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BEĻĢIJAS LATVIEŠU ZIŅAS 

 
LBB Nr.4 (BLNK 212)                                                 2005. gada 24. martā 

 
 

Šajā Beļģijas Latviešu Ziņu izdevumā vēlamies Jūs informēt par darbu, ko 

veic Latviešu biedrība Beļģijā.  
 

Latviešu biedrības Beļģijā (LBB) jaunā valde darbojas tikai no 2005. gada novembra, bet 

mums jau ir izdevies uzsākt vairākus nozīmīgus projektus.  

Domājam, ka ļoti svarīgi ir tas, ka esam nodibinājuši aktīvus kontaktus ar Rietumeiropas 

Latviešu apvienību un Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās 

sekretariātu (ĪUMSILS).  

 

LBB valde ir iesniegusi projektu finansējuma saņemšanai no Latvijas valdības Īpašo 

uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta. Šo finansējumu paredzēts 

izmantot LBB mājas lapas izveidošanai internetā, Briseles latviešu kora un teātra 

atbalstam, kā arī bērnu sestdienas skolas pašdarbības un Līgosvētku organizēšanai. 

 

Mums ir pamats cerēt, ka sadarbībā ar minētajām organizācijām, kā arī Pasaules brīvo 

latviešu apvienību nākotnē varēsim realizēt daudz veiksmīgu pasākumu. 

Viens no tādiem pasākumiem jau ir uzsākts, proti, bērnu un jauniešu zīmējumu un 

domrakstu konkurss "Ceļš uz mājām - tuvs vai tāls". 

   

Konkursa pamatmērķis ir rosināt ārzemēs zemēs dzīvojošos bērnus un jauniešus iepazīt 

Latviju – tās ļaudis, dabu, tradīcijas un vēsturi. Šajā konkursā tiek aicināti līdzdarboties 

pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērni (3-10 gadi), kuri piedalīsies zīmējumu 

konkursā, kā arī vidējā un vecākā skolas vecuma bērni (11 – 17 gadi), kuri rakstīs 

domrakstu. Uzvarētāji katrā vecuma grupā tiks aicināti uz konkursa noslēgumu Latvijā, 

kura laikā tiks apbalvoti visi mītņu zemēs rīkoto konkursu uzvarētāji. Plānotas 

ekskursijas un citas aktivitātes, kuras varētu sekmēt šo bērnu un jauniešu, un viņus 

pavadošo vecāku labāku izpratni par etnisko dzimteni. 

 

Konkursu organizē un finansē ĪUMSILS sadarbībā ar PBLA un mītnes zemju 

organizācijām. Beļģijā to organizē LBB sadarbībā ar Briseles Latviešu skolu un skolotāju 

Līgu Driķi.  

 

Konkurss norit no 2006. gada 1. marta līdz 30. jūnijam (kontaktpersona: Vaiva Puķīte 

(Vaiva.Pukite@consilium.eu.int). 
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Droši vien daudzus iepriecinās ziņa, ka esam uzsākuši savas mājas lapas izveidi. Tās 

adrese būs www.latvieshi.be, un tur varēs uzzināt visu par visu, kas notiek latviešu 

kopienā Beļģijā. Mājas lapa ir iecerēta kā interaktīva informācijas apmaiņas vieta Beļģijā 

dzīvojošiem latviešiem. Tajā katrs interesents varēs saņemt informāciju par sevi 

interesējošām tēmām (pasākumi, koris, teātris, skola, baznīca u.tml), kā arī piedalīties 

viedokļu apmaiņas forumos. Pašreiz norit darbs pie mājas lapas mākslinieciskā 

noformējuma un tehniskā nodrošinājuma. Mēs ceram, ka mājas lapa sāks darboties jau 

šajā pusgadā. 

 

Esam sākuši gatavoties arī Līgosvētku svinībām. Pasākums notiks 23. jūnijā un uz to 

tiks aicināti visi latvieši un citi interesenti. Programmā būs vasarīgs latviešu kora 

priekšnesums, teātra izrāde „Skroderdienas Silmačos”, tautiska un populāra mūzika 

latviešu ansambļa izpildījumā un, protams, alus, siers un ugunskurs. Tiks organizēts 

autobuss no Briseles uz svinību vietu un atpakaļ. 

 

Līdzīgi kā katru gadu, Latviešu biedrība Beļģijā organizēs Valstssvētku svinības. Mūsu 

skatījumā tas ir nozīmīgākais latviešu kopienas pasākums, tāpēc šiem svētkiem biedrība 

gatavosies īpaši rūpīgi. Pasākums šogad notiks tieši 18. novembrī . To tradicionāli ievadīs 

ekumeniskais dievkalpojums, kuram sekos saviesīga vakarēšana, kura ir iecerēta kā plašs 

latviešu ģimeņu pasākums ar apsveikumiem, muzikāliem priekšnesumiem un uzkodām. 

