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“UZ TIKŠANOS!”

Briseles latviešu bērni un vecāki saka mīļu un sirsnīgu
PALDIES Eiropas skolas skolotājai Dacei Vuškānei,
kas šovasar dosies atpakaļ uz Latviju. Bērniem
skolotāja paliks atmiņā ar daudziem kopīgi darītajiem
darbiņiem – pirmajiem iepazītajiem un uzrakstītajiem
burtiem latviešu valodā, izlasītajām pasakām,
spēlētajām ludziņām, radošajiem darbiem un kopīgi
svinētiem svētkiem! Par izcilu pedagoģisko darbu
un ieguldījumu, stiprinot latviešu diasporas bērnu
saikni ar Latviju, viņai ir piešķirts Ministru Kabineta
Atzinības raksts. Paldies par visu!
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Jaunieši ir

ieinteresēti, atsaucīgi,
uzcītīgi un zinātkāri
Intervija ar Elīnu Kalniņu

Agnis Sauka

16. martā
Pastāvīgajā
pārstāvniecībā bija
tikšanās ar vēstures
ekspozīciju kuratori
Elīnu Kalniņu, kurā
viņa iepazīstināja
ar diviem viņas
veidotiem, ar vēsturi
saistītiem
projektiem:
“Esi pats!” un
“Sirdsapziņas
ugunskurs”.
Pasākumu atbalstīja
Sandra Kalniete un
Latviešu biedrība
Beļģijā.
n Latviešu sestdienas skolas mazāko audzēkņu uzmanību nav viegli noturēt, bet
Elīnai tas padodas.
Melānijas Vanagas muzeja
virtuālā ekspozīcija “ESI PATS!” tika
izveidota no 2014. līdz 2016. gadam. Tā ir novērtēta kā labās prakses
piemērs muzeju darbā un Valsts
Izglītības Satura Centrs 2016. gadā
aicināja pedagogus to izmantot
savā darbā ar skolēniem. 2016.
gada ekspozīcija tika nominēta
Japānas Nacionālas Televīzijas
starptautiskajai jauno izglītojošo
mediju balvai “JAPAN PRIZE”,
kā arī tika pārstāvēta Redingas
Universitātes rīkotajā starptautiskā
mākslas simpozijā “Pealing Onions with Granny”, kas bija veltīts
piespiedu migrācijai. Elīna Kalniņa
ir prezentējusi ekspozīciju un tās
pielietojamību pedagogu darbā
vairāk kā 800 Latvijas pedagogiem, viesojusies 45 Latvijas
skolās, iepazīstinot ar ekspozīciju

skolēnus no sākumskolas līdz vidusskolai/ģimnāzijai. Ekspozīciju
ikviens interesents piecās valodās
bez maksas var aplūkot tās
virtuālajā mājvietā www.esipats.lv.
Pēc Latvijas Politiski represēto
Cēsu biedrības ierosmes kopš
2015. gada novembra Cēsīs
top Latvijas Valsts simtgadei veltīta
pastāvīga vēstures ekspozīcija
“SIRDSAPZIŅAS
UGUNSKURS”,
kura vēstīs par kādreizējā Cēsu
apriņķa iedzīvotāju pretošanos
okupāciju varām no 1940.
līdz 1957.gadam. Ekspozīcijai
izvēlētais vēstures posms sakrīt ar
Cēsu apriņķa pastāvēšanas pēdējo
dekādi un tautas vēsturiskajā
atmiņā ierakstīts gan kā valstiskuma zaudēšanas, gan padomju
un nacistiskās okupācijas varu

izraisīto individuālo traģēdiju
caurstrāvots laika nogrieznis.
Ekspozīcija atklās sabiedrībā
mazāk zināmu šķautni - kā Cēsu
apriņķa iedzīvotāji, pretodamies totalitārajiem okupācijas
režīmiem un būdami pakļauti
represijām, sargāja Latvijas valstiskuma ideju. Ekspozīcijas projekta realizāciju iecerēts pilnībā
pabeigt un 2018. gada 23.
augustā bijušajā Cēsu apriņķa
daļas īslaicīgās aizturēšanas izolatora ēkā, Pils ielas 12 pagalmā
Cēsīs, atklāt pastāvīgu vēstures
ekspozīciju. Rezultātā Cēsīs būs
pieejams Latvijas sabiedrību
izglītojošs, pašapziņu un patriotismu vairojošs un valstsgribu
stiprinošs resurss, kas sniegs
iespēju Centrālvidzemes novadu iedzīvotājiem izzināt savu

vēsturi un vairot lokālpatriotismu.
Topošās ekspozīcijas mājvietas
īpašnieks ir LR Iekšlietu ministrija,
ar kuru noslēgtais nomas līgums
ļaus ekspozīcijai šajā ēkā Cēsīs
atrasties līdz 2046. gadam. Elīna
Kalniņa ir arī ekspozīcijas satura
autore un izveides koordinatore.
Tikšanās laikā Pārstāvniecībā
Elīna saistoši stāstīja par to, kāpēc
un kā top ekspozīcija, kā arī
par ko tā vēstīs. Ekspozīcijas satura pamatu veido Latvijas Valsts
Arhīva materiālu izpētē balstīti un
aculiecinieku atmiņu apzināšanas
rezultāta
apkopoti
personiski pretošanās stāsti. Vairāk par
ekspozīciju iespējams uzzināt interneta vietnē: https://www.facebook.com/Sirdsapzi%C5%86asU
gunskurs-328722070901866/
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būt
gatavam
dalīties
ar
sabiedrību savās zināšanās un
atklājumos, skaidrojot pagātnes
nozīmi šodienā. Neredzu jēgu
vēstures izpētei, kura netiek veiksmīgi nokomunicēta
līdz sabiedrībai. Vēsturnieku
publikācijas zinātnisko rakstu
krājumos un citos akadēmiska
rakstura
izdevumos,
dalība
slēgtās zinātniskās konferencēs,
manuprāt,
ir
nepilnvērtīga
darbošanās vēstures izpētes
laukā, jo sabiedrībai no tās ir visai
niecīgs labums. Mani saista publisko vēsturnieku darbs, interesē
vēstures interpretācijas iespēju
daudzveidība.

Kāpēc nacionālās
pretošanās kustība
Latvijā ir salīdzinoši tik
maz pētīta?

n Elīna uzklausa mazo
interesentu jautājumus.

Kā Jūs sākāt
interesēties par vēsturi?
Interesi par pagātni manī
attīstīja mani vecvecāki. Viņi
bija lieliski stāstnieki. Man patika klausīties vectētiņa un
vecmāmiņas atmiņu stāstus par
seniem laikiem, par to kā mūsu
senči dzīvojuši. Patika pētīt senas fotogrāfijas un iztēloties kā
dzīvojušas iepriekšējās paaudzes.
To, ka savu dzīvi saistīšu ar vēsturi
arī profesionāli, sapratu krietni
vēlāk, taču interese par pagātni
manī joprojām ir tikpat dzīva kā
bērnībā. Tagad gan vēl klāt nākusi
atziņa, ka pagātnei ir milzīga
nozīme tagadnē un pat nākotne
ir pagātnes varā, tāpēc vēstures
izpratnei ir liela jēga un vēstures
pētniecībai, vēstures skaidrošanai
ļoti liela nozīme. Kas pagātni pētī,
tas nākotni svētī – pauž daudz
citētā Raiņa atziņa, un tā saskan
arī ar manu pārliecību. Domājot
par Latvijas okupāciju vēstures
izpēti, Raiņa pausto vēl papildina
Melānijas Vanagas skaistā doma,
ka vēsture ir tīrības, brīvības un
drošības sajūta.

