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Izskaties pazīstams!

⌂ “Jāņu noskaņās Briseles latviešu teātris 11. jūnijā Pārstāvniecības telpās izrādīja savu sezonas
grāvēju “Izskaties pazīstams”, kuru režisore Andra Baltmane bija veidojusi pēc klasiskās latviešu
filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” motīviem. Fotogrāfijā uz skatuves redzami:
Dace Kalniņa, Jānis un Sanita Malzubri, Ričards Klimovičs un Dace Rubene.”

Foto: A.Sauka

Beļģijas latviešu
bērnu valodas pērles.
Es tagad te, dīvāna stūrītī
instalēšos un palasīšu grāmatu.

16. lpp
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Uz skolu arī sestdienā –
un ar lielu prieku!
Ilze Vesere
Foto no Aijas Grahoļskas,
Līgas Driķes, Gundas Tiires,
Ineses Allikas, Voldemāra Lauciņa
un Ilzes Veseres personīgā arhīva

Bērnu
čalas,
smiekli
un
aizkustinoši domu graudi, dziesmas,
rotaļas un teātris, zīmēšana un
rokdarbi … un viss latviešu valodā! –
tāda ir ik sestdiena latviešu skoliņā
Briselē. Ar mīļu smaidu skolotājas
Daina Grase, Gita Pāvila, Ruta
Baltause, Dagmāra Ispodkina
sagaida daudzos latviešu bērnus, un
pēc tam vairākas stundas viņi visi
kopā dara daudz interesantu lietu.
Bērniem skoliņā ļoti patīk darboties,
tāpēc piecelšanās sestdienu rītos
nav šķērslis, un pat pēc garajām
stundām viņi negrib doties mājup.

Skolai pilngadība –
16 aizraujoši gadi!

Ideja par latviešu sestdienas
skolas veidošanu Briselē virmoja
gaisā jau 90. gadu beigās, līdz
2000. gada 1. oktobrī notika pirmā
latviešu bērnu sestdienas skolas
nodarbība. Vecāku vidū tā mīļi
tiek dēvēta par „latviešu skoliņu”.
Viena no skoliņas idejas aktīvām
atbalstītājām un dibinātājām Ilga
Seboka stāsta, ka toreiz valdīja
liels entuziasms, visi iesaistījās, lai
atrastu skolotāju, lai sagatavotu
programmu. Ilga uzsver, ka skoliņa
tapusi ar toreizējā Latvijas vēstnieka
Eiropas Savienībā Andra Piebalga
lielu atbalstu. Viņš palīdzējis gan
nodrošināt telpas, gan motivēt
skolotājus, vienmēr aktīvi pats
iesaistījies.
Pirmajā mācību gadā skoliņā
mācījās 14 latviešu bērni vecumā
no 4 līdz 13 gadiem. Viņu latviešu
valodas zināšanas bija dažādas.
Uz skolu nāca gan bērni ar ļoti
labu latviešu valodu, jo bija tikko
atbraukuši no Latvijas, gan Beļģijas
latvieši, kas ikdienā runāja citās
valodās, un viņi latviešu valodā
nekad nebija mācījušies. Līdz ar to
mācību programmas izveidošana
bija liels izaicinājums.
Pirmā skoliņas skolotāja Aija
Grahoļska stāsta, ka bez milzīgā
vecāku atbalsta un motivācijas
šo darbu nebūtu iespējams veikt.
Daudzas mammas ir bijušas ļoti
atsaucīgas, iesaistījušās mācību

stundu sagatavošanā, palīdzējušas
ar idejām, ar materiāliem. Skolotāja
Aija ar sirsnīgām atmiņām atceras
skoliņas laiku: ,,Tas man bija liels
pārsteigums, kad vēstniecības
cilvēki mani uzmeklēja un piedāvāja
šo darbu. Tajā laikā es biju studente,
dzīvoju beļģu vidē, latviešu valodu
dzirdēju tik reti. Un tāda iespēja –
ik nedēļu būt kopā ar latviešu
bērniem un mācīt viņiem to, ko pati
zinu un māku. Es tiešām ar prieku
gatavojos šīm stundām. Tā mīlestība
un sirsnība, kas nāca no bērniem,
ir vārdos neaprakstāma. Man bija
patiess prieks strādāt ar bērniem,
kas saprot, ka jebkuras zināšanas –
tā ir milzīga vērtība.”

Aijai palicis atmiņā arī tas,
ka bērniem ir bijusi liela vēlme
iemācīties ko jaunu, un visiem ir
bijušas daudzpusīgas intereses,
tāpēc darbs skoliņā ir bijis ļoti
aizraujošs. Jau skolas sākuma
nodarbībās bija skaidrs, ka bērni ir
jāsadala 2 grupās, un mazos bērnus
laipni piekrita mācīt skolotāja Anna
Ustuba. Gan Aija, gan Ilga stāsta,
ka skolā laika gaitā izveidojās
savas tradīcijas – kopā ar bērniem
svinēts 18.novembris, arī 4.maijs,
un mācību gada beigās visi kopā ar
vecākiem devušies laivu braucienā,
kas vairākus gadus ir bijusi jauka
gada noslēguma tradīcija.
Kad skolotāja Aija uzsāka
tulkotāja darba gaitas Eiropas
Padomē, vajadzēja meklēt citus
tikpat aizrautīgus cilvēkus. Tā
vairākus gadus ar bērniem darbojās
Anna Ustuba, Jana Šaudvide, Līga
Driķe, Ilze Kivle, Lienīte Skuja,
Ieva Jirgensone, Ligita Setkovska,
Natālija Vecvagare, Gunda Tire,
Jolanta Stiprā, Ilva Priedīte, Simona
Megne. Nu jau vairāk nekā 6 gadus
skoliņu vada Daina Grase, un viņai
palīdz daudzas citas talantīgas
mammas un tēti. Arī latviešu bērnu
ansamblītis skolotājas Gitas Pāvilas
vadībā ir kļuvis par neatņemamu
skoliņas daļu. Ir bērni, kas uz
skoliņas nodarbībām netiek, bet
dziedāšanas
stundas
turpina
apmeklēt.

Paši pirmie skoliņas skolēni jau
izauguši lieli, studē augstskolās
vai jau uzsākuši darba gaitas.
Interesanti, ka Alma Ulmane, viena
no bijušajām skolniecēm Briseles
skoliņā, tagad studē Londonā un
svētdienās dodas uz Londonas
latviešu skolu, kur vada latviešu

⌂ Skolotājas Ieva Jirgensone, Natālija Vecvagare,
Ligita Svetkovska, Lienīte Skuja un Līga Driķe ar
skolēniem LR vēstniecības telpās, 2007. gads.

⌂ Skoliņas un ansambļa bērni svin kora piecu gadu
jubileju, 2010. gads.
valodas nodarbības
Anglijas latviešiem.

