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Tradīcija turpinās, un jau trešo 
gadu pēc kārtas 2x2 nometne 
notiks Latvijā, piesaistot spilgtā-
kās latviešu personības un dalīb-
niekus no daudzām pasaules val-
stīm.

Programma būs piesātināta 
ar in   teresantiem tematiem un 
radošiem lektoriem, kuri deba-
tēs veicinās jauniešus domāt, 
runāt un darboties līdzi. Tiks vei-
dotas diskusijas par Latvijas kul-
tūru, par notikumiem politikā, 
par Latvijas simtgadi. Diskutē - 
s im par latvisko dzīves ziņu, par 
to, kas ir latvietība, ko nozīmē būt 
latvietim šeit un ārpus Latvijas, 
par latviskajām vērtībām un ne 
tikai.

Aktīvajās nodarbībās nu jau   
kā tradīcija izveidojusies ie  spē-
ja kalt, dziedāt, dancot, gatavot, 
izbaudīt latvisko dzīves mākslu, 
orientēties dabā un vēl. Izbrau-
kumos uz Vidzemes pilsētām būs 
iespēja iepazīt folkloristus, tikties 
ar vietējiem uzņēmējiem un cit-
iem iedvesmojošiem cilvēkiem. 
Un, protams, varēs baudīt Latvi-

2x2 nometne vasarā 
aicina uz  Latviju

jas dabu. Vakaros jaunieši paši 
veidos un uzstāsies ar dažāda 
veida priekšnesumiem, parādot 
gan savus talantus, gan jaunās zi -
nāšanas, kas būs iegūtas nomet nē.

Dzīvošana paredzēta atpūtas 
vie tā “Mežrozes” netālu no Cēs-
īm. Ja gribi iepazīties ar latviešu 
draugiem vai izveidot jaunas 
iespējas dzīvē, ja grib izjust jau-
nas atklāsmes un emocijas, brauc 
uz 2x2 Latvijā!

2x2 nometnes ievirzes pare-
dzētas kā  izzinošas lekcijas un 
diskusijas ar dažādu nozaru spe-
ciālistiem, kuras notiek nomet-
nes rīta posmā. Dalībniekam būs 
iespējams izvēlēties vienu ievirzi 
no 7 iespējām: kultūra, politika 
un sabiedrība, uzņēmīgie latvieši, 
es un tu, valoda, sevis un citu 
va dīšana, kritiskā domāšana un 
argumentācija.

Ievirze Sevis un citu vadīšana – 
Harijs Rokpelnis

Ikdienā Harijs runājas ar cil-
vēk iem, klausās, risina vieglākas 

un sarežģītākas problēmas, vada 
Mazsalacas novada pašvaldību, 
nodarbojos ar vīna meistarošanu 
un izklaidējas, organizējot prāta 
spēļu vakarus.  Viņš ir  jaunākais 
domes priekšsēdētājs Latvijā.

Sevis un citu vadīšanā būs jā -
nodarbojas ar sevis saprašanu, jo 
tikai tad, kad tu saproti sevi, tā pa 
īstam saproti citus. Šī būs vieta, 
kur noskaidrosim, kas ir līderis 
un kā pilnveidot līdera prasmes!

Kultūra un māksla – 
Eva Ikstena

Eva darba dienu vakaros Lat-
vijas Televīzijā tiešraidē stāsta par 
jaunāko kultūras jomā Latvijā un 
pasaulē. Viņa  262 dienas ir pava-
dījusi Indonēzijā.

Ievirzē Kultū ra un māksla da -
lībnieki runās par mūziku, māk-
slu, kultūru un radīs paši savus 
kultūras plānotājus 2017. un 
2018. gadam.

(Turpinājums 3. lpp.)

Jau astoņdesmito gadu vidū tika 
skandēts trauksmes zvans: trim-
das žurnālistika ir krīzes stāvoklī.  
Drukātās preses un citu tradicio-
nālo plašsaziņas līdzekļu noriets 
tika paredzēts katru reizi, kad sevi 
pieteica kāds tehnoloģisks jauni-
nājums. Latviešu preses nākotne 
ārpus Latvijas zīmēta visdrūmā-
kajās krāsās, taču tā ir izrādījusi 
apbrīnojamu dzīvotspēju. To va -
r am droši teikt arī par “Jauno Laiks”, 
kas savu gājumu uzsāka pirms 
desmit gadiem, uzrunājot latviešu 
jauno un vidējo paaudzi ASV, Ka -
nādā un citās latviešu mītņu ze  -
mēs dalīties savās pārdomās par 
sabiedriski politiskiem un ekono-
miskiem jautājumiem, informēt 
par kultūras norisēm un sabied-
risko organizāciju darbu. Esam 
atbalstījuši tādus mazāk zināmus 
projektus kā Trimda dimd, pie-
dalījušies 2x2 nometnēs ASV un 
Latvijā. Jauno Laiks ir Pasaules 
latviešu mākslas centra Cēsīs 
atbalstītājs.

