
Akcija 
atpakaļ 
uz skolu

Vēstnieces 
sveiciens valsts 
svētkos un atskats 
uz paveikto

lpp2.

Viedoklis
Mazo 
Briseles 
latviešu 
dejotāju 
piedzīvojumi

Latviešu 
biedrībai 
Beļģijā jauna 
mājas lapa! 

interesantisvarīgi informācija

www.latviesi.be Latviešu biedrības Beļģijā laikraksts NOVEMBRIS.2015   NR. 26

ZiņasBEĻĢIJAS LATVIEŠU

lpp lpplpp 9. 6.7.

Briseles latviešu teātrim 
 10 gadu jubileja!

⌂ Briseles latviešu teātra aktrise Dace Rubene sadarbībā ar vokālo grupu “Ugunis” 
tapušajā noskaņu izrādē “100” š.g. 7.novembrī..

Šis avīzes izdevums ir tapis 
ar Sabiedrības integrācijas 

fonda atbalstu

Briseles latviešu 
bērni sveic 
Latviju.

Foto: A.SAukA
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Jau ceturto gadu man ir tas gods 
sveikt Beļģijas latviešus mūsu valsts 
svētkos. Visi kopā esam mācījušies 
kopīgi plānot un īstenot savas 
idejas, arī tās, kas sākumā šķitušas 
nereālas un pat trakas. Četros gados 
esam mācījušies un auguši ciešā 
mijiedarbībā, kas vainagojās Latvijas 
prezidentūrā Eiropas Savienības 
Padomē. Latviešu kopiena Beļģijā 
kļuva par lielu Beļģijas un Briseles 
publikai domātu vēstniecības 
projektu līdz-organizētāju. Tieši 
Briselē Latvijas Prezidentūra 
Eiropas Savienības Padomē tika 
izdzīvota vislielākajā intensitātē 
un spriedzē. Un pēc gadiem desmit 
droši vien daudzi no mums ar jauku 
apgarotību varēs teikt – tas bija īpašs 
laiks, kas ļāva izjust dzīves pulsu, būt 
notikumu epicentrā. Paldies visiem 
un ikvienam par atbalstu, iniciatīvu, 
pacietību un izturību! 

Pieredzētais un pārdzīvotais lai 
liek pamatus turpmākajai attīstībai. 
Nāk jauns laiks, jauni cilvēki un jauni 
uzdevumi. Ļoti ceru, ka Latviešu 
biedrības Beļģijā jaunā valde ne 
tikai turpinās iepriekšējās iesākto, 
bet meklēs jaunus izpausmes 
veidus, izmantojot esošās iestrādes 
un jaunās iespējas. Gribu teikt 
personīgu paldies biedrības 
iepriekšējās valdes priekšsēdētājai 
Ilzei Spīgulei-Buijtenweg par 
atsaucību, pašaizliedzību un 
sirsnību! Šobrīd biedrības valdi 
vada mana bijusī Ārlietu ministrijas 
kolēģe Laura Gailīte, kas ar degsmi 
un aizrautību organizē pasākumus, 
kas veicina Latvijas produktu 

publicitāti Beļģijā. Paldies, Laura, un 
– lai tiešām veicas!   

Dzejniece Māra Zālīte savulaik 
Beļģijas latviešu kopienu salīdzināja 
ar kādreizējo Pēterpils latviešu 
inteliģenci. Gan latviešu mākslinieki, 
gan valsts amatpersonas un 
pašvaldību pārstāvji, kas apmeklē 
Briseli man bieži pauduši savu 
pārsteigumu par Beļģijas latviešu 
aktīvo interesi par latviešu kultūru, 
atvērtību, atsaucību un labvēlību. 
Viņi šeit redz potenciālu – latviešu 
emigrācijas intelektuālo centru. 
Es ticu, ka Beļģijas latvieši ar savu 
aktivitāti un pašorganizēšanās 
prasmi arī turpmāk būs nopietns 
Latvijas valsts un pašvaldību 
institūciju sabiedrotais šeit, Briselē 
un visā Beļģijā. 

Valsts simtgade pēc trim gadiem, 
kurai sākam gatavoties jau šodien, 
ir izcils vienojošs mērķis. Un ne tikai 
latviešu vidū, bet arī, sadarbojoties 
ar valstīm, kas piedzīvojušas Latvijai 
līdzīgu vēsturi. Šī ir fantastiska 
iespēja parādīt, kāpēc mums šī 
valsts ir tik svarīga, saprast, kādi 
bija mūsu priekšteči, kuri Latviju 
dibināja. Mums ir jāgodina valoda, 
kultūras mantojums, gan bijušie 
izcilie, gan arī esošie izcilie cilvēki. 

Aicinu īpašu vērību pievērst 
bērniem un jauniešiem – tiem, 
kam būs iespēja veidot Latvijas 
nākotni, kas nākotnē svinēs Latvijas 
svētkus un rūpēsies par Latvijas 
iedzīvotājiem. Latvietība sākas 
ģimenē. Vēlos īpaši pateikties 
visām ģimenēm, kuras veido un 

uztur latvietību savos bērnos 
visdažādākajos veidos – gan 
piedaloties latviešu skolā, gan 
latviešu pasākumos. Mums, 
pieaugušajiem, atrasties svešumā 
ir apzināta izvēle. Mūsu bērniem 
izvēles iespēja bieži ir izpalikusi, 
tāpēc rūpēšanās par viņu identitāti 
ir īpaši svarīga. Vislielāko paldies 
vēlos teikt visām latviešu skolotājām 
– Inetai Carai, Dacei Vukšānei, 
Brigitai Spaliņai, Sanitai Oziliņai.  
Mūsu uzdevums – ielikt bērnos 
un jauniešos stabilo dzīvesziņas 
pamatu, rādot savu personīgo 
piemēru. 

Beļģijas latviešu amatierkolektīvu 
aktivitāte un profesionālais līmenis 
nu jau novērtēts ne tikai visu 
Eiropas latviešu, bet arī Beļģijas 
pasākumu organizētāju vidū. 
Īpašs paldies Andrai Baltmanei, 
Gitai Pāvilai, Dagnijai Martinsonei 
un Vitai Timermanei-Moorai par 
svētīgo darbu.

Valsts svētki, mūsu Latvijas 
dzimšanas diena ir īpašs brīdis 
ikvienam no mums. Latvijas 
valsts pirms 97 gadiem tika 
dibināta, ar mīlestību radīta mūsu 
valodas, tradīciju, un arī ideālu 
vārdā. Latvieši šeit, Beļģijā, ir daļa 
no Latvijas tautas. Mūs vieno 
slepus noraustās asaras kopīgajos 
pasākumos, pēkšņi atvēries 
kareivīgums, aizstāvot kopīgo lietu. 
Mūs vieno atvieglojums, kad varam 
pavisam brīvi izteikties un tikt 
saprasti savā visskaistākajā latviešu 
valodā. Mūs vieno cerība, kad kopā 
lūdzam Dievs, svētī Latviju.

Šūpojiet, šūpuļi, 
Latviju mīļo, 
tālāk uz priekšu, 
tālāk uz augšu!

Lelde Līce-Līcīte 
Latvijas vēstniece Beļģijā

AnDREJS EgLīTIS, “DIEVS, TAVA zEME DEg”
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A.Sauka 
Foto no P.Ancāna 
personīgā arhīva

Bijušais ierēdnis ar spožu karjeru 
Ārlietu un Veselības ministrijās, 
vēlāk nevalstiskās organizācijas 
Smoke Free Partnership veselības 
interešu lobētājs Briselē un tagad – 
uzņēmējs informācijas tehnoloģiju 
jomā, kurš 2014. gadā iestājās 
Zemessardzē, turpinot ar ģimeni 
dzīvot Briselē. Iepazīstieties – 
Pēteris Ancāns.

