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INDRA PURMALE
Kamēr Amerikas Austrumu 

krasts bija sastindzis aukstumā un 
viena sniega vētra sekoja ot  rai, 
feb    ruārī ALJA sanāca kopā  mū -
su šī gada pirmajā valdes sēdē 
Sanfrancisko.  Daudz tika runāts 
par politiku, zibakcijām, izglītī -
bu un daudz ko citu, un es biju 
ļoti laimīga būt kopā ar fantas-
tisko ALJA komandu un prie  cā-
jos par daudziem pārīšiem.  Daži 
pāri ir precējušies gandrīz jau 
kopš Gaŗezera dienām, daži sa  -
tu vi nājušies tikai beidzamajā 
kon g resā Sietlā.

Skaisti un svarīgi mūsu vidū      
ir dzirdēt latviešu valodu un sa  -
glabāt mūsu tradīcījas, bet tajā 
pašā laikā jāatzīst, ka dzīvojam 
daudzveidīgā sabiedrībā, it seviš-
ķi šeit, Amerikā. Mēs nevaram 
izolēt tos latviešus, kuŗi ir appre-
cējušies ar nelatvieti vai nerunā 
tik labi latviski, jo  mums visiem 
jādomā, kā būt atvērtiem, bet rei-
zē arī nepazaudēt savu latvietī -
bu.  Es pati runāju no pieredzes, 
jo iemīlējos puisī, kas ir pa pusei 
amerikānis un pa pusei brits. 
Lielbritānija ir pietiekami tuvu 
Latvijai, vai ne? 

Diemžēl dažreiz latviešu sa -
bied rība Amerikā mēdz būt diez-
gan introverta, vairāk savelkoties 

Amerikas latviešu jaunatnes apvienība novēl 
krāsainas un priecīgas Lieldienas!

Priecīgas Lieldienas!
“savējo” pulkā, kas arī atspoguļo 
situāciju pašā Latvijā. Latvieši ļoti 
labi spēj atrast veidu, kā atdalīties 
no citiem, kas nemaz nav slikti, 
taču mēs dzīvojam realitātē kopā 
ar daudz un dažādiem cilvēkiem. 

Liekas, ka latvieši vēl labāk spēj 
sagrupēties – Amerikas latvieši un 
Latvijas latvieši, trimdinieki un 
jauniebraucēji, baltie un sarkanie 
strēlnieki utt.  Kā lai mēs attālinā-
mies no šādas domāšanas?

Šovasar atkal plānoju piedalī-
ties Otrajā  pasaules latviešu eko-
 nomikas un inovācijas forumā 
10. jūlijā Rīgā, kā arī jaunatnes 
forumā 8. jūlijā.  Pirmajā forumā 
pirms diviem gadiem jutu, ka šī 
bija diezgan ideālā vieta, kur va  -
rēja just ātvērtību un sadarbību, 
par ko es runāju, jo sanāca kopā 
biznesa līderi, uzņēmēji un spe-
ciālisti gan no Latvijas, gan no 
ārvalstīm un sāka dialogu. Mūs 
visus saista vēlēšanās, lai Latvijas 
ekonomika augtu, kā arī katram 
rūp sava karjera un labklājība,    
un tas attiecas uz tiem latviešiem, 
kas dzīvo Latvijā, kā arī uz tiem, 
kas ārzemēs.  Es domāju, ka ik -
katrs no mums pazīst vismaz vie-
nu latvieti, kas vēlētos atgriezties 
savā dzimtenē, ja būtu vairāk 
iespēju nopelnīt “normālu” algu. 

ALJA vicespriekšsēdis Kārlis 
Memenis man nesen uzdeva jau-
tājumu:  “Ko tu darīsi pēc ALJA 
prezidentūras?” Daudzi no ma  -
na vecuma draugiem, kuri nav 
iesaistīti valdē, jūtas “par vecu” 
ALJA pasākumiem. Bet tā neva-
jadzētu būt, jo ALJA  ir domāta 
no 16 līdz 35 gadiem. Protams, šī 
ir diezgan plaša vecuma grupa, 
bet mēs gribētu, lai tie no 25     
līdz 35 justos, ka ALJA var  viņiem 

piedāvāt   atbilstošus pasākumus, 
kuri ļoti iespējami atšķirtos no 
tiem, ko apmeklē  tie, kam ir      
no  16 līdz  21 gadam.  Daži no 
ALJA valdes piedalīsies ALAs 64. 
kongresā Indianapolē maija sā  -
kumā. Plānojam ALJA sponso-
rētu paneļdiskusiju sestdienas va -
karā pirms balles par temu: “Kā 
būt pieaugušam latvietiem sa -
biedrībā / How to be a Grown Up 
Latvian?”  

Turklāt mēs plānojam mūsu 
nākamo ALJA sēdi Ņujorkā. Gai-
 dām visus (tai skaitā VISAS pa  -
audzes) uz sēdi (25. aprīlī) un se     -
kojošo vakara pasākumu Man -
ha tenā!  ALJA arī ar prieku uzņē-
musies organizēt Pludmales Va  -
karu ceturtdien, 2. jūlijā, iesākot   
Gaŗezera 50. gadu jubileju.  Lie-
lākā daļa no mūsu valdes locek-
ļiem ir Gaŗezera absolventi, tā  -
pēc šis pasākums mums visiem   
ir svarīgs. Vienmēr darbojamies 
pil nā sparā un turpinām piln-
veidot sevi pašu un ALJA kā 
organizāciju.  Es aicinu visus nākt 
un piedalīties!  Tikmēr es tur pi-
nāšu meklēt atbildi uz Kārļa jau-
tājumu, redzēsim, kā manas mī -
ļākās dziesmas vārdi mums atgā-
dina: “es savu rīta vēju vēl sapnī 
sameklēju, vēl sapnī vēl… vēl ir 
laiks, vēl ir laiks, vēl ir laiks.”  Un 
runājot par mūsu mīļajām lat -
viešu dziesmām, ALJA arī drīz 
izdos “Līksmības Zizli ” 2.0 vers-
iju, ko varēs iegādāties, pateico-
ties Raimondam Matisonam un 
Atvaram Sirmajam.  ALJA valde 
un es visiem novēlam krāsainas 
un priecīgas Lieldienas! Gaidīšu  
vēstules  no Jums indra.purma
le@gmail.com.