Agate Vucina iztaujājusi dau -
dzus latviešu jauniešus, kas pārcē-
lušies uz dzīvi Latvijā.  Esam raks-
tī juši par  mākslu, “LL un Amerikas 
latviešiem”, par valodu, kas mūs 
vieno, par pilsonības un demo grā-
fijas jautājumiem. Trāpīgi sociāl-

Desmit  gadus ceļā 
pie lasītājiem

eko nomiskos procesus analizē Jā -
nis Kramēns. Savu redzējumu par 
ALJA darbību un latviešu sabied-
rības nākotni Ziemeļamerikā 
snie gusi Aiva Ieviņa, Vija Vīksne, 
Indra Purmale, Kārlis Lenšs, Indra 
Ekmane, Viesturs Zariņš, Daina 
Bol šteina un citi. Amanda Jātnie-
ce, Imanta Nīgale, Anita Millere ar 
lasītājiem dalījušās pārdomās par 
Latvijas kultūras dzīves norisēm. 
Esam devuši vienreizēju iespēju 
jauniešiem publicēt dzeju. Atcerē-
simies Roberta Laiviņa vēsturisko 
apceri par latviešu emigrantiem 
Katskiļos un viņu saskari ar Hells 
Angels.

Viedokļu sadaļā esam publicē-
juši Vinetas Poriņas, Ilmāra Meža, 
Marikas Zeimules, Riharda Kola 
un daudzu citu sabiedrībā pazīsta-
mu personu pārdomas. Esam in -
tervējuši  jaunās paaudzes diaspo-
ras organizāciju līderus, mūziķus 
un māksliniekus.

Mēs aicinām katru piebiedro - 
 ties un izteikt savu viedokli par lat -
viešu sabiedrisko dzīvi ASV, kā arī 
dalīties pārdomās par politiku, eko-
nomiku, kultūru un subkul tūru.

Izmantosim arī turpmāk iespē-
ju, ko mums dod Jauno Laiks, gan 
autoriem, gan lasītājiem.

Red.
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V I E D O K L I S

JĀNIS
KRAMĒNS

It was the best of times.It would 
soon be the worst of times for 
many people.  It is 2007 and the 
people of Latvia and Iceland are 
enjoying an unprecedented eco-
nomic boom.  Banks in both 
countries are being flooded with 
money and deposits.  In Riga, 
employers are willing to pay 
astronomical salaries to anyone 
even remotely qualified for a 
position.  The streets are filled 
with expensive and exotic auto-
mobiles.  Apartments in the city 
are going for unbelievable prices.  
And banks are lending money to 
anyone with a pulse. 

A similar scene is playing out 
in Reykjavik, the capital of 
Iceland.  Banks are trawling for 
warm bodies to come and work 
for them--no qualifications need-
ed.  Seafaring fishermen and car-
penters easily find jobs in the 
financial sector, putting them in 

A Tale of Two Countries
positions to make ill-planned 
purchases and to irresponsibly 
lend money left and right.  And 
why not?  The banks are flush 
with cash from deposits, with 
many depositors salivating at the 
high interest rates being offered.  
What could possibly go wrong?  

Well things did go wrong, in 
both countries.  In the second half 
of 2008 three of Iceland’s largest 
private banks went under while in 
Latvia it was the Parex Bank that 
failed.  But here our tale diverges.  
How should the governments deal 
with the crisis?  In Iceland the 
government sought counsel from 
expert economists and the people 
of Iceland by way of referendum, 
and took a course of action that 
included letting the failing banks 
collapse, declaring that the people 
of Iceland were not responsible for 
the unwise decisions of private 
banks, and allowing the national 

currency, the krona, to float.  The 
Latvian government, on the other 
hand, took a different approach, 
deciding to save the Parex Bank 
by way of international loans to be 
paid back by the people and main-
taining its currency’s (the lats) peg 
to the Euro, so that the country 
can stay on course in joining the 
Eurozone.  

So what do the two countries 
look like economically today?  
An important indicator of a 
country’s well being is its unem-
ployment rate.  During the crisis, 
Latvia’s workers took a tremen-
dous hit, with unemployment 
reaching 22%!  Today that figure 
has dropped to 9.5%.  What is it 
in Iceland?  You may not want to 
know.  According to Iceland 
Statistics, it is 3%.  But there is 
more to this figure.  Since the 
crisis, Latvia’s population has fall-
en from 2.2 million to 1.97 mil-

lion while Iceland’s has increased 
from 317,000 on the eve of the 
crisis to 332,600 today.  200,000 
people have left Latvia looking 
for employment in other coun-
tries, including Iceland.  Imagine 
what the unemployment rate 
would be if even half had decided 
to remain in Latvia.

