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Pasaules latviešu mākslas sa -
vienības padome ar prieku vēlas 
informēt, ka mūsu pirmās ga -
lerijas remonts Cēsīs, Lielajā 
Skolas ielā 6, ir sācies. Nodi bi-
nājums „Pasaules latviešu māks-
las centrs” (PLMC) parakstījis 
līgumu ar Cēsu novada domi     
un pilsētas Kultūras un tūrisma 
biroju. Pateicoties vairākiem no -
zīmīgiem ziedojumiem, kā arī 
daudzām mazākām dāvanām, 
esam savākuši lielāko daļu lī -
dzekļu topošās „Ripas ģimenes 
galerijas” telpas remontam, kas 
izmaksās vairāk nekā 70 000 
USD. Projekta vadītājs Ēriks Līs-
manis sadarbojas ar Cēsu archi-

Pārbūves darbi rit pilnā sparā
Lelde Kalmīte par Pasaules latviešu mākslas centra izveidi Cēsīs

tektu Valdi Ligeru, mūsu Latvi -
jas pārstāvja Daiņa Mjartāna 
pārraudzībā, lai pārveidotu     
Cē su arodskolas zāli par skais -    
tu galeriju, kuŗā varēsim izstādīt 
trimdas latviešu augošo mākslas 
kolekciju. Paredzētais atklāšanas 
datums ir šī gada jūlijs, laikā,   
kad vairāki citi nozīmīgi kultū -
ras pasākumi notiks gan Cēsīs, 
gan 2014. gada Eiropas Savienī-
bas kultūras galvaspilsētā Rīgā. 
PLMC izveidots ar mērķi attīstīt, 
vadīt un uzturēt Cēsu pilsētā Pa -
saules latviešu mākslas centru ar 
divām izstāžu zālēm, veidot un 
pārzināt ārzemju latviešu māks-
las darbu kolekciju, kā arī orga-

nizēt un veicināt padziļinātus 
pētījumus par ārzemju un trim-
das latviešu mākslas dzīves no -
risēm. Paplašināt sabiedrības 
izglītības un informācijas iespē-
jas par ārzemju latviešu kultūras 
un sabiedrisko dzīvi.

Lai atzīmētu šo ilgi gaidīto 
brīdi, plānojam īpašu atklāša - 
nas izstādi, kuŗā tiks izstādīti 
pēdējo divu gadu laikā nodibi-
nājuma PLMC kolekcijai zie -
dotie darbi. Izstādē būs ietverti 
Kanādas latviešu mākslinieces 
Ilgas Leimanes interneta portre-
ti, Anglijā pazīstamā latviešu 
mākslinieka Laimoņa Mieriņa 
gleznas, vairākas ASV māksli-

nieces Gerdas Rozes gleznas, 
izcilā latviešu scenografa Ēvalda 
Dajevska darbu komplekts un 
daudzi citi Trimdas latviešu 
mākslinieku darbi. Īpaši intere-
santi būs pirmo reizi Latvijā iz  -
stādīt Amerikas latviešu tēlnie -
ka Jāņa Mintika darbus. Jānis 
Mintiks ir vislabāk pazīstams ar 
savu godalgoto piemiņas pie -  
mi nekli Kurzemes kolonistiem 
Tobago salā. Līdz šim mums nav 
bijusi iespēja parādīt kādu no 
viņa darbiem Latvijā. Visi minē-
tie darbi ir ASV, Kanādas, Aust-
rālijas un Anglijas latviešu dā -
vinājumi PLMC. Tie kļūs par 
da   ļu no mūsu pastāvīgās pub -

liski pieejamās kolekcijas Cēsīs. 
Laika posmā no 2010. gada no 
ASV, Kanādas, Austrālijas un 
Anglijas nogādāti un Cēsīs depo-
nēti jau vairāk kā 300 mākslas 
darbi. PLMC kolekciju veido 
dažādu paaudžu latviešu māks-
linieku darbi, kas tapuši pēc 
1945. gada Vācijā bēgļu nomet-
ņu laikā, tāpat vēlāk māksli nie-
kiem apmetoties jaunajās mītnes 
zemēs. Lielu kolekcijas daļu 
veido pēc Otrā pasaules kara 
dzimušās paaudzes māksli nieku 
darbi. 

(Turpinājums 7. lpp.)

Pavasaris ir beidzot klāt.  Garie 
ziemas vakari ir pagātnē un va -
ram ar cerībām raudzīties nā  -
kotnē! Šis noskaņojums man at -
gādina atmosfēru latviešu sarī-
kojumos un piemiņas brīžos,  
kur gandrīz vienmēr ir atskats 
un skats ar cerību uz nākotni.  
Pašreizējie pasaules notikumi at -
 gādina mums, ka viss var mai -
nīties vienā mirklī un ne vien-
mēr uz labo pusi.  Krima ir tagad 
daļa no Krievijas, un, kā visi jau 
zina, šī nav tikai robežas maiņa, 
bet satur milzīgas sekas attiecībā 
uz Ukrainu, kā arī pārējo reģio-
nu, ieskaitot mūsu Latviju.  ALJA  
seko ziņām un izplata informā-
ciju saviem biedriem, ieskaitot 
informāciju par protesta akci -
jām kur jaunieši var piedalīties 
kopā ar ukraiņiem, paust savu 
nostāju pret militāro agresiju  un 
uzsvērt atbalstu Ukrainas suve-
re nitātei. ALJA mudina ASV lat-
viešu jauniešus,  kuriem ir tiesī-
bas balsot, pieteikties Latvijas  
vēst niecībā, lai varētu balsot Ei -
ropas Parlamenta vēlēšanās, kas 
notiks maijā.   

