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Priecīgus vasaras saulgriežus!
Aicina pasaules latviešu
jaunatnes seminārs 2x2

Pirmo reizi Latvijā – skaistā vietā pie Gaujas –
Ratniekos no 9. līdz 17. jūlijam.

šināties, kā sevi drosmīgi prezentēt, kā uzņemties atbildību
un darīt! Kā iesaistīt citus, atklāt
viņos dzirksteli piedalīties un
atbalstīt?
Kultūras izpausmes Latvijā
(E. Ikstena-Strapcāne)
Nodarbībās un interaktīvās
lekcijās būs iespējams uzzināt
Dalībnieki varēs izvēlēties par jaunākajiem notikumiem
vienu ievirzi un vienu projektu, kultūras un mediju vidē Latvijā!
kurā darboties visa semināra
laikā. Bet tas vēl nav viss, jo
Uzņēmīgie latvieši
kopīgi varēsiet klausīties
(D. Siksnāns)
iedvesmojošas
koplekcijas,
Stāsti par uzņēmīgiem Latvijas
dziedāt, dejot, doties ekskursijā, un ārzemju latviešiem, kuri nav
iepazīsim cits citu un mūsu mīļo baidījušies riskēt, lai realizētu
Latviju.
savus sapņus. Kā viņiem tas
IEVIRZES:
izdevies un kā to izdarīt pašam?
Vadi sevi, vadi citus
Kas vajadzīgs, lai sāktu?
(V. Dauksta)
Uzzināsi, kā iemācīties uzdro(Turpinājums 2. lpp.)

Kādi mēs esam šodien?

Šogad Latvija svinēja 25. gadadienu kopš neatkarības atjaunošanas.
Jauno Laiks piedāvā jaunākos statistikas datus par to,
kādi mēs esam šodien.
Centrālās statistikas pārvaldes
dati liecina, ka 2015. gada sākumā Latvijā dzīvoja 1 986 100 iedzīvotāju, kas ir par 15 400 mazāk
nekā pirms gada.
Iedzīvotāju skaits 2014. gadā
gan saruka lēnāk nekā 2013. gadā. Pērn tikai 12 no 110 valsts novadiem iedzīvotāju skaits pieaudzis, un tie visi ir Pierīgas reģiona novadi. Pozitīvs dabiskais pieaugums konstatēts deviņos no
šiem novadiem. Savukārt vislielākais iedzīvotāju skaita samazinājums bija Latgalē – par 4700.
No citām valstīm Latvijā ieradušies 10 300 no tiem 65% bija
Latvijas iedzīvotāji, kuri atgriezās Latvijā. 2014. gadā Latvijā
piedzima 21 800, bet nomira
28 500 cilvēku.
Nelielā dzimstības pieauguma
rezultātā bērnu un jauniešu skaits
(līdz 14 gadu vecumam) pieaudzis par vairāk nekā 3300, veidojot 15% no iedzīvotāju kopskaita.
Tajā pašā laikā arī iedzīvotāju

skaits virs darbspējas vecuma
(62 gadi un vairāk), pieaudzis
par 1700. To īpatsvars iedzīvotāju
kopskaitā sasniedzis līdz 23,0% .
Jāatzīmē, ka 2014. gadā galvenokārt emigrācijas dēļ darbspējīgo
iedzīvotāju skaits turpināja samazināties – par 20,4 tūkst. jeb
1,6%.
2014. gadā samazinājās visu
Latvijas lielāko tautību iedzīvotāju skaits: poļi – par 2,1%, baltkrievi – par 2,0%, krievi – par 1,5%
un latvieši – par 0,4%. Latviešu
īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā,
neskatoties uz absolūtā skaita samazinājumu, pieaudzis no 61,4%
2014. gada sākumā līdz 61,6%
2015. gada sākumā.
Kā liecina Latvijas Universitātes pētnieku veiktā aptauja ESF
projekta “Latvijas emigrantu
kopienas: nacionālā identitāte,
transnacionālās attiecības un
diasporas politika” nesenās krīzes radītās sekas ir novedušas pie
tā, ka no Latvijas pēdējos gados

emigrējuši vairāk nekā 200 000
Latvijas valstspiederīgo. Kopā ar
jau agrākā periodā izceļojušajiem dažādās pasaules valstīs šobrīd dzīvo ap 370 000 Latvijas
izcelsmes personu. Saskaņā ar
Latvijas Bankas aplēsēm ārpus
Latvijas dzīvojošo latviešu naudas pārvedumi uz Latviju pārsniedz pusmiljardu eiro gadā
(2014. gadā - 594.78 milj.EUR,
2013. gadā - EUR, 574.29 milj.
EUR).
Izrādās, ka mazākumtautību
skolu skolēni jūtas piederīgi Latvijai, turklāt bieži vien viņi sevi
nemaz nesauc par krieviem, taču
arī par latviešiem viņi negrib
vai, viņuprāt, nevar kļūt.
Tāds ir viens no galvenajiem
jaunās antropoloģes Māras Laizānes secinājumiem, kas tapis,
izstrādājot pētījumu “Mazākumtautību skolu skolēnu identitāte
un piederība Latvijai”.
(Turpinājums 2. lpp.)

