
Daudziem briseliešiem dzīvē ir vairākas lomas: darbā ekonomisti, personāla vai komunikāciju 
speciālisti, bet brīvajā laikā aktieri, dejotāji un dziedātāji. Sirsnīgā Briseles latviešu teātra aktieri Lauma 
Rode (Spīdala), Jānis Malzubris (Lāčplēsis) un Dace Kalniņa (Laimdota) pēc izrādes “Sensenos laikos 
Daugavas lokos”. 
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Mīļie tautieši!

Straujiem soļiem tuvojas valsts simtgades galvenais datums – 18. novembris, tāpēc ar 
šo rakstu jūs aicinu uz mirkli apstāties un sajust, ko mums nozīmē Latvija. 

Neatkarīga Latvija neradās nejauši. Mūsu senči veidoja latviešu tautu, kuras kopīgie sapņi un neat-
laidība palīdzēja radīt spēcīgu valsti. Gan pirmās Atmodas laikā, gan dibinot Latvijas Republiku, gan aizstāvot to 
Brīvības cīņās un vēlāk neatkarības atjaunošanas laikā visas tautas kopīgs darbs šo ideju par brīvu un neatkarī-
gu valsti pārvērta realitātē – šodienā. Mūsu valsts nav pašsaprotama dāvana – par brīvas Latvijas pastāvēšanu  
jārūpējas visai latviešu tautai, katram no mums. Mūsu devums Latvijai ir ne tikai piedalīšanās vēlēšanās un 
pulcēšanās svētku dienās, bet arī ikdienas darbu veikšana ar valstisku atbildību un apziņu. Ne velti Kārlis Skalbe 
“Mazajās piezīmēs” rakstīja: “Runā ar darbiem – tā ir stiprākā un labākā valoda”. Un tā patiesi ir – tas, cik stipra 
ir valsts, saskatāms tās valstspiederīgo darbos un valstiskajā apziņā. Tie esam mēs, kuriem jārūpējas par Latviju, 
tās izaugsmi un drošību un jādara viss, kas mūsu spēkos, lai tā taptu vislabākā vieta, kur vēlamies dzīvot, mācī-
ties, strādāt, atgriezties. Latvija ir viena, un citas mums nav.

Mūsdienu pasaule un ātrais ikdienas ritms ir nebeidzams pārbaudījums mūsu mīlestībai uz Latviju. Tāpēc 
esmu no sirds pateicīga visiem, kas ar aktīvu pilsonisko darbu Briselē uztur un vairo latvisko pašapziņu. Mēs katrs 
darām savu darbu, bet aktīvi darbojamies Latviešu biedrībā Beļģijā, arī dziedam, dejojam, spēlējam teātri, orga-
nizējam dažādus pulciņus, mūsu bērni apmeklē sestdienas skolu un mācās latviešu valodu Briseles Eiropas skolā. 
Vēl nesen tikāmies XXVI Dziesmu un deju svētkos, kā arī visu cauru gadu plecu pie pleca organizējam un apmek-
lējam simtgadei veltītos kultūras pasākumus, nesot valsts vārdu un vērtības plašākā Eiropā. Tieši šī darbošanās 
ne tikai sava labuma, bet arī valsts dēļ ir tas, kas Latviju ceļ neatkarīgi no tā, vai esam dzimtenē, vai ārpus tās. 

Mūsu dzimtenes vērtību saglabāšana šodien prasa daudz lielāku personisko atdevi, bet, vērojot aktivitātes, 
kas norit šeit uz vietas Briselē, ir skaidri redzams, ka vēlmes darīt un radīt mums latviešiem netrūkst. Neaizmir-
sīsim, ka Latvijas vēsture vairākkārt pierādījusi kopīga mērķa un vienotības spēku, tāpēc, valsts simtgadei tu-
vojoties, padomāsim, ko vēl mēs, šeit Briselē dzīvojot, varam dot Latvijai? Kā vēl varam iesaistīties, radot Latviju 
stiprāku un labāku? Šodien, tāpat kā Atmodas laikā un neatkarības atjaunošanas posmā, būtiska loma valsts 
attīstībā ir neatlaidīgam darbam. Latvijas vērtības, kultūra un valoda ir rūpīgi izkoptas, cildinātas un uzturētas 
simts gadu garumā. Mēs esam atbildīgi, lai to bauda mūsu bērni, mazbērni un nākamās paaudzes.

Mūsu iespējas izvēlēties savu ceļu vēl nekad nav bijušas tik plašas. Latvija nekad nav bijusi tik pārtikusi un 
droša kā šodien. Tas tā ir tāpēc, ka esam pratuši izdarīt pareizās izvēles, saistot savu nākotni ar Rietumu pasaules 
partneriem Eiropas Savienībā un NATO. Mēs esam mācījušies no savas vēstures, saprotot, ka mūsu valsts būs 
stipra tikai kopībā ar sabiedrotajiem, ar kuriem mūs vieno izpratne par demokrātiskajām vērtībām. Latvija būs 
tik spēcīga, cik stipra būs Eiropas Savienība. Šāda pārliecība caurvij mūsu ikdienu, gan pārstāvot Latviju, gan 
strādājot Eiropas institūcijās. 

Katrs mēs, pieliekot roku, varam sasniegt neiedomājamus mērķus – turpināt Latviju veidot par modernu, 
atvērtu, iekļaujošu valsti un rezultātā – kopā lepoties par to. Mēs esam laimīga tauta, jo mums ir sava valsts. Pro-
tams, varam apstāties pie sasniegtā, taču katru dienu ceļoties un darot vēl vairāk, mēs varam sasniegt aizvien 
jaunus mērķus, veidot aizvien spēcīgāku valsti un laimīgāku tautu. 

Svētku priekšvakarā vēlos mums visiem atgādināt Jāņa Jaunsudrabiņa vārdus: “Nekad un nekur savā mūžā 
tu nedzirdēsi skaistāka vārda par šo vārdu [Latvija]; tāpēc nemities to daudzināt, nebeidz slavēt šo valsti, kas šo 
vārdu nes.” Un lai šie vārdi mūs mudina uzdrīkstēties sasniegt vairāk savai Latvijai!

Sanita Pavļuta-Deslandes

ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece,

Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāve Eiropas Savienībā.
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Agnis Sauka

23.septembrī 
Beļģijas pilsētā 
Zedelgemā tika 
atklāta piemiņas 
zīme “Piemineklis 
Brīvībai”. Tā ir 
veltīta latviešu 
leģionāriem, kuri 
pēc Otrā pasaules 
kara beigām nonāca 
Zedelgemā kā 
karagūstekņi.

Piemiņas zīme  “Piemineklis Brī-
vībai” ir Zedelgemas pilsētas paš-
valdības un Latvijas Okupācijas 
muzeja biedrības sadarbības pro-
jekts, lai iemūžinātu vairāk nekā 
11 000 latviešu karavīru piemiņu, 
kas 1945./46. gadā bija ieslodzīti 
Zedelgemas kara gūstekņu no-
metnē. Viņi bija spiesti karot vie-
nas, Latvijas neatkarībai naidīgas 
svešas varas – nacistiskās Vācijas 
– pusē pret otru tikpat naidīgu 
svešu varu – Padomju Savienību, 

veltīgi cerot uz Rietumu sabiedro-
to palīdzību. Esot nebrīvē, latvie-
šu karavīri tomēr uzturēja ideju 
par Latvijas valsts brīvību.

“Piemineklis Brīvībai”   ir tapis, 
īstenojot tēlnieka Kristapa Gulbja 
ieceri “Latvijas stāvstrops”. K. Gul-
bis: “Brīvība, cilvēku un tautu 
pašnoteikšanās tiesības ir jebku-
ra Eiropas pilsoņa pamatvērtī-
bas vērtības. Piemineklis Brīvībai 
atrodas Zedelgemā, Beļģijā, bet 
simboliski tas ir daļa no Latvi-

jas, daļa no mūsu vēstures, no 
mūsu dzīvesveida.   Mana ideja 
ir piemineklī apvienot kopējās 
Eiropeiskās vispārcilvēciskās 
vērtības un visiem eiropiešiem 
saprotamu simbolu valodu ar 
tikai Latvijai īpašo un vizuāli 
raksturīgo.  Latvijas bišu saime 
Beļģijas zemē. Bišu saime ir tauta. 
Strops ir viņu valsts. Ar savu armi-
ju, ar likumiem un kārtību. Bites ir 
miermīlīgas - tās pašas nevienam 
neuzbrūk. Tās dzeļ tikai tad, kad 

jūtas apdraudētas. Tās aizstāv, cī-
nās un mirst par savu stropu, sai-
mi, BRĪVĪBU’’.

Piemineklis atradīsies jaunā 
pilsētas rajonā, laukumā, kam ir 
dots nosaukums “Brivibaplein” 
(“Brīvības laukums”). Tas atrodas 
apmēram trīs kilometrus no ag-
rākās gūstekņu nometnes. Pilsēta 
nākotnē ir nolēmusi atvērt apska-
tei arī saglabājušās karagūstekņu 
nometnes kazarmas, kur varēs ie-
pazīt arī latviešu leģionāru stāstu.

