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Drukātās preses un citu tradi-
cionālo plašsaziņas līdzekļu no -
riets tika paredzēts katru reizi, 
kad sevi pieteica kāds tehnolo-
ģisks jauninājums. Arī trimdas 
preses nākotne ir zīmēta visdrū-
mākajās krāsās jau labu laiku, 
taču tā ir izrādījusi apbrīnojamu 
dzīvotspēju. Laiks pastāv, tāpat 
virkne citu izdevumu, kā Jaunā 
Gaita un vietējās sabiedrības 
Vēst neši. Tiek piesaistīti jauni au -
tori, akcentētas jaunas tēmas un 
vienīgā izdevēju vēlme ir gados 
jauni lasītāji. Tradīciju lasītāju 
uzrunāt „papīra formā” nelauž 
arī Amerikas latviešu jaunatnes 
apvienība (ALJA), kas joprojām 
izdod Vēja Zvanus. Preses izde-
vumus plašā mērogā patiešām 
skārusi lasītāju pāreja uz interne-
ta vidi. Taču tos izdevumus, kas 
turpina dzīvot, kas pielāgojušies 
mūsdienu prasībām, lasītājs spēj 
novērtēt. Mans novēlējums – 
no   vērtēt un izmantot iespēju, 
ko mums dod Laiks, gan auto-
riem, gan lasītājiem.

Atcerēsimies, ka jau astoņ-
desmito gadu vidū tika skandēts 
trauksmes zvans: trimdas žur nā-
listika ir krizes stāvoklī. Sākusies 

Novērtēsim iespēju, 
ko mums dod Laiks!

bija paaudžu maiņa, un ja jauna-
jai ārpus Latvijas dzimušajai 
paaudzei bija interese ar savu de -
vumu iesaistīties latviešu preses 
slejās, tad kavēklis bija valodas 
zināšanas, kuras noslīpēšanai 
attiecīgi bija pieejama vienīgi 
Minsteres latviešu ģimnāzija un 
Latviešu studiju centrs Kalama-
zū. Tikai ar retiem izņēmum iem 
presē sevi pieteica kāds, kurš     
nav bijis šo mācību iestāžu vai 
vasaras kursu audzēknis. Un tā 
1987. gada vasarā Garezera 3x3 
nometnē topošā Radio Brīvā Ei -
ropa latviešu redakcijas darbi-
niece Ingrīda Cāzere klātesošos 
aicināja uz darba grupu, kuras 
vadmotīvs bija „Celsim latviešu 
žurnālistiku!” Vairāki no dalīb-
niekiem, kā Ojārs Celle, Kārlis 
Streips, Ilgvars Spilners, Auseklis 
Zaļinskis gadiem ilgi pazīstami 
Laika lasītājiem. I. Cāzere kons-
tatē, ka pēc visa 3x3 nometnē 
dzirdētā un  pavirši apskatot mū -
su trimdas daudzās publikācijas, 
varētu likties, ka krizes nav. Galu 
galā latviešu avīzes, žurnāli un 
apkārtraksti iznāk vairākos kon-
tinentos tādā daudzumā, ka ne -
viens nespēj tos visus izlasīt, un 

ar tādu saturu, ka lasītāju inte-
rese ir liela. Šīs rindas vislielākajā 
mērā attiecināmas uz mūsdienu 
Latviju, kur ārzemju latvieši 
nebeidz brīnīties par vēlmi inte r-
neta laikmetā joprojām lasīt       
laikrakstus un it sevišķi „glan-
cētos” žurnālus.

Taču kritiski izvērtējot trim -
das izdevumus un papētot „aiz-
kulises”, kādās šie izdevumi ro -
das, I. Cāzere  izsaka brīdināju-
mu: krize ir tepat aiz stūra. Nav 
jau brīnums, jo veco lasītāju sai-
me sarūk, un ir norādījumi, ka 
jaunā paaudze par trimdas iz -
devumiem mazāk interesējas. Vis-

biežāk lasītais laikraksts Laiks 
nonāca degpunktā, kad uz pa -
neļa diskusiju Kronvalda zālē 
bija pulcējušies pāri par 100 in  -
teresentu. Un te nu varēja sa -
klausīt lasītāju viedokļu daudz-
veidību, kas atspoguļota Jaunās 
Gaitas slejās. Izrādījās, ka Laikā 
iespiestās pasaules ziņas ir to -
mēr vēlamas; ka Laiks ir nevis 
pārāk konservatīvs, bet pārāk 
„kreisi” noskaņots utt. Zīmīgi,   
ka Laiks ir savulaik aizsteidzies 
priekšā globālajai ziņu aģentū -
rai „United Press International”, 
informējot to par čekas majora 
Imanta Lešinska pārbēgšanu.      

Uz jautājumu, cik ilgi Laiks var 
pastāvēt,  izskanēja viedoklis, ka 
laikraksts ilgāk izturēs, ja iesais-
tīs profesionāli izglītotus žurnā-
listus. K. Streips raksturoja avī -
zes iespējamo apstāšanos kā tra-
ģēdiju un ieteica vairākas mai-
ņas, vairāk kontraversālas tēmas, 
kas piesaistītu jaunās paaudzes 
abonentus. 

Lasot atreferējumu par 3x3 no -
metnē apspriesto, jāteic, ka  būtu 
bijis iespējams izdot rokas grā-
matu trimdas preses darbinie-
kiem, kas aktualitāti nebūt nav 
zaudējusi vēl mūsdienās. 

Gandrīz jau gadsimts pagājis, 
kopš Latvija sevi pieteica pasau-
les neatkarīgo valstu saimē. Da -
žos kontekstos gadsimts šķiet kā 
diez gan ilgs laiks. Bet, kad pa  do-
mājam, tas valsts patstāvēšanā 
tiešām ir neliels laika sprīdis.

Ikdienas gaitās ir viegli kād -
reiz piemirst, cik svarīgs datums, 
kas atspoguļo Latvijas neatka-
rību ir 18. novembris. Tajā tālajā 
1918. gada 18. novembrī dzima 
neatkarīgā Latvija. Latvieši vien-
mēr ir vēlējušies savā zemē dzir-
dēt bērnus runājam latviešu va -
lodā, sajust savas zemes ro  bežas 
un redzēt lepni plīvojam sarkan-
baltsarkano karogu.