No 27. jūnija Pasaules latviešu mākslas centra galerija Cēsīs, Lielā Skolas ielā 6
apmeklētājiem piedāvā jaunās sezonas ārzemju latviešu mākslinieku izstādi.
Apmeklētājiem būs iespēja iepazīt tuvāk L. Mieriņa, Z. Sapieša (Lielbritānija), J. Senberga,
L. Dombrovskas- Larsenas, H. Norīša (Austrālija), V. Reinholda, A. Leimaņa, V. Oestreicher,
Yvonne Vaar (Kanāda), R. Grendzes, J. Kaķa (ASV) u.c. mākslinieku darbus.
PLMC mērķis ir nodrošināt ārpus Latvijas tapušas mākslas kolekcijas kvalitatīvu un
ilglaicīgu glabāšanu un pieejamību plašai sabiedrībai Latvijā un ārvalstu apmeklētājiem,
kā arī rūpēties, lai diasporas latviešu mākslinieku devums kļūtu par Latvijas kultūras
dzīves integrētu sastāvdaļu.
PLMC galerija atvērta no trešdienas līdz svētdienai.
Papildus informācija iegūstot rakstot plmc@inbox.lv,
zvanot pa tālruni +371 20281728 vai 29386454
www.latviandiasporaart.org
ATBALSTĪTĀJI:
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L AT V I J Ā U N PA S A U L Ē
(Turpināts no 1. lpp.)

Kādi mēs esam
(M. Mazjāne)
Kas mēs esam? No kurienes
nākam un uz kurieni dodamies?
Kā veidojas mūsu identitāte un
cik liela nozīme identitātes veidošanās procesā ir piederības
sajūta Latvijai?
Melns vai balts?
(A. Bogustovs)
Pasaulē NAV tādās pilnīgi baltas vai pilnīgi melnas lietas vai
parādības, lai arī mums ikdienas
valodā iezogas kategorismi, kas
noniecina vai pārslavē, patiesība
vienmēr ir melnbalta!
PROJEKTI:
Mūsdienu latviešu virtuve
(M. Jansons)
Tev tiks dota iespēja katru dienu iemācīties gatavot 4 jaunus
ēdienus no mūsdienu latviešu

Aicina pasaules latviešu jaunatnes seminārs 2x2
virtuves!
Rotkalšana
(V. Straupe)
Galvenais uzdevums būs Tev
iemācīties pamata rotkalšanas
principus, tā lai spētu izgatavot
sev vismaz vienu latvisku rotu.
Teātris un improvizācija
(L. Sebre)
Šī projekta laikā pētīsim sevi.
Mēģināsim sevī atrast bērna tīrību, sievišķību, vīrišķo spēku, dabu – mēs spēlēsim teātri! Izspēlēsim arī dažādas uzmanību attīstošas spēles.
Tautasdejas
(E. Ķersele)
Izbaudīsim latviešu dejas, kas
ir piedzīvojums, jaunradīšanas
prieks, savu sakņu izpētes mehānisms un savas latvietības piedzīvošana.

D. Siksnāns Ratniekos stāstīs par uzņēmīgiem latviešiem

Eko darbnīca
(D. Gustava, D. Klints)
Taisīsim rotas no dabas materiāliem, izgatavosim katrs savas
pastalas, šūsim lelles, iemācīsimies filcēt, liesim papīru.
Aktīvā atpūta dabā
(A. Berga)
Mācīsimies lasīt karti un orientēties dabā, iesim ekspedīcijas
pārgājienā pa mazāk zināmām
takām, laivosim un kursim ugunskuru.
Uzzini vairāk un piesakies:
www.2x2pasaule.com;
2x2pasaule@gmail.com
Ja arī pats vairs neesi tajā vecumā, lai piebiedrotos, tad varbūt ir vēlme atbalstīt kādu jaunieti, kurš to ļoti vēlas. Jebkura
Vanda Dauksta Ratniekos mācīs, kā sevi drosmīgi prezentēt
palīdzīga roka ir ļoti gaidīta!

2x2 nometnes dalībnieki Boltonā 70. gados

Kādi mēs esam šodien?
(Turpināts no 1. lpp.)