ALJA valdes locekļi Sanfrancisko

Šis gads ieies vēsturē kā piec-
desmitais kopš Latviešu centra 
„Gaŗ ezers” dibināšanas 1965. ga  -
dā. Apa  ļā jubileja tiks svinēta vai-
rākas dienas no 2. līdz 5.jūlijam ar 
svinīgo ceremoniju un balli, vai -
rākiem koncertiem, grandiozu 
uguņošanu, mākslas izstādi un 
Garezera dokumentālās filmas 
pirmizrādi, notiks arī sporta spē-
les un vēl daudzi citi sarīkojumi.

Šobrīd vēl var iegādāties „G50 
Dižbiļetes” visai nogalei vai īpa-
šās Dzintara biļetes sev un savai 
ģimene. Biļetes un papildu in -
formācija ir atrodama Garezera 
mājas lapā www.garerezers.org. 
„G50 Dižbiļete” dod iespēju ap -
meklēt visus svinību sarīkojumus 
par izdevīgāku cenu. Dzintara bi -
ļete sniedz īpašā viesa statusu    
un ērtības, vienlaikus nodroši   -
not īpašu finansiālu atbalstu 

Garezers aicina uz 50 gadu svinībāmOSKARS STUCIS

Gareze ra pastāvēšanai nākotnē. 
Nupat ir pabeigta jaunā Garez -

era mājas lapa www.garezers.org 
un filmas mājas lapa www.g50fil-
ma.com. Protams, svinību kul -
minācija būs svinīgais akts ar 
gru  pas „Pērkons” koncertu un 
balli DJ Ai-Va vadībā. Svētku 
uguņošana šogad būs lielāka ne -
kā jebkad, jo to nodrošinās fir -
ma „Melrose”, kas katru gadu rīko 
ASV Neatkarības dienas uguņo-
šanu „NavyPier” Čikāgā. 

Garezera lielā jubileja tiks svi  -
nē  ta arī ar kultūras un sporta sa -
rīkojumiem. Tiks atklāta mākslas 
izstāde. Pirmizrādi piedzīvos do -
kumentālā filma par Gareze ru, ko 
sagatavojusi režisore Māra Pelēce. 
Notiks golfa turnīrs – spēlētāji un 
komandas var pieteik ties jau ta  -
gad. Nedrīkst nepie  minēt arī Gar-
ezers-Palooza mū  zikas festivālu, 

kurā spēlēs daudzas latviešu sa -
biedrībā iemīļo tas grupas kā 
„Adam  Zahl”, „Boba and the Lat

vians”, „Čikāgas Pie  cīši”, kā arī 
Amerikas latviešu reperis „Delete”. 
Protams, ka svēt  ki tiks noslēgti     

ar svētdienas diev kalpojumu un 
kopīgām pusdienām šefpavāru 
sacensī  bas gaisotnē. 

Tiek plānots, ka Garezera 50 
gadu jubilejas svinības būs līdz 
šim lielākais sarīkojums Gareze -
ra vēsturē. Mūsu komanda cītīgi 
strādā, lai nodrošinātu kārtību, 
drošību un naktsmājas, lai vi - 
s iem viesiem būtu kur apmesties 
Garezerā un tā apkaimē viesnīcās 
un speciāli sagatavotās mītnēs. 
Sagaidām, ka Garezerā šajās die-
nās atgriezīsies daudzi sen nere-
dzēti Garezera bērni, kas nu ir 
izauguši un izklīduši pa pasauli. 
Tādēļ nepalaid garām šo izdevī-
bu atkal apmeklēt Garezeru un 
satikt senos draugus. Bet pats 
galvenais – daudzināt Garezera 
lomu latviešu sadzīvē ASV un 
nodrošināt, lai 2065.gadā mēs 
svinētu Garezera simtgadi!

Garezera estrādē atzīmējot divu gadu jubileju
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Nu jau esam pārvarējuši Lat-
vijas tumšo ziemu, sagaidījuši 
Lieldienas, kad saule lēnām at  -
griežas uz mūsu pusi. Ir laiks 
do   māt par vasaru un došanos uz 
Latviju, kur mūs gaida  daudz  
dažādu pasākumu.

Vasaru, protams, visjaukāk ie  -
skandināt ar vasaras saulgriežu 
sagaidīšanu. Latvijas novados var 
atrast daudz un dažādus sarī ko-
jumus, kuros varat piedalīties 
gan kā skatītāji, gan kā aktīvi 
dalīb nieki, izbaudot Jāņu tradī -

Vasara Latvijā – 2x2 un citi prieki!
Brauc uz Latviju  baudi savu latvietību!IMANTA NīGALE, 

2x2 nometnes Ratniekos  programmas vadītāja 
cijas.  Tiem, kas vēl nav paspējuši 
piedzīvot Jāņus Latvijā, būs grūti 
noticēt, ka šajā naktī patiešām 
nepaliek tumšs.

2x2 pasaules latviešu jaunat -
nes seminārs ir ieplānots tieši 
vasaras karstākajā laikā.  