Beļģijā godina latviešu 

n Tēlnieks K. Gulbis 
sniedz interviju Latvijas 
Televīzijai.

n Neskatoties uz nemīlīgajiem laika apstākļiem, piemiņas zīmes atklāšanā piedalījās 
prāvs skaits Zēdelgemas iedzīvotāju un no dažādām pasaules malām sabraukušie 
latvieši.

n Koris Ugunis pie 
leģionāriem veltītās 
piemiņas zīmes.

leģionārus
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Atklājot pieminekli “Latvijas 
stāvstrops brīvībaiI” 

Zedelgemā, Beļģijā, 2018. gada 
23. septembrī

Valters Nollendorfs

Nebiju karavīrs. Nekad nebūšu. Man šī 
pieminekļa, šī “Latvijas stāvstropa brīvībai” 
atklāšana ir galvas noliekšana to teju 12 000 
manas paaudzes vīru priekšā, kas bija karavīri 
svešā armijā un pēc kara – gūstekņi Vlutem-
veldas (Vloethemveld) kara gūstekņu nomet-
nē Zedelgemā 1945./46. gada ziemā.

Tikai četri gadi mani šķīra no viņiem. Dzim-
šanas gads tais laikos bieži noteica, kas gāja 
karā un kas cīnījās kurā pusē nepareizajā 
karā. Mēs bijām paaudze, kas dzimusi pirma-
jā īsajā Latvijas neatkarības posmā no 1918. 
līdz 1940. gadam, bet kam nebija lemts uz-
augt un kļūt par pilnvērtīgiem brīvas savas 
valsts locekļiem. Mums bija liegta pat iespēja 
aizstāvēt savu zemi savas valsts armijā, jo Lat-
vijas valsti okupēja, iznīcināja un pakļāva di-
vas totalitāras varas – Padomju Savienība un 
nacistiskā Vācija. Latvijas vīrus nelegāli iesau-
ca gan vienas, gan otras armijā atkarībā no tā, 
kura tai brīdī ar nospiedošu militāru pārsvaru 
kontrolēja Latvijas zemi. Šīs paaudzes vīri cī-
nījās un krita karā, kas nebija Latvijas karš un 
nebija karš par Latvijas brīvību. Tomēr Latvija, 
kas viņiem tika nolaupīta, palika pirmajā vie-
tā viņu sirdīs. 

Vlutemveldas kara gūstekņu nometne Nr. 
2227 nav vieta, par kuru būtu daudz zināms. 
Vēsturniekiem kara gūstekņu nometnes ne-
šķiet interesantas, it sevišķi, ja tās nesaistās 
ar viņu pašu zemes karavīriem. Zedelgemie-
šiem tā ilgi bija un palika nepieejama Beļģi-
jas armijas bāze, par kuras pagātni droši vien 
zināja, bet kas viņus tieši neskāra. Tās bijuša-
jiem iemītniekiem tā bija vieta, ko drīzāk gri-
bējās aizmirst, jo tur viņi kā kara zaudētāji ne-
pareizajā pusē cieta pazemojumu, piedzīvoja 
cilvēka necienīgus dzīves apstākļus, neziņu 
un depresiju. Kā pierādīt, ka neesat nacisti un 
kara noziedznieki un ka SS rūnas uz apkakles 
nepārstāv ne jūsu nāciju, ne izvēli vai pārlie-
cību, ka jūs sirdīs esat zvērējuši uzticību vie-
nīgi mazajam, sarkanbaltsarkanajam vairo-
dziņam uz jūsu piedurknes? Kā izvairīties no 

izdošanas Padomju Savienībai, kas tai brīdī 
izvaro jūsu zemi? Kad jūsu zeme atkal atgūs 
brīvību? Un, ja jūs paši nonāksit brīvībā, tad 
kad un kā? Doma par brīvību nometnē kļu-
va par cerību, cerība – par ticību. Ticību savas 
valsts brīvībai latviešu karavīri nometnē Nr. 
2227 pierādīja, uzceļot tur Brīvības piemi-
nekļa maketu. Viņi svinēja savas valsts neat-
karību 1945. gada 18. novembrī un dziedāja 
savas valsts himnu. Viņiem un viņu ticībai bija 
jāiztur vēl daudzi pārbaudījumi, līdz Latvija 
atkal atguva neatkarību 46 gadus vēlāk. 

Šīs sāpīgās, bet tai pašā laikā pacilājošās 
vēstures atklāšana ir sākusies tikai nesen. 
Mēs esam pateicīgi Zedelgemas vēstur-
niekam Polam Denīsam (Pol Denys) par ilgi 
slēgtās Vlutemveldas nometnes vēstures 
pētījumiem, atklājot tik tuvus, bet viegli aiz-
mirstamus noslēpumus. Mēs esam pateicīgi, 
ka viņa uzmanību piesaistīja tieši latviešu un 
abu pārējo Baltijas tautu ieslodzīto no citiem 
atšķirīgie likteņi, par ko viņš savācis bagātī-
gu materiālu klāstu. Esam pateicīgi arī mūsu 
pašu vēsturniekam un dokumentālo filmu 
autoram Andrejam Feldmanim, kas atklāja 
Polu Denīsu filmēšanas ekspedīcijas laikā Ze-
delgemā 2014. gadā, paldies par dokumen-
tālās filmas Zedelgema radīšanu un viņa tālā-
ko pētniecības darbu par latviešu karavīriem 
gūstā. 

Viens no šiem karavīriem bija mans draugs 
un  tagad ir jau viņsaulē – Bruno Rubess. Viena 
no viņa meitām – Baiba - ir mūsu vidū. Viņa 
otra meita Baņuta cenšas rekonstruēt sava 
tēva dzīves laikā neatklātos pārdzīvojumus 
karā un gūstā. Iesaukšanas brīdī viņam bija 17 
gadu. Nometnē viņam pienāca 19. dzimšanas 
diena. Galvenokārt pašizglītības ceļā viņš kļu-
va par starptautiski atzītu uzņēmējdarbības 
vadītāju. Mēs kļuvām par draugiem uz mūžu 
trimdas latviešu skautos, kopā veicot labus 
darbus un ticot Latvijas brīvībai. No daudza-
jiem vēl viens, ko vēlos pieminēt, ir Bruno 
komandieris pulkvedis Vilis Janums. Pretēji 
pavēlei 1945. gada aprīļa beigu dienās viņš 
izlēma savus dēlus, kā viņš sauca sev pakļau-
tos karavīrus, neupurēt uz Hitlera nacistiskās 
valsts bēru lielsārta Berlīnē vai pakļaut naidī-
gās padomju armijas gūstam, bet vadīja viņus 
uz rietumiem, lai padotos amerikāņu armijai. 
Viņu nometnē ievēlēja par karavīru labdarī-
bas organizācijas Daugavas Vanagi pirmo va-
dītāju, un šīs organizācijas pārstāvji piedalās 
pieminekļa atklāšanas ceremonijā. 

Šis vēstures un atmiņu darbs mūs ved 
līdz tagadnei un nopietnajam uzdevumam 
izgaismot pagātni un ar to izlīgt. Mēs patei-
camies Zedelgemas pilsētai par tās iniciatīvu 

nosaukt šo laukumu brīvības vārdā – Brivi-
baplein. Vēl vairāk – liels paldies arī par inicia-
tīvu un finansiālo līdzdalību, kas ļāva tapt šim 
bronzā lietajam piemineklim, kuru šodien 
atklājam. Mēs esam pateicīgi par sadarbību, 
draudzību un solidaritāti, ko izjutām piemi-
nekļa tapšanas gaitā. Priecājamies, ka Vlu-
temvelda drīz atgūs arī savu brīvību, saņemot 
aizsargāta dabas parka statusu. 

Zedelgemai un Flandrijai nav sveša oku-
pācija, kara izraisīta vardarbība, posts un cie-
šanas. Mēs ceram, ka Latvijas bites, ko esam 
atveduši kā dāvanu Zedelgemai, pieminot 
savus karavīrus, atradīs draudzību ar Fland-
rijas magonēm, kuras apdziedātas Kanādas 
dzejnieka Džona Makreja (John McRae) rin-
dās par Pirmo pasaules karu Flandrijā:

Flandrijas laukos magones zied,

debesīs augsti cīruļi dzied, 

spītējot kara dārdoņai spalgai

vietā, kur rindām krustojas krusti,

pieminot mūs, kas mājās vairs nepāries. 

Mēs ceram, ka Latvijas bites pat labāk par 
cīruļiem dziedēs sāpīgās atmiņas, rādot ceļu 
uz izlīgumu ar pagātni, uz mieru, draudzību 
un tādu nākotnes pasauli, kas būtu labāka 
par to, ko piedzīvojām okupācijā, svešu varu 
apspiestībā un karā.

Atklājot “Latvijas stāvstropu brīvībai”, šajā 
Latvijas simtgades gadā pieminēsim arī Lat-
vijas himnu, ko mūsu karavīri dziedāja gūstā 
un ko mēs kopš 1991. gada atkal dziedam brī-
vā valstī. Latvijas himna, tapusi 19. gadsimtā, 
kad Latvijas valsts vēl nebija, ir vienkārša 
lūgšana. Tā izlūdzas Dieva svētību Latvijai un 
laimi dzīvot savā zemē, kur latvju dēli dzied, 
kur latvju meitas zied … Neko vairāk, neko 
mazāk – tikai Dieva dotas, neatsavināmas 
tiesības būt laimīgiem, kā Tomass Džefersons 
(Thomas Jefferson) minēja savā Amerikas ne-
atkarības deklarācijas tekstā, būt laimīgiem 
pašiem savā brīvā zemē un valstī. Vēlēsim 
mūsu Latvijas bitēm atrast laimi draudzīga-
jos Flandrijas magoņu laukos, kā tās Latvijā 
atrada laimi Latvijas liepziedos. Tā ir draudzī-
ba un laime, kas mūs vieno pāri robežām un 
laikiem. 

