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Sveicināti Jauno Laiks lasītāji! 
Novēlu jums visiem svinīgus un 
skaistus valsts svētkus! Šis, pro-
tams, ir īpašs gads, jo tagad uz -
sāksim Latvijas simtgades svēt-
kus. ALJA šīs svinības iesāks ar 
65. ALJA kongresu Filadelfijā. 
Mums ir lielais gods saņemt “LV 
100” karogu, kas kopš 2016. g. 
decembra ceļojis pa pasauli. 
Karogs ASV ieradīsies tieši uz 
kongresu no Islandes! Mēs to 
godināsim “Karoga aktā” pirms 
kongresa noslēguma balles, klāt-
esošos uzrunās Latvijas vēstnieks 
Andris Teikmanis un uzstāsies 
Filadelfijas tautas deju kopa. 
Visas paaudzes ir aicinātas pie-
dalīties! 

ALJA kongress iezīmēs mūsu 
darbības gada beigas un tiks 

ievēlēta jauna valde. Pēc diviem 
gadiem kā ALJA valdes priekš-
sēdētāja un astoņiem gadiem 
valdē es šogad nekandidēšu uz 
šo amatu, lai dotu kādam ci  tam 
iespēju vadīt ALJA un tur pināt 
mūsu darbību. Daudz kas ir 
mainījies mūsu sabiedrībā pē -
dējos gados, ir redzamas iz  mai-
ņas kā sazināmies ar mūsu 
biedriem, manījušies pasākumi 
kurus rīkojam, kādas stipendijas 
mēs piešķiram utt. 

Man ir bijis liels gods strādāt ar 
tik spējīgiem jauniešiem, un es 
ceru, ka viņi godam varēs pār-
ņemt ALJA vadību.

Esmu gatava piedalīties un 
strādāt latviešu sabiedrības labā 
arī nākotnē!

Uz redzēšanos!

Latvija! Tavs vārds ir dārgs un spožs kā zelts!
Jānis Jaunsudrabiņš

ALJA sveic 
Jauno Laiks 

lasītājus
ALEKSANDRA MALINOVSKA

Rietumkrasta latviešu vasaras 
vidusskola “Kursa” sveic tau tiešus 
Latvijas Republikas pro klamēša-
nas 99. gadadienā! Šis gada laiks  
ir īpaši nozīmīgs lat viešu tautai, 
kad svinam ne tikai 18. novembri, 
bet sākam patriotisko nedēļu ar 
Lāčplēša dienu jau 11. novem brī. 
Gaidot ziemas saulgriežus, sil dām 
sevi ar drau gu un ģimenes klāt-
būtni, kā arī ar atmiņām no va -
saras saulai na jām dienām. 

“Kursā” mums tiešām bija gai-
ša vasara, ko varam atcerēties 
tagad, kad ārā kļūst vēsāks. Sau-
līte spīdēja katru dienu, apgais-
mojot mūsu Rietumkrasta lat-
viešu iz  glītības centru, kas atro-
das skai stajā pussalā ne  tālu no 
Sietlas. Varam priecāties, ka šo -
gad ieguvām daudz jaunus drau-
gus no visas Amerikas, kā arī no 
Latvijas. Noteikti tiksimies ar 
draugiem Ziemassvētku tirdzi-
ņos un eglīšu pasākumos.

INDRA EKMANE,
Rietumkrasta latviešu vasaras vidusskolas “Kursa” direktore

 SVEICIENS VALSTSSVĒTKOS 
NO KURSAS!

“Kursā” šovasar mācījāmies 
lat viešu valodu, vēsturi, literatū-
ru un ētiku, kā arī apguvām dzie-
dā ša nu, tautasdejas un folkloru. 
Zie mas laikā varēsim atjaunot 
zi  nāšanas par ķekatām, laimes 
liešanu un senām dziesmām, ar 
ko šovasar uzstājāmies ugunsku-
ra vakarā.

Kaut vairums “Kursas” jaunie-
šu nerunā latviski mājās, vasaras 
laikā, valodas zināšanas krietni 
aug. Mūsu saime ir samērā maza, 
tāpēc katram ir iespēja mācīties, 
izmantojot personīgo palīdzību 
ko sniedz skolotāji un citi jau - 
n ieši. “Kursa” ir vieta, kur ASV 
jaunie latvieši var apgūt latviešu 
tradīcījas un justies, kā daļa – no 
mūsu latviešu tautas. 

