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Valsts svētku priekšvakarā Lat-
vijas sabiedriski politisko dzīvi 
sa  viļņojis jautājums par termiņ -
uzturēšanās atļauju (TUA) iz -
sniegšana ārzemniekiem (galve-
nokārt no bijušās Padomju Sa -
vienības un Ķīnas), kas iegādājas 
nekustamo īpašumu. Arī viens 
otrs trimdas latvietis, mūsdienu 
Latvijā atklāti iestājas par to, lai 
valdība neierobežotu Latvijas "iz -
pārdošanu" ārvalstniekiem, lie -
tojot bijušam politiķim Aināram 
Šleseram līdzīgus argumentus. 
Jāpiebilst, ka tieši A. Šlesers bija 
uztuŗēšanas atļauju tirdzniecības 
"tēvs" un, kā tagad atklāj plašsazi-
ņas līdzekļos, kā uzņēmējs ir per-
sonīgi ieinteresēts, jo strādājot 
pie projektiem, kas saistīti ar 
nekustamo īpašumu. 

2010. gadā panāktie grozījumi 
Latvijas Republikas imigrācijas 
likumā atļauj ārvalstu investo-
riem pieprasīt pagaidu uzturēša-
nās atļauju Latvijā uz pieciem 
gadiem. Pēc 10 gadu uzturēšanās 
ir iespēja saņemt Latvijas pilsonī-
bu, kas dod tiesības uz uzturēša-
nos jebkurā Šengenas vietā un      
viesošanos ASV un Kanādā bez 
vīzas noformēšanas. Jāuzsver, ka 
vienlaikus ar investoru pagaidu 
uzturēšanās atļauju var pieprasīt 
arī viņa ģimenes locekļi: laulā -
tais, nepilngadīgie bērni un per-
sonas, kas atrodas investora uz -
raudzībā.

Šādas TUA programmas dar-
bojas vairākās Eiropas Savienī -
bas (ES) valstīs, atšķirība ir gan 
ieguldītās summas lielumā. Spā-
nijā tiek spriests par 500 000 ei - 
ro lielām investīcijām, savukārt 
Grie ķijā uzturēšanās atļauju ie -
spējams iegūt, iegādājoties īpaš u-
mu par 250 000 eiro.

Vai tiešām viss ir tik vienkārši 
un pašsaprotami, kā to zīmē žur-
nālists Kārlis Streips? „Nacionālās 
Apvienības politiķi par to, kāpēc 
būtu jāpārtrauc uzturēšanās at  -
ļauju tirgošana, ir runājuši daudz 
un dikti, taču pēc visas runāšanas 
ir grūti teiktajā atrast jebkādu mo -
tivāciju, izņemot vienkāršu kse-
no fobiju: nepatīk mums ārzem-
nieki un viss.”

Plašsaziņas līdzekļos izvērsu-
sies kampaņa, kurā nekustamo 
īpašumu tirgotāji un attīstītāji 
ieguldījuši ievērojamas summas, 

Kādi ieguldījumi 
nepieciešami Latvijai?

lai nomelnotu TUA politikas kri-
tiķus, argumentējot, ka gadījumā, 
ja valsts pārtrauks vai ierobežos 
ārzemniekiem iespēju iegādāties 
nekustamo īpašumu, tad latvieši 
būs spiesti doties darbā uz ārze-
mēm.

Pamatoti rodas jautājums, ja 
TUA ierobežošana dos tik smagu 
cirtienu Latvijas tautsaimniecī-
bai, tad Latvijas valsts ekonomika 
balstās uz dzīvokļu būvēšanu, 
atbalstu bankām, kas izdod kre-
dītus, un nodokļu iekasēšanas no 
bi  jušās Padomijas pilsoņiem. 

Skep tiķi norāda, ka Latvijā jau 
tagad ir pietiekami daudz jaun-
celtņu, kuras stāv tukšas, un at -
balsts jauno projektu attīstīšanas 
ir apšaubāms.

Diemžēl joprojām trūkst iz -
smeļošu un pamatotu pētījumu 
par to, cik liels patiesībā ir TUA 
īstenotās politikas ieguvums Lat-
vijas tautsaimniecībai un kādas 
varētu būt sekas ieviešot kvotu 
sistēmu? 

Kādus nekustamos īpašumus 
un - galvenais - no kā ( fiziskajām 
personām, bankām u.c.) iegādā-
jas ārzemnieki? Kādas likuma 
ne    pilnības vai savstarpējās vie no-
šanās starp pircēju un pārdevēju 
tiek izmantotas, lai samazinātu 
reālo ieguldījuma summu? Cik 
liels procents no nekustamā īpa-
šuma attīstītājiem ir pašmāju 
uzņēmēji, u.t.t? Cik liels naudas 
izteiksmē ir pienesums no ārzem-
niekiem, kas iegādājušies nekus-
tamo īpašumu, lai varētu netrau-
cēti pārvietoties Eiropas Savie-
nībā, un Latvijā uzturas visnotaļ 
neregulāri. To norādīja Vācijas 
sa  biedriskās TV reportāža par ķī -
nieti, kas iegādājusies biroja tel-
pas Rīgā vienīgi tāpēc, ka vēlas 
brī vi pārvietoties pa Rietumeiro-
pas valstīm.