Kas Jums patīk
vēsturnieka profesijā
un kas ir šīs profesijas
“garoziņa”?
Būt vēsturniekam mūsdienu
Latvijā, manuprāt, nozīmē būt
gatavam uzņemties atbildību,

Pret totalitārajām okupācijas
varām vērstā nacionālā pretošanās
kustība Latvijā ir salīdzinoši daudz
pētīta 1990. gados, arī 2000.
gadu sākumā izpēte vēl bija
aktīva, taču pēdējā desmitgadē
ar šīs tēmas sistemātisku izpēti
nodarbojas tikai daži vēsturnieki,
izpēte neaptver visu Latvijas
teritoriju, ir vērojams pētnieku
trūkums, taču ko pētīt ir vēl ļoti
daudz. Arī novadpētniekiem,
šķiet, šī tēma nav bijusi īpaši
saistoša, jo vien retajā Latvijas
muzejā atradīsiet ekspozīciju,
kurā pretošanās tēma kaut
nedaudz būtu apskatīta. Kāpēc tā
ir izveidojies, man viennozīmīgas
atbildes nav. Domāju, ka to nosaka vairāki apstākļi, taču viens ir skaidrs – tēma ir smaga,
nacionālajā pretošanās kustībā
iesaistīto cilvēku likteņi lielākoties
ir ļoti traģiski, jo okupācijas režīmi
guva virsroku. Bez tam izpēte
galvenokārt iespējama vien
neatlaidīgā darbā Valsts arhīvā
Rīgā. Tā prasa ļoti labas krievu
valodas zināšanas, iedziļināšanos
padomju represīvās sistēmas
darboņu
safabricētajās
apsūdzības lietās pret pretošanās
kustības dalībniekiem, jāizprot
arī pati represīvā sistēma, - tas
ir sarežģīti un ļoti laikietilpīgi.
Okupāciju trauma ir dziļa, tās
atstātais mantojums nepatīkams.
Latvijas sabiedrībā ir tendence
no tā novērsties, vairīties. Nereti nākas dzirdēt aicinājumu
- aizmirsīsim tos padomju laikus, dzīvosim tālāk. Uzskatu, ka,
ja mēs Latvijā vēlamies dzīvot
labāk, tad nepatīkamo padomju
laika mantojumu mēs nedrīkstam

norakstīt kā nederīgu rīku. Mums
tas ir pat ļoti noderīgs, ja vien to
ļoti labi pazīstam un izprotam,
jo tikai tā mēs spējam atpazīt un
pārvarēt okupāciju traumu sekas,
kuras diemžēl jūtam joprojām. Ja
vēsturniekam piemīt lielas darba
spējas, atbildības sajūta un misijas apziņa, tad okupāciju vēstures
izpētē var daudz paveikt Latvijas
labā.

Vai, veidojot šīs
ekspozīcijas, Jūs
atklājāt priekš sevis
kaut ko jaunu?
Jā, pilnīgi noteikti atklājumu
netrūka. Manas zināšanas par
deportācijām un pretošanos
bija visai pieticīgas. Jo vairāk
uzzināju, jo lielāka kļuva cieņa
pret paaudzēm, kam bija lemts
piedzīvot šo Latvijas 20. gadsimta vēstures traumatiskāko
posmu. Ekspozīciju tapšanas
procesā mani visvairāk fascinē
indivīds un iespēja satikt cilvēkus,
kas bijuši iesaistīti šajos notikumos. Ja ekspozīcija būtu par
senākiem laikiem, tad tikšanās
būtu neklātienē. 20. gadsimta 40tie gadi ir gana nesena pagātne,
tāpēc man bija privilēģija tikties klātienē ar dažiem aculieciniekiem, viņu radiniekiem.
Man personīgi šīs tikšanās gan
klātienē, gan neklātienē ļoti daudz
nozīmē, jo tās ir suģestējošas,
spēcinošas un motivē darīt.

Kuros Latvijas novados
bija sīvākā pretošanās
okupācijas varām no
vietējo iedzīvotāju
puses?
Līdz šim ir izpētīts, ka
nacionālajā pretošanās kustībā
padomju okupācijai no 1944.
līdz 1956.gadam ar ieročiem
rokās iesaistījās 14 000 un
viņus atbalstīja 20 000 Latvi-

jas iedzīvotāji. Pretošanās gan
organizēta, gan spontāna bija
arī pirmajā padomju okupācijas
gadā, arī nacistiskās vācu
okupācijas laikā vēlme atjaunot
Latvijas valstiskumu, cīnīties par
brīvību neapsīka. Faktiski par spīti
represijām pretestība okupācijai
dažādās
mainīgās
formās
turpinājās visu okupācijas laiku. Es
apbrīnoju katru uzdrīkstēšanos.
Domājot par spilgtākajiem notikumiem novados, Viļakas novads
mūsu nacionālās pretošanās
kustības vēsturē vienmēr būs
īpašs ar skaitliski lielāko nacionālo
partizānu nometni Stompaku
purvā un leģendāro 1945. gada
2. marta kauju, kurā partizāni
nepiedzīvoja sakāvi, lai gan bija
spiesti nometni atstāt. Šajā kaujā
čekas karaspēks cieta lielākus
zaudējumus nekā partizāni. Otra
tik liela kauja starp nacionālajiem
partizāniem un čekas karaspēku
nacionālo partizānu karā pret padomju okupāciju vairs nebija.

Vai jaunieši Latvijā
interesējas par vēsturi?
Domāju, ka interesējas un,
pateicoties Latvijas simtgades
filmu programmai, šī interese
vairosies. Uzdrīkstos tā apgalvot, jo esmu ļoti labās domās
par Latvijas jauniešiem gan
padsmitgadniekiem, gan divdesmitgadniekiem.
Vienmēr
esmu centusies savos vēstures
interpretācijas projektos iesaistīt
jauniešus, tāpēc zinu, ka viņi ir
ieinteresēti, atsaucīgi, uzcītīgi,
zinātkāri. Saikne ar pagātni, ar
iepriekšējām paaudzēm, kuras
totalitāros režīmus iepazinušas
nepastarpināti, kā arī okupāciju
vēstures izpratne viņiem, kas
dzimuši un uzauguši neatkarīgajā
Latvijā, ir vitāli svarīga, lai viņi
taptu par modriem demokrātijas
sargiem.

Palīdzi tapt vēstures ekspozīcijai “Sirdsapziņas ugunskurs”!
Latvijas poltiski represēto Cēsu biedrība aicina Beļģijā dzīvojošos
latviešus piedalīties ekspozīcijas “SIRDSAPZIŅAS UGUNSKURS”
projekta īstenošanā ar savu ziedojumu. Ziedojumus var veikt ar
pārskaitījumu uz ekspozīcijas projekta mērķziedojumu kontu:
Latvijas politiski represēto Cēsu biedrība
Reģ.nr. 40008092338
Konta nr: LV21PARX0016851920001 (banka Citadele)
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Ja būtu jāuzstāda statuja vai piemineklis
vienai sugai,

kā tas izskatītos?
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Intervija ar Džordžu Dianu Balanu.

n Aļaskas lietus lāči.

Agnis Sauka
Tulkojis Mārtiņš Zelmenis

Kā jūs sākāt fotografēt?
Es sāku nodarboties ar foto kā hobiju, jo
man patīk savvaļas dzīvnieki un daba vispār.
Foto ir labs iegansts, lai saņemtos doties
svaigā gaisā un baudītu dabu. Un galu galā –
un tas ir svarīgi – pārnest mājās dažus tiešām
labus attēlus, kas iztur laika pārbaudi.
Tādā ziņā man ir kaut kas kopīgs ar trofeju
medniekiem – man patīk meklēt konkrētus
dzīvniekus, tos vērot, tiem sekot, meklēt
vispiemērotāko leņķi un atrašanās vietu, lai
uzņemtu patiešām labus attēlus. Tomēr ar to šī
līdzība arī beidzas, jo es dzīvniekus labprātāk
uzlūkoju dzīvus.

Džordžs Dians Balans ir Komisijas ierēdnis, pasniedzējs
un fotogrāfs. Viņš strādā Briselē un, kad vien ar darbu
saistītie pienākumi to ļauj, ceļo pa visu pasauli,
fotografējot savvaļas dzīvniekus; tā ir viņa aizraušanās.
2017. gada rudenī viņa lielformāta fotoattēli bija izstādīti
Berlamona (Berlaymont) ēkā. Ekspozīciju “Pasaule – tāda,
kāda tā reiz bijusi (The World As It Once Was)” atklāja
komisārs Andrjukaitis (Andriukaitis), un tā izraisīja lielu
ieinteresētību.