Noskaidrojies, ka mazākumtautību jaunieši Latvijā iedalāmi trīs grupās: daļa uzskata, ka
viņi nav krievi, bet krievvalodīgie un “īsti” krievi sastopami
tikai Krievijā, kā arī saskata gana
lielas atšķirības starp sevi un etniskajā dzimtenē dzīvojošajiem
tautiešiem. “Kad mēs braucām
ar orķestri uz Maskavu... tur
mūsu uzvedība un to krievu uzvedība – divas pilnīgi dažādas
sabiedrības,” teica skolniece kādā
no diskusijām. Otra daļa joprojām identificē sevi ar krieviem,
turklāt ar lepnumu, bet dara to
ģimenes tradīciju un vēstures
kontekstā. Arī viņi tomēr saprot,
ka atšķiras no Krievijas krieviem. Trešā daļa teic, ka viņu
dzimtā valoda ir krievu, bet
patiesībā viņi ir poļi, baltkrievi,
ukraiņi u. c.
Jaunieši uzskata: pat, ja viņi
gribētu, par latviešiem nevarētu

kļūt, jo latvieši par savējiem uzskatot tikai tos, kas jau piedzimuši latvieši. Vienotību ar latviešiem viņi izjūtot gan, piemēram, Jaunajā gada vai Valsts svētku svinībās, vai arī sporta pasākumos. Mazākumtautību skolēnu attieksme pret Valsts svētkiem
kopumā irpozitīva. Viņi labprāt
svētku laikā nēsājot arī Latvijas
karodziņu, bet tikai tad, ja tas
netiek uzspiests.
M. Laizāne secinājusi: piederību Latvijai mazākumtautību
skolēni jūt kā piederību teritoriālam veidojumam, taču nošķir
sevi no politiskās varas. Piederības sajūta nav saistīta ar Latvijas
pilsonību. Krievijas pilsonību lielākā daļa aptaujāto nevēlētos pieņemt. Skolēni kritiski izteikušies
par tiem, kuri aizbrauc no Latvijas. Daži, iespējams, vairāk sevi
saista ar Eiropas Savienību (ES)
kopumā nekā ar Latviju. Piemēram, kāda skolniece teikusi: “Es
negribētu braukt uz Krieviju, jo

negribētu izbraukt no ES.”
Jaunieši paši diskusijās vēlējās
runāt par krievu valodas statusu.
Taču pie vienota viedokļa nenonāca. Daļa uzskata: tai jāpiešķir
oficiālas valodas statuss, bet citi
atzinuši, ka no tā nekas nemainīsies, jo jau tagad iespējams
plaši lietot krievu valodu.
Mazākumtautību skolu jauniešiem ir gana daudz stereotipu
par latviešiem, taču katram tie ir
citādi. Piemēram, diskusijā viens
teicis, ka latvieši ir ļoti emocionāli, bet citi apstrīdējuši, apgalvojot, ka latvieši ir mierīgi. Skolēni teikuši, ka latviešiem ir “cita
mentalitāte”, taču, kāda tieši tā
ir, nespēja raksturot. Jaunieši,
kuri ikdienā kontaktējas ar latviešiem, stereotipus atmetuši,
viņu vērtējums par latviešiem ir
pozitīvāks.
Aptaujātie jaunieši atzinuši, ka
latviešu valoda ir jāprot, taču
daļa teikusi, ka skolā to nevarot
apgūt labā līmenī. Arī tāpēc, ka

skolotāji joprojām slikti pārzina
latviešu valodu. Jaunieši negatīvi
izteikušies par mācību grāmatām vēsturē, kuras viņi vērtē kā
vienpusīgu propagandas līdzekli. “Vēstures mācību grāmata ir
ļoti stipri tendēta tieši uz latviešu
vēstures pusi, nevis pasaules,” teikusi kāda skolniece. Mācību
grāmatās rakstītais nesaskan ar
to, ko jaunieši dzird mājās un
redz plašsaziņas līdzekļos, ko
viņi izmanto.
Savukārt CV-OnlineLatvia
veiktā aptaujā liecina – ja jaunietis neprot krievu valodu, viņam Latvijas darba tirgū būs jāpiedzīvo diskriminācija – tā uzskata vairāk nekā puse jeb 57%
aptaujāto latviešu janiešu. 77%
aptaujas dalībnieku ir pārliecināti, ka darbinieks krievu valodas nezināšanu var kompensēt
ar augstu kvalifikāciju un spēcīgām zināšanām pārstāvētajā
nozarē.
60% respondentu savas krievu

valodas zināšanas, izceļot īpaši
runātprasmi, novērtē par izcilām, 28% tās ir sarunvalodas
līmenī, bet 10% atzīst, ka tās ir
zemā līmenī.
Vai tiešām latviešiem savā
valstī jābūt tik lielām problēmā,
lai atrastu darbu? Lai gan darba
devējiem krievu valodas zināšanas šķiet pašsaprotamas, ir izaugusi paaudze, kas krieviski
runā slikti vai nerunā nemaz.
Ieva stāsta, ka būtu pieņemta
darbā jau vairākos uzņēmumos,
taču, kad atklāj, cik patiesībā elementāras ir viņas krievu valodas
zināšanas, darba devējs labāk izvēlas citu kandidātu. Valsts darba
inspekcijā skaidro, ka katrai darba vietai var būt savas prasības
pēc konkrētas svešvalodas zināšanām un darba devējam jāspēj
pamatot, ka konkrēta valoda
būs nepieciešama darba uzdevumu veikšanai.
Red.
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A K T UĀ L Ā I N T E RV I JA

Atbraukt un pieredzēt Latviju ikdienā
JaunoLaiks iztaujā Māru Sinku (Lielbritānija) un Indru Levitu (Luksemburga)
par pieredzi, dzīvojot Latvijā

