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ALEKSANDRA MALINOVSKA, 
ALJA valdes priekšsēde

Man ir prieks būt ievēlētai par Amerikas latviešu jaun at-
nes apvienības (ALJA) priekšsēdi uz otro termiņu!

Nesen Kolumbusā, Ohaio, notika mūsu ALJAs 64. kong-
ress. Mēs pulcējāmies Ohaio pavalsts Universitates rajonā 
un klausījāmies interesantas lekcijas par dažādām te    m     ām 
– par to, kā ALAs praktikantiem veicās šovasar Latvijā, par 
Latvijas Simtgades plāniem, par Amerikas prezidenta 
vēlēšanām, par to, kā iegūt Latvijas pilsonību. Piektdienas 
rītā Māra un Anna Bērziņas rīkoja jautru pasākumu „Prosit 
Mākslai!”, kur varēja iemācīties gleznot Rīgas skatu un      
tie, kam vairāk par 21 gadu, varēja iedzert arī dažas „mi -
mozas”.

Pilnsapulces laikā tika pieņemtas vairākas rezolūcijas,     
kā arī ievēlēta jaunā valde. Visā kongresa gaitā bija vēroja -
ma liela ieinteresētība un entuziasms. Tas rada prieku dar-
boties turpmāk.

Amerikas latviešu jaunatnes apvienības vārdā novēlu 
visiem lasītājiem priecīgus svētkus un jautru Jauno gadu!

Tuvojas Jaunais gads

Ja vēl neesat dzirdējuši, tad 
pastāstām: Latvijas Institūta (LI) 
rīkotā Ziemassvētku akcija, ai -
cinot pasaules latviešu skoliņas 
izveidot personīgus Ziemas svēt-
ku apsveikumus Latvijas sociā - 
lās aprūpes centros mītošajiem 
se  n ioriem, ir bijusi izcili veik-
smīga! Projektā iesaistījās 31 
sko liņa no 17 valstīm, tostarp arī 
Bostonas latviešu skola, Sietlas 
latviešu skoliņa, San Diego lat-
viešu skoliņa, Ņūdžersijas lat-
viešu skola un Mineapoles/St. 
Paulas Latviešu skola. Bērni ie -
priecinājuši 23 sociālās aprūpes 
centru vai pansionātu iemīt nie-
kus, un akcijas ietvaros ir izsūtī -

ti ap 2200 apsveikumi. 13. de   -
cembrī, piedaloties diasporas 
skoliņu patronesei Valsts prezi-
denta kundzei Ivetai Vējonei un 
LI direktorei Aivai Rozenbergai, 
svinīgā sarīkojumā apsveikumus 
saņēma Sociālās aprūpes centra 
“Tērvete” seniori.

Šis projekts iekļaujas jūlijā 
aizsāktajā sociālajā kustībā #Gri-
buTeviAtpakaļ (http://li.lv/lv/
gributeviapakal), kuras mērķis ir 
veicināt pasaulē dzīvojošo tau-
tiešu saiknes stiprināšanu ar Lat-
viju. Šim mērķim izveidots arī 
Facebook konts https://www.
f ace book.com/KautKasMils-
NoLatvijas.

Mazie ārzemju latvieši 
iepriecina Latvijas seniorus
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V I E D O K L I S

JĀNIS KRAMĒNS

By now most people have 
heard about “fake news” and the 
role it played in the just con-
cluded presidential election. Fake 
stories were popping up every-
where, most noticeably on 
Facebook, the website where 
friends stay in contact and 
exchange photos of food they 
have prepared and videos of kit-
tens and puppies doing the cut-
est things. In their place people 
were posting stories about cities 
replacing US laws with religious 
laws, of healthcare legislation 
that established death panels and 
how the UN was planning on 
disarming the US military and 
take control of the country. 

