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Man, jaunievēlētajai ALJA priekš-
 sēdei, ir liels prieks jūs uzrunāt. 

ALJA kongress šogad notika 
Grandrapidos, Mičiganā, vietā, 
kur ALJA biedri pēdējo reizi pul-
 cējās 1960.gadā!

Grandrapidos nav liela vietējā 
latviešu saime, taču Mičiganas 
latviešu sabiedrība sanāca kopā, 
lai sarīkotu varenu pasākumu. 
Kongresā piedalījās 150 dalīb -
nie ki, un 2016. gadu mēs varam 
uzsākt ar lielu biedru skaitu. 
Kon gresa darba kārtībā bija in -
teresantas lekcija, kuŗās lektori 
dalījās savā pieredzē par uzņē -
mējdarbību, iespējām strādāt un 
mācīties Latvijā. Bija liels prieks 
redzēt, ka lekciju telpā vajadzēja 
ienest vēl papildu krēslus.

Man šis būs jau septītais gads 
ALJA valdē, kur agrāk darbojos 

ALJA ar optimismu 
raugās nākotnē

ALEKSANDRA MALINOVSKA, 
ALJA valdes priekšsēdētāja

kā ALJA ziņu redaktore un ALJA 
valdes sekretāre. Priekšsēdes lo  -
ma ir ļoti liels pienākums (it se  -
višķi kombinējot to ar pilna lai -
ka darbu un vakara studijām 
ma    ģistra grāda iegūšanai), un es 
neteikšu, ka man nebija šaubu, 
šo amatu uzņemoties, bet, kad 
redzēju, cik vareni un apņēmīgi 
ir visi jaunievēlētie valdes locekļi, 
es sapratu, ka mēs kopā šogad 
varēsim daudz padarīt latviešu 
sabiedrības labā. Es priecājos, 
vērojot, kā veidojas nākamā 
ALJA paaudze, un man vairs nav 
šaubu, kā tā turpināsies arī 
nākotnē. 

Ievadīsim 2016. gadu ar va  re -
nu ALJA Jaungada balli Ņu  jor-
kā!

Priecīgus Ziemsvētkus un 
laimīgu Jauno gadu!

Visi kopā svinēsim latvietību 
no 8. līdz 15. jūlijam viesu mājā 
“Rezidence Kurzeme” – dziedā -
s   im, dejosim, gatavosim mūsdie-
nu latviskajā virtuvē, kalsim ro  -
tas, aktīvi izdzīvosimies pa tu  vē -
jiem mežiem un pļavām, runā - 
s    im un diskutēsim par Latvijas 
šodienu un rītdienu, par mūsu 
visu lomu tajā. Satiksim daudz 
un dažādu iedvesmojošu, sabied-
rībā zināmu personību, runāsim 
par kultūru un politiku, tradīci -
jām un folkloru, sevi un citiem, 
Latvijas simtgadi un par daudz, 
daudz ko citu.

Nometne Latvijā notiks jau ot -
ro gadu, un tās vadību veido brī-
  nišķīga komanda, kas gaida ie  in-
 teresētus, diskutēt gatavus lat vie-
šu jauniešus no visas pasaules!

Ko domā 2x2 nometnes vei -
do  tāji, par to, kāpēc noteikti būtu 
jāpiedalās. 

Līga Rakstiņa: 2x2 ir vieta,  
kur izjust to spēku, enerģiju, mī   -

2x2 nometne 2016. gada vasarā 
aicina uz Kurzemi

lestību, ko nozīmē būt latvietim. 
Tie ir mirkļi, kad dzīvo, baudi, 
priecājies un esi kopā ar cilvēk -
iem, kas iedvesmo! Izmanto šo 
ie   spēju un esi daļa no 2x2 pa -
saules!

Imanta Nīgale: 2x2 ir iegul  dī  -
jums sevī, savā ģimenē, savā tau-
tā. Tas, ko iegūsi, piedaloties 2x2, 
ir neaizmirstams latvietības ko -
pā būšanas spēks un pārliecība 
par sevi sasniegt visaugstākās 
virsotnes!

Maija Jaunzeme: Man ir radies 
iespaids, ka 2x2 nometne ir tā 
vie   ta, kur aci pret aci satiec sevi – 
savas saknes. Enerģija, zināšanas, 
pieredze un cilvēki, kurus satiec 
šajā nometnē, veido tavu tagadni 
un realitāti. Tas ir impulss tavai 
rīcībai rīt. Darīt labu, labāk un 
vairāk. 