Kad jūs aptvērāt, ka gribat
fotografēt dzīvniekus savvaļā,
un kas šajā nodarbē ir pats
interesantākais?
Savvaļas dzīvnieki mani ir interesējuši visu
mūžu. Pirmā grāmata, ko bērnībā lasīju, bija
par savvaļas dzīvniekiem. Toreiz, vēl bērna
vecumā, es iemācījos valodas, angļu un franču
valodā lasot simtiem grāmatu par savvaļas
dzīvnieku dzīvi, tā tas ilga gadiem, vēl pirms
saradās daudzās dokumentālās filmas par
zvēru dzīvi savvaļā un sociālie tīkli piepildījās
ar savvaļas dzīvnieku fotoattēliem.
Cilvēki

fotografē

dzīvniekus

savvaļā

dažādu iemeslu dēļ. Daži to dara tādēļ, ka
viņiem vienkārši patīk fotografēt, un savvaļas
dzīvnieku bildēšana ir tikai viena foto joma citu
starpā. Citi dzīvniekus fotografē tāpēc, ka foto
nepieciešami viņu veiktiem pētījumiem; viņi
- zinātnieki - bieži vien ir ieinteresēti parādīt,
cik labi viņi prot dokumentēt kādas konkrētas,
dzīvniekam raksturīgas iezīmes, lai pētījuma
vajadzībām savāktie attēli palīdzētu tos atšķirt
no citiem tās pašas populācijas īpatņiem. Citi
savukārt fotografē savvaļas dzīvniekus tāpēc,
ka tas ir modē un tā var demonstrēt, ka piederi
pie “bagātnieku kluba” – savvaļas dzīvnieku
fotografēšana visdrīzāk ir tā foto joma, kur viss
izmaksā visdārgāk, sākot no nepieciešamās
aparatūras un beidzot ar dalības maksu, ko
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prasa dažādi foto meistardarbnīcu organizatori.
Es ar dzīvnieku fotografēšanu nenodarbojos
neviena minētā iemesla dēļ. Es to daru tāpēc,
ka mani patiešām interesē savvaļas dzīvnieki
un es vēlos tos parādīt pasaulei tik labi, cik
vien spēju.

Vai tas, ka esat jurists, ietekmē
to, kā jūs fotografējat?
Lielisks jautājums! Jā, reizēm ietekmē gan.
Piemēram, galvenais mana lielākā projekta
“Pasaule – tāda, kāda tā reiz bijusi” mērķis ir
palīdzēt saglabāt svarīgāko savvaļas sugu
indivīdus ar labākajiem gēniem. Te domāju
tādus lieliskus dzīvniekus, ko mednieki
dēvē par trofejām – ziloņus ar milzu ilkņiem,
degunradžus ar dižiem ragiem uz deguna, lauvas ar tumšām krēpēm, u.c.
Tieši šajā ziņā pastāv milzu problēma. Trofeju medīšana ir galvenais iemesls, kāpēc šādi
indivīdi izzūd no vairāku sugu genofonda, tā
samazinot bioloģisko daudzveidību un palielinot iespējamību, ka iznīkst visa suga.
Pastāv daudzas nevalstiskas organizācijas,
kas nodarbojas ar pierādījumu vākšanu par
to, ka nauda, ko mednieki samaksā par trofeju medīšanas iespēju, tikpat kā nemaz

nenonāk vietējo, nabadzīgo sabiedrības
pārstāvju rīcībā. Nauda lielākoties nogulst
kabatās bagātajiem medību organizētājiem
un valdībām, kas to netērē iedzīvotāju labā.
Trofeju mednieki apgalvo pretējo. Viņi uzskata, ka lielās naudas summas, ko viņi maksā par
medībām, - dažkārt pat vairāk nekā 300,000
USD par vienu dzīvnieku – tiekot tērētas
dzīvnieku aizsardzībai. Tā nu viņi sevi dēvē par
dzīvnieku aizstāvjiem, bet lielākā daļa pārējo
sabiedrības locekļu un savvaļas dzīvnieku jomas eksperti to apstrīd.
Ņemot vērā iepriekš minētos argumentus
un pretargumentus, uz manu fotoprojektu
mēdz reaģēt ar tādu pašu rupjību kā uz pašiem
argumentiem. Piemēram, fotoattēls ar trofeju
medniekiem, kas sakāpuši mugurā nošautam,
asiņainam
dzīvniekam,
abu
viedokļu
pārstāvjos arī var izraisīt apmaiņu ar rupjībām.
Es tādos brīžos sev jautāju: ja man būtu tiesas
priekšā jāaizstāv dzīvnieki, ko gribu glābt, kā
es to darītu? Kāds būtu mans pārliecinošākais
arguments, kas liktu tiesnešiem lemt man
par labu – un kā pēc iespējas izvairīties no
diskutabliem jautājumiem, kuru kontekstā
lietiskos pierādījumus joprojām var atzīt par
apšaubāmiem?
Pastāv viens zinātnisks arguments, uz ko
trofeju medniekiem nav nopietna pretargu-

menta: fakts, ka trofeju mednieki ir sistemātiski
iznīcinājuši svarīgāko savvaļas dzīvnieku sugu
indivīdus ar labākajiem gēniem un dzīvnieki
tiek nogalināti savas dzīves labākajos gados,
pirms tie ir paspējuši gēnus nodot tālāk. Trofeju mednieki var censties šo viedokli atspēkot,
atrunājoties, ka, lūk, teritorijā x mēs esam
kopumā palielinājuši dzīvnieku populāciju no
100 līdz 500 tāpēc, ka esam tur medījuši trofeju dzīvniekus. Tas tā tiešām var būt, bet viņi
aizmirst pieminēt, ka, lai gan sākotnējo 100
dzīvnieku vidū bija 20 "trofeju indivīdu”, no
tiem 500 dzīvniekiem, kas teritorijā mitinās
tagad, trofejas kvalitātei atbilst vairs tikai 10.
Tātad, lai gan populācija ir augusi, trofejām
atbilstīgu dzīvnieku skaits ir sarucis gan
absolūtā (no 20 līdz 10) gan relatīvā izteiksmē
(no 20% līdz 2%). Lūk, kur ir problēma!
Tādējādi šis ir arguments, kas tiešām ir
izšķirīgs un kas nosaka diskusijas iznākumu.
Tāpēc es veidoju savu fotoprojektu ap šo argumentu: centos parādīt, cik skaisti šie reti sastopamie indivīdi ir dzīvē, savā dabiskajā vidē,
un, pamatojoties uz zinātni, mēģinu pasaulei
skaidrot, kāpēc to ir atlicis tik maz. Pašlaik es
esmu atstājis citu fotogrāfu un pašu trofeju
mednieku ziņā trofeju mednieku bildēšanu
uz asiņainiem, beigtiem dzīvniekiem,
dokumentējot viņu prieku. Es labāk pievēršos
dzīviem dzīvniekiem.
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Visbeidzot, ir jau arī citi aspekti, kas interesē
tiklab juristus kā fotogrāfus: piemēram,
autortiesības un tiesības uz privātumu.

Termins “savvaļas dzīvnieku
fotografēšana” pirmām kārtām
asociējas ar eksotisku dzīvnieku
fotografēšanu kaut kur Āfrikas
safari, bet jūs cita starp Briseles
parkos fotografējat vaboles. Ar
kādām grūtībām jūs sastopaties,
fotografējot dabā, un kā jūs tās
pārvarat?
Jā, es fotografēju savvaļas dzīvniekus
dažādos veidos, atkarībā no iespējām un
apstākļiem. Man patīk visdažādākie dzīvnieki,
sākot no ļoti maziem (vaboles, ķirzakas, putni)
un beidzot ar ļoti lieliem (ziloņi, vaļi). Reizēm
es fotografēju savvaļas dzīvniekus arī pilsētās,
piemēram, reti sastopamas vaboles, kas “betona džungļus” varētu dēvēt par savām mājām.
Fotografējot savvaļas dzīvniekus, nereti
jāizbrauc safari, un tad laiks paiet apvidus
automašīnā, īsās pastaigās pa krūmājiem, ilgi
gaidot slēpnī, vai grūtos pārgājienos līdz kāda
klinšu kalna virsotnei. Dažkārt vienā braucienā
ir jāapvieno visi šie elementi, lai gūtu cerētos
rezultātus.