Daudzas jaukas
tradīcijas

mazajiem

Šo gadu laikā latviešu skoliņas
pulks ir krietni audzis – regulāri
uz skoliņu nāk apmēram 80 bērni

vecumā līdz 13 gadiem. Jau daudzus
gadus par skolas pastāvīgām mājām
ir kļuvušas Latvijas pārstāvniecības
Eiropas Savienībā telpas. Skolai ir
izveidojusies sava programma un
sava dienas kārtība. Sestdienas rīts
sākas ar mazuļu skolu, bet pēc tam
nāk lielāki bērni. Viņiem diena sākas
ar rīta apli, pēc tam bērni dodas uz
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Kā var mācīties
citu valodu?
Zinot savu valodu.
(J.Peters)

Vineta Jansone
Katru gadu Eiropas skolas
latviešu
valodas
skolotājas
mudina skolēnus piedalīties
dažādos valodas un literatūras
konkursos.
Skolotājām
ir
prieks, ka bērni ir atsaucīgi un
parasti vairāki audzēkņi iekļūst
uzvarētāju un laureātu pulkā.

⌂ Ejam rotaļās parkā, 2013. gads.

Arī šogad vairāki Eiropas skolas
skolēni piedalījās Latviešu valodas
aģentūras rīkotajā konkursā „Kā
var mācīties citu valodu? Zinot savu
valodu.” (J. Peters). Šoreiz atzinības
rakstus saņēma trīs skolnieces no
Briseles - vidusskolniece Karīna
Gerda Aizsila (skolotāja Ineta Cara)
un 4.klases klases skolnieces Anna
Dženifera Ransforda un Karlīna
Jansone (skolotāja Dace Vuškāne).

Latviešu valodas aģentūras
rīkotājā konkursā piedalījās skolēni
no visas Latvijas, kā arī no latviešu
skolām
ārzemēs.
Pateicoties
skolotājām Dacei Vuškānei un Inetai
Carai varam būt pārliecināti, ka arī
mācoties Briselē mūsu bērni var
apgūt dzimto valodu tikpat labi vai
pat labāk, kā viņu vienaudži Latvijā.

Annas
Dženiferas
darbiņš
novērtēts kā skanīgākais un
Karlīnas darbiņš novērtēts par labi
argumentētu temata risinājumu.
Savukārt Karīna saņēma atzinības
rakstu par savdabīgu tēmas
risinājumu 10.-12. klašu grupā.
Arī mums Karīnas darbs likās
interesants!
Apsveicam visas
konkursa laureātes!

⌂ Dziedāšanas pasniedzēja Gita
mazos ieved mūzikas pasaulē.
dažādām klasēm – valodas mācība,
lasīšana, dziedāšana, teātris, māksla,
rokdarbi. Šo nodarbību laikā
mazie uzzina vairāk par Latviju,
par latviešu tradīcijām, svētkiem,
vēsturi, ģeogrāfiju, folkloru. Viņi ne
tikai klausās vai raksta, bet arī paši
aktīvi iesaistās.

Daina skoliņas mācību gadu
papildina arī ar svētku svinēšanu,
un tur viņa iesaista gandrīz
visus Briseles latviešu interešu
pulciņus. Pirms Ziemassvētkiem
jau vairākus gadus uz skoliņu nāk
ciemos Briseles latviešu teātris ar
kādu jautru bērnu ludziņu. Šogad
Ziemassvētku svinēšanā iesaistījās
arī mazie dejotāji, un vairāki

vecāki nospēlēja spilgtas ķekatu
lomas. Citu reizi kopā ar mazajiem
dejotājiem un dziedātājiem top kāds
koncerts. Vēl ik pa laikam kāda no
radošajām mammām, tētiem vai
vecmāmiņām iesaistās nodarbību
sagatavošanā, piemēram, reizi
mēnesī Iveta Ozoliņa un Violeta
Birzniece labprāt māca bērniem
gleznot, un tad bērniem top
neticami burvīgi darbi. Tāpat arī
regulāri notiek teātra nodarbības
Andras Baltmanes vadībā, kad bērni
var iejusties dažādās lomās un
mācās droši runāt nelielas publikas
priekšā. Savukārt šī mācību gada
beigās mūzikas skolotāja Gita
aizsāka jaunu tradīciju – koncertu
„Muzicējam kopā”.

⌂ Karīnas Gerdas Aizsilas darbs.

⌂ Priecīgās laureātes Anna Dženifera un Karlīna
konkursa noslēgumā ‘’Laima’’ muzejā.
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Ar sirdi un dvēseli skoliņā –
saruna ar Dainu Grasi
Ilze Vesere
Foto: Inese Allika, Agnis Sauka

Var droši teikt, ka Briseles
latviešu sestdienas skolas lielais
dārgums ir bērnu iemīļotā
skolotāja Daina Grase. Viņai
darbs skoliņā ir sirdslieta, un
katru sestdienas rītu viņa dodas
uz pārstāvniecību, lai ar saviem
skolēniem kopā pavadītu jauku
dienu un visi kopā iemācītos
ko jaunu. Ja dažam bērnam uz
parasto skolu ne tik ļoti gribas
iet, tad uz sestdienas skoliņu
viņš rautin raujas, jo Daina
māk ieinteresēt un iesaistīt
jebkuru bērnu – gan kādu mazu
delveri, gan kautrīgu čiepiņu.
Viņai ir īpašs talants darboties
ar bērniem, veidot aizraujošas
nodarbības, radīt interesantas
lietas, lai laiks skoliņā bērniem
paietu nemanot.

Daina, vecāki tevi saista
ar latviešu skoliņu,
izstāsti, kā tu nokļuvi
Briselē un kā nolēmi
iesaistīties latviešu
skoliņas darbā?
Mūsu ģimene pārcēlās uz Briseli
pirms 6 gadiem, jo vīrs šeit sāka
strādāt. Kā jau daudziem, tās mums
bija lielas pārmaiņas, pirmie mēneši
pagāja iekārtojoties, iedzīvojoties
un saprotot, kas šeit notiek un ko
var darīt. Ar dēlu iesaistījos latviešu
korī, meitas sāka iet uz bērnu
ansambli, bet par sestdienas skolu
neko nezinājām. Līdz kādu reizi
nejauši satiku tā brīža skolotāju
Jolantu Stipro, kas gatavojās skoliņas
Lieldienu pasākumam. Viņa bija
ļoti priecīga, kad piedāvāju savu
palīdzību, jo pēc pāris mēnešiem
Jolanta devās ar ģimeni atpakaļ uz
Latviju, turklāt mazā Amrita bija
vien dažus mēnešus veca. Un tā
pamazām, nedaudz piepalīdzot,
iepazinos ar bērniem un viņu
vecākiem, esošo situāciju, un rudenī
es biju gatava stāties Jolantas
vietā. Sākumā bija tikai 12 bērni,
bet ar katru mēnesi viņu skaits
palielinājās, un vajadzēja nopietni
domāt, kā organizēt šo skolas
dienu, ko un kā mācīt, lai visiem ir
interesanti un visi ir ieguvēji. Tā,
soli pa solim, izveidojusies šodienas
sestdienas skoliņa.

