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Jaunais gads
vēlēšanu, eiro un
kultūras zīmē
DAINIS MJARTĀNS
1. janvāris ir pirmā gada diena pēc Gregora kalendāra. Vārda
dienu svin Solvita, Solvija un
Laimnesis, bet Latvijas vēsturē šī
diena paliks atmiņā kā Eiropas
kopīgās valūtas ieviešanas datums. Eiro ieviešanas kārtības likumā ir nostiprinātas galvenās
bezmaksas nomaiņas iespējas.
Sākot ar 2014. gada 1. janvāri
pēc oficiālā kursa 0,702804 latus pret 1 eiro varēs mainīt sešus
mēnešus visās komercbankās un
mūžīgi Latvijas Bankā – Rīgā,
Daugavpilī un Liepājā. Uz Latvijas eiro monētām reversā būs
redzami mūsu valsts simboli, bet
eiro banknotes visās eirozonas
valstīs ir vienādas. Ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem var rasties pamatots jautājums: Kā pret
eiro tiks samainīti tie lati, kas
atrodas banku kontos? Atbilde ir
vienkārša: 2014. gada 1. janvāra
naktī banku kontos latu nomaiņa uz eiro notiks automātiski pēc
oficiālā kursa.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas atklāšana, pasaules labāko
koru olimpiāde, neskaitāmas izstādes un koncerti. Uz Rīgu nākamgad skatu vērsīs visa Eiropa,
taču mūsu valsts attīstību nākamajos gados noteiks jaunievēlētais Saeimas sastāvs un izvēlētie
deputāti Eiropas Parlamentā (EP).
Jau 24. maijā balsstiesīgie Latvijas pilsoņi tiks aicināti ievēlēt
astoņus EP deputātus. Šajās vēlēšanās Latvija būs viens vēlēšanu apgabals. Vēlētāju uzskaitei
tiks lietots vēlētāju reģistrs, un
balsošana notiks, izmantojot vēlētāju sarakstus. Tātad katram
vēlētājam jābūt reģistrētam noteiktā vēlēšanu iecirknī atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai. Jāpiebilst, ka līdz 29. aprīlim vēlētāji varēs mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni, izvēloties jebkuru citu vēlēšanu iecirkni Latvijas teritorijā. Tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas
pilsoņiem, kā arī citu Eiropas
Savienības dalībvalstu pilsoņiem,
kuri uzturas Latvijā (ziņas par
kuriem ir iekļautas Latvijas iedzīvotāju reģistrā). Jau tagad zināms, ka uz EP vēlēšanām atsevišķu partiju sarakstos kandidēs
trimdā dzimušie latvieši.

Tiesības piedalīties (EP) vēlēšanās būs arī Latvijas pilsoņiem,
kuri dzīvo ārvalstīs. Šie vēlētāji
vēlēšanās varēs piedalīties, balsojot pa pastu. Pasta balsošanai
jāpiesakās līdz 12.aprīlim Latvijas Republikas diplomātiskajās
un konsulārajās pārstāvniecībās.
Savukārt 2014. gada 4. oktobris, Latvijā uzausīs kā 12. Saeimas vēlēšanu diena. Kāda būs
jaunievēlētā Saeima, kā tā virzīs
tālāk mūsu valsts dzīvi un tautas
likteni? To noteiks Latvijas pilso
ņi, vienalga, kurā pasaules malā
tie mīt, piedaloties vēlēšanās.
Diemžēl nepatīkams pārsteigums visiem tiem, kuri pases
vietā izņēmuši tikai personas
apliecību (e-ID), jo viņi nevarēs
piedalīties vēlēšanās. e-ID karšu
izmantošana Saeimas vēlēšanās
pagaidām nav iespējama, jo parlamenta vēlēšanās netiek izmantoti vēlētāju reģistri un e-ID kartē nav iespējams iespiest spiedogu, kas liecina, ka cilvēks jau ir
nobalsojis Saeimas vēlēšanās. Pašlaik reģistrēti 20 199 Latvijas pilsoņi ar elektroniskām identifikācijas (eID) kartēm, bet bez
derīgām pasēm, bet nākamgad
personu skaits, kuriem būs liegtas tiesības balsot, varētu sasniegt
35 000. Labā ziņa ir tā, ka Saeima
atbalstījusi deputātes Rasmas
Kārkliņas (V) ierosinājumsu pilsoņiem, kuri ārvalstīs balso pa
pastu, dot iespēju izvēlēties vēlēšanu apgabalu. Līdz šim visas
ārzemju latviešu balsis tika pieskaitītas Rīgas vēlēšanu apgabalam.
Rīga - Eiropas kultūras
galvaspilsēta
2014. gadā Rīga kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Visa
gada garumā paredzēti vairāki
simti dažādu sarīkojumu un notikumu. Plašākais no tiem - Pasaules koru olimpiāde (World
Choir Games), kas notiks no 9.
līdz 19. jūlijam. Rīgā ieradīsies
aptuveni 20 000 dziedātāju no
visas pasaules.
Latvijas Nacionālā opera 2014.
gada sākumā piedāvās komponista Riharda Vāgnera Rīgā sāktās operas „Rienci” iestudējumu.
Savukārt rudenī iecerētas arī divas oriģināloperas - Kristapa

