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Darboties vienoti "Sveika Latvija!" Laika redakcijā Rīgā
kā globāliem latviešiem
INDRA
PURMALE
ALJA priekšsēde
Septembris ir klāt, un šķiet, ka
ilgi gaidītā vasara paskrējusi tik
ātri. Jauno Laiks lasītājiem sniegšu ieskatu par ALJA darbību no
pavasara līdz šim.
Vairāki ALJA valdes locekļi
piedalījās ALA kongresā Filadelfijā maija sākumā. Latvijas Republikas jaunā Ministru prezidente Laimdota Straujuma atklāšanas runā atzīmēja 2013. gada
jūlijā notikušo Pasaules Latviešu
Ekonomikas un innovāciju forumu Rīgā. Uzskatu, ka šis pasākums
bija ļoti veiksmīgs. Es ceru, ka
ALJA un citas latviešu organizācijas varēs iegūtās atziņas izmantot kā modeli nākotnes pasākumiem. Diemžēl nevarēju pati piedalīties Jaunatnes Forumā 2014
jūlijā, bet ceru, ka būs līdzīgi pasākumi un ar katru gadu Amerikas latviešu jauniešu dalība tajos
pieaugs. Jaunatnes Forumā dalībnieki cenšas rast jaunus pozitīvus un innovatīvus veidus, kā
uzlabot karjeras iespējas latviešu
jauniešiem, strādājot kā Latvijā,
tā ārvalstīs.
Runājot par tradicionāliem pasākumiem, kuri ir tikpat svarīgi
kā mūsu jaunās iniciatīvas, ALJA
nupat veiksmīgi organizēja Sirds
Līksmo balli un Cūku Bēres
gadskārtējā 4-2 voleja nogalē Garezerā augusta sākumā. Pirmo
reizi Toronto latviešu mūzikas
grupa Penzionari ar panākumiem spēlēja Sirds Līksmo ballē.
ALJA nesen sāka jaunu Wordpress
blogu, pateicoties ALJA Ziņu redaktorēm Līnai Bataragai un Selgai Muižniecei. Lūdzu piesakieties saņemt epasta ziņojumus http:
//aljazinas.wordpress.com/. Jūs
tur varat uzzināt arī par ALJA
stipendiātu piedzīvojumiem Garezerā.
Mūsu uzticamais vicepriekšsēdis Kārlis Memenis, apsveicot
Garezera vasaras viduskolas
(GVV) absolventus teica:
“Četras vasaras pēc kārtas, jūs
mēģinājāt paskaidrot pārējai pasaulei, kāpēc jūs gribat iet vasaras vidusskolā, kur visi runā citā
valodā un kas notiek Mičiganas
mežos, kur mobilie telefoni knapi
strādā. Bet gandrīz neviens nesapratīs, kāpēc jūs te nākat, viņiem nekad nebūs tādas iespējas. Jums ir tā iespēja augt un sasniegt vairāk nekā tiem, kuri

nekad nedzirdēs vārdu “Garezers”.
Jūs esat Latvijas nākotne, jūs esat
nākamie GVV audzinātāji, skolotāji, saimnieku puiši vai meitenes, vadītāji, administrātori, jūs
esat nākamie dalībnieki latviešu
korporācijās, organizācijās, koros
un tautasdeju grupās, jūs turpināsiet mūsu sabiedrību, kas sākās
pirms 50 gadiem. Pēc 50 gadiem
es braukšu atpakaļ uz Garezeru
savā self driving google mašīnā,
lai redzētu, kā jūs uzturat latviešu
sabiedrību, kas no šodienas ir jūsu rokās. Kā apsveikumu ALJA
dāvina 4. klases absolventiem
ALJAs biedru karti, kas ir derīga
vienam gadam. Nāciet piedalīties
mūsu misijā - pulcināt, pārstāvēt
un uzturēt latviešu sabiedrību
ASV! Šogad ALJA kongress notiks Sietlā, aicinu visus piedalīties!”
ALJAs oficiālā misija ir pulcināt, pārstāvēt un uzturēt latvietību - es personīgi jau to daru
savās ikdienas gaitās. Bez maniem ALJAs priekšsēdes pienākumiem, es Ņujorkas pilsētā strādāju uzņēmumā, kurš specializējas izglītības un kultūras ekskursijās uz arzēmēm. Mūsu klienti ir
no Amerikas ievērojamākiem
muzejiem un absolventi no izcilākajām universitātēm. Jūlijā devos darba uzdevumā uz kruīzu,
kuru nosaucām Baltijas dzintara
krasts, biju viena no ekskursijas
direktorēm, jo pati pavadīju pēdējo gadu, plānojot šī ceļojuma
loģistiku. Pārsvarā ceļojumā piedalījās absolventi no Hārvarda
Universitātes un locekļi no Ņujorkas Metropolitēna mākslas
muzeja. Protams, ka šis bija viens
no maniem mīļākajiem piedāvājumiem jo mēs piestājam Rīgā
un citās Baltijas valstu pilsētās.
Viena no mūsu dalībniecēm bija
latviešu sieviete, kura nebija bijusi Latvijā kopš bēgļu gaitām kara
laikā. Staigāt ar viņu pa Rīgas
ielām bija aizkustinošs brīdis.
Es braukšu pie viņas ciemos šo
nedēļas nogali, lai parunātos latviski, jo viņai ir intrese uzlabot
valodu, kuru viņa diemžēl nav
daudz lietojusi, jo nav bijusi iesaistīta tipiskos amerikas latviešu sabiedriskajos pasākumos.
Kad martā biju ceļojumā Dienvidamerikā, satiku latviešu grupiņu lielajā Brazīlījā – maziņā
pilsētiņā, kura saucās Paraty. Man
tādas saskriešanās vienmēr atgādina, ka latvieši tiešām IR visur.

