biedrības Latgales tradicionālās 
kultūras centrs „Latgaļu sāta” 
priekšsēdētāja

TRADICIONĀLĀ KULTŪRA LATVIJĀ
me nodot nākamajām paaudzēm 
mūsu tautas mantojumu.

Pedagoga rokās ir ielikta iespēj 
iedegt bērnos interesi par folklo -
ru, etnogrāfiju – tradicionālo kul -
tū ru kopumā. Bet ko darīt, ja pe -
dagogam nav zināšanu šajās jo  -
mās? Lai gan izglītību tradicionā-
lajā kultūrā var iegūt vairākās Lat-
vijas augstskolās, topošajiem pe -
dagogiem ir maz iespēju gūt teo-
rētisku un praktisku pieredzi, kā 
plānot, organizēt mācības tā, lai 
skolēniem izglītības procesā tiktu 
nodrošināta kvalitātīva kultūras 
mantojuma iepazīšana veselumā. 
Pedagoģijas studentiem kurss tra-
dicionālajā kultūrā vai folklorā 
tiek piedāvāts kā izvēles studiju 
priekšmets, kuru var izvēlēties vai 
neizvēlēties no plaša citu izvēles 
studiju kursu saraksta. Pie šādiem 
secinājumiem nonāk izdevuma 
„Tradicionālā kultūra bērniem” 
autori. 

Folkloras mācība nav iekļauta 
skolas pedagoģijas procesā kā at -
sevišķs mācību priekšmets, varam 
priecāties, ja tā tiek apgūta citos 
mācību priekšmetos, taču visbie-
žāk, izrauta no konteksta, tā nera-
da bērnam pilnīgu priekšstatu. 
Etnogrāfija, eksperimentālā arhe o   - 
loģija, rotkalšana – prasmes, kas 
patiešām, var aizraut jebkura ve -
cuma skolēnus, paliek tikai inte-
rešu iglītības lauciņā un apgūsta-
mas reti kurā skolā.

Saskaroties ar folkloru, mēs gri-
bot negribot nonākam pie vietē-
jām izloksnēm un dialektiem, ta -
ču to apgūšanu kavē sabiedrības 
aizspriedumi, pedagogu gribas 
trūkums un nereti pašu vecāku 
vēlme, lai bērni runātu tikai „pa -
reizi latviski”.

Būtiska ir 3. Pasaules latgaliešu 
konferences dalībnieku rezolūcija 
latgaliešu valodas mācības ievie-
šanai skolās Latgalē. Izglītības un 
zinātnes ministrijai (IZM) lūgts 
rast iespēju pārskatīt mācību satu-
ru un vienu stundu nedēļā atvēlēt 
novadu mācībai, lai stiprinātu 

lokālās un nacionālās identitātes 
veidošanu. Uzskatu, ka patiešām 
ir pienācis laiks atteikties no for-
mālajām audzināšanas stundām, 
akcentu liekot uz lokālās identitā-
tes stiprināšanu, kas sevī iekļauj 
vietējo izlokšņu, folkloras un e t -
no grāfijas apguvi. Patīkami, ka, 
pie mēram, šoruden Kuldīgas no -
vada skolu 5. klasēs tiks ieviests 
jauns izvēles mācību priekšmets – 
novada mācība. Jau 2009. gadā 
tika izstrādāts vispārējās izglītības 
mācību priekšmets „Suitu nova -
da mācība” un programma, kas 
pilotprojekta formā tiekot īsteno -
ta Alsungas vidusskolā.

Novada mācība, kā man pa -
skaid roja IZM pārstāvis, ir katras 
skolas brīva izvēle, turklāt viņš 
nepaskaidroja sīkāk, kāda varētu 
būt apstiprināta IZM programma 
šim mācību priekšmetam. Jautā-
jums, cik skolas to darīs? Kāpēc 
kai miņnovada bērnam būs radu-
sies padziļināta saikne un izpratne 
par savu novadu, bet manam ne? 
Tam tomēr ir jābūt valstiskam 
uzstādījumam, nevis tikai skolas 