Pētersona „Šahs”, kas veltīta izcilajam Rīgā dzimušajam šahistam Mihailam Tālam, un Artura
Maskata „Valentīna”, kas stāstīs
par izcilo Rīgas un Eiropas kultūrvēstures personību Valentīnu
Freimani.
Eiropas kultūras galvaspilsētas
gadā paredzēts arī Latvijā dzimušo pasaules mūzikas zvaigžņu
solokoncertu cikls gada garumā
un brīvdabas koncerts vasaras
vidū.
Izstādei „Grāmata 1514 – 2014”
uz Rīgu tiks atvestas daudzas
unikālas grāmatas, kas izdotas
pēdējo 500 gadu laikā, un nekad nav tikušas izstādītas Latvijā. Rīgas apkaimēs tiks dibinātas 50 filmu darbnīcas vietējiem
jauniešiem, kuri divu gadu laikā
ar Latvijas un Eiropas kino profesionāļu palīdzību apgūs iemaņas filmu uzņemšanā, izstrādās
ideju un uzņems filmu par savu apkaimi, lai tās demonstrētu
2014. gadā vienotā programmā
ar agrāko gadu filmām par Rīgu.
Arī Eiropas Kino balva (European
Film Award) 2014. gadā tiks pasniegta Latvijas galvaspilsētā.
(Turpinājums 2. lpp.)
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(Turpināts no 1. lpp.)

Vasaras vidū Rīgā, Siguldā un
citviet Latvijā interesentiem būs
iespējams iepazīt eiropiešu vasaras
saulgriežu svinēšanas tradīcijas.
Savukārt septembrī ar mūsdienīgu skatu Eiropas sociālekonomiskiem jautājumiem pievērsīs
starptautiskais laikmetīgās mākslas festivāls „Survival Kit”, kas radās 2009. gadā kā reakcija uz
ekonomiskās krīzes radītajām
pārmaiņām Latvijā.
Nozīmīgs būs Brīvības ielas
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projekts ar bijušās VDK ēkas atvēršanu apmeklētājiem, kur paredzēts „Liktens lietu muzejs” un
izstāde „Latvieša koferis”, ko ierosinājis Latvijas Okupācijas
muzejs. Zinot to, ka Latvijas vēsturē latvieši ir devušies prom
dažādās gaitās dažādos laikos,
latvieša koferis ir tāds kā simbols, kurā saliktas cilvēciskas lietas, kas tiek ņemtas līdzi ceļā.
Jebkurš tiek aicināts stāstīt savu
dzīvesstāstu caur kādu vienu

konkrētu lietu, kas ir tīri personiska, bet kam ir liktenīga pavērsiena nozīme. Brīvības iela
patiešām nav tikai konkrēta Rīgas iela, tā ir pasaules varas vēstures skatuve.
Taču nav tā, ka visa kultūras
dzīve jaunajā gadā koncentrēsies
Rīgā. Daugavpils cīņā ar Jelgavu,
Liepāju un Rēzekni ieguvusi tiesības rīkot 17. Baltijas valstu studentu Dziesmu un Deju svētku
„Gaudeamus”, kas notiks no 27.

līdz 29. jūnijam.
Savukārt Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
nākamgad prasīs atvēlēt līdzekļus, lai nodrošinātu Latvijas Televīzijas (LTV) īpašas programmas satelītapraidi tautiešiem Rietumeiropā. Vai Latvijas Televīzija
sasniegs skatītājus Vācijā, Īrijā,
Anglijā, Zviedrijā, to rādīs jau
2015. gads.
Pašlaik, kā vēsta ES statistikas
pārvaldes Eurostat dati, Latvijas

iedzīvotāji ir ceturtie trūcīgākie
Eiropas Savienības (ES) valstu
vidū. Mūsu valstī 2012. gadā IKP
veidoja 64% no ES vidējā līmeņa. Vēl zemāks labklājības līmenis nekā Latvijā ir tikai ES jaunpienācējā Horvātijā, kā arī Rumānijā un Bulgārijā, kur IKP uz
vienu iedzīvotāju pagājušajā gadā bija attiecīgi 62%, 50% un 47%
no ES vidējā līmeņa. Lai 2014.
gadā mēs augtu ticībā, labklājībā un savā pašnovērtējumā!

VIED OKLIS
JĀNIS DOMBRAVA,
Saeimas deputāts, Nacionālā apvienība

Tuvojas Ziemsvētki un jaunais –
2014. gads. Parasti šis pirmssvētku laiks tiek pavadīts mierīgā un
svinīgā atmosfērā, kur galvenās
raizes ir par dāvanu sagādi draugiem, radiem un paziņām. Tomēr
šogad situācija ir atšķirīga. Cilvēks ieiet veikalā un bažīgi palūkojas augšup, pieejot veikala
plauktam viņš samulst, ieraudzījis cenu, kas ir izteikta eiro valūtā.
Aizejot mājās un ieslēdzot vakara
ziņas, nemiers saglabājas. Ierastais premjerministrs ir atkāpies,
un rodas neskaidrība, kāda būs
nākamā valdība, nemaz nerunājot par nākamo Saeimu, kur ar
dārgām reklāmas kampaņām sevi cenšas pieteikt jauni biznesa
projekti. Šādos brīžos svarīgi ir
atcerēties, kas ir mūsu vērtības.
Mūsu vērtības ir spēcīga un
neatkarīga Latvijas valsts; veselīga, izglītota, kupla, turīga un patriotiska latviešu tauta, kura kopj
savu kultūru un valodu. Vēl liels
darbs ir priekšā, lai šīs lietas iedzīvinātu, un pats grūtākais uzdevums ir pārvarēt padomju apziņu sabiedrībā. Tomēr rokas
mēs nedrīkstam nolaist, mums
ir jāiet soli pa solim, lai izveidotu
latvisku Latviju!
Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir nepieciešamība atrisināt Latvijas demogrāfijas problēmas. Demogrāfiskā situācija nav
tik drūma un bezcerīga, ja mēs