Te ir plašs darba lauks žurnā-
listiem, taču neviens tā īsti šai 
tēmai klāt neķeras. Saskaņā ar 
pašvaldību sniegto informāciju, 
izriet, ka nerezidenti – TUA pie-
teicēji nekustamā īpašuma no -
dokļa veidā ik gadu pašvaldību 
budžetos iemaksā konkrētu ap -
jomu, kas, piemēram, 2013. gadā 
pārsniegts 400 tūkst. latu jeb ne -
daudz vairāk nekā 0,5% no kopu-
mā valstī iekasētā nekustamā  
īpašuma nodokļa. 2013. gada 1. 
pus gadā nomaksātais iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis saistībā ar 
veikto saimniecisko darbību vei-
do caurmērā 3,7% no kopējā šo 
nodokļu ievākuma valstī. 

DAINIS 
MJARTĀNS

(Turpinājums 2. lpp.)

Laipni aicinām uz

LATVIJAS VALSTS 95 GADU SVĒTKU SVINĪBĀM
svētdien, 17. novembrī

Bostonas Trimdas draudzes telpās
58 Irving Street, Brookline, MA

Svētku dievkalpojums plkst. 11:00, kam sekos svētku akts ar koncertu 
plkst. 1:00. Ieeja aktā: $15, skolniekiem brīva. 
Rīko Latvijas valsts svētku komiteja Bostonā

Sveicam Valsts svētkos!
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VIEDOKLIS

Savu kārt par vīzas vai uzturēša-
nās atļaujas pieprasīšanu un īpa-
šuma tiesību nostiprināšanu ze -
mesgrāmatā iekasēti 7,4 milj. 
latu.

Domājot par ārzemnieku ie -
guldījumu Latvijas tautsaimnie-
cībā, nonākam līdz tūrisma fak-
toram. Šajā nozarē šogad vēro-
jams pieaugums, neskatoties uz 
to, ka valsts prezentēšana starp-
tautiskās tūrisma izstādēs bieži 
vien ir bāla, vismaz tā apgalvo tū -
risma nozares speciālisti no Vā -
cijas. 2013. gada pirmajā pusē 
vien ārvalstu ceļotāji 2,7 miljonus 

reižu šķērsoja Latvijas robežu, 
kas ir par 5,2% vairāk nekā pērn 
šajā laikā. Latvijā iztērēti 185 mil-
jonu latu, kas ir par 5,7% vairāk 
nekā iepriekšējā periodā. No vi -
siem ārvalstu ceļotājiem Latviju 
visvairāk apmeklēja ceļotāji no 
Lietuvas – 34,9%, Igaunijas – 20% 
un Krievijas – 9,9%, Zviedrijas – 
4,9%, Vā   cijas un Polijas – 4% no 
katras. Sa   v ukārt naudiņu visvai-
rāk tērējuši tūristi no Krievijas  
un Nor vēģijas. Ceļotāji Latvijā 
uz  turējās vidēji četras diennak -
tis. 70% ār  valstu ceļotāju apme-
tās viesnīcās vai citās tūristu mīt-
nēs, bet 30% – pie radiem vai 
draugiem. 

Sagaidot mūsu valsts neat ka-
rības izcīnīšanas simtgadi, mums 
ir jāmācās no kļūdām, kas mūsu 
valsti teju noveda līdz ban k rota 
slieksnim. Ilgus gadus novārtā 
atstātā lauksaimniecība, valsts 
iz zagšana, privatizācijas gai  tā 
pieļautās kļūdas, bezkritiski izv ē-
lētais neoliberālās ekonomikas 
ceļš to visu uz pleciem izne sa 
„parastais” cilvēks, tāpēc disku-
sijā par uzturēšanas atļaujām pa -
turēsim prātā, ka Latvijai nepie-
ciešama sava ražošana ar augstu 
pievienoto vērtību. Jāsekmē in -
ves  tīcijas tūrisma jomā, ražošanā, 
zinātnē un izglītībā. Īstermiņa ie -
guvums mūs saulītē neiecels.

„Es uzskatu, ka Latvija ir vienīgā vieta pa -
saulē, kur es varu justies kā latvietis. Ņe -
mot vērā to, kas notiek apkārt – tas globālais 
murgs, absolūtā unificēšana, tautu sa  jauk-
šana, kad visi tiek samesti vienā katlā... Nē, 
nē! Šī ir mana zeme, es gribu būt saimnieks 
savā zemē, es gribu uzsvērt, ka esmu lat -
vietis. Man pagalmā vienmēr ir augstu mas-
tā uzvilkts Latvijas karogs, lai visi zina, ka 
šeit, šajā pagalmā Jūrmalā, dzīvo vismaz 
viens latvietis! Tikai desmitajai daļai pa -
saules tautu ir sava valsts, tāpēc ir jātur 
augs tu godā un ir jāspēj novērtēt to, ko 
mums Dievs ir iedevis.”