Amerikas latviešu jaunatnes 
apvienības (ALJA) otrā valdes sē -
  dē notika Čikāgā 5. aprīlī. Vi -
siem bija kaut kas ko teikt. Pro-
tams, situācija Ukrainā bija vie -
na no tēmām, un tā nav viegla 
tēma, taču  krīzes mēdz apvienot 
cilvēkus. Vienaldzībai nav vie -
tas, cilvēki kļūst aktīvāki un iz -

ALJA sveiciens 
Lieldienās
rādās, ka krīze var būt motivē-
jošais faktors. To var redzēt arī 
mūsu organizācijas pirmsāku-
mos, kad ALJA tika dibināta ar 
domu dot savu artavu latvietī  -
bas saglabāšanai un Latvijas brī-
vības atgūšanai.

Sēdes laikā mēs pārrunājām 
jaunas iniciatīvas, kā arī mūsu 
pasākumu organizēšanu 2014. 
gadā. ALJA gaida visus pasāku-
mā Garezerā 23. maija vakarā 
pirms sporta spēļu sākuma.  ALJA 
delegāti piedalīsies ALA kon - 
g resā Filadelfijā ar mērķi veidot   
cie  šāku sadarbību. Esam uzsā-
kuši diskusiju par jaunas prog-
rammas izveidošanu, kas būtu 
līdzīga ALAs „Sveika Latvija!” 
programai, bet domāta tieši ALJA 
bied ru vecumam – no 16 līdz 35 
ga    diem. ALJAi pašlaik nav lī  -
dzekļu īstenot šādu programu 
pavisam bez maksas, bet mums 
ir entu ziasms un vēlme bīdīt 
ideju tālāk. „Sveika Latvija!” ir 
tieši domāta jauniešiem no 13 
līdz 15 gadiem, bet ALJA valde 
uzskata ka ir liela vērtība piedā-
vāt līdzīgu programu mērķau-
ditorijai, kas ir ALJA biedri. 
Programa ietvertu kultūru, poli-
tiku un vēstures apgūšanu, kā      
arī tikšanos ar Latvijas jaunie-
šiem, tostarp uzņēmējiem, māk-
sliniekiem, skolotājiem, pa   vā-
riem, utt. Mums bija prieks re  -
dzēt, ka pirmās atsauksmes  par 
ideju  ALJAs Facebook lapā ir 

INDRA
PURMALE

bijušas pozitīvas. Šī program -    
ma dotu iespēju jauniešiem ap -
ceļot un iepazīt savu senču dzim-
teni, kā arī stiprināt piederību 
Latvi jai un, ma  nuprāt, vissva-
rīgākais ir veidot pamatus sa -
darbībai starp Lat vijas jaunie-

šiem un Amerikas latviešu ko -
pienu. 

ALJA novēl visiem Priecīgas 
Lieldienas!  Es ceru, ka daudziem 
no Jums ir iespēja apmeklēt vie-
tējo baznīcu ar ģimeni un drau-
giem šajās dienās, nokrāsot vis-

maz vienu olu, šūpoties līdz de -
bess malai un Lieldienas rītā no  -
mazgāt muti tekošā ūdenī, lai ir 
spēks visu gadu agri celties! Lai 
visiem noskalojas pelēkais, kas 
uzkrājies šī gada garajā un tum-
šajā ziemā.
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V I E D OK L I S

For years Latvian television 
and newspapers have been 
reporting on the mass exodus of 
young people from Latvia.   Some 
have gone abroad to study, but 
most have gone looking for work 
to support their families or to 
pay off debts.  A number of 
people have been lucky and are 
doing well.  Others take any 
menial job they can find, trying 
to scrape by as best as they can.  
All of them want to improve 
their lives.

But in recent years young peo-
ple have been leaving Latvia for 
another reason: they don’t know 
the Russian language.  What 
happened was that during the 
1990s a number of schools in 
Latvia stopped teaching Russian.  
After all, Latvia was once again 

independent and the Satversme 
(Constitution) clearly states that 
Latvian is the official language of 
the country.  Children born in 
independent Latvia would not 
be forced to learn this imposed 
language.  Latvia was free of the 
Soviet Union and heading west 
to join Europe and the modern 
world.  Western languages were 
going to be the new ‘lingua franca’. 

But something has happened 
along the way to modern Europe, 
particularly in Riga.  The Russian 
language has rebounded.  In 
some places it has recovered so 
much that now it is the domi-
nant language, regardless of what 
the constitution states.  

If you do not speak Russian 
and want to work in Riga, you 
may have a very difficult time 

finding a job, part time or full 
time.  I have spoken with a num-
ber of store managers that hire 
students or recent university 
graduates.  They all told me the 
same thing: “Knowing English is 
very important, but knowing 
Russian is mandatory.  Russians 
do not want to speak Latvian and 
our employers require us to 
speak Russian to them.”  

You may know English, Ger-
man, French or other EU lan-
guages, but they don’t count.  If 
you do not know Russian, chanc-
es are you will not be hired.  

One would think that the go -
vernment would do something        
to ban this discrimination 
against the Latvian language.  
You would, of course, be wrong.  
Despite appeals from the PBLA 

(Pasaules Brīvo Latviešu Apvie -
nība – The World Federation of 
Free Latvians) and others to put 
a stop to this discrimination, the 
government has done little to 
resolve the issue.  This is a major 
problem, but it is not the only 
serious violation of the Latvian 
language law.