Latviešiem jādarbojas kā vienotai komandai

atsevišķi aplūkojam datus par
latviešiem un cittautiešiem. Saskaņā ar statistikas datiem pēdējos desmit gados iedzīvotāju
skaits Latvijā ir strauji sarucis,
tomēr pamatā tas ir noticis cittautiešu zemās dzimstības un
lielās emigrācijas dēļ. Zemās
dzimstības dēļ latviešu skaits Latvijā ir sarucis tikai pavisam nedaudz. Ir cerība, ka demogrāfijas

atbalsts, par ko Nacionālā apvienība iestājas, spēs panākt, ka latviešu skaits nevis sarūk, bet pieaug. Diemžēl lielākais latviešu
skaita samazinājums ir noticis
emigrācijas dēļ. Kaut arī starp
iedzīvotājiem latviešu īpatsvars
ir aptuveni divas trešdaļas, starp
emigrantiem divas trešdaļas ir
cittautieši un tikai viena trešdaļa
latviešu.

Latvieši daudz labprātāk veido
kuplas ģimenes savā zemē. Arī
tie latvieši, kas dažādu apstākļu
spiesti ir devušies uz Rietumvalstīm, pie pirmās izdevības cenšas
atgriezties mājās. Savukārt tie,
kas Latvijā ieceļojuši okupācijas
režīma karaspēka sastāvā vai labākas dzīves meklējumos, lielākoties neizjūt piederību Latvijai,
tāpēc pamet to uz neatgriešanos.
Nav pareizi uzsvērt, ka Latvijā
dzīvo 1,3 miljoni latviešu, jo vēsture ir pierādījusi, ka arī svešumā latvietis ir latviešu valodas un
kultūras sargātājs. Pareizāk būtu
runāt par kopējo latviešu skaitu,
apzināt visas latviešu tautas sasniegumus, vēsturi un radītās
kultūras vērtības.
Šobrīd mēs esam sašķelti. Mēs
iegūstam fragmentāru informāciju cits par citu. Mūsu sadarbība
ir minimāla. Mēs tiekamies tikai
lielos sarīkojumos, piemēram,
Dziesmu svētkos. Reizēm šķiet,
ka no atbildīgo valsts iestāžu puses uzdevums ir tikai uzturēt formālu komunikāciju un nodrošināt ārzemju latviešiem iespēju
balsot vēlēšanās. Tomēr tā tam
nebūtu jābūt! Ir virkne uzdevumu, kurus varētu darīt savādāk,
sākot ar aktīvu politisko līdzdalību līdz latviešu tautas vēstures grāmatas izveidei, kura līdzvērtīgi apskatītu visu latviešu
likteņus.

Latviešiem būtu jādarbojas kā
vienotai komandai, cīnoties par
mūsu kopīgajām interesēm un
palīdzot tiem, kam klājas grūtāk
nekā pašam. Kā vienu piemēru
varu minēt daudzu cilvēku apsēstību, mēģinot atrast Latvijas
uzņēmumam investorus no Rietumvalstīm vai Krievijas. Tai pašā laikā latvieši investē savus
līdzekļus Indijas, Zviedrijas, Vācijas, Ķīnas un citu valstu ekonomikā. Kāpēc gan dažādās pasaules vietās dzīvojošiem latviešiem neinvestēt savus uzkrājumus Latvijā?
Līdzīgi ir ar mājokļu un zemju
pārdošanu. Visiem latviešiem
bez izņēmuma būtu, jāiemācas
priekšroku dot otram latvietim,
tad nebūtu jāuztraucas, ka mūsu
lauksaimniecības un mežu zeme nonāk skandināvu rokās un
mājokļus izpērk Austrumu valstu pilsoņi. Mūsu senču izcīnītajai
zemei būtu jāpieder latviešiem.
Skatot savu dzimtas koku, kura
izpētītie zari jau vismaz devītajā
paaudzē saknes ir dzinuši dažādos Latvijas novados, es nevaru
iedomāties, ka varētu kādu citu
vietu saukt par mājām. Es varu
tikai cerēt, ka aizvien vairāk latvieši iegūs līdzīgas izjūtas un
latvieši no visas pasaules atgriezīsies Latvijā. Tajā brīdī Latvija
kļūs varena un neviens pārbaudījums nebūs pārāk liels!

Ko nozīmē latvju raksts?

Pagājuši jau trīs gadi kopš lasītājus sasniedza Valža Celma
apjomīgais pētījums „Latvju
raksts un zīmes”. Aizgājušajā nedēļā ceļu pie lasītājiem uzsāka

Ineses Krūmiņas grāmata „Zīme.
Raksts. Nozīme”, kuru izdevis
apgāds Zvaigzne ABC.
Grāmatas autore Inese Krūmiņa ir matemātiķe, jostu audēja
un folkloriste un uz latviešu zīmēm un rakstiem aicina paraudzīties no neierastāka skatupunkta: apvienojot analītisko un
simbolisko.
Grāmatā piedāvā atbildes uz
jautājumiem par latvisko rakstu
un raksta zīmēm, iekļaujot kā
praktiskus padomus par raksta
uzbūvi un modelēšanu, tā arī
attiecīgo „atslēgas vārdu” atspoguļojumu folkloras materiālos
saistībā ar zīmju jēgu. Šajā grāmatā plašāk aplūkotās divpadsmit raksta zīmes ir izturējušas
laika pārbaudi un līdz mums
nonākušas cauri gadu simtiem.