Ir pagājuši 96 gadi, un tie nav 
bijuši viegli. Šajā laikā tik daudz 

ALJA sveic Latvijas Republikas 
proklamēšanas 96. gadadienā!

kas ir piedzīvots.  Latvijā ir uzau-
gusi jauna brīvās Latvijas pilso -
ņu paaudze, Tautas atmodas    
laiks nu jau ir pagātnē.  Mainās 
valdības un ministri, ekonomikā 
un sadzīvē ne vienmēr viss ir 
ideāli. Tomēr, ja padomājam, cik 
daudz kas Latvijā ir mainījies uz 
labo pusi. Ja ir iespēja un laiks, 
iesaku tautiešiem, it sevišķi šeit, 
Amerikā, “iemest aci” Latvijas 
preses izdevumos un palasīt par 
jauniem, aizrautīgiem uzņēmē - 
 j  iem Latvijā – vai tie būtu namda ri, 
vai maizes cepēji, vai zemes arāji. 
Kāds gandarījums un lepnums 
par katru no viņiem un arī tiem, 
kuri strādā valsts ie   stādēs, kas ir 
skolotāji un ierēdņi! Latvijas lie-
lākā bagātība ir tās cilvēki!

Lai Latvija būtu tāda, kādu mēs 
gribam, katram ir roka jāpieliek – 
gan tiem, kas dzīvo Latvijā, gan 
tiem, kuru dzīves mītnes ir citur 
pasaulē. Mēs šeit, Amerikā, va  r  am 
būt pateicīgi mūsu vecā k  iem un 
vecvecākiem, kas mūs pa  mudi-
nāja mācīties latviešu sko  lā. 
Valoda ir mūsu vissvarīgā kā 
saik  ne ar Latviju. Mana ģimene 
ir ieaudzinājusi lepnumu un 
patriotismu par Latviju jau no 
bērnības. Un tie nepazuda, kad 
pārcēlos uz dzīvi Amerikā. Es le -
pojos ar savu dzimtenes mīlestī-
bu un cienu latviešu kultūru.  
Man ir prieks apliecināt, ka es to 
pašu redzu savos Amerikas lat-
viešu draugos, gan dziedot Gar -
e zera korī, mācoties komplicēto 

gramatiku vasaras vidusskolas 
klasēs un strādājot Amerikas 
latviešu jaunatnes apvienības 
valdē. Drīzumā mēs tiksimies 
62. ALJA kongresā Sietlā.

Mēs visi zinām, ka sevišķi pē  -
dēja gadā Krievija ir sākusi ap -
draudēt drošību, ko Latvija ir 
sasniegusi kopš neatkarības at -
jaunošanas. Vai Latvija var droši 
skatīties nākotnē? Eiropas Savie-
nības atbalsts, kā arī Amerikas 
atbalsts sniedz ticību, bet vēstu -
re mums ir mācījusi, ka latvie-
šiem ir jābūt modriem, neva -
ram  savu likteni uzticēt vienīgi 
citiem.

Novēlu turpināt godāt mūsu 
varoņus, kuri izcīnīja Latvijas 
neatkarību!

Aiciniet apciemot Latviju!
Turpiniet izglītot pasauli par 

mūsu apspiestības gadiem na -
cistu un padomju režīmā. Tur-
piniet atgādināt pasaulei, kāpēc 
mums ir tik nozīmīgi būt daļai 
no Eiropas Savienības un NATO. 
Atcerieties, ka mums it sevišķi 
tuvu pie sirds ir divi no šo orga-
nizāciju galvenajiem princi  -  
p iem –  cilvēktiesības un demo-
krātija.

Es novēlu visiem maniem 
tautiešiem neatlaidību un spē - 
ku darboties, lai mūsu pēcnācēji 
arī nākotnē varētu lepoties ar 
savu valsti, tautu un tās tradīci-
jām. Vēlam mūsu mīļajai Latvijai 
saules mūžu!

Daudz laimes dzimšanas dienā!

Sveicam Valsts svētkos!Sveicam Valsts svētkos!

// ZĪMĒJUMS: Zane Neimane
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L AT V I JĀ  U N  PAS AU L Ē

Mille rei, Dainai Bolšteinai u.c., 
kā arī ALJA valdes locekļiem,    
kas aizgājušajos gados devuši 
lielu pienesumu Jauno Laiks vei-
došanā. Viesturs Zariņš (Ka  na-
da) un mūžībā pāragri aizgāju - 
š ais Roberts Laiviņš lasītājiem 
sniedza savus vērojumus par 
latviešu dzīvi Ziemeļamerikā 
vēsturiskā šķērsgriezumā un 
mūsdienās.

Otra autoru grupa galveno -
kārt ir uz dzīvi Latvijā pācēlu - 
š ies ārzemju latvieši, kas arī dalās 
ar saviem vērojumiem par sa -
biedrisko un kultūras dzīvi, viņu 
vidū Amanda Jātniece, Imanta 
Nīgale, Jānis Kramēns u.c.

Jauno Laiks aicina piebiedro-
ties un izteikt savu viedokli par 
latviešu sabiedrisko dzīvi ASV, 
kā arī dalīties pārdomās par po -
litiku, ekonomiku, kultūru un 
subkultūru.

tāti. Neviens nevar garantēt, ka 
līdz ar augstāku kvalitāti augs       
arī abonentu skaits, − bet tas ir 
ļoti būtiski, lai izdevumi varētu 
konkurēt mūsdienu prasīgajā 
sabiedrībā.

Šajā Laika jubilejas reizē varu 
izteikt sirsnīgu paldies visiem 
Jauno Laiks pielikuma autoriem, 
viņu loks ir bijis visnotaļ plašs un 
pierāda, ka ārpus Latvijas dzi-
mu šās paaudzes vidū ir pietie-
kami liels skaits rakstītgribētāju 
un pats svarīgākais – rakstītpra-
tēju. 2009. gadā notikušas 2x2 
nometnes Jauno Laika numurs, 
kurš tapa Aivas Ieviņas redak-
cijā, parāda to, ka divdesmitgad-
nie ku paaudzē, kas galvenokārt 
sazinās sociālajos tīklos ir poten-
ciāls darboties arī presē.

Plašākais Jauno Laika autoru 
klāsts ir bijis no Ziemeļamerikas. 
Paldies Vijai Vīksnei, Anitai 

bolistus grupas portretā, vēl 
labāk redzēt, kā volejbolisti uz 
laukuma cīnās, aizrautīgi grem-
dējot un bloķējot.