Atceroties 2017. vasaru, “Kurs-
as” jaunieši jau gaida nākamo   
un aicina arī citus pieteikties va -
saras viduskolā 2018. gadā. Ap -
taujā, skolēni rakstīja:

“Pirms “Kursas” neko daudz 
nezināju par valodu, bet tagad 
varu ar tēti parunāties latviski.” 

“‘Kursa” ir brīnišķīga. Tev ir ie -
spēja iemācīties tik daudz par 
sevi, no kurienes tu nāc, un tu 
iegūsti superīgus draugus.”

Vasara “Kursa” ir vienreizējā 
dāvana. “Kursa” ir mana otrā 
mā  ja, tā ir mana ģimene. Ja 
varētu to dot kādam citam, 
noteikti darītu.” 

Aicinām ikvienu jaunieti starp 
13 un 18 gadiem apmeklēt vasa-
ras vidusskolu “Kursa” 2018.
gada vasarā no 15. jūlija līdz 5. 
augustam. Sekojiet mūsu mājas-
lapai: www.kursa.org, kā arī 
Facebook lapai: “Kursa Latvian 
Summer High School,” vai sa  zi-
nieties ar mums: kursa@kursa.
org. Aicinot savu draugu bērnus, 
saņemsiet skolas maksas atlaidi! 

Uz redzēšanos Kursā!

Foto: Imants Urtāns
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V I E D O K L I S

DAINIS MJARTĀNS

Šobrīd visi vēji pūš Latvijas  
ekonomikas burās. Tuvāko divu 
gadu ārējās vides, jo īpaši eirozo-
nas perspektīvas iezīmējas ļoti 
labvēlīgos toņos, uzskata SEB 
banka makroekonomikas eks-
perts Dainis Gašpuitis, piebilstot, 
ka šogad ekonomika pieaugs par 
4.1%, nākamgad par 3.7%, bet 
2019. gadā par 3.2%. Ekonomi -
kas ministrijas “labākais scenā-
rijs” vēsta, ka Latvijā nākamajos 
gados ekonomikas (IKP) pieau-
gums varētu būt ap 5% gadā. No 
šiem rādītājiem vislielākie iegu-
vēji ir būvnieki un ražotāji. S a-
līdzinājumā ar pērno gadu būv-
niecības apjomi 2017. gada otrajā 
ceturksnī auguši par 15,9%, savu-
kārt apstrādes rūpniecības izlai -
de palielinājusies par 7,1%. Tajā 
pašā laikā, jau gada pirmajā pusē 
patēriņa cenu līmenis Latvijā 
pieauga par 0.9%, savukārt gada 
inflācija sasniedza 3.4%, kas ir 
pēdējo gadu augstākais punkts. 

Aktivizējusies arī kredītu iz -
sniegšana nekustamā īpašuma 
iegādei. Salīdzinot ar pērnā gada 
pirmajiem sešiem mēnešiem 
Swedbank izsniegusi par 17% vai-
rāk kredītu. Zīmīgi, ka visaktīvāk 
šobrīd mājokli iegādājas tā dēvē-
tie jaunie profesionāļi jeb iedzī-
votāji vecumā no 25 līdz 35 ga -
diem. Protams, jaunie profesio-
nāļi visbiežāk par savu dzīves-
vietu izvēlas Rīgu (59%), kamēr 
reģionos tie ir tikai 18%. Lielākā 
daļa no viņiem savā īpašumā ie -
gādājas dzīvokli (80%), privāt mā-
ju īpatsvars ir – 19%. Kopumā 
vidējā summa, ko iedzīvotāji aiz-
ņemas mājokļa ie  gādei, ir 55 000 
eiro ar atmaksas termiņu uz 16 
gadiem. 

Kopumā iedzīvotāju aptauju da  ti 
liecina, ka mājokļa iegāde šobrīd 
ir aktuāla 41% Latvijas iedzīvo-
tājiem, taču pirmās ie maksas uz -
krāšana cilvēkiem joprojām ir 
šķērslis sava mājokļa iegādei. 