Jūlijs būs notikumiem bagāts 
un skars visdažādākās intereses.  
Sāksim ar Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētkiem no 6.  līdz 
12. jūlijam, kad skatītājiem būs 
iespēja baudīt, kā Latvijas nākot-
ne dzied un dejo. Koncertu pro-
gramma noteikti spēs aizraut 
vis  us! Tie, kam interesē veidot 
jaunus biznesa kontaktus, varēs 
piedalīties Otrajā pasaules lat -
vie  šu ekonomikas un inovāciju 
fo   rumā 9.-10. jūlijā Rīgā. Taču 
jauniešiem varētu interesēt pir-
mais Junior PLEIF 8. jūlijā, kur 
dalībniekiem būs iespēja no ci - 
  t  iem jauniešiem dzirdēt viņu 
veiks mes stāstus, uzsākot dzīvi 
un uzņēmējdarbību Latvijā, kā 
arī rast iedvesmu, lai to  darītu 
pašiem.  Junior PLEIF notiek die-

 nu pirms 2x2 nometnes atklā -
šanas, un tas būs ideāls veids, kā 
satikties ar dalībniekiem, pirms 
kopīgi visi braucam uz Ratnie  - 
k  iem. Pirms 2x2 dalībniekiem 
būs papildus iespēja apmeklēt 
īpa šu kino izrādi Rīgas skaistākajā 
ki no teātrī „Splendid Palace”.  

2x2 seminārs, kas noritēs Rat-
niekos no 9. līdz 17. jūlijam, pie-
dāvās aktīvu un aizraujošu pro-
grammu. Dalībnieki no visas pa -
 saules varēs iepazīties cits citu, 
veidot jaunus kontaktus un drau-
 dzības mūža garumā, piedalīties 
ievirzēs, aizraujošos projektos un 
aktīvās vakara programmās.

Pasākumi turpināsies arī pēc 
2x2, kad notiks  starptautiskais 
folkloras festivāls „Baltica 2015” . 
Folkloras kopas no visas Latvi -
jas, kā arī grupas no citām vals t -
īm dalīsies ar savu kultūras man-
tojumu, dziedot un dejojot. Bet, 
ja gribas piedalīties nedaudz 
mūsdienīgākā pasākumā, tad no -
    teikti jāapmeklē mūzikas fes tivāls 
„Positivus”, kas notiks Salacgrīvā 

no 17. līdz 19. jūlijam. Šogad mū -
 zikas grupas solās būt izcilas,     
kā, piemēram, Placebo, Robert 
Plant, Kasabian, St. Vincent , arī 
vietējās Baltijas grupas kā Ewert 
and the Two Dragons, The Sound 
Poets un Triana Park.

Vēlāk vasarā no 31. jūlija līdz  
2. augustam varēsiet apmeklēt 
vēl citu mūzikas festivālus Vidze-
mē – „Laba Daba” un Vislatvijas 
dziesminieku saietu.

Vasara Latvijā  nozīmē baudīt 
sauli, peldēties jūrā un ezeros,  
piedzīvot jaunas garšas, jaunas 
skaņas un iegūt jaunus draugus.  

Mamma, es gribu! 
Protams, lai apmaksātu tālo 

ceļu uz Latviju ir vajadzīgas fin-
anses. Mudinu rakstīt savām vie-
 tējām latviešu organizācijām par 
stipendiju iespējām!  Ļoti ceru, ka 
organizācijas uzklausīs vietējo 
latviešu jauniešu vēlmi doties     
uz Latviju, lai piedalītos 2x2 no  -
metnē. Jauniešiem šī ir iespēja 
iegūt jaunas zināšanas un piedzī-
 vojumus un pēc vasaras viņi būs 

spējīgi ar tiem dalīties vietējo or -
ganizāciju biedriem, viņu raks-
tus, varēsiet lasīt vietējās avīzēs! 
Tāpat vecāki, vecvecāki, krust -
ve cāki, draugi, dariet jūsu tu   vā -
kajiem jauniešiem zināmu, ka 
vēlaties viņus atbalstīt un palī-
dzēt īstenot vēlmi baudīt savu 
latvietību Latvijā.  

Turpināsim kopt savu saikni   
ar Latviju, dosim jauniešiem  ie  -
spēju iepazīt Latviju kā mūsdie-
nīgu, saistošu, interesantu valsti 
ar daudz un dažādām iespējām!

Atbalstot 2x2 kustību un Ame-
rikas latviešu jauniešu līdzda -
lību, ALA piedāvā segt reģistrā-
cijas maksu 2x2 nometnē pir -
majiem desmit dalībniekiem no 
ASV. Pieteikumi adresējami ALA 
stipendiju komisijai un no   sūtā mi 
Andrai Zommerei:  azommers@
sbcglobal.net vai uz ALA biroja 
adresi: alainfo@alausa.org 

Plašāka informācija par 2x2 
semināru atrodama mājas lapā: 
http://2x2pasaule.com/

Despite the frigidly cold winter 
this year, around 40 Latvian, 
Latvian-American, and Latvian-
Canadian youth and friends 
gathered in the Atpūtas Nams  in 
Elka Park, NY on the weekend of  
February 27th to celebrate their 
shared cultural heritage of grow-
ing up with strong Latvian roots 
at Jauniešu Dienas 2015.

Nick Anuzis and Nicole 
LaFonte, both life-long attendees 
of  Valodas Periods (recently 
renamed Latvian Heritage Camp) 
hosted on the premises each 
August, organized the event. The 
theme was the American 90s, 
and the event’s dienas kartibas 
was riddled with puns to pull the 
heart strings of American youth 
culture from 20 years past. „Most 
likely Dazed and Confused from 
traveling and the work week, 
come relax at Atpūtas Nams and 
reminisce with the Usual 
Suspects,” is how the Friday 
schedule begins.

Saturday included a mid-day 
stafetes / snow relay race, sled-
ding, snowball capture the flag, 
in a „Legends of Nometne” com-
petition including trivia and 
riddles. Midday downtime was 
spent around the fire catching 
up (and warming up), while a 
few fabulous meitenes cooked 
up a lasagna dinner. Two young 
men were celebrating their 
birthdays that weekend, Colin 
Richardson and Peteris Griffiths, 
for whom we all paused and 
stood to sing a heartfelt „Daudz 
baltu dieniņu.”