A few years back Latvia’s par-
liament passed legislation requir-
ing 60% of instruction in schools 
to be in Latvian.  This was done 
to help transition education from 
Russian to Latvian.  But some-
thing has gone awry.  Many 
schools, especially in Riga, sim-
ply ignore the law.  Schools con-
tinue to employ teachers who 
have a poor command of the 
Latvian language.  High school 
students have told me that it is 

not uncommon for a teacher to 
tell the class on the first day of 
school in September, “We will be 
learning biology this semester.  I 
am not comfortable teaching 
biology in Latvian, so I will teach 
it in Russian.  Does anyone have 
a problem with that?”  

In one swell swoop the law of 
the land is trashed.  It is a stark 
civics lesson that teaches stu-
dents that it’s OK to disregard 
your country’s laws.  Don’t like a 
law?  No problem.  Cheat and lie.  
School children are forced to 
learn Russian and people won-
der how is it that many young 
people do not speak Latvian.  If a 
school inspector shows up to see 
if everything is in order, don’t 
worry.  

Esmu 23 gadus veca. Dzimusi 
Latgalē. Man ir bakalaura grāds 
uzņēmējdarbības vadībā. Esmu 
apguvusi angļu, spāņu un fran-
ču valodu. Krievu valodu vidus-
skolā neesmu mācījusies. Vēlos 
atrast labāk atalgotu darbu.

Diskusijas par krievu valodu 
Lat vijā, šķiet, te pierimst, te atkal 
paceļas aktuālo problēmu vir -
sotnē, kaut gan ikdiena Rīgā jo  -
projām parāda, ka krievu valo -
da ir priekšnosacījums darba 
mek lē tāju konkurencei un izdzī-
votspējai prasīgajā darba tirgū. 
Arī man šī problēma ir kļuvusi 
īpaši aktuāla un jūtos tā, it kā 
atrastos uz robežas starp savu 
na    cionāli noskaņoto latviešu va -
lodas uzskatu saglabāšanu vai 
tomēr piekāpību par labu krievu 
valodas apgūšanai, lai varētu no -
pelnīt maizītei un arī profe sio-
nāli attīstīties. Šoreiz izklāstīšu 
sa    vu viedokli par krievu valodas 
lietojumu, jo darba vidē tā man 
ir kļuvusi tik dramatiska pro -
blēma, ka rodas dusmas par šo 
nu jau atklāto latviešu valodas 
diskrimināciju. 

Strādājot Rīgas pašvaldības ie -
stādē, ar krievu valodu nākas 
sa   skarties ik dienu. Ļoti daudzi 
klienti, gan bērni, gan pieaugu -
šie, uzrunā mani krievu valodā, 
tomēr es vienmēr atbildu lat vis-
ki. Ir situācijas, kad klienti sa  -
prot manis teikto un pat atbild 
skaidrā latviešu valodā, un saru-
nu varam turpināt, taču ir situā-
cijas, kad klients saprot manu 
teikto, bet nepielāgojas un laipni 
savu sakāmo turpina krievu va  -
lodā, pieņemot, ka es sapratīšu. 
Tieši tādās situācijās izskatās, ka 
es esmu vienīgā, kura jūtas neērti 
par šādu komunikācijas formu. 
Bet kāpēc latvietim Latvijā būtu 
jājūtas neērti, atbildot latviski       
uz Latvijas krievu (!) uzdotajiem 
jau  tājumiem krievu valodā? Vai 
viņi paši nejūtas neērti šādā si -
tuācijā, neatbildot latviski? Un 
vai man jāuzņemas atbildība, 

Kāpēc man jāmācās krievu valoda?
jājūtas vainīgai par to, ka viņi 
nesaprot manu teikto? 

Pašvaldības iestādē es varu ne  -
uzkrītoši piekopt šādu komuni-
kācijas stilu un censties pārau-
dzināt krievvalodīgos Latvijas 
pilsoņus, kuri pie manis vēršas  
ar jautājumiem krievu valodā. 
Taču šādu rīcību par nepieļauja-
mu novērtētu gandrīz katrs uz  -
ņēmums, kuram svarīga ir peļ-
ņas gūšana, lietojot  individuālu 
pie eju ikvienam klientam (kas 
visbiežāk izpaužas tieši ar sazi -
ņas valodas piedāvājumu). Lat -
vijas tirgus ir mazs, cīņa notiek 
par katru klientu – gan latviski, 
gan krieviski runājošo – uzņē-
mumi nevēlas zaudēt konkuren-
ces cīņā, tieši otrādi, – arvien vai -
rāk uzņēmumu savās mārketin -
ga aktivitātēs un saziņai ar klien-
tiem, kā jau minēju, piedāvā 
izvēlēties saziņas valodu (latvie-
šu vai krievu) informācijas sa  -
ņemšanai. Vai ar šādu piedāvā-
jumu netiek pārkāpts LR Valsts 
valodas likuma 2. panta 1. punkts, 
kur „Likums nosaka valsts valo-
das lietošanu un aizsardzību 
valsts un pašvaldību iestādēs, 
tiesās un tiesu sistēmai piederī-
gās iestādēs, kā arī citās iestādēs, 
organizācijās un uzņēmumos 
(uzņēmējsabiedrībās), izglītības 
sfērā un citās sfērās” ? Kā tad ir ar 
valsts valodas aizsardzību no uz  -
ņēmumu puses, jo likums vie nī  gi 
neattiecas uz valsts valo das lie-
tošanu Latvijas iedzīvotāju ne   o fi-
ciālajā saziņā (2. panta 3. pun kts)? 