Kādi ieguldījumi nepieciešami Latvijai? AIVARS BRĪZE 
1961 - 2013

Kā nodrošināt Latviju 
cauri gadsimtiem?

ILMARS MEŽS, demogrāfs

(Turpināts no 1. lpp.)

Gandrīz visas Eiropas valstis 
sūdzas par zemo dzimstību un 
tāpēc sagaidāmām demogrāfis-
kās slodzes problēmām, kad, pie-
augot pensionāru skaitam, pa liek 
ar vien mazāk strādājošo. To  mēr 
ir liela starpība, vai dzims tības 
līmenis tuvojas 2 bērniem, kā tas 
ir daudzviet Eiropā, vai ir tikai 
1,1-1,3 –  kā tas ir pēdējos ga   dos 
Latvijā. Bieži vien tiek daudz 
spriedelēts, kāpēc bērni dzimst 
vai nedzimst, taču ir skaidri pie-
rādīts, ka lielāks un mērķ tiecī-
gāks valsts atbalsts ģimenēm ar 
vairākiem bērniem var ievēro-

jami uzlabot valsts demogrāfisko 
stāvokli. Latvija un Igaunija gluži 
kā dvīņumāsas ir piedzīvojušas 
identisku demogrāfisko attīstību 
pēdējā gadsimtā, taču sākot ar 
2003. gadu Igaunija pēkšņi strau-
ji uzlaboja savu līdz tam nega -
tīvo dabīgo pieaugumu un pēdē-
jos 3-4 gadus ir spējusi noturēt 
dzimstību un mirstību gandrīz 
vienādā līmenī. Latvijai tas vēl 
pa  gaidām ir sapnis, jo ik gadus 
no   mirušo cilvēku skaits par ap -
tuveni 10 tūkstošiem pārsniedz 
piedzimušo skaitu. Minētajā 
2003. gadā Igaunija ieviesa dāsni 
finansētu un mērķētu palīdzību 
ģimenēm ar vairākiem bērniem – 
ieguldot tajā turpat divas reizes 
vairāk līdzekļu nekā Latvijā. Vi  -
dēji Eiropā ģimenēm ar bēr niem 
dažādos pabalstos, atviegloju -
mos un pakalpojumos tiek ie -
gul dīts 2,5% no IKP, Skandinā -
vijā par pāri 3%, bet Latvijā uz 
pusi mazāk. Gan Igaunija, gan arī 
Lietuva spēj atvēlēt no sava bu  -
džeta daudz nopietnāku summu 
ieguldījumiem bērnos, bet dau-
dzi Latvijas politiķi to uzskata 
tikai par kārtējo tēriņu, no kura 
vajadzētu izvairīties. 

Nesenajā cīņā par labvēlīgāku 
valsts budžetu ģimenēm ar bēr-

niem galvenais jautājums bija 
māmiņalgu (vecāku pabalsta un 
bērnu kopšanas pabalsta) palie-
linājums un to izmaksas paga-
rinājums. Labklājības ministrija, 
kas jau pērn pretojās māmiņalgu 
dubultošanai no 50 līdz 100 la -
tiem, arī šoreiz iebilda, argumen-
tējot, ka sociālais budžets ir jā  tau-
pa, un lielākas māmiņalgas tas 
neizturēs. Minimālā māmiņalga 
Igaunijā ir pielīdzināta 90% no 
minimālās algas, un šobrīd tā 
sasniedz 290 EUR. Latvijā, patei-
coties Nacionālā Apvienība ini ciē-
tājam demo grā fijas ultimātam, ir 
izdevies pa  lie lināt minimālās mā -
miņalgas ap  jomu no 50 latiem 
līdz 100 latiem, un nākamgad līdz 
120 latiem. Latvijā māmiņalgas 
maksā 1 ga du un to apjoms ir  
70% no līdz šinējās algas, bet Igau-
nijā tas ir  19 mēnešu un 100% 
al  gas apjo mā (79% pēc nodok-
ļiem) un Lie tuvā līdz pat 24 mē -
nešiem (70% apjomā pirmajā ga -
dā un 40% a pjomā otrajā gadā). 
Nez kāpēc Lietuvas un Igaunijas 
sociālais budžets var atvēlēt ievē-
rojami lie lākas summas atbalstot 
jauno ģi  meni periodā, kad ģime-
nei bū   tiski samazinās ienākumu 
ap joms – vai vaina meklējama  
bu  džetos vai par to atbildīgajos 