Lielākās grūtības parasti rodas ar laiku
un naudu. Man ļoti reti pietiek laika doties
fotografēt kādu konkrētu dzīvnieku tad, kad
ir piemērotākais brīdis iemūžināt konkrētu
uzvedību, jo viss ir atkarīgs no mana darba
grafika. Turklāt, kā jau norādīju, fotografēt
savvaļas dzīvniekus brīvā dabā ir dārgi. Tas,
ko daru es, maksā pat vēl vairāk, jo es mēdzu
sekot atsevišķiem dzīvniekiem, un tam
reizēm ir vajadzīgas īpašas atļaujas. Parasti es
tādas vienkārši nevaru atļauties, jo attiecīgie
rezervāti no manis prasa tādas pat summas
kā no BBC vai Nat Geo filmēšanas grupām, bet
manas finansiālās iespējas tik tālu nesniedzas.
Tāpēc es bieži vien nespēju tik labi piekļūt
savvaļas dzīvniekiem, kā būtu vajadzīgs,
lai uzņemtu unikālus, iespaidīgus attēlus.
Vairākās vietās man, piemēram, ir prasījuši
papildmaksu līdz 1000 USD dienā, neskaitot
pārējos izdevumus, un skaidrs, ka es to nevaru
atļauties.

Jūsu fotogrāfijas mēdz publicēt
cienījami žurnāli. Vai ir ļoti
jāpūlas, lai to panāktu?
Jā, manus foto ir publicējis National Geographic, BBC Earth, GEO, Wild Planet Photo
Magazine, Africa Geographic un Pachyderm,
citus neminot, un man arī ir ļoti labi veicies
dažādos fotokonkursos. Tomēr gandrīz nekad

par saviem attēliem es neesmu saņēmis
atlīdzību naudā.
Ir grūti publicēties šādos izdevumos, un vēl
grūtāk ir nonākt līdz situācijai, kur par attēliem
saņem atlīdzību. Nelaimīgā kārtā izskatās, ka
galvenos publicējamo materiālu gādātājus
izvēlas pēc personīgiem ieteikumiem, un es
tajās aprindās nevienu nepazīstu. Man šķiet,
ka itin bieži sakariem ir lielāka nozīme nekā
pašu attēlu kvalitātei. Ja divi attēli kaut kādā
ziņā ir vienlīdz izcili, priekšroka ir tam, ko
fotografējis cilvēks ar “lielāku” vārdu. Bet tā
nav lielākā problēma. Mani vairāk satrauc tas,
ka reizēm tiek publicēti visai viduvēji dažu
“slavenu” fotogrāfu attēli. Esmu visai drošs,
ka, ja tādus būtu uzņēmis kāds fotogrāfs
“bez vārda”, neviens tiem pat virsū neskatītos.
Diemžēl šādos gadījumos attēlu kvalitāte nav
noteicošais iemesls to publicēšanai.

Kas lika jums sākt fotoprojektu
par apdraudētām sugām? Ko jūs
gribējāt vēstīt ar šiem attēliem?
Mans galvenais projekts“Pasaule – tāda, kāda
tā reiz bijusi” īsti nav par šobrīd apdraudētām
sugām, bet gan par apdraudētiem indivīdiem
“trofeju sugās”. To iznīcināšana tuvina visas
sugas genofonda vājināšanos, palielina tās
iznīkšanas iespējamību (skat., piem.: http://
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savvaļas dzīvniekiem, u.c.). Gadījumos, kad
skaidri redzams, ka dzīvnieki neļauj pienākt
īpaši tuvu, vienīgā iespēja ir ilgi gaidīt slēpnī,
pie rokas turot garu teleobjektīvu. Turklāt
dažas sugas pēc rakstura ir bailīgākas par
citām, un tāpēc to uzvedība liek vienmēr
uzturēt lielu attālumu starp cilvēkiem un
šiem dzīvniekiem. Piemēram, tas jāņem vērā,
fotografējot Eiropas lielās sīgas.
Projektam “Pasaule – tāda, kāda tā reiz bijusi” visbiežāk tomēr izmantoju pakāpenisku
pieeju. Dzīvnieki jau pašā sākumā zina, ka
esmu netālu. Es tiem tuvojos pakāpeniski,
jo tas ļauj dzīvniekiem pamazām pierast pie
manas klātbūtnes un vairs neuztvert mani
kā iespējamu apdraudējumu. Var paiet gan
stundas, gan dienas, iekarojot kāda dzīvnieka
uzticību, un tikai pēc tam iespējams tos
fotografēt tuvplānā un pilnībā iedziļināties
to paradumos. Reizēm es tos vēroju no
droša attāluma, un tie paši nāk tuvāk, kad to
vēlas un kad sajūtas droši. Tas rada patiesu
gandarījuma sajūtu, un fotogrāfijas, ko uzņem
šādos apstākļos, ir patiešām iespaidīgas. Kāds
kolēģis reiz teica, ka viņam dažkārt liekoties,
ka es protu “ielīst” zvēru dvēseles dziļumos un
iemūžināt to dziļāko būtību.
Visbeidzot, bet tas gadās ļoti reti, savvaļas
dzīvnieki mēdz būt naivi. Tas nozīmē, ka
dzīvnieki nebaidās no cilvēkiem, jo savas
dzīves laikā ir redzējuši tikai dažus cilvēkus
un tikšanās reizēs tiem nav darīts pāri. Tā var
būt ar savvaļas dzīvniekiem tādās nomaļās un
aizsargātās vietās kā Galapagu salas. Šādās
vietās nav jāslēpjas, un pakāpeniskā pieeja
jālieto minimāli. Ja neuzmanīsieties, var
gadīties, ka kādam dzīvniekam pat uzminat,
tāpēc jātur acis vaļā!

Kuri attēli jums pašam patīk
visvairāk? Un kāpēc?

n Alnīgākais no aļņiem.
w w w. b b c. co m / n e ws / s c i e n ce - e nv i ro n ment-42152393).
Tātad šis projekts skaidro to, kas mēdz
paslīdēt garām nepamanīts – parasti tiek
runāts par kopumā apdraudētām sugām,
bet retais saprot, ka gan apdraudētu (piem.,
divragu degunradžu (black rhinos)), gan
arī pagaidām vēl neapdraudētu
(piem.,
mežacūku) sugu ietvaros notiek nozīmīgi
bioloģiskās daudzveidības zudumi, jo
sistemātiski tiek iznīcināti indivīdi, kas ir
dabiskās atlases augstākās virsotnes pašā
spēku plaukumā (piem., stiprākie sugas
pārstāvji, kas parasti ir vadošie tēviņi).
Svarīgi saprast, ka šādiem dzīvniekiem mēdz
būt ne tikai lielākie ilkņi, ragi un tumšākās
krēpes, u.c., bet tiem piemīt arī ar izciliem

gēniem saistītas iezīmes (piem., izturība pret
slimībām, utml.). Tātad šādi īpatņi ir jāglābj, jo
tie ir svarīgi visas sugas veselībai.

Man visvairāk patīk tie attēli, kas ir mana
projekta “Pasaule – tāda, kāda tā reiz bijusi”
centrā. Tajos ir iemiesota dabiskā izlase, un tā
ir daiļā māksla tās vislabākajā izpausmē. Tas ir
tieši tāds mantojums, kādu es gribu atstāt pasaulei, lai cilvēki mīlētu šos dzīvniekus un lai tie
viņus iedvesmotu, bet tas savukārt palīdzētu
dzīvniekus saglabāt.

Dzīvnieki jūsu fotoattēlos
neliekas manām, ka kaut kas
būtu iejaucies viņu ikdienā.
Kādus īpašus paņēmienus jūs
izmantojat, lai to panāktu – garus
teleobjektīvus? Varbūt stundām
ilgi gaidāt nomaskējies?