Darba sludinājumos krievu 
valodas zināšanas jau izskatās      
kā pamatprasība potenciālajam 
darbiniekam dažādās nozarēs, 
ne tikai ar tūrismu saistītās. Slu-
dinājumi internetā nekautrīgi 
tiek ievietoti arī krievu valodā. 
Rodas sajūta, ka, par spīti dalībai 
Eiropas Savienībā un tieksmei  
uz rietumiem, uzņēmumi izvē -
las stabilizēt savu darbību nevis 
vācu, franču, bet krieviski ru  -
nājošo klientu lokam, jo tādi ir 

ne tikai no tuvākajām kaimiņ-
zemēm, bet pašu valstī sasto-
pami. Uzaicinājumu uz darba 
in  terviju nekustamo īpašumu 
aģen tūrā pēc sava CV nosūtīša-
nas saņēmu jau nākamajā die -
nā, un, pēc intervētāja teiktā, tas 
bijis manu norādīto valodas 
prasmju dēļ – latviešu, angļu va -
loda un labas spāņu, franču va -
lodas zināšanas, kā pēdējo biju 
minējusi, ka apgūstu arī krievu 
valodu, jo valodas sapratne man 
tomēr ir. Diemžēl ar neērtu sa -
jūtu nācās iet mājās, jo aģentūras 
klientu lokā 80% esot Krievijas 
krievi, kam ar latviešu valodu un 
pārējām valodām neesot nekāda 
sakara. Uzņēmums neizvēlējās 
iespēju paplašināt savu klientu 
loku Eiropas virzienā ar manām 
svešvalodu prasmēm, bet deva 
priekšroku kārtējam darbinie-
kam ar krievu valodas zināša-
nām. 

Darba devējiem vajadzētu pār-
domāt, vai patiešām pilnīgi vi -
sam personālam ir jāpieprasa 
krievu valodas zināšanas un cik 
lielā mērā tās ir nepieciešamas 
ikdienas darbā. Ja padomju lai-
kos valdība veicināja rusifikā ci-
ju, tad tagad šādu iekšējās vides 

rusifikāciju pamazām, soli pa 
solim un nemanāmi veicina uz -
ņēmumu pielaizīšanās klientiem, 
pārsvarā jau pašmāju krievva-
lodīgajiem, kuriem būtu jāsaprot 
latviešu valoda. 

2011. gada tautas skaitīšanas 
rezultātos minēts, ka Rīgas re -
ģio nā krievu valodu mājās lieto 
55,8% iedzīvotāju. Būtu bijis liet-
derīgi arī pajautāt, cik no šiem 
55,8% iedzīvotāju ir iznesuši 
krie vu valodu ārpus mājas un 
izmantojuši to komunikācijā ar 
valsts, pašvaldības iestādēm,        
pa  kalpojumu sniedzējiem utt., 
turk lāt rezultāts nebūtu brīnums 
līdzās tam, no kurienes rodas 
ide ja par krievu valodas ievieša-
nu par otru valsts valodu. Jau-
najai paaudzei, kas mācās krievu 
skolās un apgūst latviešu valodu, 
mājas vide un vecāki ir piemērs 
attieksmei pret Latviju, un tie 
vecāki, kuri valsts valodu neuz-
skata par nepieciešamību sev, to 
nespēs iemācīt arī saviem bēr-
niem, kuri ir Latvijas nākotne un 
paaudze, kura te dzīvos, strādās 
un cerams, joprojām lietos lat-
viešu valodu. Ja pirms divdesmit 
gadiem, atgūstot Latvijas neat-
karību, valdības vadītāji būtu bi  -

juši kripatiņu nacionālāk noska-
ņoti un skolās mācības noteikuši 
tikai latviešu valodā, iespējams, 
šodien jautājums par krievu va -
lodas statusu Latvijā nebūtu ak  -
tuāls. Vai varam atļauties vēlreiz 
atlikt priekšlikuma īstenošanu 
par mācībām skolās latviešu va -
lodā? 

Mūžam laipnie latvieši pielā-
go  jas sarunu biedram krievu 
valodā, ko īpaši  var novērot pa -
domju paaudzes vidū, piemē-
ram, septiņdesmi tajos gados 
dzimušajiem, kuriem krievu va -
lodas zi  nāšanas ir labākas nekā 
deviņ desmitajos gados augu  ša-
jiem, kad populārāka sāka kļūt 
angļu valodas apgūšana. Nozī - 
me ir arī tam, kā mēs parādāmies 
ārpus valsts robežām. Aizbraucot 
Lat vijas tūrisma aģentūras orga-
ni zētā ceļojumā uz Grieķiju, ie -
rodoties galamērķī, tur automā -
tiski tiek pieņemts, ka esi krievs 
un iedod skaisti noformētu buk  -
letu un nepieciešamo informā-
ciju krievu valodā. Izskanējis ne 
viens vien ieteikums biznesa vi -
dē – mācies krievu valodu, jo 
krieviem ir nauda. Visi šie pie-
mēri no iekšējās vides Latvijā 
kliedz pēc nepieciešamām pār-
maiņām latviešu valodas aiz-
sardzībai, pat latvieša statusa   
aiz sardzībai (lai nesanāk tā, kā 
man gadās ceļojumos, – no krie-
viem Latvijā bēgu, par krievu 
mani pataisa citur). 