politiķos? 
Galvenā Latvijas ģimeņu un 

bērnu politikas īpatnība ir tā, ka 
salīdzinoši mazāk tiek domāts,  
kā lai atvieglo ģimeņu finansiā -
lās rūpes ar vairākiem bērniem. 
EUROSTAT dati liecina, ka ģi -
menēs ar 3 un vairāk bērniem 
na   badzības risks visaugstākais   
no ES valstīm ir tieši Latvijā. Vai-

rums valstu cenšas to maksimāli 
atvieglot, bet Latvijā valdošā at -
tieksme ir noraidoša – „sak’, paši 
vainīgi, ka sadzemdējāt, tagad 
iztieciet, kā ziniet”. Salīdzināsim 
trīsbērnu ģimenes stāvokli Lat-
vijā un Igaunijā – abās ir vienādi 
apstākļi - vīrs strādā par minimā-
lo algu, bet māmiņa pēdējos da -
žus gadus nav strādājusi, jo au -
dzina 3 bērnus, no kuriem mazā-
kais ir tikai pusgadu vecs. Lat -     
vijā valsts atbalsts ir 3x8 LVL un 
vēl 100 LVL minimālais bērna 
kop šanas pabalsts - kopā 124 LVL 
mēnesī. Igaunijā trīs un vairāk 
bērnu ģimenēs pabalsts ir palie-
lināts no 40 līdz 54 latiem par 
katru bērnu, un arī minimālā 
māmiņalga ir vismaz 205 lati. 
Kopā šāda igauņu ģimene no 
valsts saņem nevis 124 LVL, bet 

367 LVL mēnesī – jeb gandrīz trīs 
reizes vairāk. Jāpiebilst, ka 
Igaunijā brīvpusdienas ir visiem 
skolēniem līdz 9. klasei ieskaitot, 
nevis tikai 1-2.klasītēm (3.kl. 
nākamajā mācību gadā), bet 
nekustamā īpašuma nodokli par 
zemi līdz 1200 kv.m pilsētās, vai 2 
hektāriem laikos viņiem nemaz 
nav jāmaksā. 

Latvijas pašreizējo demogrā-
fisko situāciju skarbi un patiesi      
ir raksturojis finansists Ģirts 
Rungainis: "Ar pašreizējām de -
mo  grāfiskajām tendencēm Lat-
vijai nav nākotnes kā nacionālai 
valstij, kāda tā tika dibināta un 
atjaunota. Un tas nav jautājums, 
kas izšķirsies pēc simt gadiem, tas 
izšķiras tagad.” Kamēr Latvija ne -
spēs dubultot ģimenēs ar vairā-
kiem bērniem ieguldāmo finan -
šu apjomu, un kamēr nabadzība 
ko  relēs ar vārdiem „daudz bērnu”, 
tikmēr cerības uz mūsu valsts 
ilgt spējību ir naivas un nereālas. 
Mums nav citas izejas, lai sagla-
bātu savu nacionālo valsti, kā 
izveidot dāsnu un mērķētu de -
mogrāfijas atbalsta politiku, kas 
koncentrējās uz ģimenēm ar vai-
rākiem bērniem. 

Ģirts Rungainis: ”Ar pašreizējām demogrāfiskajām 
tendencēm Latvijai nav nākotnes kā nacionālai val-
stij, kāda tā tika dibināta un atjaunota. Un tas nav 
jautājums, kas izšķirsies pēc simt gadiem, tas izšķiras 
tagad.” 
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Lai latviešu tradīcijas un kul tū-
ra nepazustu, ir vajadzīgi en   tu-
ziasti, kas rūpējās par šo sak  ņu 
saglabāšanu. Pāri okeānam, Ame-
 rikas Rietumu krastā ir prāvs 
tautiešu pulciņš, bet tikai ne -
daudzi no viņiem savu brīvo lai-
ku ziedo ārzemēs dzīvojošo lat-
viešu kopienas saglabāšanai, kul-
tūras dzīves organizēšanai.

Enerģijas pilnā Sandra ir dzi-
musi Kurzemes ostas pilsētā 
Ventspilī, savukārt skolas gadus 
pavadījusi, mācoties deviņu pa -
kalnu pilsētā Talsos. Tie bija 
Padomju gadi, bet, neskatoties  
uz to, vecāki uzsvēra, lai meitene 
mācītos svešvalodas, kaut gan 
pielietojuma, dzīvojot Padomju 
Latvijā un Savienībā, tām nebū-
tu. Viņa uzsver, ka: "Tas nebija tik 
vienkārši kā mūsdienu jaun atnei, 
kam valodas apgūšanai ir viss 
nepieciešamais, un tā skan ik uz 
stūra*.”