Ar zīmēm un rakstiem ir līdzīgi kā ar modernajām tehnoloģijām: informācija tiek saglabāta un nodota tālāk kodētā
veidā. Lai datus atšifrētu, ir jāzina kods. Arī latvju raksti ir informācija, bet zīmes - kods. Rakstus
var „lasīt”, ja pazīst zīmes un tām
atbilstošos tēlus. Savukārt tēli jāmeklē latviešu tautas pasakās,
dainās un ticējumos.
Grāmata aicināt aicina izprast
un izlasīt rakstos ietvertos stāstus. Inese Krūmiņa to dara šādi:
Akas zīmes simbolisko nozīmi
skaidro dažādi. Aka kā tīra ūdens
avots garīgajā izpratnē simbolizē resursu pieejamību, domas/
apziņas dziļumu. Vienlaikus aka
arī iezīmē robežu starp šo un
„apakšējo” - zemapziņas pasauli.
Cik akās esam gatavi lēkt? Cik

pārbaudījumu izturēt un labu
darbu izdarīt? Bieži vien, kad rīkojamies intuīcijas iespaidā, pat
nepadomājam, ka esam izgājuši
cauri vārtiem starp apziņas un
zemapziņas „pasaulēm”. Nākamais solis attīstībā būtu apgūt

māku šos vārtus vērt ne vairs
netīšām, bet apzināti. Šajā izaugsmes ceļā akas zīme var kalpot
par mūsu simbolisko pavadoni.
Grāmatai ir pievienots divrūtiņu raksta tīkls un vairāki raksta kodi.

Raksti un fotogrāfijas adresējamas

Jauno Laiks
dmjartans@inbox.lv
Adrese: Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010
Fakss: (+ 371) 67326784
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Latvietība ir mūsu saknes,
INDRA PURMALE
mūsu kodols un būtība
ALJA valdes priekšsēde
Kāpēc Amerikas Latviešu jaunatnes apvienība (ALJA) pastāv?
Vai tas viss notiek pienākuma apziņas pēc? Draudzību pēc? Latvietības pēc? Kā nu kurš to izprot? Katram sava atbilde un
katram tas latviskais izpaužas
savādāk, bet katra darbība – liela vai maza – ir apsveicama. Pat
ikdienas darbiņos un domās mēs
varam izdzīvot savu latviskumu. Jaunajā 2014. gadā ALJA valde ir ļoti spējīga, darbīga, un optimistiska, un esmu pagodināta
nākamjā gadā darboties kopā ar
visiem. Mans darbs, esot jaunajai
ALJAs priekšsēdei, nebūtu iespējams bez šīs lieliskās komandas
un tās līdzdarbošanās.
Amerikā latvietība izpaužas
pašaizliedzīgā darbā, neprasot
neko pretī. Tā ir pārliecība, ka tas,
kur tu ieguldi savu laiku, ir to
vērts. ALJA valde velta savu brīvo laiku, lai uzturētu mūsu organizāciju un tās darbību – tāpēc
katru gadu tiek rīkoti ALJA organizētie sarīkojumi - Sirds Līksmo balle un Cūku Bēres 4-2
nogalē Garezerā, Sirsniņu Balle,
Jaungada svinības, protams,
ALJAs kongress utt. Man ir liels
prieks, ka ALJA turpina darboties un ceru, ka arī nākotnē šī
organizācija pulcinās kuplu skaitu biedru, vēl ilgi pēc tam, kad
pati būšu pārsniegusi biedru
vecumam!
ALJA valdei ir daudz jaunu
ideju nākamajam darbības gadam. Gribam panākt ciešākas
mūsu biedru aktivitātes, saņemt
vērtējumus un vēlējumus, lai izprastu, kā rīkoties turpmāk.
Mums ir svarīgi, ka mūsu darbība atspoguļo mūsu mērķaudi-

toriju. Ar jauno dubultpilsonības likumu mēs izplatām informāciju un mudinām mūsu biedrus pieteikties uz Latvijas pilsonību un balsot Saeimas vēlēšanās. Ir svarīgi piedalīties Latvijas
sabiedriski politiskajos procesos.
Mēs izpētīsim arī iespēju atjaunot Vispasaules latviešu jauniešu
kongresu. ALJA sadarbojas ar
Latviešu Nacionālo jaunatnes
apvienību Kanādā (LNJAK), bet
ne tik daudz ar citiem latviešu
jauniešiem un jauniešu organizācijām pasaulē, un to mēs gribam mainīt. Mēs esam sākuši arī
sarunas ar Cēsu Jauniešu domi
par apmaiņas programmas uzsākšanu. Vēlamies veidot un atbalstīt apmaiņas programmu
starp Rietumkrasta latviešu izglītības centru un Katskiļu nometni - sūtīt audzinātājus strādāt otrā krastā pa vasarām. Plānojam līdzekļu vākšanas pasākumu, no kura tiks ziedota nauda tieši Maxima traģēdijā cietušo
ģimenēm. Galvenais mūsu uzdevums ir turpināt sabiedrisko
dzīvi, bet paralēli šim darbam
gribam arī izplatīt informāciju
par politiskiem notikumiem Latvijā un par iespēju dzīvot un
strādāt tur. Ir prieks par tiem, kas
ir pārcēlušies uz Latviju vai domā to darīt. Tas tikai pierāda, ka
mūsu darbs nav velts, ja kaut vai
tikai daži no mums ir gatavi
spert šo soli. Tāpēc arī atbalstām
un izplatām informāciju par
programmām kā „Iespējamā misija” ar cerību, ka daži Amerikas
latvieši izvēlēsies kļūt par skolotājiem Latvijā, ietekmēt sabiedrības nākotni un vienlaikus sekmēt savas karjeras izaugsmi.