Secinājums ir tāds, ka bez krie-
vu valodas zināšanām konkrēti 
Rīgā darba tirgū ir grūti iekļau-
ties, it īpaši vēl tiem, kas ir na  -
cionāli noskaņoti par latviešu 
valodas saglabāšanu, taču iztika 
ir jāpelna. Arī man tomēr nācās 
atmest spītu un nopirku paš-
mācības grāmatu krievu valo -
das apgūšanai, apsveru domu 
pie  teikties krievu valodas kur - 
sos, jo kā teicienā, ar mīlestību 
pret Latviju un latviešu valodu 
sevi un bērnus nepabarosi.

AGATE
VUCINA

JĀNIS
KRAMĒNS

To Young Latvians Living Abroad: 
Your Ancestral Land Needs You, Sort of

(Turpinājums 3. lpp.)
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ALJAs L A PA

Iemesls salidojumam nav vie -
nīgi, lai satiktu draugus, bet arī 
lai atgādinātu Eiropā dzivojo-
šiem latviešiem, ka Garezers drīz 
atzīmēs divas nozīmīgas jubile -  
jas. Šovasar GVV svinēs savu      
50. mā   cību vasaru ar dažādiem 
sarīkojumiem no 25. jūlija līdz 
27. jūlijam. Itin visi Garezera 
draugi lūgti piedalīties. Pare -

GAREZERIEŠI TIKSIES RĪGĀ

ALJA pasākumi 
Čikāgā un Portlandē

dzēta pasākumu virkne visām 
paaudzēm: sporta spēles, filmu 
pirmizrādes, mākslas  izstāde, 
koncerts, pikniki, ballītes, diev-
kalpojums, pat uguņošana. 

Pirms GVV un Gaŗezers svin 
savas jubilejas, visi Latvijas un 
Eiropas garezerieši lūgti uz 
tikšanos Rīgā 23. maijā!

DB

ALJA Sirsniņu balle notika 15. februarī Portlandē, Oregonā. Kaut 
gan Portlande nav pazīstama kā liels latviešu centrs, ALJA vēlējās 
izpētīt  pilsētu, kur latvieši pulcējās. Portlandes latviešu nams bija 
neliels, bet tiešām pievilcīgs un omulīgs. Pēc pirmās 2014. g. ALJA 
valdes sēdes mūsu pasākumu un kultūras nozares vadītājas Ma -
risa Gudrā un Lāra Amoliņa izpušķoja namu kā dārdošajos div -
desmitajos gados un ALJA valde ballējās ar biedriem no Rietum-
krasta un vietējiem  Portlandes latviešiem. Īpaši daudz atbrauca 
no Sietlas, viņu vidū arī nākošā gada Sietlas kongresa rīcības 
komitejas locekļi. Tas liecina, ka ir laiks vairāk pasākumus  ALJAi 
organizēt tajos latviešu centros, kuri nav tik pazīstami mums 
visiem! 

ALJA valdes sēdēs dalībnieki Čikāgā 2014. gada aprīlī

Visi Garezera vasaras vidus-
skolas (GVV) absolventi, bi  -
jušie audzēkņi, Garezera dar-
binieki un draugi laipni lūgti 
uz tikša nos Rīgā. Salidojums 
notiks piekt dien, 23. maijā, 
sākot no pulksten 20:00, Folk-
klubā Ala Pagrabs Peldu ielā 
19, Vecrīgā. Īpašie viesi būs 
an  samblis The RePats, kurā 
spēlē un dzied divi GVV ab -
solventi: Kārlis Briedis un 
Imanta Nīgale. Kārlis audzis 
Toronto, GVV absolvējis 
1984. gadā, viņš Latvijā dzīvo 
jau as  to to gadu. Imanta augu-
si ASV Aust rumukrastā, GVV 
absol vē  jusi 2005. gadā, Rīgā 
dzīvo no 2011. gada. Grupai 
piespē lē vai  rāki talantīgi mu -
zikanti, tostarp arī Arnolds 
Kārklis. The RePats šogad svin 
savu ce  turto jubileju, ansamblis 
ar jautro muziku ie   prie cinās 
visus klātesošos.

Ja vēlaties piedalīties salido ju-
mā, sekojiet informācijai Face-
book. Ja vēlaties pa e-pastu pa  -
ziņot par piedalīšanos, lūdzu 
rakstiet Vandai Daukstai (GVV 
82): vdauksta@gmail.com.

Something will be worked out.  
Problem solved.  What com-
pounds this illicit act is that 
young people are taught to 
respect educators, to hold them 
in high regard.  But if your teach-
er or school doesn’t have to obey 
the law, why shouldn’t you be 
able to bend the rules? 

And what about the Russian 
language school books?  Where 
do they come from?  Why big 
brother to the East is glad to pro-
vide educational materials for 
free to their poor little brother. 
Not just school books about 
geometry, Russian literature or 
the Russian language.  Some 
schools have no qualms accept-
ing materials about history, cur-
rent events and economics, not 
matter how they distort events or 
facts.