"Sveika Latvija!" ceļotāji pēc tikšanās redakcijā kopā ar Jauno Laiks redaktoru Daini Mjartānu un
Laika redaktori Ligitu Kovtunu šā gada 14. augustā

ILZE GAROZA
Vasaras beigas bērniem parasti
nozīmē garā vasaras brīvlaika noslēgumu un atgriešanos skolas
solā. Amerikas latviešu bērniem
tas nozīmē ne tikai atgriešanos
savā amerikāņu skolā, bet arī mācību atsākšanos latviešu skolā.
Pagājušajā mācību gadā sešpadsmit ASV darbojošās latviešu sestdienas un svētdienas skolās
mācījās 533 audzēkņi. Tuvākajās
nedēļās taps skaidrs, cik bērnu
šogad atsāks mācības latviešu
skolās, kuras palīdz vecākiem audzināt bērnus latviskā garā.
Skolā ir svarīgi radīt tādu gaisotni, kas pieņem tos, kam ir vēlēšanās. Šādā atziņā dalās Filadelfijas latviešu skolas pārzine
Silvija Mežgaile, kuras vadītajā
skolā audzēkņu skaits pēdējos
četros gados no deviņiem pieaudzis līdz 26. Silvija Mežgaile
gan noraida, ka tas būtu viņas
personīgs sasniegums, sakot: „Ieradās viena ģimene, tad otra, un
te mēs esam.” Viņa uzskata, ka
svarīgākais bija tas, ka skola nepārtrauca darbību un nodrošināja vietu, kur bērni varēja nākt.
Aizvadītajā mācību gadā no Filadelfijas latviešu skolas audzēkņiem 12 bērni bija trimdinieku
pēcteči trešajā paaudzē, bet 14
(Turpinājums 3. lpp.) bērni nāca no ģimenēm, kuras uz

Bērni atgriežas
savās latviešu skolās
ASV pārcēlušās pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas.
To, ka Amerikas latviešu skolu
audzēkņu vidū pēdējos gados
ievērojami pieaudzis tā saukto
jauniebraucēju skaits, apliecina
šogad pavasarī veikta Amerikas
latviešu sestdienas un svētdienas
skolu aptauja, saskaņā ar kuru
pagājušajā mācību gadā katrs trešais audzēknis nāca no ģimenes,
kas ieceļojusi ASV kopš Latvijas
neatkarības atjaunošanas. Amerikas latviešu apvienības (ALA)
Izglītības nozares vadītāja Andra
Zommere atzīmē, ka skolām ir
dabisks pievilkšanas spēks, kas
piesaista ne tikai nacionālā garā
audzinātās trimdas latviešu ģimenes, bet arī latviešu ģimenes,
kas ASV ieceļojušas kopš deviņdesmito gadu sākuma.
Skolēnu skaita ziņā vislielākā
latviešu skola ASV darbojas Čikāgā, kur pagājušajā mācību gadā mācījās 91 skolēns, kas bija
par 11 skolēniem vairāk nekā
pirms četriem gadiem. Krišjāņa
Barona latviešu skolas Čikāgā
pārzine Elisa Freimane norāda,
ka skolēnu skaita pieauguma
rezultātā skolā sākušas aptrūkties telpas mācībām, piebilstot
gan, ka „tās ir patīkamas problēmas”. Skolēnu skaita pieaugumu