Vai esam uz pareizā ceļa?
Pēc vājas izaugsmes iepriekšējos gados, Latvijas ekonomika uzlabojas

Zīmīgi, ka lielākā daļa Latvijas 
iedzīvotāju (57%) uzskata, ka šo -
brīd mājokli izdevīgāk ir pirkt, 
nevis īrēt. Latvijā un Lietuvā vai-
rāk nekā 50% jauniešu līdz 34 
gadu vecumam dzīvo kopā ar 
vecākiem, Igaunijā tie ir 40%. Tas 
nozīmē, ka pieprasījums pēc mā -
jokļiem kādu laiku augs. Taču,    
kā vienu no traucējošajiem ap -
stākļiem jāmin konkrētu politis-
ko spēki savulaik panāktais, lai 
iedzīvinātu uzturēšanās atļauju 
saņemšanu ārzemniekiem iegā-
dājoties Latvijā nekustamo īpa-
šumu. Ārzemnieku interesi vis-
biežāk piesaistījuši dzīvokļi Rīgā 
un Jūrmalā, mājas Babītes novadā, 
Mārupē un Garkalnes novadā.

Kā norāda Latvijas Universitā tes 

profesors Andris Deniņš, mēs Lat -
viju tādā veidā sadalām starp 
turīgākajiem un vietējiem. Kritiku 
neiztur arī nekustamā īpašuma 
lobija apgalvojums, ka uzturēša -
nās atļauju tirdzniecība ietekmējot 
tikai pašus lielākos un dārgākos īpa-
šumus, līdz ar to neapdraudot vie-
tējo iedzīvotāju izredzes uz sava 
mājokļa iegādi. Mūsdienu tehno-
loģiju attīstība ļauj vadīt uzņēmu-
mu no jebkuras vietas pasaulē, tā -
pēc jāpiekrīt Eiropas Parlamenta 
deputāts Roberta Zīles viedoklim, 
ka pozitīvā ār  valstu nekustamā 
īpa šuma pir cēju ietekme uz paš-
valdību bu  džetiem ir mīts. Piemē -
r am, Jūr malas iemītnieki budžetam 
dod mazākus ienākumus arī savu 
uz  turēšanās paradumu dēļ, jo viņi 

jaunajā mājoklī pavada un pilsētā 
tērē naudu tikai dažas nedēļas gadā.

Kur nākotnē ņemsim 
darba rokas?

“Latvijai ir izvēle starp diviem 
scenārijiem. Labais – strauja eko-
nomiska izaugsme, bet tad jāie-
ved strādnieki; sliktais – turpinām, 
kā līdz šim, bet izmirstam,” seci-
nāts pētnieciskās žurnālistikas 
organizācijas Re:Baltica pētīju -
mā. Ja piepildīsies Ekonomikas 
ministrijas “labākais scenārijs”, 
tad pēc četriem gadiem Latvijā 
būs ap 10 000 lieku humanitāro 
un sociālo zinātņu speciālistu, 
bet trūks ap 16 000 speciālistu ar 
augstāko izglītību matemātikas 
un inženierzinātnēs un 30 000 
darbinieku ar arodizglītību.

Ja IKP aug par 2 – 3% gadā, kā 
bijis pēdējos pāris gadus, varētu 
piepildīties “sliktais scenārijs”, kas 
nozīmētu arī iedzīvotāju skaita 
samazināšanos. 2030. gadā Lat vi jā 
dzīvotu vairs tikai 1,64 miljoni 
iedzīvotāju, no kuriem puse būs 
vecāki par 50 gadiem. Katrs cetur-
tais – pensionārs. Latvija sarūk   
un kļūst parunāties vecu cil vēku 
valsti. Būt op  timistiem un cerot   
uz la  bākā sce nārija piepil dī šanos 
no  zīmē, ka līdz 2022. ga  dam dar-
ba tirgum vajadzēs pa  pildus vairāk 
nekā  35 000 strā dā jošo, secina    
Re:Bal tica. Ekono mi kas ministrija 
uz  skata, ka trūks tošos darbinie -     
kus atradīs, pār kva lificējot esošos 
(12,5 tūkstoš us) un motivējot aiz-
braukušos atgriezties (22,8 tūks-
tošus). Taču vai tas ir reāli, ņemot 
vērā, ka ekonomika prasa pilnīgi 
citus spe ciālistus, nekā Latvijas 
izglītības sistēma šobrīd spēj pie-
dāvāt? Pē  tījums secina, ka vaina 
jāmeklē arī uzņēmējdarbības vi -
des ne spē jā mainīties, uzņēmēju 
sliktās sveš valodu zināšanas un 
nevēlē šanos ieguldīt inovācijās. 
Pastāv arī pre tējs viedoklis, proti 