Uz jautājumu, kāds ir Laika 
lielākais panākums, O. Celle atzi-
na to, ka šī avīze vispār eksistē. 
Tā esot trimdas vislabākā avīze, 
„latviska sega, kas mūs apsedz, 
mūsu kopējā saite tautai svešu-
mā”. Der atcerēties pareģojumus, 
kurus savulaik izteikuši mūsu 
lielāko laikrakstu redaktori seš-
desmito gadu beigās: redaktors 
Kārlis Rabācs toreiz teicis, ka Laiks  
pastāvēšot 15 līdz 25 gadus (tātad 
līdz 1995. gadam), Austrālijas 
Latvieša redaktors Emīls Dēliņš 
teicis, ka līdz 1994. gadam

Secinājums, kas izskanēja to -
reiz, ir aktuāls šobrīd. Lai izdotu 
latviešu preses izdevumus, ne  -
pie   ciešama nauda, taču par visu 
svarīgāk ir celt izdevumu kvali-

Tas lasītāju nesajūsmina, jo bez 
darbības vārda šis virsraksts ir 
pasīvs, turklāt  netiek pieminētas 
svarīgākās ziņas: nav jau nekāda 
pārsteiguma, ka sēde notika − 
lasītājs grib zināt, kas tur notika. 
Labāki virsraksti ziņotu jaunā -
ko, iepinot arī darbības vārdu, 
piem.: „ASV Vanagi izdos Plū-
doņa kopotus rakstus” vai „DV 
zemes valde aicinās ASV prezi-
dentu uz Jāņiem”, vai „Vanagu 
ze  mes valde atsauc sēdi, iet 
makšķerēt”. Runājot par grafisku 
apdari, izskanēja ieteikums likt 
autora vārdu katra raksta sāku-
mā. Mūsu šaurajā latviešu sa -
biedrībā taču pazīstam daudzus 
rakstu autorus personiski, un 
mums ir svarīgi tūlīt zināt, kas ko 
ir rakstījis. Latviešu avīzēs derētu 
vairāk attēlu ar darbību un ma -
zāk ar individiem un grupām 
stīvās pozās; ir labi redzēt volej-

Lūk dažas atziņas: Ja reportie-
rim ir degoša vajadzība izteikt 
savu kritiku un komentārus, lai 
raksta lasītāja vēstuli vai ievad-
rakstu. Joprojām nav iespējams 
izskaust apsēstību ar chrono lo-
ģisko formu. Piemēram, latviešu 
reportieris, aprakstot sēdi, bieži 
vien atstāsta notikumus to se -
cībā: "...organizācijas sēde notika 
... pilsētā, piedaloties...” Tā nav 
reportāža; tas ir protokols! Līdz 
kamēr lasītājs tiek pie galvena-
jām ziņām, viņš jau snaužot aiz 
garlaicības. Analizējot latviešu 
avīžu virsrakstus, secināts, ka tie 
bieži ir lasītājus neuzrunājoši. 
Tas tāpēc, ka virsrakstu sacerē -
tāji pārkāpuši  žurnālistikas pa  -
matprincipus, izlaižot darbības 
vārdu un neizsakot galvenās 
ziņas. Tipisks latviešu virsraksts 
ir: „DV ASV zemes valdes sēde”. 

Novērtēsim iespēju,  ko mums dod Laiks!
(Turpināts no 1. lpp.)

Latviešu centrs Gaŗezers ir lat-
viešu īpašums ASV Mičiganas pa -
valstī. Tā ir 68 hektaru liela terito-
rija Long Lake ezera malā, kuru 
1966. gadā ar devīzi “Dievam un 
Latvijai” dibināja latviešu drau-
dzes un organizācijas. Gaŗezers ir 
izveidojies par  latviešu kultūras, 
izglītības un sabiedrisko centru, 
kā arī par iemīļotu vietu vasaras 
atpūtai. Gadu gaitā tur izveidotas 
četras ievērojamas bērnu un jau -
n iešu izglītības programmas: bēr nu 
dārzs, bērnu nometne, vidussko-
las sagatavošanas programma, un 
pati Gaŗezera Vasaras vidusskola. 
Pēdējā ir no visām četrām pro-
gram mām vislielākā, ar pāri par 
100 skolēniem. 

Kāda ir Vasaras vidusskolas 
ik diena?

Gaŗezera Vasaras vidusskola ir 
intensīva iegremdēšanās latviešu 
kultūras un valodas izpratnē. Tā 
ilgst sešas nedēļas, no jūnija bei-
gām līdz augusta vidum. Gaŗezera 
īpašums ar savām simts ēkām sa -
dalās vairākās teritorijās. Vidus-
skolas teritorijā atrodas guļam-
telpas un klašu telpas, kurās mā -
cāmies. Pie bērnu nometnes atro-
das Brīvdabas baznica, kuru ap -
meklējam katru svētdienu, un 
karogkalns, kurā katru dienu plī vo 
Latvijas karogs. Vidusskolas te  r i -
torijā ēkas ir nosauktas slavenu 
latviešu personu vārdos. Piemē-
ram, mums ir Valdemāra zāle, 
Kronvalda zāle un citas. Vairākas 
ēkas celtas pašu latviešu rokām.

Par mācībām
Galvenie mācību priekšmeti 

Gaŗezerā ir latviešu valoda, lite-
ratūra, vēsture un ģeogrāfija; bez 
tam vēl mācāmies ticības mācību, 
mākslas vēsturi un folkloru. Sā -
kot ar otro vidusskolas gadu,      
katru vasaru jānoliek gala pārbau-
dījums kādā no galvenajiem 
priekšmetiem – jāmācās tā sauca-
mās biļetes. Trešajā klasē visiem 
audzēkņiem arī jāuzraksta vēstu-
res pētījums – visbiežāk, balsto -
ties uz intervijām, stāsts par vec-

GAŖEZERS – MŪSU MAZĀ LATVIJA

vecāku bēgļu gaitām. Absolventu 
klasei turpretī obligāta ir eseja par 
kādu mūsdienu latviešu rakst-
nieku, par kādu viņa tēmu vai 
mo  tīvu (piemēram, es rakstīju par 
Māru Zālīti un Daiga par lugām 
latviešu literatūrā).  Visas sešas ne -
dēļas mums bija cītīgi jāmācās,      
lai sagatavotos atbildēt mutiski uz 
jautājumiem, kas uzstādīti kat -
ram priekšmetam veltītajās div-
desmit biļetēs. Šādu sistēmu Zie -
meļamerikas skolas nepazīst, tādēļ 
mums, Gaŗezera audzēkņiem, tas 
bija jaunums. Kad visas izvilktās 
biļetes bija atbildētas, tad bija sa -
jūta, it kā milzīgs smagums no -
celts no pleciem. Ar lepnumu va -
rējām teikt, ka tas nebija viegls 
darbs, bet mēs to paveicām. 