What about the respective cur-
rencies?  Latvia has since aban-
doned the lats and is now a mem-
ber of the Eurozone.  Iceland, on 
the other hand, has held onto the 
krona and has decided not to join 
the Eurozone, after initially apply-
ing to do so.  Why?  Economists 
have long pointed out that nations 
with their own currencies have 
more options in dealing with an 
economic crisis than a country in 
a monetary union.  Iceland was 
able to devalue the krona which 
in turn made their exports cheap-
er and made the country an 

increasingly popular inexpensive 
destination for tourists.  Countries 
that do not have their own cur-
rency, such as debt ridden Greece, 
lack that option and are forced to 
borrow money under onerous 
conditions that guarantee a long 
and difficult future.   

What is the moral of this tale?  
When financial institutions go 
astray, and they do, they create 
chaos and harm that impacts 
their clients, countries and peo-
ple.  Iceland stood up to the 
banks, letting them go bust for 
their bad business decisions, 
while strengthening the social 
safety net for its people harmed 
by their actions.  The govern-
ment even went so far as to sen-
tence 26 bankers to prison for 
their role in the crisis. We can 
only imagine what Latvia would 
look like today if it had taken a 
different approach to the crisis.  

ASV prezidenta D. Trampa ie -
vēlēšana bija pārsteigums gan 
ASV, gan citur pasaulē. Arī mēs, 
ārzemju latvieši, kas dzīvojam 
Lat vijā, izjutām bezspēku, būda-
mi tik tālu no mājām, sekojot 
ziņām un dažādiem jaunumiem, 
kas notika Ziemeļamerikā. To -
mēr šīs izmaiņas ASV politiskā 
sfērā mūs aizkustināja un iekus-
tināja ne tikai domāt par to, kas 
no  tiek pasaulē, bet uzņemties 
lie  lāku atbildību par vidi, kurā 
at  rodamies. Turklāt prezidenta 
D. Trampa rupjie komentāri par 
sievietēm izraisīja arī mūsos pār-
liecību, ka šādu uzvedību nevē-
lamies atbalstīt. Meklēdamas or -
ganizācijas, kurām varētu brīv-
prātīgi ziedot savu laiku, meklē-
jām tādas, kuras aktīvi strādā, lai 
cilvēktiesības tiktu ievērotas.

Tā mēs atradām sieviešu re -
s ursu centru MARTA. Mēs no -
lēm ām sadarboties ar centru 
MARTA, lai cīnītos pret seksis-
mu pasaulē un lai uzlabotu situ ā-
ciju sievietēm šeit Latvijā. Pie-
mēr am, vai zinājāt, ka Latvijā 1 
no 4 sievietēm savā mūžā ir cie-
tusi no vardarbības savā ģime -
nē? Sievietēm ir grūti atrast pa -
līdzību, un uzskats tomēr ir tāds, 
ka vardarbība pret sievietēm ir 
iekšēja ģimenes problēma, kur 
citiem nevajag iejaukties. Tāpēc 
ir vajadzīgs centrs MARTA, lai 
palīdzētu sievietēm un lai pie da-
lītos cilvēktiesības cīņā Lat vijā.

Šī organizācija palīdz sievie-
tēm, vardarbības un citās grūtās 
dzīves situācijās sniedzot jurista, 
psihoterapeita un psihologa kon-
sultācijas. Centrs MARTA strādā 
pie sabiedrības izglītošanas, va   -
d ot seminārus skolās un tiekoties 
ar politiķiem, lai sabiedrība kļūtu 
izglītotāka par šo tēmu. Kā arī 
aktīvi iesaistās un dalās ar savu 

Būt sabiedriski aktīvam Latvijā

viedokli par dažādiem likum-
projektiem, kuri draud ierobežot 
cilvēktiesības Latvijā. Gala mēr-
ķ is ir veidot pasauli, kur sie vie-
tēm un vīriešiem ir vienlīdzī gas 
tiesības.

Var just, ka situācija lēnām uz -
labojas. Diskusija par šo tēmu pa -
plašinās un sabiedrība kļūst ak -
tīvāka. Arī mēs te, Latvijā, pie da-
lījāmies pasaules slavenā “Wo -
men’s march” ar savu “Sister’s 
march”. Cilvēki noadīja “mincīšu” 
cepures un gājienā dziedāja tau-
tasdziesmas, staigājot pa Vecrī -
gu janvāra sestdienas rītā. Pirms 
dažiem gadiem Rīga uzņēmās 
rīkot EuroPride gājienu, lai pa -
rā dītu arī citām Eiropas valstīm, 
ka Rīgas iedzīvotāji lēnām atve-
ras dažādībai. Šī cīņa ir labi ie -
sākta, tomēr ir vēl daudz, ko 
vajag darīt, lai Latvija kļūtu par 
atvērtu un tolerantu valsti.