 

LBB valde sirsnīgi sveic jaunos biedrības biedrus: 

 

Zigurdu Kronbergu, Inetu Strautiņu, Māru Cukuru, Lāsmu Albergu, Alfrēdu Bulu, Inesi 

Bulu, Litu Baltgalvi. 

 

Ja vēl neesat LBB biedrs (-e), mēs Jūs aicinām iestāties! Ar savu līdzdalību jūs morāli un 

finansiāli atbalstīsiet ne tikai pašas biedrības darbu, bet arī citas latviešu sabiedriskās 

aktivitātes, jo viens no biedrības pamatmērķiem ir atbalstīt jebkuru iniciatīvu, kura ir 

vērsta uz latviešu kultūras tradīciju uzturēšanu un izkopšanu. 

 

Kā biedrs Jūs iegūsiet arī dažādas priekšrocības. Pirmkārt, Jums būs iespēja līdzdarboties 

sabiedriskajos projektos un ietekmēt biedrības darbu tādā veidā, kāds Jums šķiet aktuāls. 

Otrkārt, Jūs varēsiet pretendēt uz dažādām finanšu atbalsta shēmām, kuras latviešu 

diasporas atbalstam caur latviešu sabiedriskajām organizācijām piešķir Latvijas valdība 

(ĪUMSIL). Treškārt, Jūs kā biedrs saņemsiet atlaides no maksājumiem par dalību 

biedrības organizētajos pasākumos. 

 

Esam pārliecināti, ka, pievienojoties biedrībai, Jūs atradīsiet sev piemērotu veidu, kā 

sekmēt mūsu sabiedriski kulturālo dzīvi. Tuvāku informāciju par iestāšanās 

nosacījumiem Jūs variet iegūt, sūtot e-pastu uz adresi: andris.berklavs@telenet.be. 

 

Gadījumā, ja darbs vai citi apstākļi Jums neļauj iesaistīties LBB darbībā, Jums tomēr ir 

iespēja atbalstīt biedrības darbu, ziedojot līdzekļus vai arī kādā citā veidā sniedzot mums 

savu atbalstu. 
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Informācija par latviešu kopienas aktivitātēm. 

 

• Briseles Latviešu sestdienas skola: latviešu valodas un literatūras stundas 

bērniem sestdienās Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības ES telpās. Skolā pašlaik 

mācās 16 bērnu vecumā no 5 līdz 15 gadiem. 

 

• Briseles Latviešu koris: mēģinājumi diriģentes Gitas Pāvilas vadībā notiek 

ceturtdienās no plkst 18.30 līdz 20.30. Korim trūkst vīru balsu, jo īpaši tenoru! 

 

• Teātris: mēģinājumi notiek svētdienās Latvijas Vēstniecības Beļģijā telpās. Tiek 

iestudēta izrāde "Skroderdienas Silmačos'. Vadītājs Uģis Skuja. 

 

Aktuāla informācija. 

 

• Eiropas Kustība Beļģijā 2005. gada 17. maijā rīko Latvijai veltītu vakaru, kurā 

uzstāsies Briseles Latviešu koris. Koncerts notiks Palais des Beaux-Arts Mazajā 

zālē, sākums plkst.19.30. Biļešu cena EUR 5.00. Ja vēlaties iegādāties biļetes uz 

koncertu, lūdzam Jūs vēlākais līdz 2005. gada 28. aprīlim nosūtīt e-pasta ziņu 

Ilgai Sebok (Ilga.Sebok@cor.eu.int).  

 

• LBB pilnsapulce notiks 2006. gada 9. aprīlī plkst. 16.00 Latvijas Vēstniecības 

telpās avenue Molière 158, 1050 Bruxelles. 
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Tradicionālais piemiņas brīdis Lommelē 

šogad notiks 11. jūnijā. 
 

 

Ik gadus kopš 1958. gada Beļģijas latviešu organizācijas ir rīkojušas karavīru atceres 

svētbrīdi Lommelē, kur piedalās latvieši arī no citām Eiropas un aizjūras zemēm, tostarp 

Austrālijas. Vienlaikus mēs pieminām arī Padomju režīma organizētajās deportācijās bojā 

gājušos latviešus, saistot šo svētbrīdi ar latviešu tautas iznīcināšanas sākumu: 1941. gada 

13./14. jūniju. Mēs aizlūdzam par visiem mūsu karavīriem, kas ir ziedojuši viņiem 

visdārgāko – savu dzīvību –, apliecinot savu mīlestību Latvijai. 

 

• Pulcēšanās plkst. 11.00 pie kriptas. 

• Svētbrīdis plkst. 11.30. To vadīs mons. P. Dupats, diakons K. Bērziņš, diakone I. 

Kļaviņa un diakons J. A. Jerumanis. 

• Pēc svētbrīža pusdienas "Kempenhof" restorānā. 

 

Visi laipni aicināti piedalīties šajā ceremonijā! 

 

Tuvāku informāciju par piemiņas brīža norisi var iegūt pie LBB valdes locekles Vaivas 

Puķītes (tel. 0485/ 40 3663) 

 

Sastādījis Jānis Jerumanis. 

 

 

 

 