aizvadītajos gados pieredzējušas
arī citas skolas. Piemēram, latviešu skolā Bronksā aizvadītajā
mācību gadā skolēnu skaits bija
35, kas ir par 15 vairāk nekā
pirms četriem gadiem, savukārt
Bostonā, Portlandē un Sietlā klāt
nākuši pa pieciem skolēniem
katrā. Jāpiebilst gan, kamēr augstāk minētajās skolās skolēnu
skaits ir pieaudzis, citviet tas ir
gājis mazumā. Kopš 2010. gada
savu darbību ir pārtraukušas
latviešu skolas Denverā, Konektikutā, Bruklinā un Longailendā.
Filadelfijas latviešu skolas pārzine Silvija Mežgaile, kura pati
savulaik cīnījusies par latviešu
skolas saglabāšanu un pastāvēšanu Filadelfijā, norāda, ka mazām skolām jāiet līdzi laikam
un iespējām. Kā piemēru viņa
min risinājumu, ja skolēnus nav
iespējams sapulcināt sestdienā,
tad varbūt mācības jāpārceļ uz
svētdienu vai otrādi. Filadelfijas
latviešu skolas gadījums apliecina, ka, tiekot pāri posmam,
kad skolēnu skaits ir dramatiski
sarucis, skolai ir iespējams pēc
laika atkal atgūties un piepulcināt jaunas ģimenes, kurām
svarīga savu bērnu latviskā izglītība.
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STARP NOVADIEM UN RĪGU
Biedrības „Latgaļu sāta”, kas
nodarbojas ar tradicionālās kultūras veicināšanu, vadītāja, Madonas mākslas skolas direktore
un tagad Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) ministra biroja vadītāja. Kāds ir bijis tavs ceļš līdz
nozīmīgam amatam ministrijā ?
Esmu absolvējusi Rēzeknes
mākslas koledžu. Tālāk ceļš veda
uz Latvijas Universitāti, kur apguvu mākslas vēstures pedagoģiju, savukārt Biznesa augstskolā
„Turība” ieguvu maģistra grādu
uzņēmumu un iestāžu vadībā.
Studēju un vienlaicīgi strādāju
dizaina jomā Rīgā. Sirdī esmu tuvāk mākslas procesiem un tradicionālās kultūras jomai, taču man
patīk darbus organizēt. Patīk virzība uz rezultātu, tikai jābūt skaidram mērķim. Kad nolēmu turpmāk dzīvot Latgalē, ceļš aizveda
uz Madonas mākslas skolu. Mans darbs Madonā tika novērtēts,
un nāca piedāvājums doties uz
Rīgu. Meklējot darbu Latgalē, nonācu pie secinājuma, ka jauniem

Marika Zeimule
izglītotiem cilvēkiem to atrast nebūt nav viegli. Tieši tādēļ jāveicina uzņēmējdarbība. Manā skatījumā sabalansētai reģionālajai attīstībai, uzņēmējdarbības, izglītības un kultūras veicināšanai ir
jābūt valsts prioritāšu saraksta
galvgalī. Ar šādu domu es ikdienā
strādāju, veicot ministra biroja vadītājas pienākumus. Manuprāt,

VARAM Parlamentārais sekretārs Einārs Cilinskis, ministra
biroja vadītāja Marika Zeimule un ministra padomnieks
pašvaldības jautājumos Dainis Locis

tieši tas, ka esmu vadījusi skolu
mazpilsētā, darbojos biedrībā Latgalē, palīdz izprast problēmas un
procesus. Un tas taču ir pozitīvi,
ka ministrijā ir arī darbinieki no
reģioniem.
Kādi ir ministra biroja vadītājas galvenie pienākumi?
Pirmkārt, nodrošināt ministra
politisko vadību ministrijā. Tātad
rūpēties, lai tiktu pildītas ministra vadlīnijas un rīkojumi ministrijas struktūrvienībās. Ļoti būtiski
ir ministrijas jautājumu laicīga
virzīšana uz valdības sēdēm, jo
katra ministrija uzskata, ka viņu
jautājumi ir tie galvenie. Savas
kompetences ietvaros sniedzu arī
viedokli ministram, piedalos sanāksmēs un darba grupās. Lielu
daļu ikdienas darba aizņem izstrādājot un koordinējot ministra
darba grafiku un vadot biroja
darbu.
Ikdienas darbs ir interesants, jo
esmu no tiem cilvēkiem, kam nepatīk rutīna un vienveidība. Šī
ministrija aptver gan vides aizsardzības, reģionālās attīstības nozari, gan arī, ko daudzi nezin, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumus, līdz ar to
VARAM pakļautībā ir ļoti atšķirīgas institūcijas kā, piemēram,
Salaspils botāniskais dārzs, Valsts
vides dienests, pat Elektroniskie
sakari, kas pārvalda un koordinē
arī radiofrekvenču spektru.
Kas ir galvenie virzieni, kam
ministrija pievērš uzmanību?
Daugavpilī ministrija rīkoja
konferenci „Latgale Eiropā – izaicinājumi un iespējas”, lai noteiktu
Latgales reģiona nākotnes attīstības virzienus. Svarīga vieta ierādīta mehānismiem uzņēmējdarbības attīstības atbalstīšanai Latgales reģionā. Mani priecē, ka turpinās darbs tieši Latgales attīstības virzienā. Nākamgad vairāk
nekā 50 miljonus eiro plānots novirzīti infrastruktūras uzlaboša-