Kas Tevi pamudināja 
iestāties zemessardzē?

Pirmkārt, Krievijas iebrukums 
Ukrainā 2014. gadā. Apjautu, ka, 
ja viņi pārkāpj neatkarīgas valsts 
robežas tur, to var izdarīt arī pie 
mums. Lai arī dzīvoju Beļģijā, jutu, 
ka vajadzības gadījumā braukšu 
aizstāvēt mūsu valsti. Lai pretotos 
pēc iespējas efektīvāk, nolēmu apgūt 
vajadzīgās iemaņas un zināšanas, un 
Zemessardze tam ir īstā vieta.

Otrkārt, ar iestāšanos 
Zemessardzē vēlējos dot signālu. 
Īpaši mūsu valsts nedraugiem. 
Skatieties, pat cilvēki no ārzemēm 
brauc un stājas Zemessardzē. 
Mums mūsu Latvija ir dārga, un kā 
sabiedrība esam stipra, lai kur arī 
dzīvotu tās locekļi. Mēs cīnīsimies 
pretī. Varbūt un tikai varbūt jūs arī 
mūs pieveiksit, bet tas jums maksās 
ļoti, ļoti dārgi.

Vai bija viegli pieņemt 
lēmumu?

(Smejas.) Gala lēmums, Agni, bija 
ellīgi grūts. Ilgi domāju. Tas ir dziļi 
personīgs lēmums.

Protams, sākumā prātoju: 
“Drošāk taču ir palikt šeit, Beļģijā. Ja 
kas sāksies, ar mūsdienu ieročiem 
tā būs gaļasmašīna... Un par ko?” 
Smagas izjūtas.

Tad ievibrējās kodols, tāda kā 
asins balss. Izjutu dziļu spēku – kā 
tad, kad vectēvs ar klusu smaidu 
iedrošinoši uzliek plaukstu uz 
pleca. Atminējos romiešu dzejnieka 
Ovīdija rakstīto: “Laimīgs ir tas, kurš 
uzdrīkstas aizstāvēt to, ko mīl.” Es 
mīlu mūsu valstiskuma ideju un 
vērtības, ko tā ietver.

Mans tēvs Dr. Andrejs Ancāns 
līdzdarbojās Barikāžu laikā. Kā 
dakteris viņš bija Doma baznīcā, 
gatavs uz visu. Toreiz biju puika, 

bet atceros, kā ziemas aukstumā 
ar mammu apciemojām. Vai viņam 
nebija bail? Nekad par to neesam 
runājuši, taču domāju, ka bija gan. 
Toreiz viss šķita daudz nopietnāk 
nekā šodien. Tomēr viņš tur bija. 
Viņš darīja to, ko tēvi dara. Tagad 
tēvs esmu es.

Cik sarežģīts ir 
iestāšanās process, un 
vai zemessardzē uzņem 
jebkuru?

Ja ar veselību viss ir kārtībā, tad 
iestāšanās process ir salīdzinoši 
vienkāršs. Ierasti sākumā izvēlas 
bataljonu, un ierasti izvēlas 
to, kurš atrodas tuvāk mājām. 
Aizbrauc, aprunājies, apdomā. Ja 
nolem iestāties, tad dodies veikt 
medicīnisko pārbaudi. Agni, tik 
daudz dakteru vienā dienā nekad 
nebiju saticis, un to tev saka cilvēks, 
kuram abi vecāki ir ārsti! Tur tad 
tevi izpēta no A līdz Ž, sākot no asins 
analīzēm līdz rentgenam. Pie lora 
(kakla, ausu un deguna ārsta), šķiet, 
agrāk vispār nekad nebiju bijis. 
(Smejas.)

Vai, esot ar vienu kāju 
Briselē, nebija grūti iziet 
pilnu mācību ciklu?

Kas dzīvē ir viegli? Jā un nē, taču 
noteikti bija sasodīti interesanti. 
Pamatmācības noritēja 9 mēnešus. 
Tagad jaunajiem ir citādi un sākuma 
mācības norit intensīvāk. Trāpīju 
vēl, šķiet, pēdējā vilnī, kas gāja pēc 
vecās mācību sistēmas.

Manā bataljonā ir foršs kapteinis – 
kapteinis Biete. Uzzinot, ka dzīvoju 
Briselē, grozot galvu noteica, ka es 
neizbraukāšot. Bet es izbraukāju 
– es biju uz visām plānotajām 
mācībām. Daļēji par spīti kapteiņa 
teiktajam. (Smejas.)

Es tāpat bieži esmu Latvijā darba 
dēļ. Lai arī dzīvoju Beļģijā, mans 
uzņēmums www.BaltiDati.lv ir 
Latvijā, un līdz ar to bija salīdzinoši 
viegli apvienot. Mācības notiek 
vienu reizi mēnesī nedēļas nogalē. 
Ja arī strādātu Beļģijā, manuprāt, to 
izdotos paveikt. Mēģinātu.

Kas mācību procesā 
patika vislabāk?

Mācības turpinās. Jā, pamata 
mācības ir beigušās, un esmu 
pilntiesīgs kājnieks. Taču īstās 

mācības sākas tikai tagad. Patīk 
mans vads un nodaļa, kurā esmu 
nokļuvis. Riktīgi forši ļaudis. Prieks 
arī par instruktoriem – gudri kā 
velni, ar reālu kauju pieredzi. Tādu 
instruktoru teikto un rādīto klausās 
un pieraksta ar aizturētu elpu. Tie 
ir mūsu sūrie veči, kuri bijuši zem 
lodēm. Un viņi māca mūs!

Patīk daudzas lietas. Viena no tām 
ir atmosfēra un ļaudis, kurus sastop. 
Patīkami iepazīt līdzīgi domājošus 
un motivētus biedrus. Saproti, ka tur 
plkst. 6.00 no rīta sestdienā tu satiec 
gan dāmas, gan kungus dažādos 
vecumos ar dažādām dzīves gaitām. 
Visi ierasti ir maz gulējuši, bet ar 
to ēverģēlīgo uguni acīs un ļoti 
motivēti.

Guļot sūnās un gaidot mācību 
uzbrukumu, tev ir pilnīgi vienalga, 
ko tavi biedri darījuši vakar – 
piektdienā. Pa labi no tevis guļ 
augsta ranga finansists, kurš slēdz 
līgumus par miljoniem eiro, un pa 
kreisi – restorāna īpašnieks. Taču 
tajā brīdī viss, par ko jūs domājat, 
ir pamanīt ienaidnieka kustību un 
taktiski precīzi kopā veikt ieplānoto 
darbību.

Te nonākam līdz foršākajai lietai – 
LKI jeb lauka kaujas iemaņas. Vecīt, 
tas ir super! Iedomājies, jūsu nodaļa 
(nodaļā ir 8 cilvēki) dodas patruļā. 
Jūs ejat pa meža ceļu kolonnā pa 
vienam, un ir plkst. 1.49 naktī. Pirms 
tam esat gulējuši 2 stundas. Jūs 
dzirdat savus soļus, bet neko vairāk, 
jo ievērojat trokšņa disciplīnu. 