It’s obvious that these stories 
are not true, that they are actu-
ally made up. Who would do 
that and why? Those who have 
studied Soviet history quickly 
saw parallels between these fake 
reports and similar stories that 
appeared in the Soviet Union in 
the 1920s. Back then the KGB 
had organized a special depart-
ment in the agency whose job 
was to spread credible, but false 
stories to create confusion among 
the enemies of the newly created 
state. Soviet leader Stalin gave it 
the name dezinformatsiya or ‘dis-
information’. In the Cold War the 
Soviets used this tactic in its pro-
paganda war against the West. 
The KGB would prepare a false 
story and plant it in an obscure 
Western newspaper in order to 
give it an air of legitimacy. As a 
legit story, it was ready for use in 
attacking the West. For example, 
one of the Soviet’s greatest suc-
cesses came with the false story 

Fake News in Latvia and the US
that US scientists created AIDS 
in a laboratory. Although pub-
lished more than 30 years ago, 
this report still has traction today. 
According to a recent survey, a 
large number of Americans still 
believe this story to be true. 

Émigré Latvians are no stranger 
to Soviet disinformation. Many 
will recall that in the 1960s the 
KGB published a book, “Kas ir 
Daugavas vanagi” (Who are the 
Daugavas Vanagi?). This was sup-
posed to be an expose of the émi-
gré Latvian organization known 
as the DV and their Nazi history. 
Its aim was to neutralize the polit-
ical work of the DV and other 
émigré Latvians. It was because of 
the efforts of émigré Latvians that 
the US and other nations did not 
recognize the Soviet occupation 
of Latvia and Moscow was trying 
to change that.

So, if the KGB no longer exists 
and the Soviet Union is gone, 
who is behind this wave of fake 
news, aka disinformation? 
According to some experts, 
Moscow is a major player in pur-
veying of fake stories. Their goal 
– influence US politics. These 
experts claim the existence of a 
“troll” (a troll is someone who 
makes deliberately offensive on-
line posts) factory in Russia 
whose sole purpose is to prepare 
fake stories and have those post-
ed on US social media. Before 
the elections an interview with 
two of these ‘trolls’ was broadcast 
on US TV, giving viewers an 
interesting insight into the oper-
ation. They described selecting 
patriotic sounding names for 
their website and posting their 

minted fake stories. One of the 
interviewees stated how much 
fun it was not only to produce 
the stories but to watch the 
responses roll in.

People must know the stories 
are untrue, right? A number of 
them are unbelievably ludicrous. 
UN forces coming to the US and 
disarming the military? 
Seriously? A child abuse ring 
operating out of a pizzeria in 
D.C.? Really?? Some even crazier 
stories have been reposted more 
than a million times and occa-
sionally make it into the main-
stream. How does that happen? 
One expert opined that some 
people have lost trust in the 
media and instead turn to alter-
native sources for information. 
They see a story that fits their 
preconceived notion and repost 
it. Soon it is everywhere. To 
emphasize their exasperation 
with the media, some posters 
ask, “why isn’t this story being 
covered” by the news sources 
they probably don’t read or 
watch. 

Latvia has not been immune 
from this phenomenon. The 
Baltic countries have been in the 
forefront of Russia’s “Hybrid 
War” for a while now. This is the 
new “softer” approach to desta-
bilizing the Baltics and sowing 
mistrust of the government and 
the West. Specialists in Latvia 
have been aware of this for sev-
eral years. For example, a couple 
of years ago Moscow was experi-
encing serious demonstrations 
challenging the authority of the 
government. To defuse the situa-
tion, the Kremlin began a cam-

paign calling for strong laws to 
protect family values from the 
gay agenda. A short while later 
‘concerned parents’ in Riga were 
organizing demonstrations call-
ing for tough laws against gays 
and warning about the influence 
of “decadent Western values” on 
innocent young people in Latvia. 
Coincidence? 

