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BEĻĢIJAS LATVIEŠU ZIŅAS 

 
LBB Nr. 5 (BLNK 213)                                             2006. gada 20. oktobrī 

 
Saturs 
 

• Svarīgākie notikumi Beļģijas latviešu dzīvē 

• Informācija no Latviešu biedrības Beļģijā 

• Aktuāla informācija 

• Ekskluzīva intervija ar Latvijas vēstnieku NATO J. Eichmani!!! 

 

Svarīgākie pēdējo mēnešu notikumi Beļģijas latviešu dzīvē 
 

Karavīru atceres svētbrīdis Lommelē 

 

Ap 40 tautiešu no Vācijas, Nīderlandes, Beļģijas un Austrālijas 11. jūnijā piedalījās 

svētbrīža dievkalpojumā Lommeles karavīru kapos. Viņu vidū bija arī Latvijas vēstnieks 

Beļģijā Raimonds Jansons ar kundzi, Latvijas vēstnieks Eiropas Savienības Politiskajā un 

drošības komitejā Imants Lieģis, Latvijas vēstnieks NATO Jānis Eichmanis. Svētbrīdi 

vadīja mons. P. Dupats un diakoni K. Bērziņš, J.A. Jerumanis un I. Kļaviņa.  

LBB locekle Vaiva Puķīte teica īsu uzrunu, atgādinot, ka Lommeles svētbrīdis rīkots 

kopš 1958. gada, lai godinātu tur apglabātos vismaz 86 leģionārus un visus, kas cīnījās 

pret varu, kura sagrāva mūsu valsti 1940. gadā, kā arī gan pirmajā, gan otrajā padomju 

okupācijas laikā uz Sibīriju aizvestos deportācijas upurus. Šogad aprit 65 gadi kopš 

pirmajām masu deportācijām 1941. gada 14. jūnijā.  

Tad kapličā nolika krāšņu sarkanbaltsarkanu vainagu, ko ik gadu ziedo Daugavas Vanagu 

centrālā valde, bet no Vācijas atved Menchengladbachas nodaļas biedri. 

Pēc svētbrīža notika kopējas pusdienas "Kempenhof" restorānā. Latvijas vēstnieks Beļģijā 

Raimonds Jansons, uzrunājot klātesošos, atgādināja Vinstona Čērčila vārdus, ka tautai, 

kas nezina savu pagātni, ir lemts to atkārtot, un norādīja, ka vēstures skaidrošana ir ne 

vien diplomātu, bet arī tautiešu darbs. 

 

 

Jāņu svinības 

 

LBB sadarbībā ar Latvijas pārstāvniecību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (NATO) 

šī gada 24. jūnijā organizēja Jāņu svētkus, kuri jau otro gadu pēc kārtas notika Fèrme 

Château de Corroy-le-Grand. Pasākumu kopumā apmeklēja vairāk nekā 500 dalībnieki 

no Beļģijas un tās apkaimes. Pasākuma sensācija bija Briseles Latviešu teātra iestudētā R. 

Blaumaņa luga „Skroderdienas Silmačos”, kuri tika uzņemta ar lielu sajūsmu. Svētkus 

bagātināja latviešu grupas „Draugi” spēle, kā arī piedāvātais cienasts— alus un aukstās 

uzkodas no Latvijas. 
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Izveidota mājas lapa 

 

LBB valde ir gandarīta, ka kopš jūlija darbojas jaunā interneta vietne www.latvieshi.be, 

kurā tiek atspoguļota visa Beļģijas latviešu kopienai aktuāla informācija. Vietnei ir divi 

līmeņi — nereģistrētiem lietotājiem, kam ir pieeja vispārīgai informācijai, un reģistrētiem 

lietotājiem, kuri var pierakstīties interešu kopās, pievienot paziņojumus, fotogalerijas u.c. 

Mājas lapā var izlasīt arī "Beļģijas Latviešu Ziņas". 

Līdz ar šīs vietnes izveidi Beļģijas un Luksemburgas latvieši ir ieguvuši sen gaidītu un 

nepieciešamu informācijas ieguves un informācijas apmaiņas līdzekli.  

Aicinām visus datorizētos "Beļģijas Latviešu Ziņu" lasītājus regulāri apmeklēt 

www.latvieshi.be, lai uzzinātu par latviešu dzīves jaunumiem un aktualitātēm! 