Dievs, svētī Latviju!

God, zegene Vlaanderen!

God bless us all in peace, in friendship, in 
freedom!

Latvijas okupācijas muzeja valdes 
priekšsēdētāja Valtera Nollendorfa 
runa pieminekļa atklāšanā.
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n Henrijs Princis skolā
 mācījās jau no sākumskolas 
angļu plūsmā, un viņš saņēma 
EUROCONTROL balvu par 
augstāko kopējo atzīmi 
bakalaureāta eksāmenos 
fizikā un matemātikā. 
Šobrīd viņš studē 
datorzinības Kārdifas 
universitātē Lielbritānijā.

n Arī Gustavs Zilgalvis 
skolas gaitas Briseles 
2. Eiropas skolā iesāka 
jau no bērnudārza 
klases un tāpat kā 
Henrijs mācījās angļu 
plūsmā. Gustavs saņēma 
2 balvas – Filozofijā un 
Skolas Labākā skolēna 
balvu. Tagad viņš studē 
fiziku Londonā UCL 
(Univercity College London) 
Lielbritānijā. 

Beļģijā jau vairāk nekā 10 gadus bērni no 
Latvijas mācās Briseles 2. Eiropas skolā (EEBII). 
Šī ir vienīgā skola Beļģijā, kurā vidusskolēni var 
mācīties latviešu valodu un likt valsts eksāme-
nus latviešu valodā un literatūrā.

Jaunieši pēc skolas beigšanas ir devušies 
mācīties augstskolās Lielbritānijā, Beļģijā, Nī-
derlandē, Francijā, kā arī citur Eiropā un, pro-
tams, arī Latvijā.

Šovasar Briseles 2.  Eiropas skolu beidza 
226  skolēni no 9  dažādām valodu plūsmām. 

Šogad skola var lepoties ar to, ka vidējā atzīme 
ir bijusi augstāka nekā jebkad, tas ir 78,61 no 
100 punktiem. Turklāt 96% no skolas beidzē-
jiem iestājās un studē augstskolās, kas liecina 
par skolas kvalitāti un skolēnu mērķtiecību.

Tradicionāli ar īpašām balvām tika apbal-
voti skolēni, kas bija labākie dzimtajā valodā, 
pirmajā svešvalodā, mākslā, mūzikā, sportā, 
ekonomikā, ģeogrāfijā, vēsturē, filozofijā, bio-
loģijā, ķīmijā, fizikā un matemātikā. Ar lielu 
lepnumu vēlos pastāstīt, ka labāko skolēnu 
vidū ierindojās arī 3 latvieši. 

Ilze Zilgalve

PRIECĀJAMIES PAR IZCILAJIEM LATVIEŠU JAUNIEŠU REZULTĀTIEM

n Beatrise Vērdiņa saņēma Labākā 
skolēna apbalvojumu Dzimtajā 
valodā. Viņa mācījās šajā skolā 
franču plūsmas klasē jau no 
bērnudārza. Tagad Beatrise studē 
kinematogrāfiju Sorbonas 
universitātē Parīzē, Francijā.

Mums, latviešiem, ir ar ko lepoties, un mēs varam novēlēt jauniešiem veiksmi, un es esmu 
pārliecināta par šo jauniešu panākumiem nākotnē.

Aicinām jaunos reportierus – 
RAKSTI, FOTOGRAFĒ 

VAI VEIDO VIDEO!

Ja tevi interesē žurnālistika un tu vēlies iesaistīties 
www.latviesi.be  vai Beļģijas latviešu avīzes tapšanā,

ja vēlies uzrakstīt par kādu interesantu notikumu vai tev 
patīk fotografēt, atraksti mums –  timeklis@.latviesi.be 

Informācijai:
Savā komandā mēs aicinām un meklējam jauniešus, 

kas vēlētos: 
> rakstīt par aktuāliem notikumiem vai jebkuru tēmu, 
kas būtu interesanta Beļģijā dzīvojošajiem latviešiem; 

> intervēt dažādus cilvēkus; 
> veidot foto reportāžas

> veidot video stāstus par notikumiem.

Pat ja tu nekad neko neesi rakstījis vai fotografējis, bet 
vēlies to pamēģināt, noteikti atsaucies! Šī ir iespēja apgūt

 ko jaunu, jo mēs strādājam komandā un mācāmies 
viens no otra. 

Informācijai:
www.latviesi.be ziņas publicē gandrīz katru 
dienu, bet nākamo avīzes Beļģijas Latviešu 

Ziņas numuru gatavojam 
uz 2019.gada jūniju.
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skolas 
ziņas

n 2017./2018. mācību gada beigās bērnu 
mīļā skolotāja Dace Vuškāne atvadījās no 
darba Briseles 2.  Eiropas skolā. Par lielisko 
darbu skolotāja saņēma Ministru kabineta 
atzinības rakstu. Šobrīd D.  Vuškāne strādā 
Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā.

n Briseles 1. Eiropas skolā Berkendālē šo-
gad mācības latviešu plūsmas klasēs pirm-
skolā un pamatskolā sāka 16 bērni. 

n Briseles 2. Eiropas skolā Voluvē latvie-
šu valodas klasēs šajā mācību gadā mācās 
14 bērni pirmsskolā, 61 sākumskolā un 63 vi-
dusskolas klasēs.
n Veiksmīgu un radošu mācību gadu novē-
lam visām latviešu valodas skolotājām – 
Janai Šaudvidei, Brigitai Spaliņai, 
Ingunai Langei, Inetai Carai, Sanitai Ozoliņai 
un Jolantai Stiprajai. 
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Dace Kalniņa

Šīs vasaras vienas no spilgtākajām atmiņām noteikti saistās ar dalību XXVI Vispārējos latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā. Pēc ļoti aktīvi pavadītiem pavasara mēnešiem, kad abi Bri-
seles dejotāju pulciņi cītīgi gatavojās skatei, vasara pienāca teju nemanīti. Atlika tikai saskaņot 
atvaļinājumu ar priekšniecību, atrast izdevīgākos lidojumus uz Rīgu un sakārtot čemodānus tā, 
lai bez šokolādēm draugiem un ģimenei varētu paņemt līdzi arī visas tautastērpa detaļas (mājās 
aizmirst nedrīkstēja neko).

Dagnija, 

Briseles latviešu dejotāju vadītāja

Deju svētku laiks bija siltu, priecīgu, 
saviļņojošu emociju caurstrāvots. Bez 
ikdienas, gandrīz ideālā pasaulē, kad 
neticami, bet varēju uzlādēt sevī mieru... 
Sirdssiltākais paldies par visām tirpiņām, 
asarām, skaistumu, ticību, vienotību un 
mūžīgo dejotprieku!

Briseles 
dejotāji 

Dziesmu un Deju svētkos

ATMIŅAS 

NO VASARAS
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“Māras zemes” fināls – būt vienam no 18 150. 
Atrodi mūs (esam koši violetos lakatiņos)!

Gājienu gaidot. Briseles pagasta 
klača meitenēm.

AR KO ŠIE SVĒTKI ATŠĶĪRĀS NO 
IEPRIEKŠĒJIEM? 

Ineta 

dejo kopš 3 gadu vecuma, ar Briseles 
dejotājiem kopš 2010. gada.

Šie bija mani septītie Dziesmu un Deju 
svētki un, protams, unikāli tāpēc, ka norisi-
nājās Latvijas simtgades gadā. Ne katram ir 
lemts, ko tādu izdzīvot! Negaidīta bija īpašās 
svētku sajūtas noķeršana jau pašā svētku 
sākumā arēnā “Rīga”, kad no dejotājiem 
mums visapkārt un no mums pašiem staroja 
neaprakstāma enerģija un dejotprieks sita 
visaugstāko vilni. Ar Briseles dejotājiem ko 
tādu izbaudīju pirmo reizi.

KURA IR TAVA ŠO SVĒTKU 
SPILGTĀKĀ ATMIŅA? 

Violeta 

dejo kopš Briseles dejotāju grupas 
dibināšanas 2008. gadā.

Šajos svētkos bija tik daudz neaizmirs-
tamu brīžu! Fināla deja stadionā – tas bija 
kaut kas! Tik ļoti svinīgi un īpaši, kad viss 
lielais dejotāju kopums uznāca stadionā, 
vienā ritmā kustējās, elpoja un izbaudīja 
mirkli, nu jau bez uztraukuma, ka varētu 
kaut ko sajaukt. Partnera acu skatienu, 
blakus dejojoša drauga plecu, spilgtās 
gaismas un cilvēku pilnās tribīnes – to 
atcerēšos vēl ilgi!

Elvis

dejo kopš 2016. gada.