Es vienmēr esmu sev jautājis: ja būtu
jāuzstāda statuja vai piemineklis vienai sugai,
kā tas izskatītos? Tāpēc es mēģinu tvert
dzīvniekus kādā īpašā pozā. Esmu pārliecināts,
ka attēli, ko beigās izvēlos projekta kodolam,
izturēs laika pārbaudi. Citiem vārdiem sakot,
arī pēc 50 gadiem tie joprojām būs brīnišķīgi
un izcelsies citu starpā.

Jā, reizēm ir jāizmanto dažādi paņēmieni, lai
fotografējamie dzīvnieki nezinātu par manu
klātbūtni. Tā tas ir īpaši ar tādām sugām un
teritorijām, kur cilvēki ir nodarbojušies ar
savvaļas dzīvniekus iznīcināšanu gadsimtiem ilgi (intensīvi tos medījuši un piekopuši
malumedniecību, iesaistījušies konfliktos ar

Cerams, ka manas labākās fotogrāfijas
līdz ar citu fotogrāfu labākajām fotogrāfijām
tiks apkopotas mākslas fotoalbumā, kur
atspoguļosies gan nopietna zinātne, gan attēlu
kvalitāte. Digitālajā laikmetā, kad viss kļūst
elektronisks, esmu gatavs pārbaudījumam atkal lietot papīru. Varbūt šī ir viena no pēdējām
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reizēm, kad kāds iecer šādu projektu. Lai šie
“milži” varētu dzīvot mūžam.

Vai jums ir arī tādi fotoprojekti,
kas ir prasījuši ilgāku laiku?
Jā, “Pasaule – tāda, kāda tā reiz ir bijusi” ir
fotoprojekts, ko es īstenoju jau vairākus gadus
un ko droši vien arī turpināšu vēl vairākus gadus.
Mana lielākā cerība ir, ka mani darbi palīdzēs
nodrošināt nepārtrauktu bruņotu sardzi
pēdējiem ziloņiem, kuru ilkņi sniedzas līdz
zemei (tiklab Āfrikas kā Āzijas ziloņiem), un
pēdējiem divragu un baltajiem degunradžiem,
kuru ragi sniedzas turpat vai debesīs. To
nepieciešams panākt pēc iespējas ātrāk. Šo
dzīvnieku nosargāšana gadā maksātu ap 1
miljonu eiro, un tas radītu 200 darbavietu. Šī
summa ir niecīga, salīdzinot ar to, cik milzīgas
investīcijas tā dotu mūsu pašu nākotnē.
Es gribu, lai mani fotoattēli palīdzētu
informēt sabiedrību par zinātnes pētījumu
rezultātiem, un vēlos sadarboties ar dažādas
kompetences varasiestādēm, lai mainītu likumus un aizliegtu dzīvniekus spēku briedumā
medīt kā trofejas. Es arī gribētu palīdzēt
izstrādāt programmas, lai palielinātu tādu
dzīvnieku skaitu, kam piemīt īpaši kvalitatīvi
gēni.
Kā jau teicu, esmu arī sācis rakstīt grāmatu,
lai izskaidrotu visas šīs problēmas, un grasos
to ilustrēt ar lieliskām bildēm. Grāmatai būtu
jākalpo par līdzekli naudas vākšanai attiecīgu
dzīvnieku aizsardzībai. Esmu pārliecināts,
ka liela fotogrāfija izstādes cienīgā kvalitātē
ir vismaz tikpat iespaidīga kā dzīvnieka
izbāzenis, un bioloģiskai daudzveidībai foto
noteikti palīdz daudz vairāk!

Kādu padomu jūs dotu tiem, kas
vēlas sākt nodarboties ar foto?
Pirmkārt, katram jātiek skaidrībā ar savām
interesēm. Kāpēc gribat nodarboties ar
fotografēšanu? Tā prasa neviltotu interesi par
attiecīgo jomu, kā arī pacietību darboties, lai
nemitīgi uzlabotu sniegumu.
Turklāt fotografēšana prasa nopietnu izpēti:
kas jau šai jomā ir sasniegts? Tam vajadzīgs
laiks, pacietība, un spēja pamanīt sīkumus.
Bet, un tas ir galvenais, fotografēšana prasa
treniņu. Dažkārt zināšanas maksā ļoti dārgi:
kļūdoties jūs mācāties, kā jārīkojas, tiklab no
tehniskā, kā arī no kompozīcijas viedokļa.
Es neesmu apmeklējis nekādus foto kursus vai mācības. Ļoti reti esmu piedalījies
īsās meistardarbnīcās ar pieredzējušiem
profesionāliem fotogrāfiem. Bet tās, ko esmu
apmeklējis, ir man ievērojami palīdzējušas,
apstiprinot daudzus manus novērojumus un
palīdzot uzlabot paša prasmes.

n Ziloņu dievs.
n Kāda lieliska lauva!
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Baltijas valstis Briselē
svin savu valstu

Beļģijas ev.lut. latviešu
draudzes mācītājs

simtgadi

Rinalds Gulbis

Baltijas
valstu
simtgadei
veltītais dievkalpojums iesākās ar
kopīgu karogu ienešanu baznīcā.
Latvijas karogu svinīgi ienesa
Latviešu biedrības Beļģijā valdes
loceklis Agnis Sauka ar meitu,
bet par dievkalpojuma prelūdiju
rūpējās koklētājas no Frankfurtes Laima Španheimere un Dārta
Spūle. Abas koklētājas atskaņoja
latviešiem labi zināmas melodijas, prelūdiju noslēdzot ar tautas dziesmu “Pūt, vējiņi” kokļu

mūžīgi.”

stāstīja par savas ģimenes saitēm

Savā lūgšanā mācītājs Rinalds
Gulbis uzsvēra visas tās īpašās
dāvanas, ko Dievs mums ir devis
cauri laikiem, sakot - “Mēs Tev pateicamies, debesu tēvs, par brīvību
šai paaudzei un paaudzēm, kas
vēl nāks pēc mums. Mēs pateicamies par neatkarību, mieru un par
visiem tiem, kuri atdevuši savas
dzīvības, lai aizstāvētu brīvību un
taisnīgumu.” Kopīgās lūgšanās
vienojās ne tikai pārstāvji no
baznīcām, bet arī draudžu locekļi
no visām trijām Beļģijā mītošo diasporu draudzēm, tā, piemēram,
Beļģijas latviešu ev.lut. draudzes
locekle Solveiga Kumsāre, iesākot
kopējo lūgšanu, teica: “Žēlastības
Dievs, cauri laikiem mēs esam
Tavas labestības pārklāti, atver
sirdis visiem cilvēkiem, lai ikviens
sastaptu Tavu žēlastību, kas ilgst

Svinīgā dievkalpojuma laikā
viss noritēja, vienlaikus lietojot
latviešu, lietuviešu, igauņu un
arī angļu valodu, kas kopumā
ikvienam ļāva izjust īpašo un
neatkārtojamo sajūtu, kas rodas, kad visas trīs Baltijas valstis
ieskanas vienkopus. Trīsdaļīgo
sprediķi iesāka priesteris Linas
Baltrušaitis,
kurš
atgādināja
pāvesta Franciska vārdus par
brīvības neizmērojamo nozīmi
mūsu katra dzīvē. Tāpat priesteris
Linas svētrunas laikā vairākkārt
pievērsās Lietuvas bīskapu un
to kolēģijas aicinājumiem nekad
neaizmirst Lietuvas brīvības centienus un maksu par tiem.

kā ar latviešiem, tā lietuviešiem,
tā atainojot Baltijas vienotību
viņa paša ģimenē. “Tev kāds ir
jāiepazīst, lai Tu varētu iemīlēt
tautu. Mīlēsim viens otru!” - J.
Tāmsalu. Tāpat Tallinas prāvests
minēja skaistu salīdzinājumu no
latviešu valodas - “Latviešu valodā
ir vārds “pasaule”, kas nozīmē, ka
latvieši ir zem saules. Bet kā ar
igauņiem un lietuviešiem? Mēs
arī gribam kopā ar latviešiem
būt zem saules!” Nobeidzot savu
sprediķi, Jāns Tāmsalu, saņemot
ovācijas no baznīcā sanākušajiem,
teica: “Mēs varam būt draugi tikai
tad, ja atveram savas sirdis un
prātus.”