Nākamā gadā ALJA valde
piedāvās jaunus Kūltūras sarīkojumus. Viena ideja, kas top, ir
Amerikas latviešu mūzikas festivāls, jo mūsu vidū ir tik daudz
talantīgu mūziķu, un gribas savest visus kopā vienuviet! Mēs
atbalstām arī 2x2 nometni, gan
finansiāli, gan ar mārketinga
aktivitātēm, mudinot jauniešus
piedalīties šajā piedzīvojumā, kas
notiks no 20. līdz 27. jūnijam pie
Baltimoras, Merilandes štatā. Šī
nometne ir tieši vērsta uz mūsu
tautas bagāto mantojumu. Kā
pati zinu, jaunieši nav vērsti tikai
uz atdarināšanu. Viņi ir radoši
un darbīgi, papildinot mūsu bagāto tautas kultūras pūru: daži
horeogrāfē jaunas tautasdejas,
daži dizainē unikālus apģērbus
un priekšmetus ar latviešu rakstiem. 2x2 nometne nav tikai vieta, kur satikt jaunus un vecus
latviešu draugus, bet tā ir arī vieta, kur var attīstīt jaunus projektus un dibināt kontaktus.
Mūsu kopā sanākšana Amerikā
ir kā svētki un vēl vairāk nostiprina mūsu vēlēšanos runāt latviski,
uzturēt draudzības un strādāt kopīgiem mērķiem Latvijas labā.
Pirmā ALJAs sēde būs apvienota ar Sirsniņu Balli Portlandē
15. februārī. Gaidām jūs visus tur!
Un ja kādam vēl nav Vecgada vakara plānu, daudzi no mums 2014.
gadu sagaidīs Montrealā kopā ar
LNJAK. Latvietība ir mūsu saknes, mūsu kodols un būtība, ar to
mēs esam uzauguši un ar to mēs
lepojamies. Mums ir jāturpina uzturēt latvietība šinī globālizācijas
laikmetā. Novēlu visiem skaistus
Ziemsvētkus un prieka pilnu un
darbīgu Jauno gadu!

Iespējamā misijā – iespēja strādāt Latvijā
Iespējamā misijā – tā ir iespēja
strādāt par skolotāju Latvijā, mācot kādu mācību priekšmetu savā specialitātē. Paralēli skolotāja
darbam dalībnieki divus gadus
apgūst pedagoģijas un vadības
prasmes Iespējamās misijas Līderības attīstības programmā. Pēc
divu gadu cikla programmā dalībnieki iesaistās Iespējamās misijas Vēstnieku kustībā, kas turpina īstenot programmas mērķus. Iespējamā misija ir partneris starptautiskā organizāciju
tīklā Teach for All, kas apvieno 32
organizācijas visā pasaulē
Katru gadu pieaug to jauniešu skaits, kas pēc studijām ārzemēs izvēlējušies atgriezties dzimtenē un pievienoties Iespējamajai misijai, lai darītu jēgpilnu,
atbildīgu un valsts nākotni ietekmējošu darbu.
Lai pieteiktos IM, vispirms
jāreģistrējas pieteikuma anketā
piesakies.iespejamamisija.lv. Pieteikties var pēdējā kursa studenti, absolventi un jaunie profesionāļi, kuri ir ieguvuši bakalaura
vai maģistra grādu. Papildu informācija: madars.bititis@iespejamamisija.lv

ALJA – paveiktais un
nākotnes
ieceres
61. ALJA kongresa pilnsapulce
2013. gada 29. - 30. novembrī Denverā

61. ALJA kongresā ievēlētā valde. Priekšsēde Indra Purmale,vicepriekšsēdis Kārlis Memenis, sekretāre Allie Malinovska,
kasiere Jana Ieviņa, mārketinga direktori Jānis Kļaviņš un
Aleks Hāgelis, biedru nozares vadītāja Aija Pūtele, sarīkojumu
un kultūras nozares vadītājas Marisa Gudrā un Lāra Amoliņa,
informācijas nozares vadītāja Līna Bataraga, ALJA ziņu redaktores Selga Muižniece un Laila Gudrā, Vēja Zvanu redaktores
Indra Ekmane un Astra Dāboliņa. Padome: Matīss Kaugars,
Erika Lagzdiņa, Līze Zālīte, Pēteris Rācenis, Aleksandrs
Israels, Kurts Dankers, Kristīne Abula. Revīzijas komiteja: Alberts Ozols, Aldis Rasums, Pēteris Israels, Aleks Rācenis

Pašreiz Amerikas latviešu
jaunatnes apvienībā (ALJA) ir
229 biedri, 49 biedri veicinātāji, 15 goda biedri un 8 mūža
biedri.
Aizgājušajā darbības gadā piešķirtas piecas stipendijas: Brauciens uz Dziesmu svētkiem
(koru un deju grupām), LOM
stipendija, Projekts Latvija stipendija, stipendija Atbalsts Latvijai un Brauc uz ALJA kongresu.
Ar 5000 USD atbalstītas
Amerikas latviešu tautasdeju
kopas dalībai Latvijas Dziesmu
svētkos 2013. gadā, kā arī piešķirtas balvas pieciem GVV 2.
klases skolēniem, kuri vislabāk
atbildēja ģeogrāfijas eksāmenos.
61. ALJA kongresā Denverā
pieņemta virkne rezolūciju:
Kongresa pilnsapulce izsaka
pateicību ALJAs 61. kongresa
rīcības komitejai par vareni sarīkotu kongresu un īpašu pateicību Francim Baueram. Ieteikums ALJA valdei atkal apstiprināt Robertu Kukaini par
ALJA fonda ilgtermiņa vadītāju. Izglītības nozarei ieteikums
pārskatīt stipendiju klāstu un finansiāli atbalstīt apmaiņas programmu starp Rietumkrasta lat-

Pieredze
Imanta strādājusi skolotāju asistenta programmā Francijā, mācot skolēniem angļu valodu. Studiju laikā strādājusi par cilvēkresursu biroja palīdzi. Strādājot
Latvijas Okupācijas muzejā,
Iespējamās misijas dalībniece no ASV Imanta Nīgale ar savu Imanta lieliski varēja izmantot
audzēkni
savas angļu valodas zināšanas.