Mēness gaisma daļēji izgaismo ceļu, 
un jūs cenšaties turēties labajā – 
ēnas pusē. Pēkšņi atskan negaidīti 
šāvieni, un biedrs, kurš pamanījis, 
kliedz: “Ienaidnieks no labās!” Tu esi 
jau izkliedzis dzirdēto “ienaidnieks 
no labās” un nometies zemē, pirms 
vispār esi sapratis, kas notiek, 
un jau ieņem iepriekš neapzināti 
noskatītu slēpni aiz koka – nost no 
ceļa labajā pusē. Tev pakausī spiežas 
uz mugursomas augšā piesietais 
guļammaiss, un nevari galvu atliekt 
līdz galam. Pametis galvu pa labi un 
kreisi, tumsā redzi savējo biedru 
tēlus aiz citiem kokiem.

Jūsu patruļai ir uzbrukts, un esat 
sastapušies ar ienaidnieku. Cik 
daudz viņu ir, kur viņi ir, vai visi 
jūsējie ir veseli? Atskan šāvieni, un tu 
domā, cik labi, ka ir šis koks, aiz kura 
slēp savu galvu. “Ienaidnieks uz 10!” 
sauc tas pats biedrs, un tu centies 
skatīties tajā virzienā. Atskan jauni 
šāvieni, un instinktīvi pieploc zemei. 
Centies atkal skatīties, bet redzi 
tikai tumsu un pāris metrus tālāk 
esošos krūmus. Eh, kā noderētu 
nakts redzamības iekārta. Atkal 
šāvieni, tu vairāk nepieploc, bet 
meklē uzliesmojuma vietu, ko naktī 
ir viegli saskatīt. Tavi biedri ir sākuši 
šaut, acīmredzot, pamanījuši, kur 
ir pretinieks. Cauri uguns troksnim 
sadzirdi, ko kliedz komandieris: 
“Lauzt kontaktu!”, un tu šo komandu 
kopā ar pārējiem kliedz tālāk, līdz 
visi ir dzirdējuši un paši nodevuši 
tālāk. Kamēr caur tēmēkli tumsā 
meklē nākamo pretinieku šāviena 

Briseles zemessargs
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zibsni, tavas ausis sasniedz nākamā 
komanda:

“Čārlijs sedz, Delta atkāpjas!” un 
tu kā Delta grupas biedrs joņo pāri 
ceļam, kamēr biedri tevi piesedz ar 
uguni.

Ieņēmis jaunu slēpni, notēmē 
uz aptuveno pretinieka vietu un 
atklāj uguni, pēc tam izkliedzot: 
“Sedzu!”, un kaut kur komandiera 
dārdošā balss nosauc: “Čārlijs 
aiziet!” Un tagad tu piesedz biedrus, 
kamēr viņi atkāpjas pāri ceļam. Tā 
tas turpinās, kamēr esat relatīvā 
drošībā. Šoreiz bez ievainotajiem. 
Labi. Komandieris pieņem lēmumu 
nodaļai atgriezties bāzē un nodot 
ziņu par kontaktu. Un tā ir tikai 
neliela daļa.

Kad atbrauc pēc divu, trīs dienu 
šādām mācībām mājās, jūties 
kā izkāpis no filmas. Kā no citas 
dimensijas. Jā, nogurdinoši, un tajā 
pašā laikā galvu izvēdinoši.

Cerot, ka mācību 
procesā gūto pieredzi 
tev nekad nenāksies 
pielietot kā karavīram, 
kas ir tās iemaņas, 
kas tev pēc mācībām 
noderēs dzīvē?

Labs jautājums. Domāju, ka liela 
daļa no iegūtajām prasmēm. Gan, 
piemēram, apiešanās ar kompasu 
un karti, gan orientēšanās pēc 
zvaigznēm. Iespējams, atziņa, ka 

cilvēks var konstruktīvi darboties 
arī tikai ar 2 stundu miegu. Starp 
citu, arī cilvēku darba organizēšana. 
To izmantoju ikdienā kā uzņēmējs. 
Efektīvi.

Kādi, tavuprāt, ir citi 
varianti, kā patrio-
tiski noskaņoti pilsoņi 
var stiprināt valsts 
aizsardzību?

Plašs jautājums, Agni, un variantu 
ir daudz. Iespējams, viens no 
variantiem ir uzdot šo jautājumu 
katram sev pašam. Atbildes var būt 
dažādas.

Viena no iespējām ir noziedot 
www.zemessargam.lv. Nakts 
redzamības iekārtas tiešām 
noderētu. Vienreiz bija iespēja 
izmēģināt. Pretinieks ir redzams 
kā uz delnas. Ja tādas iekārtas būtu 
katram, tas būtu tiešām noderīgi. 
Mēs kļūtu vēl efektīvāki.

Domāju, ka mēs kā sabiedrība 
kļūsim stiprāki, ja atklāti gan 
paši ar sevi, gan ģimenēs, gan 
sabiedrībā kopumā izrunāsim, 
ko darīsim “X stundā”, ja tāda 
pienāktu. Aicinu drosmīgi aplūkot 
visus scenārijus. Manuprāt, 
atzīstot bailes un apdraudējumu, 
atradīsim sevī drosmi un varēsim 
pienācīgi sagatavoties. Tādā veidā 
kā sabiedrība kļūsim stiprāki. Un 
stipros neaiztiek, jo tas nav izdevīgi. 
(Smejas.)

... turpinājums rakstam “Briseles zemessargs”
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Andra Baltmane

Bez desmit tortēm un desmit 
svecītēm, bez lauru vainagiem, 
šampanieša paliem un sarkana 
paklāja, toties ar sirsnīgiem 
aktieriem, mīļiem, jautriem tēliem 
un nenovērtējamiem skatītājiem 
sirsnīgais Briseles latviešu teātris 
(BLT) nosvinējis 10 gadu jubileju. 
Diasporas amatieru teātrim 
cienījams vecums. 

Apaļās jubilejas gads ir bijis ražīgs 
un emocijām piesātināts. Pirmie 
kopā ar BLT dzimšanas dienu svinēja 
Luksemburgā mītošie bērni un 
vēlāk – Briseles latviešu skoliņas 
mazie, viņus visus ar jubilejas 
burkāniem cienāja Lapsēns Blēdis un 
viņa draugi pēc Valda Pavlovska 
lugas “Lapsēns Blēdis” motīviem.

Pavasarī ar sarkanu rožu 
klēpi teātri gaviļnieku priecēja 
iestudējuma „Krustvārdu mīkla” 
skatītāji. Monoizrāde BLT bija 
jauns, nebijis piedzīvojums, un Zane 
Birzniece ar to tika galā godam.

„Trīs lietas, labas lietas!” 
Tāpēc jubilejas gadā sirsnīgais 
BLT saulgriežus svinēja 3 reizes ar 
gada trešo izrādi „Vēlreiz Silmačos”. 
Vispirms pašā vasaras sākumā sajust 
un sasmaržot tuvojošos Saulgriežus 
BLT aicināja atsaucīgos un nu jau 
iemīlētos Minsteres latviešus. Paldies 
viņiem par labo novērtējumu! 
(vairāk: https://www.latviesi.com/
raksti/111411-minstere-ar-izradi-
velreiz-silmacos-viesojas-briseles-
latviesu-teatris).

Lugas „Skroderdienas Silmačos” 
jauno iestudējumu svētku dāvanā 
BLT sniedza arī Beļģijas latviešiem, 
tāpēc otru reizi krāsns tika sperta 
gaisā tepat, Briselē, Eiropas kultūras 
svētku ieskaņā. Tagadējie un arī 
kādreizējie BLT ļaudis, tostarp 
režisori Uģis Skuja un Pēteris 
Ancāns, atkal pulcējās pie Silmaču 
lielā saimes galda, dzēra alu un ēda 
sieru, dziedāja, dancoja un muzicēja. 
Izaicinājums visiem liels un nopietns, 
jo daudziem skatītajiem atmiņā ne 
vien Nacionāla teātra iestudējumi, 
bet arī BLT iepriekšējais iestudējums. 
Tomam Torimam, Gunai Zaķei - 
Baltajai un Nilam Jansonam sirdī vēl 
10 gadus senā uzveduma „niķi” un 
„stiķi”, jo visi trīs savas lomas spēlējuši 
Uģa Skujas „Silmačos”, savukārt 
pārējiem aktieriem jācenšas latiņu 
noturēt tik augstu, lai skatītāju rindās 
sēdošie kādreiz darbīgie aktieri var 
atzinīgi māt ar galvu. 