Ar sirds stāstu par Baltijas valstu
tuvumu savā sprediķī dalījās Tallinas prāvests Jāns Tāmsalu, kurš

“Dodiet Cēzaram, kas Cēzaram
pieder, un Dievam, kas Dievam
pieder.” - šie vārdi no Marka

NIS

pārlikumā un aranžējumā.

I

21. aprīlī Svētās Trīsvienības
katedrālē norisinājās līdz šim
vērienīgākā kopīgā Baltijas valstu
neatkarības simtgades atzīmēšana
ārpus Latvijas. Dievkalpojums
kopā pulcēja Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas diasporu pārstāvjus un
viesus. Svinīgo brīdi īpašu darīja
Baltijas valstu baznīcu augstāko
amatpersonu piedalīšanās. No
Latvijas puses dievkalpojumā
piedalījās Latvijas evaņģēliski
luteriskās baznīcas ārpus Latvijas
arhibīskape Lauma Zušēvica, kura
ceļu uz dievkalpojumu mēroja no
Milvokiem, ASV, tāpat dievkalpojumu ar savu klātbūtni pagodināja
Igaunijas evaņģēliski luteriskās
baznīcas bīskaps Tīts Salumē un
Tallinas prāvests Jāns Tāmsalu,
savukārt Lietuvu pārstāvēja tās
Romas katoļu baznīcas priesteris
Linas Baltrušaitis, kas apkalpo
ārpus Lietuvas mītošās lietuviešu
diasporas
draudzes
Eiropā.
Dievkalpojumā piedalījās arī
Beļģijas latviešu ev. lut. draudzes
mācītājs Rinalds Gulbis un Berlīnes
latviešu ev. lut. draudzes mācītājs
Tālis Rēdmanis ar sievu Baibu, kas
abi rūpējās par svinīgā dievkalpojuma iemūžināšanu video un foto
formātā.
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evaņģēlija bija arhibīskapes
Laumas Zušēvicas sprediķa
tēma, kas vienlaikus ir arī
LELBāL 2018. gada 18. novembrim paredzētais evaņģēlija
lasījums. Arhibīskape uzrunā
īpaši uzsvēra latviešu tautas nesaraujamās attiecības
ar baznīcu un šo attiecību
noturību visgrūtākajos laikos - okupācijas periodā, esot
trimdā, cīnoties par neatkarību.
Šie vārdi no Marka evaņģēlija
iezīmē arī valsts varas un
baznīcas nošķirtību, vienlaikus sniedzot mierinājumu, ka
visiem ticīgiem ļaudīm pieder kas vairāk par zemēm šai
pasaulē, tiem pieder arī acīm
neredzamā Dieva valstība.
Arhibīskape Lauma runāja par
to, kā simts gadu laikā mēs
esam bijuši tik daudzas reizes
grūtos apstākļos aicināti atkal
un atkal apliecināt, ka piederam Dieva tautai un mūsu
brīvība ir atkarīga arī no mūsu
ticības.
Dievkalpojumā īpašu vietu
ieņēma daudzveidīgi muzikāli
priekšnesumi. Kā jau iepriekš
minēts, dievkalpojums iesākās
ar koklētāju prelūdiju, vēlāk
skanēja
lietuviešu
senās
mūzikas ansambļa “Rasos”
(vadītāja Rasa Gražiene) psalmu un Žemaitijas tradicionālo
dziesmu
dziedājumi.
Igauņu valodas burvībā ļāva
ieklausīties Briseles igauņu
koris BEENE diriģenta Denisa Ivanidzes vadībā, tāpat
klausītājus priecēja igauņu
ģitārists Roberts Jurjendāls,
ar savu izcilo ģitāras spēli aizvedot baznīcēnus virmojošā
meditācijā. Īpaši jāpiemin
mūsu Briseles kora ieguldījums
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n Lietuviešu senās mūzikas ansamblis “Rasos”.

n Karoga ienešana baznīcā.
un skanējums dievkalpojuma
laikā. Diriģente Gita Pāvila kopā
ar kori bija sarūpējusi ne tikai
saviļņojošus skaņdarbus, bet
arī vienoja kā lietuviešus, tā
igauņus kopīgā lūgšanā Dievam,
atskaņojot dziesmu “Mūsu Tēvs”
no Lūcijas Garūtas kantātes “Dievs, Tava zeme deg!”.

n Arhibīskape Lauma Zušēvica.

Atskatoties uz šo lielisko notikumu mūsu visu dzīvēs, gribas
vien novēlēt, lai mēs - Baltijas
valstis - vismaz diasporas līmenī
ārzemēs esam daudz ciešāk kopā,
nekā tas izdodas ikdienā. To pašu
var teikt arī par visām latviešu
organizācijām visās zemēs, kur
vien tādas ir - daudz ciešāka

sadarbība, informācijas apmaiņa
ir mūsu zelta kārts latviešu tautas
vienotībai un kopīgai izaugsmei.
Visbeidzot
vēlos
paust
vislielāko
pateicību
Beļģijas
latviešu ev.lut. draudzes valdei
- Arnoldam Žubeckim, Andrim
Berklavam, Aivai Žubeckai un
ērģelniekam Ivaram Spriņģim
- par ieguldījumu šī svētku dievkalpojuma organizēšanā. Ideja,
kas radās pirms vairāk nekā gada
mūsu draudzē, tika veiksmīgi
realizēta un mums visiem
sagādāja daudz neaizmirstamu
mirkļu. Lai mums visiem Dieva
svētības pilns šis Latvijas simtās
jubilejas gads!
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Latviešu valodas kā etniskā mantojuma
valodas saglabāšana un uzturēšana

Dr. Vineta Poriņa
Valodniece sociolingviste,
Latvijas Okupācijas muzeja
vadošā pētniece, RLB domniece

diasporā

Raksta pamatā ir referāts, kas nolasīts
2017. gada 7. aprīlī Beļģijas latviešu
biedrības rīkotajā diskusijā Latvijas
Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES.
No bilingvisma teorijas zināms
– ja divas valodas un kultūras
papildina, nevis nomāc viena
otru, un abas valodas tiek lietotas atšķirīgās sociolingvistiskajās
funkcijās, rodas papildinošais
jeb bagātinošais bilingvisms.
Piemēram, angļu valodas runātāji
Kanādā vai ASV, apgūstot spāņu
vai franču valodu, nezaudē ne
angļu valodu, ne kultūru. Krievu,
poļu, igauņu u. c. etnosu pārstāvji
Latvijā, apgūstot latviešu valodu,
nezaudē ne savu dzimto valodu,
ne etnosa kultūru, bet tieši otrādi
– ir vērojama pat atgriešanās
pie savas kultūras un valodas
tiem cilvēkiem, kuru identitātes
jautājums bija neskaidrs vai
nesvarīgs iepriekšējā politiskajā
periodā. Šāda bagātinoša divu
valodu prasme ir nozīmīga ne tikai
komunikācijas un kultūras aspektā,
bet arī sociālā, ekonomiskā un
politiskā ziņā. Aizstājošais bilingvisms rodas tad, ja otra valoda
un kultūra izspiež dzimto valodu
un kultūru. Piemēram, imigranti
var sākt izvairīties no dzimtās
valodas lietošanas pat ģimenē.
Ja otras valodas prestižs ir augsts,
tai ir liela ekonomiskā vērtība un
tā vienīgā tiek lietota izglītības
sistēmā un darba attiecībās, stabils
bilingvisms var būt apdraudēts.
Nenotiek bagātināšanās, bet
pakāpeniska valodas nomaiņa.
Aizstājošais bilingvisms rodas
arī tad, ja otru kultūru uzskata