A recent fake news source 
gaining notice in Latvia is the 
website “Nozagts Latvijā” (NL). 
It is reportedly headed by a 
group of Russian activists who 
were active in a defunct televi-
sion news channel in Latvia. 
They took over a popular 

humor site and from there fol-
lowers are directed to NL where 
they are met with sensational 
headlines claiming to report 
stories that other media are 
afraid publicize. In a short time 
it has gained thousands of fol-
lowers.

How should people deal with 
this scourge? A simple approach 
should be, “Check the news 
source. If there isn’t one, don’t 
trust it. If it sounds untrue, it 
probably is.” Fake news stories 
undermine trust in people, in 
national institutions and fellow 
citizens. It shouldn’t be allowed 
to happen.

Indiana University’s Summer Language Workshop will host 
the 2017 Baltic Studies Summer Institute (BALSSI), offering 
intensive beginning Estonian, Latvian and Lithuanian langu-
age courses. Courses will be held from June 5-July 28, 2017 on 
the Bloomington campus.

At Indiana University, BALSSI is held in conjunction with 
the Summer Language Workshop and benefits from the 
Workshop’s long experience as a leader in intensive summer 
language instruction and programming.

The Workshop has been offering intensive language training 
at the Bloomington campus of Indiana University since 1950. 
Drawing on the resources of Indiana University’s language 
and area studies specialists and employing highly qualified 
and experienced faculty from other universities in the US   
and abroad, the Summer Language Workshop has developed 
and maintained a national program of the highest quality. 
The Workshop’s curriculum emphasizes communicative 
classrooms focused on the student and on development of 
level-appropriate proficiency in reading, writing, speaking, 
listening, grammar, and culture. A full range of cultural and 
linguistic extracurricular activities complement classroom 
instruction for every language.

Students complete the equivalent of one year of academic 
instruction in the program and earn 6-8 credits, which can be 
transferred to other institutions.

Scholarships are available. For more information, please go 
to indiana.edu/~swseel/balssi or call 812-855-2889. 

Baltic Studies 
Summer Institute 

(BALSSI) 2017
 at the University 

of Indiana

2016.gada 18.novembrī Balti-
jas Studentu organizācijas mei te-
nes kopā ar profesoriem Pauli  
un Irēni Lazdām sarīkoja svinīgu 
pieņemšanu par godu Latvijas 
Re  publikas Proklamēšanas die-
nai. Sarīkojuma laikā viesiem 
bija iespēja ne tikai dzirdēt svētku 
apsveikuma uzrunas, bet arī ie -
pazīt tuvāk latviešu kultūru. Stu-
dentes Anete Rožukalne, Liene 
Riekstiņa, Santa Ozoliņa un Elī-
na Dīce bija ģērbušās latviešu 
tautas tērpos, tika nodziedāta 
tautasdziesma “Āvu, āvu baltas 
kājas…” un baudītas gardas 
latviešu plātsmaizes un svētku 
klinģeris. 

Norises vietā tika izlikta arī 
Latvijas Okupācijas mu  zeja ce  ļo-
jošā izstāde, tādējādi viesi varēja 
gūt nelielu ieskatu Latvijas un tās 
cilvēku vēsturē. Tika atbildēti visi 
neskaidrie jautājumi par Latviju, 
rādīti video materiāli par Lat-
vijas dziesmu un deju svētku 
tradīcijām, dabu, arhitektūru, 
inovācijām un citām tēmām, kā 
arī, protams, svinīgi dziedāta 

No kreisās: prof. Irēne Lazda, Liene Riekstiņa, Anete Rožukalne, 
Elīna Dīce, Santa Ozoliņa un prof. Paulis Lazda.

Baltijas studentu organizācija svin 
Latvijas Valsts svētkus

Latvijas Republikas himna 
“Dievs, svētī Latviju”.

Anete Rožukalne, Liene Riek-
stiņa, Santa Ozoliņa un Elīna 

Dīce ir Ainas Galējas fonda sti-
pendiātes studijām Viskonsīnas 
Universitātē Oklērā 2016. –  
2017. akadēmiskajam gadam.