22. septembrī Baltu Vienības
uguņu sasaukšanās

2014. g. 22. septembrī (pirmdienā) laikā no plkst. 20.00 līdz
21.00, lai daudzinātu Baltu vienības dienu, aicinām visus baltu
pēctečus Lietuvā, Latvijā un visā
pasaulē iesaistīties Baltu Vienības
uguņu sasaukšanās norisē un aizdegt ugunis kalnos, pilskalnos,
svētkalnos un citās ar baltu vēsturi
saistītās vietās. Pirms 778 gadiem
baltu ciltis apvienojās un Saules
kaujā sakāva Zobenbrāļu ordeni.
Saules kaujas dienu Lietuvas un
Latvijas Saeimas ir pasludinājušas
par Baltu Vienības dienu.
Šīs sasaukšanās būtība ir
apmeklēt ar baltu vēsturi saistītās
vietas un apjaust to nozīmi arī
mūsdienās, iedegt ugunis kalnos
un citās baltu vēsturiskajās vietās, vienot baltu cilšu pēctečus
un zemes.
Tā kā mūsdienās cilvēkiem
vienoties palīdz arī internets, šīs
idejas aizsācēji – Šauļu Dabas
un kultūras mantojuma aizsardzības klubs „Aukuras” –, kā
vienmēr, ir izveidojuši tiešsaistes

karti, kurā katrs varēs redzēt gan
savu, gan kaimiņu, gan visas
pārējās Baltu Vienības uguņu
iedegšanas vietas. Tāpēc gan kopienas un organizācijas, gan atsevišķas personas, kuras 22. septembrī laikā no plkst. 20.00 līdz
21.00 piedalīsies Baltu Vienības
uguņu sasauksmē, aicinām par

to paziņot koordinatoriem, norādot vietu, kur uguns tiks iedegta, kas to iekurs, un kontaktus
saziņai.
Baltu Vienības dienas kūrētāji
Latvijā Latviskās Dzīvesziņas
centrs ZALTIS: Saule Gunta, tel.
+37128846708, e-pasts: saulegunta@gmail.com;

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R. Naudiņš
un M. Zeimule Varakļānu novada tautas tērpā Latgales pārstāvniecības atklāšanā Rīgā
nai uzņēmējiem Latgales plānošanas reģionā.
Reģionālā attīstība ir visas valsts attīstības stūrakmens, diemžēl
Latgalei tikai pēdējo gadu laikā
tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. Nākamgad Latvijā atkal
„ienāks” Eiropas Savienību fondu
līdzekļi, kurus jāprot lietderīgi izmantot valsts izaugsmei. Ministrs
cenšas apmeklēt pēc iespējas vairāk Latvijas novadu, lai iepazītos
ar situāciju uz vietas, un tas ir
pozitīvi, jo var dalīties ar iespaidiem un citu pagastu un novadu
risinājumiem.
Šovasar Vecrīgā ar ministrijas
atbalstu tika atklāta Latgales
pārstāvniecība, kur novada uzņēmēji Rīgā varēs tikties ar
partneriem un reklamēt savus
ražojumus, tādējādi veicinot reģiona tautsaimniecību.
Jā, tas bija sirsnīgs pasākums, kā
jau pienācās ar dziesmām un Latgales ēdieniem un dzērieniem.
Jācer, ka Latgales pārstāvniecība
veicinās tūrismu un pats galvenais aktīvi strādās investoru piesaistē. Ārzemju latviešus, kas uzturas Latvijā, laipni aicinu iegriezties pārstāvniecībā Rīgā, Torņa
ielā 4, iepretim Kara muzejam.
Otrs pasākums, kas mans iespiedies atmiņā, ir Pasaules cēsnieku
konference. Tas ir pareizais solis,
kas būtu jāpopularizē visā Latvijā, proti pašvaldības pašas uzņemas iniciatīvu un veicina savu
tautiešu atgriešanos Latvijā.
Kaut arī esi aizņemta, tu tomēr
bieži esi Varakļānu pusē, kur
mājvieta ir biedrībai „Latgaļu
sāta”.
Darbošanās ar projektiem tradicionālās kultūras laukā dod nepieciešamo atslodzi. Protams, atrasties starp kultūru un politiku
nav viegli. Šogad esam rekonstruējuši 12. gs. arheoloģisko tērpu
pēc Varakļānu, Cakulu kapulauka
izrakumu materiāliem. Savulaik
noaudām un izšuvām 19.gs.Varakļānu novada sievas goda tērpu, tas ir vienīgais eksemplārs un
bija redzams Milvoku dziesmu
svētkos ASV. Atvaļinājums pagāja, rīkojot tradicionālās kultūras nedēļu bērniem, jo tā jau ir
mūsu biedrības pamatbūtība –
rūpēties par tradicionālo prasmju
pārmantojamību.
Tu droši vien piedalīsies