Aktiermākslas spodrināšanas, 
svarīgās sezonas aktieru talantu 

iemūžināšanas un arī kolektīva 
saliedēšanas nolūkā teātra ļaudis 
uzfilmējuši īsfilmu „Šodien?”. 
Mudīgākie skatītāji to noskatījās 
pirms izrādes, savukārt tiem, kuri 
filmu nav redzējuši, jāmeklē draugi 
BLT rindās. 

Trešoreiz līgodziesmas skan 
bez skatītājiem Jāņu vakarā, un 
vislielākais prieks par to, ka, arī 
trešoreiz līgojot un aktieriem atkal 
satiekoties, arvien vēl smaids sejā.

Jubilejas ir jauka būšana. Un 
teijātera spēlēšana tāpat. Sākusies 
jauna sezona, kuru turpinām 
svinēt. Un arī godināt. Šoruden BLT 
aicina apstāties ikdienas skrējienā 
un, skatoties dāsni krāsainajās 
rudens lapās, atcerēties citu, 
nopietnu gadskārtu. Tai par vienu 
nulli vairāk – 100. Pagājuši simts 
gadi, kopš latviešu puikas, vīri un 
sievas pavisam personīgi piedzīvo 
karu. Pirms simts gadiem augustā 
nodibināti latviešu strēlnieku 
bataljoni*, un tai 1915. gada rudenī 
lapu zelts krīt ierakumos, kur cīnās 
mans opis, tavs opis, viena otra ome 
glābj ievainotos un apglabā kritušos. 
Mans opis izdzīvo. Pēc kara apprec 
smuko Vilmu, viņiem piedzimst 
meita. Otrā meitiņa mirst pavisam 
maza. Tad 1940. gadā dzimst dvīņi. 
Kad Otrais pasaules karš skar Latviju, 
dvīņu meitenei, manai mammai, ir 
vien pāris mēnešu. Bet viņi izdzīvo. 
Pārdzīvo karu un garus grūtību 
gadus. 

Kā izdzīvo? Kā tiek galā? To grūti 
saprast un gandrīz neiespējami 
aptvert. Bet atcerēties var, pārdomāt 
un pārspriest ar bērniem var. Un 
šai rudens miglas, tumšo vakaru un 
sveču dedzināšanas laikā tam varbūt 
ir īstais brīdis. BLT rudens rāmā 
izrāde „100. Aleksandrs Čaks, 
latviešu strēlnieki un viņu veļi” 
2015. gada 7. novembrī veltīta 
viņu, strēlnieku, piemiņai.

Pateicībā visiem mīļajiem – 
Armandam Ameteram, Annelei 
Baltmanei, Dacei Kalniņai, Dacei 
Rubenei, Dainai Vabolei, Gilles 
Servais, Gunai Zaķei-Baltajai, 
Guntaram Birzniekam, Ģirtam 
Rožkalnam, Ievai Jundzei, Inesei 
Slavai, Intaram Jundzem, Jānim 
Malzubrim, Jonatanam Gobam, 
Kristapam Briedim, Kristīnai Langei, 
Laumai Rodei, Lāsmai Ālbergai, 
Liānai Ameterei, Maijai Liepiņai, 
Mārim Stuļģim, Nilam Jansonam, 
Ričardam Klimovičam, Rūdolfam 
Vērdiņam, Sanitai Karālei, Santai 
Apsītei, Tomam Torimam, Veltai 
Cikinai, Zanei Birzniecei un Zoë 
Sleath.

Dzimšanas dienas torte, 
svecītes un īpašie cilvēki

⌂ Lapsēns Blēdis!

⌂ zane Birzniece savā performancē pēc nila Saksa 
stāsta „zēns, kuram sāpēja vēders” motīviem

⌂ Joske un Pindacīša
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⌂ Bebene

⌂ Silmaču izrādes aktieri

⌂ Opis Jānis Draudiņš

Līdz 1. pasaules karam Krievijas armijā 
nekrievu karaspēka vienību nebija. 1915. gada 
pavasarī, kad Vācijas karaspēks iebruka Kurzemē 
un virzījās uz Rīgu, Valsts domes deputāti 
J. Goldmanis un J. Zālītis panāca atļauju formēt 
atsevišķas latviešu karaspēka vienības. Tika 
ņemta vērā latviešu attieksme pret vācu baroniem 
un tas, ka aizstāvamā teritorija ir latviešu 
zeme, kā arī tas, ka jaunās patriotiskās vienības 
varēja izmainīt stāvokli frontē – padzīt vāciešus 
no Kurzemes vai vismaz atspiest tos tālāk no 
Rīgas. 1915.19.VII/1.VIII Ziemeļrietumu frontes 
virspavēlnieks ģen. M. Aleksejevs izdeva pavēli par 
1. Daugavgrīvas un 2. Rīgas latviešu strēlnieku 
bataljonu izveidošanu no latviešu brīvprātīgajiem. 
Šajās nacionālajās vienībās tika atļauts lietot 
latviešu valodu, nēsāt īpašu krūšu nozīmi, kā 
arī lietot vienību karogus ar uzrakstiem krievu 
un latviešu valodā. Bataljonu formēšanai tika 
izveidota īpaša Organizācijas komiteja. Rakstnieki 

K. Skalbe un A. Ķeniņš sarakstīja uzsaukumu 
„Pulcējaties zem latviešu karogiem!”, ko parakstīja 
valsts domnieki J. Goldmanis un J. Zālītis.

Brīvprātīgo pieņemšanas punkti tika iekārtoti 
Latvijā un ārpus tās – vietās, kur bija apmetušies 
latviešu bēgļi vai evakuētie strādnieki. Pieņēma 
jaunekļus un vīrus no 17 līdz 35 gadu vecumam. 
(1915.g. 2. pusē pieteicās 6292, 1916.g. – 
1,8 tūkstoši brīvprātīgo). Ātri tika saformēti 
pirmie divi bataljoni, bet vēlāk arī 3. Kurzemes, 
4. Vidzemes, 5. Zemgales, 6. Tukuma, 7. Bauskas un 
8. Valmieras bataljons. Pēc neilgām apmācībām 
Rīgas pievārtē jaunos bataljonus nosūtīja uz 
dažādiem frontes iecirkņiem.

Izmantotā literatūra: Bērziņš V. Latviešu 
strēlnieki – drāma un traģēdija. R., 1995.

http://www.letonika.lv/groups/default.
aspx?cid=31803 

* Latviešu strēlnieku bataljoni. 

Olga Savenko 
(LBB valdes locekle)

Jau iepriekš informējām, ka 
Latviešu biedrības Beļģijā (turpmāk 
LBB) valde savu jauno darba cēlienu 
ir uzsākusi ļoti raženi. Valde šādā 
sastāvā darbojas pavisam nesen 
un paveiktie darbi stāsta paši par 
sevi. Jau pavisam drīz visiem Beļģijā 
dzīvojošajiem latviešiem būs iespēja 
iepazīt un izmantot modernu un 
lietotājam draudzīgu mājas lapu. 