ELĪNA DĪCE
Baltic Student Organisation
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A L J A ' s  L A P A

Kādreiz man gandrīz šķiet, ka 
Ziemassvētki un Dziesmu svēt -
ki ir tie paši svētki! Abi ir laiki, 
kad ceļojam gan tuvu, gan tālu, 
lai tiktos ar ģimeni un draugiem 
svētku vidē. Abos svētkos dzie -
dam dziesmas, gan garīgas, gan 
jautras. Klausoties “Klusa nakts, 
svēta nakts” Ziemassvētku va -
kara dievkalpojumā, man droši 
nāks prātā svētku garīgais kon-
certs vai varbūt vieskora “Sola” 
koncerts, kuri abi dos iespēju va -
sarā atkal mierīgi baudīt skaistā 
baznīcā neaizmirstamas harmo-
nijas. Toties, kad automašīnā pa 
radio enerģiska balss dzied vār-
dus “Dashing through the snow, 
in a one horse open sleigh,” es pie 
sevis gudroju, vai arī kopkora 
koncertā iznāks dzirdēt iemīļo-
tos vārdus “Saule brauca pa jū -
riņu spīdēdama, vizēdam’!”

Protams, ir grūti šīs dienās ie -
domāties svētkus bez dāvanu 
pirk šanas. Nesen apciemoju Zie-
massvētku tirdziņu latviešu   
drau  dzē un jutos, ka staigāju pa 
Dziesmu svētku tirdziņu, abos 
gadījumos meklējot glītākos lat-
viešu rokdarbus, ko dāvināt tā -
lāk. Abos gadījumos domāju par 
siltām izrakstītām latviešu zeķ  ēm 
un šallēm, vienalga, vai ir zie mas 
aukstums vai vasaras karstums!

Bet ja jūs, tāpat kā es, ejat mo -
dernajiem laikiem līdzi, tad dro -
ši vien iepērkaties galvenokārt 
internetā. Arī Dziesmu svētki iet 

No svētkiem līdz svētkiem!ELGA OZOLA, 
XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV Rīcības komitejas sekretāre

līdzi laikiem. Aicinām aplūkot 
mūsu interneta veikalu svētku 
mājaslapā www.latviansongfest-
2017.com, kur var jau iegādāties 
biļetes uz visiem Dziesmu svēt -
ku sarīkojumiem, kā arī “vēsus” 
Baltimoras kreklus. Ja nezināt, 
ko tēvam dāvināt, nepērciet vi -
ņam Bass Pro Shop vai Sports 
Aut hority dāvanu karti, Dziesmu 
svētku veikalā var iegādāties 
dāvanu kartes, lai jūsu tēvs var 
tikt uz kamermūzikas koncertu 
vai jaundeju skati.

Pat ja nevēlaties pirkt ar lat-
viešu kultūru saistītas dāvanas 
(kā tas var būt?), varat tomēr vēl 
paturēt prātā Dziesmu svētkus, 
kad iepērkaties, jo tagad var pie-
vienot organizāciju “XIV Latvian 
Song and Dance Festival Inc.” 
savam Amazon Smile kontam! 
Tad katru reizi, kad lietosiet 
Amazon Smile, lai nopirktu Hat-
ch imal savai mazajai māsīciņai 
vai echo dot onkulim, Amazon 
noziedos procentu ienākumu 
tieši Dziesmu svētkiem.

Vakari abos svētkos ir arī lī -
dzīgi. Ja patlaban šķiet, ka ik kat-
ru dienu ir jāskrien uz kādu 
svētku sarīkojumu, tad jāatceras, 
ka Dziesmu svētkos jau arī katru 
vakaru būs kāda jautra izprieca. 
Pirmajā vakarā varēs vietējā klu-
bā satikties ar draugiem un dejot 
līdzi rokgrupai AKRA, otrajā 
iespēja izdancoties būs slavenā 
postfolkloras ansambļa Iļģi pa -

vadījumā, un tad trešais vakars 
būs Daumanta Kalniņa vadītā 
kvinteta populārās mūzikas va -
kars. Ceturtajā vakarā būs izvēle: 
kuģīša brauciens, lai priecātos 
par Baltimoras pilsētas skatiem 
vai ALJA jauniešu balle, bet kā -
pēc gan neiesaistīties abos?