Gribētu vēlreiz izbaudīt lielisko kopības sajūtu, kas bija pēc pirmā lielā atbil-
dīgā koncerta stadionā, kad simtiem un tūkstošiem citu dejotāju enerģija savi-
jās vienā veselā. Un, protams, arī superīgo ballīti, kad visi stresi un uztraukumi 
jau ir garām un var laisties dancī un uzdziedāt tāpat vien ar apkārtējiem. 

Žils

dejo kopš 2010. gada. 

Futbols! Divu koncertu laikā notika svarīgas spēles Beļģijas izlasei, tad nu 
gan dejojām, gan pārskrējienu laikā skatījāmies spēles rezultātu telefonos. 
Cik forši bija Brazīlijas latviešu dejotāju pulciņam paziņot rezultātu!

KO NO DEJU SVĒTKIEM VĒLĒTOS PIEDZĪVOT VĒLREIZ? 

KAS ŠAJOS SVĒTKOS IZRAISĪJA VISLIELĀKO STRESU? 
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PAR KO ŠAJOS    
SVĒTKOS BIJA 
VISLIELĀKAIS PRIEKS?

Kristiāna 

dejo kopš bērnudārza 
laikiem, ar Briseles dejotājiem 
no 2011. gada. 

Par kopā būšanu ar savējiem! 
Pēc divu gadu pārtraukuma 
bija milzīgs prieks dejot atkal 
kopā ar briseliešiem, savukārt 
uz deju laukuma bija patīkami 
ieraudzīt tik daudz pazīstamu 
cilvēku. Pulciņu nosaukumi un 
vadītāji mainās, bet dejotāju 
saime ir viena un tā pati – liela 
un draudzīga. 

“Māras zemes” likteņstāsts iz-
stāstīts un izdejots. Ar prieku. Ar 
lepnumu. Ar Latviju sirdī. Paldies 
mūsu ģimenēm un draugiem, kas 
mūs atbalstīja, lai mēs varētu iz-
baudīt šos svētkus. Paldies mūsu 
vadītājai Dagnijai par ieguldīto 
milzu darbu, lai šie simtgades 
svētki vēl ilgi paliktu mūsu atmi-
ņās. Dejā ir spēks. Dejot ir laime.

Seko Briseles latviešu 
dejotājiem Facebook 
https://www.facebook.com/brise-
leslatviesudejotaji/

Briseles dejotāji tautastērpu skatē. Ar lepnumu par 
savu ilgi darināto (dažkārt arī ar pašu rokām) Alsun-
gas tautas tērpu. Saņēmām ļoti daudz komplimentu 
gan par tērpiem, gan burvīgajiem vainagiem.

Viens no sirsnīgākajiem koncertiem šajos svētkos. 
Briseles dejotāju E grupai tas bija pirmais kopī-
gais koncerts, kopš grupa ir izveidota. Daži jaunie 
dejotāji pirmo reizi mūžā dejoja uz skatuves!

Mēģinājumi Daugavas stadionā, no 8.00 līdz 23.00 – 
lietus līst vai saule spīd…

Deju svētkos piedalījās 
37 dejotāji no Briseles 
latviešu dejotājiem. 
Kopā nodejoti 5 koncer-
ti, izstāstīti 13 dažādu 
deju stāsti. Vadītāja – 
Dagnija Martinsone. 
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Briseles 
latviešu

šie ir jau trešie Vispārējie 
latviešu Dziesmu un deju 
svētki, un šoreiz viņi 
piedalījās īpaši kuplā 
skaitā.

korim

Gita Pāvila, 

Briseles latviešu kora diriģente jau 
vairāk nekā 10 gadus:

“Šajos svētkos man bija vairāki emocio-
nāli mirkļi: skate universitātes aulā, noslē-
guma koncerts, sadziedāšanās pēc tā un 
kopīgie danči. Visvairāk man atmiņās paliks 
manu koristu priecīgās sejas un vienotības 
sajūta.”

Beļģijā dzimusī latviete 

Mirjama Paklons: 

“Briseles latviešu korī arī es dziedu visus 
gadus, un arī vienmēr esmu piedalījusies 
Dziesmu svētkos. Šoreiz es apbrīnoju fan-
tastisko organizāciju. Piemēram, ēdināša-
na! Pabarot tādu baru, tas ir iespaidīgi!’’. 

Mirjamas vīrs, flāms André: 

’”Visiespaidīgākais, protams, bija noslē-
guma koncerts, un arī šī iespēja, pagodinā-
jums tajā piedalīties.”

Sanita Ozoliņa, 

dzied, kopš sevi atceras, un vairākos 
Dziesmu svētkos ir dziedājusi gan kopā 
ar kori, gan folkloras kopu:

“Dziesmu un deju svētku 
emocionālākais mirklis man bija 
īpašā gājiena dalībnieku kopības 
sajūta, un visspēcīgāko emocionālo 
pārdzīvojumu man deva Dziesmu svētku 
ģenerālmēģinājums, tad koncertu klātienē 
skatījās arī mana ģimene.”

Vēl viens kora cittautietis, meksikānis 

Edgars kopā ar sieviņu Inesi

gan dejo deju pulciņā, gan dzied  korī, 
un šajos svētkos paguva piedalīties gan 
deju, gan dziesmu koncertos:

“Tas man bija liels gods, kopā ar sievu, 
piedalīties gan deju, gan dziesmu svētkos. 
Mūsu jaukā deju grupa mani ļoti atbalstīja 
un mēģinājumos palīdzēja saprast katras 
dejas horeogrāfijas nianses, kā arī pārvarēt 
valodas barjeras svētku norises laikā.

Mēs visi kļuvām par vienotu spēku  – 
kopā izbaudījām pasākumu, kopā salijām 
lietū, kopā jautri pavadījām laiku  un dalījā-
mies it visā, pat priekos un bēdās.

Piedalīties gan dziesmu, gan deju svēt-
kos bija apburoši skaisti un iedvesmojoši. 
Secināju, ka dejai nav robežu, tā ir vienota 
valoda, kas vibrē priekā. Tieši tādā pašā 
priekā kā mūzika kopkora izpildījumā.

Dziedāšana kopkorī Mežaparka estrādē, 
meža vidū, mani piepildīja ar sarkanbaltsar-
kanu lepnumu. Sirdī jutu lielu pateicību un, 
kaut uz brīdi, bet sajutos kā daļa no tautas. ”

Ivars Dukāts, 

kopā ar Briseles latviešu kori dzied 
pirmo gadu: 

“Svētkos bija daudz emocionālu mirkļu, 
un viens no tiem man bija Sprīdīša “Fināla 
dziesma”. Tikai Latvijā to dziedot, vārdi ‘mā-
jas’, ‘laimīgā zeme’, ‘mūžība’ nes to enerğijas 
lādiņu, kas ļauj justies īstajā vietā zem Piena 
ceļa.” 

Ingrīda Sniedze: 

„Saviļņojošu brīžu bija daudz - viens no 
tiem, kad pirmajā mēģinājumā, skanot 
Karoga dziesmai, pāri kopkora galvām lēni 
augšup kāpa Latvijas sarkanbaltsarkanais. 
Ilgi gaidītais brīdis ir klāt, visi sabraukuši, 
saule pār Mežaparku, un kopība, ko pa 
īstam var izjust tikai dzimtenē. Bet pats sva-
rīgākais - pirmoreiz ar savu kori piedalījās arī 
mans dēls! Tāpat dziedātājos bija arī māsa 
un citi radi, skatītājos - ģimene un drau-
gi,  bet, tuvojoties ģenerālmēģinājuma 
beigām, pasaulē nāca mana nākamā 
krustmeitiņa. Šie svētki noteikti bija mana 
Latvijas simtgades virsotne. ” 
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Dziesmu un deju svētki nav ti-
kai dziedāšana un dejošana – tā ir 
arī teātra spēlēšana. Šovasar svēt-
kos bija sabraukuši Latvijas un 
latviešu diasporas amatierteātri 
2. un 3. jūlijā Vērmanes dārzā izrā-
dīja Ādolfa Alunāna lugas. Tas bija 
veltījums latviešu teātra pamatli-
cējam, kuram 2018. gadā svinam 
170. jubileju. Starp teātra spēlētā-
jiem bija arī Sirsnīgais Briseles lat-
viešu teātris, kas izrādīja iestudē-
jumu “Alunāns. Interpretācija” pēc 
Alunāna darbu “Līksmības avots” 
un “Paša audzināts” motīviem, 
ko veidoja teātra režisore Andra  
Baltmane.

KĀDAS ATMIŅAS UN NOSKAŅAS PĒC SVĒTKIEM IR 
TEĀTRA AKTIERIEM? 

Dziesmu svētki

teātrim!Andra Baltmane

Andra Baltmane,    vadītāja sirsnīgajam Briseles latviešu 
teātrim:

“Paldies īpašajam sBLT par svētku sajūtu, VISIEM MUMS KOPĀ esot. 
Kopā pašiem. Kopā ar ģimenēm un bērniem. Kopā ar aktieriem, kuri 
kādu laiciņu dzīvo ārpus Briseles. Kopā ar savējiem Latvijā. Kopā ar 
mūsējiem, citu pulciņu briseliešiem. Tās ir svētku un mīļuma sajūtas. 
Visvērtīgākās!”