IMANTA NĪGALE

Bakalaura grāds franču valodā
Skola, kurā strādā
un mūzikā Pitsburgas UniversiRīgas Lietuviešu vidusskola.
Izglītība
tātē. Apmaiņas programmās māPiedaloties dažādās bērnu un
Baltijas jūras reģiona studiju ma- cījusies Turku, Amerikas univer- jauniešu nometnēs Latvijā un paģistra grāds Latvijas Universitātes sitāšu institūtā Francijā, Prāgā saulē, lieliski noderējušas organiHumanitāro zinātņu fakultātē. un Krakovā.
zatores spējas un komunikācijas

viešu izglītības centru ,,Kursa”
un Katskiļu nometni, sūtot audzinātājus strādāt otrā krastā
pa vasaru.
Kultūras nozares vadītājiem
uzdots rīkot naudas vākšanas
akcijas Maxima traģēdijā cietušajiem.
ALJA valdei nākamā gada
laikā jāpublicē ALJA rokasgrāmata, lai jaunie valdes locekļi
labāk saprastu savus amata pienākumus, kā arī dziesmu grāmata ,,Līksmības zizlis” nodrošinot, ka latviešu jaunieši turpina dziedāt tautasdziesmas.
Ieteikums ALJAi izpētīt iespējas
atkal rīkot ,"Visspasaules latviešu jaunatnes kongresu".
ALJA valdei uzdots sadarboties ar Amerikas Latviešu Apvienību, apmeklēt ALA kongress Filadelfijā un 2014. gadā
piedalīties vismaz vienā ALA
sēdē. ALJA valdei jāsadarbo-jas
ar 2x2 rīcības komiteju, nodrošinot, lai nometnes programma būtu pievilcīga mūsdienu jauniešiem. Pilnsapulce
iesaka atbalstīt 62. ALJA kongresa rīkošana Sietlā, kā arī nodrošināt informāciju par Tobago latviešu salidojumiem un
izpētīt dalības iespējas.

prasmes. Imantai ļoti patīk muzicēt un uz muzicēšanu aicināt arī
citus. Vēl divi atslēgvārdi – tēvzemes mīlestība un lepnums par
savu zemi. „Lai Latvija varētu zelt
un plaukt, ir jāzina pasaule, jāceļo,
bet galu galā sava nākotne jāsaista
ar Latviju,” saka Imanta. Viņa piedalās Iespējamā misijā, jo ar savu
piemēru grib mācīt jauniešiem
iegūt pozitīvu dzīves uzskatuskatījumu un kļūt par cilvēkiem, kas
pieņem dažādību citos. Par sevi
Imanta saka:„Esmu cilvēks, kam
piemīt liela drosme un patīk uzņemties vadītāja lomu.”
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Jauno LAIKS

A K T UĀ L Ā I N T E RV I JA

Kalamazū latvieši atgriežas Latvijā

Liene Dindone un Jānis Grants intervijā Latvijas Radio raidījumam „21. gadsimita latvietis”
Liene Dindone – veterinārārste un uzņēmuma līdzīpašniece
Latvijā. Jānis Grants Latvijas Universitātes psiholoģijas mācībspēks.
Abi nu jau gadu kopš otro reizi
savā mūžā pārcēlušies uz dzīvi
Latvijā, kas visu viņu bērnību
un jaunību no vecāku stāstiem
Amerikā bija apsolītā zeme tālumā.
Jūs esat dzimuši Latvijā?
Jānis. Nē, es esmu dzimis Vācijā,
un tad, kad biju mazs bērns, es
aizbraucu uz Ameriku.
Liene. Es piedzimu Zviedrijā,
Stokholmā un pārcēlos no Zviedrijas uz Ameriku, bet es nekad
neesmu jutusies kā zviedriete vai
amerikāniete.
Kāpēc pirmā repatriēšanās bija neveiksmīga?
Liene. Tas bija 1994. – 1995.gadā, kad Latvija bija atbrīvota, un
mans sapnis bija dzīvot brīvā Latvijā un sajust, kā tas ir – būt vienotiem ar savu tautu. Pirmā repatriēšanās bija daļēji neveiksmīga.
Pēc šī viļņa daudzi ārzemju
latvieši „aplauzās” un aizbrauca
atkal prom. Ar ko viņi nevarēja
sadzīvot? Ar dzīves līmeni? Ar
padomju domāšanu deviņdesmitajos gados?
Jānis. Algas bija ļoti mazas, salīdzinājumā ar to, ko pelnījām
Amerikā, tās bija niecīgas. Mēs
nevarējām iztikt no tā, ko pelnījām, tātad mums vienmēr vajadzēja tērēt to, kas bija sakrāts.
Dzīves apstākļi pirms divdesmit
gadiem bija smagi, īpaši, ja esi
dzīvojis tādā vidē, kur viss ir pieejams. Mēs dzīvojām Rīgā piektajā stāvā, un bieži nebija ūdens.
Cilvēki vēl bija nedraudzīgi kaimiņu attiecībās un nerunāja ar
mums. Tagad mēs to saprotam un
esam daudz mācījušies. Mums ir
divi dēli, toreiz 6 un 10 gadus veci,
viņi mācījās Rīgas skolā. Viņiem
te nepatika. Es jutu, ka lēnām sākam iegrimt parādos, bet es to
nevēlējos. Es gribēju daudz darīt
un dot, bet izjutu, ka, paliekot Latvijā, ieguldīšu visu savu laiku, pelnot iztiku, un nevarēšu sasniegt
savus mērķus.
Jūs esat veterinārārste, bijāt
pieprasīta un strādājāt arī par
mācībspēku Latvijas Lauksaimniecības universitātē.
Liene. Latvijas Lauksaimniecības universitāte manas zināšanas
uztvēra kā ļoti vērtīgas, jo Amerikā veterināra profesijā ir ļoti
augsts līmenis. Mani pieņēma, bet
es gaidīju, ka man atļaus daudz
vairāk darīt un mācīt.
Jānis. Cilvēki jautāja, kāpēc mēs
te esam atbraukuši, vai mums galīgi neveicas dzīve Amerikā. Uz
to bija grūti atbildēt, jo mums tas
vienmēr ir bijis sapnis – atgriezties Latvijā.
Repatriācija jums bija kas
tāds, kur jūs varējāt izpaust Latvijai, kuru kā sapni jums bija
parādījuši vecāki?
Liene. Es Latviju pirmo reizi iemīlēju 1973. gadā, man tad bija 20
gadi, tas bija ļoti liels pārdzīvojums.
Jānis. Mūsu bērni nav pret ciemošanos Latvijā, bet es nezinu, vai