Pēdējā vakarā uzvilksiet savu 
glītāko apģērbu, lai atvadītos no 
mīļiem draugiem svētku ballē, 
tāpat kā jūs to darīsiet pēc pāris 
nedēļām Melnbaltā Jaungada 
ballē Vašingtonā, kad atvadīsie-

ties no iepriekšējā gada. Kaut arī 
jaungada balle simbolizē Zie-
massvētku laika beigas, tā ir arī 
vislabākais veids, lai sagatavotos 
uz nākamajiem svētkiem, jo visi 
ienākumi ies pa labu Dziesmu 
svētku rīcībai (tai arī biļetes var 
iegādāties svētku mājaslapā)!

Protams, starp dāvanām, bal -
lēm, un iepirkšanos, nekad ne  ai z   -
mirstam galveno nozīmi abiem 
šiem svētkiem – svētku garu. 
Gan Ziemassvētki, gan Dziesmu 
svētki nav par mantām, bet par 

klātbūtni. Dziesmas un dejas 
mūs visus vieno, vai mēs ar tām 
dalāmies tagad, sniega puteņos 
vai vasarā saules karstumā. Šais 
dienās svētku vidū mēs varam 
visi, gan jauni, gan sirdīs jauni, 
tiešām kopīgi izjust mieru virs 
zemes, vismaz mūsu pasaules 
stūrīšos.

XIV Vispārējo dziesmu svēt-
ku rīcības komitejas vārdā,     
no  vēlu jums visiem priecīgus 
Ziemassvētkus! Satiksimies 
Bal   timorā!

Iļģi spēlēs Dziesmu svētkos Baltimorā

Jaunā ALJA valde: priekšsēde Aleksandra Malinovska, vices priekšsēde Jana Ieviņa, kasiere Andra Ērgle, sekretāre Līna Bataraga, kūlturas un pasākuma vadītāji Aldan 
Brown un Kristīne Abuls, marketing direktori Aleksis Vizulis un Māra Bērziņa, Vēja Zvanu redakcija Kristīna Benita Vītoliņa un Ariana Ūle, ALJA ziņas redakcija Ilze 
Vizule un Laura Nīgale, informācijas nozares vadītāja Tamāra Lūsis-Zondo, biedru nozares vadītāja Inga Klints, izglītības nozares vadītāja Tija Pūtele. Padome: sporta 
nozares vadītāja Lija Krievs, ALJA politiskais pārstāvs Ēriks Lazdiņš, LV100 projektu vadītāja Līva Zemīte, Zinta Putene, Emma Willems, Daiga Cera, Nicole LaFonte. 
Revizijas komisija: Lāra Robežniece un Kārlis Memenis

3



Jauno LAIKS 2016. ga da 24. decembris – 2017. gada 6. janvāris

Visi gaidām skaistus, ģimenis-
kus un mīlestības pilnus Ziemas-
svētkus, taču arī vasara nav aiz 
kalniem. Pasaules latviešu jaunat-
nes semināra 2x2 komanda, cītīgi 
gatavojas nākamās vasaras lielis-
kajam piedzīvojumam, kurš no -
ri sināsies 2017.gada 6. – 14. jūlijā. 
Tas solās būt varen aizraujošs! 
Tāpēc, lai tevi ieinteresētu vēl vai-
rāk, Jauno Laiks sniedz interviju 
ar nākamās vasaras 2x2 nomet -
nes vadītāju Vandu Daukstu.