 

9. Saeimas vēlēšanas 

 

Devītajās Saeimas vēlēšanās, kas notika 7. oktobrī, LR vēstniecībā Beļgijā izveidotajā 

iecirknī nobalsoja 432 cilvēki. Tas ir ievērojami vairāk nekā vēlētāju skaits 7. Saeimas 

vēlēšanās (143) un 8. Saeimas vēlēšanās (113) Belģijā kopā. Par derīgām tika atzītas 

428 vēlēšanu zīmes, un balsis dalījās šādi: Jaunais laiks — 155; Tautas partija — 

86; Apvienība TB/LNNK — 60; Zaļo un zemnieku savieniba — 40; LPP/Latvijas Ceļš 

vēlēšanu apvienība — 33, Saskaņas Centrs — 15; Jaunie demokrāti — 15; Latvijas 

Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija — 7; Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā — 

5; Partija “Visu Latvijai!” — 3; Pensionāru un senioru partija — 3; Nacionālā Spēka 

Savienība -—2; Māras Zeme — 1; Politiskā organizācija “Eiroskeptiķi” — 1; Partija 

“Tēvzemes savienība” -—1; Sociālā Taisnīguma partija — 1. 

 

 

Informācija no Latviešu biedrības Beļģijā  
 

Valde sirsnīgi sveic jaunos biedrus, kas pievienojušies mūsu pulkam kopš 2006. 

gada pavasara: 

Micheline Lasdin, Mirdzu Kļaviņš, Tomu Torimu, Marlēni Jurjāni, Andu Piebalgu, Andri 

Piebalgu, Žanetu Mikosu, Santu Šeremetjevu, Ingrīdu Sniedzi, Inu Strazdiņu.  

 

LBB biedru ievērībai! Saskaņā ar 2006. gada 9. aprīļa pilnsapulces lēmumu, ikgadējās 

biedru naudas summa ir 20 EUR. 

 

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, kas vērsta 

uz latviešu kultūras tradīciju uzturēšanu un izkopšanu. 

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

sekmēt mūsu sabiedriski kulturālo dzīvi. Tuvāku informāciju par biedrību un iestāšanās 

nosacījumiem Jūs variet iegūt, apmeklējot www.latvieshi.be vai piezvanot pa tālruni 

02 546 82 44 (Ilga Sebok, darba laikā). 

 

http://www.latvieshi.be/
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Latviešu biedrībā Beļģijā šobrīd ir 38 biedri, gada laikā tās locekļu skaitam palielinoties 

gandrīz par 100%. 

 

Šā gada laikā LBB izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Eiropas Latviešu apvienību un 

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācjas lietās sekretariātu (ĪUMSILS). Esam arī 

prasījuši un ieguvuši finansiālu atbalstu, kas ir ļāvis izveidot mūsu interneta mājas lapu, 

iegādāties elektroniskās klavieres korim, atbalstīt teātra uzvedumu skolā un 

"Skroderdienu Silmačos" uzvedumu Līgo svētkos, kā arī palīdzējis organizēt pašus Līgo 

svētkus. 

 

LBB ir iesniegusi jaunu projekta pieteikumu ĪUMSILS finansējumam ar mērķi saņemt 

atbalstu latviešu skolas muzikālajām nodarbībām, Valsts svētku svinībām šā gada 

18. novembrī un tenisa turnīra organizēšanai sadarbībā ar Briseles Latviešu tenisa klubu 

nākošā gada maijā. 

 

Aktuāla informācija 
 

Jaunā Rīgas teātra viesizrādes Lježā: no 15. decembra līdz 22. decembrim Lježas 

Theatre de la Place ar starptautiskus panākumus guvušo A. Hermaņa lugu "Garā dzīve" 

(ārzemju viesizrādēs - "Long Life"). Biļešu kases tālrunis: 04/342 00 00. 

 

Briseles Latviešu sestdienas skola: latviešu valodas, literatūras, vēstures, ģeogrāfijas, 

dabas mācības, mūzikas un folkloras nodarbības bērniem trīs grupās Latvijas Pastāvīgās 

pārstāvniecības ES telpās. Skolā šogad nodarbības apmeklē 20 bērnu, ar kuriem strādā 

trīs skolotājas — Līga Driķe, Ilze Kiule un Lienīte Skuja.  

 

Briseles Latviešu koris: mēģinājumi diriģentes Gitas Pāvilas vadībā notiek pirmdienās 

no plkst 18.30 līdz 20.30., rue de la Loi 86, Briselē.  