par labāku un tiek pārņemta ar
to saistītā valodā. Valodniece
Baiba Metuzāle-Kangere raksturo
aizstājošā bilingvisma attīstību
trimdā un tā ietekmi uz dzimto
valodu: “Ar laiku latviešu valoda
kļuva lieka kā saziņas līdzeklis arī
tādēļ, ka saziņa, kam bija pieejamas divas valodas, risinājās
mītnes zemes kultūras kontekstā,
kur mītnes zemes valoda bija
izteiksmīgāka. Trimdā pusgadsimta laikā jaunākā paaudze vairs
nebija spējīga brīvi sarunāties latviski.” (Metuzāle-Kangere, 2007,
12)
Par savas valodas saglabāšanas
nepieciešamības
individuālo
uztveri
liecina,
piemēram,
puertorikāņu izcelsmes Ņujorkas
zēna stāsts: “Man tēvs jautā
spāniski. Viņš negrib, lai es atbildu
angliski. Man jāatbild spāniski, jo
viņš saka: «Es neesmu itālietis un
neesmu melnādainais, es esmu
puertorikānis, un tev jārunā ar
mani manā valodā.” Viņš saka:
“Es esmu dzimis Puertoriko,
un es gribu uzaudzināt jūs par
puertorikāņiem.” Un, .. ja mēs
runājam angliski viņam aiz muguras .., tas ir kā darīt viņam pāri.”
(Giles, Coupland, 1991) Līdzīga
situācija bija vērojama arī latviešu
trimdas sabiedrībās pēc Otrā pasaules kara. To analizējusi Baiba
Metuzāle-Kangere. Aizstājošā bilingvisma tendences, kad vecāki

pilnvērtīgi nenodod latviešu valodu bērniem, ir saskatāmas arī t. s.
“jaunajā” Latvijas diasporā. Tādēļ,
lai apturētu aizstājošā bilingvisma
attīstību jaunajā diasporā, latviešu
bērniem būtu labi, cik tas bieži
vien iespējams, dzīvot Latvijā.
Latviešu valodas vides atbalsts
diasporas jaunākajai paaudzei
ir ne ar ko neatsverams komponents bagātinošā bilingvisma
attīstībā un latviešu valodas
saglabāšanā. Būtisks faktors ir tas,
ka līdz 13 gadu vecumam veidojas cilvēka identitāte. Ja cilvēkam
nav skaidrības par savu identitāti,
kurai tautai vai nācijai viņš/a pieder, ilglaicīgi vai pat visu dzīvi
viņš/a var justies nedrošs, bez
stabilitātes izjūtas.

gribēdami, latvieši nekad nevar
kļūt par pilnīgiem (absolūtiem)
beļģiem, frančiem, spāņiem
– vienmēr viņi jutīsies mazliet
citādi. Un tādējādi būs zaudējuši
sevi pašu, lai iekļautos “citos”. Toties, zinot vairākas valodas, būdami
lojāli arī citā vidē, tomēr ar savu
identitāti varēs runāt līdzi arī
citās sabiedrībās, pat – savdabībā
atšķiroties – pat bagātināt kopējo
plašāko
sabiedrību.
Eiropas
Savienības dažādo identitāšu
plašā daudzveidība – bagātība,
šarms. Integrēties nenozīmē atteikties no savas identitātes, bet
gan draudzīgi sadzīvot vietējā
vidē, ar prātu un sirdi arī baudot
citu bagātības, bet nenoliedzot
savas,” atzina M. Gobiņa-Sinka.

Kā 2017. gada aprīlī raksta
autorei atzina sabiedriskā darbiniece, arch. Maija Sinka-Gobiņa,
kura līdz Latvijas neatkarības
atgūšanai ar četriem bērniem
dzīvoja ārpus Latvijas: “Ar
mīlestību audzinot savus bērnus
par latviešiem, latviešu bērni
neko nezaudē, bet gan gūst papildus, jo bērni zina retāku, pie tam
senatnīgu Eiropas valodu, pieder
šādai nelielai tautai un līdz ar to
katrs savai tautai ir pat vērtīgāks
(ir “retāks eksemplārs”), nekā kāds
lielskaitlīgas tautas piederīgais.
Viens no apm.1,5 miljona (!),
ne tikai viens no 10 vai 83 milj.
vai pat 1,5 miljardiem...” “Pat to

Jautājums par bērnu izglītības
valodu jeb skolām latviešu
vai franču, angļu utt. valodā ir
risināms, atbildot mums pašiem
uz jautājumu: ”Kurā valstī
dzīvošanai mēs audzinām un
skolojam savus bērnus?”
Kā liecina bilingvisma teorijas, ja kāda no bērna apgūtajām
valodām jau ir kopienas/skolas
valoda, tad, uzsākot apmeklēt
skolu, tā piedzīvos neticamu
izrāvienu. Tam ir vairāki cēloņi: šī
valoda tiks lietota daudz vairāk
nekā iepriekš un tās lietošanas
situācijas paplašināsies, to lietos
vienaudži un skolotāji (jauni un
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svarīgi cilvēki bērna dzīvē). Tā būs
valoda, kurā tiks sperti pirmie soļi
lasītprasmē. Tikai dažu mēnešu
laikā šī valoda var kļūt par bērna
dominējošo valodu, kuru viņš/a
lietos arvien vairāk un “nesīs” sev
to līdzi mājās (ar mājasdarbiem,
draugiem utt.). Bērns var pat sākt
to lietot, sarunājoties ar saviem
vecākiem, lai neatšķirtos no citiem bērniem. Ir labi zināms, ka
laikposmā starp sešu gadu un
agrīnā padsmitgadnieka vecumu
daudzi bērni pāriet uz vairākuma
lietoto valodu un samazina
vājākās – etniskā mantojuma
valodas (EMV) lietojumu. Daži
var pat vispār atteikties sarunāties
mājas valodā ar saviem vecākiem
un citiem ģimenes locekļiem.
Tādēļ vecākiem būtu ieteicams
izmantot dažādas “vājākās” valodas stiprināšanas stratēģijas. Ja
vecāki var atrast veidus, kā valodu
„noturēt” līdz agrīnā padsmitgadnieka vecumam, tad ir liela
iespēja, ka “vājākā” (minoritātes)
valoda tiks lietota un padsmitnieka bilingvisms stabilizēsies,
pat ja par viņu galveno valodu
kļūs majoritātes valoda.
Ja viens no vecākiem jauktas
laulības ģimenē ar bērnu pavada
maz laika, arī tad ir tomēr vērts
ar bērnu sazināties sazināties

savā valodā. Ja saskare ar vienu
valodu ir mazāka nekā ar otru (kā
EMV gadījumā), bērns visticamāk
šo valodu apgūs ne pārāk labi,
tomēr viņam ar to būs bijusi
vismaz kaut kāda saskare. Vienam
no vecākiem, kurš savu bērnu
satiek retāk, psiholoģiski svarīga
būs pati apziņa, ka bērnam ir saskare ar viņa valodu. Nevajadzētu
cerēt uz pārlieku augstu valodas
apguves rezultātu, ja saskare ar
valodu ir nepietiekama. Kā zināms,
dzīvē notikt dažādas pārmaiņas,
un vājāk apgūtā valoda pēkšņi

var ieņemt ļoti būtisku lomu, kā
piemēram, pārceļoties uz dzīvi tēva
vai mātes izcelsmes valsti. Tādēļ
iespēju apgūt EMV nevajadzētu
izslēgt no bērna dzīves.
Vecākiem būtu skaidri jāzina,
kādi faktori bērniem palīdz papildus dzimtajai valodai apgūt otru
valodu. Pats būtiskākais faktors ir
nepieciešamība pēc valodas. Bez
tās bērns var valodu arī neapgūt.
Ja vien iespējams, bērnam būtu
regulāri jānonāk monolingvālās
situācijās, kurās ir iespējams izmantot tikai vienu no valodām.