Vai tu arī iepriekš
Latvijā strādāji skolā?
Vai varēji iedomāties,
ka kādreiz būsi kādas
skolas vadītāja?
Pēc izglītības es esmu psiholoģe,
un daudzus gadus strādājusi
skolās – 8 gadus Spāres speciālajā
internātskolā, strādājot ar bērniem,
kam ir grūtības, vēlāk tikpat ilgi
strādāju
Priekuļu
vidusskolā.
Paralēli pamatdarbam, lasīju arī
lekcijas Rīgas Pedagoģijas un
izglītības
vadības
augstskolā,
mācot par vecumposmu īpatnībām
un attīstības psiholoģiju, vadīju
studentiem zinātniskos darbus. Līdz
ar to darbs skolā man nebija svešs,
tomēr es nekad nebiju domājusi par
to, ka kādreiz būšu skolotāja un kur
nu vēl vadīšu skolu. Lai gan jāsaka,
ka man pašai ir ļoti labas atmiņas
no skolas laika, jo man vienmēr
apkārt ir bijuši iedvesmojoši,
zinoši un taisnīgi skolotāji. Skolas
vide vienmēr likās ļoti radoša un
interesanta.

Tā kā šeit Briselē man bija no
jauna jādomā, kā jēgpilni piepildīt
savu laiku, nezaudējot arī jau iegūto
profesionālo pieredzi un zināšanas,
tad iesaistīšanās Briseles sestdienas
skoliņā bija tikai dabiska un
likumsakarīga. Sākumā vienlaicīgi
biju gan skolotāja, gan vadītāja,
gan menedžere, gan arī apkopēja.
Kad bērni palika arvien vairāk un
radās iespēja izmantot vēl vienu
kabinetu pārstāvniecībā, sapratu, ka
ir jāuzrunā vēl kāds entuziasts. Tā
radās lieliska sadarbība ar Gundu
Tiiri, vēlāk ar Ilzi SpīguliBuijtenweg,
Voldemāru Lauciņu, pa laikam ar
kādu citu bērnu vecāku, kas bērnus
iepazīstināja ar sev tuvām un
interesējošām tēmām.

Man kā vienam no
vecākiem gribētos teikt,
ka Briseles sestdienas
skoliņa tāda kāda tā
ir tagad, ir veiksmes
stāsts. Kādi tev ir bijuši
lielākie izaicinājumi
šajos gados? Lielākās
izdošanās?

Sākotnēji
svarīgākais
bija
apzināt pieejamos resursus un

⌂ Daina ar bērniem Sestdienas skoliņā, 2015. gads.

⌂ Bērniem zīmēšanu pasniedz Violeta.
izveidot mācību programmu, lai
skaidrība būtu gan skolotājiem, gan
vecākiem – ko un kā mācīsim, kad
mācīsim. Jau pirmajos gados atradu
risinājumu, ka skoliņas nodarbības
notiek katru nedēļu, un skolas
dienu plāns ir zināms visam gadam
uz priekšu. Uzsākot mācību gadu,
mums ir vecāku sapulce, kur visu
izrunājam.

Tā kā uz skoliņu nāca tik dažāda
vecuma bērni, jau sākumā sapratu,
ka viņus nevar likt pie viena galda
un visiem mācīt vienu un to pašu,
nodarbības jāorganizē gan pēc
vecumiem, gan arī pēc interesēm.
Pieaugot bērnu skaitam, arī telpu
jautājums bija ļoti būtisks, un
iespēja
organizēt
nodarbības
pārstāvniecībā vairākās telpās ļoti
palīdzēja. Īpaši telpu problēmu
izjutām Latvijas prezidentūras
laikā, kad uz vienu gadu vajadzēja
meklēt citas mājas. Liels atbalsts bija
gan toreizējās Latviešu biedrības

vadītājas Ilzes Spīgules-Buijtenweg,
gan Latvijas vēstnieces Leldes
Līces-Līcītes un Ārlietu ministrijas
iesaistīšanās
šī
jautājuma
risināšanā. Pie reizes es vēlos pateikt
paldies Latviešu biedrībai Beļģijā, ar
ko mums ir izveidojusies veiksmīga
sadarbība daudzos jautājumos.
Tāpat man ir prieks par izveidoto
„Mazuļu skoliņu”, kas sākotnēji
bija piektdienu vakaros. Vēl tagad
apbrīnoju tos vecākus, kas pēc darba
un bērnudārza pavisam mazos
bērnus veda uz nodarbībām. Tagad
mazuļu skola notiek agros sestdienu
rītos, jo mazie tāpat mostas agri,
un arī vecāki jau ir gatavi jaunai
dienai. Kāpēc gan to nesākt kopā ar
citiem mazuļiem un viņu vecākiem
aizraujošā nodarbībā? Manuprāt,
abpusēji veiksmīgi ir arī tas, ka
dziedāšanas stundas pie Gitas
tagad ir sestdienās, kā viena no
piedāvātajām nodarbībām.
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Skolai ir sadarbība
ar Latviešu valodas aģentūru. Kā tā
izveidojās?

⌂ Bērnu pārsteigums Māmiņu dienā, 2014. gads.

⌂ Mazās apmeklētājas nodarbību pārtraukumā, 2016. gads.

Pastāsti, lūdzu, vairāk
par to, kā veidojas
skolas gada programma!
Gan priekšrocība, gan problēma
un izaicinājums ir tas, ka mācību
programmu ir jāveido pašai, un tas ir
saprotami, jo katrā skoliņā situācija
ir atšķirīga, vienotu programmu
kā Latvijas skolās nav iespējams
realizēt. Sākumā, lai visiem būtu
interesanti, mācību gadu pakārtoju
vienai tēmai, piemēram, viens no
pirmajiem gadiem bija „Pasaku
gads”. Viss tika sasaistīts ar latviešu
tautas pasakām – par dzīvniekiem,
cilvēkiem, dabu, no tām veidoju
valodas vingrinājumus, teātra
izrādes, arī rokdarbu tēmas. Pēc
tam bija „Dažādo pasauļu gads”,
piemēram, “Mūzikas pasaule”, kad
bērnus iepazīstinājām ar dažādiem
mūzikas
instrumentiem,
paši
veidojām improvizētus mūzikas

instrumentus un nobeigumā arī
orķestri, kas seko diriģenta zizlim
vai rokai. Atmiņā palikusi arī
„Ēdienu pasaule” – bērni mācījās,
kas ir salds, sāļš, skābs, kopīgi
veidojām kafejnīcu un aicinājām
vecākus pie galdiņiem, sniedzām
nelielu uzvedumu un cienājām
ar pašgatavotajiem gardumiem.
Tēmas ir bijušas visdažādākās! Kad
ir atrasta tēma vai ideja, to var ļoti
plaši attīstīt. Aizraujas pilnīgi visi
iesaistītie.
Daži bērni nāk uz skoliņu jau
5–6 gadus, tāpēc katru gadu jādomā
kaut kas jauns, jāpapildina, lai
interese nepazūd. Nevaru bērniem
dot tos pašus materiālus, kas jau
bijuši iepriekšējā gadā. Viņi uzreiz
to pamanīs un teiks, ka ko tādu jau
ir darījuši. Tāpēc man nākošais
izaicinājums būs salikt pēctecīgu
programmu vismaz 6 gadiem.