ne mazāk sva rīga ir vide, kurā uz -
ņēmējiem strā dāt un to savukārt 
nomāc birokrātijas līmenis un 
nodokļu režīms. 

Ekonomikas ministrija cer, ka 
darba algas nākamajos gados būs 
pietuvojušās vidējām algām val-
stīs uz kurām devušies Latvijas 
aizbraucēji, un viņi būs motivēti 
atgriezties mājās. Taču vairākos 
migrācijas pētījumos aizbrauku-
šie norāda, ka bez naudas viņiem 
svarīga arī stabilitāte un drošība 
par nākotni, ko Latvijā viņi nejūt. 

Kur Latvija varētu iegūt vies-
strādniekus? Viesstrādnieku 
skaits piecos gados ir dubultojies 
un pērn izsniegtas 6007 darba 
atļaujas. Pieprasītākās profesijas  
ir tālbraucēji šoferi, seko infor - 
mā cijas tehnoloģiju nozare, ēdi-
nā šanas pakalpojumi un celtnie-
cība. Ja no eksotiskākām valstīm 
kā Indijas uz Latviju brauc pār-
svarā programmētāji, mediķi, arī 
pavāri, citās jomās darbinieku 
pieplūdums nāk no daudz tuvā-
kās Krievijas, Ukrainas un Balt-
krievijas

Tikai neliela politiķu daļa iz  sa-
kās par kontrolētu darbaspēka 
ievešanu, tā piemēram Zaļo un 
zemnieku savienības (ZZS) priekš-
sēdis Armands Krauze uzskata, 
ka viesstrādniekus varētu aici nāt 
no Latvijai mentāli līdzīgām, 
kristīgām valstīm kā Ukraina. 
Nacionālā apvienības pārstāvis 
Jānis Iesalnieks cer, ka Latvijā 
attīstīsies mūsdienu tehnoloģiju 
uzņēmumu un ir kategoriski pret 
“lēto viesstrādnieku” ievešanu. 
Lielākās opozīcijas partijas  “Sa -
skaņa”  pārstāvis Andrejs Potap-
kins Re: Baltika pētījumā norāda, 
ka Latvijā šobrīd ir vairāk nekā  
66 tūkstoši bezdarbnieku, tāpēc 
35 000 atrast nevajadzētu būt 
grūti.

Sociālajos tīklos pēc Re: Baltika 
pētījuma uzsākās diskusija. Vērā 
ņemams ir arī viedoklis, ka nā  ka-
majos gados tehnoloģijas attīs-
tīsies un vajadzība pēc melnā dar-
baspēka lielākoties atkritīs pati  
no sevis. Būs nepieciešams 
kvalificēts darbaspēks, kas strādā 
ar iekārtām, vadīs iekārtas attā-
lināti u.tml. Savukārt nozarēs, kas 
balstās uz informācijas tehno-
loģiju uz vietas būs nepieciešami 
tikai, tie, kas spējīgi organizēt dar-
bus jo tehniskās lietas (piem., pro-
grammēšana) var pasūtīt ārpusē – 
Indija, Ķīna u.c. Būvniecībā un 
ražošanā būs vajadzīgs vismaz uz 
pusi mazāk cilvēku, lai paveiktu 
to pašu ko šodien. Tiek pausts 
viedoklis, ka histērija par nepie-
tiekamo darbaspēku veidojas, iz -
ejot no pašreizējās situācijas, ne - 
vis raugoties nākotnē. Problēma 
ir pašmāju uzņēmēju nevēlēšanās 
celt darba ražīgumu, pārorganizēt 
darbus un loģistiku, ieviest teh-
noloģijas, tā vietā tie izvēlas lēto 
darba roku ievešanu.