For years the Latvian govern-

ment has been stating how 
important young people are to 
the future of the country.  Daniels 
Pavluts, the former Minister of 
Economics, undertook to devel-
op policies to help economic 
emigrants return to Latvia.  But 
words have a habit of not turning 
into actions.  According to gov-
ernment statistics, in 2010 citi-
zenship papers were submitted 
for more than 2,000 babies born 
abroad.  Over the past ten years, 
the number of foreign born 
Latvians is in the thousands.  Has 
the government developed edu-
cational programs to integrate 
those foreign born children into 
schools and society?  What do 
you think?  And of course these 
youngsters will have to contend 
with another serious issue.  They 
don’t speak or understand 
Russian.  Sharing their linguistic 
fate are the children born to the 
post World War II emigrants in 

Europe, Australia and the 
Americas.  In addition to Latvian 
they may know a number of 
European Union languages, such 
as German, Spanish, French, 
Swedish, English, but if Russian 
isn’t in their repertoire, finding a 
job may be difficult.  There may 
be more tourists coming to Latvia 
from the West than Russia, but 
that doesn’t matter.  Priority con-
sideration will be given to the 
Russian language regardless.  

What is the Latvian govern-
ment doing to rectify the prob-
lem, to secure the Latvian lan-
guage’s status in the country?  
Not a whole lot.  We may soon 
encounter a strange situation in 
Latvia:  Latvians and Russians 
using English to communicate 
with one another because they 
don’t have a common language.  
Impossible?  Not if the govern-
ment continues its tried and true 
practice of doing nothing.

(Turpināts no 2. lpp.)

LATVIJĀ
Rucavā, no 13. līdz 20. jūlijam, saietu vadīs Inese Krūmiņa ar 
ģimeni, Inese.Krumina@3x3.LV

Smiltenē, no 20. līdz 27.jūlijam saietu vadīs Inese un Ainārs 
Grīnvaldi, Smiltene@3x3.LV

ANGLIJĀ
no 27. jūlija līdz 3. augustam, nometni vadīs Ināra Harrison, 
Monika Hall, Maija Lenik Ingrīda Dzeriņa, Jo Grīnberga, Dace 
Fisher un Rita Harrison, ritharrison@hotmail.com

ĪRIJĀ
no 10. līdz 17. augustam saietu vadīs Ingūna un Imants 
Mieži, inguna.mieze@gmail.com vai info@3x3.ie 

ASV
Garezerā no 10. līdz 17. augustam, nometni vadīs Maija 
Zaeska, Daiga Rūtiņa un Larisa Kaļiņa, zaeska@frontiernet.net

Katskiļos, no 17. līdz 24. augustam, nometni vadīs Helēna 
Vīksniņa, heleeene@gmail.com

GATAVOSIMIES 
3x3 NOMETNĒM
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AKTUĀL Ā INTERVIJA

Vai jūsuprāt tā ir priekšro - 
cība – būt gados jaunam minist-
ram?

Tā ir gan priekšrocība, gan       
arī sabiedrības šaubas, vai gados 
jauns ministrs var pienācīgi un 
kompetenti pildīt uzticētos pie  -
nā  kumus. Mācījos pamatskolā 
un vidusskolā, tālāk Policijas 
akadēmijas policijas koledžā, bet 
jau kopš četrpadsmit gadu ve - 
cu  ma esmu sācis strādāt. Vasarā 
braucu pie saimniekiem uz Vā   -
ciju. Pēc Policijas akadēmijas po  -
licijas koledžas uzreiz nonācu 
aktīvajā darbā, strādāju par iz  -
meklētāju, strādāju arī Ieslo dzī-
jumu vietu pārvaldes profesio nā-
lajā apsardzē, bet paralēli re   ģist-
rēju savu pirmo uzņēmumu, tas 
bija 23 gadu vecumā. Sāku no  -
darboties ar kokapstrādi un arī  
ar floristikas produktu ražoša nu. 
Ar kokapstrādi es nodarbojos 
pie cus gadus, bet ar floristiku no -
darbojos joprojām.

Kā radās interese iesaistīties 
politikā? 

Mani darbinieki ieteica, lai ie  -
saistos politikā. Sāku balotēties 
vēlēšanās, pirmās vēlēšanas, pro-
tams, bija nesekmīgas, jo es vēl 
biju jauns un mani nepazina, bet 
jau nākamajās pašvaldību vēlē   -
ša nās 2009. gadā mani ievēlēja 
Val mieras domē. Tad es biju kļu  -
vis at   pazīstamāks, jo kā uzņēmējs 
pa   pildus pildīju arī dažādus ci  -
tus sabiedriskus pienākumus. 
Esmu Valmieras 4. kājnieku pul  -
ka pieminekļa fonda dibinātājs 
un valdes loceklis. Fonds tika iz  -
veidots, lai Valmierā uzbūvētu 
pie  miņas vietu brīvības cīņās kri-
 tušajiem karavīriem. Manā uzņē-
 mumā tika radītas darbavietas 
cilvēkiem ar invaliditāti. Šīs un 
citas manas aktivitātes droši vien 
palīdzēja ceļā uz Saeimas deputā-
ta amatu. Piedāvājums kļūt par 
ministru bija pēkšņs un negaidīts, 
taču katram politiķim karjerā ir 
jāiet uz priekšu, un tāpēc arī pie -
ņēmu šo izaicinājumu. Esmu bi -
jis Valmieras domes deputāts un 
saistīts ar reģionālajiem jautāju-
miem un problēmām, un līdz ar 
to, savu pieredzi gan kā uzņēmējs 
(pārstāvu mazo un vidējo uzņē -
mējdarbības sektoru), gan arī ar 
savu pieredzi reģionālajos attīstī-
bas jautājumos varēšu sniegt sa -
vu artavu Latvijas attīstībai. Sva-
rīgākais ir, lai Latvijā nav tāda si   -
tuācija, ka ir tikai Rīga un pārējie 
reģioni tikai tā – starp citu. Visai 
Latvijai kopumā ir jābūt attīstī -
tai. Rīdziniekiem nekādā veidā ne    -
vajadzētu izcelties uz citu fona, jo 
Rīga nav visa Latvija. Cilvēki vē  -
las, lai politikā ienāk cilvēki no 
uzņēmējdarbības vides, kas paši 
ir radījuši darbavietas. Tas ir mū -
 su valsts mīnuss, ka ļoti mazs 
skaits politiķu nāk no uzņēmēj-
vides. Mums parlamentā uz vie-
nas rokas pirkstiem var saskaitīt 
šādus cilvēkus, taču Vācijas Bun  -
destāgā vairāk nekā puse politiķu 
nāk no tautsaimniecības sektora. 
Uzņēmējdarbībā aktuālie jautā-
jumi tiek izskatīti salīdzinoši āt  -
rāk, un esmu pieradis pie tāda 
darba, lai būtu pēc iespējas ma -