vadības rokās ieliktai privilēģijai.
Atrodamies situācijā, kad tradi-

cionālās kultūras mantojums iz -
glītībā ir otršķirīgs, tam neretums 
pietrūkst finansējuma. Izglītības 
nodaļu vadītāji, pamatojot ar to, 
ka konkrētā mācību gadā tiks 
subsidēts noteikts skaits stundu 
vienam vai otram pulciņam, pār-
velk strīpu vietējo pedagogu ini -
ciatīvai. Patīkams pārsteigums ir 
Maltas 2. vidusskola, kur bērniem 
jau gadiem iespējams apgūt seno 
latgaļu arheloģisko rotu kalšanu. 
Taču tā ir tikai saliņa, reti kurā 
mācību iestādē iespējams apgūt 
etnografiskās kokles spēli, taču 

savulaik tāda iespēja bija Varak ļā-
nos, Madonā, Ērgļos... 

Vērojot šo sitāciju, jau piekto 
gadu biedrība „Latgaļu sāta” Vi  -
ļānu novadā rīko bērnu tradi cio-
nālās kultūras nometnes. At  bils-
toša vide ir viens no galvenajiem 
priekšnosacījumiem. Lauku vien-
sētā tiek koklēts, dziedāts, grebts, 
mīcīts māls. Apgūstot latvju raks-
tus, tie tiek interpretēti mūsdie - 
nī g os dizaina elementos. Latvju 
raks ti no autentiskajās jostām, 
tau tastērpu sastāvdaļām, tiek pār -
celti stikla vai zīda vitrāžās, tiek 

izgatavoti virtuves dēlīši vai dārza 
flīzes utt. Latgaļu valoda tiek mā -
cīta ne parastas lekcijas veidā, bet 
ar dziesmām. Bērniem, un tādu 
šovasar bija trīsdesmit, ir jārāda, 
kā tradicionālās prasmes ir pie-
lietojamas dzīvē, tad tam ir jēga.

Ir nācies saskarties ar situāci-
jām, kad bērni un jaunieši, kas iz -
auguši ārzemēs (Trimdas vasaras 
skolās), vairāk pārzin latviešu 
kultūru, nekā tā paša vecuma bēr-
ni, kas skolojušies Latvijā un kas 
nezin vārdus pat latviešu sadzīves 
dziesmām. Ja divi latvieši vairs 
nespēj vienoties kopīgā dziesmā – 
tad tā jau ir ne tikai mana vai tava 

problēma, bet mūsu kultūrizglītī-
bas problēma valstiskā nozīmē. 
Sa   eimas Valstiskās audzināšanas 
apakškomisija uzņēmusies izstrā-
dāt skolām praktiskus ieteikumus 
valstiskās apziņas un nacionālās 
identitātes stiprināšanai bērnos 
un jauniešos.

Mans secinājums ir, ka tradici o-
nālā kultūra ir jāpraktizē skolas 
izglītībā, stirpinot un ieviešot no -
vadu mācību. Mūsu pašu rokās ir 
iespēja mainīt izglītības sistēmu, lai 
tradicionālā kultūra iegultu mū  su 
bērnu vērtību izpratnes pamatos.

"Latgaļu sātas" tradicionālās kultūras bērnu nometnē šogad piedalījās trīsdesmit dalībnieki no 
Latvijas, Itālijas un ASV

ŅUJORKĀ
Kad? 26. oktobrī

Kur? Ņujorkas Igauņu namā
Būs Igauņu mūzikas grupa un DJ. 

Uzkodas un dzērienus varēsiet nopirkt pie bāra.
Visi ir arī aicināti piedalīties šī gada pēdejā ALJA valdes sēdē, 

kas notiks no rītā.

ALJA „Baltoween”

praktiski palīdzējusi sarīkot sko-
lotāju konferenci, „Īkšķīšu” no -
met ni, dabas izzināšanas ievirzes.

Vizma ir ļoti atvērts un zināt-
kārs bērns, ar neviltotu interesi 
viņa aplūko redakcijas grāmat-
plauktus un ar lielu bijību pār-
šķirsta vēs turisko retumu – Laika 
pirmo nu  muru.