Agita Berga: Kāpēc 2x2 nedē -
ļa ir tik nozīmīga? Tās lielais 
spēks ir iespēja satikties latviešu 
jauniešiem no visas pasaules un 

piedzīvot kopā neaizmirstamu 
ne  dēļu Latvijā – pilnu izziņas, 
vērtīgu nodarbību, prieka un 
iedvesmas! Vai tu jau esi pietei-
cies?

Arta Balode: Godīgi varu teikt, 
ka 2x2 ir bijis pats brīnišķīgā -
kais nejaušais atradums, kuru 
at   klāju pagājušā gada vasarā. Šī 
semināra laikā mēs paspējām 
izdarīt tik daudz – danči, dzies-
mas, ekskursijas, laivu braucieni, 
vieslektori, visu nemaz nevaru 
uzskaitīt. Un, kas ir svarīgi, itin 
visā bija šī īpašā latvietības un 
kopības sajūta, kas uzlādēja tik 
pamatīgi, ka tā neizzūd ilgi un 
liek smaidīt vēl ziemā.

Liene Dindone: 2x2 ir tā vieta 
kur  varēsi izjust un iemīlēt savas 
saknes, savus senčus, savu zemi, 
jo Latvija ir tava.  2x2 padarīs ta -
  vu dzīvi krāšņāku un daudz vei-
dīgāku, atvērs tev jaunas durvis.

Priecīgus Ziemsvētkus 
un laimīgu Jauno gadu !

ALJA 2016. gada valde sūta Ziemsvētku sveicienus

(Turpinājums 4. lpp.)
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A K T U Ā L Ā  I N T E R V I J A

Vai tu sev atklāji Ameriku?
Es atklāju gan. Tas man bija arī 

personisks pārdzīvojums, jo da  -
žus mēnešus iepriekš es biju bi -
jusi Japānā. Manī simboliski ir 
kopā saslēgusies tāda iekšējā 
pasaule, bet, lai tas varētu notikt, 
man bija jānokļūst arī Amerikā. 
Var teikt, ka gandrīz apkārt ze -
meslodei.

Kādu iespaidu uz tevi atstāja 
Amerikā redzētais un pie dzī-
votais?

Manuprāt, ir jābrauc vēl. Tur 
katra vieta ir kā sava valstiņa, 
piemēram, Ņujorka ir pilnīgi 
viens veselums, salīdzinājumam 
Čikāga atkal cits veselums ar 
blūza klubiem un cilvēkiem. Es 
domāju, ka ar Ameriku ir līdzīgi 
kā ar Latviju – ja Latvijā katrā 
no  vadā un katrā ciemā ir savi 
tautastērpi, tad Amerikā es re -
dzēju lielas atšķirības.

Kāda bija Amerikas latviešu 
reakcija uz tavu kokles spēli un 
koncertprogrammu kopumā?

Programma tika īpaši gatavo -
ta šim braucienam, jo es ļoti ap -
zināti izvēlējos repertuāru, ne  -
atstājot novārtā kokles pašas par 
sevi, nedz arī dziesmas, ko dzie-
dāt. Tas tiešām bija veltījums no 
visas sirds, un man liekas, tas arī 
rezonēja klausītājos. Tās dzies-
mas mums visiem bija būtiskas, 
un tad brīžiem nevarēja saprast, 
vai raud vairāk skatītājs, vai tas, 
kurš uz skatuves. Manuprāt, 
ka trā vietā koncerts bija ļoti emo-
cionāls. Un katrā vietā bija savi 
piedzīvojumi un notikumi, arī 
cilvēki, kurus satiku un iepazi -
nu, visi bija lieliskas. Tāpēc sir - 
s  nīgs paldies visiem, kas mums 
deva iespēju uzstāties Amerikas 
un Kanādas latviešu sabiedrībai.

Daļa koncertu notika diev -
namos. Spēlēt dievnamā no -
teikti ir savādāk, nekā spēlēt 
Latviešu biedrības namā.

Man tas drīzāk bija kultūr -
šoks, ka Priedainē, kur ir tāds kā 
kultūras nams, notiek arī diev-
kalpojums. Tas mani pārsteidza. 
Vēl mums bija interesanta pie-
redze Čikāgā, kur bija sarīkots 
dievkalpojums ļoti, ļoti latviskās 
noskaņās. Manuprāt, tas bija ļoti 
nepieciešams visiem cilvēkiem, 
kas tur bija, pat nešķirojot reli -
ģisko piedrību, un tas bija arī no 
sirds uz sirdi. Pēc tam spēlēt bija 
salīdzinoši grūti, jāpiezīmē, ka 
katrā vietā mēs programmas se  -
cību mainījām un pieskaņojām 
konkrētajām sajūtām un noska-
ņām. 