Darba spēka ievešana varētu 
būt tēma Saeimas priekšvēlēšanu 
laikā, taču grūti iedomāties to po -
litisko spēku, kas par to izteiktos 
pozitīvi, tādā veidā riskējot atbai-
dīt potenciālos vēlētājus.

Pašiem sagatavot speciālistus darba tirgum ir  RTA  mērķis. Mūsdienu aprīkojums ir neatņemama 
sastāvdaļa mehatronikas, telekomunikācijas un datorvadības studijās.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Inženieru fakultātes jaunā ēka meistarīgi apvieno koku un 
stiklu, tradicionālo un moderno
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A L J A s  L A P A

2017. gada vasarā, 12 jaunieši 
no Amerikas ieradās Latvijā pie-
dalīties ALAs vasaras praktikan-
tu programmā. Šīs programmas 
ietvaros jaunieši iepazina arī 
Latvijas ikdienas dzīvi. Lūk, šī 
gada praktikantu atsauksmes!

INA BRIGITA PRUŽINSKA
Kur tu strādāji?  Nacionālajā 

bibliotēkā.
Kā tu nonāci pie izvēles tur 

strādāt!? Es gribēju uzzināt vai-
rāk par latviešu kultūru un vē - 
s tu ri, un es nevarēju iedomāties 
labā  ku vietu kā Nacionālā biblio-
tēka. Es arī gribēju strādāt bērnu 
literatūras nodaļā, jo es esmu 
pamatizglītības skolotāja.

Kādas bija tavas atbildības 
praksē? Es strādāju dažādās bib-
lio tēkas nodaļās, piemēram uzzi-
ņas un informācijas centrā: tur es 
palīdzēju atrast dažādus žurnā -
lus un rakstus par Maiju Taba - 
ku. Biju arī atbildīga par pro jektu 
“Zudusī Latvija”. Bērnu liter atū  -     
ras nodaļā es pavadīju daudz lai-
ka, palīdzot organizēt ekskursi-
jas. Letonikā es organizēju grā-
ma tas lasītavā un krātuvē, strā -
dā ju audiovizuālajā centrā, kur 
palīdzēju digitalizēt vecās mūzi-
kas skaņuplates. Vēl es strādāju 
kopā ar LaPa muzeju, it sevišķi 
Stāstu segas projektā, sagaidot 
Latvijas simtgadi.

Kur tu dzīvoji? Avotu ielā pie 
Sv. Pāvila Baznīcas.

Vai iemācījies jaunvārdus vai jau-
nus izteicienus? Jā, “nofočēt” ir jauns 
veids kā izteikt projektu “nobildēt”.

Vai sastapi kādas grūtī bas? Pir-
majās nedēļas nogalēs es cīnījos 
ar autobusu maršrutiem. Tad 
kāds iepazīstināja mani ar Trafi 
App, kas ļoti palīdzēja!

Kas bija tava vismīļākā mal-
tīte?  Kaņepju kūka ar skābo 
krējumu!

Kura vieta Latvijā izceļas tavā 
atmiņā!?  Domu laukums, Zāļu 
tirgus laika!

Vai tu plāno atgriezties Lat-
vijā!?  Ideāli būtu palikt Latvijā,  
lai strādātu Rīgas Starptautiskajā 
skolā divus vai trīs gadus par 
pamatskolas skolotāju.

Vai tev tagad ir cits iespaids 
par savu latvietību!? Mēs esam 
maza, bet spēcīga valsts. Dziesma, 
deja, mūzika, valoda mūs apvie-
no. Neatkarīgi no tā, vai mēs 
esam Latvijas latvieši, vai ār  zem -
ju latvieši, mēs kopā pulcē jamies, 
lai svinētu mūsu saknes. Esmu 
latviete.

MARKS ABULS
Kur tu strādāji?  Es strādāju   

uz  ņēmumā Gateway & Partners.
Kā tu nonāci pie šādas iz -

vēles? Mani interesēja tur strādāt 
tāpēc, ka kompānijas nodarbo-
šanās (eksporta konsultācijas) ir 
saistoša ar to, ko es pašlaik studēju.