Kā tas viss sākās?
Protams, bez papildu finansējuma 

nekas nekad nenotiktu. Sabiedrības 
integrācijas fonda (turpmāk SIF) 
konkursā mūsu piedāvājums tika 
novērtēts un tam tika piešķirts 
prasītais finansējums jaunas 
mājas lapas izstrādei. Termiņi bija 
īsi, bet jāatzīst, ka profesionāli 
sniegtās norādes no SIF ļāva 
projekta izstrādes procesam noritēt 
veiksmīgi. 

Un kā viss turpinājās?
Vasaras periods nebija viegls – 

veicamo darbu saraksts bija garš: 
bija jāizstrādā plāns, kam un kā 
būs būt, jāatrod uzņēmums jaunās 
mājas lapas izstrādei, jāapzina 
Beļģijā dzīvojošo latviešu intereses 
un vēlmes par tēmām, ar ko tie 
labprāt iepazītos mājas lapā, 
jāsniedz atskaites par paveikto 
darbu, jāuzrauga, vai projekta 
īstenošana rit pēc plāna, un... vēl 
daudz kas cits.  Un tas viss bija 
jāizdara 4 mēnešu laikā. Kvalitāte 
un cena bija tie faktori, kas konkursā 
ļāva uzvarēt Latvijas uzņēmumam 
Stratcom. Darbs pie mājas lapas 
izstrādes tika uzsākts savlaicīgi un 
uzņēmuma profesionālā pieeja ļāva 
darbiem noritēt raiti un atbilstoši 
noteiktajiem termiņiem. 

Cik tālu esam tikuši?
Ja darbs ritēs uz priekšu tikpat 

veiksmīgi kā līdz šim, par mājas 
lapas pirmo darbības dienu esam 
iecerējuši noteikt 18. novembri, 
lai tā būtu dāvana visiem Beļģijā 
dzīvojošajiem latviešiem valsts 

svētkos. Šajā dienā ikvienam 
jaunajā mājas lapā būs iespēja 
apskatīt bērnu un jauniešu iesūtītos 
zīmējumus, kas veltīti mūsu valsts 
svētkiem. 

Kādi ir galvenie iegu-
vumi?

Mājas lapa bieži vien ir 
uzņēmuma/ biedrības/ produkta 
vizītkarte. Pašreizējā mājas lapa 
ir kalpojusi godam vairāk kā 10 
gadu, bet, domājams, katrs (sevišķi 
plašsaziņas līdzekļu komanda, 
kas atbildīga par mājas lapas 
administratīvo pusi) atzīs, ka tā ir 
morāli novecojusi. Lai mājas lapā 
nonāktu aktuālākā informācija 
par procesiem, pasākumiem un 
aktualitātēm Latvijā, Beļģijā un 
citur pasaulē, kas aktuāla latviešu 
diasporai Beļģijā, mājas lapai jābūt 
viegli lietojamai, administrējamai, 
pārskatāmai un lietotājam 
draudzīgai. Un jaunā lapa solās tāda 
būt!

Aicinājums Beļģijā 
dzīvojošajiem 
latviešiem!

Mājas lapa ir platforma, kur 
varam mainīties ar aktuālāko 
informāciju, dalīties priekos un 
sasniegumos, risināt problēmas vai 
vienkārši sarunāt nākamo tikšanos. 
Bet, lai viss norisinātos veiksmīgi, 
mums ir jādarbojas arī pašiem. 
Tāpēc neturam sveci zem pūra! Ja 
tev ir, ko teikt, rādīt vai ar ko dalīties, 
izmanto dažādas sadaļas mājas lapā, 
lai arī citi Beļģijā dzīvojošie latvieši 
uzzina par aktualitātēm, talantiem, 
interesantām vietām un procesiem 
Latvijā, Beļģijā vai jebkur citur. Tikai 
kopā darbojoties, mēs varam radīt 
pozitīvāko un saliedētāko diasporu 
ārzemēs.

īpašs paldies: Sabiedrības 
integrācijas fondam, uzņēmumam 
Stratcom, Lienei Zālītei, Aigai Pinnei 
un visiem tiem, kas novērtē šajā 
projektā iesaistīto cilvēku centību.

Dāvana Beļģijā 
dzīvojošajiem 
latviešiem - jauna 
mājas lapa
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Egons Lizums

Šogad jau astoto reizi Latvijā 
norisinājās akcija „Atpakaļ uz skolu”. 
Akcijas laikā Eiropas Savienības 
(ES) institūciju darbinieki, valsts 
amatpersonas, nevalstiskajā sektorā 
strādājošie un citi ES jautājumu 
eksperti tradicionāli dodas uz 
skolām laikā no 23.marta līdz 
22.maijam, lai ar jauniešiem dalītos 
savās zināšanās un darba pieredzē 
par ES. Akcijas mērķis ir tuvināt 
ES institūcijas jaunajai paaudzei 
un sniegt skolēniem unikālu 
iespēju pārrunāt ES jautājumus ar 
cilvēkiem, kuri ikdienā saskaras ar 
dažādām ES politikas jomām. 

Latvijā akciju „Atpakaļ uz 
skolu” rīkoja Eiropas Komisijas 
pārstāvniecība Latvijā sadarbībā 
ar Latvijas Republikas Ārlietu 
ministriju un Eiropas Parlamenta 
Informācijas biroju. Sadarbību starp 
ES lietu ekspertiem un Latvijas 
izglītības iestādēm koordinēja 
jaunatnes organizācija „Klubs 
„Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” 
un biedrība „Eiropas Kustība 
Latvijā”. Šo akciju 2007. gadā uzsāka 
Vācija, kas tajā laikā bija prezidējošā 
valsts ES Padomē. Akcija vainagojās 
panākumiem, un jau 2008.gadā tā 
pirmo reizi tika īstenota arī Latvijā. 
Šogad akcijā piedalījās vairāk nekā 
100 ekspertu no 15 dažādam 
institūcijām.

Kā viņiem gāja? „Pozitīvi!”, atbild 
Agnis Sauka, Komisijas Juridiskā 
dienesta loceklis. Viņš šajā akcijā 
piedalījās jau trešo reizi. Kāpēc? 
„Tāpēc, ka redzu šim pasākumam 
jēgu. Jauniešiem ir iespēja tikties 
ar dzīvu Eiropas Savienības 
ierēdni, uzdot viņam jautājumus, 
gūt iedvesmu turpināt mācības un 
apgūt izvēlēto profesiju”, skaidro 
Agnis. Viņš pirms trim gadiem 
viesojās savā skolā – Rīgas Franču 
licejā. „Šī viesošanās toreiz bija 
personīgi emocijām bagāta. Iet 
pa skolas gaiteņiem, satikt savus 
vecos skolotājus – tas ir vienreizēji. 
Tomēr sapratu, ka lielāka pievienotā 
vērtība no manas uzstāšanās būtu 
bērniem no kādas nomaļākas 
skolas, kurā tādu absolventu, kā es, 
ir salīdzinoši mazāk. Tādāļ mana 
nākamā tikšanās bija ar Kandavas 
Mīlenbaha vidusskolas skolēniem 
un šogad viesojos Vecumnieku 
vidusskolā.” Viņam par pozitīvajām 
sajūtām piekrīt kolēģe no Komisijas 
Juridiskā dienesta, Inese Rubene: 
„Darīju to pirmo reizi savā skolā, 
emocijas bija pozitīvas. Šī pieredze 

man lika saprast, cik tālu ceļu pati 
nejūtot esmu nogājusi - liekas, it kā 
dzīvē nekas nav mainījies, tomēr 
laikam viss ir ļoti mainījies...”