viņi gribētu te dzīvot pašreiz. Tajā
laikā, kad dzīvojām Latvijā, viņiem
bija daudz draugu.
Pēc cik ilga laika jūs toreiz
devāties atpakaļ uz Ameriku?
Jānis. Pēc gada.
Liene. Mēs sapratām, ka mums
te grūti dzīvot. Es gan vēlējos palikt. Jānis negribēja palikt. Bērni
arī negribēja palikt. Viņi mani pierunāja, ka jāatgriežas Amerikā. Es
pakļāvos viņiem, jo mēs bijām norunājuši – ja mums neies tā, kā
gribētos, tad brauksim atpakaļ.
Vai Amerikas latviešu sabiedrība cienīja jūs par uzdrošināšanos mēģināt?
Jānis. Es domāju, ka jā. Mēs izjutām ļoti lielu atbalstu par to, ka
esam mēģinājuši. Un pēc atgriešanās tikām ļoti mīļi sagaidīti.
Vai jūs tajā laikā apmierinājāt
savas vēlmes kaut ko dot Latvijai?
Jānis. Mēs devām un dibinājām
lietas, kas joprojām darbojas. Mēs
izveidojām kontaktus, kas mums
palīdzēja šos projektus uzturēt.
Pēc tam mēs abi katru gadu divas
trīs reizes braucām uz Latviju un
strādājām šeit. Tas jau bija vieglāk,
jo tad mēs varējām strādāt Rietumos un pelnīt naudu, lai atbalstītu mūsu projektus, ko vēlējāmies realizēt šeit.
Liene. Kontakti, ko tajā gadā
izveidojām, bija ļoti nozīmīgi.
Kaut arī es tagad saku, ka universitāte mani nepieņēma tik labi,
cik cerēju, tas tomēr nav tā, ka nepieņēma. Universitātē tomēr izkārtoja pirmo kursu veterinārmedicīnā sakarā ar mazo dzīvnieku, mājdzīvnieku ārstēšanu.

Jānis un Liene Jāņu vakarā šovasar Latgalē

sionāli izaugt Amerikā, un tur
bija vairāk iespēju attīstīt manus
projektus. Man zināšanu līmenis
kāpa Amerikā, un Latvijā es vairāk
izjutu, ka es savas zināšanas nododu citiem.
Cik svarīga jums bija latvietības uzturēšana Amerikā ?
Liene. Dzīvojot Amerikā trimdā, mēs bijām pieraduši un izjutām atbildību, pienākumu, ka
mums visiem latviešiem jāturas
kopā un savstarpēji jāpalīdz.
Mums latvietība nav tikai, lai dotu, mēs esam arī tik daudz saņēmuši, mēs esam tik ļoti pilnveidojušies, pateicoties latvietībai,

Kopīgā nodarbošanās - iepazīt Latviju

Un vēl šodien cilvēki man nāk
klāt un saka paldies par to, ko es
viņiem tajā laikā emu devusi un
mācījusi.
Ir dzirdēts, ka Amerikas latvieši tajā laikā repatriējās tāpēc,
ka viņu izaugsme Amerikā nebūtu tik strauja vai tik veiksmīga
un ka izaugsmes iespējas Latvijā
ir lielākas.
Liene.Tā kā zivtiņai mazā dīķī
un lielā dīķī? Tas neattiecās uz
mums, jo mēs jau bijām savas dzīves izveidojuši, savas karjeras attīstījuši un panākuši labu līmeni
savās profesijās.
Jānis. Es varēju vairāk profe-