Problēmas ir visur pasaulē, bet 
mēs katrs veidojam savu sabied-

rību, un tā būs tikai tik laba kā 
mēs paši. Galvenais ir būt infor-
mētam par to, kas notiek jomās, 
kas tevi interesē. Dalies ar citiem 
par to, kas notiek Latvijā un kā 
citi var palīdzēt vai nu centram 
MARTA, vai kādai citai neval-
stiskai organizācijai. Ziedo to, ko 
vari, lai atbalstītu šīs organizāci-
jas, kuras katru dienu strādā, lai 
Latvija būtu labāka valsts, kur 
dzīvot.

Uzturēt saiknes ar Latviju var 
daudz un dažādi. Mēs ceram, ka 
Jūs piebiedrosieties mums un 
atradīsiet veidu, kā vēlaties ie  tek-
mēt latviešu sabiedrības attīstību 
Latvijā!

Savas domas izteica Nora 
Inveiss, Imanta Nīgale un Inga 
Vītola
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ALEKSANDRA 
MALINOVSKA

Es un Tu – Madara Mazjāne-
Kokina un Jānis Grants

Jānis pēc profesijas ir psihologs. 
Ikdienā  māca psiholoģiju Latvi-
jas Universitātē un  Sporta akadē-
mijā, kā arī vada seminārus ci - 
t iem psihologiem un psihotera-
peitiem, kā efektīgāk palīdzēt cil-
vēkiem ar garīgām problēmām. 
Madara ikdienā ir  resursu centra 
MARTA jauniešu programmu 
koordinatore un komandas vei-
došanas uzņēmuma Sense of Team 
trenere. Sirdī, dvēselē un garā  
aizrautīga grāmatu lasītāja, ceļo-
jumu, piedzīvojumu un āra dzī-
ves (ugunskuru, upju, kalnu, me -
žu...) baudītāja. Ievirzes diena 
tiek plānota, balstoties uz iepriek-
šējā dienā piedzīvoto, izdomāto, 
sajusto un izrunāto. Līdz ar to 
ievirzes dinamika un dziļums ir 
arī katra dalībnieka atbildībā. Ja 
Tevi nebaida “neērti” un, iespē j-
ams, neikdienišķi jautājumi un 
domu gaita, ja esi gatavs skatīties 
sev un patiesībai acīs, tad Tu esi 
īstais. Tiekamies un – lai top!

Valoda – Aiga Veckalne
Aigas ikdiena paiet vārdu pa -

saulē – gan tulkojot, rakstot un 
labojot tekstus, gan vadot semi-
nārus par latviešu valodu, gan 
studējot valodniecību doktoran-
tūrā. "Latviešu valoda ir manas 
saknes, mana aizraušanās un  
ma  na profesija.” Viņa ir arī kais-
līga ceļotāja. Spilgtākie ceļojumu 
mirk ļi: pelde Baikāla ezerā un 
desmit dienas Sibīrijas kalnos, 
smilšu “pelde” Marokas tuksnesī, 
pārgājiens uz Eiropas tālāko zie-
meļu punktu, Bruklinas un Zelta 
vārtu tilta šķērsošana, saullēkts 
uz Kārļa tilta Prāgā un vēl daudzi 
citi. Valodas ievirze – tās nav 
vienkārši latviešu valodas mācī-
bas, bet gan interaktīvas spēles 
un diskusijas, dažādu tekstu un 
stilu izpēte, saistošs izziņas pro-
cess un iespēja pilnveidot savu 
valodu un paplašināt vārdu 
krājumu.

Keramika – Krists Ozoliņš
"Podnieka ikdiena ir pakārtota 

mālam, tāpēc to visprecīzāk būtu 
saukt par dzīvesveidu. Ir laiks, 
kad jāiesāk veidot jaunus darbus 
un kad apstrādāt jau iesāktos. Un 
arī šī ikdiena apvienojas lielākos 
ciklos – kad vērā ņemams dau-

dzums darbu sagatavotu, tie jā -
apdedzina. Malkas cepļa burvību 
es atrodu neparedzamībā un ne -
jaušībā – tikai nākamajā dienā 
atklājas darba rezultāts. Manu-
prāt, ritms ir ļoti būtiska dzīves 
sastāvdaļa, sākot ar mazākām 
lietām – ko dari tu, beidzot ar 
lielākām – ko laiks un dzīve dara 
ar tevi.”

Šis projekts apvieno sajūtas ar 
praktisku darbošanos un taustā-
mu rezultātu – savām rokām vei-
dotiem māla darbiem, kurus va -
rēsi lietot ikdienā.

Metālkalšana – Jānis Nīmanis
"Ikvienam ikdienā ir vajadzīgs 

ass instruments, dalībnieki pie 
manis iemācīsies asināt nazi un 
to kopt, kā arī būs iespēja pašiem 
mēģināt izgatavot kādu darba 
rīku. Piedāvāju iegūt zināšanas 
par metāla apstrādi un šo seno 
amatu.”