Šīs vasaras viesi
Pie mums šovasar viesojās Lat -

vijas vēstnieks Amerikā Andris 
Razāns un Latvijas kultūras mi -
nistre Dace Melbārde. Viņa mums 
pastāstīja par to, kā viņa kļuvusi 
par Latvijas kultūras ministri, un 
mūs iepazīstināja ar pārējām Lat-
vijas valsts ministrijām un to ta -
gadējo politiku. Vakarā ministre 
piebiedrojās mūsu iemīļotajā va -
kara nodarbībā “Pērkonīša duci-
nāšanā” (tas ir maratons, kur deju 
pāri sacenšās, kurš var visilgāk       
un visskaistāk nodejot “Pērko nī  ti”). 
Ministres piedalīšanās mums ne 
tikai sagādāja lielu prieku, bet arī 
deva iespēju novērtēt labu de -
jošanas stilu.  

Latvijas vēstnieks Amerikā An  -
dris Razāns turpretim jau pirma -
jā dienā aicināja ceturto klasi uz 
pārrunām un picu. Tas, protams, 
mūs sajūsmināja! Mūsu viesis 
izstāstīja, kā viņš kļuvis par vēst-
nieku un kādi ir viņa uzdevumi. 
Kad nonācām līdz jautājumiem, 
mūsu klase gribēja pārrunāt Uk  -
rai nas problēmas un dubultpil-
sonības likuma reformu. 

Skolas beigšana
Izlaiduma nogale Gaŗezera va  -

saras vidusskolā ir intensīva. Tās ir 
trīs pārdzīvojumu pilnas dienas, 
sākot ar pēdējo ugunskuru piekt-
dienas vakarā. 

Nākamā dienā notiek izlaidu -
ma koncerts, kur visa skola uz -
stājās mūsu Dziesmu lejā. Šogad 
uzvedām astoņas dziesmas un 
desmit tautasdejas. Pēc koncerta, 
tanī pašā vakarā, notiek mūsu 
Pēdējās vakariņas un balle. To 
rīko trešā klase, kam katru gadu 
jāizgudro oriģināla balles tēma. 
Šogad balles telpu – mūsu ikdie-
nas ēdamzāli – pārvērta par Nūor-
līnsas stila Mardi gras karnevālu. 
Mēs kā ceturtā klase arī izvēlējā-
mies savu, Vikingu tēmu, ar kuru 
piedalīties ballē. Pēc svinīgās un 
reizē jautrās ienākšanas, skolēni 
paēd vakariņas, un tad seko de -
jošana līdz vēlam vakaram. 

Dažas mūsu personīgās domas
(MADELĒNA) Pati esmu no 

Ņu    jorkas vasaras pava dījusi Lat-

viešu evanģēliski luteriskās drau-
dzes nometnē Katskiļu kalnos, 
Ņujorkas pavalstī. Kā es piedzi -
mu 1997. gada martā, tā mani tā 
paša gada jūnijā jau aizveda uz 
Katskiļiem. Es augu un gāju Kat-
skiļu nometnē, es drīz dzirdēju 
runas par šo daudzināto Gaŗeze-
ru. Man tā vieta likās tāla un at  -
baidoša, un es nedomāju, ka jeb-
kad tur mācīšos. Bet es spilgti at  -
ceros kādu vakaru pēdējā vasarā 
nometnē, kad mūsu vadītājas sā -
ka mums stāstīt par Gaŗezeru.    
Tad man piepeši Gaŗezera vidus-
skola sāka likties reālāka, un tā 
nebija vairs tikai kāda tāla vieta 
Amerikas vidienē. Protams, bei-
gās es nolēmu braukt turp.

Lielākā daļa to skolēnu, kas ie -
rodas no Katskiļiem, uzsāk vi -
dusskolu tikai otrajā klasē, bet   
mēs kopā ar savu vislabāko drau-
dzeni no Bostonas nolēmām      
abas braukt jau uz pirmo klasi. 
Līdz šai dienai esmu laimīga, ka   
es izšķīros sākt ar pirmo klasi.        
Tas man deva iespēju piedzīvot 
Gaŗezera vidusskolas gaitas no 
sākuma līdz beigām. Tagad, kad 
esmu beigusi, es zinu, ka tās drau-
dzības, ko esmu tur ieguvusi, man 
paliks uz mūžu. Arī tad, ja mēs 
visi iesim pa citiem ceļiem, es zi -
nu, ka mēs kaut kad mūsu mūžā 
atkal satiksimies. Gaŗezerā es es -
mu atradusi savu vietu. 

(DAIGA) Gaŗezers ir vien mēr 
bijis manas īstās mājas. Sešus 
mēnešus pēc tam kad es piedzi-

mu, es pavadīju visu vasaru ar 
mammu Gaŗezerā, jo tas bija vi -
ņas pirmais gads Vidusskolas 
direktores amatā. Es esmu tur 
uzaugusi, es tur esmu atradusi sa -
vus vistuvākos draugus, un es zi -
nu, ka tieši tur es tiešām esmu 
varējusi attīstīties kā latviete. Es 
reizēm mēģinu izskaidrot saviem 
amerikāņu draugiem, kas šī ir       
par vietu, un man vārdu trūkst,       
jo es nezinu, kā izskaidrot kaut        
ko tik savdabīgu, dārgu un neat-
vietojamu kā manu latvietību. 
Gaŗezers ir mani iespaidojis tur-
pināt savu latvisko izglītību un ie -
saistīties cik vien es varu visādos 
pasākumos. Es arī strādāju par 
skolotājas palīdzi Krišjāņa Baro -
na latviešu sestdienas skolā Čikā-
gā. Daudzi mani un vecāku drau  -
gi vēl strādā par labu Gaŗezeram, 
arī es nevaru sagaidīt to brīdi, kad 
varēšu mēģināt dot tālāk Gaŗe - 
 z eram un jauniešiem to, ko pati 
esmu saņēmusi. Tādu piedzī-
vojumu, kādu dod Gaŗezers, ne -
var atvietot ne ar ko, un es to ne -
mainītu ne pret kādu naudu vai 
citu piedzīvojumu, ja man to pie-
davātu. Latvietība ir tā daļa no 
manis, ko Gaŗezers ir ieaudzinājis, 
un to man nekad nevarēs atņemt.

