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INDRA PURMALE
ALJA priekšsēde

Paužot leģendu, ka pirmā rotātā Ziemassvētku eglīte dzimusi Rīgā, šogad Eiropas citadeles Briseles 
galvenā egle izraudzīta Latvijā. 

Līdz 4. janvārim egle no Babītes mežiem rotāsies Briseles Lielajā laukumā - arī kā atgādinājums, ka 
Rīga 2014. gadā bija Eiropas kultūras galvaspilsēta. Par egles rotājumiem izraudzīti latviešu etnogrāfis -
kie elementi un Rīgas simbolika. Ar Rīgas egles oficiālo atklāšanu iesākās arī Briseles lielais ziemas 
festivāls "Plaisirs D'Hiver", kas piedāvā tirdziņus, kuŗos šogad piedalās arī Latvijas ražotāji - "Taste Riga. 
Feel Riga" Sv. Katrīnas laukumā.

Noslēdzot 2014. gadu, Ameri-
kas latviešu jaunatnes apvienībai 
(ALJA) ir atkal jauna valde, kas 
sastāv no dažām jaunām sejām 
un dažiem veterāniem, kas visi 
kopā veido nepieciešamo līdz-
sva ru mūsu organizācijā. Esmu 
pagodināta vēl vienu gadu būt 
ievēlēta par ALJA priekšsēdi. Sa -
vā otrajā termiņā man ir daudz 
skaidrāks priekšstats par to, kas 
mums ir nepieciešams, lai at  -
tīstītos un turpinātu augt, lai spē-
tu būt  galvenā organizācija, kas 
vieno latviešu jauniešus Ame-
rikā. 2015. gadā jūs varat sagaidīt, 
ka ALJA turpinās darbību ar 
tradicionāliem pasākumiem, kā 
arī ar jauniem projektiem. ALJA 
63. kongress nākamgad notiks 
Grandrapidos, Mičiganā. Esmu 
priecīga paziņot, ka mums ALJA 
valdē ir jauns amats. Aleks Vizu-
lis ir jaunievēlētais sporta noza-
res vadītājs, kurš nākamajā gadā 
sadarbosies ar ALA sporta no -
zari, kā arī piedāvās ALJA bied-
riem vairākus ar sportu saistī -   
tus pasākumus. ALJA ir jau sā -
kusi sadarboties ar Gaŗezera 50. 
gadu jubilejas rīcības komiteju 
un ar lielu prieku plāno plud-
males vakaru ceturtdienā, 2. jū -
lijā. Mēs vēlamies piestrādāt un 
dažādot informāciju par orga-

ALJA sveic 
Jaunajā gadā!

nizācijas darbu, lai varam efek-
tīgāk sazināties par pasāku - 
m iem, iniciatīvām, informēt par 
līdzekļu vākšanu utt. 62. ALJA 
kongresa pilnsapulce Sietlā pie-
ņēma rezolūciju par ALJA vēstu-
res grāmatas veidošanu. Vēla - 
m ies, lai grāmata būtu pieejama 
līdz nākamajam kongresam. 
ALJA ir tik bagāta vēsture, bet 
diemžēl par to nav pieejama in -
formācija visaptverošā formātā. 
Plānojam uzrunāt bijušos ALJA 
valdes locekļus par ALJA pagāt-
ni/vēsturi un vienlaicīgi nodro-
šināt tās nākotni. Nākamā gada 
laikā vēlamies dibināt ciešākus 
sakarus ar uzņēmumiem Latvijā, 
lai attīstītu biznesa saiknes un 
veicinātu sadarbību starp jaunie-
šiem Latvijā un Amerikā.

Apsveicu Jauno Laiks lasītājus 
Ziemsvētkos un gadu mijā ar 
Imanta Ziedoņa vārdiem:

Gribas, lai baltā pasaulē
balti sniegi snieg,
Un pa baltiem lielceļiem
balti cilvēki iet.
Un lai baltos cilvēkos
baltas domas dzimst.
Un lai baltās darbdienās
balti svētki ir.

Kad aizvadītajā vasarā Latvijā, 
Cēsīs, durvis vēra Pasaules lat vie-
šu mākslas centra (PLMC) gale-
rija – varējām ar lepnumu sir dīs to 
pieņemt par nozīmīgu notikumu 
mūsu garajā svešat nes dzīves 
ritējumā. Latvijas ne   brīvības laikā 
gadu desmitiem bijām sapņojuši 
par trimdas māk s las centra iz -
veidošanu kaut kur ASV – mākslas 
darbu krātuvi, ku   rā mūsu, tolaik 
tik raženie, mākslinieki sakopotu 
savus darbus publiskai pieejamī-
bai un arī, lai tos paglabātu no 
varbūtējas pazušanas un nodotu 
kultūr vēr tību glabātājiem, kas 
nāks pēc mums. Latvijai atgūstot 
neat ka rību, lauzījām galvas par to, 
kā for mālu organizāciju iniciatī -
vā šie darbi varētu nonākt profe-
sio nāli iekārtotā krātuvē Latvijā, 
tādējādi trimdinieku devumu 
padarot par visas latviešu tautas 

Atbalstīsim Pasaules latviešu 
mākslas centru Cēsīs!

kultūras sastāvdaļu. Gudrošana 
un spriedelēšana ir viena lieta,     
bet darīšana pavisam cita, jo rea-
litātē pārvaramie sķēršļi bieži    
vien robežojās tikpat kā ar ne -
iespējamību.