Aktīvā atpūta dabā – 
Agita Berga

Ikdienā Agita brauc ar velo, 
organizē Saules festivālu un strā-
dā piedzīvojumu organizācijā 
"Lūzumpunkts".

Piesakies projektam Aktīvā 
atpūta dabā, ja vēlies saprast, kur 
kompasam ir ziemeļi un ko no -

zīmē tās brūnās, ciešās līnijas 
kartē, ja gribi uzzināt, kā iekurt 
ugunskuru arī lietainā laikā, iz -
staigāt apkārtnes mežus un izpē-
t īt tuvējo upju plūdumu. Ja vēlies 
elpot dabu un būt kustībā, tieka-
mies!

Folklora, danči un rotaļas – 
Imanta Nīgale un Dārta Apsīte

Imanta ikdienā strādā un domā 
par izglītību, gan strādājot par mā -

cību palīgu Rīgas starptautiskajā 
skolā, gan start-up uzņēmu mā 
Edurio. Brīvajā laikā dzied – gan 
folkloras grupā “Laiksne”, gan 
savā grupā “ImantaDimanta un 
draugi”. “Folkloras projektā do -
māsim, kā iekļaut mūsu senču 
senās tradīcijas mūsdienu pa -
saules rāmī. Man liekas tik skai-
sti, ka mums, latviešiem, ir dainas 
caur kurām skatīties uz pasauli – 
tās tik daudz izskaidro par dzīvi! 

Centīsimies domāt katrs par sevi 
šajā kontektstā, kā šī pagātne ir 
daļa no mums, un kā mēs vē -
lamies to kopt sevī, lai tā arī būtu 
daļa no mūsu nākotnes.”

Dārta ikdienā priecājās, dzied, 
ēd kotletes un ir sociālo tīklu 
redaktore.

Šajā projektā dalībnieki meklēs  
savu iekšējo sajūtu – stalti izslie-
ties un sajūst – es esmu latvietis. 

Mūsdienu latviešu virtuve – 
Māris Jansons

Māris vada restorānu “Biblio-
teka No1”, kur strādā 40 cilvēku. 
Viņš ir  viens no autoriem, kas 
sa  stādījis “Mūsdienu Latvijas Vir-
tuves manifestu”, audzina divus 
brīnišķīgus bērnus, piedalās sa -
biedriskajā  darbā. Mācās trinkš-
ķ ināt ģitāru, un viņam patīk 
dziedāt. Pagājušogad ar moci ap -
brauca apkārt Latvijai, ir  uzkāpis 
Eiropas augstākajā virsotnē  
Mon blānā –  4800m.

Brunču un kreklu darināšana – 
Anna Zvejniece

Annas pamatnodarbošanās ir 
vijoļspēles mācīšana Sējas Mūzi-
kas un mākslas skolā, viņa vada  
Krimuldas Tautas nama jauniešu 
vokāli instrumentālo ansambli 
“aPerto”, spēlē operetes orķestrī, 
danco jauniešu deju kopā “Ūsiņš”, 
reizēm uzspēlē kopā ar muzikālo 
apvienību “Vintāža”.

Anna uzskata, ka ikviena mei-
tene vēlas, lai viņas drēbju skapī 
būtu pašas darināti brunči, un, ja 
tie vēl ir ar tautisku piesitienu, tad 
pavisam lieliski! Un katra var 
lepoties, kad iziet no mājas šādos 
brunčos, jo tos veidojusi viņa pa -
ti! Un iedomājieties, ja puisis 
darina brunčus savai draudzenei! 
Tāpat arī ar krekliem, tos var 
darināt ikviens, un prieks par to 
būs vēl ilgi!

Es un vide – Santa Krastiņa
Santa ir vides organizācijas  

"ho  mo ecos" vadītāja, kā arī ne -
formā lās izglītības apmācītāja. 
Patīk pār vietoties ar velosipēdu, 
doties pār gājienos un dziedāt. Ja 
vēlies iemā cīties radīt jaunas lie-
tas no jau reiz lietotiem materiā-
liem, piemēram, glāzes no stikla 
pudelēm, un ie  skatīties pļavas 
bagātībās, tad piesakies projek-
tam "Es un vide".

2x2 nometne vasarā aicina uz  Latviju

Jaunā Amerikas latviešu jau-
n atnes apvienības (ALJA) valde 
2017, gadu sāka ar lielu sparu,  
sa  nākot kopā uz valdes sēdi 18. 
februārī Sietlā, kur notika ikga-
dējā ALJA Sirsniņu balle. ALJA 
valdē šogad darbojas vairāk 
jauniešu no ASV,  vairākums ir 
no Austrumkrasta un vidienes, 
tāpēc mēs cenšamies iesaistīt 
darbībā arī Rietumkrasta latvie-
šu jauniešus. Šogad uzrunājām 
daudzas jaunas sejas no Vašing-
tonas štata.