Latvijā jānodrošina stabilitāte
Jauno Laiks saruna ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Romānu Naudiņu (NA)

zā ka birokrātijas un ātrāk pie-
ņemtu lēmumus. Gribētos, lai 
ierēdņi vairāk uzņemtos atbildī-
bu par saviem lēmumiem.

Kuri ir tie aktuālie jautājumi, 
kas mums jārisina pēc iespējas 
ātrāk un kuros līdz šim valsts 
kavējusies ar lēmumu pieņem-
šanu?

Mums šobrīd galvenais jautā-
jums ir Eiropas struktūrfondu 
politikas ieviešana līdz 2020. ga -
dam, kāda tā politika būs, cik 
daudz līdzekļu tiks novirzīti kon-
krētiem pasākumiem ūdens - 
saim niecībai, videi, uzņēmēj dar-
bī   bai. Tieši uzņēmējdarbība mu ms 
ir prioritāte, jo tā rada darbvietas 
cilvēkiem, un sabiedrībai šobrīd    
ir nepieciešamas stabilas darba -
vietas. Svarīgi arī modernizēt eso  -
šās ražotnes, kur jau notiek veik -
smīga ražošana, jo jaunas ražot-
nes ar piecsimt vai tūkstoš dar-
bavietām tāpat vien neradīsies, ne -
sapņosim, tomēr mēs varam vei-
cināt, lai ilgtermiņā tādas ra  stos. 
Protams, arī lai Eiropas struk tūr-
fondu nauda ātrāk nonāk taut-
saimniecības sektorā. Arī Latga-
les programmai būs ap 50 miljo -
niem papildus no Eir o pas struk-
tūrfondiem. Lielajā pa   saules kon-
tekstā tas ir mazs ģeo politisks 
jau tājums, bet Latvijas kontekstā 
nopietns jautājums, jo mēs ne   va-

ram Latgali atstāt no   vārtā. Mums 
ir jādara viss iespē jamais, lai cil-
vēki tur nejustos pa   mesti. Arī 
vides jautājumi šo  brīd ir sāpīgi.  
Droši vien būsiet lasījuši par 
Gudrona dīķiem, kur process, lai 
attīrītu dīķus no ķī   miskām vie-

lām, ir nedaudz ap  stājies, un es 
ļoti ceru, ka tuvā ka  jā laikā šis 
projekts atsāksies un darbi tiks 
pabeigti, lai nākotnē nenotiktu 
ekoloģiska katastrofa, kad ķīmis-
kās vielas no grunts ūdeņiem no -
nāktu Gaujā un tā lāk Baltijas jūrā. 
Gan Ministru ka     binetam, gan 
Saeimai ir jāuz  ņemas iniciatīva 
un jādara viss iespējamais, lai to 
risinātu pēc iespējas drīzāk.

Atgriežoties pie jautājuma par 
uzņēmējdarbību, latvieši tomēr 
ir ļoti labi darba ņēmēji, arī ār  -
zemēs ieņem augstus amatus, 
taču vai latvietim ir uzņēmēja 
gēns? 

Tas ir ļoti nopietns jautājums. 

Statistika rāda, ka Latvijā ir viens 
no mazākajiem uzņēmēju skai-
tiem visā Eiropas Savienībā. Vēl 
mazāk kā Rumānijā un te ir jau -
tājums, kur ir problēma? Tā nav 
problēma tikai nodokļu politikā. 
Problēma patiešām ir arī šajā 
uzņēmēja gēnā. To var mainīt 
tad, ja bērniem jau bērnudārzā, 
pamatskolā un vēlāk vidusskolā 
tiks mācīti tautsaimniecības jau-
tājumi, un tie ir jāmāca tikpat 
aktīvi, kā mēs mācām dziedāt, 
dejot un sportot. Tas ir jāmāca, 
lai cilvēks izprastu tautsaim nie-
cības jautājumus, savas pilsētas 
attīstības iespējamās tendences, 
reģionu un valsts attīstības ten-
dences un lai viņam šie jautāju -
mi nebūtu sveši. Tad arī radīsies 
interese par tautsaimniecību un 
sava uzņēmuma veidošanu. Ne 
vienmēr ir arī jāveido savs uz  -
ņēmums. Cilvēks var kļūt arī par 
veiksmīgu palīgu, jo viens pats 
uzņēmējs neko neizdarīs bez 
labas komandas, tātad nepie cie-
šami cilvēki, kas spēj domāt taut-
saimnieciski, bet viņiem nav ob -
li gāti jābūt uzņēmuma īpaš-
niekiem. 