Un tad, pirms 10 gadiem, vie-
nas tālredzīgas, latvietībā kais-
mīgas un reizē profesionāli zi  no-
šas personas neatlaidības rezul-
tātā neiespējamais ir kļuvis par 
iespējamo – Latvijas mākslas pub-
likas apskatei ir nodota jauniz-
remontēta mākslas telpa Latvijas 
kultūras pilsētā Cēsīs, kur ik ga -
dus baudāmi tik vērtīgi mākslas 
un kultūras notikumi. Jaunais 
centrs kā laimīgā sakritībā darbī-
bu sāka drīz pēc tam, kad durvis 
vēra vērienīgi izbūvētā, modernā 
Vidzemes koncertzāle. PLMC 
mākslas telpa Skolas ielā 6 atro-
das netālu no vēsturiskās Cēsu 

baznīcas, latviešu kultūras cienī-
tāju un tūristu uzmanības loka 
viducī. Lai gods un slava, un vis-
lielākais paldies idejas īstenotājai 
un milzīgā darba veicējai, māks-
liniecei, mākslas vēstures dok-
torei Leldei Kalmītei!

Dziļi latviskā gleznotāja, le -
ģendārā “riju meistara” Jāņa Kal-
 mītes ģimenē pašos trimdas sā  -
kumgados dzimušajai meitai Lel-
dei Kalmītei ir paveicies. Pirm-
kārt, gluži amerikāniskā prasmī-
gumā panākt nodibinājuma in -
korporāciju Amerikā un izveidot 
solīdu bāzi līdzekļu vākšanas 
ka mpaņām. Otrkārt, paveicies no -
dibināt pozitīvu sadarbību ar Cē -
 su pilsētas pašvaldību, iegūstot 
lietošanā bijušās Cēsu arodsko -
las telpas, bet par remontdarbiem 
bija jāgādā mums pašiem. 

ELEONORA ŠTURMA

(Turpinājums 6. lpp.)
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VIEDOKLIS

Britu žurnālists un publicists 
Edvards Lūkass jau 2008. gadā 
publicētajā grāmatā „The New 
Cold War: The Future of Russia 
and the Threat to the West” no   rā-
dīja, ka Rietumi ir pārāk tuvre-
dzīgi un nespēj saredzēt Krie -
vijas propagandas un ietekmes 
palielināšanos. Krievija pašlaik 
iegulda milzu līdzekļus infor mā-
cijas jomā „iespiežot” savu infor-
 māciju kaimiņvalstu iedzīvotāju 
apziņā. Krievija šoruden prezen-
tēja jaunu radio un interneta 
mediju dienestu „Sputnik”, kas 
pilnībā orientēts uz ārvalstu au -
ditoriju. Tam paredzēti savi ko -
respondentu punkti 130 pilsētās 
34 pasaules valstīs, tostarp visā 
postpadomju telpā, Vašingtonā, 
Pekinā un vairāku Eiropas valstu 
galvaspilsētās.

E. Lūkass arī norāda, ka „in -
formācijas karš” nav Rietumu 
karš. Pret to ir jāveido laba aiz-
sardzība, bet pirmā lieta ir mūsu 
pašu informatīvās telpas aiz  sar-

Jāstiprina informatīvā telpa Latgalē
DAINIS MJARTĀNS,
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) loceklis

dzība. Ko mūsu valsts var darīt, 
lai mazinātu ārvalstu informā-
cijas avotu ietekmi uz Latvijas 
sabiedrību? Manuprāt, būtiski ir  
veicināt pašmāju informācijas 
līdzekļu attīstību un to jādara  
tur, kur esam visvairāk ievaino-
jami, proti, Latgalē.

Ņemot vērā starptautisko no -
tikumu attīstību un to ietekmi  
uz Latvijas nacionālo informatī-
vo telpu, Nacionālā elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padome 
(NEPLP) īsteno Latgales mediju 
programmu. Tie ir konkrēti soļi, 
lai mazinātu ārvalstu informā-
cijas avotu ietekmi uz šī reģiona 
iedzīvotājiem. Būtiskākā loma ir 
sabiedriskajiem medijiem Lat  vi-
jas Radio (LR) un Latvijas Tele-
vīzijai (LTV). Latvijas Radio tiešā 
klātesamība reģionā ir garants 
izsvērtas informācijas izplatī ša-
nai, viedokļu daudzveidībai un 
sabiedriskās diskusijas veicinā ša-
nai. Ņemot vērā, ka LR4 prog-
ramma ir viena no visvarāk klau-

sītajām Latgalē, tādā veidā ie  -
spējams mazināt informācijas 
plaisu starp latviešu auditoriju 
un krieviski runājošajiem un ga -
rantēt, ka pierobežā dzīvojošie 
Latvijas iedzīvotāji tiek informē -
ti par valstī notiekošajiem pro-
cesiem un starptautisko notiku-
mu attīstību.