Violetai Birzniecei, 
Komisijas Izglītības un kultūras 
ģenerāldirektorāta Jaunatnes 
politikas un programmu nodaļas 
darbiniecei šī arī bija pirmā pieredze 
akcijā „Atpakaļ uz skolu”: „Šogad biju 
savā skolā - Ziemeļvalstu ģimnāzijā. 
Skolā, kurā mācījos astoņus savas 
dzīves gadus. Pirms došanās uz 
skolu man bija neliels uztraukums 
un pacilātības sajūta. Es tur nebiju 
bijusi tik ilgi! Gaidīju tikšanos 
ar skolotājiem, direktori, jā, arī 
vecajiem gaiteņiem un klasēm. Pat 
durvju tantiņa tā pati! Re, ārsienas 
pārkrāsotas, pie skolas piekārts arī 
Eiropas Savienības karogs, trepes, 
gaitenis, eja uz ēdnīcu, klase, bet 
viss tāds šaurāks un tukšāks. Man 
tiešām daudz nozīmēja šī tikšanās 
ar savu veco skolu. Sajūtas līdzīgas 
kā pirmo reizi ejot uz pirmo klasi, 
tikai šoreiz stāvēju otrpus klasei 
un direktores kabinetā tiku laipni 
pacienāta ar kafiju. Braucu ar lielu 
profesionālo ziņkārību. Strādāju 
jaunatnes jomā un viens no maniem 
profesionālajiem mērķiem ir 
paaugstināt jauniešu līdzdalības 
un iesaistīšanās līmeni. Ir konkrēta 
jauniešu daļa, kas ir aktīvi, taču 
lielākā daļa tāda nav. Tie jaunieši, 
kas jau tikuši līdz Briselei, ir noteikti 
no aktīvo vidus. Tāpēc braucu 
„aizsniegt neaizsniedzamos”.”

Arī Mārim Stuļģim, Komisijas 
Jūrlietu un zimsaimniecības 
ģenerāldirektorāta Baltijas 
un Ziemeļjūras kontroles un 
aizsardzības nodaļas darbiniekam, 
šī bija īpaša tikšanās: „Biju savā 
skolā. Emocijas bija patīkamas, 
nostaļģiskas. Neizpalika arī lepnums 
par savu skolu, kura, neskatoties uz 
ekonomisko krīzi valstī, ir būtiski 
paplašināta, ir saglabājusi savu 
labo vārdu un augsto izglītības 
kvalitāti.” Agnesei Dagilei, 
Komisijas Reģionālās politikas un 
pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta 
ES politiku programmu 
koordinatorei, atgriešanās savā 
skolā bija emocionāla: „Biju savā 
skolā, kurā mācījos 12 gadus. Prieks 
bija redzēt, ka skola ir sakopta. 
Un atkārtots pārsteigums, ka 
skolotājas, kuras bija manā skolas 
laikā pirms vairāk kā 15 gadiem, 
joprojām izskatās tieši tādas 
pašas - kundzes labākajos gados 
ir joprojām kundzes... tajos pašos 
gados. Diez, kā tas ir iespējams?” 

Laura gailīte, Komisijas Izglītības 
un kultūras ģenerāldirektorāta 
Skolu, skolotāju un daudzvalodības 
nodaļas darbiniece, stāsta par savu 
pieredzi akcijas ietvaros: „Viesojos 
divās skolās - savā skolā, kurā vairāk 
vai mazāk cītīgi nomācījos visus 12 
gadus - Rīgas 49. vidusskolā. Biju 
arī Rīgas 2. ģimnāzijā, kurā mani 
palūdza tikties ar dažām vidusskolas 
klasēm. Sajūtas bija interesantas - it 
kā nekas nav mainījies un atgriežos 
15 gadus atpakaļ. 49. vidusskola ir 
ar bioloģijas un ķīmijas novirzienu 
un savā laikā mana klases 

audzinātāja, redzot kā man veicas 
ar miežu sēšanu un koku potēšanu, 
man “pareģoja” apprecēt īstas 
lauku sētas saimniekdēlu, kopt 
savu dārzu, un apciemot viņu ar 
pašas audzētiem āboliem. Nu ko - 
nācās ciemakukulim vest Beļģijas 
šokolādi.”

Kāda bija auditorija, vai bija 
viegli noturēt jauniešu uzmanību? 
Violetai publiska uzstāšanās 
jauniešu auditorijas priekšā nav 
nekas jauns un nākas to regulāri 
darīt, pildot darba pienākumus. 

Atpakaļ uz skolu

⌂ Violeta (otrajā rindā otrā no kreisās) izlaiduma dienā.

⌂ Patīkama atkalredzēšanās.

⌂ Apcerīgs brīdis savas skolas pagalmā.
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„Novadīju divas prezentācijas, 
katru trim klasēm. Auditorija bija 
9., 10. un 11. klases. Prezentāciju ar 
nodomu biju gatavojusi interaktīvu 
un pēc iespējas vienkāršāku. Man 
ir liela pieredze komunikācijā ar 
jauniešiem, jo jau daudzus gadus 
strādāju Jaunatnes politikas 
un programmu nodaļā Eiropas 
Komisijā. Zinu, ka ir sarežģīti uztvert 
daudzas lietas, kas man liekas pašas 
par sevi saprotamas. Pastāstīju, kā es 
nonācu savā pašreizējā darba vietā, 
parādīju dažas bildes ar sevi skolā 
tad un kā izskatās tur, kur esmu 

tagad. Man bija divi mērķi - pirmkārt, 
“atvest” Eiropu mazliet tuvāk un, 
otkārt, nodot zināšanas, ka Eiropas 
Savienība sniedz daudz un dažādas 
iespējas jauniešiem - tik jātur acis 
un ausis vaļā un jāzin, kur meklēt. 
Jāsaka godīgi, ka pēc prezentācijas 
es jutos mazliet vīlusies. Lai gan 
jaunieši bija atsaucīgi, atbildēja 
un manis uzdotajiem viktorīnas 
jautājumim par Eiropas Savienību 
un man gribētos domāt, ka viņiem 
interesēja, ko es stāstīju, tomēr 
es būtu gribējusi sagaidīt vairāk 
iesaistīšanos un jautājumus. Lai gan 

ceru, ka kaut kas viņiem no manis 
stāstītā ”aizķērās”, tomēr man nav 
sajūtas, ka mana vizīte skolā viņiem 
ir mainījusi dzīves uztveri.”

Līdzīgi secinājumi ir arī Agnesei: 
„Skolēnus ieinteresēt nebija viegli. 
Jautājumus uzdeva, taču būtu 
priecājusies par aktīvāku dialogu.” 
Saskaņā ar Lauras novērojumiem, 
jauniešu aktivitāte var būt atkarīga 
no izvēlētā lekcijas laika: “Vai 
nu fakts, ka tā bija 10. klase vai 
tas, ka tikos ar viņiem 8.00 no 
rīta, bet auditorija nebija pārāk 
zinātkāra. Bija interese par 
jauniešu mobilitātes programmu, 
Erasmus+ programmu, bet pārāk 
ar jautājumiem netiku nomocīta. 
Otrā skolā disukusija bija dzīvīgāka, 
bet tie bija 12. klases jaunieši un arī 
stunda nebija tik agri no rīta.”