Sadarbība aizsākās tad, kad
Eiropas latviešu apvienības vadītājs
Aldis Austers mani uzaicināja
iesaistīties kā izglītības referentei.
Tā tika panākta sadarbība starp
apvienību un Latvijas valdību, skolas
jomā – ar Latviešu valodas aģentūru.
Un tā nu jau vairākus gadus ir
reāla palīdzība – iespēja saņemt
finansējumu noteiktu jautājumu
risināšanai visām latviešu skoliņām
ārpus Latvijas. Mēs varam saņemt
LVA atlasītas grāmatas, mācību
materiālus, mūsu bērniem ir iespēja
piedalīties
vasaras
nometnēs
Latvijā. Piemēram, nākamajā gadā
ar aģentūras atbalstu varēsim
iegādāties 4 kokles, un mūzikas
skolotāja Gita ir gatava atrast laiku,
lai iemācītu bērniem spēlēt kokli.
Sākumā tās varbūt būs tikai dažas
dziesmas, bet kādā no koncertiem
vai pasākumiem būs vēl par vienu
brīnumu vairāk.

Latviešu valodas aģentūrai
ir savas prasības, un tās liek
sakārtot dokumentāciju, izveidot
programmu,
vecāku
padomi,
iekšējos kartības noteikumus, fiksēt
bērnu apmeklējumus. It nemaz par
to nesūdzos, jo pati arī biju klāt pie
šādu noteikumu izstrādes, turklāt
pēc tam pilnīgi noteikti ir vieglāk
organizēt skolas darbu.

Kā ir ar latviešu valodu
- vai skoliņas laikā bērni
runā tikai latviski vai
tomēr sanāk savā starpā
sarunāties citās valodās
kā tas notiek latviešu
skoliņās citās valstīs?

Briseles sestdienas skoliņā ir tā
interesantā un pateicīgā situācija,
ka latviešu valoda ir vienojošā
valoda visiem bērniem. Mājās viņi
runā un skolā mācās daudzās un
dažādās valodās – bulgāru, grieķu,
flāmu, franču, spāņu, angļu, vācu,
krievu, u.c., bet skoliņā visi runā tikai
latviski. Dažkārt kāds no bērniem
pāriet uz franču vai angļu valodu,
bet tad pārējie aizrāda, ka nesaprot
un ka skoliņā mēs runājam tikai
latviski.
Daži bērni šeit arī iemācās
latviski lasīt, jo skolā viņiem jālasa

citās valodās. Apmēram 6 -7 gadu
vecumā viņi jau visi var lasīt latviski.
Esmu ievērojusi, ka vieglāk sākt
lasīt tiem bērniem, kam mājās lasa
priekšā latviski.

Kādas ir nākotnes
ieceres, piemēram, ar
vecākajiem bērniem
skolā?

Mācību materiālu ziņā problēmas
nesaskatu, bet, sākoties pusaudžu
vecumam, pašam bērnam veidojas
citas prioritātes un intereses.
Viņi grib būt kopā ar saviem
vienaudžiem, risināt pavisam citus
jautājumus. Ir bijušas idejas par
tālmācības piesaisti, eksperimentu
klasi, bet arī tās ir jāorganizē
regulāri, programmai jābūt visam
mācību gadam. Bet varbūt vienkārši
jāļauj bērniem aiziet. Esmu
sapratusi, ka visus nevaru pieturēt,
un tas arī nav mans uzdevums.
Septembrī redzēsim, varbūt tomēr
varēsim piedāvāt nodarbības arī
pusaudžiem. Ļoti ceru, ka atradīsies
arī kāds entuziasts, kas varētu
regulāri strādāt ar šo vecuma grupu.

Noslēgumā gribu teikt lielu
paldies visiem vecākiem un
bērniem, kas vienmēr atbalsta
manas vai citu skolotāju idejas un
palīdz tās realizēt. Ir iets ķekatās,
gatavoti gardumi, vesti bluķi, akmeņi
un klavieres, fotografēts svētkos,
spēlēts teātris, veidotas atsevišķas
fotosesijas, spēlēts gan futbols, gan
hokejs. Kopā ar bērniem mēs esam
gājuši uz muzeju un pārgājienos,
tāpat arī viens otram izpalīdzējuši
ar bērnu aizvešanu un atvešanu.
Turklāt katrai ģimenei reizi gadā
jānāk uz skoliņu dežūrēt – gan lai
palīdzētu tikt galā ar sadzīviskām
lietām, gan lai redzētu, kā reāli notiek
mācību darbs. Un, protams, t.s. SOS
situācijas, kad kāds no skolotājiem
ir saslimis, izbraucis vai vienkārši
netiek uz nodarbību kāda streika
dēļ. Vienmēr kopā ar vecākiem
esam atraduši kādu risinājumu,
lai bērniem mācību diena neietu
zudumā, būtu interesanta un
saturīga. Strādājot skoliņā, es
redzu, ka daudzām ģimenēm šajā
starptautiskajā vidē ir tik būtiski
saglabāt latvisko identitāti bērnos.
Viņiem ir svarīgi, lai bērni runā
latviski, lai viņi izjūt latvisko pasauli.
Tad ceļš no Antverpenes, Mehelenes,
Ģentes, Lježas, Haseltas vai Namīras
līdz Briselei neliekas nemaz tik ilgs
un garš. Paldies par to!
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PALDIES SKOLOTĀJIEM!
Vēl viens mācību gads ir noslēdzies, un mēs sakām
lielu PALDIES latviešu valodas skolotājām Eiropas skolā!
Dace Ulmane:
“Nezinu, kas mums, latviešiem, Briselē ir stāvējis klāt, bet esam tikuši pie ļoti,
ļoti
jaukām, zinošām, varošām un vienkārši izcilām latviešu valodas skolotājām.
Lielais
paldies skolotājai Janai Šaudvidei un skolotājai Inetai Carai, kuras aizsāka latviešu
valodas
mācīšanu Eiropas skolā. Arī pārējās skolotājas –skolotāja Dace Vuškāne, skolotāja
Sanita
Ozoliņa, skolotāja Brigita Spaliņa, kas atnāca uz Eiropas skolu vēlāk,
ir devušas lielu ieguldījumu, lai mūsu bērnu latviešu valoda
būtu cienījamā līmenī. Patiesību sakot, mums ir nevis tikai
skolotājas, kas māca mūsu bērnus, bet es pat teiktu, ka mūsu
Nora Lapiņa:
bērniem ir arī “skolas mammas”, kas dara daudz vairāk, nekā
sskolā katru mēnesi ir jāgatavo
“Man patīk tas, ka manām meitām vidu
tikai māca latviešu valodu.
tājas auditorijas, kaut mazas,
jāuzs
atu,
grām
prezentācija par kādu izlasītu
kties un būt drosmīgiem, ceļ
Skolotāja Dace uz Briseli bērniem atveda svētkus. Kā Latvijā.
priekšā. Tas veicina spēju analizēt, iztei
viegla, tāpēc ir būtiski, ka
nav
a
valod
Manas meitenes pirmos skolas gadus ir mācījušās Latvijā, un
iešu
Latv
pašapziņu par savu varēšanu.
.
s pamatus Uzskatu, ka jauniešiem ir
šejienes skola viņām patika labāk, bet svētku, kādi bija Latvijas
skolotāja Ineta ir prasīga un ieliek labu
t labi, kā esot Latvijā, lai tas viņiem
tikpa
skolās un bērnudārzos, šeit pietrūka. Dace mācīja svinēt
atika
jāapgūst latviešu valodas gram
ijās un darbā.”
svētkus ar ludziņām, dzejolīšiem un dziesmiņām. Tas ir ļoti liels
nerada grūtības turpmākā dzīvē – stud
darbs paralēli sirsnīgajam, pārdomātajam, ļoti rūpīgajam, ļoti
precīzajam ikdienas darbam. Paldies par to!
Savukārt labāku skolotāju kā Ineta vidusskolas klasēm, kur savus radziņus rāda
pusaudži, vispār atrast būs grūti. Tas ir izcili, kā skolotāja
iemāca bērniem māku izteikties, pamatot savu viedokli! Un turklāt gramatis
ki pareizi! Mēs visi taču zinām, ka latviešu valodas gramatika
nav pati vieglākā lieta. Un tas viss ir ar lielu uzmanību, mīļumu, sirsnību un stingrību
. Arī skolotājas Inetas rīkotie svētki, ekskursijas un citi
ārpusstundu pasākumi dod mūsu bērniem tik daudz viņu personības un pašapziņ
as attīstībai. Skolotāja Ineta ir arī bērnu atbalsta punkts un
padomdevējs dažādu sarežģītu situāciju gadījumos. Milzu paldies!”