Nobeigums
Kas ir mājas? Vai mājas ir tur, 

kur ir ģimene? Vai tur, kur ir 
draugi?  Vai tā ir sajūta, ka tu esi  
ar cilvēkiem, kas tevi mīl neatka-
rīgi no tā, cik atšķirīgi katrs esam? 
Mūsu vecāki ir mūs audzinājuši 
būt par la  biem latviešiem, bet 
Gaŗezera vasaras vidusskola ir 
mums ie  mācījusi mīlēt un no -
vērt ēt latvie šu tautu, mūsu valo -
du, mūsu senču gudrību un mū -
su tautas grūto vēsturi. Mums, 
jauniešiem, liekas, ka būt kopā 
tikai sešas nedēļas ir pārāk īss 
laiks, bet tās ir četras ļoti intensīvi 
kopā pavadī tas vasaras. Laiks aiz-
skrien  tik ātri, ka gribētos visu to 
piedzīvot vēlreiz. Ja tā var teikt, 
katra klase, kas šo ceļu noiet, kaļ 
rotas Lat vijai.

MADELĒNA MINIATA UN DAIGA CERA,
Gaŗezera Vasaras vidusskolas absolventes
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ALJAs L A PA

Pagājuši jau 13 gadi, kopš ALJA 
kongress notika Sietlā. Šogad 
kongresā varēsiet dzirdēt intere -
santas lekcijas un diskusijas, ku  -
rās piedalīsies Latvijas Republi-
kas vēstnieks diasporas jautāju-
mos Pēteris Kārlis Elferts, uzņē -
mējs un tēlnieks Sandis Kond-
rats, alus entuziasti Aldis, Ēriks 
un Inese Raisteri, doktorantūras 
stu  dente Indra Ekmane, ALJA 
priekšsēde Indra Purmale un 
vēsturnieks Aldis Purs.

ALJAs kongress sāksies ar San-
da Kondrata lekciju par uz   ņē -
mējdarbību Latvijā. Sandis ir tei-
cis, ka labākais veids, kā pa   lī  - 
dzēt Latvijai, ir piedalīšanās tās 
ekonomiskajos procesos, strā dā-
jot Latvijā, investējot Latvijā vai 
arī pārstāvot Latvijas uzņēmu -
mu intereses un izplatot to pro-
duktus ASV. Sandis ir grāmatas 
autors, uzņēmējs un mākslinieks 
ar maģistra grādu tēlniecībā.

Paneļa diskusijā - „Starp di   vām 
saulēm: Krievija, Eiropa, Latvija” - 
piedalīsies Pēteris Elferts, Indra 
Ekmane, Indra Purmale un Aldis 

ALJA kongress atkal Sietlā
JĒKABS KRAMĒNS

Purs. Viņi apmainīsies viedok - 
ļ iem par mūsdienu Latvijas poli-
tisko stāvokli, īpaši pievērsīsies 
attiecībām ar Krieviju un Eiro-
pas Savienību, un analizēs, cik 
liels drauds šobrīd varētu būt 
Putina Krievija. Svarīgs ir arī jau-
 tājums, kā pasaule vērtē kon -
fliktu Austrumeiropā. Diskusijas 
dalībnieki runās arī par to, ko 
darīt, lai palīdzētu nodrošināt 
Latvijas labklājību. 

Raisteru ģimene lasīs lekciju 
par alus darīšanu. Lekcijā tiks 
pār  runāta alus darīšanas vēsture, 
veidi un procesi. Dalībnieki uz   -
zinās, kā viņi paši var sākt brū -
vēt alu mājās. Tiem, kam jau 21+ 
gadu, būs iespēja arī pagaršot 
pašdarītu alu. Lektori analizēs 
latviešu tautasdziesmas par alu, 
uzsverot, kā dziesmās atklājas 
latvieša personība un alus bau -
dīšanas tradīcijas.

Latvijas Republikas vēstnieks 
diasporas jautājumos Pēteris El  -
ferts runās par latvieša stāju ār  -
zemēs un iespējām studēt Lat-
vijā. P. Elferts, kurš dzimis Sietlā, 

ir strādājis par Saeimas priekš -
sēdētājas Solvitas Āboltiņas ār  -
lietu padomnieku, Latvijas ār -
kār  tējo un pilnvaroto vēstnieku 
Īrijā. Viņš ir bijis arī speciālo uz -
devumu vēstnieks Irākas atjau-
nošanā un demokratizācijas vei-

cināšanā, kā arī Latvijas vēst -
nieks Pastāvīgajā pārstāvniecībā 
Eiropas Padomē. Pēteris Elferts 
ir bijis arī 5. Saeimas deputāts      
un Latvijas Ministru prezidenta 
padomnieks.

ALJAs Kongress notiks Sietlas 

centrā “Westin” viesnīcā Patei -
cības dienas nedēļas nogalē no 
27. līdz 30. novembrim. Sīkāku 
informāciju var atrast mājaslapā: 
http://www.seattlekongress2014.org, 
vai sūtot e-pastu: seattlekong -
ress@gmail.com.

2x2 nometne Latvijā - vai ir 
iespējams pārnest šādu trim -
das latviešu jauniešu izglīto -
jošu pasākumu uz Latviju?

Noteikti! Bet būs daudz grū-
tāk. Es jau sen biju sapņojusi, ka 
2x2 nometni vajadzētu veidot 
Latvijā, redzēju, cik ļoti sekmīgi 
darbojās 3x3. Paldies Līgai Ru  -
per tei par 3x3 nometnes ievie -
šanu un noturēšanu tik daudzus 
gadus. Kopienas radīšana starp 
vienlīdzīgi domājošiem cilvē-
kiem ir nepieciešama, lai cits citu 
stiprinātu un veidotu izaugsmi. 
Tam pašam jābūt arī 2x2 kustībā, 
no kuras jau 3x3 nometne ir cē -
lusies.