Kāda bija tava darba speci-
fika?  Man bija viens galvenais 
projekts, kurā es sadar bojos ar 

lietuviešu kompāniju, kas ražo 
metāla jumtus. Mans darbs bija 
atrast uzņēmumus Nor  vēģijā, ar 
kuriem lietuviešu jumta ražotāji 
varētut sadarbo ties. 

Vai sastapi kādas grūtī-
bas? Pirmo reizi dzīvē vajadzēja 
celties agri katru rītu un strādāt 
pil nu laiku no 9 līdz 5, pa  gāja 
kāds laiks, lai pierastu.

Kas bija tava vismīļākā mal-
tīte? Burgers krogā "Aptieka".

Kura vieta Latvijā izceļas tavā 
atmiņā? Vecrīga

Apraksti vismīļāko atmiņu  
no vasaras! Spontānais ceļojums 
uz Liepāju ar Dāvi Kārkliņu un 
divām jaunām draudzenēm, ko 
satikām 2x2 nometnē

Vai tev tagad ir cits iespaids 
par savu latvietību? Pirmo reizi 
dzīvē es pavadīju divus mēnešus 
Latvijā, pilnīgi ierauts latviešu 
vidē un kultūrā. Tāds piedzī-
vojums liktu katram mazliet 
pārdomāt, ko nozīmē būt par 
ārzemju latvieti.

Vai ieteiktu ALAs vasaras 
prakses darbu citiem? Noteikti!

SARMA BAIBA ĀRUMA
Kur tu strādāji? Latvijas Uni-

versitātes Fondā un arī LU Botā-
niskajā dārzā.

Kādas bija tavs darba lau k s ? 
Ma  na vislielākā atbildība bija 
ņemt datus no mapītēm, finan -
šu pārskatiem, un kvīšu grā-
matām un ierakstīt datorā. 

ALJA 65. kongress 

FILADELFIJĀ 
no 22. līdz 26. novembrim 
viesnīcā DoubleTree by Hilton

T R E Š D I E N
15:00 Reģistrācija viesnīcā 

20:00 Saviesīgais vakars viesnīcā, jeb vietejā krogā! 

C E T U R T D I E N
11:00 – 12:00 Reģistrācija viesnīcā
15:00 – 17:00 Reģistrācija viesnīcā

19:00 – 18:00 Reģistrācija Latviešu biedrībā Latvian Society 
20:00 – 1:30 Tītara vakariņas un Balle Filadelfijas Latviešu 

Biedrībā (531 North 7th Street Phildadelphia, PA)

P I E K T D I E N
11:00 – 13:00 Dzersim un Gleznisim. Māra un Anna Bērziņa

13:45 – 14:15 Mana Balss. Imants Breidaks
15:00 – 15:30 Politika. Ēriks Lazdiņš un Ojars Bērziņš

15:30 – 16:00 Latvijas Pilsonība: Ko garīt, kā saņemt? Līva Zemīte
16:00 – 18:00 ALJA biedru pilnsapulces 1. daļa. Ko paveicām 

2017.gadā?
21:00 Saviesīgais Vakars 

22:00 – 24:00 Nīkšanas telpa viesnīcā

S E S T D I E N
10:30 – 15:00 Pilnsapulces 2. daļa. 

Rezolūcijas un ALJA valdes vēlēšanas
20:00 LV100 karoga akts viesnīcā

21:45 – 01:00 Lielā Balle viesnīcā, spēlē rokgrupa “Penzionāri” 
Tuvāka informācija rakstot: 65Kongress@gmail.com

Ko domā ALA 2017. gada 
vasaras praktikanti

Laboju angļu valodas gramatiku 
un darbojos par tulku Botā nis-
kajā dārzā.

Kur tu dzīvoji?  Dzīvoju Ķīp-
salā, Rīgā, pie radiniekiem.

Vai tev bija kāds kultūras 
šoks?  Nesauktu to par kultūras 
šoku, bet bija daudzas mazas lie-
tas, kas bija jāņem vērā vērā, kā 
nolikt naudu pie kasieres, atrast 
gaismas slēdžus, teikt “čau” ne -
vis“sveiks” utt.

Kura vieta Latvijā izceļas tavā 
atmiņā? Rīga un arī Engure, tur 
ir nereāli skaisti.