Liāna Ametere: 

“Dziesmu svētki manai ģime-
nei ir vieni no vislielākajiem lat-
viešu kultūras svētkiem, kuros 
šogad, pateicoties sirsnīgajam 
Briseles latviešu teātrim un 
tā vadītājai Andrai Baltmanei, 
man, manam vīram un abiem 
dēliem bija iespēja kļūt par 
Dziesmu svētku dalībniekiem. 
Mēs varam būt un esam vienoti, 
un ļoti pozitīvi.”

Lauma Rode:

‘’Šogad pirmo reizi pieda-
lījos pieaugušo dziesmu un 
deju svētkos. Pirmo reizi kāpu 
uz Vērmaņdārza skatuves spē-
lēt teātri! Piedalīties dziesmu 
svētkos – tas ir katra latvieša 
sapnis, bet pēc uzstāšanās ir 
neizsakāma laimes un ganda-
rījuma sajūta, arī lepnums par 
to, ko varam, par to, ka mums 
vēl ir šādas tradīcijas!’’

Kristīna Lange:    teātra aktrise un scenogrāfe, pirmo reizi 
gājusi gājienā, pirmo reizi piedalās svētkos:

“Dziesmu svētkos ir gandrīz tāds teātra sastāvs, kādā sākām 
pirms 13 gadiem, ir klāt ari mūsu jaunieši, gan tie, kuri šajos gados 
izauguši no skolas sola un pašlaik mācās ārpus Latvijas, gan tie, 
kas jau izmācījušies svešumā, bet atgriezušies dzimtenē. Gluži vai 
sanāk, ka Alunāns sasaucis visus mājās. Man emocionālākais bridis 
bija gājiens, jo stundas paskrēja kā minūtes, pat nepamanot, ka 
pastalas izberztas cauras un pēdas noberztas. Kā saka – ja jūties 
laimīgs ar savējiem, tad viss pārējais ir mazsvarīgs.”
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Ugunis 

Diriģentes Vitas Timermanes-Mooras izveidotā vokālā grupa “Ugu-
nis” ir viens no jaunākajiem Beļģijas latviešu kolektīviem, šie bija viņu 
pirmie kopīgie Dziesmu svētki. 

Dziesmu svētkos

ATMIŅAS, IESPAIDI, SKAISTIE MIRKĻI:

Ilze Zilgalve: 

“Mans aizkustinošākais 
mirklis bija brīdis, kad dziesmu 
svētku noslēguma koncerta 
laikā kopkoris dziedāja “Karoga 
dziesmu”, un tajā laikā tika 
svinīgi pacelts Latvijas skaistais 
sarkanbaltsarkanais karogs virs 
dziesmu svētku estrādes. Visas 
noslēguma dziesmas bija ļoti 
skaistas, un es jau zināju, ka būs 
emocionālas, savukārt svinīgā 
karoga ceremonija bija negaidīts 
saviļņojuma mirklis.”

Ilze  Kuniga: 

“Kā skolniece un studente biju piedalījusies Dziesmu svētkos arī 
agrāk, jo koros esmu dziedājusi, cik vien sevi atceros. Tomēr šoreiz 
sajūtas bija ļoti īpašas – katrs brauciens uz Latviju mums vien jau ir 
svētki! Turklāt mēs pārstāvam ārzemes, un mums uzgavilē tā… nu, 
citādi, piemēram, gājiena komentārs bija: “Paskatieties, cik daudz 
mums Briselē to sūtņu!” Man bija milzīgs prieks satikt sen neredzētus 
skolas biedrus, skolotājus, pat radiniekus un senus draugus. Daudzi 
no tiem arī piedalījās svētkos vai bija speciāli atnākuši skatīties 
gājienu. Mana mīļā tante, tautasdziesmu zinātāja un koklētāja Maija 
Cālīte, kurai ir 85 gadi, bija stāvējusi un sveikusi dalībniekus visu 
gājiena laiku, un tie, viņu pazīdami, bija sveicinājuši pretī. Un vēl, 
īpaša sajūta bija uzvilkt gandrīz pilnībā pašas spēkiem meistaroto 
tautastērpu.”

Lāsma Alberta: 

‘’Mani visvairāk aizkusti-
nāja ārzemju latviešu koru 
koncerts Esplanādē. Mēs tur 
bijām apmēram tūkstotis. 
It kā maz, bet tomēr daudz. 
Tāda pozitīva un apgarota 
enerģija no mums plūda! 
Mazliet bēdīgi kļuva aiz-
domājoties, cik daudz un 
talantīgu latviešu dzīvo ārpus 
Latvijas… Bet kāds dziesmai 
tomēr ir spēks – tā mūs visus 
satur vienotus.”
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Tūlīt sāksies 
sadziedāšanās 
nakts!
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Kā jau visiem Latvijas pilsoņiem labi zināms, 
šī gada 6. oktobrī notika Latvijas Republikas 
trīspadsmitās Saeimas vēlēšanas. Protams, arī 
Briselē tika izveidots vēlēšanu iecirknis, laicīgi 
sastādīta komisija, kopīgi ar Ārlietu ministriju 
veikti visi nepieciešamie priekšdarbi un pulk-
sten 7:00 no rīta bijām gatavi pieņemt pirmos  
balsotājus. Caur Latvijas Pastāvīgās Pārstāv-
niecības ES nama stikla durvīm varēja lieliski 
novērot, ka nepacietīgākie bija ieradušies vēl 
pirms iecirkņa atvēršanas. Kā pirmie vēlēšanu 
biļetenus Briselē saņēma allaž aktīvie Guna 
Zaķe-Baltā un Jānis Baltais, kuri apliecināja, ka 
viņu sestdienas plāns ir tik piepildīts, un agrā 
rīta stunda ir vienīgais drošais brīdis, kad no-
balsot.

Visas dienas garumā balsošana notika bez 
sarežģījumiem, un nekādi pārkāpumi netika 
novēroti. Brīžiem pie plašajām vēlēšanu ka-
bīnēm veidojās pagaras rindas, tomēr visi pa-
cietīgi savu kārtu sagaidīja. Netrūka gribētāju 
fotografēt balsošanas brīdi, un ne viens vien 
balsotājs iemūžināja savu nozīmīgo bildi da-
žādos sociālajos tīklos. 

Sestdienās Pārstāvniecībā allaž notiek arī 
latviešu bērnu skoliņa, un šoreiz visjaunākā 
paaudze lieliskās skolotājas Daigas Grases va-
dībā tika izglītota arī par demokrātijas proce-
su, un bērniem bija iespēja īsu brīdi pavērot, 
kā vēlēšanas no malas izskatās. 

Ar nelielu piemiņas velti komisija sveica vi-
sus jauniešus, kuriem šī bija pirmā iespēja bal-
sot Saeimas vēlēšanās, un, cerams, ka viņi šo 
dienu atcerēsies ar pozitīvām emocijām. 

Precīzi 20:00 vēlēšanu iecirknis tika slēgts, 
un komisija uzsāka balsu skaitīšanu saskaņā 
ar stingro procedūru. Kopā tika saņemtas 790 
vēlēšanu aploksnes, un visas 790 vēlēšanu zī-
mes atzītas par derīgām. Salīdzinot ar vēlētāju 
aktivitāti Briselē pirms četriem gadiem, jāseci-
na, ka kopējais nobalsojušo skaits ir nedaudz 
mazāks (iepriekš bija 815), toties jāatceras, ka 
toreiz Latvija gatavojās prezidentūrai ES, un 
Briselē bija daudz vairāk darbinieku LPP un 
viņu ģimenes locekļu. Tātad jādomā, ka citos 
amatos nodarbināto pilsoņu skaits Beļģijā ir 
pieaudzis.

 Visvairāk balsu Briselē saņēma Attīstībai/
Par! (26,71%) , nedaudz apsteidzot Jauno Vie-
notību (22,78%). Politologiem noteikti būtu 
ko secināt par Progresīviem izteikto atbalstu 
Briselē (10,13%) un KPV.LV (6,08%) procen-
tuāli daudz mazāk balsīm kā daudzviet citur 
Eiropā. Visus vēlēšanu rezultātus aizvien var 
atrast Centrālās Vēlēšanu komisijas mājas lapā 
- www.cvk.lv

Noslēgumā sirsnīgi pateicos visiem vēlēša-
nu komisijas locekļiem par apzinīgu darbu un 
paldies visiem vēlētājiem par pilsoņa pienā-
kumu izpildi! Lai jaunajai Saeimai ražīgs darbs 
tautas un valsts labā! 

Andris Rigerts

n (no kreisās) Dana Tjurina, Andris Rigerts, Dāvis Daudzvārdis, Diāna 
Krieva, Egita Lase, Aiva Viksne, Maija Liepiņa

Vēlēšanas Briselē3lietas, 
kas 
cittautiešiem 
saistās ar 
Latviju 

Maria, portugāliete,
nekad nav bijusi Latvijā, bet 
strādā kopā ar latviešiem:

brīnišķīgi ziedi, 
satriecošas tautas dejas, 
draudzīgi cilvēki.

Francisco, spānis, 
nekad nav bijis Baltijas valstīs: 

aukstas, garas ziemas, 
īsas vasaras un dzērvenes 
pūdercukurā, ko atved latviešu 
kolēģe. 
 

Carolina,  beļģiete: 

tradīcijas, daba un daudzām 
latvietēm ir vārds “Ilze”.  
 