AGATE VUCINA
Bieži vien izskan viedoklis, ka
jauni cilvēki Latvijā neinteresējas par politiku, kur nu vēl paši
iesaistās. Cik aktīvi jūs sekojat
līdzi politiskajiem jaunumiem,
vai draugu lokā diskutējat par
politiku?
Māra Sinka. Es teiktu, ka pēdējā
laikā vairāk sanāk sekot līdzi politikai. Man likās mazliet dīvaini, ka
prezidentu nevēl tauta, bet gan
Saeima.
Indra Levita. Es šīm prezidenta
vēlēšanām ļoti cieši sekoju līdzi, jo
mans tētis kandidēja uz prezidenta amatu. Viņš man bieži stāstīja,
kas notiek, kādas tikšanās viņam
paredzētas. Citās valstīs deputātiem ir pieņemšanas stundas, un
tad ir daudz vieglāk satikt to cilvēku, kurš ir atbildīgs par valsts
nākotni. Latvijā cilvēki, ja grib, tad
raksta vēstules, bet viņi īsti neuzticas politiķiem, domā, ka tāpat
neko nevarēs mainīt un ietekmēt.
Jums šķiet, ka Latvijā cilvēkiem pietrūkst kontakta ar politiķiem?
I.L. Šķiet, ka ir atšķirība starp
to, ko sabiedrība vēlās un ko ievēl
Saeima, vismaz šajās vēlēšanās tas
bija redzams. Tad arī sabiedrībā
ir vilšanās politiķos, un rodas domas, ka neko nevar mainīt.
Indra, tavs tētis kandidēja uz
Latvijas Valsts prezidenta posteni, taču tomēr ievēlēts netika.
Pastāsti, vai esi par to apbēdināta vai varbūt tieši otrādi – atvieglota? Kādas bija tavas sajūtas,
gaidot Saeimas balsojumu?
I.L. Tās, protams, ir subjektīvas
izjūtas, bet viņš pats teica – ja viņu
ievēlētu, būtu labāk Latvijai, bet,
ja neievēlētu, tas būtu labāk viņam pašam, tad būtu mierīgāk.
Tagad, kad skatos ziņas, redzu, tās
ir pilnas ar informāciju par jauno Valsts prezidentu Raimondu
Vējoni, šodien pat lasīju, kā sauc
viņa suni un ko tas dara. Situācijai
ir savi plusi un mīnusi.
M.S. Tad tu, Indra, vairs nevarētu iet ballēties!
I.L. Jā! Kad pārtraukumā izgāju
no Saeimas, pie manis pienāca
žurnālists un uzdeva dažus jautājumus par Saeimas vēlēšanām, un
tad viņš man jautāja: „Kur jūs ejat
atpūsties?” Es viņam atbildēju, ka
tas taču nav svarīgi, kāpēc jūs domājat, ka tie cilvēki, kas lasa jūsu
žurnālu, gribētu to zināt.
Varbūt jums pašām ir interese iesaistīties politiskajā darbā
Latvijā, varbūt kādas partijas
jauniešu kopā?
I.L. Tad jau man vajadzētu veidot pašai savu partiju, jo pašreizējo
partiju piedāvājums mani īsti
neapmierina.
M.S. Arī es nevaru pateikt, nav
nevienas partijas, kam es pilnībā
piekristu. Partiju šeit ir daudz,
Anglijā ir kādas trīs galvenās partijas, bet Latvijā starp tik daudzām partijām ir grūti saskatīt
atšķirības.
Vai, dzīvot Latvijā, ir tā, kā jūs
iepriekš bijāt iztēlojušās? Kas ir
savādāk?
M.S. Es šeit esmu jau gandrīz

divus gadus. Te ir pilnīgi citādāk,
nekā es biju iedomājusies. Latviešu
skoliņā un vasaras skolās Latvija
man izlikās kā brīnumzeme, kur
visi staigā tautastērpos un dzied.
Tā ir pavisam cita lieta, šeit man
tagad ir īsta dzīve, es strādāju, tagad tā liekas pavisam cita zeme,
no kuras nākušas dainas. Latvietība man vienmēr saistījās ar mazu
grupiņu cilvēku, kas bija ārzemju
latvieši, mani bērnības draugi, kad
atbraucu uz šejieni, ieraudzīju, ka
tie ir dažādi cilvēki, kas atšķiras –
bet labā nozīmē. Šeit ir īstā dzīve,
salīdzinot ar sestdienas rītiem
ārzemju latviešu skoliņā.
I.L. Es Latvijā esmu kopš pagājušā gada septembra, un tas ir savādāk, nekā katru gadu atbraukt
vasarā. Protams, vasarā Latvija ir
ļoti skaista, zaļa, ciemojoties satieku draugus, un viss ir tikai pozitīvi,
man nenāk prātā nekas negatīvs.
Dzīvi šeit es joprojām vērtēju pozitīvi, bet es saprotu, ka tagad tā ir
realitāte - tu vairs neesi tikai vasaras brīvdienās Latvijā, te ir ziema,
tu strādā. Mūsu draugu lokā ir
daudzi ārzemju latviešu vai latvieši, kuri dzīvo ārzemēs, un man
liekas, ka mums savā starpā ir
daudz vieglāk saprasties nekā ar
Latvijas latviešiem, viņi nav tik
atvērti. Mums ir līdzīgs dzīves