Tālāk sekoja studiju gadi tur-
pat Latvijā, kuru starplaikā bija 
iespēja starptautisko studentu 
ap  maiņas programmas ietvaros 
dzīvot, strādāt un nedaudz arī 
studēt ASV. 1995. gadā Sandrai 
bija iespēja dzīvot gleznainajā 
Ver montas štata kūrortpilsētā 
Sto ve. Esot Amerikā, viņa novēr-
tēja to, ka vecāki bija piespieduši 
mācīties valodas. Kaut gan savi 
kuriozi arī valodas ziņā bija. 
Sandra atceras: „Latvijā jau bija 
atvērts pirmais Makdonalds, un 
tur bez hamburgera varēja iegā-

Entuziasms uztur latviskumu Losandželosā – Sandra

dāties arī „frī kartupeļus”. Uztu-
roties Stoves pilsētā, arī šad un 
tad iegriezos šajā ātro uzkodu 
ēstuvē. Pirmo reizi jautāju pēc 
„potatoes free” or „free potatoes”, 
uz ko man pārdevēja atbild, ka 
viņiem kartupeļu nav. Viņa man 
piedāvā „French fries”, uz ko sa -
vukārt es atbildu, ka Franču ce -
pumus nevēlos, bet gan kartu-
peļus. 

Vēl pa šo laiku Vermontā kopā 
ar citiem apmaiņas studentiem 
tika izbraukāti blakus esošie štati, 
un redzēts arī Niagāras ūdens-
kritums. Pēc pusgada strādāša-
nas Sandra nolēma viena apce ļot 
Ameriku, lai apskatītu Vašingto-
nas un Kalifornijas štatus, sa  tie k-
ot daudz interesantu cilvēku, 
daudz stāstu un neskaitāmu 
piedzīvojumu. Lai arī tas bija 

tikai sākums viņas Amerikas 
apceļošanai, secinājumus jau va -
rēja izdarīt. „Šī ir valsts, uz kuru 
noteikti gribētu atbraukt vēl, bet 
ne dzīvot,” ieskicē Sandra.

Atgriezusies Latvijā, viņa turpi-
nāja studēt un, pateicoties arī 
angļu valodas zināšanām, iegu -
va darbu „Rīgas Gāze” starptau-
tisko attiecību daļā. Drīz kom - 
pā nijā notika reorganizācija, un 
filiāle „Rīgas Gāze” tika likvidē -
ta un pievienota lielajai mātes 
kom pānijai „Latvijas Gāze”. Lai-
kā, kad daudzi tika atlaisti no 
darba, Sandra saņēma paaugsti-
nā jumu pēc paaugstinājuma, 
kāp jot pa karjeras kāpnēm. Šis 
bija dzīves posms, kad karjera 
viņai bija pats galvenais. „Cen -
tos būt labākā, un darba devēji  
to novērtēja,” paskaidro Sandra. 
Dzīvē viss bija sakārtots – vīrs, 
māja, mašīnas, stabili ienākumi, 
ceļojumi. Bija iestājusies rutīna 
līdz brīdim, kad pieteicās viņas 
dēliņš Henrijs. „Sākumā domāju, 
kā tas būs - es bez darba, man  
būs jāsēž ar bērnu mājās?” atce-
ras Sandra. Domājusi, ka varēs 
savu pēcdzemdību atvaļināju -
mu pavadīt strādājot no mājām, 
bet darba devēji to kategoriski 
atteica, sakot, ka viņai ir jāizbau-
da bērniņa ienākšana dzīvē. Šo 
laiku izdomājusi pavadīt sau lai-
najā Kalifornijā, kur dzīvo viņas 
radi. Sandra nav no cilvēkiem, 
kuriem patīk sēdēt, rokas klēpī 
salikušiem. Viņa uzsver: „Arī ar 

mazu bērnu var braukāt un 
ceļot”. Apceļojusi Kaliforniju un 
blakus štatus, Havaju salas un 
Meksiku. Tikai nepilnus divus 
mēnešus pirms atgriešanās Lat-
vijā iepazinusies ar divām lat-
viešu meitenēm, kuras dzīvoja 
Losandželosā. Sadraudzējušās. 
Pateicoties viņām, pirmo reizi 
Sandra ieradusies Losandželosas 
latviešu namā uz kādu no sarī-
kojumiem, kur satikusi savu ta -
gadējo vīru Vadimu, kura dēļ 
pa  metusi visu Latvijā, un pār-
cēlusies uz dzīvi Kalifornijā. Ta -
gad viņi kopīgi dzīvo San Fer-
nando ielejas zaļajā stūrī Bur-
ban kā. Sandra ir laimīga: "Es mī  lu 
savu dārzu, savu māju un pava -
du tur neskaitāmas stundas, ie -
kārtojot māju un rušinoties pu -
ķu dārziņā.”

Sandra audzina latviskumu arī 
savā dēlā: „Mājās runājam tikai 
latviešu valodā, kā gan ci  tādi, 
esam taču latvieši.” Lai dēls 
neaizmirstu savu dzimteni un 
latviešu valodu, katru gadu, uz 
visu vasaru, viņš dodas uz Lat-
viju, kur viņš ir laimīgs būt kopā 
ar saviem vecvecākiem, māsī -
cām un brālēniem.