Otrā ALJA valdes sēde notiks 

ALJA valdes locekļi izbauda Siet las PikePlaceMarket. No kreisās 
Ariana Ūle, Kristīne Abuls, Ilze Vizule, Aleksandra Malinovska, Lāra 
Robežniece, Aldan Brown un  Aleksis Vizulis

ALJA plāni 2017. gadā
Bostonas pievārtē 8. aprīlī. Visi 
vietējie latvieši ir laipni ielūgti 
piedalīties un klausīties. Tuvāka 
informācija sekos ALJA mājas 
lapā un Facebook lapā.

ALJA  piedalīsies ALA kongresā 
Čikāgā maijā. Kopā ar mūsu po -
litisko pārstāvi Ēriku Lazdiņu  
tur pināsim  kampaņa sadarbībā 
ar JointBaltic American National 
Committee(JBANC) – izsūtīt vēs -
tules ASV  senatoriem un kon -
g res meņiem, mudinot viņus at -
balstīt Latviju un piedalīties 
HouseBalticCaucus.

ALJA šogad piedāvā piecas $100 
stipendijas mūsu biedriem, lai at -
balstītu viņu dalību  Dzies mu svēt-
k os Baltimorā. Priekšro ka būs  
tiem, kuri plāno uzstāties kā dejo-
tāji, dziedātāji, mūziķi, aktieri.

ALJA sadarbojas ar Dziesmu 
svētku rīcības komiteju, rīkojot 
Jauniešu Balli, kas paredzēta  
svēt dien, 2. jūlijā, pēc kuģīša iz -
braukuma. Būs jautra mūziku un 
liela dejošana! Visas  paaudzes ir 
aicinātas! Biļetes ir pieejamas 
Dziesmu svētku mājas lapā.

Priecīgas Lieldienas !

“2x2 ir vieta, kur veidojas nākamā Latvijas elite! 2x2 ir iespēja satikties 
tiem latviešu jauniešiem, kuri veidos Latviju pavisam drīz! Satikties, 
apmainīties domām, stāstiem, pieredzi, radīt kopīgu plānu mums 
visiem. Latvijas simtgades svinībām.” Eva Ikstena

//Foto: Jurģis Rikveilis
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Cik gan bieži mūsu pilsētās var 
iegriezties tāli un mīļi ciemiņi – 
mūsu rakstnieki un dzejnieki. 
Šoreiz tāds bija dzejnieks, rakst-
nieks un tulkotājs Juris Kron-
bergs no Zviedrijas. Dzejnie ka  ie  -
rašanos un sarīkojumus izkār to -
ja MāraPelēce un Cory McLeod. 
Notika tikšanās ar autoru un 
darbu lasīšana plašākai ameri kā-
ņu sabiedrībai 9. martā Univer-
sity Clubtelpās St. Paulā kopā ar 
diviem citiem iecienītiem Mine-
so tas dzejniekiem. University 
Club atrodas netālu no F. Scott 
Fitgerald mājām St. Paulā, un 
rakstnieks arī tur pavadīja kādu 
laiku. 

Sarīkojuma vadītājs Danny 
Klecko  par J. Kronberga daiļradi 
teica, ka tikai retais dzejnieks 
spēj tik plaši rakstīt – nopietni 

Reti ciemiņi Mineapolē
un ar humoru, un vēl vienā la -
sījumā  to veiksmīgi pasniegt”.

Divas reizes J. Kronbergs uzstā-
jās latviešu ev. lut. draudzes na -
mā, kur vispirms tikās ar latvie -
šu  skolas bērniem stundu laikā 
un nolasīja viņiem piemērotu un 
sai stošu dzeju, uzsverot, ka“valo-
da nav gramatika”, un atbildēja 
uz viņu  jautājumiem. Bērni sa -
vukārt nolasīja pašu rakstītos dze-
 joļus, un dzejnieks mudināja 
bēr nus turpināt uzsākto. Tikša-
nās ar dzejnieku bija iespēja 
mūsu jaunatnei ļaut saskarties 
un ieklausīties dzīvajā un skais-
tajā  latviešu valodā.  

Otrajā sarīkojuma daļā, kurā 
bērni bija sasēdušies uz grīdas,   
skolas  pārzine Indra Halvorsone 
iepazīstināja  ar dzejnieku. Sekoja 
atkal dzejas skandēšana, kas bija 

izmeklēta un piemērota  bēr-
n iem.  Pēc tikšanās ar skolnie-
k iem, tajā pašā dienā, J. Kronbergs 

JĀNIS J. DIMANTS, Jr., M.D.

dzeju no sešām savām grāmatām 
lasīja pārējai latviešu  sabiedrībai. 
Ar dzejnieku iepazīstināja Korijs, 

kuŗš attainoja savus un citu jaun-
iešu iespaidus no Jura Kronberga 
dzejas un mūzikas starp obligāto 
literatūru latviešu skolās Ziemeļ-
amerikā un MLĢ Vācijā. Daudzas 
dzejas bija no dzejnieka jaunā -
kās    grāmatas “Uz balkona / bet 
ja visu  laiku…”  (tās ir divas grā-
ma tas vienā sējumā), kā arī no 
“Vilks vienacis”. 