un tas bija lieliski, jo dziedāt uz
tādas skatuves – to nevar aprakstīt
ar vārdiem, tā sajūta ir lieliska.
Man ļoti patīk dziedāt, un patīk,
ka Latvijā ir tāda dziedāšanas
kultūra.
I.L. Es strādāju Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātā, tulkoju no latviešu un angļu valodas uz vācuvalodu. No vienas puses man patīk
tā atmosfēra un tas, ko es daru,
jo tas nāk par labu ne tikai man,
bet arī Latvijai kā prezidentūras
valstij, bet tulkošana nav tas, ar ko
es gribētu nodarboties visu mūžu. Man paveicās, ka viņi tieši
meklēja vācu tulkotāju, un es
protu šo valodu. Es gribētu nodarboties ar vides pārvaldību, vides politiku. Šobrīd kārtoju arī
auto vadītāja tiesības, kas arī aizņem daudz laika. Brīvajā laikā satiekos ar draugiem, sportoju un
aktīvi darbojos.
Kā jums ir ar krievu valodas
prasmēm, vai jūtat nepieciešamību pēc šīs valodas, dzīvojot
Latvijā?
M.S. Kad veikalā jāstrādā un
tur ienāk krievi un sāk runāt krieviski, es tad pasaku, ka nesaprotu
un krieviski nerunāju. Parasti bez
problēmām pircēji pāriet uz latviešu valodu. Man nav tāda sajū-

Indra Levita

stāsts ar citiem latviešiem ārzemēs. Protams, mani draugi ir arī
Latvijas latvieši, bet ar viņiem ir
citādāk, paiet ilgāks process, lai
sadraudzētos.
Ar ko jūs Latvijā ikdienā nodarbojaties?
M.S. Es strādāju mūzikas izdevniecībā „Musica Baltica”, kas man
ļoti patīk. Strādāju par tulku, atbildu uz vēstulēm ārzemniekiem,
palīdzu arī veikalā, man ir dažādi
pienākumi. Brīvajā laikā dziedu
korī „Kamēr”, kas man ļoti patīk.
Man patīk, ka Latvijā amatieru
kori ir tādā līmenī un ka amatieris tā var dziedāt prieka pēc ļoti
labā līmenī un sarežģītu mūziku,
jaunus skaņdarbus. Man ir bijusi
iespēja dziedāt televīzijā, radio,
dažādos pasākumos. Pirms nedēļas bija koncerts Latvijas operā,
kas bija mūsu jubilejas koncerts,

ta, ka vajadzētu krievu valodu, lai
dzīvotu Latvijā.
I.L. Man arī nav bijusi slikta
pieredze, ja man ko jautā krieviski, parasti tas ir autobusa pieturā – cik ir pulkstenis, cikos nāks
transports, un tad es redzu, ko
viņi jautā. Tas ir atkarīgs arī no
tā, kur tu strādā. Es labprāt iemācītos krievu valodu, jo es gribētu ceļot pa Sibīriju, un es domāju, ka tur ar angļu valodu nepietiktu.
Māra, tava ģimene plāno pārcelties no Anglijas uz Latviju. Kā
tev šķiet, vai viņiem būs viegli
iejusties, varētu teikt, mazliet citādā šejienes latviešu sabiedrībā,
nekā tā ir Anglijā?
M.S. Es domāju, ka viņiem tas
būs citādāk nekā man. Mani
vecāki tagad ies pensijā, un arī
viņiem šeit ir savi draugi. Gan jau