Vai par pamatu ir ņemts ASV, 
Kanādas un citu valstu jauniešu 
ierosinājums, ka nometne va -
rētu notikt Latvijā?

Protams, man ir liels izai -
cinājums izveidot kopēju emo-
cionālu saikni starp visiem dalīb-
niekiem, jo latviešu jaunieši, kuri 
nāk no dažādām pasaules ma -
lām, tomēr ir atšķirīgi. Jau dau-
dzus gadus 2x2 nometnēs ASV ir 
bijusi sadarbība ar Latvijas lek-
toriem. Piemēram, Māris Jansons 
ieveda revolūciju mūsu „virtuves 

Vai 2x2 nometne notiks Latvijā?
Jauno Laiks saruna ar Lieni Dindoni par  iespēju  2x2 nometni  2015. gadā sarīkot Latvijā

projektā”, mācot jauniešiem, kas 
ir „jaunā Latvijas virtuve” ar de  -
gustāciju visai nometnei. Daž -
reiz arī kļūdījāmies ar pārāk no -
pietniem lektoriem, kuri neiz-
prata Ziemeļamerikas jauniešu 
zināšanu un valodas līmeni. Mū -
su jauniešu paaudzei tagad ir 
tāda kā „virtuves” valoda, nav 
spējas diskutēt, filozofēt augst-
skolas līmenī.

Šāda sadarbība mums rādīja, 
cik svarīga ir saikne ar Latviju, 
gan viņiem, gan mums. Cik viņi 
var mums dot, bet ir arī ļoti sva-
rīgi, ko mēs varam dot viņiem. 
Mums, trimdiniekiem, no ASV 
ir jāizjūt, ka esam daļa no Latvi-
jas un latviešu tautas, ka latvieši 
ir ārkārtīgi spējīgi, inteliģenti, 
radoši, kultūras bagāti. Latvijas 
latviešu bagātība ir tik ārkārtīgi 
liela, no tās mēs varam smelties, 
lai mēs būtu ne tikai lepni par 
mūsu senčiem, saknēm, pamatu, 
vērtībām, kultūru, bet arī lai mēs 
gribētu turpināt to veidot un no -
dot tālāk mūsu bērniem. Tās vēr-
tības nevar izprast un iemiesot 
bez ciešāka kontakta ar Latviju. 
Mums ir ļoti svarīgi būt Latvijā, 
redzēt un sajust Latviju šodien, 
iemācīties izprast jauno Latviju 
Eiropā, veidot draudzību un sa  -
darbību ar šodienas jauniešiem, 
ar jauno Latviju. Trimda ir vēs - 
 t ure, un jaunieši nevēlas dzīvot 
vēsturiskā sapnī... Lai jaunieši 
vēlētos būt latvieši savā dzīvē un 
nodot šo vērtību tālāk, tas var 
notikt, veidojot ciešu saikni ar 
Latviju.

Noteikti vajag 2x2 nometni 
rīkot arī citās zemēs, jo visi jau 
nevar atbraukt uz Latviju. Varētu 
izveidot 2x2 jauniešu seminā -  

rus katrā valstī, kā tas notiek ar 
3x3. Latvijai vajadzētu būt kā 
pamata valstij, kur katru gadu 
notiek šis seminārs. Paldies Ai -
varam Osvaldam, ka viņš turpi-
nāja veidot kontaktus ar Latvi -  
jas ierēdņiem, un tas palīdzēja, jo 
Kultūras ministrija šogad pie -
šķīra naudu 2x2 nometnes rīko-
šanai. Atbalsts ir ap 9000 eiro, tas 
jau ir daudz, lai varētu sākt no -
pietni rīkoties.

Trimdā jauniešiem līdz 18 ga -
du vecumam ir nometnes un 
vasaras skolas (Gaŗezers, Kursa, 
Katskiļi), kur tikties, mācīties      
un stiprināt savu latvietību. Aiz -
ejot uz universitāti, kur ir rado -
ša, stimulējoša izaugsme - šajos 
vissvarīgākajos, visnopietnāka -
jos dzīves gados, kad veidojas 

partnera meklēšana, un nostip ri-
nās dzīves vērtības, atklājas pro-
fesionālā/intelektuālā izaugsme - 
tad jaunietim nav vairs vietas, 
kur kontaktēties ar latviešiem. 
Tad viņi var viegli pazust no lat -
viešu sabiedrības. Kas jādara? - 
Jāveido nopietnāks „dating/mat  ch-
making service”, jāveido iespē  -   
jas intelektuāli izaugt tālmācībā 
vai Latvijas semināros, jāmeklē 
prakses vietas latviešu uzņēmu-
mos. Vai Latvijas uzņēmumiem 
ir interese par ārzemju latvie-
šiem? Vai latviešu uzņēmumi un 
latviešu vadītāji ir ar mieru pa  -
līdzēt jauniešiem atrast darbus, 
dot iespējas?

Ko 2x2 nometne var dot Lat-
vijas jauniešiem?

Šīs nometnes mērķis ir savie -

not jauniešus no visas pasaules, 
tātad ļoti konkrēti – Latvijas 
jauniešiem tā dos draudzību, 
iespējas ceļot, atrast prakses vie-
tas. Tā dos arī pozitīvāku per-
sonisko pašnovērtējumu, tā ir 
iespēja saredzēt savas spējas un 
to, kā viņi var ietekmēt nākotni. 
Tajā pašā laikā jaunieši iemācī - 
s ies, kā labāk sadarboties, komu-
nicēt, veidot kompromisus ar 
citādi domājošiem cilvēkiem. Arī 
mainīt attieksmi pret ārzemju 
latviešiem.

Kad runājam par iespējām 
Latvijā, bieži runājam par tiem 
iemesliem, kāpēc neko nevar iz -
darīt, nevis kāpēc kaut ko var 
izdarīt. Kā iemācīties un noticēt,   
ka ikviens indivīds ir nozīmīgs, 
lai mainītu valsti, sabiedrību, 
pašu dzīves ceļu?

Kad un kur nometne Latvijā 
varētu notikt?