Inese Allika:
“Sākumskolas skolotāja Dace ir ievedusi latviešu valodas pasaulē abus manus bērnus. Es kā mamma esmu pateicīga par skolotājas
pacietību un prasmi ieinteresēt, motivēt un palīdzēt apgūt latviešu valodu bērniem, kas pārējos mācību priekšmetus skolā apgūst
citā valodā. Papildus mācību programmai bērni skolotājas vadībā ir iestudējuši arī asprātīgas ludziņas, iemācījušie skaistas dziesmas,
uzzinājuši par latviešu tradīcijām. Dēlam skolotāja palīdzēja arī iejusties lielajā Eiropas skolā, kad viņš 1. klasei pievienojās mācību gada
beigās – aprīļa mēnesī. Savukārt mana pirmskolas vecuma meita ar lepnumu visiem stāsta, ka viņa ir lielajā grupiņā, kur pie skolotājas
Daces jau mācās lasīt.”
Anna, 17 gadi: “Skolotāja Jana, kura bija
ešu
Alma, Eiropas skolas absolvente: “Tas,
pirmā skolotāja, kas mani šeit mācīja latvi
ko atceros visspilgtāk, ir tas, kā ar
kad
vienu skolotājas Inetas acu skatienu visa
valodas nodarbībās, mani iedrošināja,
klase
palika klusa. Un nekad nebija
āja
garlaicīgi, nekad nebija neinteresanti,
tikko ar ģimeni atbraucām, un iepazīstin
un vienmēr bija kāds, pie
s.
dzējo
drau
en
kura vērsties pēc palīdzības. Es nebūtu
ar bērniem, ar kuriem vēl šodi
varējusi lūgt labāku
Viņas darbu, kaut tikai uz vienu gadu,
skolotāju!”
Dace
otāja
Rihards, 7 gadi:
turpināja skolotāja Dace. Skol
ās
cent
s
mum
sirds
e vienkārši ir
visas
“Dac
no
un
ļoti centīgi
ne tikai
forša.”
iemācīt vairāk arī par latviešu kultūru,
skolotājām man ir
Sandra, 15 gadi: “Ineta ir ļoti
gramatiku. Skolotāja Ineta, kura no visām
as
kārtīga. Latviešu valod
laba skolotāja. No viņas var
visilgāk man mācījusi, ir ļoti godīga un
cījusi ievērojami
iemā
ir
m
citie
gan
,
man
gan
daudz ko iemācīties.”
viņa
gramatiku
bērniem, kuri ir tikko
augstā līmenī – brīžiem pat augstākā nekā
a uz pasākumiem un palīdz
Elizabete, 4 gadi:
no Latvijas atbraukuši. Viņa mūs aicin
iju, vienalga, kādas mūsu
Latv
ar
es
‘’Skolotā
ja Brigita
Miks,
11
atrast veidus, kā noturēt saikn
gadi,
un
Lauma,
skolotājas Inetas ir grūti
ir mīļa. Viņa mums
6
gadi:
“Skolotāj
intereses. Godīgi sakot, vidusskolu bez
a
Dace
ir
mīļa,
mu
patiesi lielo ieguldīju
māca arī zīmēt.”
mierīga, nopietna, laipna. Viņa
iedomāties. Paldies skolotājām par viņu
un neizsakāmo darbu.
reti dusmojas. Ar viņu nekad
nav garlaicīgi.”
i:
gad
Krišjānis, 12
Madara, 13 gadi:
Angelika, 9 gadi:
“Skolotāja Ineta ir ļoti
“Man patika ēnu teātris
ir jauka, viņai
“Dace
n
ma
un
i,
Elīna,
7 gadi: “Dace
atsaucīga, jauka un smaidīga.
ar skolotāju Dac
ideju, un
daudz
ir
ir ļoti jauka un vienmēr
Kad kāds kaut ko nesaprot,
patīk grāmatu prezentācijas
gudra!”
ļoti
ir
viņa
”
tu.
Ine
taisnīga,
kaut arī
viņa vienmēr paskaidro.”
ar skolotāju
daaaaaaudz mājasdarbus
uzdod!”
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Viss par un ap pankūkām.
Laura Gailīte
Kuram gan negaršo pankūkas
– lielas, mazas, plānas, biezas. Ar
svaigi spiestām zemenēm un tikko
slauktu pienu! Ļoti daudziem
pankūkas saistās ar svētdienas
rītiem bērnībā, kad mamma vai
vecāmamma sacepa pilnas bļodas,
ģimene apsēdās pie galda un,
saldas smaržas apņemti, pavadīja
nesteidzīgus rītus. Mani bērnības
svētdienas rīti saistās tieši ar šādām
atmiņām un dažreiz starp nedēļas
darbiem, skolu un pulciņiem, tie
bija vieni no retajiem, kad visa mūsu
kuplā ģimene varēja sanākt kopā.
Pankūku rītus turpināju arī
pieaugušā vecumā, bet nu jau savā
ģimenē. Kā smejas manējie, plānās
pankūkas ir viens no tiem retajiem
ēdieniem, kas man tīri labi padodas.
Tas mani pamudināja aizsākt
šos pankūku rītus arī Briselē un
mūsu mājas durvis atvērt plašākai
sabiedrībai jau regulāri.