That evening was a 90s-themed 
costume balle, where American 
karaoke music mixed with flaw-
lessly Latvian tautas dziesmas un 
dejas, hosted by Austra Zubkovs 
and special Polish-American 
guest DJ BJ Bojanowski. We saw 

So No One Told You Life Was Gonna Be This WayAUSTRA ZUBKOVS

silly hats, scrunchies, Space Jam 
jerseys, and even rollerblades, all 
costumes including a hefty sprin-
kling of Namejs un Līgavas 
gredzens, and other silver Latvian 
jewelry. 

Though the basic theme of the 
weekend focused on American-
culture, it was without a doubt 
the strong Latvian ties that 
brought everyone together. 
Growing up with dual cultural 
identities in a place as robust and 
commercialized as America, your 
„Latvian-ness” can often be tied 
very specifically to how well you 
speak the language and thus how 
close you lived to a Latvian 
church with Saturday classes 
while growing up, neither of 
which did many of today’s 
Latvian-American youth have 
much of a choice in. 

It can often be harder for first-
generation Latvian immigrants, 
who learned the hard way that 
they must fiercely protect their 
heritage lest it be destroyed and 
left solely to history, to compre-
hend what may seem like a 
watering-down of Latvian cul-
ture. But the youth in America 
these days are taking a somewhat 
nuanced approach, overjoyed to 
share their culture and bring their 
non-Latvian friends to the cele-
bration. Rather than viewing it as 
a watering-down, the youth are 
actively trying to learn more and 
are grasping on to what they can 
to retain a part of it. 

This sentiment was recently 
investigated by Ariāna Ūle, who 
was working on a project for her 
Anthropology course at Bard 
College over the festive week-
end. Her mission was to find out 
what “being Latvian” means to 
each person. Andrew Koerner, 
another long time Valodas 

Periods attendee, summed it up 
succinctly, in the easiest way 
perhaps we can all relate: „Being 
one big family!” 

Andrew and his sisters, Mara 
and Olivia, grew up in 
Farmington, Connecticut, about 
a half hour away from the Latvian 
Lutheran Church of Manchester 
their vecmamiņa attends. They 
didn’t speak much Latvian in the 
house while growing up, but their 
parents knew the important value 
in connecting them with their 
Latvian roots and sent them to 
the summer camp, and as adult, 
they see the value themselves and 
Olivia is still a counselor at 
Latvian Heritage Camp. 

Olivia distinctly recalls that 
every summer after Valodas 
Periods, their re-energized love 
of Latvian culture and language 
would keep them singing the 
dinner prayer and using all the 
basic Latvian they had gathered 
for weeks after camp was over, 
until their regular American rou-
tine kicked back in.

Many clearly still value the 
Latvian language at the crux of 

our heritage, as Ariāna found 
when interviewing Kristina 
Vitolina. Kristina noticed the 
stark lack of Latvian being spo-
ken over the Jauniešu Dienas 
weekend: „when you think about 
taking [language] away and not 
having it, you get so emotional 
about it and it pulls on your 
heartstrings. Why don’t we take 
the initiative to speak to each 
other in this language that we do 
feel so emotional about?” 

Right now, there is a re-ener-
gizing to learn the language 
among those American-Latvians 
who didn’t speak fluent Latvian 
in the home. Latvian language 
programs such as the Baltic 
Studies Summer Institute 
(BALSSI) hosted by the University 
of  Pittsburgh’s Summer Language 
Institute have been helping stu-
dents do just that, in a 6-week 
course on campus taught at the 
first and second levels. Andra 
Zubkovs, a recent graduate of 
both years of the program, saw 
her conversational Latvian grow 
exponentially as a result and has 
since become a great advocate of 

the program. Many former 
Valodas Periods / Latvian Heri-
tage Camp attendees are excited 
for the opportunity to continue 
their learning into adulthood, 
and many new applications have 
already been sent in. 

So, „no one told you life was 
gonna be this way.” But for 
Latvian youth in America, they 
are making the best of their mul-
tifaceted cultural identities, soak-
ing up as much of the culture and 
language as possible, and are 
truly celebrating their heritage as 
an on-going learning process. 
Events like these, even when cen-
tered around a party-type of 
atmosphere, are crucial to help-
ing continue to build this Latvian-
American community despite a 
lack of language and dispersal of 
where people live across the con-
tinent. $300 was raised and 
donated to Nometne as a result of 
this festivity. In the coming years 
we will be sure to hear a few more 
latviešu valodas voices added to 
the mix as well.

Nick and Nicole would like to 
give a special thanks to the assis-
tant organizers, wonderful chefs, 
and clean up crew who helped 
make this event everything that it 
was: Austra Zubkovs, Natalie 
Autenzio, Olivia Koerner, Ali 
Anuzis, Annele Jones, Zile Jones, 
Brita Vallens, Lauren Berlinguette, 
Kristaps Skrodelis and BJ 
Bojanowski.

Latvian Heritage Camp will 
run Aug 2-15 this year, and   reg-
istration will open March 15. 
More details at: www.katskilu
nometne.org.

The University of Pittsburgh 
BALSSI Latvian program runs 
June 8-July 17. The deadline is 
approaching fast, more info at: 
www.sli.pitt.edu/.
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As far back as I can remember, 
people have been complaining 
about the amount of money can-
didates spend on elections in 
America and the corrupting 
effect it has on the electoral pro-
cess.  Today, to win a seat in the 
House of Representatives, a can-
didate has to spend almost $1.8 
million, up from $386,000 in 
1986.  The cost of a Senate victory 
is approaching the $11 million 
mark ($6.4 million in 1986).  But 
the granddaddy of election cam-
paigns is the race for the White 
House, which in 2012 broke the 
$2 billion barrier!

Over the years various cam-
paign financing reforms have 
been enacted in order to try to 
reduce the amount of money 
spent: limits have been placed on 
the amount of donations, Political 
Action Committees (PACs) have 
been restricted, campaigns have 
to disclose their contributors, and 
so on.  But, as indicated by the 
above statistics, these reforms 
have had little effect on curtailing 
the spiraling expenditures.  
Lobbyists and wealthy contribu-
tors have always found a way to 
skirt the regulations.  Probably 
the most profound campaign 
change occurred in 2010 when 
the Supreme Court declared in a 
landmark decision that corpora-
tions are people and that they 
also have a right to participate in 

Buying Elections in Latvia and the US
the election process (Citizens 
United decision).  