Ratniekos, Gaujas Nacionālajā 
parkā, netālu no Siguldas un Lī  -
gatnes. Lieliskās telpās, kuras 
Ro   berts Hiršs ziedoja Latvijas 
Universitātei – viņš bija intere-
sants cilvēks, bez speciālas iz -
glītības izveidoja tekstila rūpnī-
cu, saprata, ka liela vērtība ir 
darbinieku izglītošana un dzī  vo-
šana labos apstākļos. Viņa dēls 
ASV atbalstīja un palīdzēja no  -
formēt šo ziedojumu. Ar Eiro -
pas atbalsta fonda līdzekļiem 
vieta ir atjaunota. Netālu ir Gau -
ja un skaists mežs, Vildogas upe, 
kur varēsim izbaudīt Latvijas 
skaistumu. Līgatnē ir amatnieku 
saime, kas papildinās mūsu zinā-
šanas. Pavisam tuvu ir Cēsis ar 
jauno Pasaules latviešu mākslas 
centru.

Liene Dindone

(Turpinājums 4. lpp.)
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L AT V I JĀ  U N  PAS AU L Ē

Jaunieši mainās, kā, jūsuprāt, 
mainījušies ārzemju latviešu 
jaunieši un viņu intereses, dzī -
ves uzskati, salīdzinot septiņ -
des mitos, astoņdesmitos gadus 
ar mūsdienām?

Vienmēr ir grūti izdarīt vispā-
rinājumus, ne uz visiem tie attie-
cas, bet galvenajos vilcienos jā -
saka: jaunieši 60. – 70. gados ASV 
bija lielāki ideālisti ar uzskatiem, 
ka jāmaina, jāgroza sabiedrība, ar 
spēku izmainīt pasauli, bija raks-
tu rīga brīva domāšana, enerģija, 
atplauka lielas sabiedriskās kustī-
bas. Cīnīties par latviešu esamību 
ārpus Latvijas arī bija daļa no šiem 
mērķiem un ideāliem.

Vispār ASV jauniešu pamat-
mērķis ir mainījies lielāka mate-
riālisma, pašapliecinājuma, dzī -
ves labklājības virzienā. Internets, 
TV kā ekonomiskais dzinējs vei -
do citas pamatvērtības, viss tiek 
pakārtots ekonomikai - pat vis dzi-
ļākās vērtības.

Latvijas brīvība arī atņēma mēr-
ķi, par ko daudz bija cīnījušies. 
Ne  saprotu, vai šodienas diaspora 
neiedomājas, cik trausla ir Latvi - 
jas dzīvotspēja? Varbūt arī ne  -     
grib to sadzirdēt. Demogrāfiskā 
situā cija, latviešu emigrācija un 
citu tau tiešu imigranti, lielais 
krievu īpat svars pamazām mūs 
nospiež. Visu šo diaspora (trim-
dinieki) pie tiekami labi nesaredz 
vai neizprot. Tas ir jūtams, dzīvo-
jot Latvijā.

reklāmu, sociālajiem tīkliem, tāl-
mācību, ar inovācijām mācībās un 
biznesā, tehnoloģiskajām iespē-
jām, informācijas tehnoloģijām, 
politikas un valdīšanas pārmai-
ņām, pasaulei sarūkot. Tajā pašā 
laikā vienmēr aktuāls ir jautā -
jums, kā attīstīt savstarpējās sa -
skarsmes spējas, kā iemācīt un 
izveidot sevī spējas komunicēt ar 
citiem, lai atrastu iespēju sadar-
boties vai veidot kompromisu. 
Gribam šajā nometnē jauniešiem 
dot iespēju sevi attīstīt latviešu 
vidū, latviešu valodā. 

kurā Latvija un latvieši var būt 
daļa no viņu mērķiem. Organizā-
cijas var izaudzīties nopietnus 
jaun iešus un piedāvāt stipendijas, 
bet ieguvums no 2x2 būtu jāpre-
zentē kādā ALJA, ALA, DV  vai 
citu organizāciju saietā.

Vai jau tagad var ieskicēt no -
metnes programmu?

Lai 2x2 nometne būtu vērtīga 
šīs dienas jaunietim, tai jāiet pa 
priekšu ar visu, kas šodien ir no -
zīmīgs – ar informācijas apmai -
ņas veidiem un to ietekmi: plaš-
saziņas līdzekļiem, kultūru un 

Šis ir grūts jautājums, kuru jau 
esam apsprieduši. Ja būs daudz 
pietiekumu, lūgsim, lai viņi uz -
raksta motivācijas vēstuli, par to, 
ko katrs no pretendentiem var   
dot un ko viņi paši sagaida no 2x2. 
Uzsvars būs uz nopietnu attiek -
smi, gribu dot un gribu iegūt.

Kādu atbalstu varētu sniegt 
latviešu organizācijas?

ASV un citu valstu latviešu or  - 
g anizācijas var jauniešus spon-
sorēt, lai viņi brauc uz Latviju, kur 
var ieraudzīt iespējas, izjust po -
tenciālu veidot savu dzīvi tādu, 

Kādi ir galvenie priekšno-
teikumi, lai nometne Latvijā 
izdotos?

No vadības puses ir nepiecieša-
ma laba reklāma un informācijas 
izplatīšana. Nepieciešama arī sai  s-
toša un interesanta programma, 
akcents uz katra dalībnieka iegu-
vumu un aktīvu līdzdalību. No  -
metnes laikā būs daudz nodarbī-
bu, izstrādāta “politika”, kas liks 
jauniešiem kontaktēties, labi ie  -
pazīt citam citu – pārkāpt kautrī-
bas slieksnim un kultūras īpatnī-
bas plaisām.

No dalībnieku puses ir nepie-
ciešama apņēmība un vēlēšanās 
pētīt un domāt par savu latvietību, 
aktīvi līdzdarboties un būt atvēr-
tiem pret citu uzskatiem. Jābūt 
pie ejai: tie, kas mainīsies, tie pa -
stāvēs. Nometnes valoda – latviešu. 
Sagaidām arī nopietnu attieksmi 
par dalību ievirzēs, projektā un 
visās semināru nodarbībās.

Vai rīcības komitejā būs gal-
venokārt ārzemēs dzimušie lat-
vieši?

Jā, vairums no padomes un arī 
semināru vadītāji būs ar 2x2 no -
metņu pieredzi. Lieliski, ka ir va -
dību izdevies izveidot tādu, ka 
vai  rums ir ārzemju latviešu, kas 
ilgstoši dzīvojuši Latvijā un izprot 
vietējos jauniešus.