Redakcijas viešņas
Vizma kopā ar savu mammu 

Andru Leimani Laika redakciju 
ap  ciemoja tieši pēc Dziesmu svēt-
kiem – iespaidu pilnas, paci lātas. 
Visvairāk sajūsmas vārdu abas 
teica par tautas deju lieluzvedumu 
„Tēvu laipas” un koncertu „Raksti” 
Ķīpsalā. Pateicoties vecvecākiem 
Jānim un Inesei Leimaņiem, Viz-
mas latviešu valoda rit raiti, skaisti 
un pareizi. Meitene ir mūzikāli 
ap   dāvināta, mācās klavierspēli pie 
norvēģu izcelsmes skolotāja, mā -
cību stundās iemācoties kādu frāzi 
vai dzīves gudrību arī no sava pa -
sniedzēja tautas pieredzes pūra. 
Vizma darbojas folkloras grupā 
„Sudrabavots”, rosīgi piedalās Ka t- 
 s  kiļu nometnes aktivitātēs. Vi -     
ņu aizrauj rotaļas, velobraucieni, 
makš  ķerēšana. Savukārt Andra 
apguvusi... alus brūvēšanu, ko ko  -
pīgi ar Viesturu Zariņu māca arī 
Katskiļu interesentiem. Dziesmu 
mīlestība Vizmai mantota no An -
d  ras, kura dziedājusi Ņujorkas 
latviešu korī un izgājusi „Andreja 

Jansona skolu” – maestro Jansons 
muzicēšanai prot piejaucēt ik -
vienu, tas ir fakts! Un vēl – Leimaņu 
ģimene ir pārliecināta „zaļā dzī-
vesveida” piekritēja (Andra ir pēc 
profesijas botāniķe, rosīgi darbo-
jusies dabas aizsardzības jomā). 
Andra iesaistījusies arī Katskiļu 
nometnes administratīvajā darbā, 

Vizma un Andra Leimanes redakcijā
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ALJAs lap a

Cik gadus tu esi ALJA valdes 
priekšsēdis?

Otro gadu esmu valdes priekš-
sēdis, bet piekto  gadu esmu val dē. 

Kādus mērķus tu izvirzīji, 
kad kļuvi par ALJA priekšsēdi?

Galvenais mērķis bija komu-
nikācija starp mūsu nozarēm. 
Nevaru teikt, ka te bija haoss, 
pirms es iesaistījos ALJA valdē, 
bet bija daudz jaunāku valdes lo -
cekļu, kas nebija tik pieredzējuši 
sadarbībā ar citām latviešu orga-
nizācijām Amerikā. ALJAi ne -
bija kontakta ar vietējo pilsētu 
latviešu organizācijām, kā tas ir 
šodien. Mūs vairāk pamana 
sabied rībā, un šodien mēs pavei-
cam vairāk nekā pirms desmit 
gadiem. Ir papildināta mū  su sti-
pendiju programma, au   guši 
mūsu ziedojumi latvis kām no -
metnēm – Garezeram, Kursas 
va  saras skolai, Katskiļu bērnu 
nometnei – katrai no tām dodam 

vairāk par tūkstoš dolā riem katru 
gadu. Piešķiram arī stipendijas 
jauniešiem, lai viņi varētu pie-
dalīties šajās nometnēs un sko-
lās.

Pazīstama arī ALJA stipen di-
ja darbam Okupācijas mu  zejā.

Sadarbība ar Amerikas Lat -
viešu apvienību pēdējos gados       
ir interesanta. Bija doma atmest 
šo stipendiju. Tehniski nauda no 
ALAs tiek piešķirta ALJAi, lai 
piešķiram to kādam ALJAs bied-
 ram, kas strādās Okupācijas mu -
zejā. Vairākus gadus stipendijas 
saņēmēji nebija tie uzticīgākie 
cilvēki, varbūt laikus neieradās 
darbā utt. Komunikācija nebija 
laba. Šogad stipendiāts ir Kalvis 
Mikelšteins.

Ir kas jauns, ko esi ieviesis 

Mūs sabiedrībā vairāk pamana
Uz Jauno Laika jautājumiem atbild ALJA priekšsēdis Kārlis Lenšs

ALJA, kas nebija pirms tam?
Mēs piešķiram līdz 500 dolāru 

katram, kas ir ar mieru strādāt  
Garezera vasaras vidusskolā vai 
nometnē. Pirms tam nevarēja at -
rast Amerikas latviešus, kas būtu 
ar mieru strādāt, pirms diviem 
trim gadiem audzinātāji bija ti -
kai no Latvijas. Bērni iepriekš 
ne  pazina šos audzinātājus, vi -
ņiem nebija izpratnes par lat-
viešu trimdas vajadzībām. Es 
neesmu gājis Garezera vasaras 
vidusskolā, bet visi mani draugi 
to ir absolvējuši. Viņi stāsta – kad 
mācījušies vidusskolā, viņu 5 – 
10 gadus vecākie paziņas bija 
au  dzinātāji. Mēs gribējām iedi-
bināt šo stipendiju, lai Amerikas 
latvieši strādā par audzinātājiem 
vai citos darbos Garezerā.