In Latvia election campaigns and 
their financing are a bit different, 
but people are nonetheless wor-
ried that money is starting to play 
too big of a role.  The only national 
election is for Saeima, the single 
chamber parliament.  It has 100 
members and the election is con-
tested in only 5 voting regions.  As 
the Saeima election season is rela-
tively short in Latvia, the amount 
parties can spend is limited. A party 
standing in all five regions is per-
mitted to spend $570,000 on its 
campaign.  In the last parliamen-
tary elections, parties spent $2.4 
million, a princely sum for one of 
the poorest nations in Europe.

What also makes Latvia’s par-
liamentary system completely 
different from that of the US is 
the connection between voters 
and those elected.  There is, in 
fact, very little connection.  Rīga 
is represented by 32 elected offi-
cials in Saeima.  But if someone 
wants to know who his represen-
tative is, he is out of luck.  There 
are no individual, separate dis-
tricts in Rīga or any of the other 
regions, just one large lump of 
elected parliamentarians (Rīga-
32; Kurzeme-13; Latgale-15; 
Vidzeme-26; Zemgale-14).  A 
candidate doesn’t even have to 
live in the region he hopes to 
represent.  And if you’re elected, 

say from Latgale, you don’t have 
to visit the region, because the 
next time around you may decide 
to get elected from Kurzeme.  But 
that is not the best part of the 
election process.  Even if you 
don’t get elected, you can still 
become a member of Saeima!  In 
the last Saeima elections, Saeima 
President Solvita āboltiņa 
(Vienotība) was a candidate in 
Kurzeme.  But the people who 
voted for the Vienotība ticket 
deleted her name from so many 
ballots that she dropped from 1st 
place to 4th on the party’s list and 
was not elected.  Yet she is serv-
ing in Saeima because the num-
ber 2 vote getter surprisingly 
decided he didn’t want to serve 
the people and withdrew, moving 
āboltiņa up to the number 3 spot 
and into Saeima.

Buying votes in the US is not 
an easy thing to do on an indi-
vidual basis.  It just costs too 
much.  The best approach is to 
flood TV and radio airwaves with 
negative ads.  They don’t cost 
much to produce and the courts 
have ruled in a number of cases 
that the ads don’t necessarily have 
to be true.  That’s what makes the 
attack ads cost effective.  Flood 
the airways with your message 
and drown out the others.  This is 
the favored approach in Latvia.  
Another approach is to hinder 
access to the voting booth for 

those who may vote against your 
party.  This tactic is being resur-
rected in the US, but wouldn’t 
work in Latvia where people have 
to bring their passport to vote.

So how does money influence 
elections in Latvia?  Since Latvia 
has fewer voters (910,000 voted 
in the last election), a candidate 
needs to garner a little less than 
10,000 votes to become a mem-
ber of Saeima.  In some cases, in 
fact, far fewer votes will reserve 
you a seat in parliament.  For 
example, the Latvian Regional 
Party received 61,000 votes but 
has 8 reps in Saeima.  Therefore 
just a few votes can have a large 
impact.  After the last elections a 
number of voters in Latgale came 
forward and claimed that local 
political activists drove them to 
the polling station and either 
bought them lunch or a strong 
beverage if they voted for a cer-
tain candidate.  There were also 
reports of votes being bought for 
5 euros.  Considering that 10% are 
unemployed and 25% of Latvia’s 
working people subsist on less 
than 250 euros a month, 5 euros 
can go a long way and can change 
the outcome of an election.

When it comes to electing a 
president, Latvia and the US are 
night and day.  In the US the 
president wields a lot of power, 
while in a parliamentary system 
such as Latvia’s, the position is 

more ceremonial.  Whereas in 
the US voters elect the president 
(actually the Electoral College 
elects the president), in Latvia 
Saeima does the electing.  Up to 
now there has never been a presi-
dential campaign.  The members 
of Saeima can pick anyone they 
want to be the next president.  No 
presidential debates.  No meeting 
with the people.  Just find some-
one with a pulse (and other qual-
ifications) and they can be presi-
dent.  People in Latvia have gone 
to bed on election night and 
awakened to find a total unknown 
as their face to the world.  

Will voters ever elect Latvia’s 
president?  There are arguments 
pro and con.  Voters are increas-
ingly demanding a say in the 
presidential election.  They are 
tired of weak, unvetted presidents 
who have not had to stand before 
the electorate and explain their 
vision for the future of the coun-
try.  They don’t want some 
unknown thrust upon them after 
the fact.  But a presidential elec-
tion can be expensive, especially 
if there are runoffs required.  
Also, only a small number of 
people can afford to run and 
most of them are the infamous 
oligarchs.  For now the system 
will remain as is, but hopefully 
changes will be made so that the 
people have a direct say in select-
ing their president.

As the Global Society for Lat -
vian Art continues to receive new 
works donated by artists and col-
lectors throughout the world, we 
have planned a second exhibition 
for the upcoming season in Cēsis 
that will highlight several notab-
 le recent acquisitions, comple-
mented by other works already 
in the collection.  The emphasis 
this summer is on three-dimen-
sional work, free-standing as 
well as bas-relief.