starptautiskajā konferencē, kas
oktobrī notiks Rīgā ?
Jā, tas patiešām būs liels notikums, kad jaunajā Nacionālās
bibliotēkas ēkā pulcēsies Eiropas
amatniecības konferences dalībnieki. Man būs interesanti uzzināt
par atbalsta mehānismiem un
tradicionālās amatniecības popularizēšanu ārzemēs. Neaizmirsīsim, ka arī Latvijā amatniecība
veido noteiktu daļu no valsts tautsaimniecības. Mums vēl daudz jāmācās, jo tradicionālajai amatniecībai daudzos Eiropas reģionos ir
svarīga loma tūrisma veicināšanai. Liela problēma ir tradicionālās amatniecības prasmju tālāknodošana, ar ko es saskaros, arī
darbojoties tradicionālās kultūras jomā. Šis jautājums ir problemātisks daudzviet Eiropā. Latvijā
būtu jāpārņem citu valstu pozitīvā
pieredze.
Pastāsti, lūdzu, par pasākumiem, kas šovasar tev ir atstājuši
lielāko emociju piepildījumu!
Manu mākslinieces sirdi šogad
piepildīja prieks palīdzēt, līdzdarbojoties Pasaules latviešu mākslas
centra izveidē Cēsīs, jo katra šāda
iedzīvinātā aktivitāte kādā no
reģioniem nes pievilcību, atpazīstamību un pievienoto vērtību.
Man bija liels gods sadarboties ar
Leldi Kalmīti. Mani fascinēja viņas savdabīgais redzējums atklāšanas izstādes iekārtošanā. Tas ir
atsevišķs mākslas darbs, ko var
izbaudīt, ja apmeklētājs ir viens
pats izstāžu telpā. Krāsu akcenti,
kas no vienas sienas pārceļas un
savienojas plašā redzējumā.
Šovasar izdevās īstenot ilgi loloto biedrības sapni - maizes krāsns
projekts guva atbalstu konkursā
un, par prototipu ņemot pagasta
vecākās mājas maizes krāsni, mūsu
maizes krāsns tagad ir uzbūvēta.
Tagad vien atliek man ņemt rokās
abru un maizes lāpstu, lai ceptās
maizes smarža liktu saprast, kur
ir īstā vērtība. Prieks, arī par to, ka
ir redzama manas idejas piepildīšanās – atjaunots Madonas mākslas skolas jumts. Dažreiz vajag uzdrīkstēties savas vēlmes pateikt
citiem skaļi, tad tā ideja materializējas, un šoreiz ar Valsts budžeta atbalstu un pašvaldības
līdzatbildību daudzi bērni varēs
turpināt skolas gaitas Madonas
vēsturiskajā ēkā.
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ALJA kongress šogad Sietlā

Folklora ir dzīva
IMANTA NĪGALE

Sietlas Latviešu namā vairākas
reizes nedēļā varat sastapt Sietlas
Latviešu jauniešu apvienības
(SLJA) locekļus, kuri cītīgi strādā, lai sekmīgi sagatavotu 62. Amerikas latviešu jaunatnes apvienības (ALJA) kongresu, kas notiks
Sietlā no šī gada 26. līdz 30. novembrim. SLJA ir iesaistījusi vietējo jaunatni un plašāko Vašingtonas Latviešu biedrību vairākos
sarīkojumos, lai informētu un ieinteresētu latviešu sabiedrību par
ALJA kongresu rīkošanu.
Jaunieši ir rīkojuši vairākus zolīšu vakarus, kuros mācījāmies šo
kāršu spēli. Jūnijā svinējām skaisto Sietlas vasaras sākumu ar Baltiešu pikniku, kur ieradās pārstāvji no vietējām latviešu, lietuviešu
un igauņu sabiedrībām. SLJA
atbalstīja slaveno mākslinieku
Sandi Kondrātu viņa grāmatas
Anatomy for Sculptors (Anatomija skulptoriem) atklāšanas dienā,

pacienājot viesus ar garšīgām
pankūku brokastīm. Sietlas vietējā sabiedrība ir mīļi atbalstījusi
SLJA darbību un ļoti vēlās satikt
vēl vairāk Amerikas latviešu
jauniešu šī gada ALJA kongresā!
SLJA gatavo aizraujošu kongresa programmu. Mācīsimies,
kā uzsākt biznesu Latvijā vai citviet, klausīsimies lekciju par uzņēmēju darbību, par ko runās
mākslinieks un uzņēmējs Sandis
Kondrāts. Sandis ir saņēmis vairāk nekā 25 balvas mākslā, veidojis smilšu skulptūras visās pasaules malās un uzsācis pats savu
start-up uzņēmumu! Viņa pieredze noderēs ALJA biedriem. Atsevišķā lekcijā iepazīsimies ar
Sietlas plašo alus darināšanas kultūru. Līdz ar šīm interaktīvajām
lekcijām dalībniekiem būs piedāvāti priekšlasījumi par Amerikas Rietumkrasta kultūru un aktuālo attīstību Latvijā un Eiropā.