Pārceļoties uz dzīvi Amerikā, 
Sandras karjeras izaugsmei tika 
pielikts daudzpunkts, gan jau 
tur pinājums sekos. Tagad viņas 
dzīvei ir citas prioritātes. Daudz 
sava brīvā laika viņa velta sa -
biedriskajam darbam. Sandra 

pat pasmejas: „Citreiz pat par 
daudz, jo ģimenei izpaliek ko -
pīgas ēdienreizes, un tā vietā, lai 
dotos kopīgā izbraucienā, mēs 
dodamies uz kārtējo sarīkoju -
mu Losandželosas latviešu na -
mā.” Viņa ir Losandželosas lat-
viešu sabiedriskā centra (latviešu 
nama) sekretāre un Dienvid-
kalifornijas latviešu biedrības 
priekšnieka vietniece. Šis ir brīv-
prātīgais darbs, par kuru nesa-
ņem finansiālo atalgojumu, bet 
darāmā ir ļoti daudz. Visa latvie-
šu sabiedriskās dzīves uzturē-
šana, organizēšana, informē ša -
na, ziedojumu kampaņu plāno-
šana un rīkošana ir uzlikta uz 
pāris desmit aktīvo letiņu ple-
ciem. Pateicoties aktīvajiem dar-
biniekiem un atbalstītāju, zie -
do tāju pulkam, Losandželosā vēl 
pastāv latviešu nams un baznīca.

Lai arī Sandra Losandželosā 
nedzīvo tik ilgi kā citi, viņa ir 
pie rādījusi sevi par neatņemamu 
latviešu nama sastāvdaļu. Ir 
svarīgi, ka jaunie cilvēki arī ak -
tīvi iesaistās latviešu sabiedriskās 
dzīves uzturēšanā, kam viņa ir 
spilgts piemērs. Kamēr vien mēs 
atcerēsimies, no kurienes nākam, 
uzturēsim mūsu tradīcijas, lat-
vieši nekur nepazudīs.

100 latviešu stāsti 
stāsti par mums 

tālu no Latvijas, kā saglabāt 
latvietību trimdā. 2x2 nometne 
daudziem mudināja interesi par 
Latvijas vēsturi, tautisko manto-
jumu, politiku, kultūru, valodu. 
2x2 mērķi vēl šodien ir tie paši: 
veidot dedzīgu, apzinīgu un na -
cionālu latviešu jaunatnes dar-
binieku saimi; meklēt labāku 
pie   eju tagadnes un nākotnes uz -
devumiem; radīt draudzības un 
kopības saites nākamo latviešu 
sabiedrības vadītāju starpā; vei-
dot ciešākus sakarus starp paau-
dzēm.  

Lai gan mērķi paliekt tie paši, 
2x2 nometnes programma un 
nedēļas grafiks ir mainījies, lai 

2x2 nākamvasar, šoreiz tai jānotiek

2x2 jubilejas gads! Pirms 50 
ga  diem, sabiedriskais darbinieks 
Brunis Rubess ar saviem domu-
biedriem dibināja latviešu jaun-
atnes nometni Divreizdivi un 
1964. gada vasarā pulcināja jau-
niešus Mičiganas ezera krastā. 
Bru nim piemita spēks, vīzija un 
dinamiska pieeja strādāt ar jaun-
atni, lai tie iedziļinātos savā lat-
viskajā identitātē atrodoties tālu 
no dzimtenes un laikā, kad Lat-
vija bija okupēta. Varēja tikai zī -
lēt, vai tā kādreiz būs brīva, vai 
jauniešiem kādreiz būs iespēja to 
apmeklēt, ieraudzīt vaigu vaigā 
savus radniekus, strādāt, studēt, 
dzīvot brīvā Latvijā. Gadu gaitā 
2x2 nometnēs jaunieši iepazinās 
ar saviem līdzaudžiem, kuri au -
guši divkultūru sabiedrībā un 
kurus nodarbināja vieni un tie 
paši jautājumi: kā būt latvietiem 

atspoguļotu mūsdienīgas tēmas 
un pieskaņotos jauniešu intere-
sēm. Tagad tiek plānota jubilejas 
nometne! Kopā būsim. Līgosim! 
no 20. līdz 27. jūnija netālu no 
Bal timoras, Merilendā, ASV, skais-
 tajā un 2x2 vajadzībām ļoti pie -
mērotajā un ērtajā Peralstone 
konferenču centrā. Jaunākā in  -
for mācija par programmu un 
iespēju reģistrēties būs atro dama 
2x2 tīmekļa vietnē www.2x2 ligo-
sim.org. Ir svarīgi, ka dalībnieki 
reģistrējas līdz 20. martam, lai 
izmantotu atlaidi un lai nodro-
šinātu dalībnieku skaitu. 