Māra Sinka ar Jāņu vainagu

ka arī viņiem būs grūta ziema,
kā man pašai tas bija sākumā. Kā
Indra teica, tā pāreja no vasaras
un brīvdienām Latvijā uz Latvijas
ikdienu, kad nav visu laiku tikšanās centrā un braukšana uz jūru,
tad, jā, tas būs citādi. Mana mamma ir angliete, bet viņa gandrīz
saprot visu un mazliet arī runā
latviski, domāju, ka arī viņai viss
būs labi.
I.L. Līdz Ziemsvētkiem ir labi,
jo ir svētku gaidīšanas atmosfēra,
tirdziņi, bet janvārī jau gribas
vasaru.
M.S. Jā, īpaši, ja pierod uz Latviju braukt tikai vasarās, tad ir
grūti pierast pie laika apstākļiem
ziemā.
Vai jums iznāk paceļot pa Latviju? Kādu īpašu, interesantu,
skaistu vietu jūs ieteiktu apmeklēt latviešiem no ārzemēm, kas
šovasar viesosies Latvijā?
M.S. Mēs ar kolēģiem nupat bijām trīs dienas Latgalē atpūsties,
un tur bija ļoti forši. Man likās, ka
tur ir vislatviskāk – šī iemesla dēļ
es ieteiktu apmeklēt Latgali, kaut
arī tas ir vistālāk no Rīgas. Mēs
bijām pie Krāslavas, tā ir jauka,
maza pilsētiņa ar koka mājām.
Mēs tur sauļojāmies, gājām pirtī,
peldējāmies ezerā. Bijām arī
Rotko centrā Daugavpilī, un es
biju pārsteigta, ka tur viss ir tik
moderni, man ļoti patika. Es
daudz par Rotko nezināju, bet tur
bija ļoti jauki.
I.L. Tā kā mana vecmamma ir
no Aglonas, tad mēs dažreiz braucam uz turieni, un man ļoti patīk,
ka tur viss ir pilnīgi savādāk nekā
Rīgā. Tā ir maza pilsēta, lauki. Tur
dzīve ir tuvāk dabai, un Rīgā dažreiz man tā pietrūkst. Labi ir tas,
ka no Rīgas jebkurā virzienā var
ātri tikt ārā no pilsētas, pie dabas,
vai laukos, salīdzinot ar citām
galvaspilsētām.
M.S. Vēl man ļoti patīk Sigulda un Cēsis. Gaujas Nacionālajā
parkā arī ir ļoti skaisti. Rudenī
tur koki ir dzelteni, viss ir ļoti
skaisti, var braukt ar plostu pa
Gauju. To arī es ieteiktu.
I.L. Es arī ieteiktu Siguldas
„Rāmkalnus”, tur ir dažādas akti-

vitātes, var braukt ar kanoe laivām, ir arī rodeļu trase. Mēs ar
vecākiem bijām noīrējuši mašīnu
un aizbraucām uz Burtnieku
ezeru, un tur arī bija ļoti jauki.
Kā plānojat sagaidīt Jāņus?
I.L. Mēs brauksim pie drauga,
kuram ir māja Vestienā pie ezera.
M.S. Jā, tur ir ļoti skaisti, maza
mājiņa, pļava, ezers. Noteikti, ka
būs svētki ar dziedāšanu, dejošanu, ugunskuru, vainagiem. Mana
māsa māk gatavot Jāņu sieru, to
mēs arī ņemsim līdzi.
I.L. Es laikam cepšu pīrādziņus. Klausoties radio, dzirdu reklāmas, ka būs organizēta svinēšana Rīgā arī Daugavas krastmalā,
bet tas nav tas pats, kas svinēt Jāņus draugu un ģimenes lokā. Vairākus gadus neesmu svinējusi Jāņus, jo nesanāca, un es ļoti priecājos, ka šogad sanāks.
M.S. Laiks būs labs, pagājušajā
gadā gan bija šausmīgs, nepārtraukti lija, bet tas jau Jāņiem ir ierasts.
Ko jūs gribētu novēlēt un
ieteikt latviešiem ārzemēs?
I.L. Es ieteiktu iepazīt Latviju un
interesēties par to. Bieži vien ir tā,
ja satiekas latvieši no dažādām
zemēm, viņi savā starpā nerunā
necik daudz latviski, jo daudz
vieglāk ir runāt angliski. Bet es
ieteiktu viņiem mēģināt savā lokā
uzturēt latviešu valodu.
M.S. Es arī ieteiktu braukt uz
Latviju, kaut vai uz sešiem mēnešiem, uz gadu. Es arī sākumā biju
domājusi, ka šeit palikšu tikai gadu, bet man ļoti iepatikās. Ir jāinteresējas par Latviju ne tikai nometnēs vai latviešu bāros ārzemēs.
I.L.Tā kā mēs šeit esam latvieši
no ārzemēm, mēs tagad citādi uztveram dzīvi Latvijā, nekā ārzemju latvieši, kuri te nav dzīvojuši.
Man liekas, ka ir tendence idealizēt – tu atbrauc vasarā, tev te ir
fantastiski pavadīts laiks – tas nav
slikti, bet vajag atbraukt un pieredzēt to, kā šeit ir ikdienā. Saprotams, no Amerikas tas ir tāls ceļš.
M.S. Vajag stāstīt arī saviem
draugiem par Latviju, lai cittautieši
brauc uz Latviju, tas veicinās
tūrisma attīstību.
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L AT V I J Ā U N PA S A U L Ē
OSKARS STUCIS
Kad 2013. gada vasarā sākām
plānot Garezera jubileju, radās
ideja, ka nometnes 50 gadu vēsture ir jāiemūžina filmā. Visi zina, ka Garezers tika dibināts
1965. gadā, katrs esam dzirdējuši dažādus stāstus par to, kas
noticis šo gadu laikā. Skatoties nākotnē, nepieciešamība šos stāstus dokumentēt filmā šķita pašsaprotama, lai izprastu, kāpēc
Garezers radās, kā tas ir attīstījies
un kāds tas ir tagad. Franz Bauer
Garezera vārdā uzrunāja pieredzējušo latviešu filmu režisori
Māru Pēlēci no Mineapoles. Māras filmas tikušas izrādītas dažādos festivālos Amerikā un Eiropā,
viņa ir ieguvusi maģistra grādu
Čikāgas Mākslas institūtā un kā
Fulbraita stipendiāte īstenoja savu pirmo dokumentālo filmu
Latvijā. Māra ir saņēmusi dažādas godalgas un atzinības, ieskaitot The Paley Center for Media
Ņujorkā un Prāgas Dokumentālo filmu institūtu. Pēdējos divus
gadus paralēli savam ikdienas
darbam Māra ir veltījusi daudz
laika un enerģijas, lai radītu
profesionālu dokumentālo filmu
par Garezeru.
Garezers 2014. gada vasarā
kļuva par Māras otrajām mājām.
Viņa intervēja pašreizējos darbiniekus un Garezera dibinātājus,
sekoja nometņotājiem nodarbībās un pievienojās vidusskolēniem Karoga kalnā. Māra piedalījās sporta soļošanas treniņos un
pat saimniekpuišu “atkritumu