Šovasar ar lielu godu uzņēmos
vadīt Garezera vasaras vidusskolas (GVV) audzēkņiem folkloras
mācības. Domājot par to, ko gribēju sasniegt ar skolēniem, bija
jāatskatās uz savu pieredzi, bet
vēl vairāk uz to, kā man mācīja
folkloru pirms 10 gadiem, kad
pati biju skolniece GVV. Toreiz
pie mums vairākus gadus pēc
kārtas viesojās Kārklu ģimene
no Latvijas. Kopīgajās nodarbībās es atklāju pasauli - kā skaļi
dziedāt, kā piesist kāju, lecot
„Pankūkas”, un daudz ko citu.
Bet pats galvenais, sapratu, ka
latviešu folklora, ir dzīva, ka tas
nav skats pagātnē, bet dzīves veids
šodienā, kuru mēs ikkatrs varam
Pārrunāsim situāciju Ukrainā un piekopt tā, kā mums patīk.
Krimā, kā arī priecīgākas tēmas,
piemēra, Rietumkrasta dabu un
Latvijas kultūras mantojumu.
Kongress notiks pilsētas centrā
Westin viesnīcā, no kurienes var
viegli aizstaigāt uz Sietlas Pike
Place tirgu vai ar viensliežu dzelzceļa vilcienu aizbraukt uz Space
Needle, kā arī baudīt Sietlas kafijas kultūru un iepirkties. No viesnīcas apaļiem torņiem varēsiet
saredzēt Sietlas skaisto apkārtni –
pilsētu, kalnus un Puģeta jūras
šaurumu.
Reģistrācija un istabas jau ir pieejamas kongresa mājas lapā www.
seattlekongress2014.org. Tur arī varat aizpildīt aptauju: Ko Jūs vēlaties
darīt un redzēt kongresa laikā?
Vēlamies uzzināt jūsu viedokli!
Sekojiet SLJA Facebook lapai,
un piebiedrojieties sarīkojumam ALJAs kongress Sietlā – ļoti
gaidām ciemos!
Tāpēc mans mērķis bija iemācīt skolēniem pamatzināšanas
par dažādiem folkloras novirzieniem, bet pats galvenais bija dot
„īsto garšu” mūsu nodarbībām,
atklāt, kā mēs varam šīs tradīcijas ieviest arī mūsu ikdienas
dzīvē.
Atklāju, ka skolēni to grib. Viņi
vēlas uzzināt par latviešu rakstiem un to nozīmi, viņiem patīk
dziedāt dziesmas, un viņi ļoti
labprāt dejo dančus. Bieži vien
sanāk, ka mācībās mēs nedodam
skolēniem pietiekami daudz fizisko pielietojumu iegūtajām zināšanām un nepaskaidrojam dziļāko nozīmi. Folkoras mācība ir
tāds mazs, taustāms gabaliņš, kas

ļauj skolēniem tieši saistīt sevi ar
savu senču mantojumu. Dziedot
dziesmas un rakstot rakstus, viņi
var pamazām paši veidot izpratni par savu valodu un kultūru.
Mēs katru stundu ievadījām ar
rotaļām – dažas mīļas no mūsu
bērnības, citas jaunas, nedaudz
jautrākas. Stundas pamata daļā
apguvām gadskārtu kalendāru,
latviešu godus un dzīves ritu, latviešu rakstu nozīmi. Skolēni paši gatavoja budēļu kostīmus un
gāja ķekatās uz bērnu nometni.
Ceturtajā klasē arī priecīgi mičojām dažus laimīgos skolēnus un
ar Lilitas Matisones palīdzību
mācījāmies par senām latviešu
kāzu tradīcijām. Stundas beigās
mēs atgriezāmies pie dziesmām,

gums – kā arī iepriekš minētie
notikumi, katrs savā veidā, bet
vienmēr ir iespēja uzlabot un
darīt kautko labāk, vairāk. Tādēļ
ir vērts pieminēt,- ja aktivitāte
ārvalstīs dzīvojošiem vēlētājiem
ir pieagusi, faktiskie skaitļi ir
ļoti zemi. Daudz ir minēts par
sarežģīto pasta balsošanu, kura
varbūt ietekmēja zemo aktivitāti ārzemēs, bet es domāju, ka ir
vēl lielāks pamata jautājums par
ārzemes latviešu vispārīgo iesaistīšanos nevis tikai Latvijas politikā bet arī citās sfērās. ALJAi
pašlaik nav konkrētu datu par
savu biedru balsošanu EP vēlēšanās, bet varu teikt ar diezgan

lielu pārliecību, ka šo skaitu mēs
noteikti varētu palielināt. Šī gada kopējais ALJA mērķis ir bijis
vairāk iesaistīt jauniešus sabiedriskajā dzīvē. Drīz būs Latvijas
Saeimas vēlēšanas. ALJA cer izplatīt informācija balstiesīgajiem, lai viņiem būtu vieglāk
piedalīties.
Visi ir laipni aicināti piedalīties mūsu nākamajā valdes sēdē
Katskiļos no 17. līdz 19. oktobrim.
Mēs priecāsimies visus redzēt
un turpināt dialogu ar jums, lai
sasniegtu mērķi, ko premjerministre Straujuma rosināja: darboties vienoti un būt veiksmīgiem
kā globāliem latviešiem.