 Zīmīgs ir Jura Kronberga  
dzejas  pants: “ Katrs domā vairs 
tikai  par  sevi – nav pie kā griez-
ties – vissvienādi citāds – nesanāk 
tā kā  senāk”. 

Dvīņu pilsētu latviešu sabied-
rība pateicās Jurim Kronber-
g - am par  iedvesmu un valodas 
bagā tības atgādināšanu un cel-
šanu gaismā. Mēs esam  pateicīgi 
un gandarīti par visu, ko saņē -
m ām.

Juris Kronbergs lasa dzeju Mineapoles St. Paula latviešu skolas 
audzēkņiem.

Laila, pastāsti, cik gadus un 
kāpēc tu jau bērnībā dzīvoji 
Latvijā?

Laila Gross: Esmu dzimusi 
Austrālijā, bet tad, kad man bija 
vienpadsmit gadu, vecāki izdo m ā-
ja, ka uz gadu pārcelsies dzīvot 
Latvijā, izmēģinās visu. Tētim ra -
dās laba darba iespēja, un tas gads 
pārvērtās par pieciem. Tad mēs at  -
griezāmies Austrālijā, un tur esmu 
nodzīvojusi atkal kādus piecus 
gadus, bet šovasar man bija iespē-
ja strādāt prakses darbā Latvijā.

Ivar, kad tu pirmo reizi atbrau-
ci uz Latviju, vai visu skatīji caur 
rozā brillēm?

Ivars Štubis: Es domāju, ka tā 
nebija, jo ir daudz cilvēku, kas ir 
braukuši brīvdienās uz Latviju no 
Austrālijas vai arī pārcēlušies. No -
teikti no vecvecākiem man bija 
mazliet rožainas brilles, bet, kad es 
runāju ar cilvēkiem, viņi teica, ka 
īstenībā Latvija ir citāda, nekā tu 
domā. Vecvecāki runā par Latvijas 
laiku, par divdesmitajiem, trīsdes-
mi tajiem gadiem un par  Latviešu 
namu, Daugavas Vanagiem, kā 
angļi saka time capsule.

Tu esi redzējis gan uzburto, 
gan reālo, vai tev liekas, ka tās ir 
divas dažādas pasaules,? Vai tu 
spēj kā jaunietis to uztvert nor-
māli, ka tā ir tā realitāte ?

L.G.: Kad es te pārcēlos, man 
bija interesanti, kā jau Ivars teica, 
valoda atšķīrās, te vai rāk runā 
iesaista krievu vārdus. Man bija 
interesanti pierast pie tā visa. Pir-
majā gadā Latvijā bija ļoti grūti 
iejusties, tāpēc, ka es biju Austrāli-
jas latviete, un citiem ne  bija ne -
kādas pieredzes ar atbrau cējiem. 
Ar laiku bija daudz vieglāk.

Vai latviešu jaunieši tavā ve  cu-
mā ir pietiekami iejūtīgi, drau-
dzīgi?

L.G.: Man šķiet, viņi vienkārši 
nezināja, ko darīt, jo tāda situācija, 
ka skolā mācās latviete no Aust-
rālijas nekad nebija bijusi.

Ivar, tu esi mūziķis un šovasar 

“Katram latvietim vajadzētu 
nodzīvot Latvijā vismaz īsu brītiņu”

Vai Latvija ir gana pievilcīga  valsts tiem latviešiem, kuri te nav dzimuši? Latvijas radio intervija ar Austrālijas 
latviešiem – Ivaru Štubi un Lailu Gross - abi ir kādu laiku dzīvojuši Latvijā, bet dzimuši Austrālijā

esi staigājis pa Latvijas "kulta 
vie tām", pa hipsteru bāriem un 
mēģinājis ar savu ģitāru ielīk-
smot latviešu publiku. Vai viņi 
līksmo tā, kā tu to gribētu redz ēt? 

I.Š.: Te ir viena diezgan liela 
atšķirība. Austrālijā visbiežāk, kad 
es spēlēju krogos, bāros, hipsteru 
vietās, cilvēki grib dzirdēt tikai 
hitus, visas pazīstamākās dzies-
mas, bet šeit Latvijā es ievēroju, ka 
ir cilvēki, kas ir vairāk atvērti jau-
najai mūzikai, gribēja vairāk 
dzirdēt oriģinālmūziku un apda-
res, un tas man ļoti patīk. Latviešu 
publika te ir daudz atvērtāka.