Kā jūs izraudzīsieties dalīb-
niekus no Latvijas, ja skaits ir 
ierobežots?

Vai 2x2 nometne notiks Latvijā?
(Turpināts no 3. lpp.)

Latvieša muzejs GruzijāDAINIS MJARTĀNS

Dodoties komandējumā uz 
Gru ziju, es savā ierobežotajā die-
naskārtībā ierakstīju Tautas un 
lie tišķās mākslas muzeja apmek-
lējumu Tbilisi. Jūlijs Straume – tā 
sauc vīru, kuram jāpateicas par        
šī muzeja izveidi un kurš ir gru-
zīnu etnogrāfijas pētniecības pa  -
matlicējs. Nav viegli, laipojot pa 
šaurajām ielām, atrast attiecīgo 
namu Dadiani ielā, kura durvis 
rotā norāde par izstādi „Jūlijs 
Straume - Caucasus on my mind”. 
Straumes jaunrades mantojuma 
un neskaitāmo ekspedīciju un 
arheoloģisko izrakumu materiāli 
atrodas tieši šajā muzejā. Ap  ska-
tāmi unikāli albumi ar krāsain -
iem Kaukāza paklāju zīmēju - 
m iem. Informāciju par tiem viņš 
vācis daudzu gadu garumā Gru-
zijas, Armēnijas, Azerbaidžānas 

un Dagestānas ciematos. Apska-
tāmi arī J. Straumes un viņa lai -
kabiedru veidotie paklāji, kas tika 
godalgoti 1925. gadā Pasaules 
izstādē Parīzē. Muzejam nav at  -
vēlētas plašas telpas, tas izvietots 
nelielas ēkas divos stāvos. Darbi-
nieki man laipni dod iespēju iepa-
zīties ar Straumes arhīvu un bib -
liotēku. Muzeja eksponāti ievieto -
ti skapjos, kas gatavoti pēc Strau-
mes metiem.

Jūlijs Straume nodzīvoja 96 ga  -
dus (1874-1970), no kuriem vai -
rāk nekā 16 gadus pavadīja Gru -
zijā. Savulaik pabeidzis Štiglica 
Centrālo mākslas skolu Sankt pē  -
terburgā. Vēlāk viņš tika nosūtīts 
divus gadus praksē uz Parīzi, lai 
papildinātu zināšanas par tekstila 
mākslu. Šeit viņš iepazinās ar beļ-
ģu izcelsmes skaistuli Mariju Elo -
izu Augustu Rongvo un 1907. ga -
dā kopā ar viņu atbrauca uz 
Tbilisi.

Jūlijs Straume apzināja zīmē -
jumus un mākslinieciskus metā l -
izstrādājumus no visa Kaukāza, 
ie  mūžināja zīmējumos baznīcas 
saimniecības piederumus, senus 
ieročus, traukus, atvēra darbnīcas. 
Viņš zīmēja kā Kaukāza kristiešu, 
tā arī musulmaņu senās freskas, 
tempļus u.c. Tas viss tika vākts 
ekspedīciju laikā, daudz tika uz -
zīmēts pēc atmiņas, tika veidoti 
ornamenti un zīmējumi, kurus 
vē  lāk piedāvāja turpmākajam dar-
bam Mājamatniecības komitejas 
darbnīcās, kurās tika radīti unikāli 
izstrādājumi pēc tautas mākslas 
motīviem: paklāji, izšuvumi, mež-

ģīnes, audumi, trauki, juvelieriz-
strādājumi. Par mākslinieka dzī-
ves gaitām varam lasīt Gruzijas 
latviešu biedrības Ave sol mājas 
la    pā. Pēc Pirmā pasaules kara 
Tbil isi darbojās Latviešu biedrība, 
daudzie bēgļi atvēra jaunus uz -
ņēmumus. Tomēr pēc padomju 
varas nodibināšanas tika izdots 
rīkojums par ārvalstu pilsoņiem, 
kuriem vajadzēja atstāt Gruziju. 
Līdz ar to latviešiem tika konfiscēti 
īpašumi, nācās atgriezties dzim-
tenē, viņu vidū bija arī J. Strau  -     
me ar dzīvesbiedri. Latvijā māksli-
nieks turpināja savu sirdslietu. 
Viņš pilnībā pārzināja persiešu 
paklāju aušanas mākslu, audumu 
ornamentikas stilistiku un kom-
po zīcijas veidošanas likumības. 
Tiek uzskatīts, ka, tieši pateicoties 
Jūlija Straumes pedagoģiskai dar-
bī  bai, līdz tam Latvijā aušanas 
praksē nelietotā persiešu tehnika 
20. – 30. gados kļuva ļoti iecienīta. 

Pēc viņa zīmējumiem izgatavotas 
tekstilijas interjeriem Latviešu 
bied rības namā, Ķemeru sanato-
rijā un citviet. 

Domājot pat Jūliju Straumi prā-
tā nāk Austrālijas latviešu māksli-
nieks Arvīds Sodums. 1950.-1960. 
gados viņš dzīvoja un strādāja 
Dienvidāfrikā, Keiptaunā. Tur ta -
puši neskaitāmi tušas zīmējumi 
un gleznas, kas iemūžinājušas vie-
tējo cilšu afrikāņus, viņu tērpus     
un rotas. Kā vēlāk izteicās So -
dums, vi  ņa iemūžinātā Āfrika 
mūsdienās vairs nepastāv. Jūlija 
Straumes man  tojums Tbilisi tiek 
rūpīgi kopts, gruzīnu tekstilmāks-
lai ne  draud izsīkšana. Staigājot 
Tbilisi pilsētā pa parku, kas nosēts 
ar vietējo mākslinieku darbiem, 
acis piesaista gruzīnu ornamenti, 
kuri tik radnieciski latviešu raks-
tiem. Jūlijs Straume, viņa darbs 
tā   lajā Kaukāzā ir devis ideju filmai 
par Gruzijai un Latvijai kopīgo.Ieskats muzeja kolekcijā

Gruzīnu ornamenti etnogrāfisko lietu tirdziņā

Par 2x2 nometnes rīkošanu Latvijā spriež Matīss Kukainis, Aija Zandberga, Imanta Nīgale, Jūlija 
Gifford, Ieva Šmite un Līga Rakstiņa.