NEPLP pie valdības ir vērsu - 
s ies ar finansējuma prasību, lai 
Latgalē veidotu Latvijas Radio 
reģionālo studiju. Līdz laikraksta 
redakcijas slēgšanai bija zināms, 
ka valdība plānojot 2015. gada 
budžetu piešķīrusi tikai daļu no 
nepieciešamajiem 187 000 EUR 
lielajiem līdzekļiem, kas gan pa -
re dzēta LR4 redakcijas stiprinā-
šanai uz vietas Rīgā. Taču lielā-
kais skaits LR4 programmas iz -
platīšanas raidītāju atrodas Lat-
galē. Šogad ir nodrošināta prog-
rammas apraide visā Latgales 
teritorijā. Piešķirtie līdzekļi iz  -
mantoti, lai uzsāktu raidīšanu 
Viļakā un Piedrujā, savukārt ap -
raides jauda palielināta Dagdā, 
Rēzeknē un Daugavpilī.

Latvijas Radio studijas izveidi 
mēs nevaram skatīt atrauti no 
tiem soļiem, kurus padome si -
stemātiski ir veikusi informatī -
vās telpas stiprināšanai un paš-
māju masu informācijas līdzek -
ļu attīstībai Latgales reģionā. Jau 
2013. gada pavasarī Daugavpilī 
ar Latvijas un ārvalstu ekspertu 
dalību notika konference „Viena 
valsts – divas mediju telpas”, kā 
arī veikts pētījums „Mediju lie-
tošanas paradumi Latgales re -
ģionā”. 71 000 Eiro konkursa kār-
tībā  jau trīs gadus tiek novirzīts  
Latgales vietējo, reģionālo TV un 
radiostaciju, kā arī producentu 
grupu atbalstam, kas gatavo pro-
grammas latgaliešu valodā, par 
reģiona kultūru un sociāleko no-
miskajiem jautājumiem. 2014. 
gadā oriģinālraidījumi 2300 mi -
nūšu apjomā skanēja Latgales 

vietējās radio stacijās Radio Ef- Ei 
Rēzeknē, Divu Krastu Radio 
Jēkabpilī un Daugavpilī, kā arī 
sižeti Latvijas Radio. Savukārt 
televīzijas raidījumi bija redza -
mi Dautkom TV, Latgales reģio-
nālajā TV un Re –Tv. Attīstīts 
raidījums latgaliski „Kolnasāta”, 
kas katru nedēļu dzirdams Lat -
vijas Radio 1. programmā. 2015. 
gada janvārī tiks īstenota LR4 
reklāmas kampaņa Latgalē, kas 
tiek finansēta no līdzekļiem ne  -
paredzētiem gadījumiem. Kam -
paņas mērķis būs informēt par 
jaunajiem LR4 raidītājiem Krie-
vijas pierobežā. NEPLP ir uzru-
nājusi Latgales augstākās mācību 
iestādes, kā rezultātā Rēzeknes 
augstskola plāno jau 2015./ 2016. 
studiju gadā veidot jaunu pro fe-
sionālo maģistra līmeņa studiju 
programmu komunikāciju zi  -
nātnē.

Neapšaubāmi valsts politikai 
jābūt vērstai arī uz reģionālo un 
vietējo TV un radiostaciju satura 
stiprināšanu, jo tieši Rēzeknē un 
Daugavpilī vietējie mediji ir bū -
tiski informācijas avoti. Latgalē 
krieviski raidošo komercradio 
sta ciju kopējā sasniedzamā au -
ditorija pēc TNS datiem ir 140 
tūkstoši klausītāju. Tāpēc NEPLP 
ieskatā nākotnē jāiezīmē finan-
sē jums konkursu rīkošanai rai-
dījumu veidošanai komerciā la-
jām radio stacijām Latgalē.

Latvijas Radio studijas uzde-
vums Rēzeknē vai Daugavpilī 
būs vērst ne tikai uz sabiedrisko 
pasūtījumu LR4 programmai 
(krievu un citu mazākumtautī -
bu valodās). Studijā strādājošie 
žurnālisti nodrošinās reģionālās 
informācijas  plūsmu  pārējām 
Lat vijas Radio programmām, 
tajā skaitā arī LR1, LR5, kā arī 
LR2 programmai, kā arī portā - 
 l am lsm.lv, tādā veidā stiprinot 
Latgales informatīvo sasaisti ar 
pārējiem Latvijas reģioniem.

Renāte Lazdiņa Latvijas Radio ziņu sižetam Ludzas pilskalnā intervē Latgales Reģiona attīstības 
aģentūras direktoru M. Bozoviču

NEPLP rīkotajā konferencē Daugavpilī "Viena valsts - divas mediju telpas"

Raidījuma "Pi myusim Latgolā" veidotājs Tenis Bikovskis Latgales pārstāvniecībā Rīgā
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IZGLĪTĪBA

ILZE GAROZA
Kā vēl labāk uzlabot savas lat-

viešu valodas zināšanas un iepa -
zīt savu senču dzimteni un kultū-
ru, ja ne pavadot laiku Latvijā? Kā 
vēl vairāk stiprināt savas profe  sio-
nālās iemaņas un kļūt konkurēt-
spējīgākam darba tirgū, ja ne uz   -
krājot vērtīgu pieredzi darbā? Nā  -
kamvasar tev ir iespēja apvienot 
šīs abas lietas, piedaloties Ameri-
kas latviešu apvienības (ALA) fi    -
n  a nsiāli atbalstītā prakses prog-
ram mā Latvijā.