Esmu gandarīts, ka Amerikas 
latviešu jaunatnes apvienība iz -

AIVARS OSVALDS, 2x2 rīkotājs

teica atzinību par 2x2 līdzšinējo 
darbību un ar noteiktu lēmumu 
un ievērojamu finansiālu atbals-
tu ir būtisks dzinējspēks, lai va -
ram uzsākt plānošanu. Man bija 
prieks piedalīties ALJA valdes 
sēdē Ņujorkā 26. oktobrī, lai pa -
teiktos par ziedojumu, uzklausītu 
jaunatnes domas un ieteikumus 
programmas tēmām un iesaistī-
tu nometnes līdzstrādniekus. Ir 
arī izteikts atbalsts no Amerikas 

latviešu apvienības, PBLA Kultū-
ras fonda, un Amerikas latviešu 
palīdzības fonda un Latvijas Kul-
tūras ministrijas. Cik labi bū  tu, ja 
katrs latviešu centrs atbalstītu 
vienu vai divus 2x2 dalībniekus! 
Šie jaunieši būs tie, kuri turpinās 
iesākto un veidos mūsu orga ni-
zāciju un sabiedrības nākotni.

Kopā esam. Kopā būsim. Lī -
gosim 2x2 jubilejas nometnē Jā -
ņu nedēļā!

Šeit līgosim!
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LATVIJĀ UN PASAULĒ

I used to play a game once in a 
while, where I’d not tell people in 
Latvia where I was from and wait 
to see how long it would take 
them to figure out in the natural 
course of our conversations. 
Sometimes they didn’t figure it 
out and were genuinely surprised 
to find out I was born and grew up 
in the United States. Other times 
they got an aha look on their 
faces, finally able to put their fin-
ger on why I act or speak a bit 
differently or which part of “non-
descript rural Latvia” my accent 
comes from. “I knew it!” they’d 
exclaim.

A couple of years after moving 
to Latvia I wrote an article for 
Jauno laiks (“Observations on a 
transition”) about the sometimes 
not so obvious issues that a trimdi-
nieks may encounter after moving 
to Latvia. I wanted to write a fol-
low-up article to mark my tenth 
year in Latvia and began by listing 
random observations such as:

– The quality of food in Latvia 
really is good. For much of the 
population, “organic”, “whole”, and 
“natural” foods are not new, fash-
ionable concepts; instead, they 
have always been the norm, while 
processed foods and artificial 
additives are considered the new-
comers to be frowned upon.

– I’ve learned to wear (relatively) 
high heels and even enjoy it. I also 
like that many people, especially 
in the city, dress up when they 
leave the house. But it’s still funny 
to see stilettos and leopard skin at 
the suburban supermarket on 
Monday morning.

– Children’s and youth centers 
(Bērnu un jaunieši centri) are a 
godsend. They offer a variety of 
activities—from serious folk dance 
groups and choirs to informal 
crafts and game rooms—for chil-
dren and young adults. The center 
nearest to our home is small and 
out of the way but has some won-
derful teachers, and the activities 
cost only two lats per month. Yes, 
two lats per month for twice-a-
week piano lessons, two lats per 
month to participate in the hip-
hop dance troupe, two lats per 
month for art classes.

– Regarding relatives living in 
Latvia, you either get to know 
them a lot better or decide to not 
mix with them at all. I try to visit 
some of our relatives regularly, 
and it’s nice to see them open up 
and express emotions and opin-
ions—not always pleasant—they 
held inside back when we just 
came for hasty two-hour visits 
once every few years. Likewise, 
the relatives also seem to have 
opened up more with my mother 
and aunt, who visit Latvia at best 
once a year.

– When something happens in 
Latvia, it happens fast: ideas, plans, 
projects, deals, purchases...even 
book publishing (sometimes). 
Everything is urgent, all other 
things stop and get put on hold. 
This impulsiveness is hard on my 
passive, indecisive character.

Ten years in Latvia
Of moles and games and soils

– Latvia is still the same manic-
depressive nation I encountered 
when I first moved here. But the 
manias are good and I don’t think 
they need medication. The depres-
sions, on the other hand....

– Latvia really is quite a glum, 
heavy place much of the year. But 
that’s what makes the moments of 
light, beauty, culture, laughter, and 
sincerity are all the more intense.

– Despite the characterization 
of Latvians as a people with an 
inferiority complex, they can 
sometimes be annoyingly self-
confident and arrogant. It’s an 
arrogance that thinks it’s the cen-
ter of the world and knows every-
thing.

– Latvians are poor at giving 
feedback.

– Most public events include 
various addresses and welcomes 
and congratulations. I still find 
them too long, too flowery, too 
over-the-top, and unnecessary. 
But that’s the way things are done 
here, so you just have to get used 
to it. The same goes for the Latvian 
writing style, which I find way too 
flowery and complicated and 
which tries to sound extremely 
intellectual. I’ll always prefer the 
concise, clear, practical style of 
American writing.

whether customers can get 
through. But I’m still sticking to 
-ž- when speaking of Uldis or 
Valdis in the genitive.