Vai tu Amerikā satiki arī 
kādus pazīstamus cilvēkus no 
Latvijas, no Dziesmu svētkiem, 
kultūras sarīkojumiem?

Man vienmēr šķitis, ka es per -
sonīgi pazīstu ļoti maz cilvēku, 
bet šajā gadījumā mums bija ļoti 
daudz sirsnīgu uzņēmēju, ar 
kuriem iepazināmies un uzturē-
sim saikni arī tālāk. Es varu pa  -
stāstīt par interesantu pieredzi 
Kanādā. Koncerts Toronto bija 
visvairāk apmeklētais, aptuveni 
200 klausītāju, bija atnācis arī 
kanādietis, kurš jau gadiem mā -

Katrs koncerts bija emocionāls
Jauno Laiks iztaujā Laimu Jansoni pēc atgriešanās no Ziemeļamerikas turnejas

cās spēlēt kokli internetā, viņš ir 
liels kokļu un baltu kultūras fans, 
un ar viņu bija grūti komunicēt, 
jo viņš izvēlējās Google translate, 
cenšoties rakstīt latviski. Bija arī 
atnācis man nepazīstams soms, 
kurš spēlē kanteles, kas ir rad -
niecīgs somu instruments. Bija 
arī viena sieviete, kas spēlē vidus-
 laiku psaltērija veida instrumen-
tu. Tie bija cilvēki, kas ir ārpus 
ierastās latviešu sabiedrības, bet 
kuriem šīs lietas interesē un kuri 
nāk, lai par tām uzzinātu ko 
vairāk.

Vai iznāca saspēlēties arī ar 
Amerikas latviešu koklētājiem?

Man likās, ka šī mana tūre 
varētu būt garāka, jo katrā vietā 
mēs pavadījām maz laika, līdz      
ar to tā komunikācija varbūt 
nebija tik plaši izvērsta. Pirmā 
vieta, kur mēs viesojāmies, bija 
Mineapole, tur izdevās vakaros 
sakoklēt kopā ar Tiju Kārklu, un 
tas bija ļoti sirsnīgi. Tie ir brīži, 
kad mūzika runā pati par sevi, 
tai ir arī savs terapeitiskais efekts. 
Man ir ļoti liels prieks, redzot šos 
cilvēkus, kad viņi paņem rokās 
kokli un spēlē, skandina, nevis 
ka instrumenti stāv kaut kur 
plauktos. Čikāgā mēs palikām 
pie Baibas Liepiņas, un es neteik-
šu, kur viņa līdz šim savu kokli 
bija slēpusi, bet viņa to paņēma 
un teica, ka nodomājusi pārdot, 
bet pēc tam vairs pārdot negri -
bēja. Mēs jau bijām gatavas pirkt! 
Tas nozīmē, ka viņa spēlēs, tas ir 
labi.

Tu redzēji arī Amerikā izga -
tavotas kokles?

Es redzēju diezgan daudz kok-
ļu.  Filadelfijā bija sarīkota kok -
ļu izstāde. Tas arī priecē, jo tas 
nozīmē, ka instruments tur ir, 
rātad ir interese par to. Tur ir arī 
tādas lietas, ko Latvijā nevar sa -
stapt. Meistariem Amerikā nav 
bail veidot arī masu kokles, vai 
kokli, kura izskatās kā etno grā-

fiskā Kurzemes kokle, bet ir ar 
visām 20 stīgām. Tur bija daudz 
kā interesanta, ko Latvijā nevar 
ieraudzīt.

Kāds tavā ieskatā ir vidējā 
Amerikas latvieša viedoklis, 
par to, kas notiek Latvijā? Cik 
svarīga viņam ir šī saite, un ko 
viņi vēlējās uzzināt par Lat-
viju?

Es teiktu, ka ir ļoti daudzi 
Ame   rikas latviešu, kuros var iz -
just stipru saikni ar Latviju, jo ir 
daudz cilvēku, kuriem šeit ir 
mājas vai radi, un viņi tiešām 
regulāri ceļo uz Latviju. Manu-
prāt, tas ir ļoti būtiski arī Latvi -
jai, ka notiek šī savstarpējā ap -
mai ņa. Tajā pašā laikā ir arī cil-
vēki, kas jau pārstāv citas pa -
audzes, kam saikne ar Latviju 
nav tik spēcīga. 

Mūsu brauciena laikā Ameri-
kas latviešu centros viesojās arī 
Vineta Poriņa ar runām par 
hibrīdkaru un Krieviju. Vēstī-
jums ir patiešām spēcīgs, un tas 
nav nekāds joks, bet es jutu, ka 
daudziem ir grūti tam noticēt, 
tas vairāk tiek uztverts tā kā 
mūsu bailes no Krievijas, bet pa -
tiesībā tas ir nopietnāk par no -
pietnu. Kā saka, cīņa nav beigu-
sies, bet atbalsts mums ir ne -
pieciešams arī no tiem, kuri var 
nākt ar savu padomu.