Anna,  vāciete, 
Latvijā dzīvojusi un strādājusi 
vairākus gadus : 

daba, Rīga, tradīcijas. 
 

Paul,  francūzis, 
nekad nav bijis Latvijā: 

meži, Baltijas jūra, zemūdenes. 
 

Lucas,  beļģis,  
vairākkārt viesojies Latvijā:

Kultūra,  kultūras daudzums un 
dziļums ir neiedomājams!

Daba, tikai skaistas un 
patīkamas ainavas
vitalitāte. 

Dinamiska valsts un cilvēki, 
kas viegli pāriet no vēsturiskās 
tradīcijām uz mūsdienu 
jauninājumiem.
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Diasporas amatierteātru tik-
šanās kā tradīcija aizsākās pirms 
pieciem gadiem Apvienotajā 
Karalistē. Kopš tā laika festivāls 
LAIPA aicina uz tikšanos ik gadu 
oktobrī, mudinot godināt latviešu 
teātra tradīcijas, dalīties praktiska-
jā pieredzē un meklēt iedvesmu 
un jaunus radošos risinājumus.

Šogad festivālā LAIPA piedalījās 
astoņi teātri; tiesa, Birmingemas 
Mazais teātris bija vēl tikai ska-
tītāju lomā, jo izveidots vien šā 
gada rudenī. Savukārt, Minsteres 
latviešu teātrim šī bija pirmā uz-
stāšanās  — teātris izveidots šo-
gad, tāpēc jo mīļi aicināts festivāla 
dalībnieku pulkā.

Arī šajā, nu jau 5.  diasporas 
amatierteātru festivāla reizē bija 
vērojama repertuāra daudzvei-
dība, un festivāla LAIPA  2018 
dalībnieki un skatītāji izdzīvoja 
bagātīgu emociju gammu - sākot 
ar smaidiem un smiekliem līdz 
grūti slēpjamām aizkustinājuma 
asarām…

Skatītājus, kas bija ieradušies 
ne tikai no Beļģijas, bet arī no 
Nīderlandes, Luksemburgas un 
arī no katra amatierteātra mītnes 
zemes, priecēja 95  aktieri sešās 
izrādēs.

Sirsnīgā Briseles latviešu teātra 
muzikālais uzvedums “Sensenos 
laikos Daugavas lokos” skatītājus 
uzrunāja ar latviešu eposa “Lā-
čplēsis” un teiku tēliem, priecējot 
skatītājus ar pazīstamiem, mīļiem 
tekstiem, dziesmām, dejām un 
kokles spēli. Vairāki Briseles ak-
tieri pārsteidza skatītājus ar izcilu 
rokdziesmu izpildījumu. Islandes 
latviešu teātris jubilejas gadā go-
dināja A. Alunānu un iestudējumā 

Andra Baltmane, Lauma Rode

Briselē noslēdzies 

Oktobra pēdējās 
dienās Briselē 
norisinājās diasporas 
amatierteātru festi-
vāls LAIPA 2018, kuru 
rīkot šai reizē gods tika 
Sirsnīgajam Briseles 
latviešu teātrim. sBLT 
ļaudis vēlas pateikties 
ikvienam dalībniekam 
un skatītājam, un - jo 
īpaši - festivāla atbals-
tītājiem: LR Kultūras 
ministrijai, LR Ārlietu 
ministrijai, PBLA, ELA, 
LBB, EP deputātei 
Sandrai Kalnietei un EP 
deputātam Robertam 
Zīlem, LR Pastāvīgajai 
pārstāvniecībai ES un 
LR Vēstniecībai Beļģijas 
Karalistē.

LAIPA 2018
diasporas amatierteātru festivāls
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“Dāvana tantei” – Bredfordas latviešu teātra 
un Burtonas latviešu teātra kopdarbs apspēlē-
ja komiskus pārpratumus.

“Paša audzināts” – Islandes latviešu teātris 
atspoguļoja Ā. Alunāna radītos tēlus Latvijas 
lauku viensētās.

“Veiksmes stāsts” – Minsteres teātra pirmuzvedums
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“Pašu audzināts” meistarīgi ap-
spēlēja teātra tēva radītos tēlus. 
Minsteres teātra pirmuzvedums 
un pirmizrāde “Veiksmes stāsts” 
vienaldzīgu neatstāja pilnīgi ne-
vienu, saviļņojot un sajūtās un 
domās vienojot klātesošos. Ar 
spilgtiem kostīmiem, dziesmām 
un dejām skatītājus uzrunāja Oslo 
latviešu teātris O’Latte uzvedumā 
“Paradīze” pēc R.Blaumaņa darba 
motīviem. Savukārt, Bredfordas 
latviešu teātra un Burtonas lat-
viešu teātra kopdarbs komiskus 
pārpratumus apspēlēja iestudē-
jumā “Dāvana tantei”, skatītājus 
aicinot dzīvot līdzi ārkārtīgi spilg-
tai aktierspēlei. Vienīgais Latvijas 
amatierteātris, kas kopš pašiem 
pirmsākumiem piedalās festivālā 
LAIPA, iestudējumā “Pilsētnieki” 
aizrautīgu un atraktīvu aktieru 
izpildījumā attēloja pilsētnieku 
dienas un nedienas laukos, skatī-
tajiem atpazīstamas situācijas un 
pārpratumus.

Festivāls ir lieliska iespēja te-
ātriem satikties, izrādīt sezonas 
jauniestudējumus, draudzīgā 
atmosfērā pamēroties spēkiem, 
kā arī uzklausīt gan kolēģu, gan 
arī teātra jomas profesionāļu 
viedokli un konstruktīvu kritiku. 
Šī gada festivāla eksperti bija re-
žisors Pauls Timrots un kostīmu 
māksliniece Ilze Vītoliņa. Dalīb-
nieki novērtēja padomus, ietei-

kumus un, protams, priecājās par 
atzinīgiem vārdiem. Liels paldies 
viņiem par to! 

Pagājušajā gadā festivāla ce-
ļojošais kauss sBLT rokās nonāca 
no Bergenas latviešu teātra, un nu 
tas nodots Islandes latviešu teāt-
rim, kas uzņemies LAIPA2019  rī-
košanu.

Uz tikšanos Islandē!

Meistarklase ar Paulu Timrotu un Ilzi Vītoliņu.
“Pilsētnieki” – vie-
nīgais Latvijas 
amatierteātris, kurš 
piedalās “LAIPĀ”, 
skatītajiem attēloja 
pilsētnieku laukos.

 “Paradīze” – Oslo latviešu teātra “O’Latte” 
uzvedums. 

“Sensenos laikos Daugavas lokos” –  sirsnīgā 
Briseles latviešu teātra uzvedums.
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tautastērpā!

FO
TO

: I
LZ

E 
G

O
LD

ST
EI

N
A-

YS
EB

O
O

T,
 IL

ZE
 V

ES
ER

E,
 L

AU
M

A 
R

O
D

E

dzimšanas dienu

Gatavojoties Latvijas simt-
gades svinībām, daudzas 
entuziasma pilnas latvie-
tes no Beniluksa valstīm 
bija apņēmušās pašas da-
rināt savus tautastērpus 
un noorganizēja meistar-
klašu ciklu “Sagaidi dzim-
šanas dienu tautastērpā!”. 
Dažām tērpi ir gatavi, 
dažām gandrīz gatavi, 
un kopā pavadīts iedves-
mojošs gads, iemācoties 
daudz jauna, iepazīstoties 
ar nezināmiem latviešiem 
tepat apkārtnē un iedroši-
noties darīt to, kas nekad 
nav darīts: šūt, izšūt, aust, 
adīt, rotas kalt.

Sākotnējā ideja – uztai-
sīt sev pastalas – radās 
briselietēm Andrai un 
Laumai, kas pagājušajā 
rudenī ciemojās Minsterē 
uz pastalu darināšanas 
semināru. Pēc tā Facebo-
ok  tika publicēta skaistu, 
zilu pastalu bilde, un 
daudzas briselietes tādas 
gribēja sev. Atlika vien 
ideju par pastalu darinā-
šanu pateikt citām, lai 
nolemtu, ka tad jau var arī 
mēģināt brunčus uzšūt 
un kreklu izšūt, jo katrai 
sava vajadzība uz Dzies-
mu un deju svētkiem. Un 
tā nemanot, gada laikā 
radās citas vajadzības un 
galu galā tika noorgani-
zēti astoņi projekti, kuros 
kopā piedalījušies vairāk 
nekā 60 dalībnieki.

Februāris “Čaukstēt čaukst, negrabēja, PASTALĀM 
dancojot’’ jeb pastalu darināšanas meistarklase, meis-
tare Agrita Krieviņa no Rīgas.

Ilze Vesere

Janvāris “Nošvīkst 
mani goda BRUNČI, pār 
pagalmu pārejot” jeb 
brunču šūšanas meis-
tarklase; meistare Laila 
Puķīte .

Sagaidi
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Marts “Apvelc man, 
māmuliņa, smalku balta 
lina KREKLU’’ jeb tautis-
ko lina kreklu šūšanas 
un izšūšanas meistarkla-
se; meistare Laila Puķīte 
no Alsungas. 

Jau uz pirmo meistar-
klasi dalībnieču pulkā 
pieteicās arī rokdarb-
niece Dace Ulmane no 
Briseles, un viņa laipni 
dalījās ar savu padomu 
un palīdzēja meite-
nēm apgūt dažādas 
iemaņas, līdz meitenes 
aicināja Daci mācīt adīt 
zeķes un cimdus, aust 
prievītes un jostas. 