PLMC will present a recently 
acquired selection of sculptures 
created by the Latvian artist Zig  -
frids Sapietis, who developed a 
notable artistic career in Scot -
land.  After the artist’s passing in 
2014, his family has been con-
ducting talks with PLMC, facili-
tated by the Latvian Foreign Mi  -
nistry, the Latvian ambassador to 
the United Kingdom Mr. Andris 
Teikmanis, and Edinburgh art 
curator Mr. Alexander Hamilton, 
in order to bring many of Sapietis 
works to Latvia. In addition to 
about a dozen of Sapietis works 
in wood and ceramics, PLMC 
will receive a substantial archive 
of books, photos, and other doc-

PLMC prepares for 
second exhibition season in CēsisLELDE KALMīTE,

PLMC kuratore
u  ments relating to his long and 
successful career in Scotland.  
These materials will be housed in 
PLMC’s study center, to be devel-
 op  ed in the coming year in a 
space adjoining PLMC’s first gal-
lery at Liela Skolas iela 6. Although 
Sapietis was well-known in Scot -
land, his name is seldom heard in 
his home country and even less 
often in other centers of Latvian 
immigration in the US, Canada 
and Australia.  

Joining Janis Mintiks’ first 
monumental sculpture that was 
part of PLMC’s inaugural exhibi-
tion in 2014, will be two addi-
tional large sculptures that are 
part of this unusual and dramatic 
series of outdoor works created 
by Mintiks during the last years 
of his life in his studio in the New 
Mexico desert. Also from the 
Uni  ted States will be work by ris-
ing art star Rita Grendze, from 
Batavia, IL, whose installations 
always amaze and delight.  Bas-
reliefs include works by New 
York artists Zane Treimane and 
Anna Annus Hagen, Australian 
artist Inta Goddard and Canadian 
Inese Birstins.  Also part of the 
show will be small 3-D works in 
ceramic by Krista Svalbonas and 
Juta Savage that were donated to 
the collection for the first travel-
ing exhibition in 2008, but which 
have not been exhibited since.

The exhibition will not be 
exclu sively three-dimensional 
work, however.  PLMC is very 
plea sed to have received a do -
nation of a painting by Jan Sen-
bergs, one of Australia’s best-
known Latvian artists, whose 
work may be found in major     
collections internationally.  Lat -
via’s foremost artist in England, 
Laimonis Mierins, will be repre-

sented by several recently donat-
ed large-scale drawings of nudes.  
A new group of works has also 
been received from several Ca  -
na dian artists, including a selec-
tion of still-lives by Valda Oest-
reicher, photographs by Yvonne 
Vaar, and a painting by Andris 
Leimanis, among others.

PLMC was very pleased to 
receive over 1000 visitors during 
our first exhibition season in 
Cesis, and we hope to break this 
record in 2015.  The PLMC gal-
lery and future study center are 
located in two wings of the for-
mer Cesis vocational school, 
around the corner from the 
school’s main entrance at Liela 
skolas iela 6.  Directly across the 
street is the medieval St. John’s 
church, behind which stands the 
familiar statue of a monk with   
his lantern.  Hours are: Tuesday 
through Saturday, 11AM to 5PM.  

Painting by Andris Leimanis
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Latvijas Radio 5 – Pieci.lv – 
pie  da loties Eiropas Radio čem -
pionāta finālā Milānā "radio cī    -
ņā” (Radio Battle), guva uzvaru, 
pār   spējot Igaunijas un Serbijas 
raidstaciju dīdžejus. Pieci.lv tie -
sības piedalīties finālā ieguva 
spraigā „radio cīņā”, 1. marta va  -
karā pārspējot Zviedrijas radio 
SR Metropol. Par šo panākumu 
jāpateicas Pieci.lv ētera balsīm 
Tomam Grēviņam un Martai Lī -
nei. Milānā stundas garumā abi 
dīdžeji pārmaiņus ar dīdžejiem 
no Igaunijas raidstacijas Raadio 2 
un Serbijas O Radio & RTV Novi 
Sad 1 sacentās par klausītāju sim-
pātijām un balsojumu mikro blo -
gošanas vietnē Twitter.com, kur, 
rakstot komentārus, stundas lai-
kā gandrīz 14 tūkstoši Latvijas 
lietotāju izveidoja 40 996 ieraks-
tus un vairāk nekā 35 tūkstošus 
ieteikumu.  Pēc atgriešanās no 
Mi  lānas Jauno Laiks iztaujāja To -
mu Grēviņu.

Cik svarīga tev personski un 
cik nozīmīga Latvijas Radio 5 ir 
uzvara šajā konkursā?

Mēs radio darbā mēģinām va  -
dīties pēc principa – katru nedē-
  ļu vajag kādu lielu notikumu, un 
ar šo pasākumu esam aizpildījuši 
divas nedēļas no gada, kas ir ļoti 
labi. Fināla vakarā mēs sasnie-
dz  ām labākos rezultātus, kādi 
mums jebkad ir bijuši internetā 
tieši klausītāju skaita, lapas ap  -
meklējumu un sociālo tīklu at  -
deves ziņā, tas arī ir ļoti svarīgi. 
Es pats nevērtēju pārāk augstu šī 
konkursa nozīmi, tā tomēr bija 
neliela rotaļa, tā vēl nenoritēja tik 
plaši, kā varētu attīstīties nākot  -
nē – radio cīņā kopā piedalījās 
astoņas valstis. Kad es sāku strā-
dāt radio, tas ir bijis viens no 
maniem sapņiem, lai tas, ko mēs 
darām, kādreiz tiktu novērtēts   
un lai to kāds dzirdētu arī ārpus 
Latvijas robežām. Tāpēc tas bija 
ļoti interesants piedzīvojums.

Uzvara konkursā noteikti de  -
vusi ne tikai lielākus radio rei-
tingus, vai plānojat izmantot 
šos panākumus nākotnē?