Darboties vienoti kā globāliem latviešiem

ALJA valdes sēdes dalībnieki Cape Cod, Masačūsetā
ņai ar Rodžeru Federeru French
(Turpināts no 1. lpp.)
Open turnīrā, dabiski, šīs ziņas
Un mans darbs ļauj man uz- arī deva Latvijai lielāku starpzināt, ko cittautieši zina par mūsu tautisku atpazīšanu. Mans darba
valsti, redzēt viņu reakciju, kad biedrs atgriezās no kāzām Horviņi beidzot apciemo mūsu dzim- vātijā un dziedāja slavas dziesteni un atzīst to, ko mēs paši mas jaukam latviešu pārītim,
sakām: mūsu mazā, bet spēcīgā kuri tika nosēdināti pie viņa
un brīnišķīgā Latvija.
galdiņa. Jūlija sākumā notika
Daudzi no mums sekojām lī- XIV Latviešu dziesmu svētki
dzi tenisista Ernesta Gulbja cī- Hamiltonā, Kanādā. Kā var

redzēt, latvieši tiešām darbojas
visās malās, un par to ir liels
gandarījums!
Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās maijā kopumā nobalsoja mazliet vairāk nekā 30%
balsstiesīgo. Salīdzinot ar 2009.
gadā EP vēlēšanām, 2014. gadā
ārvalstīs dzīvojošo vēlētāju aktivitāte pieaugusi gandrīz par
50%. Bez šaubām šis ir sasnie-

gatavojoties gan ugunskuriem,
gan lielajam Talantu vakaram.
Dziedājām neparastas dziesmas,
kas dod spēku, kas atgādina par
latviešu tikumiem un jaunības
skaistumu.
Dažās nedēļās nevar iemācīt
visu par latviešu folkoru, un es vēl
pati katru dienu mācos un krāju
savu dziesmu kamoliņu. Es ceru,
ka folkloras mācības GVV skolēniem deva drošību un pārliecību,
ka folklora, nav sveša lieta, bet, ka
to var ikkatrs piedzīvot un piekopt. Atverot vienu dziesmu grāmatu, ieviešot kaut vienu jaunu
tradīciju savos ģimenes svētkos,
latvieši folklora un tās pamati
vieno mūs visus kā latviešus.
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L AT V I JĀ U N PA S AU L Ē
MĀRIS LUCĀNS,
JĀNIS LAZOVSKIS
Šī vasara, piecdesmitā pēc kārtas, tāpat kā iepriekšējās, bija satraukuma un emociju pilna. Satraukums jau piektdienas vakarā
bija manāms, vecākajiem jauniešiem vadot pēdējo ugunskuru
Vēja kalna klusajā virsotnē.
Sestdienas rīts uzausa skaidrs,
solot labvēlīgu laiku labvēlīgajiem audzēkņiem. Pēc rīta ģenerālmēģinājuma tautasdeju skolotājas Leldes Upītes vadībā visa
skola nodejotiem, bet vēl arvien
naskiem soļiem nāca atpakaļ uz
vidusskolu, lai uzvilktu svētku
apģērbu pēcpusdienas koncertam, ik uz soļa viņiem sekoja
vecāku skatieni un fotoaparāti.
Šajās pāris stundās rakstītos tautastērpos, uzspodrinātos zābakos, pītās bizēs un vissvarīgāk –
prieka pilnos smaidos ietērpās
visa audzēkņu saime. Drīz jau
bija laiks gājienam uz Dziesmu
leju, kur no tuvienes un tālienes
bija sanākuši ļaudis.
Saule spīdēja spoži, kad klusajā
estrādē ienāca jaunieši ar ceturto
klasi priekšgalā un ienesa Latvijas un vidusskolas karogus. Visu
koncerta laiku saule turpināja

Uz redzēšanos Garezera vasaras vidusskolā!

spīdēt, dzenot skatītājus retajos
ēnas stūrīšos tribīnēs, bet tas nemaz neietekmēja vidusskolas
jauniešus. Greznās kustības griežoties, palecoties, ceļot svārkus
un ceļot vienam otru, nemazinājās meistarība. Programmu šoreiz pieteica skolēni paši, ievadot paši savus uzvedumus. Dejas
bieži atspoguļoja klašu vasaras
tendences, dažās redzējām ikdienas draiskulības, citās maigi

“zelta gabaliņi” un “zelta stariņi”.
Absolventu vecāku pārstāve Tija
Abuls runā minēja, ka skolas
mērķos ir gādāt par skolēna
dvēseli un sirdi, un šovasar tie
mērķi neapšaubāmi tikuši piepildīti. Pēc krāšņās pagātnes bilžu pārskata runāja absolvenit
Daiga Cers un Marks Abuls, uzsvērdami, ka “mēs te braucam,
lai atrastu mūsu latviešu dzīves
ceļu”. Šovasar tas ceļš tika atrasts. Nododot karogus nākamās
vasaras absolventiem, šīs vasaras
vecākie sadevās rokās un, pūļa
ieskauti, pēdējo reizi kopīgi nodziedāja “Daugav’ abas malas”.
Cieņa un pazemība katrā topošajā patstāvīgajā cilvēkā bija
skaidri manāma.
Bieži daudz ko izsaka pēdējie
mirkļi, un burzma, kārtojot un
pakojot mantas, atvadoties un
izrakstoties, norādīja, ka te neviens nepaliks novārtā; sabiedrības un draudzības saiknes nākotnē turēsies cieši. “Šis brīdis ir
skumjš, bet mums jāatceras, ka
mēs neatvadāmies, mēs tikai
sakām – uz redzēšanos,” skanēja
absolventu runā.

Latvijas skauti un gaidas iekaro Ņujorku!