Šo divu gadu laikā esmu izcepusi
neskaitāmas pankūkas un saņēmusi
pretī miljons vērtu pozitīvu lādiņu.
Ir satikti cilvēki, ar kuriem ikdienas
skrējienā, iespējams, nebūtu laika
iepazīties tuvāk. Lai gan ceru, ka
būtu gan! Pankūku platforma arī
lieliski darbojas, lai apmainītos ar
informāciju – Kas? Kur? Kad? – vai
arī tāpat rastu mudinājumu mazliet
slinkākā svētdienas rītā apaut kājas
un doties laukā no mājas. Pankūku
platforma ir gaužām noderīga arī
rītos, kad gribas atpūsties no ēst
gatavošanas.

Bet gribas teikt, ka stāsts jau nav
par pankūkām, bet gan par mums
pašiem. Man ļoti patīk doma, ka esam
viena šūniņa. Latviešu šūniņa Beļģijā.
Un nepavisam nav svarīgi, vai ikdienā
ar nopietnām sejām iespīlējušies
kostīmiņos sēžam sanāksmēs, vai
vadājam bērnus pa pulciņiem un
plānojam ģimenes ēdienkarti, vai
esam Beļģijā, lai studētu vai vienkārši
darītu ko citu. Ir forši, ka varam
sanākt kopā un justies kā savējie!

⌂ Pankūku cienītāji pilda šķīvjus.

⌂ Garšīgi!

⌂ Kuram gan negaršo pankūkas!

⌂ Pankūku mešanas gaisā demonstrējums.
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Koši izdejots koncerts

SVĒTKI DEJAI

Koncertā 28. maijā savas skaistākās šīs sezonas dejas izrādīja Briseles latviešu dejotāji kopā ar
Šveices latviešu deju kolektīvu „Ramtai” un Norvēģijas latviešu deju kolektīvu „Ziemeļmeita”
Dagnija Martinsone, Foto: Jānis Rungulis, Agnis Sauka, Toms Torims

Māra sien latviešiem sudraba šūpuļus,
Tie kā zīles pie ozola turas. Tomēr mūsu ir maz...
Dievs ar mums caur akmeni runā,
Ziemeļmeita lej saulrietu senču laivu burās,
Bet dejas soļos, izdejotas kā no zelta grauda,
aug Jumja vārpas...
Arī es sevi izdejoju: Alsungas brunči plīvo,
Kā Jāņu zāles zied puišu lina krekli,
Un LĪGO! Pavisam drīz Latvija līgos!

Tāds bija pamatmotīvs, kas caurvija šo dejotāju draudzības
un reizē arī sezonas noslēguma koncertu. Un cik patiess bija
Dailes teātra aktrises Aijas Dzērves kā koncerta vadītājas
vēstījums, tik atdevīgi deju stāstiem bija paši dejotāji. Spēks
un enerģija, maigums un sievišķība, rotaļīgs izaicinājums un
bērnišķīgs naivums – tas viss bija stāstos, ko koncerta I daļā
izdejoja viesu kolektīvi, savukārt II daļā skatuve piederēja
divu paaudžu Briseles latviešu dejotājiem.
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Mums pieder tik daudz, bet mēs gribam vairāk:
Aiz apvāršņa skriet aizvien tālāk un tālāk,
Jo sapņiem nav beigu un lielceļiem nav...

Šajā koncertā atkal sajutām, ka mums tiešām pieder daudz: ne tikai
aizrautības un dejas prieka, bet arī ikdienas mēģinājumos un kopīgajos
pasākumos iegūto domubiedru, pat draugu... Uz skatuves dejoja 98
dejotāji – gan pieaugušie, gan bērni, kam visiem dejas mīlestība,
draudzība un latvietība ir tas dzinējspēks, kas notur kopā un palīdz
augt aizvien stiprākiem, lielākiem un kuplākiem... Izdejojot trejdeviņus
apļus trejdeviņas reizes pa Saulei, pret Sauli, varējām izjust pasaules
būtību – kopības un labestības brīnumu!
Kā jau koncertā bija daudz deju un dažādu
nianšu, taču tā kā tas notika neilgi pirms vasaras
Saulgriežiem, tad šogad likās būtiski savās dejās
paust domu: vai saikni pašam ar sevi kā dabas daļu
mums bieži izdodas sajust? Mēs ēdam, guļam, ejam
uz darbu, reizēm satiekam draugus... Bet tik reti
izdodas sajust veselumu ar pasauli, sajust veselumu
saplūšanā, sajust šo trejdeviņu saderības sajūtu, kad
sader cilvēks pats ar sevi, kad sader ar pasauli, kad
sader ar otru cilvēku, kad saderam mēs visi kopā...
Saderam, saplūstam, apjaušam...
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Un, protams, stalta stāja, mirdzošas acis, silti smaidi un raits dejas solis – tās ir dejotāja vērtības.
Taču arī mazliet klejotāja dabas un šķipsniņu trakulības – to mēs, latvieši, pazīstam...

Sirsnīgs paldies visiem, kas dejoja,
darīja, atbalstīja un skatījās!
Īpaši pateicīgi esam Latvijas republikas
Pastāvīgajai
Pārstāvniecībai ES par mēģinājumu telpā
m, Eiropas
parlamenta deputātam Robertam Zīlem
par
sistemātisku dejotāju atbalstu un mūsu
lieliskajām
ģimenēm un tuviniekiem, kas ar atvērtām
sirdīm
uzticas, iesaistās un atbalsta.

Puķēs, dejā un mīlestībā ir ietverti
tie paši skaistākie dzīves mirkļi,
kas paceļ pār ikdienu...
Tiksimies aizvien jaunos koncertos!
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Latviešu tautas dziesmas skan
Briseles mākslas centrā BOZAR
Iveta Ozoliņa
Briseles mākslas centrā Bozar šā gada 4. un 5. jūnijā notika vērienīgs
festivāls “Singing Brussels Celebration Weekend”.
Festivālā piedalījās vairāki desmiti dažādu kolektīvu un arī Briseles latviešu
vokālais ansamblis “UGUNIS” Vitas Timermanes-Mooras vadībā.

Vokālais ansamblis “Ugunis” kopā ar 16 citiem Briselē dzīvojošo
dažādu tautību koriem uzstājās kopkoncertā, pirmoreiz atskaņojot beļģu
komponista Baudouin de Jaer speciāli šim festivālam sacerētu skaņdarbu
“City of Diversity”. Šajā skaņdarbā tika iekļautas dažādu tautu tradicionālās
melodijas, tajā skaitā arī no vairākām latviešu tautas dziesmām - Pūt vējiņi
(A. Jurjāna apdarē), Rotā saule, Ģērbies, saule sudrabota (A. Kuprisas apdarē),
Tumša nakte (E. Melngaiļa apdarē).