Kādi ir tavi nākotnes plāni 
nākamajā gadā?

Jūs neticēsiet – es gribu atpūs-
ties! Ir plāni nākošā gada rudenī 
atkal doties uz Japānu, uz Hokai-
do. Arī šoruden bija ļoti sirsnīgs 
brauciens uz Japānu, kas ir zeme 
ar pilnīgi citu kultūru. Intere-
santi, ka viņu mitoloģiskā pa   sau-
les uztvere ir reizēm tuva latvie -
šu senajam pasaules skatījum -
am, un ne velti var veidoties tāds 
projekts kā „Ručs un Norie”, kas 
stāsta tieši par to – par japānietes 
un suitu sievas draudzību. Japā-
nā biju ļoti pārsteigta, vadot    

kokles meistarklases, bija iera  -
dušies japāņi, un viņiem ir kok-
les, kas gatavotas Latvijā, taču ir 
arī tādas, par kurām nevienam 
nebija nojausmas. Viņi internetā 
bija nopirkuši kanteles, un man 
ļoti atvainojās, ka tas tāpēc, ka 
internetā nevarējuši atrast, kur 
var nopirkt kokles. Viņi Youtube 
atraduši mājaslapas un izdomā -
juši, ka grib mācīties kokli, un to 
arī dara, kā māk. Tas ir ļoti sir - 
s nīgi un aizkustinoši, kad tu no -
nāc otrā pasaules malā un domā, 
ka neviens par mūsu kokli neko 
nezina, bet tur jau ir gandrīz 

vesela kokles spēles kustība.
Tad jau tu būsi mūsu kokļu 

spēles vēstniece Japānā. Tas ta -
gad būs viens no taviem dzīves 
uzdevumiem?

Es zinu, ka noteikti vēlos tur 
atgriezties un tik tiešām veicināt 
saspēli un interesi par koklēm.       
Ja jau Japānā ir japāņu koris, kas 
dzied latviski, kāpēc lai tur ne -
būtu arī japāņu koklētāju bied-
rība. Tas ir lieliski, ka par mūsu 
kultūru interesējas arī citu zemju 
pārstāvji, un to vajag veicināt.

Publicēšanai sagatavoja
Agate Vucina
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V I E D O K L I S

DAINIS MJARTĀNS

Ko mūsu valsts var darīt, lai 
mazinātu ārvalstu informācijas 
avotu ietekmi uz Latvijas sabied-
rību? Atbilde ir vienkārša – stip-
rināt pašmāju plašsaziņas lī - 
dz ek   ļus, it īpaši Latvijas pierobe-
žā, proti, Latgalē. Jau pirms diviem 
gadiem, būdams Nacionālās elek -
tronisko plašsaziņas līdzekļu pa  -
domes (NEPLP) loceklis, norā dī    ju, 
ka atbalsta programmā ie  kļau-
jami sabiedriskie mediji, kā arī 
komerciālie plašsaziņas līdzekļi, 
jo vietējās radiostacijas Latgalē 
joprojām ir nozīmīgs informāci-
jas avots un sasniedz ievērojamu 
auditoriju.

Latgalē krasi izjūtama divu at -
šķirīgu informatīvo telpu pastā-
vēšana, ko pastiprina brīvi uztve-
ramās Austrumu kaimiņvalstus 
televīziju programmas. Iedzīvo-
tāji ir pakļauti atšķirīgai infor-
mācijai un interpretācijai par na -
cionālajiem un starptautiska -
jiem politiskajiem, ekonomiska-
jiem, sociālajiem un kultūras 
procesiem. 

Lai stiprinātu Latgales infor ma   -
tīvo sasaisti ar pārējiem Lat  vi jas 
reģioniem un garantējot, ka pie-
robežā dzīvojošie Latvijas iedzī -
votāji tiek informēti par valstī no  -
tiekošajiem procesiem un starp -
tautisko notikumu attīstību, ne  -
pieciešama sabiedrisko mediju – 
Latvijas Radio un LTV studijas 
izveide Rēzeknē vai Daugavpilī. 
Visi šie plāni ir nostiprināti 
NEPLP izstrādātajā “Latgales 
elektronisko mediju program  mā”.