MAIJA ŠĶINĶE
Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas (LSGCO)
skauti, gaidas un vadītāji tika
uzaicināti piedalīties Latviešu
skautu kustības un Latviešu gaidu kustības 11. Lielā nometnē
Mantojums, kas notika no š.g.
17. līdz 23. augustam amerikāņu
skautu īpašumā (Boy Scouts of
America) nometnes vietā Ņudžersijas pavalstī. Uz nometni
pieteicās 29 Latvijas skauti, gaidas un vadītāji. Pirmā grupa
ielidoja jau 10. augustā, bet lielākā daļa ielidoja 14. augustā
Kenedija lidostā Ņujorkā, kur

plūstošu mīlestību. Starp dejām
un dziesmām tika pasniegtas
dažādas balvas skolēniem un
darbiniekiem. Ceturtās klases
skolēni izsniedza puķes darbiniekiem, tā bija pateicība tiem,
kas viņu vasaras padarījuši patīkamākas, un ik gadu pateicības
saņēmēju skaits ir iepriecinoši
liels. Māras Freimanes strādnieku balvu saņēma ilggadīgais vidusskolas un Garezera amatu

meistars Gunārs Strautnieks,
viņš ir tieši tāds cilvēks, kāds
vienmēr vidusskolā vajadzīgs –
izpalīdzīgs un pašaizliedzīgs. Pēc
šiem apbalvojumiem skanēja
dziesmas Paula Berkolda vadībā
un Ievas Rozenbahas pavadījumā. Izcēlās talantīgie solisti-vokālisti un instrumentālie mūzikanti Terēzas Inveisas vadībā.
Pēcpusdienas beigās skanēja
“Pūt, vējiņi!” vienotā visu klātesošo skanējumā. Tomēr aizkustinājuma asaras drīz vien pārvērtas smaidos, jo pēc tērpu salocīšanas nākamās dienas svinīgajam aktam jaunieši posās uz
savām pēdējām kopīgam vakariņām un lielo balli.
Gatavošanās svētdienas rīta
noslēgumam ilga cauru nakti,
daži gatavoja runas, citi drukāja
skolas žurnālu. Pat vēl no rīta, īsi
pirms akta sākuma, vajadzēja
palīgus, kas sanestu solus, un, kā
parasti Gaŗezerā, tie ātri vien
atradās, šoreiz tā bija veiklā tēvu
komanda. Vidusskolas direktore
Sandra Kronīte-Sīpola iesāka runu par zelta temu, jo šajā zelta
jubilejas vasarā skolu absolvēja

viņus sagaidīja skautu un gaidu
vadītāji no Rīgas (90.) skautu
vienības un Zilā kalna (4.) gaidu
vienības un gaidu un skautu vecāki, pie kuriem varēja apmesties
Latvijas skauti un gaidas.
Pateicoties Ņujorkas labvēļu
un organizāciju ziedojumiem,
tika noīrēts uz trīs stundām speciāls divstāvu autobus, ar kuru
viesiem varēja parādīt Ņujorkas
pilsētu, kā arī pacienāt ar pusdienām Times Square kafejnīcā. Latvijas viesus pavadīja daļā no ģimenēm, pie kurām viņi viesojās.
Latvijas viesi pirms un pēc

Linda Gulbe no Ķeguma Ņujorkā

Latvijas pārstāvniecībā Apvienotajās Nācijās

nometnes ciemojās ģimenēs, ar
skautiem un gaidām Ņujorkas
vienībās, kuri visus nogādāja
Nudžersijā nomet-nes vietā.
Nometnē viesi tika sadalīti par

apakš nomet nēm,
tā, lai labāk sadraudzē tos
ar
gaidām un skautiem
no ASV, Kanadas
un Austrālijas.
Pēc nometnes
Latvijas viesu un
Ņujorkas ģimeņu
tikšanās pie Vinetas
un vad. Mārtiņa
Zālītes uz pēcpusdienu pie peldbaseina, kur pārrunāja nometnes gaitas,
un apskatīja vad.
Mārtiņa Pute-ņa
nometnes fotogrāfijas. Nometnes laikā visus pārsteidza ziņojums, ka grupas vadītājs Emīls
Krustiņš bildināja Lindu Barkāni
ar saderināšanas gredzenu. Visi

klātesošie apsveica jauno pāri,
dziedot "Tautiešami roku devu...”
Pirmdien visi brauca uz Atlantijas okeāna jūrmalu Sandy
Hook, lai izbaudītu karsto sauli
un jūras vilņus. Otrdienas rītā
26. augustā LSGCO dalībnieki
viesojās Latvijas pārstāvniecībā
Apvienotās Nācijās, kur vēstnieks Jānis Mažeiks pastāstīja
par ANO darbību un parādīja
vēstniecību. Pašā ANO ēka nevarējam tikt, jo tā pašreiz tiek
remontēta.
Linda Gulbe no Ķeguma (19.)
gaidu vienības apraksta šo dienu: „lieliska diena ar lieliskiem
cilvēkiem. Latvijas vēstniecība,
Dvīņu torņu piemiņas parks,
Brīvības statuja, Top of the Rock
un latviešu sirsnība un spēks!"