Vai Latvija ir pietiekami pie-
vilcīga valsts, lai jūs, auguši 
Austrālijā, ar atšķirīgu kultūras 
izpratni un valodas zināšanām, 
izvēlētos šo zemi par dzīves-
vietu? 

I.Š.: Ja cilvēkam ir laba biznesa 
ideja, tad viņi var braukt uz Lat-
viju un darīt labas lietas, to ir 
vieglāk realizēt Latvijā. Mums ir 

viens pazīstams džeks, kas atbrau-
ca no Austrālijas un atvēra krogu, 
es runāju par Krišjāni Putniņu, 
kam pieder folkklubs "Ala".

Jums tagad ir ne tikai Latvijas 
pilsonība, bet Eiropas Savienī-
bas pilsonība. Vai tas kaut kā 
padara Eiropu jūsu acīs pievil-
cīgāku?

I.Š.: Ja es domātu, kurā Eiropas 
valstī gribētu dzīvot, tad Latvija 
būtu man vairāk pie sirds. Es jūtu, 
ka nav labi izmantot dubultpil-
sonību, tikai lai tiktu uz kādu citu 
valsti. Ja Latvija man iedos dubult-
pilsonību, tad man kaut kā jāpa-
līdz Latvijai, jo es taču būšu Lat-
vijas pilsonis, nevis, teiksim, Vā  ci-
jas. Es jūtu, ka man vajag darīt 
kaut ko Latvijai, man ir tas sirdī 
iedzimts. Austrālijā vēl eksistē lat-
viešu sabiedrība, jo cilvēkiem ir 
sajūta, ka viņiem vēl vajag uzturēt 
kultūru un valodu. Arī to mūziku, 
latviešu tautasdziesmas, aranžē-
jumus, ko spēlē Austrālijā, tur 

nebūtu tik daudz cilvēku, kam tas 
interesētu, bet Latvijā būtu daudz 
vairāk.

Vai tas ir izaicinājums jau jūsu 
vecumā izlemt par saviem tā -
lākiem dzīves plāniem ?

I.Š.: Es gribētu braukt dzīvot un 
strādāt Latvijā, bet man vajadzētu 
labu iespēju. Baigi superīgu darbu 
jau nevajag, bet lai var vismaz ērti 
dzīvot, lai būtu mazliet vairāk ne -
kā tikai matracis uz grīdas. Es 
varētu būt ne tikai mūziķis, es 
Austrālijā specializējos veco ļaužu 
aprūpē, rīkoju koncertus viņiem, 
meditācijas un citus pasākumus, 
kas palīdz, dod viņiem prieku. Es 
strādāju Austrālijā latviešu ciemā. 
Noteikti, ja būtu tāda iespēja dar-
boties un saņemt diezgan nor-
mālu algu Latvijā, tad – jā, es 
brauktu uz Latviju.

L.G.: Es tik tālu vēl neesmu 
domājusi. Es labprāt padzīvotu 
Latvijā, bet man  interesētu izbau-
dīt arī citas Eiropas valstis, varbūt 
citur padzīvot un pastrādāt, ne 
glu ži trīs mēnešos apceļot pasauli. 
Man patīk tas, ka te viss ir tik tuvu. 
Mēs plānojām no Berlīnes uz 
Hor vātiju braukt ar mašīnu, tur 
sanāk 1600 kilometri, kas ir ap -

tuveni tikpat, cik no Adelaidas līdz 
Sidnejai, un tas ir tikai no viena 
štata līdz otram.

Kas ir tas, ko Latvijas valsts va -
rētu ierakstīt savā repatriācijas 
plānā, kas ieinteresētu trešās pa -
audzes diasporas latviešu jau -
n iešus?

L.G.:  Prakses iespējas, jo tieši 
tās daudzus pat šovasar “atvilka” 
no Austrālijas un Amerikas uz 
Lat viju. Tas bija kas jauns, kas ag -
rāk netika piedāvāts – iespēja 
strādāt praksē Latvijā. Amerikas 
latviešu apvienība to rīko, un 
šogad arī Austrālija tika iesaistīta. 
Es sešas nedēļas nostrādāju uz -
ņēmumā  draugiem.lv. Darbojos 
kopā ar galveno dizaineri un mār-
ketinga komandu, palīdzēju ar 
dažādiem maziem uzdevumiem, 
bet es nesaņēmu algu. Tā bija ļoti 
vērtīga pieredze, es redzēju Latviju 
no citas puses, salīdzinot ar to lai-
ku, kad es te dzīvoju un gāju skolā. 
Es ieraudzīju Latviju reālistiskāku 
un pozitīvāku. 

L.G.: Bet ir jau arī ļoti daudz 
ogu. Var atbraukt un aiziet uz tir-
gu, tur ir avenes, zemenes, jāņogas.

Publicēšanai sagatavojusi
Agate Vucina 

Foto: Andrejs Jaudzems
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