Lai gan viena no prioritātēm 
Saeimas pieņemtajā valsts bu -

Tiek stiprināta Latvijas informatīvā telpa
džetā 2015. gadam bija nacionā -
lā drošība, finansējums mūsu 
pašu informatīvās telpas aizsar -
dzībai izpalika. Šogad Saeimas 
Budžeta un finanšu komisija vie-
 nojās nākamgad pārdalīt budže-
ta finansējumu no Latvijas TV, 
paredzot 155 000 eiro Latvijas 
Ra   dio multimediju studijas iz -
veidei Latgalē. Sasniedzamā au -
di torija summāri visās program-
mās Latgales teritorijā ir 117 000 
klausītāju, Rīgā un pārējos ap -
gabalos 661 000 klausītāju.

Ņemot vērā, ka liela daļa Lat-
gales iedzīvotāju, kuru dzimtā 
un ģimenes valoda ir krievu va -
loda, informāciju par starptau-
tiskajiem notikumiem un notie-
košo Latvijā iegūst no Krievijas 
un Baltkrievijas elektroniska -
jiem plašsaziņas līdzekļiem, kā 
arī ievērojot, ka Latvijas Radio 
programma mazākumtautībām 
LR4, sasniedz tikai daļu ekono-
miski aktīvo iedzīvotāju, komi -
sija atbalstīja priekšlikumu nā  -
kam   gad piešķirt 71 000 eiro kon-
kursa rīkošanai komercradio 
rai dījumu veidošanai krievu va -
lo  dā Lat  galē. Sasniedzamā audi-
torija summāri visās program-
mās radio apraidē ir 108 000 
klau sītāju.

Viena no NEPLP darbības 
prio  ritātēm, kā to nosaka arī li -
kums, ir latgaliešu valodas stip  ri-
nāšana radio un TV. Šogad bei -
dzas finansējums sabiedrības sa  -
liedēšanas, nacionālās iden  titātes 
un valsts valodas pozīcijas no -
stiprināšanas pasākumiem. Pa  -
tei coties Kultūras ministrijas at -

balstam, nākamajos gados 
NEPLP varēs turpināt konkursa 
kārtā novirzīt līdzekļus radio un 
televīzijas raidījumu veido  šanai 
latviski un latgaliski par kopīgo 
summu 70 000 eiro gadā. Šogad 
Daugavpils televīzijas stacija 
„Dautkom TV” un „Latgales re -
ģionālā televīzija” veidoja rai dī -
jumus „Patiesā Latgale” un „Vai 
lat galiešiem nepieciešams lat-
galiskais? Identitātes meklē  ju-
mos”. Savukārt Latgales radio sta-
cijas skanēja iknedēļas radio rai-

dījumu cikls “Pi myusim Latgolā” 
latgaliešu valodā. Sasniedzamā 
auditorija summāri visās prog -
ram mās radio apraidē ir 47 000 
klausītāju. TV apraidē 80 000 
mājsaimniecību.

Nodrošināts arī turpmākais 
finansējums Latvijas Radio ik  ne-
 dēļas raidījuma „Kolnasāta” vei  -
došanai par Latgales kultūru un 
sociālekonomiskajiem jautāju -
m  iem.

“Latgales elektronisko mediju 
programma” ir veicamo pasāku  -

mu kopums informatīvās telpas 
stiprināšanai Latgalē, lai ar samē-
 rojamu ieguldījumu sasniegtu 
vislielāko auditoriju. Kaut arī 
vairākas programmas sadaļas 
nav iekļautas nākamā gada bu   -
džetā un pastāv neskaidrības par 
Latvijas Radio studijas finansē-
jumu nākamajiem gadiem, pro-
grammas iedzīvināšana ir liels 
solis uz priekšu informatīvās tel-
pas un sabiedrisko plašsaziņas 
līdzekļu klātbūtnes stiprināšanā 
Latgalē.

Kā norāda Latvijas Universi - 
tā tes Ekonomikas un vadības        
fa    kultātes profesors Mihails Ha   -
zans, no Latvijas aizbraukušo 
skaits pēdējos divus gadus sa  -
mazinās. Viņš atzīst, ka kopš 
2000. gada no Latvijas aizbrauku-
ši 250 000 cilvēku. Īrijā šā gada 
pirmajā pusgadā reģistrējušies 
546 iebraucēji no Latvijas. 2012. 
gadā darbam Īrijā reģistrējās 
1759 Latvijas iedzīvotāji.

Aprēķini liecina, ka visa pagā -
jušā gada laikā no ārvalstīs dzī-
vojošo tautiešu makiem Latvi - 
jas ekonomikā ir ienākuši 717 
miljoni eiro.