Kā aizsākās tavs 2x2 stāsts?
Mana iepazīšanās ar 2x2, kā     

jau daudziem trimdas jauniešiem, 
notika laika posmā, kad meklēju 
savu latvisko identitāti, - studiju 
gados. Bērnībā un agrā jaunībā 
gāju tur, kur vecāki lika, un da - 
rīju to, ko viņi mācīja, daudz par 
to īsti nedomāju. Darba dienās 
gāju amerikāņu skolā. Vakaros un 
nedēļas nogalēs biju latviete. Dar-
bojos Grandrapidu latviešu sest-
dienas skolā, tautasdeju kopās 
“Ritenītis” un “Liesma”, latviešu 
ko  rī, teātrī, jaunatnes pulciņā 
Kok nese, katoļu draudzē, bērnu 
nometnē Mežvidi, Gaŗezera vasa-
ras vidusskolā… Taču, kad sāku 
studēt un iepazīties ar lielo, plašo, 
sarežģīto, pieaugušo pasauli, sāku 
apšaubīt latvietības jēgu. Grūti 
iedomāties, bet es taču nekad Lat-
vijā nebiju bijusi! Tā bija aiz va -
reni stingra un šķietami neatve ra-
ma dzelzs priekškara. Starp ame-
rikāņiem neviens nekad neko par 
Latviju nezināja, vienmēr nācās 
stāstīt, skaidrot. Apnika! Tomēr, 
mana māsa Monika bija bijusi 
kādā iepriekšējā 2x2 nometnē,   

Iedziļināties sevī un savā identitātē

un tā viņai bija dikti patikusi. 
Sadraudzējusies ar latviešiem no 
dažādām vietām ASV un Kanādā, 
viņa mudināja mani pieteikties. 
Un tā kopā ar bērnības draudzeni 
Kaiju Gertneri (tagad Ozolu) pie-
dalījāmies 2x2 nometnē, kas no -
tika ziemā. To vadīja Jānis Grants. 
Piedalījos politikas ievirzē un rot-
kalšanas projektā. Nedēļas lai kā, 
iegremdējoties latviešu kulturā   
un politikā, mācoties par mūsu 
senču mantojumu, iztirzājot savu 
“latvisko es” ar vienaudžiem, kuri 
arī dažkārt savu identitāti apšau-
bīja, piedzīvoju un pārdzīvoju ne -
izsakāmi daudz. Un uz labu laiku 
uzlādēju savas latviskās baterijas. 

Ko tev nozīmē 2x2?
80. un 90. gados 2x2 nozīmēja 

stiprināt savu latvisko identitāti, 
ieskatīties sevī; iepazīties ar citiem, 
veidojot ciešas, atbalstošas saites; 
mācīties no citiem, izaicināt savus 
uzskatus – tas būtībā nav mainī-
jies. Šodien vēl šo nozīmi papil-

dinātu ar došanu/dalīšanos ar  
citiem, kas nāk ar dzīves pieredzi. 
Un ar skatu uz nākotni – uz ne -
atkarīgās Latvijas attīstību, izaug-
smi, uz nometnē gūto zināšanu 
un prasmju ieviešanu ikdienā.

Kāpēc jauniešiem būtu vēr - 
tīgi piedalīties nākamās vasaras 
2x2?

Laikā, kad esam pārslogoti ar 
informāciju, kad cenšamies at -
šķirt būtisko no nebūtiskā, kad 
gan mūsu pašu dzīvēs, gan pasau -
lē virmo lieli izaicinājumi, ir vēr-
tīgi uz nedēļu pateikt visam STOP! 
Ir ne tikai vērtīgi, es pat teiktu, ir 
nepieciešami uz brīdi apstāties, 
ie  dziļināties sevī un savā identitātē, 
gūt zināšanas, smelties spēku. Ir 
vērtīgi kalt ne tikai rotas, bet arī 
plānus, kā pilnveidot sevi un kā 
sa  redzēt jaunas iespējas Latvijā un 
pasaulē. Ir vērtīgi satikties ar sav-
iem vienaudžiem no visas pasau-
les, izveidot draudzības ar nākot-
nē vērstu skatu uzņēmējdarbībā, 

tradīciju kopšanā, pilsoniskajās 
aktivitātēs, lai kur pasaulē mēs arī 
atrastos. Un vēl kāpēc? Jo pro-
gram ma, kuru veido Eduards 
Krū miņš un pārējie vadības lokā, 
solās būt aizraujoša, intensīva, 
izaicinoša un arī izklaidējoša!