Turpat un šajā pašā dienā notiek arī muzikālās nodarbības bērniem vecumā no 3 līdz 4 un 

no 5 līdz 10 gadiem. 
 

Teātris: mēģinājumi notiek svētdienās Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības ES telpās. 

Vadītājs Uģis Skuja.  

 

Katoļu dievkalpojums: katru mēnesi tiek organizēts katoļu dievkalpojums latviešiem; 

parasti tas notiek iepriekš noteiktā svētdienā plkst. 15.00 Sv. Antona (Saint Antoine) 

baznīcā rue Artois, Briselē. Sīkāku informāciju var lūgt mons. Pēterim Dupatam 

(tālr: 02/ 372 94 11) vai Mārim Bērziņam (maris.berzins@mfa.gov.lv).  

 

Evanģēliski luteriskās draudzes dievkalpojumi: nākamie dievkalpojumi notiks 

2006. gada 12. novembrī un 10. decembrī plkst. 15.00 Eglise Protestante Unie de 

Belgique, 

Avenue des Cailles 131, Watermael-Boitsfort, Bruxelles. 

mailto:maris.berzins@mfa.gov.lv
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Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 88. gadadienai veltītas 

Valstssvētku svinības 
2006. gada 18. novembrī 

 

Eglise Ste Catherine, place Ste Catherine, 1000 Bruxelles 

La Tentation ( Centro Galego) — 28 rue de Laeken, 1000 Bruxelles 
 

Latviešu biedrība Beļģijā ar LR vēstniecības Beļģijā un Luksemburgā un Latvijas 

Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā atbalstu rīko kopīgu Valsts svētku 

svinēšanu visiem Beļģijā un Luksemburgā dzīvojošajiem latviešiem un viņu ģimenēm! 

 

17.00 Ekumēniskais dievkalpojums Svētās Katrīnas baznīcā. Prāvests Pēteris Dupats un 

diakons Klāvs Bērziņš. Noslēgumā dziedās Briseles Latviešu koris un muzicēs 

čelliste Anda Mende Eglise Ste Catherine, place Ste Catherine, 1000 Bruxelles 

 

19.00 Valstssvētku svinības La Tentation (Centro Galego) —28 rue de Laeken, 1000 

Bruxelles 
19.00 Svinību atklāšana 

V.E. Raimonds Jansons, LR ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Beļģijas Karalistē un  

Luksemburgas Hercogistē 

Dr. Egils Gulbis, LBB valdes priekšsēdētājs  

Valsts prezidentes svētku apsveikums  

20.00 Svētku vakariņas               

21.30 Iedejošanās ar folkloras kopu "Vērtumnieki"  

22.00 Svētku balle līdz rītausmai (DJ A.Volfs no radio "SWH")  

 

Praktiskā informācija  

Svinīgo vakariņu laikā folkloras kopa Vērtumnieki organizēs atrakcijas un rotaļas bērniem.  

 

Dalības maksa 

Dalība visos pasākumos, kas norisinās La Tentation 

Piesakoties iepriekš:  

- 30 EUR, 

- LBB biedriem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam — 20 EUR, 

- bērniem līdz 12 gadiem — bez maksas. 

  

Uz vietas (ierobežots vietu skaits): 

- 40,00 EUR, 

- LBB biedriem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam — 25 EUR, 

- bērniem līdz 12 gadiem — bez maksas. 

 

Svinību laikā par atsevišķu samaksu būs pieejams bārs (aperitīvs, vīns un citi dzērieni vakariņās iekļauti 

ieejas maksā). 

 

Lai pieteiktos, lūdzam līdz 2006. gada 10. novembrim iemaksāt LBB kontā (ING Bank: 340-1825310-02, 

IBAN: BE32 3401 8253 1002) iepriekš minētās summas ar piezīmi: 18/11 + uzvārds + personu skaits x 

maksa (piemēram, 3x30, 2x20) + bērnu skaits (jaunāki par 12 gadiem, kam nepieciešama atsevišķa vieta 

pie galda). 

Ja esat nokavējuši 10. novembra termiņu, lūdzam pēc iespējas paziņot par vēlēšanos piedalīties svinībās, 

nosūtot e-pasta ziņu uz lbb@latvieshi.be vai piezvanot pa tālruni 02 546 82 44 (Ilga Sebok, darba laikā). 

 

Gaidīsim visus latviešus un viņu ģimenes locekļus 18. novembrī! 

mailto:lbb@latbvieshi.be


 

Latviešu biedrība Beļģijā/ Association Lettonne en Belgique (a.s.l.b.) 