Liela daļa joprojām veic dažā-
dus kredītmaksājumus par Lat -
vijā iegādātiem mājokļiem, kā    
arī ar naudas līdzekļiem apgādā 
savus tuviniekus, palīdzot sa  -
mak sāt komunālos maksājumus 
un iegādāties ikdienas preces. 
Decembra sākumā Rīgā atvēr -
šanu piedzīvoja grāmata “Lat-
vi jas emigrantu kopienas: cerī-
bu diaspora”, kas ir līdz šim 
ap   jomīgākais pētījums par Lat-
 vijas jaunajiem emigrantiem. 
Aptaujāti emigrācijā dzīvojošie 
latvieši, kas aizbraukuši pēc 
1991.gada. 

Iegūtie dati liecina, ka algotu 
darbu strādāja 50%, bet 29,4% 

Emigrācija no Latvijas samazinās
bija uzņēmēji. “Mums šķiet, ka 
aizbrauca neveiksminieki un 
kuriem nebija darba, bet vai -
rāk nekā puse aizbraukuši lai-
kā, kad viņiem ir bijušas darba 
attiecības Latvijā,” norāda pēt-
nieks Mārtiņš Kaprāns.

Otrs populārākais Latvijas 
pa   mešanas iemesls ir “neredzē-
ju nākotni Latvijā”. Tātad pa -
matā ir runa par pesimismu 
pēc būtības, nevis tikai šauri 
ekonomiski orientētu nākotni, 
jo tā atbildējusi puse respon-
dentu.

Pirmo darbu visbiežāk lat-
vieši ārzemēs atraduši ar radu 
un draugu palīdzību – 45%. 
Liel britānijā un Īrijā tikai treš -
daļa strādā darbu, kas atbilst 
viņu izglītībai un kvalifikā -
cijai, kas ir mazāk nekā citās 
valstīs. Pilsētnieki visbiežāk 
aiz  braukšanu pamatojuši ar tā -
diem faktoriem kā vēlmi uz  -
labot dzīves kvalitāti, savas vai 
bērnu izglītības un karjeras 
perspektīvas, vēlmi dzīvot sta -
bilā un sakārtotā valstī. Sa  -
vukārt emigranti no Latgales 
biežāk nekā citi atsaucās uz 
labākām sociālajām garanti -
jām ārzemēs.

Ap 50 000 cilvēku, kas pa  -
metuši Latviju pēc 2000. gada, 

ir atraduši dzīvesbiedrus savā 
jaunajā mītnes zemē. Pārsvarā 
tās ir sievietes ar augstāko iz -
glītību, un pēc tautības – lat-
vietes. Savukārt, runājot par 
smadzeņu aizplūdi no Latvi -
jas, secināts, ka pēc 2000. gada 
no Latvijas emigrējušo vidū 
cilvēku ar augstāko izglītību 
bija procentuāli nozīmīgi vai -
rāk cilvēku nekā šī paša vecu-
ma Latvijā palikušo vidū.

Kā rāda pētījuma dati, lielākā 
daļa tuvāko gadu laikā neplā -
no atgriezties. Tikai piektdaļa 
atbildēja, ka varētu, ja uzlabo-
sies dzīves līmenis Latvijā. Ma -
zāka varbūtība atgriezties Lat-
vijā ir emigrantiem no Rīgas 
un citām lielajām pilsētām.

Kopumā grāmatā apkopoti 
14 analītiski raksti par ārpus 
Lat vijas dzīvojošo Latvijas val -
sts   piederīgo nodarbinātību un 
izglītību, identitāti, politiska-
jām attieksmēm, kā arī par 
diasporas politiku. Rakstu au -
tori ir sociologi, ekonomisti un 
komunikācijas pētnieki.

Projektā veiktā Latvijas vēs-
turē lielākā emigrantu aptauja, 
kurā piedalījās 14 068 respon-
dentu.

Red.Latviešu veikals Īrijā // Foto: J. Bļodnieks

Reģionālās televīzijas operators Mareks Ēķis pārdomu brīdī // Foto: I. Vekteris
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2015. gada ALJA kongresa pilnsapulce izsaka pateicību ALJA 63. kongresa rīcības komitejai par 
lieliski sarīkotu kongresu Grandrapidos un iesaka ALJA valdei izpētīt iespēju rīkot 66. ALJA kong-
 resu Latvijas simtgadē Bostonā, sadarbībā ar komiteju, kas rīko Bostonas Baltiešu simtgades svinības 
(Baltic Centennial Celebration), kas paredzētas 2018. gada Pateicības dienas nogalē.

Tāpat tiek ieteikts rīkot Vispasaules latviešu jauniešu kongresu 2017. gadā sadarbībā ar citām lat   -
viešu jauniešu organizācijām – LNJAK un Austrālijas latviešu jaunatnes apvienību. Kongresa vieta 
jānoskaidro līdz 2016. gada 1. jūlijam. ALJA valdei ieteikts sadarboties ar Amerikas latviešu apvie -
nību (ALA). Apmeklēt ALA kongresu un piedalīties vismaz vienā ALA sēdē 2016. gadā.