Vai tā būtu Latvijas senvēstures 
un latviskās dzīvesziņas padziļi-
nāta iepazīšana, strādājot Latvijas 
Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā, 
vai dalība Latvijas Kultūras aka dē-

Pavadi 2015. gada vasaru Latvijā!
mijas īstenotajos pētniecības un 
kultūras menedžmenta projektos, 
piedāvātās iespējas ir plašas. Papil-
dus jau iepriekšējos gados izvei -
do tajai prakses programmai Lat -
vijas Okupācijas muzejā nākam -
vasar ALA sadarbībā ar Latvijas 
Kultūras ministriju piedāvā prak-
tikanta darbu vairāk nekā desmit 
dažādās institūcijās kā Rīgā, tā 
ārpus tās, kā piemēram, Turaidā, 
Mazsalacā un Rundālē.

„Es šajā vasarā būtu varējis 
strādāt kaut kur citur vai kaut ko 
citu darīt, bet citur es nebūtu ie  -
mācījies tik daudz par Latvijas 
vēs turi vai līdzējis citiem darīt to 
pašu,” par savu prakses laiku 

Brauc studēt uz Latviju
Programma paredzēta vadītā -

jiem ar vismaz 5 gadu darba pie-
redzi, studijas noris angļu valodā 
un nodarbības vada mācībspēki 
no ASV, Kanādas un Eiropas. 
„4x4 mācību moduļi” prasa tikai 
4 dienas mēnesī veltīt mācībām 
uz vietas, grupu darbam vai si -
tuāciju analīzei, kas ļauj šo prog-
rammu apvienot ar darbu.

Executive MBA programmā 
ietilpst arī vienas nedēļas mācī -
bu brauciens uz Ņujorkas štata 
universitāti Bufalo, ASV, vai  
Ota vas universitāti Kanādā, vai 
arī Stellenbošas Biznesa skolu 
Dien vidāfrikā. Mācību braucie-
nā ap   vienota akadēmisko zinā-
šanu ap   guve ar ekskursijām uz 
intere sējošo nozaru kompā ni-
jām.

Bachelor of Business Admi-
nistration (BBA)

Rīgas Biznesa skolas BBA pro-
grammas pamatā ir vienu no 
Eiropas un ASV vadošo uzņē -
mēj darbības skolu – BI Norvēģi-
jas Biznesa skolas (BI Norwegian 
Business School) un Bufalo uni-
versitātes (University at Buffalo) - 
studiju programma jeb mācību 
plāns.

Studijas šajās programmā 
sniedz iespēju iegūt duālo dip-
lomu studējot 2 gadus RBS un 1 
gadu Norvēģijā vai 3 gadus RBS 
un 1 gadu ASV, students iegūst 
gan RBS, gan BI Norvēģijas Biz-
nesa skolas vai Bufalo universi-
tātes diplomu.

Mācības BBA programmā no -
ris angļu valodā, mācībspēkus 
veido pasniedzēji no 5 kontin - 
en tiem. Šo programmu veido 
tā  di mācību priekšmeti kā starp-
tautiskais mārketings, mikro -
ekonomika, starptautiskās ko  -
merctie sības, StartUp Lab, u.c. 
Studenti tiek iesaistīti mentoru 
program mā, kuras ietvaros kat-
ram studenta personiskās kar-
jeras vei došanā palīdz piere - 
dzē jis uzņē mējs vai menedžeris. 
Mācību laikā ir jāiziet prakse, 
kuru dau dzi studenti ir pavadī-
juši ne tikai uzņēmumos Latvijā, 
bet arī Ķīnā, Gruzijā, Krievijā, 
ASV un citur.

Stockholm School of Economics 
in Riga // Heritage Program

Who: You are a U.S. under-
graduate student of  Latvian des-
cent. You are interested in Lat-
vian language and culture. You 
have been considering a semes-
ter or a year abroad. You would 
like to student economics, busi-
ness, entrepreneurship, or the 
social sciences at a high level at a 
ranked European university.

What: The SEE Riga Heritage 
Program invites U.S. university 
students to study in Latvia for a 
single semester up to one year at 
the Stockholm School of Econo-
mics in Latvian for a single se -
mester up to one year. SEE Riga 
is a wholly Latvian owned and 
accredited undergraduate colle-
ge specializing in economics, 
business, finance, management 
and entrepreneurship. All cours-
es are taught in English. The He -
ritage Program students will also 
be offered courses in Latvian 
language and culture to comple-
ment their curriculum.

When: Applications for Fall 
Semester are due by April 1, 
2015. Applications will be consi-
dered on a first come, first served 
basis.

Where: SSE Riga is located in 
the historic Art Nouveau district 
in the heart of Riga, a 5 minute 
walk from old town Vecriga.