Apraksti vismīļāko atmiņu  no 
vasaras! Tās bija 2x2 nomet nes bei-
gas, kad visi ārā stāvējām pie karoga 
un kopīgi skatījāmies saulrietu. 

Vai iemācījies jaunvārdus vai 
jaunus izteicienus? “Tas ir svie s t s  !”  
ir labs izteiciens! Arī iemā cījos 
vārdus  šašliks, apavi, pleds, die-
delēt, un tinktūra.

Vai ieteiktu ALAs vasaras 
prak ses darbu citiem? Noteikti, 
bet pie LU fonda ieteiktu strādāt 
tiem, kuriem interesē finanses, 
savādāk tas var būt no  gurdinoši, 
bet tur ir jauki kolēģi.
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Jauno LAIKS 2017. ga da 18. novembris – 24. novembris

L A T V I J Ā  U N  P A S A U L Ē

Pirmo reizi Latvijā, no 26. de -
cembra līdz 1. janvārim, nori-
sināsies ziemas Pasaules lat vie-
šu jaunatnes seminārs 2x2, kas 
palīdzēs saredzēt jaunas iespē-
jas Latvijā un pasaulē, tāpēc 
aicinām visā pasaulē dzīvojošos 
latviešu jauniešus vecumā no 
18 līdz 30 gadiem pieteikties 
semināram, reģistrējoties 
2x2pasaule.lv

Seminārs dalībniekus pulcēs 
skaistā viesu namā, tālu no ikdie-
nas steigas, “Rezidence Kurzeme”. 
Programma būs piesātināta ar 
saistošām, izglītojošām, aktīvām 
un radošām lekcijām, projek-
tiem un citām aktivitātēm, kuras 
vadīs kompetenti lektori un no -
zaru speciālisti. Diskutēsim par 
Latvijas kultūru, notikumiem 
politikā, biznesa attīstības iespē-
jām un daudz citām jauniešiem 
interesējošām tēmām. Tāpat ru -
nā sim par latvisko dzīvesziņu, 
meklēsim atbildes uz jautājumu 
“Kas ir latvietība?”, kā arī - ko 
nozīmē būt latvietim Latvijā un 
ārpus tās.

Papildu informācija:
Kristīne Kode, 2x2 ziemas no -

metnes vadītāja vai Līga Raks-
tiņa, Pasaules latviešu jaunatnes 
semināra 2x2 organizatore

E-pasts: info@2x2pasaule.lv
Mob. Tālr.: +371 26576678

2x2 aicina dalībniekus no ASV, Kanādas un Austrālijas

Kas paredzēts, ko iegūsim?
2x2 pamatu veido ievirzes, kas 

ir izzinošas lekcijas un diskusijas 
ar dažādu nozaru speciālistiem, 
kuras notiek nometnes rīta pos-
mā. Dalībnieks izvēlas vienu ie -
virzi no 4  iespējām: kultūra un 
māksla, zinātne un tehnoloģijas, 
uzņēmējdarbība– no idejas līdz 
rezultātam, kritiskā domāšana 
un argumentācija. 

Digitālās tehnoloģijas revolu-
cionāri maina pasauli – gan piln-

veides, gan arī dekonstrukcijas 
un rekonstrukcijas veidā. Poli-
tiskais process gan diezgan lēni 
un piesardzīgi pieņem šos jaun-
inājumus savā darbībā. Dažreiz 
tas rezultējas tajā, ka nebūt ne tie 
demokrātiskākie spēlētāji spēj 
diktēt dienas kārtību. Diskutē-
sim par to, kur šodien ir demo-
krātija Latvijā un ārpus tās un 
kādas ir demokrātijas attiecības 
ar tehnoloģijām. Centīsimies at -
bildēt uz jautājumiem – vai teh-

noloģijas ir ietekmējušas to, kā 
strādā demokrātija: fundamen-
tāli vai virspusēji? Vai digitālie 
rīki politisko varu taisnīgi de  -
cen tralizē jeb koncentrē šauru 
politisko un ekonomisko grupu 
rokās? 

Kultūras ievirzē notiks saru -
nas un prezentācijas par tenden-
cēm Latvijas kino, mūzikā, lite-
ratūrā, teātrī, arhitektūrā, dizai -
nā un laikmetīgajā mākslā. Kopā 
ar vieslektoriem skatīsimies fil-
mu fragmentus, lasīsim grāmat-
žurnālus, uzzināsim par jaunā-
kajām dokumentālajām filmām.