Av. Molière 158, B1050, Bruxelles, kontaktiem tel. +32 2 7355052 (Ilga Sebok, vakaros) 

ING Bank konts: 340-1825310-02 (IBAN BE32 3401 8253 1002) ,Ch. de Waterloo 687, B1180, Uccle 

5 

 

  

Eksluzīva intervija 

 
Sakarā ar gaidāmo NATO samitu, kas, kā visiem zināms, notiks Rīgā, esam lūguši 

Latvijas vēstnieku NATO Jāni Eichmani sniegt interviju speciāli “Beļģijas Latviešu 

Ziņām”. 

 

Ir pagājis gandrīz gads, kopš Jūs ieradāties Briselē, kā esat iejuties Beļģijā un 

pieradis pie jaunajiem darba pienākumiem? 

 

Mēs ar dzīvesbiedri Brigitu atbraucām no Grieķijas 6.janvārī, kur tikai dienu iepriekš 

atvadījos no Grieķijas prezidenta, līdz ar to tā bija ļoti ātra rezidences valsts nomaiņa. 

Grieķijā mēs bijām pieraduši pie saules un silta laika, savukārt šeit mūs sagaidīja lietus un 

pelēkums, un pagāja kādi seši mēneši, līdz mēs pie tā pieradām. Bet savādāk – Brisele ir 

interesanta pilsēta, vēl interesantākas ir tās pārējās pilsētiņas, kas ir ap Briseli – Lēvene, 

Ģente, Brige un citas, ko es un tāpat, cik es manu, arī pārējie pārstāvniecības darbinieki, 

mēģina ik pa laikam apmeklēt.  

Gandrīz jau gads ir apritējis, kopš mēs atbraucām un varētu teikt, ka mēs esam iejutušies, 

lai gan ik pa laikam mēs atceramies Grieķiju. 

Attiecībā uz pienākumiem, ir jāsaka, ka ir liela atšķirība starp divpusējām un 

daudzpusējām attiecībām. Divpusējās vēstniecības gadījumā vēstnieks runā ar tās valsts 

Ārlietu ministriju un ātri var izveidot labas attiecības, jo ātri var nonākt pie tādas pašas 

valodas – kā viens otru uzrunā, un jautājumi būtībā ir visu laiku tie paši. NATO ir 

daudzpusēja organizācija un līdz ar to ir jārunā nevis ar vienu valsti, bet ar vēl 25 valstīm, 

un tad vēl nāk klāt dažādas citas valstis, piemēram, partnervalstis, to starpā arī Krievija, 

Ukraina, Gruzija, Centrālāzijas valstis, Somija, Zviedrija, Īrija, Austrija, kas arī piedalās 

dažādās NATO operācijās. Līdz ar to ir jāiemācās, kāda te tā valoda ir. Varbūt tiešāk var 

runāt divpusējās attiecībās, un te varbūt tā valoda ir smalkāka. Visi uzmanīgi mēģina 

pateikt savu viedokli, lai nevienu neapvainotu, nevis tikai tādā psiholoģiskā līmenī, bet 

arī tā, lai veidotu to vienotību, lai nebūtu domstarpības, jo ir jāsaprot, ka NATO pieņem 

lēmumus uz vienprātības principa un ir jāsaprot, ka katram vēstniekam, kas šeit ierodas, 

vispirms ir jāiemācās izprast šīs sarunas psiholoģiski, intelektuāli, saturiski, un tikai tad 

viņš ieiet tajā apritē.  

Šeit tiek kārtoti pasaules jautājumi un tas priekš Latvijas ir nenoliedzami liels 

izaicinājums un atbildība, ka mēs piedalāmies pasaules jautājumu kārtošanā. Līdz ar to 

katram vēstniekam šeit ir jāveido to labāko Latvijas tēlu, lai pārējās valstis saprot, ka 

Latvija ir atbildīga dalībvalsts, kas ir gatava piedāvāt savas idejas un spējas organizācijas 

attīstībai un virzīšanai. Delegācijā strādā vēl 50 cilvēki, uz ko vēstniekam ir jāpaļaujas un 

man jāsaka, ka šeit pārstāvniecībā strādā ļoti profesionāli cilvēki, bez kuru palīdzības 

vēstniekam būtu grūti kaut ko izdarīt. 