ALJA vienmēr bijusi orga ni-
zācija, kas ir vairāk sabiedriska, 
rīko daudzus izklaides pasā ku-
mus, salīdzinot, piemēram, ar 

ELJA, kas bija izteikti politis ki 
sabiedriska organizācija. Vai jums 
ir idejas, ko gribētu reali zēt arī 
sabiedriski politiskajā laukā?

Pēdējos gados neesam bijuši 
politiska organizācija, bet esam 
par to runājuši. Mēs negribam 
būt politiska organizācija, un 
politikā mēs iesaistāmies tikai 
tad, ja tas saistās ar latviskas Lat-
vijas uzturēšanu, piemēram, lat-
viešu valodu kā vienīgo valsts 
valodu Latvijā – mēs to ļoti at -
balstījām. Mēs gribam izplatīt 
in  formāciju par Latviju, taču 
negribam saistīties ar vienu vai 
otru politisko virzienu. Mūsu 
valdes locekle Inta Plostiņa, kas 
studē Sanktpētersburgā, uzņē-
mās izplatīt politisko informā -
ciju mūsu ALJA biedriem.

Vēl viena problēma, kas, ma -

nuprāt, ir ALJAi, bet nebija Ei -
ropas Latviešu jaunatnes ap  vie-
nībai, ka ALJA biedri ir gados 
ļoti jauni, bet tie, kas pabeidz 
universitāti, sāk strādāt vai uz -
sāk ģimenes dzīvi, neturpina 
dar bu organizācijā.

 Mēs esam par to domājuši. 
Mūsu mērķauditorija tomēr ir 
jaunieši augstskolas vecumā, bet 
Amerikā ir vienkārši savādāka 
kultūra. Mūsu organizācija ir do -
māta cilvēkiem līdz 35 gadiem, 
bet lielākoties tur darbojas jau-
nieši līdz 28 gadiem. Man pašam 
šogad būs 30,  un es jau jūtos pā -
rāk vecs, lai vadītu šo organizā-
ciju, bet ir pieaudzis ALJAs val-
des  vidējais vecums, tas ir  ir 
25-26 gadi. Mūsu vecākajam val-
des loceklim, mārketinga direk-
toram, ir 32 gadi, bet jaunākajai 
valdes loceklei –21 gads. Ja valde 
ir gados jaunāka, tai īsti nav at -
bildības par to, kas tiek vadīts. 17 – 
18 gadus veciem biedriem nav 
intereses, piemēram, par to, vai 
tiek ziedots Garezeram vai ne.

Iznāk, ka jūs nodarbojaties ar 
jauniešu audzināšanu. 

Eiropā varbūt bērni pieaug 
ātrāk nekā Amerikā, te ir tā 
kultūras atšķirība.

Interesanta sadarbība Ame-
rikā ir starp LNJAK un ALJA, 
šad tad organizācijas sadarbo-
jas, šad tad nē. Vai jums ir kādi 
kopīgi projekti?

Pēdējā laikā nav. Es jūtu, ka 
LNJAK darbojas tikai Kanādā   
un arvien mazāk Kanādas lat-
viešus var satikt Amerikā. Ir ne -
pieciešama pase, lai ceļotu starp 
Ameriku un Kanādu, un es do -
māju, ka tā varētu būt viena no 
problēmām, ar ko organizācijas 
arī saskaras. Šis likums darbojas 
jau četrus gadus un būtībā ap -

grūtina ceļošanu. Es pats Kanā -

dā neesmu bijis piecus gadus.
Bet jūs varētu rīkot pasāku-

mus kopā.
Es piekrītu, ka mūsu darbu 

tam nevajadzētu traucēt, un ir 
svarīgi uzturēt saites ar LNJAK. 
Mēs visi esam draugi, bet kā 
organizācijas mēs varam daudz 
labāk sadarboties un rīkot da -
žādus pasākumus Amerikā, Ka -
nādā, Latvijā.