Kas ir zinātne? Kā kļūt par 
zinātnieku? Kāda ir zinātnieka 
ikdiena un pienākumi? Kā tiek 
vērtēts zinātnieks? Kā gūt panā-
kumus zinātnē? Kādi ir Latvijas 
zinātnieku jaunākie sasniegumi 
un pētījumi? Vai Latvijas zināt-
nieki ir konkurētspējīgi pasau-
lē?  Turklāt ievirzes laikā būs ie -
spējams iegūt jaunu pieredzi pē -
tījuma veikšanā, ievingrināt ro -
ku eksperimentu plānošanā un 
veik  šanā, neapmaldīties datu jū -
rā, sakārtot iegūtos rezultātus un 
noformulēt tos zinātniskā darbā.

Uzņēmējdarbības ievirze no -
teikti palielinās tavas izredzes 
nākotnē veiksmīgi attīstīt savu 
biznesu. Tu iegūsi noderīgus pa -
domus, kā uzsākt un attīstīt savu 
biznesu, dzirdēsi iedvesmojošu 
uzņēmēju pieredzes stāstus un 
iemēģināsi roku biznesa plāna 
rakstīšanā. Ieviržu laikā disku-
tēsim, do māsim, radīsim! Pie sa-
kies un tiekamies jau pavisam 
drīz!

Projekti 2x2 nometnē ir    
praktiskas aktivitātes, kas kat - 
ru   pēc pusdienu ilgst 3 stundas. 
Dalīb nieks izvēlas vienu no 
4 ie spējām: videogrāfija, ziemas 
saulgrie žu   virtuve, aktīvā at -
pūta dabā, lat viskās tradīcijas 
mūsdienu vidē.

Videogrāfijas projektā būs 
iespēja iepazīties ar pamatprin-
cipiem, kuri tiek izmantoti vi - 
deo materiālu veidošanā. Pro-
jekts būs 50% teorētiskā daļa, 
50% praktiskā. Ar praktiskiem 
piemēriem un vizuāliem mate-
riāliem tiks parādītas visplašāk 
izmantotās video filmēšanas me -
todes, pēcapstrāde, montēšana, 
krāsu korekcija, kompozīcija un 
daudz kas cits. Un, pats svarī-
gākais – Tev būs iespēja strādāt 
pie sava video izveides!

Projekts "Ziemas saulgriežu 
virtuve“ būs vērsts uz praktiskām 
nodarbībām, kuru laikā dalīb-
nieki iegūs ieskatu un iemaņas 
latviešu virtuves noslēpumos! 
Projekta laikā galdā celsim gan 
sāļos ēdienus, gan arī saldos – 
kūkas un desertus ar latvisku 
gar šu un sajūtām, uzzināsim gan 
senas un pārbaudītas receptes  
un trikus, gan arī pavisam ko 
jaunu!

Kā noturēt savu latviskumu, 
dzīvojot starp steidzīgiem rītiem, 
neapēstām sviestmaizēm un pil-
sētmūriem? Latviskums noteikti 
neslēpjas tikai tautastērpā un 
ticējumu zināšanā. Tas var iz -
pau sties ikviena darbos, draugu 
pul kā kopīgi izdziedātās dzie s-
mās un tikko ceptās ābolmaizēs. 
Šajā projektā meklēsim katrs 
savu Pilsētas Latvieti, izdziedā-
sim ziemas saulgriežu laiku un 
runāsim par tradīcijām – gan 
tām, kuras atdzimušas un turpi-
na savu dzīvi arī mūsdienās, gan 
tām, kuras varam apgūt vairs 
tikai senākos folkloras materiā-
los vai nostāstos.

Maldīgs ir priekšstats, ka doties 
dabā var tikai siltās un saulainās 
vasaras dienās. Projektā aktīvā 
at  pūta dabā mēs ne tikai mācī-
simies par to, kā sagatavoties ak -
tīvām nodarbēm dabā rudens un 
ziemas laikā, bet arī gūsim prak-
tiskas iemaņas un pieredzi. 
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