 

Strauji tuvojas novembra beigas, kad Rīgā notiks NATO samits. Ko Latvijai kā 

mazai valstij nozīmē uzņemt NATO samitu? 

 

Tā ir pirmā reize, kad mums ir parādīts tāds gods, un tas ir svarīgi no dažādiem 

aspektiem. Tas ir apliecinājums, ka mēs patiešām esam pilnvērtīga dalībvalsts. Tas ir 

apliecinājums tam, ka NATO nav ņēmusi vērā Krievijas aizspriedumus un nosacījumus. 
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Tas protams ir zināms gandarījums. Nenoliedzami, tas ir arī liels mūsu Prezidentes 

ieguldījums, tā ir viņas atpazīstamība pasaulē, un nevar noliegt, ka viņa daudz strādāja, 

lai sasniegtu šo lēmumu. No NATO viedokļa tas ir kārtējais samits – tikšanās valsts galvu 

un vadītāju līmenī, lai apspriestu tālāku NATO virzību. Un tas ir ļoti svarīgs moments – 

kas tur šogad tiks apspriests. Daudz jau ir runāts par transformāciju un to saistītiem 

jautājumiem, kas īsumā nozīmē, ka NATO ir jābūt spēcīgai rīkoties pret mūsdienu 

draudiem, no kuriem lielākais pašreiz ir terorisms.  

Operācija Afganistānā apliecina to, ka NATO pašreiz skatās globālā līmenī. Mēs nevaram 

skatīties tikai uz drošību Eiropā, jāskatās ir tālāk. Ir jāpalīdz tām valstīm, kas nevar tikt 

galā ar terorisma draudiem. Tas ir viens no galvenajiem tematiem, ko varētu apspriest 

Rīgā.  

Rīgā varētu tālāk virzīt arī attiecības ar dažādiem partneriem. Kā jau tika minēts, te nav 

runa tikai par Eiropas partneriem, bet arī tādām valstīm kā Austrālija, Japāna, 

Jaunzēlande, kā arī Tuvie Austrumi un Ziemeļāfrika. Sagaidāms, ka Rīgā būs arī kaut 

kāds signāls par to, ka NATO uzņemas paplašināt savu partneru loku. Skatoties no 

Latvijas viedokļa, NATO samits būs tas, kas apliecinās, ka mēs esam atgriezušies 

starptautiskajā sabiedrībā. Tas dos mums atpazīstamību un tēlu, ka mēs spējam uzņemt 

tāda līmeņa pasākumus. 

 

Vai saistībā ar samitu Rīgā arī Briselē tiek rīkoti kādi pasākumi? 

 

Šis Latvijai ir ļoti nozīmīgs gads, līdz ar to Latvijas delegācija ir centusies spodrināt 

Latvijas tēlu arī šeit NATO Galvenajā mītnē. Izveidojām šeit foto izstādi, lai parādītu 

Rīgas arhitektūras skaistumu, - daudzi nemaz nenojauš, ka mums ir arhitektūra, par ko 

varam lepoties. Foto izstādi svinīgi atklāja NATO Ģenerālsekretārs kopā ar Aizsardzības 

ministru Ati Slakteri, kas maijā viesojās Briselē, lai prezentētu Rīgas samita logo. Tajā 

tika izstādītas manas un Latvijas delegācijas pārstāvju uzņemtas fotogrāfijas, kas parāda 

Rīgas skaistumu.  

Lai citu NATO valstu vēstniekiem, braucot uz Rīgu, būtu labāks priekšstats par Latviju 

un Latvijas vēsturi, visiem vēstniekiem dāvināju Latvijas vēstures grāmatas. 

Atzīmējot to, ka līdz NATO samitam palicis tikai viens mēnesis, 26. oktobrī rīkojam 

pasākumu šeit, NATO galvenajā mītnē, kur mēs aicināsim visus NATO strādājošos 

nogaršot Latvijas gardumus un alu, lai parādītu cik mums labas un garšīgas lietas tiek 

gatavotas Latvijā. Mums spēlēs džeza kvartets NEXT no Latvijas, un cilvēki varēs 

iepazīties ar plašu tūrisma informāciju par Latviju. 

Mēs ceram, ka visi šie pasākumi kopā, un pats galvenais – profesionāli noorganizēts 

samits – spodrinās Latvijas tēlu un cilvēki vēl ilgi runās par veiksmīgo Rīgas samitu.  

 
Intervēja Guna Krēsliņa 
 

 

 

 

 

 

 

 