Mēs domājam par to, ka varētu 
šādu līdzīgu konkursu sarīkot 
starp Latvijas radio stacijām, bet, 
redzēs, kā šī ideja attīstīsies. Sva -
rīgākais, ka mēs paši sev pierā  dī-
jām, ka spējam to izdarīt. Es šo 
projektu virzīju no janvāra sāku-
ma, kad uzzinājām, ka esam uz  -
aicināti piedalīties. Kad atskatos, 
redzu – tā ir tāda ķēdītes reakci -
ja: mēs pirmo gadu piedalījāmies     
kā radio partneri Eiropas lielākajā 
mūzikas konferencē "Eurosonic” 
šī gada janvārī, un tikai tad, kad 
mēs bijām tur uz vietas, mani uz -
 runāja Itālijas radio, jo viņi ska -
tījās uz delegātiem, kas bija iera -
dušies Holandē. Tas ir vēl viens 
solis uz priekšu Latvijas radio 
atpazīstamībai Eiropā. Lai arī 
mēs raidām ļoti daudz klasiskās 
mūzikas koncertu un ierakstu 
Eiropas radio saimē "EBU" no 
Latvijas Radio 3, bet caur  pop -
mūzikas prizmu, ko pārstāv Lat-
vijas Radio 5, mēs laika gaitā no  -
teikti uzrunāsim arvien vairāk 
cilvēkus.

Kas, tavuprāt, notiek ar Lat -
vijas rokmūziku? Tā attīstās, vai 

Tikt novērtētam un dzirdētam 
ārpus Latvijas robežām

AGATE VUCINA

arī esam ieslīguši uz tās pašas 
mūzikas bāzes, kas mums jau ir 
izveidojusies līdz šim?

Ja runājam tikai un vienīgi par 
rokmūziku, tad mums ir liela 
stag nācija jau labu laiku, un es   
īsti nezinu, vai ir jēga meklēt cē  -
loņus. Popmūzika un elektronis-
kā mūzika attīstās daudz ātrāk   
un daudz interesantāk. Nekādā 
gadījumā nevajag domāt, ka tādā 
mazā valstī kā Latvijā ir jābūt vi  -
s ai mūzikai vienādā līmenī un 
vienādi interesantai. Vairāk izbrī-
na tas, ka vidēji rokmūzika rodas 
ļoti daudz, un tā rodas arī tad, 
kad neatrod savu auditoriju. Ti  -
ciet man, nav tā, ka kaut kas ļoti 
vērtīgs un labs tiktu speciāli gla-
bāts, slēpts un nerādīts. Mūsu 

valstī ir absurdi gaidīt daudz un 
ļoti kvalitatīvu mūziku. Pasaulē ir 
tikai viens izņēmums – Islande, 
bet ir jāsaprot, ka tur vienmēr ir 
bijusi fantastiska sadarbība ar     
ci  t   ām valstīm un daudzi Ame  ri-
kas vadošie mūziķi izvēlas tur ie  -
rakstīt jaunu mūziku. Līdz ar to 
viņi nonāk kopējā "tusiņā”, kur 
cits citu pazīst un palīdz ar ide-
jām, kontaktiem, lai šī mūzika no  -
nāktu Rietumos. Vēl ir svarīgi – 
mums ir jāļauj mūziķiem "elpot", 
bieži vien mēs viņiem uzliekam 
speciālus noteikumus, slogus, un 
viņi vairs nesaprot, ko mēs īsti 
gribam. Jāsaka arī, ka no valsts 
puses populārajai mūzikai atbal-
sta nav nekāda, visi šie cilvēki ik  -
dienā arī strādā, dara citus dar-
bus, un mēs nevaram prasīt to 
kva  litāti, kā, piemēram, angļu 
gru pai, kuŗa to vien ir darījusi, kā 
katru gadu no deviņiem rītā līdz 
pieciem pēcpusdienā pavadījusi 
mēģinājumu telpā. Aizbraucot uz 
jebkuru jaunās mūzikas konfe -
renci, vai tas būtu Amerikā vai 
Eiropā, mēs vienmēr redzam, ka 
lielo valstu grupā arī jāiztur da  -
biskā atlase. Atšķirībā no mums, 
piemēram, jebkura angļu grupa ir 
apbrīnojami tehniski spēcī gāka. 

Nav tā, ka viss stāv uz vietas un 
Liepājas rokā iestidzis, bet kā labs 

piemērs, ir tas, ka nesen jauni 
zēni no Jelgavas atsūtīja savu pir -
mo gabalu, kurš izklausās gluži 
kā The Black Keys – ļoti labi, jo 
viņi ir modē, bet ir „ziepes” – 
Lat vijas auditorijai viņiem ir      
ļoti vājš dziesmas teksts. Latvietis 
jau parasti saka, ka viņš dziesmu 
vārdos neklausās, bet tā tas īsti 
nav. Ir pretējs gadījums, mums ir 
jauna indie grupa „Rīgas modes”, 
kas mūziku izpilda ļoti aptuveni, 
toties viņiem ir brīnišķīgi teksti. 
Beigās tas tomēr izrādās notei -
cošais, to Latvijā cilvēki novērtē 
vispirms.

Kādas latviešu grupas tu ie  -
teiktu paklausīties Amerikā 
dzī  vojošiem latviešiem?

Šobrīd man ļoti simpatizē gru-
pa „Kasetes”, viņiem gan ir tikai 
pāris ierakstu, bet varētu teikt, 
viņi spēlē tādu astoņdesmito ga  -
du neatkarīgo disko ar veciem, 
analogiem instrumentiem. Vi  - 
ņ iem vidējais vecums ir 19 gadi, 
dzīvo Valmierā, un gandrīz neko 
nezina par pārējo mūziku, kas      
ir Latvijā. Viņi ir kā absolūti tīr-
radņi, mūzika ir ļoti melodiska, 
interesanta un dejojama. Ar to 
varam izcelties kosmopolītiskā 
vidē. Ir arī pavisam jauna meite -
ne, kurai pagaidām vēl ir tikai 
demo ieraksti, kuri „uzsprāgs” 