Darba tapšanas laikā uz komponistu īpašu iespaidu ir atstājusi latviešu
tautas dziesma Pūt vējiņi. Tās motīvs ieskanas visai bieži 45 minūšu garajā
skaņdarbā.
Visas dienas garumā Bozar mākslas centrā notika vairāki koncerti, kuros
klausītāji varēja dzirdēt latviešu tautas dziesmas. Notika sadziedāšanās
ar Armēnijas un Portugāles ansambļiem un vairākiem koriem no Beļģijas.
Festivāla ietvaros vokālais ansamblis “Ugunis” ar atsevišķu koncertu uzstājās
Bozar Studio zālē, kurā atskaņoja īpaši šim pasākumam izvēlētu latviešu
tautas dziesmu programmu.
Vairāk par pasākumu var uzzināt:
http://www.bozar.be/en/activities/5829-singing-brussels-celebration-week-end

⌂ Ugunis.

⌂ Uz skatuves.

⌂ Meitiņas kā rozītes.

⌂ Koncertā ir arī labi jāizskatās.

⌂ Kopā ar beļģu komponistu Baudouin de Jaer.

⌂ Pelnīta atpūta uzstāšanos starplaikā.

Vokālais ansamblis “UGUNIS” tika nodibināts 2012 gada nogalē Briselē, tā
vadītāja ir Vita TimermaneMoora. Ansambļa repertuārā ir gan latviešu tautas
dziesmas, gan sakrālā mūzika, kā arī latviešu un cittautu oriģināldarbi. Ir
notikuši vairāki sadarbības projekti ar Beļģijas koriem (MolenVoices 2014)
un ārzemju latviešu koriem. Ansambļa vadītājas iedvesmots 2015. gada jūnijā
Briselē norisinājās kopprojekts Lūcijas Garūtas kantātes “Dievs, Tava zeme

deg!” atskaņojums Svētā Miķeļa un Svētās Gudulas katedrālē (Cathédrale des
Sts Michel et Gudule), kurā piedalījās ārzemju latviešu kori no Nīderlandes,
Luksemburgas un Beļģijas un divi kori no Latvijas – jauktais koris “Wenden”
un Latvijas Universitātes absolventu koris “Jubilate”. Diriģentes Vitas
Timermanes-Mooras vadībā koriem pievienojās divi solisti – tenors Ingus
Pētersons un baritons Aleksandrs Poļakovs, kā arī ērģelnieks Aivars Kalējs.
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Muzicējam kopā!
Justīne Klauša, Foto: Toms Torims

Diriģente un mūzikas skolotāja Gita Pāvula šopavasar aizsāka jaunu
tradīciju – koncertu „Muzicējam kopā” jeb ģimeņu muzicēšanas svētkus.
Šī ideja rosināja daudzas ģimenes un jo īpaši to mazos talantus, kuri ļoti
cītīgi gatavojās saviem priekšnesumiem. Mūzikas svētkos skanēja gan
jautras bērnu korīša un Briseles jauktā kora dziesmas, gan ģimeņu kopīgi
priekšnesumi, gan arī individuālas uzstāšanās. Bērni vieni paši vai kopā ar
vecākiem spēlēja visdažādākos mūzikas instrumentus: ģitāru,vijoli, čellu un,
protams, tik populārās klavieres. Uz svētkiem tika aicināta ikviena latviešu
ģimene, un koncerts izdevās patiesi sirsnīgs.

⌂ Miks Alliks un Otto Ozoliņš.

⌂ Dzied Briseles bērnu korītis.

⌂ Asnāte Rasa.

⌂ Baiba Bartkeviča ar dēlu Henriju.

⌂ Aleksandrs un Marks Kozlovi.
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⌂ Ance un viņas tētis Kārlis Skuja.

⌂ Mūzikas skolotājai Gitai Pāvilai prieks par koncertu.

⌂ Anna Van Gaal.

⌂ Mazie un lielie klausītāji.

⌂ Uzstājas Briseles jauktais koris.

⌂ Ralfs Ozoliņš.
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Ledus lūši izcīna otro vietu
ikgadējā Levenes hokeja turnīrā
Elgars Ozoliņš Foto: Agnis Sauka, Aigars Veiksins

Jūnija sākumā, kad daudzi jau aktīvi plāno vasaras atvaļinājumus,
Beļģijā dzīvojošie latvieši noslēdza hokeja sezonu, piedaloties ikgadējā
Lēvenes hokeja turnīrā. Šogad risinājās piektais turnīrs ar Ledus lūšu
piedalīšanos un līdz šim labākais sniegums bija pagājušā gadā izcīnīta
4. vieta. Šogad pretiniekos stājās komandas kas pārstāv somu, čehu,
slovāku, krievu, beļģu un Nīderlandes hokeja tradīcijas. Sīvā konkurencē
latviešu vīriem izdevās izcīnīt 2. vietu, palaižot sev priekšā vienīgi Beļģijā
dzīvojošos slovākus. Ja arī Tev ir interese spēlēt hokeju, informāciju
meklē www.latviesi.be portālā.

⌂ Ģērbtuvēs.

⌂ Šī gada komanda.

⌂ Māris Bērziņš noskaņojas pirms spēles.

⌂ Bīstama situācija pie čehu komandas vārtiem.

⌂ Salvi Reinsonu spēle ar spēcīgām komandām nebaida.

⌂ Ledus Lūšu viens no labākajiem uzbrucējiem.

⌂ Vārtsargs un komandas kapteinis Elgars Ozoliņš ir
ciets rieksts pretinieku snaiperiem.

⌂ Aizsargu un vārtsarga saspēle bija izšķirošā augstās
kopvērtējuma vietas nodrošināšanā.
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Skūšanās ar Okama asmeni
Gustavs Zilglvis

“Dabai piemīt liela
vienkāršība un līdz ar to
liels skaistums.”
- Ričards Feinmens
(Richard Feynman)

Fizika

Okama asmens princips balstās
uz atziņu, ka vienkāršākām
teorijām, ja tās atbilst empīriskiem
novērojumiem, salīdzinājumā ar
sarežģītākām, ir dodama priekšroka.
Būtībā, ja ir vairākas līdzvērtīgas,
savstarpēji konkurējošas hipotēzes,
jāizvēlas visvienkāršākā.

Modernajā zinātnē šis princips
vairāk darbojas kā vadlīnija. Kā
teicis Einšteins: “Nav noliedzams,
ka visu teoriju augstākais mērķis
ir
samazināt
nesamazināmo
pamatelementu skaitu un tos pēc
iespējas vienkāršot, nezaudējot
viena pieredzes data atbilstošu
reprezentāciju.” vai pārfrāzējot “Visam ir jābūt tik vienkāršam, cik
iespējams, bet ne vienkāršākam par
to.”

Pēc Neil deGrasse Tyson vārdiem
“visilgāk neatrisinātā problēma
astrofizikā” - tumšā matērija - vēl
arvien ir mistērija zinātnē.
Zinātnieki ir novērojuši, ka tikai
15% visuma gravitācijas ietver
barionisko, “normālo” matēriju
un kosmiskos fenomenus kā,
piemēram, melnos caurumus.
Tādejādi 85% visuma masas, kas
veido galaktikas, visas kompleksās
struktūras un visuma uzvedību,
aptver mums nezināmu, iztrūkstošu
matēriju. Turklāt, ņemot vērā, ka
lielākā masas daļa koncentrējas
tuvāk galaktiku centriem, to

ārmalu rotācijas ātrums ir ātrāks
nekā varētu šķist. Tas liecina par
to, ka galaktiku kustība notiek
neredzamas matērijas gravitācijas
iespaidā, un to sauc par tumšo
matēriju.