How: Interested students 
should contact the exchange 
departments. For information 
concerning SSE Riga require-
ments and immigration informa-
tion, please contact Christopher 
Rieber, Director of Information 
Services at christopher.rieber@
sseriga.edu. Tuition at SSE Riga 
is €3500 (~ $4370 USD).

Why: The Heritage Program 
allows students to experience 
Latvia first hand – meeting new 
firsts, making connections, ex pe-
riencing Latvia. SSE Riga of  fers 
unprecedented access to faculty, 
including high-ranking mem-
bers of the Latvian government 
who also teach at the school.

For more information visit 
www.sseriga.edu

Priekšsēde Indra Purmale, vicepriekšsēdis Kārlis Memenis, sekretāre Aleksandra Maļinovska, 
kasiere Jana Ieviņa, kultūras nozares vadītājas Lāra Amoliņa, Marisa Gudrā, ALJA ziņas redaktrises 
Līna Bataraga, Selga Muižniece, izglītības nozares vadītāji Jēkabs Kramēns, Lāra Robežniece, Vēja 
Zvanu redaktori Matīss Batarags, Aldan Brown, informācijas nozares vadītāja Andra Ērgle, 
mārketinga direktores Ilze Lazdiņa, Indra Ekmane, biedru nozares vadītāja Astra Dāboliņa, revīzijas 
komisija Pēteris Israels, Laila Gudrā, sporta nozares vadītājs Aleks Vizulis, ALJA padome Aleksandrs 
Israels, Ērika Lagzdiņa, Lāra Janitene, Nik Timrots, Diāna Atvare, Pēteris Apsītis

2015. gada ALJA valde

Latvijas Okupācijas muzejā 2013. 
gada vasarā raksta ALAs stipen-
diāts Guntis Rūtiņš.

ALA Kultūras nozares vadītāja 
Līga Ejupe uzsver, ka šī ir „vien rei -
zēja iespēja” jauniešiem pavadīt va -
 saru Latvijā un iesaistīties liet  derī-
gā, mērķtiecīgā darbā, kas vē   lāk 
noderēs akadēmiskā un pro fesio-
nā lā dzīvē. Kā piemēru Kul  tū ras 
no   zares vadītāja min iespēju stu-
den tiem iegūt kredītpunktus uni -
versitātē par ārzemēs gūto piere dzi.

ALAs piešķirtās stipendijas pa -
redzētas ārpus Latvijas dzīvojo š  -
iem latviešu jauniešiem, kuri ir 
Amerikas latviešu jaunatnes ap  -
vienības (ALJA) un Amerikas 

latviešu apvienības (ALA) biedri. 
Stipendijas apjoms ir 2500 ASV 
dolāri, kas tiek piedāvāti ceļa un 
uzturēšanās izdevumu segšanai 
Latvijā. Stipendijas nosacījumi pa -
  redz, ka stipendiātam Latvijā savā 
prakses vietā sešu līdz astoņu ne  -
dēļu laikā būtu jānostrādā vismaz 
150 darba stundas. Papildus tam 
stipendiātiem mēneša laikā pēc 
prakses beigām jāiesniedz apraksts 
un fotogrāfijas par praksē pavadī-
to laiku un gūto pieredzi.

Līga Ejupe uzsver, ka jauniešiem, 
kuri apsver iespēju piedalīties šajā 
prakses programmā, pastāv iespēja 
savienot praksi ar līdzdalību citos 
nozīmīgos Latvijas kultūras dzīves 

notikumos. Jāatgādina, ka nākam-
vasar no 6. līdz 12. jūlijam Rīgā 
norisināsies Latvijas Skolu Jaunat-
nes dziesmu svētki, savukārt no 
15. līdz 19. jūlijam būs  starptau-
tiskais folkloras festivāls „Baltica 
2015”. Nākamvasar Latvijā notiks 
arī 2x2 nometne, kas norisināsies 
no 9. līdz 17. jūlijam un pulcēs 
dalībniekus no dažādām pasaules 
valstīm, tāpat nākamgad jūlijā 
reizē ar Pasaules latviešu ekonomi-
kas un inovāciju forumu (PLEIF) 
tiek plānota Junior-PLEIF norise, 
kura mērķis ir iepazīstināt ārpus 
Latvijas dzīvojošos latviešu jaun -
ieš us ar viņu karjeras un uzņēmēj-
darbības iespējām Latvijā.

Absolvējot programmu, stu-
dents iegūst starptautiski akre -
ditētu RTU Rīgas Biznesa skolas 
diplomu, kā arī atzinības serti fi-
kātu no Bufalo universitātes un 
Otavas Universitātes.

Executive MBA
20 mēnešu ilgā Eiropas-Ame-

rikas Executive MBA program-
ma ir izstrādāta, sadarbojoties 3 
vadības augstskolām, un palīdz 
vadītājiem sasniegt jaunas virsot-
nes uzņēmumu vadībā. Ziemeļ-
amerikas vadības izglītības me  -
todes, papildinātas ar labāko Ei -
ropas pieredzi, sniedz globālas 
zināšanas un sakaru veidošanas 
jeb tīklošanās pieredzi.  

vēlas papildināt zināšanas un 
iemaņas, lai kāptu pa karjeras 
kāpnēm. Studenti var iegūt vis-
pārējo maģistra grādu (MBA) 
vai specializēties mārketingā, 
finansēs vai IT.