Un ārzemju ekspertu piesai-
stīšana Latvijas uzņēmējiem? 

Gudri, kvalificēti cilvēki vien-
mēr ir apsveicami, ja viņi izvē-
lētos dzīvot Latvijā, darboties un 
veidot savas ģimenes šeit. Bet, 
protams, būtu labāk, ja mēs paši 
veidotu savu izglītības sistēmu 
tādu, kas virzās uz profesionālo 
apmācību, lai cilvēki vairāk mā  -
cītos tehniskos jautājumus, jo, 
manuprāt, mums humanitārais 
virziens ir pārāk liela sadaļa. 
Jaunieši savu pirmo periodu līdz 
24 - 25 gadu vecumam pavada 
augstskolā un pēc tam netiek 
darba tirgū. Labāk būtu, ja viņi 
pastrādā praktiski un tad turpi -
na studijas, kā tas ir, piemēram, 
Vācijā.

Kas tomēr, jūsuprāt, traucē   
25 – 26 gadus veciem jaunie-
šiem iesaistīties uzņēmējdar - 
b ībā?

Pirmkārt, uzņēmēja darbs ir 
ļoti smags, un ja kāds domā, ka, 
kļūstot par uzņēmēju, nākamajā 
dienā kļūs bagāts, viņš maldās. 

Uzņēmējdarbība veidojas no paau-
dzes uz paaudzi, tēvs rada, no  -
dod savam dēlam, dēls turpina, 
tie ir ģimenes uzņēmumi, īpaši 
mazajā biznesā. Pirmajos gados 
nav jācer uz lieliem panākum-
iem, jācer tikai uz ļoti lielu dar -
bu, kas jāiegulda. Pirmos augļus 
varēs redzēt ne ātrāk kā pēc pie-
ciem gadiem, bet līdz tam ir jā -
strādā ar melnu muti. To īpaši zin 
Rietumos dzīvojošie cilvēki, cik 
tas ir smagi - izveidot pašam savu 
uzņēmumu. Tāpēc varbūt arī 
daudzi sāk uzņēmējdarbību un 
to pamet, jo bija gaidīti labāki re -
zultāti, taču virzība uz priekšu 
norit lēni. 

Vai ir viegli savienot jūsu mi  -
nistra pienākumus ar uzņēmēj-
darbību?

Pārsvarā tās ir svētdienas, ko 
veltu savam uzņēmumam. Pa  -
vadu tur četras stundas, pārbau-
du, vai viss nedēļā ir pareizi iz -
darīts. Svētdienās mēs arī no  sū-
tām eksporta kravas uz Rie tum-
eiropu, un to var savienot ar mi -
nistra pienākumiem. Ja tas būtu 
liels uzņēmums, es nekādi neva-
rētu atrasties politi kā, bet tā kā 
man šis uzņēmums nav tik liels, 
es varu pievērsties politikai. Es 
biju Saeimas depu tāts un man 
ļoti patika darbs, ko darīju, bet 
pēkšņi nāca izai cinājums kļūt  
par ministru. Es ļoti gribētu, lai 
turpinās tas darbs, ko bija iesācis 
Einārs Cilinskis, būdams mi-  
nistrs. Tas tiešām bija iesākts ļoti 
pragmatiski un mēs nopietni 
veicām inventarizāciju jautā  ju-
mos, kā varētu uzlabot reģionālo 
attīstību. Manuprāt, kopš neat-
karības atjaunošanas veidojot 
reģionālo attīstību nav pie vērsta 
uzmanība uzņēmējdarbī bai. Visā 
Latvijā nodokļu poli ti ka ir vie-
nāda, līdz ar to tiek investēts Rī -
gā vai tās apkārtnē, jo šeit ir 
infrastruktūra, un kādēļ gan lai 
cilvēki investētu lauku reģionos, 
ja tur ir tādi paši nodokļi bet vēl 
sliktāki ceļi. Ir jāveido atšķirīga 
nodokļu poli ti  ka, atšķirīgi at -
balsta instru menti biznesam, lai 
darba devēji izvē  lētos pāriet uz 
reģioniem. Ja reģionos būs darbs, 
tad ģimenes tur dzīvos, un lauki 
nepaliks tuk ši. 

Cilvēki no laukiem, kas dar -
ba dēļ aizbrauca uz ārzemēm, 
varbūt arī atgrieztos, bet uz 
pilsētu, jo diez vai viņi pārcel- 
s ies atpakaļ uz laukiem.

Valsts politika nedrīkst būt tā  -
da, ka mēs izveidojam vienu        
kā Rīgu, kur viss koncentrējas. 
Mums patiešām cilvēki jāvelk      
no galvaspilsētas ārā, lai līdzsva-
rotu valsts attīstību. Es ļoti ceru,    
ka jaunie cilvēki, kas šobrīd ai z-
brau kuši strādāt uz ārzemēm, 
atgrie zīsies. Viņi ieraudzīs savu 
iespē ju, kā uzsākt uzņēmējdarbī-
bu Lat vijā. Viņi Rietumeiropā 
apgūs da   žādas iemaņas, kas pa -
līdzēs at  tīstīties, kā arī ieraudzīs 
dažādas biz nesa idejas. Ilg ter-
miņa stabilitāte ir tas, kas Lat - 
vijā ir jānodrošina.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Romāns 
Naudiņš ar dzīvesbiedri Santu

(Turpinājums 8. lpp.)