Dziesmu svētku laikā, runā-
joties ar Amerikas latviešu jau-
niešiem un vecāka gada gāju -
ma cilvēkiem, radās doma, ka 
2x2 nometni varētu izveidot 
Latvijā. Vasarā šeit uzturas dau-
dzi latviešu jauniešu no Zvied-
rijas, Vācijas, Anglijas, va  rētu 

piesaistīt arī cilvēkus no Ziemeļ-
amerikas. Vai tavuprāt varētu 
2x2 nometni organizēt Latvijā?

Es domāju, ka tas varētu izdo-
ties. 2x2 nometnes Amerikā bija 
ļoti labi apmeklētas. Pēdējā 
nometne, iespējams, nenotika,   
jo tika organizēta tajā pašā vietā, 
tajā pašā gadalaikā un cilvēki, ie -
spējams, nevēlējās vēlreiz braukt 
uz tādu pašu pasākumu. Man 
pašam nekad nav sanācis apmek-
lēt 2x2 nometni, kopš to atjau-
noja. Es domāju, ka tā ir ļoti laba 
doma un ALJA atbalstīs to. Grū-
tākais ir tikt uz Latviju. Kad 
Ame rikas latvieši atbrauc uz 
Latviju, daudzi satiekas ar drau-
giem, radiem un paziņām arī 
ārpus Rīgas. Ja 2x2 tiktu rīkots  
uz nedēļu, būtu ļoti grūti palikt 
vienā vietā tik ilgi.

Kāds ir tavs skats uz ASV lat-
viešu sabiedrisko dzīvi nākot-
nē? 

Daudzu ASV latviešu organi-
zāciju vadītāji, kas ir gados ve -
cāki, turas pie pagātnes, bet mēs 
cenšamies virzīties uz priekšu. 
Tagad Amerikā ir liela „zudusī” 
paaudze, tie ir cilvēki manu ve -
cāku vecumā. Šie cilvēki jūtas kā 
izstumti no sabiedrības, jo vi -
ņiem nav savu organizāciju. Lē -
nām lietas mainās. 

Es pašlaik esmu Garezera pa -
domē, un tur ir daudz darba,        
lai turpinātos attīstība pozitīvā 
vir zienā. Es domāju, ka Garezers 
ir gaiša vieta Amerikā, izglītība 
ne  kad nav bijusi labāka, skolo -
tāji ir augsti vērtēti ne tikai Ame-
ri kā, bet arī Latvijā. Liela daļa 
mūsu skolotāju ir izskoloti Lat-
vijā. Izglītības līmenis ir ļoti 
augsts. Garezerā uzlabojas arī  
in  frastruktūra. Arī Katskiļos ir 
uz  bū vēta jauna ēdamzāle, ko       
var izīrēt arī kāzām un pasā -        
ku miem. Kursai ir problēma 
attā luma ziņā, jo attālums starp 
pil sētām Rietumkrastā ir ievē - 
ro jams, un cilvēkiem ir grūtāk 
s a  tikties. Pašlaik koncentrēšu 
savu darbību Garezera uzlabo-
šanai.

Tikšanās laikā ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu

Ar dzīvesbiedri Kristu pie Brīvības pieminekļa
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ALJAs lap a

Pārceļoties uz citu valsti, nereti 
latvieši pazaudē saikni ar dzim-
teni, nelieto savu valodu, ar lai -
ku to aizmirstot, jo spēcīgi integ-
rējas citā kultūrvidē. Entuziasti, 
kam rūp latviskās vides saglabā-
šana, spēj to novērst, tāpēc ir 
bū   tiski, ka tieši jauni cilvēki ie- 
sais tās un rāda piemēru citiem, 
kā saglabāt latviskumu. Latviešu 
mei  tene Indra ziedo savu brīvo 
laiku, lai dzimtenes dzirksts ne -
izdzistu arī tūkstošiem kilomet-
ru attālumā no mājām.