Pastāv labs veids kā pierādīt, ka
tumšā matērija eksistē: jāuzspīdina
tai gaisma! Tas, protams, nav
vienkārši. Einšteina vispārīgās
relativitātes teorijas iespaidā tika
attīstīta gravitācijas lēcas metode.
Metodes būtība ir tāda, ka masa
deformē laika telpu un tāpēc
matērijas gravitācijas lauks loka
gaismu. Masa loka gaismu.

Tādējādi, novērojot gaismas
starus no tālām galaktikām,
laikā, kad gaisma virzās cauri
tumšās matērijas gravitācijas
laukam, ir iespējams pamanīt
gaismas stara izlocījumus. Melnās
matērijas eksistence liecina par
elementārdaļiņu fizikas standarta
modeļa nepilnībām. Daudzi fiziķi,
nevēlēdamies atzīt melnās matērijas
eksistenci, apskata citas iespējas,
piemēram, Modificēto Ņūtona
dinamikas modeli vai vispārīgās
relativitātes teorijas modificētus
variantus. Vispārīgās relativitātes
teorijas modificētajiem variantiem
ir
nepieciešama
skrupuloza
pieskaņošana, savukārt Modificētais
Ņūtona dinamikas modelis nevar
izskaidrot tos fenomenus, ko skaidro
vispārīgās relativitātes teorija, un
balstās uz pieņēmumu, ka atšķirīgos
mērogos ir nepieciešami atšķirīgi
aprēķini.
No Okama asmens viedokļa
raugoties, minētie modeļi ir pārlieku
sarežģīti un tādējādi, visticamāk,
kļūdaini, līdz ar to tumšā matērija
droši vien eksistē.

Kosmiskais
reliktstarojums
- kosmisks radiostarojums, kas

aizpilda Visumu, veido vienmērīgu
radiostarojuma fonu ar niecīgām
intensitātes svārstībām un ir radies
Visuma agrīnā evolūcijas posmā
- arī apstiprina melnās matērijas
esamību. Taču vēl pārliecinošāk uz
melnās matērijas esamību norāda
Lodes galaktiku kopas pētījumi.
Lodes galaktiku kopa ir
veidojusies no divām galaktiku
kopām, kuru sadursmes rezultātā
gāze, kas sastāda lielāko daļu
no barioniskās matērijas masas,
tika atrauta no abām galaktiku
kopām un centrējas vidū. Savukārt,
melnā matērija, kam nav nekādas
mijiedarbības
ar
barionisko
matēriju, šādā gadījumā nesadurtos
un turpinātu savu virzību tālāk.
Tātad, ja lielākā gāzes masas
daļa atrodas starp Lodes galaktiku
kopām, tad tumšā matērija neeksistē
un līdz ar to relativitātes teorija
ir nepareiza. Savukārt, ja lielākā
gāzes masas daļa koncentrējas ap
Lodes galaktiku kopu un turpina
virzīties tālāk, tad tumšā matērija

eksistē un pasaule ir fascinējošāka
un aizraujošāka, nekā to varētu
iedomāties. Šo masu var izmērīt ar
gravitācijas lēcas metodi.

Ko tas pierāda? Principā to,
Einšteins gandrīz nekad nekļūdījās!
Lodes galaktiku kopas pētījumu
rezultāti liecina par to, ka lielākā
gāzes masas daļa koncentrējas
ap Lodes galaktikas kopu, un
tas apstiprina tumšās matērijas
eksistenci. Šis ir viens no daudziem
gadījumiem zinātnē, kas pierāda,
ka labākās teorijas parasti ir tās
visvienkāršākās, apstiprinot Okama
asmens principu.
Izmantotās literatūras saraksts:
Foto - Wikipedia
- The Grand Design by Stephen Hawking
- The Selfish Gene by Richard Dawkins
- Science Set Free by Rupert Sheldrake
- Insanely Simple by Ken Segall
- The Wealth of Nations by Adam Smith
- https://en.wikipedia.org/wiki/Modified_
Newtonian_dynamics
- https://www.mpg.de/research/unconsciousdecisions-in-the-brain
- http://www.ft.com/intl/cms/s/2/bbf1f84a51c2-11e5-8642-453585f2cfcd.html

Turpinājums sekos…

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

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 vai 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 2016.gada novembri.
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Runāsim latviski!

jeb Beļģijas latviešu
bērnu valodas pērles

Ernests, 7 gadi:
„Es tagad te, dīvāna stūrītī instalēšos un palasīšu grāmatu.”
(no franču valodas – s’installer – iekārtoties)
***

Mājās Katrīna, 12 gadi,
izpilda akrobātikas vingrojumus, stāv uz rokām un saka:
„Mammu, skaties, man kājas gaisā, bet rokas negaisā!”
(no vācu valodas – „nav gaisā”)
***

Reiz mamma saka Madarai, 8 gadi,
lai viņa sāk pildīt mājasdarbus, bet meita turpina spēlēties un atbild:
„Tu mani nederanžē, es esmu ļoti okupēta.”
(no franču valodas – déranger – iztraucēt, occupé – aizņemts)

***
Eduards, 6 gadi:
„Man ļoti garšo pināri!”
(no franču valodas – les épinards – spināti)
Mamma: „Latviešu valodā tos sauc par spinātiem.”
Eduards: „Jā, man ļoti garšo pināti!”

***
Patriks, 7 gadi:
„Mums skolā ir jāspēlē daudzi mūzikas instrumenti –
klavieres, flauta, ģitāra un baterijas.”
(no franču valodas – batteries – bungas).

***
Savukārt Emīls, 8 gadi, un Madara
lepojas, ka ir pieteikušies dziedāt skolas korālī
(no franču valodas – chorale – koris).
***
Kopā ar mammu Evelīna, 6 gadi,
iet pa ielu un iesaucas: „Kāda skaista modele!”
Mamma skatās apkārt, bet neredz nevienu cilvēku.
Prasa: „Kas ir skaists? ”
Evelīna : „Nu šitā mašīna! ”
(Modele = mašīnas modelis)

***
Evelīnai ļoti garšo skābi augļi, veikalā viņa prasa:
„Nopirksi man laimi? ”
Mamma: „Laimi nevar nopirkt. ”
Evelīna: „Var gan, re, kur plauktā ir! ” un rāda uz laima augli.

Paldies šī numura tapšanā:

Paldies šī numura tapšanā” jāliek: Līgai Driķei, Dacei Rubenei, Ansim Mazajam,
Robertam Zīlem, Gunai Zaķei-Baltajai, Ilzei Veserei, Jānim Rungulim,
Tomam Torimam, Dainai Grasei, Gitai Pāvulai, Vinetai Jansonei,
Laurai Gailītei, Dagnijai Martinsonei, Ivetai Ozoliņai, Elgaram Ozoliņam,
Aigaram Veiksinam, Gustavam Zilgalvim, Olgai Savenko, Violetai Birzniecei.
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