Māra auditorija bija divas 
vienpadsmitās klases un, 
viņaprāt, ar prezentāciju, diviem 
videoklipiem un nelielu testu ar 
balvām, auditorijas uzmanība 
tika noturēta. Vienīgais, viņam 
ir žēl, ka praktiski nav pieticis 
laika jautājumiem. Agnis lekcijai 
Vecumnieku vidusskolā gatavojās 
tikpat nopietni, kā uz uzstāšanos 
Eiropas Savienības Tiesā, kurā viņš 
runā vairākas reizes gadā, pārstāvot 
Komisiju: ”Rēķinājos, ka manā 
rīcībā ir tikai 40 minūtes laika, tāpēc 
uzreiz atmetu domu par viktorīnu. 
Man bija svarīgas vairākas tēmas, 
kuras vēlējos nodot jauniešiem 
un gribēju arī dot viņiem iespēju 
uzdot sev interesējošos jautājumus. 
Savu uzstāšanos rūpīgi plānoju 
un iepriekš uzņēmu tās laiku. 
Centos runāt kā līdzīgs ar līdzīgu 
un radīt draudzīgu atmosfēru. 
Šķiet, tas izdevās. Jaunieši kā jau 
jaunieši, viens ir aktīvāks runātājs, 
cits - rūpīgs vērotājs. Atcerēšos 
atbildi uz manu lūgumu auditorijai 
minēt bez Eiropas Savienības citas 
starptautiskas organizācijas: ”ANO, 
NATO, NASA!” Tas liecina, ka jaunieši 
ir erudīti un ir kaut ko dzirdējuši par 
starptautisko politiku, pat ja NASA 
nav gluži starptautiska organizācija.”

Uz jautājumu, ko šī pieredze ir 
devusi tev personīgi, Māra atbilde 
ir: ”Tā bija komunikācijas un  
uzstāšanās iemaņu pilnveidošana; 
pozitīvas atmiņas par atjaunoto 
skolu, zinātkāriem un perspektīviem 
jauniešiem, vairākiem satiktiem 
skolotaajiem, kuri joprojām 
strādā 28 gadus pēc manas skolas 
beigšanas.” Laura atzīst, ka šī 
pieredze viņai ir ļoti patikusi: 
”Saņēmu pat komplimentus no 

skolotājiem, ka man vajadzētu 
apsvērt karjeras maiņu - no manis 
sanāktu tīri laba skolotāja. Ņemšu 
vērā! Domāju, ka, ja ir iespēja, tad 
katram būtu jāapciemo savu bijušo 
vai arī kādu citu skolu. Jaunieši 
ir ieinteresēti uzzināt vairāk un 
ne vienmēr pieejamā informācija 
ir vienkārši saprotama. Resursi 
internetā ir plaši, bet dzīvs kontakts 
un divvirzienu komunikācija 
vienmēr ir lietderīgāka. Ja būs 
iespēja, noteikti atgriezīšos savā vai 
kādā citā skolā arī nākošajos gados!”

Violeta atzīst, ka šī ir lietderīga 
iniciatīva un vienreizējs veids, kā 
veicināt jauniešu ieinteresētību 
par Eiropas Savienību un tās 
sniegtajām iespējām. ”Manā skolā 
nav priekšmeta, kas dotu ieskatu 
Eiropas Savienības procesos 
un izskolotu zinošus, kritiski 
domājošus un analizēt spējošus 
jauniešus Eiropas Savienības jomā. 
Labākais veids, manuprāt, ir dzīva 
piemēra nostādīšana klases priekšā, 
kas var gan pastāstīt par savu 
ceļu uz Eiropu, gan sniegt atbildes 
uz daudziem jautājumiem un, 
galvenokārt, viņus MOTIVĒT. Šķiet, 
tas ir tas, kas mūsdienu jaunietim 
katastrofāli trūkst.” Viņa no sirds 
iesaka arī citiem piedalīties šajā 
projektā: ”Lai cik tas banāli skanētu, 
mēs, kas esam te - Briselē - esam 
Eiropas vēstnieki savā zemē. Jaunieši 
ir noteikti viena no tām sabiedrības 
grupām, kurai tikai veidojas 
viedoklis par Eiropas Savienību. 
Mūsu spēkos ir arī parādīt, ka 
Eiropa nav kaut kur tur tālumā, par 
kuru runā ziņās, ka tā kārtējo reizi 
ir noteikusi sankcijas šim vai tam, 
bet gan katrā no mums. Un mēs 
to varam atvest tuvāk!” Apņēmīga 
turpināt iesākto ir Agnese: ”Gribu 
nākamgad doties atkal, iespējams, 
ar jauniem paņēmieniem ieinteresēt 
jauniešus Eiropas lietās. Tikai 
papīra izdales materiālus gan 
vairāk līdzi neņemšu.” Agnis jau 
domā par nākamo gadu: “Par laimi 
Komisijas Juridiskajā dienestā, 
kurā es strādāju, vadības attieksme 
pret akciju “Atpakaļ uz skolu” ir 
atbalstoša, tādēļ šajā ziņā šķēršļu 
manai dalībai nākamgad nebūs. 
Braukšu uz kādu mazākumtautību 
skolu, piemēram, Daugavpilī, jo tas 
ir svarīgi ne tikai no informēšanas 
viedokļa par Eiropas Savienību, bet 
arī Latvijas sabiedrības integrācijas 
aspektā.”

Vairāk informācijas par akciju: 
http://www.esmaja.lv/atpakal_uz_
skolu

⌂ Esam gatavi klausīties!

⌂ Fonā – Vecumnieku vidusskolas aktīvākie jaunieši.

⌂ Māris auditorijas priekšā.
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Dagnija Martinsone 
Briseles latviešu 
dejotāju vadītāja

Foto autori: Baiba Roze, Kristīne Venšava goldmane, Jānis Baltais, 
guna zaķe Baltā, Ilze Vesere, Inese Akangbe, Ēriks Piternieks, Jānis 
Deinats, Dagnija Martinsone

Aizrautība ir visa sākums un dzinējspēks, kas no idejām ved pie darbiem. 
Vēl iepriekšējā avīzītē aprakstījām, ar kādu aizrautību mazie Briseles latviešu 
dejotāji tiecas uz savu mērķi – Skolēnu Dziesmu un Deju svētkiem Rīgā, kas 
norisinājās jūlijā. Šobrīd ir rudens, un Deju svētki - pagājuši, taču dažādie 
notikumi un svētku mirkļi vēl ilgi paliks mūsu mazo Briseles latviešu dejotāju 
un viņu tuvinieku sirsniņās. Un kā gan ne, ja bijis tik daudz jāpiedzīvo! To visu 
nemaz nevar izstāstīt! Tā bija viena gara un reizē tik ļoti īsa nedēļa...

Mēs patiešām DZĪVOJĀM kopā – ik nakti uz dažām stundām kopīgi 
iemigām, lai pēc īsa atelpas brīža atkal sāktu rītu... 

Un ko tik visu mēs kopā darījām: gan ceļojām un dejojām,  gan peldējāmies 
un mielojāmies, gan filmu skatījāmies, gan veļu mazgājām... Arī anekdotes 
un vēstules lasījām un spēles spēlējām. Pat diskotēkā uzdancojām! Atpūsties 
gan Deju svētku nedēļā mums nesanāca, jo baudījām šo brīnumaino dzīvi 
nebeidzamā kustībā un sajūtās...

Dejojām, dzīvojām, elpojām kā viens vesels
jeb mazie Briseles latviešu dejotāji šīs vasaras Deju svētkos Rīgā
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Protams, laika apstākļi vienmēr ir bijuši būtiski Deju svētkos. Arī šovasar 
gan saule, gan lietus bija mazo dejotāju uzticamie pavadoņi, ar kuriem mums 
pat lieliski izdevās sadzīvot! 

Jā, dejojām mēs bezgalīgi daudz. Gan koncertos pilsētā (Vērmanes dārzā, 
pie Origo veikala, Kalnciema kvartālā), gan kopā ar vairāk nekā 18 tūkstošiem 
mazo un lielo dejotāju Daugavas stadionā izdejojām kādas mazas meitenītes 
sapņus deju lieluzvedumā „Līdz varavīksnei tikt”.