Indra ir dzimusi Latvijā, bet nu 
pastāvīgi kopš 8 gadu vecuma 
dzīvo ASV, pēdējos 18 gadus vi -
ņa aktīvi iesaistījusies Amerikas 
latviešu sabiedrībā – katru va -
saru braucot uz nometnēm, kat-
ru sestdienu uz latviešu skolu un 
visu gadu uz dažādiem sarīkoju - 
 miem. Meitene atklāj: „Biju pa   -
go dināta, kad tiku ievēlēta par 
2013. gada Amerikas Latviešu 
jaun atnes apvienības (ALJA) vi  -
ce priekšsēdi pēc lielā Kongresa 
organizēšanas savā Ņujorkas pil-
sētā” . Dzīvojot diasporā, Indra ir 
ieguvusi daudz jaunu draugu, 
bet vēl joprojām saglabā ciešas 
attiecības ar ģimeni un tuviem 
bērnības draugiem Latvijā. Viņa 
regulāri lasa latviešu ziņu izde-
vumus, interesējoties par poli-
tiku un kultūru dzimtenē. Viņa 
tic ALJAs misijai – „Pulcināt 
latviešus, Pārstāvēt biedrus, Uz -
turēt latvietību”.

Runājot par latviskās vides dzī-
votspēju tieši jauniešu aprin dās, 
viņas viedoklis ir sekojošs: „Kād-
reiz dzirdu, ka ir jūtams moti -  
vā cijas trūkums šeit, Amerikā, 
starp jauniešiem, bieži vien ir 
šaubas, kā mūsu latviešu centri, 

Neaizmirst savas saknes – Indra Purmale
nometnes varēs turpināt strādāt 
bez attiecīga atbalsta (līdzdalī -
bas, finansējuma, utt.). Ir Latvijas 
patrioti, kuri nekad nešaubīsies 
par Amerikas latviešu sabiedrī-
bas turpināšanu nākotnē, un tajā 
pašā reizē esmu neskaitāmas rei-
zes dzirdējusi ierasto frāzi, ka 
mū su sabiedrība nepastāvēs il -
gāk par  10 vai 20 gadiem.” Indra 
var saredzēt patiesību abās pers-
pektīvās, bet viņa ir optimiste: 
„Ja cilvēki, it īpaši jaunieši, zau-
dēs vēlmi saglabāt latviešu tra-
dīcijas, valodu, draudzību, tad arī 
zudīs Amerikas latviešu sabied-
rība, bet kamēr vien būs pietie-
kami daudz jauno censoņu, kam 
svarīga tēvzeme, tikmēr nākotne 
krāsojas gaišos toņos”. Viņa pa -
stāsta tipisku piemēru – kad jau-
niešiem augot ģimenē, kur viens 
no vecākiem ir amerikānis, lielā-
koties visi runā angliski, aizmir-
stot latviešu valodu. Problēma ir 
komunikācijas trūkumā, jo bieži 
vien vieglāk ir runāt vietējā va -
lodā, nevis latviešu, bet Indra 
stāsta, ka viņas patēvs ir ameri-
kānis, bet viņam nav nekādu ie -
bildumu pret latviskumu, tāpēc 
viņa runā abās valodās, tādējādi 
nezaudējot savu valodu. Ir jāsa-
prot, kāpēc katram no mums tas 
ir svarīgi. Kāpēc ir svarīgi zināt, 
no kurienes esi cēlies?

Šovasar daudzi Amerikas lat-
vieši devās uz Latviju, lai klātie -
nē vērotu Dziesmu un Deju svēt-
kus. Indra paspēja piedalīties arī 
divos ļoti svarīgos sarīkojumos – 
pirmajā Pasaules latviešu ekono-
mikas un inonvāciju forumā un 
jaunizveidotā Latvijas Nākotnes 
Kluba pirmajā saietā, kura mēr-
ķis bija pētīt, apspriest, veidot un 

būvēt Latvijas nākotni. Meitene 
dalās gūtajos iespaido: „Esmu 
ļoti priecīga, ka šis klubs izvei-
dojies, un tas ir, pateicoties Alvim 

Briģim un Dinārai Striķis. Es ce  -
ru, ka mani līdzaudži sāks ar -
vien vairāk apmeklēt šāda veida 
pasākumus”.