Mācības noris angļu valodā, 
piedāvātais studiju grafiks ir elas-
tīgs  - visas lekcijas notiek darba 
dienās laikā no 18 līdz 21, stu - 
d ents pats veido savu lekciju gra-
fiku, semestrī izvēloties 1-4 kurs-
us. Visi RBS pasniedzēji ir ne ti -
kai akadēmiķi, bet arī profe sio-
nāļi savā jomā. Vairums no tiem 
joprojām aktīvi darbojas biznesā 
gan Latvijā, gan ārpus tās. Mā -
cīb spēkus veido profesionāļi no 
visas pasaules.

Lielās pārmaiņas pasaules eko-
nomikā katram no mums ir snie-
 gušas vērtīgu mācību stundu. Šis 
ir piemērots brīdis, lai apgūtu 
jaunas zināšanas, izglītotos un 
ra   dītu, veidotu jaunus uzņēmēj-
darbības virzienus. 

RTU Rīgas Biznesa Skolas stu-
diju programmas

Profesionālā maģistra prog-
ram ma (Professional MBA) Rī g as 
Biznesa skolā ir senākā un pres-
tižākā MBA programma Latvijā, 
tā dibināta 1991. gadā sadarbībā 
ar Bufalo universitāti (ASV) un 
Otavas universitāti (Kanāda).

MBA programma paredzēta 
darbīgiem profesionāļiem, kas 
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LATVIJĀ UN PASAULĒ

Nākamajā gadā Briselē, Beļģijā, 
no 18. līdz 21. jūnijam norisi -
nās ies Eiropas Latviešu kultūras 
svēt ki, kuros pulcēsies Eiropā 
dzīvojošie latvieši, lai dziedātu, 
dejotu un beļģus iepazīstinātu ar 
latviešu kultūras daudzveidību. 
Sarunā Eiropas Latviešu kultū -
ras svētku direktors Aldis Austers 
stāsta par svētku idejas pirmsā-
kumiem, gatavošanās procesu 
un mākslu būt kopā. 

Cik sena ir ideja par Eiropas 
latviešu Dziesmu svētkiem?

Šī ir tradīcijas atjaunošana - 
trimdas gados Eiropā tika orga-
nizēti Eiropas latviešu dziesmu 
un deju svētki. Kopā ir bijuši seši 
šādi svētki, pēdējie notika 1989. 
gadā Helsingborgā, Zviedrijā. 
Pēc Latvijas neatkarības atjauno-
šanas bija domāts, ka Eiropas 
lat vieši dziesmu un deju svētkus 
brauks svinēt uz Latviju. Tagad 
situācija ir mainījusies – daudzi 
latvieši brauc uz Eiropu, tāpēc 
vēlamies atjaunot šo tradīciju. Lat-
viešu kopienas ārzemēs vieno 
iespēja dziedāt koros un piedalī -
ties deju kopās, teātra un folklo -
ras grupās. Mūsu kultūras iden-
titāte ir daudz spēcīgāka par 
mūsu politisko identitāti. Mūs, 
latviešus, valoda, dziesma un de -
 ja uzrunā vairāk nekā taisnīgu-
ma idejas. Šobrīd Rietumeiropā 
ir aptuveni 25 kori, 15 deju kopas 
un vairāki teātri un folkloras ko  -
pas. Varētu teikt, ka Eiropa mums 
ir kā piektais Latvijas reģions. 
Protams, mēs mīlam un cienām 
Latvijas Vispārējos Dziesmu un 
deju svētkus, taču šo lielo svētku 
starplaikā vēlamies vienu lielu 
sarīkojumu Eiropā. Tāpēc nā  -
kam vasar pulcēsimies Briselē, 
kur satiksimies, sadziedāsim un 
vienlaikus prezentēsim sevi. Zī  -
mīgi, ka tajās pilsētās, kur trim-
das gados notika Dziesmu svētki, 
latvieši kļuva atpazīstami kā 
tauta. Ja šobrīd Briseles iedzīvo-
tājiem pajautāju, kas ir Latvija   
un latvietis, atbilde būtu – esmu 
dzirdējis, bet neko konkrētu ne -
varu pateikt. Kad Briselē sapul-
cēsies vairāki tūkstoši dziedošu 
un dejojošu latviešu tautastērpos 
tiks radīta asociācija par Latviju 
kā vietu bagātu ar aktuālām un 
unikālām kultūras tradīcijām. 
Beļģi, piemēram, nekad nevarētu 
sapulcēties tik milzīgā sarīkoju-
mā. Latviešiem Dziesmu svētku 
aicinājums ir asinīs!

Vai Brisele par svētku norises 
vietu tika izvēlēta tāpēc, ka nā -
kamajā gadā Latvija būs Ei  ro-
pas Savienības Ministru pado-
mes prezidējošā valsts? 