Top dokumentāla filma par Garezeru
reidā". Filmējot Māra pieredzēja
tik daudz, ka viņai pat grūti nosaukt visinteresantāko, jo katrs novērojums un katrs piedzīvojums
atklāja jaunu Garezera šķautni.
Tomēr viņa atzīst, ka pārsteigums bija, satiekot Gunāru Gruzdiņu, kuru savulaik kā arhitektu lūdza novērtēt Garezera ēkas,
kad īpašumu vēl tikai grasījās
iegādāties. Viņš ir bijis klāt daudzos Garezera tapšanas un veidošanas procesos.
Māras pašas galvenā atziņa un
novēlējums filmas skatītājiem ir,
lai jubilejas devīze “Kas ir Garezers? Es esmu Garezers!” patiešām izpaužas visdažādākajos veidos. Garezers – tie ir cilvēki, sākot no bērniem un vidusskolēniem līdz darbiniekiem, kas nodrošina raitu ikdienas darbību,
tie ir vecāki un vecvecāki, kas atgriežas Garezerā ar saviem bērniem. Katrs cilvēks ar savu klātbūtni, savām domām un darbiem rada Garezeru.
Filmā tiek atspoguļots šis Garezera esības kodols, tā veicinot
labāku izpratni, par to, kā tas ir
pastāvējis piecdesmit gadus un
kas ir tas dzinulis, kas vilina ģimenes atgriezties te no paaudzes
paaudzē.
Šobrīd, kad līdz Garezera 50.
jubilejas svinībām ir atlicis maz
laika, darbs pie filmas ir iegājis
finiša taisnē. Stāsts ir gatavs, bet
vēl tiek pievienotas bildes no arhīva, tiek apstrādāta skaņa, krāsu
korekcija, tulkošana, utt. Filmu

Filmas režisore Māra Pelēce

vēl neviens nav redzējis, tās pirmizrāde būs jubilejas nogalē piektdienas vakarā, 3. jūlijā, pulksten
21.30 Dzintaros.
Ikvienam Garezera atbalstītājam ir bijusi iespēja piedalīties
filmas radīšanā, iegādājoties
DVD iepriekšpārdošanā un ziedojot naudas summu, pretī saņemot dažādus pagodinājumus,
sākot no pateicības filmas titros
līdz pat izpildproducenta un
sponsora statusam, kas tiks īpaši

cildināti filmas pirmizrādē. Indianapoles Latviešu sabiedriskais centrs kļuva par pirmo izpildproducentu. Filmu var vēl
arvien atbalstīt un savu DVD kopiju pasūtīt filmas mājaslapā,
www.g50filma.com, kur var arī
noskatīties īsu filmas izvilkumu.
Garezera 50. jubilejas rīcības
komiteja izsaka milzīgu paldies
Mārai Pelēcei par filmas veidošanu, un kopā ar Māru mēs pateicamies visiem filmas atbal-

stītājiem. Māra saka: “Esmu ļoti
pateicīga par iesūtītajām bildēm
un atmiņām! Cenšos montāžā
uzturēt dzīvu Garezera sajūtu,
kas redzama bildēs un sajūtama
ierakstītā materiālā kopumā. Ir
tik daudz varenu stāstu un ainavu, no kā smelties, ne tikai
no tām 70 ierakstītām stundām,
bet no visas 50 gadu vēstures!”
Uz redzēšanos Garezera jubilejā un filmas pirmizrādē!