– Being that I spend much of 
the year in Latvia but nevertheless 
return to the United States for 
regular visits, I notice linguistic 
trends that I might not otherwise 
notice if I lived with American 
English on a daily basis. For exam-
ple, the rise of “amazing” to 
describe anything even slightly 
above average. Also “upspeak”, aka 

believe this makes singers sound 
more “American”, due to the ste-
reotype of English having a gen-
eral nasal, whiney sound. The 
trend is now even common among 
younger folk and ethnic singers.

But I realized that many of these 
observations are just subject to my 
own moods, in other words, 
whether I’m having an “I love 
Latvia” day or an “I hate Latvia” 
day. All in all, I think I’ve settled in 
quite well. I have developed close 
friendships with people here, I 
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the beaten path.
I’ve slowly come to appreciate 

the soft sandy and loamy soil of 
Latvia. It’s much easier to weed a 
garden or dig a hole here than in 
the hard, late summer soil of the 
Midwest prairie. But I think 
Latvia’s soil will always seem 
strange to me, as if the whole 
country were an overgrown bog. 
And I still don’t think a summer is 
truly summer without hot and 
sticky nights when it’s so warm it’s 
hard to sleep. I’m just a born con-
tinental climate girl.

For a long time I wondered 
whether I would think differently 
of the soil and climate if I owned a 
house in Latvia, a place with a 
yard and garden where I could 
regularly get my hands in the soil. 
Well, that time has come and, yes, 
I do appreciate the soil and the 
land more than before. But the 
purchase has, not surprisingly, 
also churned up other emotions 
related to place. I’ve realized it’s 
not that hard to form an attach-
ment to a new place, but it’s hard 
to break the attachment to the 
previous place(s). Can one be 
attached to several different plac-
es? Is that healthy? Although I’m 
sure a Buddhist would debate the 
healthiness of it, I believe it is pos-
sible to be attached to several 
places. But that is stuff for another 
article.

I boasted to our new neighbors 
that our cat is a good hunter and 
catches mice and little kurmji 
[moles]. She laughed and laughed. 
“It can’t be kurmji,” she said. “You 
must mean cirslīši [shrews]!” Of 
course, I had used the wrong 
word. I sometimes inadvertently 
use a Latvian word incorrectly or 
form a sentence in a strange way 
or use outdated vocabulary from 
the 1930s because that’s the form 
of Latvian our grandparents 
brought with them to America. 
But I’ve learned to laugh along. 
I’m also happy that people feel 
comfortable enough around me 
to point out these innocent mis-
takes and that I’ve brought some 
lightness to their day.

I’ve come to accept that I’m a 
product of the United States and 
trimda and that I will never com-
pletely fit in in Latvia; there will 
always be a smidgen of something 
in my accent or my smile that tips 
me off as not being local. I will 
never be a Latvijas latviete, no 
matter how hard I try. But the 
longer I live in Latvia, the less it 
seems to matter that I was born 
elsewhere. The widening of the 
world–the global economy, easy 
travel, etc.–also makes my situa-
tion less and less of an anomaly 
with every coming year, because 
having spent time abroad is no 
longer such a unique thing. I don’t 
shy away from my hyphenated 
identity, and I’ve learned to thank 
the kurmji for staying under-
ground and keeping the soil light 
and soft....although I do still enjoy 
the where-are-you-from game 
every once in a while.
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– I begrudgingly accept the use 
of -h- in place of -ch-. I begrudg-
ingly accept that there are lots of 
Russians in Riga and Latvia (my 
cousin and I were shocked to feel 
a pang of homesickness when we 
heard passersby speaking Russian 
on a Minneapolis street – it 
brought us instantly back to 
Riga!). I’ve grown used to people 
not mutually stepping aside to 
pass each other on a narrow side-
walk, to store employees blocking 
an entire aisle with boxes and 
carts and not giving a damn 

the moronic interrogative, the 
question-like rise at the end of 
declarative sentences now so 
common in the United States. In 
Latvia, I’ve noticed the almost 
merging in some youths’ speech 
of the -ē- and -ā- sounds. For 
example, the vowel in mēs and 
māja sounding almost the same, 
namely, a “wide” -ē-. This is par-
ticularly noticeable in Latvian 
popular music, where it sounds 
like the singer is making an exag-
gerated smile when singing -ā-. I 
wonder whether voice teachers 

have found my community, I 
enjoy my work (but not the wages 
or the toll on my eyes), my chil-
dren are doing well, I am happy 
personally.

I do, however, often long to live 
someplace warm and sunny. 
Someplace with big rocks and 
cliffs, blue skies, terraces and tiled 
patios, tomato plants, oleanders, 
wine and pasta. But then a funny 
kind of pride takes over, a pride of 
living really quite far north in a 
land that many still think of as 
exotic. A cold, wet land that’s off 