Pilnsapulce arī iesaka ALJA valdei vairāk sadarboties ar Rietumkrasta vasaras vidusskolu “Kursa”. 
Informēt audzēkņus par ALJA aktivitātēm un piedāvāt stipendijas darbam un mācībām “Kursā”. 
Pilnsapulce arī iesaka ALJA valdei ievēlēt vienu padomes locekli, kurš strādātu kā oficiāls sakarnieks 
ar LNJAK, piedaloties vismaz vienā LNJAK sēdē 2016.gadā. 

ALJA ziņu redakcijai un informācijas nozares vadītājai ieteikts izplatīt politisku informāciju tādā 
veidā, lai biedri varētu saprast, kas notiek Latvijas politikā, kā arī ieteikts ALJA oficiāli neatzīt 
Krievijas okupāciju Ukrainā.

ALJA kongresa pilnsapulce iesaka ALJA valdei atkārtoti publicēt dziesmu grāmatu ,,Līksmības 
Zizlis”, lai nodrošinātu to, ka latviešu jaunieši turpina dziedāt tautasdziesmas un atbalstīt “Oda” 
jaunbūves projektu, lai veicinātu jauniešu satikšanos un pasākumus Gaŗezerā. ALJA valdei turp -
māk nodrošināt, ka jaunākai paaudzei un pirmā gada kongresa dalībniekiem ir mentors, kurš 
palīdzētu iejusties kongresa dzīvē un izskaidrotu ALJA darbību.

ALJA kongresa pilnsapulce iesaka atbalstīt 64. ALJA kongresa rīkošanu Kolumbusā (Columbus), 
Ohajo štatā.

ALJA kongresā atbalstītās rezolūcijas

Vanda Dauksta: Kāpēc vaja -
dzētu piedalīties 2x2 nometnē? 
Iemeslu daudz - lai ieskatītos se  -
vī. Lai izaicinātu sevi. Lai pilnvei-
dotu apziņu, ka ikkatrs, kas sevi 
sajūt par latvieti, ir Latvijai pie-
derīgs. Un var būt gan Latvijā, 
gan Latvijai noderīgs. Galu galā, 
arī lai pulcētos, priecātos un… 
precētos! 

Eva Ikstena: 2x2 ir vieta, kur 
veidojas nākamā Latvijas elite! 
2x2 ir iespēja satikties tiem lat-
viešu jauniešiem, kuri pavisam 
drīz veidos Latviju! Satikties, ap  -
mainīties domām, stāstiem, pie -
redzi, radīt kopīgu plānu mums 
visiem. Latvijas simtgades svi nī-
bām. 

Brigita Dalecka: 2015. gada 
lietaina vasara diena. Nedaudz 
nobijušies no nezināmā, kopā      
ar draugu skrējām uz autobusu, 
kas mūs aizvizināja ne tikai uz 
gleznaino Līgatnes pusi, bet arī 
ierāva vienā no piedzīvojumiem 
bagātākajiem un spilgtākajiem 
vasaras notikumiem – 2x2 semi-
nāru. Varbūt nedēļas garumā 
neieguvām 100 jaunus draugus, 
bet 100 skaistas atmiņas gan. Ja 
vēlies to pašu, nebaidies un pie-
sakies 2x2 semināram! 

2x2 nometne 2016. gada vasarā 
aicina uz Kurzemi

Zane Peneze: 2x2 nometnē 
jāpiedalās, jo tā ir garantēta lat-
viskuma injekcija nedēļas garu-
mā un nozīmīgas attiecības visas 
dzīves ilgumā! 2x2 nometnes 
tradīciju atjaunošana Latvijā ir 
magnēts, kas satuvina Latvijā un 
citur dzīvojošos latviešu jaunie-
šus. Viņus vieno ambīcijas, paš-
pārliecinātība un mērķtiecība – 
īpašības, kas saplūst latviskā paš-
lepnumā. 2x2 nometnēs tiekas 
nākamie līderi, lidmašīnu kons -
t ruētāji un komponisti, un šajās 
vasarās piedzīvotajam būs bū  tis-
ka loma divreizdivnieku nākot-
nes panākumos.  