tuvākajā laikā, viņu sauc PYOR. 
Šī ir tāda balss, kāda Latvijas pop-
mūzikā nekad nav bijusi, un man 
šķiet, ka viņai arī daļa ģimenes 
dzīvo Ņujorkā. Viņa pati arī rak-
s   ta savas dziesmas, un tas ir spilgts 
jaunums. Domāju, ka noteikti ir 
vērts paklausīties arī „Carnival 
Youth” tā iemesla dēļ, ka šī grupa 
Latvijā ir sacēlusi vislielāko ažio -
tāžu pēdējā laikā. Es pats ar lie  -
lāko prieku paklausos vecāku 
mū   ziku. Nesen atklāju, ka Spotify 
var dabūt projekta „Kuba” debi  -
jas albumu „15 Episodes of Kuba”, 
ko sen nebiju dzirdējis, tā ir ļoti 
jauka mūzika. Tāpat Spotify var 
uziet Gunāra Rozenberga albu-
mu „Laura”, kas ir instrumentāls 
disko, ja nemaldos, no septiņ  des-
mito gadu otrās puses. Vēl es ie  -
teiktu, ja patīk eksperimentāla 
elektroniskā mūzika, tad mums 
ir divi puiši, kurus sāk novērtēt 
arī Eiropā – NiklāvZ un Kashuks – 
viņi pārstāv „Dirty Deal Audio”, 
tā ir elektroniskās mūzikas pro-
ducentu apvienība.

Kā tev šķiet, vai jaunieši nā  -
kotnē vēl vairāk izmantos so   ciā-
los tīklus, mobilos telefonus un 
vairs neklausīsies tik daudz 
radio? 

Nupat Eiropas lielākajā radio 
biznesa konferencē „Radio Days” 

Milānā, lielākajā daļā prezentā-
ciju, kur tika runāts par šo vecā 
radio norietu, ļoti daudzi rādīja 
ainu, kuru arī es mājās redzu re  -
gulāri – jaunais cilvēks ir iespie-
dis rokā iPad un spaida. Jau zina, 
kas ir iPad, un ko tur var dabūt, 
bet viņš vēl neko nezina par radio. 
Viņš manas pārraides dzird šajā 
pašā iPad. Mēs pārāk pievēršam 
uzmanību tam, ka mēs saistām 
radio ar konkrētu aparātu vai 
kādiem konkrētiem rituāliem, 
kas mums kādreiz ir bijuši, – ma -
 šīnā ieslēdzam radio, no rīta vir-
tu vē ieslēdzam radio – mums ra  -
dio vienmēr būs vajadzīgs, bet 
mēs to ieslēgsim savādāk. Visti -
camāk, ka mans dēls nekad ne  -
uzzinās, kas ir radioaparāts, bet 
tas viņam neliedz patērēt radio 
daudz savādākā veidā, nekā mēs 
to darām tagad. Cilvēkiem vien -
mēr būs nepieciešams zināt, cik   
ir pulkstenis agri no rīta,  cik grā-
du aiz loga un vai pasaulē viss ir 
kārtībā. Tāpēc es varu apgalvot, 
ka radio turpinās darboties un 
jauni cilvēki jaunu mūziku ar 
lielāko prieku joprojām klausās 
un par to uzzina tieši no radio. 
Amerikas Savienotajās Valstīs 
ko   ledžu radio, manuprāt, jopro -
jām spēlē visinteresantāko mū  -
ziku pasaulē. Nekas nav beidzies. 
Mums ir divdesmit četru stundu 
interneta radio, kas visu laiku 
spē lē jaunāko latviešu mūziku, 
kuru iespējams klausīties, interneta 
pārlūkā ierakstot latviesi.pieci.lv. 

Kādus trīs pasākumus (arī ar 
mūziku nesaistītus) tu ieteiktu 
šovasar apmeklēt Amerikas jau n -
iešiem, kas ciemosies Latvijā?

Mūzikas festivālu „Positivus” do   -
māju, man nav īpaši jāreklamē – 
tas ir lielākais festivāls, kāds 
mums ir. Ja esat atbraukuši uz 
Rīgu vasarā, tad ceturtdienas va  -
karā obligāti jādodas uz Kaln  cie -
ma ielu. Tās sajūtas, kas ir Kaln -
ciema ielas tirdziņā ceturtdienu 
vakaros, joprojām vairākus ga  -
dus nekas nespēj pārspēt. Tā ir 
tāda galvaspilsētas tradīcija (street 
market), kurā mēs satiekamies 
tikai vasarās, un tad piektdien no 
rīta visi kavē darbu. Tur gan ir 
jāiet laicīgi, jo vienpadsmitos va  -
karā kārtības noteikumu dēļ pil -
sētā viss beidzas. Es ieteiktu aiz-
braukt arī uz Cēsīm vai Kuldīgu. 
Šajās abās pilsētās pēdējā laikā ir 
bijušas ļoti lielas investīcijas pil-
sētas sa   kopšanā. Cēsis izceļas ar 
jaunām mākslas galerijām, kafej-
nīcām, lielu, jaunu koncertzāli – 
pilsēta ir ļoti pārvērtusies. Kuldīgā 
ir brīnišķīgākie restorāni ārpus 
Rī   gas, un arī ļoti skaists skats uz 
Ventas rumbu. Ieteiktu aizbraukt 
arī uz Rundāli, tā ir īpaša vieta 
pilnīgi ārpus no visa tā, kas šeit 
notiek, tur uz mirkli var nonākt 
citā pasaulē. 

Kāds ir tavs novēlējums lat-
viešiem Amerikā?

Ja jūs paklausīsieties kaut ko no 
tā, ko es jums ieteicu, un ja jums 
ir kāds pazīstams draugs saistībā 
ar mūzikas industriju, parādiet 
viņam to, kas jums paticis, kaut 
vai uzlieciet kādā ballītē. Kā jau es 
teicu, mēs esam maza valstiņa, 
mums populārajai mūzikai nav 
nekādas dotācijas, un šāda palī-
dzība ir ļoti vēlama.

Pēc balvas pasniegšanas Milānā (kreisajā pusē) Marta Līne un 
Toms Grēviņš // Foto: Dainis Mjartāns

Par Eiropas radio čempionu balvu sacenšas Serbijas, Igaunijas un Latvijas raidstaciju dīdžeji // Foto: 
Dainis Mjartāns
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