Jā, protams, tāpēc izvēlējā - 
m ies Briseli. Tikpat labi varējām 
braukt uz Londonu vai Dublinu. 
Šī Latvijas prezidentūra ir uni-
kāls notikums Latvijas vēsturē. 
Mēs pusgadu būsim pasaules 
starmešu gaismā. Un mums kā 
tautai tas ir ļoti nozīmīgs no -
tikums! 

Kā jūs apzināt Eiropas lat-
viešu diasporas?

Mēs apvienojam latviešu ko -

Aldis Austers: „Latviešiem Dziesmu svētku
aicinājums ir asinīs!”

pienas 15 Eiropas zemēs, ar ku -
rām jau iepriekš esam organizē-
juši kopīgus projektus. Lielākās 
no tām atrodas Īrijā, Lielbritā-
nijā, Vācijā, Zviedrijā. Mums ir 
cieša sadarbība ar Franciju, Luk-
semburgu, Beļģiju, Nīderlandi 
un Norvēģiju. Arī Igaunijā ir 
daudz latviešu. Šo Eiropas lat -
viešu kultūras svētku māksli nie-
ciskajā padomē ietilpst cilvēki 
gandrīz no visām šīm valstīm. 
Inguna Grietiņa pārstāv Īrijas 
latviešus, ir Mākslinieciskās pa -
domes priekšsēdētāja. Padomes 
viceprezidents ir Marks Opes  - 
k ins no Vācijas. Par koriem atbild 
Lilija Zobens no Lielbritānijas. 
Viņas palīgs ir Ilmārs Millers no 
Somijas. Par folkloras nozari rū  -
pējas Laura Šmideberga no Igau-
nijas, viņai palīdz Andra Zo -
bens-East no Lielbritānijas. Par 
literatūru atbild Juris Kronbergs 
no Zviedrijas. Kamermūzikas no  -
zare – Kristaps Grasis no Vācijas. 
Šobrīd esam saņēmuši 600 pie -
teikumus ar interesi piedalīties 
Eiropas Latviešu kultūras svēt kos.

Mūsu goda patroni ir Vaira 
Vīķe Freiberga un Valdis Dom  b-
rovskis. Mums ļoti laba sadar bī-
ba ir izveidojusies ar Eiropas 
kustību Beļģijā un UNESCO 

pārstāvniecību Briselē. Mūsu sa -
rīkojums notiks vienlaicīgi ar 
vietējo Fête-de-la-Musique festi-
vālu. Lai arī pēc rakstura mēs 
esam savādāki, cilvēki šajās die-
nās pilsētā meklēs mūziku un 
atradīs arī mūs! Šādu koru tra-
dīciju, dejošanu viņi nepazīst, 
beļ ģiem muzicēšana vairāk sai-
stās ar populāro mūziku un dže-
zu, tāpēc būsim patīkams pār-
steigums. Mums būs arī vies-
māks linieki no Latvijas – fonds 
„Viegli”, piedalīsies arī dziedā -
tāja Kristīne Kārkle-Puriņa. Viņa 
pavadīs korus, kā arī organizēs 
danču vakaru. Būs latviešu ba -
roka mūzikas ansamblis no Bā -
zeles. Esam plānojuši literatūras 
lasījumus. Svētki notiks četras 
dienas – pirmajā tiks sagaidīti 
da  lībnieki, otrajā dienā mēs iz -
klīstam Briselē un veidojam zib-
akcijas – koncertus, lai pievērstu 
uzmanību lielajiem kopkoncer -
t am. Piektdienā ir arī ģenerāl - 
mē ģinājumi, bet sestdienā lielais 
koncerts. Bet svētdien no rīta – 
Dievkalpojums, sarīkojums bēr-
n iem un ekskursijas pilsētā. 

Pastāstiet vairāk par ELKS 
gatavošanās procesu!

Šobrīd kori jau apgūst reper-
tuāra dziesmas. Pirms svētkiem 
Briselē būs sadziedāšanās mēģi-
nājumi Stokholmā, Minsterē un 
Dublinā, kur sabrauks konkrētā 
reģionā kori, lai izmēģinātu re  -
pertuāru. Dejotāji satikās Štut -

gartē uz pirmo mēģinājumu jau 
novembra nogalē. Briselē būs 
ko  pīgs lielais mēģinājums un lie-
lais koncerts. 

Kur Briselē notiks Dziesmu 
svētku pasākumi?

Patiesībā vietas izvēle bija diez-
gan grūts jautājums.  Bija divas 
izvēles iespējas – palikt ārpusē, zem 
klajas debess uz ielas būvējot 
ska tuvi, vai iet iekštelpās. Abām 
iespējām ir savi plusi un mīnusi. 
Šobrīd strādājam ar ideju par 
ār telpām. Mēs zinām, ka tas ir 
dārgāk, sarežģītāk, bet tajā pašā 
laikā – efektīvāk. Mēs esam ārā, 
Briseles centrā, un Dziesmusvēt-
ki paši par sevi prasa brīvdabu. 
Esam noskatījuši vietu Mont-des- 