Andris Grafs: Kāpēc jāpiedalās 
2x2? Šī nometne ir kā patiesi ne -
aizmirstams piedzīvojums. Tas ir 
burvīgi pavadīts laiks, tie ir jauni 
draugi un domubiedri, tās ir zi -
nā šanas un prasmes, iespēja kļūt 
par daļu no 2x2 kopienas. Tā ir 
iespēja uzzināt ko vairāk arī par 
politiskajiem procesiem, un to, 
kā šo aizraujošo spēli spēlēt un 
ietekmēt.

Ieva Šmite: Ir jābrauc uz 2x2, 
par to nav jautājumu. 2x2 dalīb-
nieki saņem tādu latvisku poti, 
no kuras izjūtas paliek vēl ilgi, 
ga  diem. Tās izveido saikni ar 

savu pagātni, latvisko apziņu un 
vēl saiknes ar latviešiem citās 
pasaules malās.

Aija Zandberga: Brauc un 
piedalies 2x2 Latvijā!!! Piedalo -
ties tu iegūsi ne tikai jaunus 
draugus - kopā pavadītās dienas 
būs piepildītas ar dziesmām, 
dejām,  idejām, iespējām un ra -
došumu. Dalība stiprina latvie-
tības sajūtu, dod enerģiju un 
pozitīvu lādiņu.

Madara Mazjāne – Kokina: 
2x2 ir Iedvesma, Iedrošinājums 
un Spēks, lai radītu un darītu.     
Tā ir Atkalsatikšanās svinēšana. 
Tās ir patīkamas un pozitīvas 
Pārmaiņas sevī un ap sevi. Tas ir 
prieks un lepnums Būt! Kopā.

Dārta Apsīte: 2x2 ir dancotāju 
kāju piesitieni, skaņu dziesmu 
vakari, urdošs prieks un kopīgs 
spēks. Tā ir vieta, kur mūsu pirm-
 sākumi satiekas ar mūs dienām. 

Un tu laimīgs esi visam pa vidu.
Anna Zvejniece: 2x2 – tas ir 

kaut kas tāds, ko pat nevar ap -
rakstīt. Ja tu esi latvietis un tev 
tas ir svarīgi, vienalga, lai kur tu 
arī dzīvotu, šī ir tā vienreizējā 
iespēja visiem satikties un to 
baudīt! Baudīt to, kas tu patiesi 
esi un kas pieder tavai tautai. 
Smaidi, prieks, jaunas draudzī-
bas, kontakti, sarunas, dejas, 
dziesmas, diskusijas, idejas, do -
mas, nākotne un vēl, un vēl.

Jurģis Rikveilis: 2x2 nav tikai 
izklaide; tā ir izaugsme. Vieta, 
kur satiekas jaunieši ar kopīgu 
pa    saules redzējumu par spīti at -
šķirīgajām vidēm, no kurienes 
nākuši. Tieši tas, ka šī ir vispa-
saules latviešu nometne, padara 
kopā pavadīto laiku par unikālu 
un nenovērtējamu un sniedz ie  -
spēju atrast vērtību ikdienišķajā 
un ikdienā neaizsniedzamajā!

Eduards Krūmiņš: 2x2 ir kā 
ideālas Latvijas šūpulis. Jaunieši, 
kuri šeit tiekas, noteikti ir spējīgi 
paveikt daudz mūsu mīļās Lat -
vijas labā un 2x2 var kalpot par 
teicamu impulsu, lai sāktu vai 
turpinātu rīkoties. Liels prieks, 
ka 2x2 jaunieši ir gatavi ne tikai 
saņemt, bet arī dot.

Kārlis Cerbulis: No personis-
kās pieredzes varu apliecināt, ka 
kontakti un draudzības, kas iz -
veidojās ar jauniešiem no visas 
pasaules, piedaloties kādās sešās 
2x2 nometnēs, ir nodibināti uz 
mūžu. Tās ir bagātinājušas ma -
nu personisko dzīvi un izrādījuš-
ās ļoti vērtīgas dažādos karjeras 
posmos. Pat tiem, kuriem 
latvietības stiprināšana varētu 
nebūt tik svarīga, tieši kontakti 
un draudzības būs neatņemams 
ieguvums no piedalīšanās 2x2.

Uz tikšanos 2016. gadā Cēsīs!

Pasaules latviešu mākslas savienības padomes vārdā: 

Ojārs Greste, Lelde Kalmīte, Dainis Mjartāns, Guna 

Mundheim, Haralds Norītis, Valda Oestreichere, Laila 

Robiņš, Ināra Sīmanis, Raimonds Slaidiņš, Juris Ubāns

Novēlam mūsu draugiem un atbalstītājiem

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS UN 
VEIKSMĪGU 2016. GADU!

(Turpināts no 1. lpp.)

2x2 nometnes dalībnieki "Ratniekos" 2016. gadā lekcijā par uzņēmējdarbību Latvijā
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