mūsu pagātnei, vecākiem un kultūrai, mūsu draugiem. Es nejūtu,
ka amerikāņiem būtu bijusi tik
interesanta dzīve kā man. Tas sāpīgākais ir tas, ka mūsu latviešu
draugi pamazām amerikanizējas. Tagad, kad pārcēlāmies, pametām savus darbus, Jānis pārtrauca savu uzņēmumu, bet es atstāju savu darbavietu, kas bija ļoti
labi situēta. Te mēs dabiski nepelnām un nevaram iztikt tā, kā mēs
dzīvojām Amerikā, bet mēs ļoti
labi varam dzīvot ar Amerikā nopelnīto naudu un pensiju, kas vēl
tikai būs. Mēs jau agrāk bijām nopirkuši dzīvokli Rīgā, to lēnām

remontējām, un mums ir jauka
vieta, kur dzīvot. Pa šiem gadiem
esam veidojuši draudzības, te
mums ir radi, ar kuriem mums ir
labas attiecības, un tas viss palīdz.
Jūs uz Latviju pārcēlāties divas reizes, vai tas nozīmēja sākt
dzīvi no nulles?
Liene. Mums bija vieglāk atbraukt, jo pa šiem gadiem bijām
ielikuši pamatus. Tad, kad pagājušajā gada novembrī viena pati
atbraucu, man gāja grūti, jo es cerēju, ka daži draugi būs priecīgi,
ka esmu atgriezusies pavisam, bet
es nesaņēmu to atbalstu, ko gaidīju. Interesanti, ka vairāki cilvēki
man pat jautāja, kāpēc esmu te
atbraukusi. Man šķiet, ka paši latvieši nenovērtē to skaistumu, kas
ir Latvijā, nenovērtē savu kultūru.
Viņi nezina, ko tas nozīmē – būt
ārzemēs bez visa tā, kas viņiem ir te.
Jūs tagad baudāt dzīvi šeit un
veldzējaties, sajūtot savas latviskās saknes?
Liene. Jānis Latvijā ir laimīgs
daudzu iemeslu dēļ. Viņam ir ritenis, un te ir daudz jaunu riteņbraukšanas taku, turklāt viņam ir
lielāka brīvība, nav tik daudz
smagu klientu kā Amerikā. Man
bija rūgts pārsteigums, jo es ļoti
asi izjūtu krieviskumu. Bieži staigāju pa Rīgu un klausos, vai dzirdēšu latviešu valodu. Man ir šķitis, ka neesmu Latvijā, bet gan
krievu zemē.
Jānis. Es to neizjūtu tik negatīvi
kā Liene. Es saprotu, ka Latvijā
vienmēr bijis daudz krievu. Esmu
sācis mācīties krievu valodu, jo
varēšu saprast, kas notiek ap mani.
Man ir interese par to un es to
pieņemu. Es domāju, ka tiksim
galā ar to situāciju, vienkārši pieņemsim to un mēģināsim kaut
ko pozitīvu no tā veidot. Es negribu saiet ragos ar cilvēkiem un
strīdēties.
Liene. Es saprotu, ka tas nāk no
padomju laikiem un okupācijas,
bet sāpīgākais, ka man ir izjūta,
ka latvieši iet mazumā un viņu
ietekme kļūst arvien mazāka, jo
latvieši ir kautrīgāki, klusāki,
pakļāvīgāki un grib vairāk izpatikt. Krievu cilvēki ir daudz emo-

cionālāki, sirsnīgāki, skaļāki. Manā darbavietā esam daudz pārrunājuši – kāpēc latvieši sabiedrībā,
kur ir latviešu un krievu pārstāvji,
vienmēr pāriet uz krievu valodu,
nevis turpina sarunāties savā valodā.
Jānis. Nu jā, Amerikā mums
traucēja tas, ka daudzi mūsu latviešu draugi amerikanizējās un
runāja angļu valodā.
Liene. Amerikā man nekad netraucēja, ja uz ielas dzirdēju spāņu vai ķīniešu valodu, tur nebija
jautājums, ka Amerika varētu izzust. Es izjūtu tagad, ka Latvija
varētu pazust, un man ir ļoti žēl,
ka mana tauta, mana valoda, mana valsts varētu iznīkt, jo arvien
samazinās latviešu cilvēku skaits.
Nav emocionāli viegli dzīvot
ar šādām bažām visu laiku, vai
tās jūs pavada ikdienā?
Liene. Jā, ikdienā mani tas nomāc. Nupat notika mūsu mājas
apsaimniekošanas sapulce un pārrunas galvenokārt risinājās krieviski, es nevarēju tām sekot līdzi.
Es iebildu, ka visiem jārunā latviski, man atbildēja, ka arī krievu
cilvēkiem jāsaprot, un es izjutu, ka
tie latvieši, kas tur bija, pakļāvās
krievu ietekmei. Bet tad rodas
konflikti. Augstskolā es izjūtu, ka
vislabākie mums ir krievu studenti, jo viņi ir daudz labāk motivēti, uzņēmīgāki, par ko man ir
liels prieks. Viņi labi saprot latviski un runā, un es negribētu kaut
kādā veidā noliegt to, ka krievi ir
labi cilvēki. Es vienkārši negribu,
lailatviešu tauta un valoda iznīkst.
Pēc visa tā, ko esat emocionāli
piedzīvojuši, vai gribētu pārcelties vēlreiz?
Jānis. Es domāju, ka šī ir tā vieta,
kur mēs dzīvosim un paliksim. Es
domāju, ka mēs apceļosim Eiropas zemes, bet nedomāju, ka pārvāksimies atpakaļ uz Ameriku.
Liene. Es jūtu, ka Latvija ir mana
zeme, un es gribu te būt, te ir mana dzimtene, mani senči. Vienīgais
iemesls, kāpēc es brauktu prom, ja
te ienāktu kāda okupācijas vara.
Sagatavoja publicēšanai
Agate Vucina