Deju svētki ir tas pavediens, tā pamatvērtība, kas mūs arī notur latvietībā. 
Tas mirklis, kad tūkstoši sanāk vienuviet, lai sajustu, lai kopā dejotu un 
dziedātu, un priecātos... Mēs un mūsu tauta. Tāpēc tūkstoškārt sirsnīgs 
paldies visiem, visiem, kas ļāva mazajiem Briseles latviešu dejotājiem šos 
svētkus šovasar piedzīvot! Mīļie vecāki, PALDIES JUMS! 

„Kaut varētu vienmēr tā stāvēt 
Starp mirkli un mūžību...”

Un visīpašākais, mīļākais paldies ir visiem bērniem un Kristīnei 
Venšavai Goldmanei, Baibai Rozei un Gunai Zaķei Baltajai par sirsnību, 
izturību, humoru, izpalīdzību un sadarbību. Mēs dejojām, dzīvojām un 
elpojām kopā!
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Runāsim latviski
jeb latviešu bērni franciskā vidē
Ilze Vesere

SKOLAS „TRUSIS”

Madara 6 gadu vecumā mammai 
vienu dienu paziņo:
Mammu, man vajag trusi!
Mamma:
Kāpēc tu gribi trusi?
Madara:
Skolotāja teica, ka vajag.
Mamma:
Kāpēc? Kā tā?
Madara:
Skolotāja teica, ka visiem ir 
jānopērk!
Mamma nesaprašanā:
KO???
Madara nepacietīgi:
Nu, skolai vajag! Uz skolu jāņem!
Mamma:
???? !!!! Kas? Kāpēc?
Madara:
Nu, lai zīmuļus var salikt ...

Un tā vecāki uzzināja, ko franču 
valodā nozīmē vārds „trousse” un 
kam, pieliekot latvisku galotni, 
sanāk īsts „trusis”. Tagad mums 
ģimenē penālis ir trusis, un Madara 
katru rītu liek skolas somā „trusi”. 
Izrādās, arī citās latviešu ģimenēs 
trusis tiek piebāzts ar flomāsteriem 
un nests uz skolu…

FRAnČU VāRDIEM 
LABI DER LATVIEŠU 
gALOTnES

Daudziem latviešu bērniem 
skolā ir rekresions (recréation 
- starpbrīdis), kad var paēst no 
kolasiona (collation – viegla 
maltīte), bet pēc skolas var iet 
uz periskolēru (périscolaire 
– ārpusskolas nodarbības) vai 
palikt gardērijā (garderie – bērnu 
pēcskolas pieskatīšana). Un tur 
bērnus pieskata madāmītes 
(madames).

Skatoties draudzenes dzimšanas 
dienas bildes, Eduards (6 g.v.) saka: 
„Redzi, mammu, tantei bija tāds 
dūdiņš (doudou – mīļmantiņa, 
ar kuru iet gulēt), un viņam ir 
liela mute un izkārta mēle tāpēc, 
ka viņš ir ļoti afamēts (affamé - 
izbadējies).”

Madara (7 gadi): „Man uz krekliņa 
ir liels tašķis!” (tache – traips)

Eduards (6  gadi) saka: „Nē, brāli, 
nē, tā ir triša!” (no tricher - krāpties, 
blēdīties)

ĒDELīgā „KAzIņA”
Mamma:
Kur atkal tavs penālis?
Kurts:
Kaziņā, skolā!
Mamma:
Kādā kaziņā?
Kurts:
- Manā kaziņā ir mans 
penālis! (dans le casier - skolas 
galda atvilktnē).

Tā Kurtam visas mantas bieži paliek 
pie skolas kazas... Jā, un viņai tās ļoti 
garšo.

Un TIEŠAJAM 
TULKOJUMAM ARī 
nAV nE VAInAS!
Viņš viņai izdarīja bailes!
Tu izdarīji krūzītei nokrist...
KAUT KĀDS ielies man sulu?
KAUT KĀDS iedos man jaku?
KAUT KĀDS atnāks man līdzi?

ARī VECāKIEM 
JāMāCāS FRAnČU 
VALODA 
Andai mācību līdzekļu sarakstā bija 
ierakstīts “compas”. Anda vēl bija 
samērā maza, un vecākiem šāda 
prasība likās dīvaina, jo ģeogrāfiju 
vēl nemācīja. Pirms skolas sākuma 
kompasu nopirka. Tomēr skolotāja 
sūdzējās, ka Andai nav kompasa. 
Vecāki nodomāja – laikam nebija 
labs – un nopirka citu. Skolotāja 
atkal aizrādīja, ka nav. Tad vecāki, 
aizdomu mākti, ieskatījās vārdnīcā 
un saprata, ka patiesībā tika prasīts 
cirkulis.

ČEMPIOnI Un 
ŠAMPInJOnI 
Kad peldēšanas nodarbībā 
piecgadīgais, franciski runājošais 
Henrijs ļoti labi peld, viņa angliski 
runājošais treneris uzslavē: „You are 
like a champion!” (izklausās līdzīgi 
kā franciskais  champignon - sēne).

Pēc nodarbības puika neizpratnē 
prasa tētim: „Kāpēc viņš mani 
nosauca par sēni?”
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Latviešu biedrība Beļģijā aicināja piedalīties bērnus un jauniešus konkursā “Daudz laimes, Latvija!” ar lūgumu iesūtīt zīmējumus vai fotogrāfijas, kas veltīti 
mūsu valsts proklamēšanas gadadienai. Atsaucība bija liela: kopumā tika iesūtīti 23 zīmējumi no dažāda vecuma radošiem un izdomas bagātiem bērniem un 
viņi visi saņems veicināšanas balvas. Latviešu biedrība Beļģijā šo cer iedibināt par vienu no šejienes latviešu ikgadējām tradīcijām.

Daudz laimes, Latvija!

⌂ Dora Štālmeistere, 4 g.

⌂ Ernests Lauciņš, 7 g.

⌂ Berta, Asnāte, Rūdis, Jānis, Meta, Lauma, Marta, Markuss, Tomass, Olivers, Kate (vecumā no 3 - 7 gadi), piepalīdzot skolotājām Violetai un Ivetai

⌂ Marks Kozlovs, 6 g.

⌂ Erhards Roberts Viļumsons, 8 g.

⌂ neila Akangbe, 7 g.

Paldies šī numura tapšanā:
Līgai Driķei, Ansim Mazajam, Robertam Zīlem, Gunai Zaķei-Baltajai, 
Kārlim Būmeisteram, Leldei Līcei-Līcītei, Vitai Timermanei-Moorai, 
Pēterim Ancānam, Olgai Savenko, Andrai Baltmanei, Ingai Saleniecei, 
Egonam Lizumam, Ilzei Veserei, Dagnijai Martinsonei, Aivai Žubeckai, 
Madarai Kanastai, Mārim Stuļģim, Agnesei Dagilei, Inesei Rubenei.

ZiņasBEĻĢIJAS LATVIEŠU

Biedrības reģistrācijas NR 409.294.765 
Bankas konts: ING Bank, 340-1825310-02 
(BIC BBRUBEBB, IBAN BE32 3401 8253 1002) 
Ch. de Waterloo 687, B1180, Uccle

Oficiālā adrese: Rue du Commerce 122, B1000, Bruxelles
Pasta adrese: Av. des Arts 23, B1000, Bruxelles
Redaktors: A.Sauka (agnis.sauka@gmail.com)

Avīze iznāk
fragmentāri, pdf formātā

lasāma LBB mājas lapā
www.latviesi.be

⌂ Madara Vesere, 7 g.

⌂ Miks Alliks, 11 g.