Aprīlis – “Baltas 
zeķes, raibas ZEĶES, 
dziedādama noadīj’”, 
Daces Ulmanes 
vadībā.

Jūnijs – “Aud, māsi-
ņa, smalku JOSTU, 
rakstainiem dzīpa-
riem”, arī kopā ar Daci 
Ulmani.
Novembris – “Mir-
dzēj’ mana goda 
SAKTA, šķindēj’ 
mani gredzentiņi”; 
rotu meistari Mārtiņš 
Tiltnieks un Katrīna 
Tiltniece.

Septembris – “Zīlēm šuvu VAINADZIŅU, bantītēm 
izrotāju”; meistare Margarita Muntaga.

Paldies par atbalstu LR Ārlietu Ministrijai, Latviešu biedrībai Beļģijā 
un Eiropas Parlamenta deputātei Sandrai Kalnietei.
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Lai noskaidrotu atbildes uz šiem jautājumiem, izveidojām aptauju. 
285 Beļģijā dzīvojošie latvieši aizpildīja šo anketu. Turpmāk minētie 
dati ir šīs aptaujas rezultātu apkopojums. Minot ‘latvieši Beļģijā’, atsau-
camies uz šīs anketas aizpildītājiem un iegūtajiem datiem. Nepreten-
dējam veidot kādu oficiālo statistiku par latviešiem, kas dzīvo šeit, bet 
gribam apkopot mums pieejamos datus un parādīt, cik dažādi esam. 
Ka dzīvojam ne tikai Briselē, bet visā Beļģijā. Un strādājam ne tikai ES 
iestādēs, bet ieņemam visdažādākos amatus vietējos, starptautiskos 
vai Latvijas uzņēmumos.

Pateicamies visiem, kas veltīja laiku, lai piedalītos aptaujā un 
tādējādi arī rakstu par latviešiem Beļģijā veidošanā! 

Cik daudz latviešu dzīvo Beļģijā? Cik sen? Ar kādu mērķi esam 
atbraukuši? Ar ko nodarbojamies? Kur strādājam? Kur dzīvojam? 
Kādās valodās runājam? No kurām Latvijas pilsētām mēs 
nākam? Kas mums patīk, nepatīk, dzīvojot Beļģijā? 

Ieva Brinkmane

KUR 
DZĪVOJAM? 

Latvieši Beļģijā dzīvo ne 
tikai galvaspilsētā, bet arī 
citās lielākās un mazākās 

pilsētās. Dzīvojam
 pārsvarā Briselē un 

Beļģijas flāmu 
reģionā. 

NO KURĀM PILSĒTĀM 
LATVIJĀ MĒS ESAM?

Pārsvarā esam rīdzinieki (116), bet 
pārstāvēti ir visi Latvijas novadi un 

lielākās pilsētas. Vairāki Beļģijā 
dzīvojošie latvieši ir no Jelgavas, 

Jūrmalas, Liepājas, Ventspils un 
Cēsīm. No citām pilsētām 

pārstāvniecība ir 
mazāka. 

DZIMUMS
78% no anketas 
aizpildītājiem 

ir sievietes, un 
22%vīrieši. 

KĀPĒC 
PĀRCĒLĀMIES? 

Vairums no mums esam atbraukuši 
uz Beļģiju, lai strādātu - 57% vai kopā ar 
ģimeni  - 15%. Citi uz Beļģiju ir pārcēlu-
šies, lai dzīvotu ar savu partneri (10%) vai 
studētu (7%). Tomēr esam arī ieradušies 
šeit, lai meklētu jaunas iespējas (3%) vai 

arī kādu apstākļu sakritības dēļ (4%). 
Daži ir šeit dzimuši (1%) vai 

ieradušies citu iemeslu
 vadīti (3%).

VECUMS
Vidējais vecums ir 

37 gadi, un Beļģijā 
dzīvojošo latviešu 
kopīgais vecums ir 

10318 gadi. CIK SEN 
DZĪVOJAM BEĻĢIJĀ?

Beļģijā dzīvojam jau diezgan ilgi -  
vairāk nekā 5 līdz 10 gadus (30%)

 un pat vairāk nekā 10 gadus 
(26%).Taču ir arī latvieši, kas uz 
Beļģiju pārcēlušies ne tik sen: 

mazāk nekā gadu 12%, 
1 - 3 gadus  - 18%, 
3 - 5 gadus - 12%.

Latvieši Beļģijā
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AMATS / PROFESIJA 
Lai arī vairums Beļģijā dzīvojošie latvieši 
strādā administratīvu jeb biroja darbu 

(administratīvie darbinieki, klientu, projektu vadītāji, 
analītiķi, statistiķi, eksperti, tulki, tulkotāji, vadītāji u.c.), 
tomēr mūsu vidū ir visdažādāko profesiju pārstāvji  – 

tehnisko un specifisko nozaru speciālisti 
(celtnieki, jumiķi, metinātāji, miesnieki  u.c.), medicīnas 
darbinieki, pasniedzēji, mākslinieki u.c.   Šeit dzīvo arī 

retāku profesiju pārstāvji, kā izpletņlēkšanas instruktors, 
jogas skolotāja, keramiķe, mūzikas terapeite 

un sporta zirgu trenere, vai īpašu darbu 
veicēji  -  saules paneļu montētājs, dzīvojamo 

kemperu ražotājs u.c.

VALODAS
Latvieši zina daudzas valodas  – 

 latviešu, angļu, franču, flāmu, vācu, 
krievu un citas. Darbam un studijām pārsvarā 

izmantojam latviešu, angļu, franču, flāmu valodu, 
tomēr citi strādā arī vācu, krievu vai citās svešvalodās. 

Mājās ar bērniem sarunājamies pārsvarā latviski, tomēr arī 
citās valodās  –  angļu, flāmu, franču, krievu u.c. Ar savu 

partneri sarunājamies latviski, angliski vai franču vai flāmu 
valodā. Mums ir pārsvarā angliski vai latviski runājoši 
draugi, tomēr draudzējamies arī ar franciski, flāmiski, 

krieviski un citās valodās runājošajiem. Sadzīvē 
(pie ārsta, veikalā u.c.) izmantojam angļu, franču 

vai flāmu valodu. Reizēm sadzīvē 
sazināmies arī latviski, krieviski, 

vāciski vai citās valodās.

LATVIJA 
MUMS IR

DARBS 
Vairums no Beļģijā 

dzīvojošajiem latviešiem strādā 
Eiropas Iestādēs (43%), bet daudz

 latviešu strādā arī vietējos beļģu (21%) un 
starptautiskos (13%) uzņēmumos. Starp 
mums ir arī Latvijas pārstāvniecībā ES un 

Latvijas vēstniecībā Beļģijā strādājošie (3%) 
un tādi, kas attālināti strādā Latvijas 

uzņēmumos (4%). 6% ir pašnodarbinātie
 un 1% mākslinieki. 5 no 

aptaujātajiem norādījuši, ka 
strādā citur. 

BEĻĢIJA 
MUMS IR

 Beļģijā
NODARBOŠANĀS 
Vairums no mums - mēs 

strādājam - 79%, studējam - 
15% vai pašlaik meklējam 

jaunas iespējas - 3%. 7% 
audzina bērnus, 4% bauda 

dzīvi un 2% ir cita 
nodarbošanās. 



18     Beļģijas latviešu  ziņas NOVEMBRIS 2018

L

K
Kocittautieši zina 

par Latviju?

Daudzi neko nezina par 
Latviju… Ar to saskaramies ik-
dienā, kad veikalā vai restorānā 
mums jautā:  vai esat no Krievijas, 
Polijas? Vai esat no Austrumeiro-
pas? Un mēs spītīgi pretojamies, 
ka drīzāk no Ziemeļeiropas… 
Kad sakām, ka esam no Latvijas, 
bet mums atbild, jā, Lietuva ir for-
ša valsts! Kad mums intervijā jau-
tā, vai nepieciešama darba atļau-
ja vai vīza, lai šeit strādātu… Kad 
lidostā vai vietējā pašvaldībā ir 
jāpierāda, ka esam no Eiropas…

Tad sadusmojamies un domā-
jām, KĀPĒC viņi nezina, kas ir Lat-
vija ??? Esam taču Eiropas Savie-
nībā jau gandrīz 15 gadus, esam 
pat Eirozonas valsts, bet mūs te 
uzskata par mežoņiem, kas dzīvo 
aiz polārā loka…

Bet vai to varam pārmest? Lat-
vija ir maza valsts, kas ilgus ga-
dus bijusi lielvalsts Krievijas jūgā, 
paslēpta aiz dzelzs priekškara. 
Latvieši ir aptuveni divi miljoni, 
tikpat, cik iedzīvotāju Briselē un 
tās apkārtnē. Daudziem patiesais 
priekšstats par Latviju veidojas 
tikai tagad. Nevēlamies taču, lai 
mūs uzskata tikai par bijušo pa-
domju republiku…

Par lielām nācijām bieži runā 
tās vēsture, valoda, ekonomis-
kā situācija, sasniegumi sportā, 
zinātnē, utt. Mazākām valstīm ir 
jārada savs stāsts pašām. Un ik-
viens no mums, mēs piedalāmies 
Latvijas stāsta veidošanā. Mums 
jāapzinās, ka esam Latvijas vizīt-
karte, jo daudziem esam pirmā 
un reizēm arī vienīgā saikne ar 
Latviju. Tāpēc par Latviju un lat-
viešiem viņi spriež pēc mums. 