Kuŗš gan cits, ja ne es?
Saruna ar šiem trim vīriem
no Indianapoles Daugavas Vanagiem apgriež kājām gaisā visas
runas par panīkumu DV organizācijā – Andrejs (30), Māris (29)
un Gunārs (60) vienkārši strādā,
piedalās un tic Vanagu darbības
jēgai un nākotnei. Taču skaidri
saprot un apzinās, ka tai jāmainās. Kā? Jāiet līdzi laikam un jārēķinās ar korrekcijām, ko ienes
laiks.
Gunārs: „Pirmām kārtām ir jāsaprot, ka notikusi paaudžu maiņa. Un, ja vēlamies organizācijas
darbā iesaistīt jaunākās paaudzes, jārēķinās, ka nevar sanāksmes un sarīkojumus iekārtot
darbdienas laikā un nedēļas vidū –
jaunie ir aizņemti savā „maizes
darbā”. Un vēl jārēķinās, ka ir
mainījušies Vanagu mērķi – vecie
leģionāri aiziet, un labdarības
idejai, kas ir DV darbības mērķis
un saturs, jāmaina virziens. Mēs
to esam sapratuši, tāpēc mūsu
darba akcents ir atbalstīt jauniešus – ar stipendijām, piešķīrumiem mācībām, nometnēm,
braucieniem uz Latviju, Gaŗezera programmām. DV joprojām
ir viens no lielākajiem Gaŗezera
akcionāriem un ziedotājiem, bet
arī tā valdē ir jādod vieta jaunajiem.
Un vēl – Indianapolē par jaunās paaudzes iesaistīšanu Vanagu darbā vislielākie nopelni ir
Jurim Augustam. Tieši viņš bija

No kreisās: Māris, Gunārs un Andrejs

tas, kas pateica – ja vēlaties mūsu
atbalstu, nāciet un piedalieties!
Un pats ar savu piemēru rādīja,
ka vajag uzticēties, palīdzēt, noticēt, ka jaunie var. Lūk, rezultāts –
šogad mūsu organizācijai piepulcējušies ap 30 jauniešu.”
Māris: „Kad 2008. gadā absolvēju universitāti un atgriezos
Indianapolē, uzreiz iesaistījos
latviešu sabiedriskajā dzīvē. Jo –
kas gan cits, ja ne es? Turklāt arī
mana sieva Anna, kuŗa ir amerikāniete, tika draudzīgi uzņemta šai sabiedrībā, viņa ar
prieku piedalās visos praktiskos

darbos, un abi dejojam tautasdejas „Jautrā pārī”. Ir piepildīts
laiks un laba sajūta, ka arī mūsu
bērniem te būs vieta. Ka arī viņu
latvisko audzināšanu un izglītību
atbalstīs un veicinās latviešu
sabiedrība."
Andrejs: „Jūtos personiski atbildīgs par to, kas tālāk notiks ar
Vanagiem un latviešu organizāciju Indianapolē. Jāteic, ka latviski runāt iemācījos ātrāk nekā
angliski. Tad gāju latviešu skoliņā, mācījos Gaŗezerā, sagatavoju
un lasīju referātus DV sanāksmēs,
līdz ar ko mana latviešu valoda

papildinājās un es kļuvu arvien
drošāks.”
Gunārs: „Jārēķinās arī ar to, ka
asimilācija ir uzņēmusi lielus
apgriezienus, un jāskatās, kā to
„savaldīt”, lai latviešu organizācijas vienā brīdī nekļūst par tādiem kā „latviešu klubiem.” Par
to jādomā laikus, lai nav par
vēlu. Gluži praktiski jādomā.
Mēs, piemēram, nolēmām pārdot
latviešu dievnamu Indianapolē,
to izdarījām, ieguvām naudas
līdzekļus, ko tagad izmantojam
Latviešu sabiedriskā centra attīstīšanai. Līdzekļu pietiek arī fi-

nanciāliem atbalstiem jauniešiem.
Un prāvesta Gunāra Lazdiņa vadībā pulcējāmies dievkalpojumos īrētā baznīcā. Mani sarūgtina ķildas un strīdi, neauglīgas
ķīvēšanās, kādu Daugavas Vanagu vēl ir pārmēru daudz. Es negribu „pazaudēt” DV karogu, bet
zem tā turpināt strādāt labdarības darbu. Leģionāru skaits sarūk, tie spēki un līdzekļi, kas bija
veltīti viņiem, jāpārorientē uz nākotni. Un nākotne ir jauniešos.”
Māris: „Esmu audzināts patriotiskā garā, un man ir skaidrs,
ka arī maniem bērniem tiks no
vecākās paaudzes mantojuma, ja
latviešu darbā piedalīšos es pats
un pēc tam iesaistīšu savus bērnus. Varbūt tā nebūs tāda Daugavas Vanagu organizācija, kāda
tā ir šodien – varbūt būs notikusi
kāda apvienošanās ar citām sabiedriskām organizācijām, kam
ir labdarības mērķi. Katrā ziņā
ir laiks mainīties.”
Gunārs: „Labs piemērs maiņām, manuprāt, ir darbs, ko Vācijā dara Indulis Bērziņš – viņi ir
nonākuši līdz sapratnei, ka jāmainās. Neredzu galu DV organizācijai, nebūt ne, taču skaidri
redzu, ka jāmaina darbības veids –
līdzīgi kā citām trimdas organizācijām. „Pastāvēs, kas pārvērtīsies,” kā teicis Rainis.
Ar Māri, Andreju un Gunāru
Indianapolē tikās
LIGITA KOVTUNA