Arts, kas atrodas blakus Briseles 
centrālajai stacijai. Sarīkojumu 
organizēt iekštelpās būtu lētāk 
un vienkāršāk, bet šādi mēs ne  -
būtu pilsētnieku redzeslokā. Tā  -
pēc iekštelpas mums ir rezerves 
variants. Protams, pastāv liela var-
  būtība, ka Briselē līs. Lietus ne  -
baida ne dziedātājus, ne dejotā-
jus. Kā būs ar skatītājiem? Tāpēc 
esam izvēlējušies šo vietu netālu 
no centrālās stacijas un arī pilsē-

tas centrālā laukuma, kurā ne -
atkarīgi no laika apstākļiem vien-
 mēr ir pilns ar cilvēkiem. Ja Bri-
selē sevi nerādām plašākai pub-
likai, tad tikpat labi varam satik-
ties šeit - Rīgā, piemēram, Iļģu-
ciemā. Mums ir ļoti svarīgi, lai 
ārpasaule mūs var aptaustīt un 
sadzirdēt! 

Vispārējos Latvijas Dziesmu 
un deju svētkos dejotāji pieda-
lās atlasēs, tiek organizēti koru 
kari. Vai izvērtējat arī Eiropas 
latviešu kopu kvalitatīvo snie-
gumu?

Protams, repertuārs ir jāapgūst 
un ir jāspēj nostāvēt šīs trīs stun-
das un to nodziedāt. Organizē-
jam pirmssvētku mēģinājumus, 
kuros piedalīsies mūsu virsdiri-
ģenti. Bet mums nav šādu uzstā-
dījumu, kā Vispārīgajos Dziesmu 
un deju svētkos. Mūsu pieeja ir 
demokrātiska. Patiesībā šī ir tau-
tas akcija – mēs esam kopā, dzie-
dam un dejojam. Mēs esam tādi, 
kādi esam. Mūsu māksla ir spēja 
būt kopā. 

Vai kādā valstī dejošana ir 
populārāka par dziedāšanu, un 
otrādi?

Jā, piemēram, Spānijā dejošana 
ir populārāka. Tur ir tautasdeju 
kopa, bet nav koru. 

Ar ko tas būtu izskaidrojams?
Pirmkārt, deju kopai vajag ma -

zāk cilvēku. Lai veidotu kori, va -
jag astoņus un vairāk cilvēkus. 
Astoņi dejotāji ir pietiekami daudz. 
Otrkārt, tas ir atkarīgs no entu-

ziasma, vai ir zinošs cilvēks, kas 
organizē kopu darbību. Latvieš -
us vieno kori, dejošana un mazi 
bērni. Kad ģimenē ienāk bērni, 
tad vecākiem rodas vēlme viņus 
savest kopā, lai reizi nedēļā bērni, 
kopā spēlējoties, mācītos latvie -
šu valodu. Šādi tiek dibinātas 
lat  viešu nedēļas nogales skolas. 
Ja šādu iespēju nav, tad latvieši 
staigā katrs savā virzienā. Beļģijā 
ir jau vairāki kori, ir arī spēcīgi 
dejotāji. Nīderlandē ir koris, nav 
dejotāju. 

Runājot par Spāniju, tur lat-
vieši bija dzīvojuši astoņus, de  -
viņus gadus kopš Latvijas iestā-
šanās Eiropas Savienībā, un ne -
bija interesējušies par citiem lat-
viešiem. Viņiem tas nešķita sva-
rīgi. Kad kļuva skumji, viņi atli-
doja uz Latviju, padzīvoja kādu 
laiku, un lidoja atpakaļ. Tad vēst-
niecības rīkotajā pasākumā Spā-
nijā dzīvojošie latvieši satikās un 
iepazinās. Nevari taču mainīt sa -
vu identitāti, nekad nekļūsi par 
spāni vai par vācieti. Tad tu sa -
tiec otru latvieti, jūs pārrunājat 
pieredzi Spānijā, dalāties kopīgās 
bērnības atmiņās par Latviju un 
kļūstat par labiem draugiem. Šo -
brīd Spānijas latvieši organizē 
re  gulāras tikšanās, viņiem ir sava 
deju kopa, skola bērniem, ikga-
dējās sporta spēles. Viss notiek! 
Viņi ir laimīgi un priecīgi, ka ir 
atraduši cits citu. Es domāju, ka 
šāds mirklis pienāks visiem lat-
viešiem visā pasaulē. Bet jautā-
jums – kurš būs tas brīdis? Kurš 
būs iniciators? Ceram, ka kādam 
tas būs ELKS.

Domas pierakstīja 
Aiga Leit holde

Kontaktiem: elks@ela.lv, 
www.elks2015.eu

Nākamvasar pulcēsimies Briselē, kur satiksimies, 
sadziedāsim un vienlaikus prezentēsim sevi!

Eiropas Latviešu apvienības Mākslinieciskās padomes vadības tikšanās Briselē šī gada septembrī.  
Stāv (no kreisās) A. Austers, K. Grasis, L. Šmideberga, I. Millers. Sēž (no kreisās) J. Kronbergs,          
A. Baltmane, M. Opeskins, I. Grietiņa, I. El Tawil. Iztrūkst L. Zobens, A. Zobens-East

Šobrīd esam saņēmuši 600 pieteikumus ar 
vēlēšanos piedalīties Eiropas Latviešu kul tū-
ras svētkos.