Būsim lepni par savu valsti 
un tās tradīcijām! Palīdzēsim 
mūsu draugiem, kolēģiem vai 
pat nejauši satiktiem cilvēkiem 
uzzināt ko vairāk par Latviju! 

Ieva Brinkmane

I
ŠIE IR STEREOTIPI, AR KURIEM ESAM SASKĀRUŠIES. TĀDUS MŪS REDZ CITI.

Ir tāda latviešu valoda? 
Interesanti!

n  Cilvēki ir izbrīnīti, ka ir tāda 
valoda kā latviešu. Ir pārsteigti, 
ka tā nav slāvu valoda ar kirilica 
alfabētu.

n  Latvijā visi runā krievu valodā.

n  Ja esi no Rīgas, tad noteikti 
zini krievu valodu.

n  Latvieši, leiši un igauņi – tos 
jau grūti atšķirt. Viņi visi laikam 
runā kādā slāvu valodā.

n  Baltijā ir viena valoda. Latvieši 
var sarunāties ar igauņiem un 
lietuviešiem vienā valodā.

n  Mēs runājam visās Baltijas 
valstu valodās, jo Latvija taču ir 
viena no Baltijas valstīm. Mēs 
esam viena liela valsts.

Kas ir Latvija???  Kur ir Latvija??? 

n  Latvieši un lietuvieši ir viens un tas pats (franču valodā Letto-
nie un Lithuanie skan ļoti līdzīgi). 

n  Vairums zina Lietuvu, bet, kad saki -Latvija-, tad cilvēki noplāta 
rokas un saka, ka nekad par tādu valsti nav dzirdējuši… Citi saka - 
kad skolā mācījāmies ģeorgrāfiju, tad šāda valsts neeksistēja… 

n  Latvija ir tuvu Krievijai, tātad visi runā krieviski. Latvija tā pati 
Krievija vien ir. 

n  Latvija=Lietuva=Krievija

n  Latvieši ir līdzīgi vāciešiem (redzot vāciešus, tos dēvē par 
latviešiem). 

n  Latvieši ir līdzīgi poļiem. Visi iebracēji ir no Polijas un mēs arī 
esam no Polijas. 

n  Latvieši ir no Austrumeiropas. Nezinot tautību, domā, ka 
esam no Polijas vai Krievijas.

n  Bieži belģi nezina, ka Latvija ir Eiropas Savienībā un ir            
Eirozonas valsts. 

n  Cilvēki zina Rīgu, bet par Latviju zina mazāk.

n  ...Vai Latvija ir Āfrikā ?

Latvieši ir…
n  labi strādnieki, uz kuriem darba devējs vienmēr var paļauties,

n  pārlieku centīgi,

n  klusi un paklausīgi,

n  drūmi un noslēgti,

n  intraverti. Somu (!) kolēģe teica, ka latvieši ir vienīgie, kas 
aizver sava kabineta durvis,

n  skaudīgi - ja ne man, tad ne vienam. Latvieši nemāk 
priecāties par otra veiksmi,

n  kašķīgi.

Un 

n  Latviešu sievietes ir ļoti 
skaistas.

n  Visi latvieši ir ļoti gara 
auguma. 

n  Vai pie Jums visi ir           
basketbolisti ? 

n  Ko jūs ēdat brokastīs, ka 
visi esat tik gari ?
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Iecietību, 
pacietību, 
veselību! 

Iemācīties labāko no 
rietumvalstīm, bet 
saglabāt savu unikalitāti!

100 gadu 
jubilejā?Saticību! Mieru! 

Pozitīvismu! Izaugsmi 
un attīstību!

Lai kļūst vēl 
skaistāka!

Lepnumu 
par sevi! 

Laimīgus cilvēkus savā zemē!

Neizmirt! Lai tie, kuri ir prom, 
atrastu ceļu mājup! 

Lai top mājas, kur atgriezties! 

Radīt augsni jaunām darba 
vietām un investīcijām!

Turpināt 
attīstīties 
un nenoslīkt 
sīkumainībā! 

Izaugt līdz 
beļģu dzīves 
līmenim! 

Pārvarēt provinciālismu un 
skatīties uz pasauli plašāk un 
atvērtāk!

Vēlu Latvijai saglabāt savu 
neatkarību, kļūt daudz stabilākai, 
modernākai, sakoptākai un ar daudz 
spēcīgāku identitāti!

Saules 
mūžu 
Latvijai!

Vēl vismaz 
1000 gadus !

Turpināt vēl simtiem gadu!

Kļūt par veiksmīgu, patstāvīgu, 
lemtspējīgu Eiropas valsti!

Lielākas algas!

Godīgus 
deputātus!

Jaunu, mazāku valdību un valsts aparātu!

Atjaunot navāssodu 
un piemērot to par 
korupciju!

Gaišus, talantīgus 
un sirdsgudrus 
iedzīvotājus!

Vairāk izglītotu 
un godīgu 
cilvēku!

Paaugstināt savu intelektuālo potenciālu! 
Latvijas spēks ir tās talantīgajos cilvēkos. 

Pārticību! 

Ko Tu gribētu novēlēt Latvijai

B
V
LBet latvieši arī….

n  nemāk pasmieties paši par 
sevi, visu uztver ļoti personīgi.

n  slikti integrējas. 

n  nesveicinās ar cittautiešiem, 
nesmaida, izliekas, ka 
nepazīst un iet tikai uz tādiem 
pasākumiem, kuros nav 
cittautiešu.

n  daudz dzer (šņabi).

n  ir zagļi.

n  citu tautiešu priekšā nonicina 
paši savu zemi.

n  saldajā ēdienā vislabprātāk 
apēstu otru latvieti.

n  ir “vieglas uzvedības 
sievietes”.

Latvijā ir ļoti auksti! 

n  Cilvēki domā, ka Latvijā ir ļoooooti auksts. Pie 
aukstuma esam tik ļoti pieraduši, ka nedrīkstam 
sūdzēties, ka ir auksti. Latviešiem nekad nav auksti.  

n  Latviešiem ļoti patīk auksts laiks.

n  Latvijā sniegs ir gandrīz visu gadu.

n  Vai Latvija ir Lapzeme?  

n  Latvija atrodas aiz polārā loka un pie mums ir 
pingvīni. 

n  Ka Latvijā cilvēki pārvietojas sniega (suņu) 

kamanās.

Vietējie joki….

n  Kad biju uz Pasaules čempionātu hokejā, beļģu draugs man jautāja: “Kurš sargā prezidenta pili? 
Izskatās, ka visi latvieši ir šeit...”

n  Vietējā laikrakstā (Telepro) lasīju, ka Latvijā beidzot skolu, kopā ar diplomu, audzēknis saņem arī auto 
vadītāja apliecību.

n  Kad Dievs dalīja garšu, latvieši neesot bijuši mājās.

n  Ar ko latvietis ēd 2 kartupeļus? Atbilde - nevienam latvietim NAV 2 kartupeļi…

n  Latvieši ir mežoņi, kas dzīvo aiz lielas sienas, kur ir auksti (“People from behind the wall” no seriāla 
“Troņu spēles”, salīdzinājums lietots nevis, lai aizvainotu, bet kā labsirdīgs joks).
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Eva: Ar brālēnu un māsīcu. Ar saldējumu. Ar jūru un dabu. Ar Rīgu. Ar 
Brīvības pieminekli. Ar to, ka tur runā latviski. Ar to, ka mamma nāk no 
Latvijas. Tur ir smuki. Viss tur ir smuks. Tur vienmēr būs jautri un tur būs 

tantes Kates kūka. Ar 3x3 nometni un jauniem draugiem.

Olivers: konfektes “ Rīts” un televīzijas tornis

Kate: brālēni un jūra  
 

Dace: brīvdienas, omītes un opīši,  dzimtene 
 

Erhards,  Sabīne  un Indars Latvijā visvairāk dzīvo pie vecvecākiem, 
tāpēc Latvija viņiem saistās  ar laukiem, mežu un govīm 

 
Marta: Ar ģimeni un visām priecīgajām lietām, ko darām kopā. Īpaši ar 

Rīgu, kur dzīvo lielā māsa, un Ventspili, kur mīļā ome.  
 

Rebeka un Tomas: ar mīļo omi

Annija: Sigulda

Gustavs un Kārlis: Valsts un dzimtene, un brīvlaiks 

Neila: pludmale un tautu dejas

Elma: mamma un saule, Riga Plaza

Lība: daba, zvaigznes, draugi

Latviju?

Kas visvairāk 
saistās ar 

Tomass, 3 gadi.

Ilze, 11 gadi.

Elīna, 10 gadi.

Alise, 5 gadi.

Kate, 5 gadi.

Ieva, 9 gadi.

Maija, 6 gadi.

Olivers, 8 gadi.

Emīlija, 6 gadi.
Eima, 5 gadi.

Madara, 10 gadi.

Mārtiņš, 10 gadi.

Irbe, 6 gadi.