Kāda ir 2x2 komanda?
Pavisam īsi sakot - lieliska! Jau 

minēju par Eduardu Krūmiņu, 
kurš ikdienā ir jauniešu attīstības 
programmas “Go Beyond” vadī-
tājs. 2x2 nometnē viņš atbild par 
dienas programmu – ievirzēm un 
projektiem – un saturs izskatās fe -
nomenāls – būs grūti dalīb niek-
iem izvēlēties, kur piedalīties! Va -
kara programmu un izbrauku -
mu/ekskursiju koordinē Ieva Šmi-
te, kurai ir tik daudz radošu ideju 
koplekcijām un citām aktivitātēm, 
ka lielākais izaicinājums būs at -
rast laiku, kad nometnes dalīb-
niekiem pagulēt! 2x2 organizēša-
na ir laikietilpīgs un sarežģīts 
darbs – to, allaž ar smaidu sejā, 

veic nometnes administratore An -
na Zvejniece. Savukārt Līga Rak-
stiņa, nometnes finanšu vadītāja, 
ir paraugeksemplārs, kā atcerēties 
katru darāmo darbiņu. Par 2x2 
mājas lapu un informācijas apriti 
atbild nometnes fotogrāfs Jurģis 
Rikveilis, viņam nāk palīgā gra -
fis kā mākslinieceArtai Balodei. 
Komanda nav milzīga, taču tā veic 
milzu darbu, plānojot un nākam-
vasar īstenojot brīnišķīgu piedzī-
vojumu 100 latviešu jauniešiem 
no visas pasaules. Vadības loks tie-
kas apmēram reizi mēnesī, un 
pārējo laiku strādājam ar kopīgo-
tiem dokumentiem, sarakstiem 
un e-pastu.

Kā tu jūties kā nākamā 2x2 
vadītāja?

Es jūtos pagodināta, ka 2x2 
padome ir uzticējusi man šo 
darbu. Man ir neaprakstāms 
prieks strādāt ar jauniešiem – uz -
sūcu viņu enerģiju, cenšos mācī-
ties no viņu pozitīvas, attieksmes. 
Reiz dzirdēju kodolīgu sabied -
riskā darbinieka motivācijas sauk-
li: “Man iedeva. Es paņēmu. No 
manis gaida.” Tā tas ir ar mani. 

Kādu tu iztēlojies 2050. gada 
2x2 dalībnieku un kādu vadī tāju?

Es iztēlojos, ka man kāds maz-
bērns būs dalībnieks kādā no 
vairākām 2x2 nometnēm, kas 
notiks tajā gadā. Dalībnieki būs 
aktīvi Latvijas 132 gadu svētku 
plā  nošanas ievirzē. Viņi piedalī-
sies Horeogrāfijas projektā, kurā 
veidos latviešu tautasdeju horeo-
grāfijas, dejotājiem lidinoties pa 
gaisu ar reaktīvajām mugurso-
mām (jetpacks). Tātad arī viņiem 
būs jāuzlādē savas latviskās bate-
rijas! Virtuves projekta vadītājs  
jau 30+ gadus būs Māris Jansons, 
restorāna Grāmatu tārps nr.1 gal-
venais šefpavārs. Ēdienkartē: ku -
kaiņkotletes un pelēkie zirņi ar 
sirseņspeķi…

Publicēšanai sagatavoja 
Anna Zvejniece
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