Indra bieži saviem līdzaudžiem 
uzdod jautājumu: ko jums no  zī-
mē latvietība? Kā aicināt jaunie-
šus vairāk piedalīties? Kāds būtu 
pareizais ceļš, lai viņus vienotu? 
Atbildes nav viennozīmīgas, bet 
iestrādnes ir, viņa atzīst: „Zinu, 
ka atbilde uz šiem jautājumiem 
ir saistīta vairāk ar pasākumiem, 
kas vieno mūs pēc interesēm, 
latviešu tradīcijām un valodu. 
Mums visiem, protams, patīk 
dziedāt un dejot – tautastērpos 
vai arī neformālās ballītēs. Bet 
kas vēl? Sports, kultūra, māksla, 
mūzika? Noteikti mūs saliedē 
latviešu mākslinieku, sportistu 
lielās uzvaras, kad jūtamies lepni 
par savu valsti, par Latviju, bet 
lepniem ir jābūt ne tikai svētku 
reizēs.”

Indra aicina visus ALJAs un  
arī pārējos jauniešus turpināt       
lat viešu centienus – ejot latviešu 
sko lās, nometnēs, apmeklējot 
ALJA pasākumus, svinot Jāņus, 
balsojot Latvijas vēlēšanās, kā arī 
nepārtraukti mēģināt atrast jau-
nus veidus, kā paplašināt savu 
dalību un darbību. Viņa nelokā-
mi uzsver: „Zinu to, ka mums ir 
jāturpina piedalīties, ja gribam 
turpināt šo iesākto ceļu, kas vie-
no mūsu tautu nākotnei. Mums 
ir jāieelpo citam cita prieks, ce -
rība, ticība un patriotisms, lai 
mēs un mūsu pēcnācēji tiktu 
ierosināti būt atbildīgiem par 
savu tēvu zemi! Un kas tieši no -
zīmē būt atbildīgam? Es domāju, 
uz šo jautājumu katram ir jā -
atbild pašam.”

100 latviešu stāsti 
stāsti par mums 

Daba ir Laba. Nature is good. 
A perfect theme for Valodas Pe -
riods 2013. The beautiful Cats-
kill campus welcomed over 70 
campers and staff August 3-17. 
Creative mitne names based on 
nature as well as the color of the 
newly painted doors included: 
Rosa Flamingos, Giant Red 
My sterious Zirneklis, Oranzie 
Apelsinkoki and Zila Zile, just to 
name a few.

Traditional camp games like 
Meza Rotales, Rainbow Tag, and 
Capture the Flag were a big hit 
as always. And the First Annual 
Valodas Periods Tough Mudder 
will no doubt become a new 
tradition. Campers (and staff!) 
ran a course filled with obstacles 
including scooters, brain games, 
and of course, a belly-crawl 
through mud! 

Campers participated daily       
in Valodas klase, Maksla, Tautas 
Dejas, Dziedasana and Religia.  
New activities included the       
creation of a Nometne Guide 
Book. Topics contributed by 
campers and staff included: How 
to Survive Your Vaditaji. How to 
Survive Taco Day as Dezurant, 
and How to Ask a Girl to the 
Dinej Balle. Interest Groups such 

VALODAS PERIODS 2013

as ultimate frisbee, basketball, 
volleyball, rock skipping, arts         
& crafts and photography were 
also introduced. The Drama 
Group had over 25 campers par-
ticipate! Perhaps we’ll see some 
of these campers break into 
Hollywood thanks to their No -
metne Drama Group experi-
ence!

Events included A Bug’s Life 
Balle with creative costumes 
including butterflies, lightning 
bugs, bees, bug catchers and 
more! Eco Village provided 
campers with an opportunity to 
purchase stocks from various 
Vaditaji-run businesses…greatly 
affected by a pudding factory 
explosion. The gorgeous weath-

er allowed for a 60s themed 
carnival to be held at the ezers. 
Activities included “Kas tas ir?,” 
treasure hunting, and a fortune 
teller giving boat rides.  

Friday night’s Dinej Balle gave 
everyone an opportunity to 
clean up, enjoy a wonderful din-
ner and to dance the night away. 
Valodas Periods wrapped up 

with Saturday’s Koncerts. It was 
a wonderful culmination of the 
hard work the campers and staff 
had done preparing for the 
Tautas Dejas and Koris that also 
include the Senci. 

Another fun-filled summer 
for Valodas Periods 2013 has 
campers and staff already count-
ing down for summer 2014! 

Larisa Kirgan 