n Marta dzīvo Beļģijā. Viņas tētis ir latvietis un mamma
ir portugāliete. Katru vasaru Marta pavada mēnesi
ar vecvecākiem Latvijā un aptuveni tikpat daudz
Portugālē. Rezultātā savos 7 gados viņai ir vienlīdz labs
līmenis abās dzimtajās valodās.
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Bērnu stāsti
RŪDOLFA BLAUMAŅA
LITERĀRĀS PASAKAS ‘’VELNIŅI ”
TURPINĀJUMS
Tomass Lipinskis (8 gadi)
Kad velniņi pamodās skaistajā
šūpulī, viņi jutās savādi.
“Apskaties!”, teica pirmais
velniņš. “Mūsu rokas un kājas ir
tik baltas kā sniegs.”
“Patiešām!”, otrais atbildēja.
Abi mazie cilvēciņi sāka domāt,
kurp doties, ko darīt.
“Ko darām?”, pirmais velniņš,
kura āda nu bija balta, bet
nemiers un vēlēšanās pastrādāt
nedarbus nebija zudusi, jautāja.
“Taisām nedarbus!”, otrs
atbildēja.
Abi izkāpa no šūpuļa un atkal
devās pasaulē pastrādāt jaunas
nerātnības. Pēc neilga laika
abi mazie cilvēciņi atkal sāka
pārvērsties par velniņiem. Viņi
krita panikā. Nedarbi viņiem patika, bet balto un skaisto, gludo
ādu zaudēt negribējās. Ko darīt?
Kur skriet?
Pēkšņi atlidoja mazs eņģelītis
un teica velniņiem: “Ja jūs atkal
gribat parvērsties par cilvēciņiem,
jums ir jāatrod burvju gumija.
Šī gumija var pārvērst velnu
par labu cilvēku, tikai uzmanīgi
jāievēro tās lietošanas noteikumus, jo tā ir ekstrēma gumija.”
Eņģelītis aizlidoja. Velniņi sāka
domāt un spriest par šādas gumijas atrašanu. “Varbūt mēs varam

iegūt tādu gumiju ar labiem
darbiem?”, pirmais jautāja.
“Mēs varam pamēģināt”, otrais
teica.
Velniņi atkal kļuva labi un
paveica ne vienu vien labu darbu.
Taisni brīnums. Pēc katra labā
darba izdarīšanas velniņi aizvien
vairāk un vairāk pārvērtās par

cilvēkiem.
“Skaties! Mēs atkal
pārvēršamies par cilvēkiem!”,
priecājās pirmais velniņš.
“Mums tā jāturpina!”, atbildēja
otrais.
Velniņi turpināja darīt
labos darbus tik ilgi, līdz pilnīgi

pārvērtās par cilvēciņiem. “Mums
izdevās, mums izdevās!”, abi
cilvēciņi sauca.
“Jūs to paši nopelnījāt”, pēkšņi
atkal ierunājās eņģelis.
“Paldies!”, pateicās mazie
cilvēciņi. “Tomēr labāk ir darīt
labus darbus.”
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Ē.KESTNERA STĀSTA
„ DIVAS LOTIŅAS”
TURPINĀJUMS
Sofija Deslandes (9 gadi)
Ģimene atkal bija kopā. Luīze
un Lote bija priecīgas. Tagad
varēja doties kopīgās pastaigās
pa parku, runāties pie vakariņu
galda, arī draudzenes abām
dvīņu māsām bija kopīgas, bet
vienu dienu kaut kas notika. Kaut
kas traks!
Šajā dienā, kad Lote un Luīze
spēlējās, māte un tēvs pienāca
klāt tādi kā uztraukušies. Viņiem
bija kaut kas meitenēm jāsaka.
“Meitenes, es nezinu, kā lai to
labāk jums pasaku, bet jums drīz
būs māsiņa!”, teica māmiņa.
“Ko? Māsa? Bet, mammu, tas ir
FANTASTISKI!”, iesaucās Luīze.
“Jā! Kad mums viņa būs?”,
jautāja Lote.
“Pēc pieciem mēnešiem.”,
māmiņa atbildēja.
Abas dvīņu māsas bija tik
priecīgas, ka nolēma gatavoties

māsiņas sagaidīšanai.
“Kā mēs viņu sauksim?”, jautāja
Lote.
“Es zinu! Es domāju, ka
zinu! Manuprāt, mūsu māsiņai
piestāvētu vārds Maija!”, iesaucās
Luīze.

“Skaists vārds. Jā, patiešām!”,
atbildēja Lote.
Abas dvīņu māsas lasīja
grāmatas, kurās bija stāstīts par
maziem bērniem. Dažreiz māsām
radās jautājumi, uz kuriem viņas
nezināja atbildi. Tad palīgā nāca
māmiņa. Brīnums, kā viņa visu
zināja, vai viņa arī visu iemācījās

no grāmatām?
Lote un Luīze par savu kabatas
naudu nopirka skaistas drēbītes
māsiņai: kleitiņas un blūzītes.
Meitenes nolēma izdekorēt
māsas istabu. Dienā, kad māsas
gaidīja Maijiņas ierašanos mājās,
viss māsiņas sagaidīšanai bija
sagatavots.

KNĪPUCIS UN VIENRADZIS
Ances Skujas (9 gadi) versija turpinājumam Margaritas Stārastes
grāmatai “Rūķēns Knīpucis”.
Knīpucis pabeidza iesāktos dienas darbus un devās pastaigāties.
Pa ceļam viņš vēl aplaistīja dārzu un pagrauza burkānu, kurš dārzeņu
dobē bija izaudzis vislielākais. Tad viņš iegāja mežā, apsēdās uz celma
un sāka domāt:
”Kur varētu aiziet? Varbūt varētu aiziet uz Varavīkšņu
ūdenskritumiem? Labi, tad iešu arī!”
Knīpucis piecēlās un gāja turp. Pa ceļam Knīpucis izcēla taurenīti
no dubļiem un palīdzēja vabolītei, kas bija apvēlusies uz muguras. Beidzot Knīpucis bija atnācis uz Varavīkšņu ūdenskritumiem.
Varavīkšņu ūdenskritumus tā sauc tāpēc, ka tur vienmēr var redzēt
varavīksnes. Knīpucis uzrāpās pašā augšā un ar plaukstiņām padzērās
ūdenskrituma ūdeni. Pēc brīža Knīpucim noreiba galva. Viņš nokrita
zemē un vairs nekustējās.
Vēl pēc dažām minūtēm Knīpucis piecēlās un gribēja iet mājās, bet,
kad viņš pagriezās, viņš ieraudzīja vienradzi! Rūķēns lēnām paspēra
soli uz priekšu, bet vienradzis atkāpās.
Tad Knīpucis teica: ”Nebaidies! Es tev nedarīšu pāri! Man tev ir kāds
lūgums! Vai tu, lūdzu, aizvedīsi mani mājās?”
Vienradzis pamāja ar galvu. Rūķēns uzrāpās uz vienradža muguras.
Vienradzītis sāka jāt uz rūķēna mājas pusi. Drīz Knīpucis bija mājās.
Viņš pagriezās un gribēja teikt skaistajam palīgam ”Atā!”, bet vienradzis

jau bija prom.
Rūķēns iegāja mājās, ēda vakariņas un stāstīja vecākiem par skaisto
vienradzi.
Knīpucis vēl ilgi atcerējās par negaidīto tikšanos ar skaisto vienradzi
un paturēja to savā atmiņā visu savu rūķēna mūžu.
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Pasaule
bērnu
acīm

Tētis ar Martu (6 gadi)
runā par bērnu skaitu ģimenē.
Marta: “Ja vecākiem ir viens bērns, tas nozīmē,
ka viņiem ir vairāk laika savām lietām. Tas,
savukārt, nozīmē, ka viņi mazāk laika pavada ar
savu bērnu. Turpretī, ja vecākiem ir divi bērni,
tad jaunākais bērns noteikti dara palaidnības un
tāpēc vecākiem ir vairāk viņš jāpieskata.
Tāpēc vecākiem ir mazāk laika savām
Ģimene ēd
lietām un viņi vairāk spēlējas
vakariņas. Tiago (3 gadi)
ar abiem bērniem.”
acīmredzot nav izsalcis un sāk

spēlēties, stumdot ar dakšiņu pa
šķīvi zirņus. Tētis: “Tiago, lūdzu ēd
un izbeidz spēlēties ar ēdienu!”
Tiago: “Es nespēlējos ar ēdienu!
Es spēlējos ar
dakšiņu!”

Tiago dīc,
ka vajagot nopirkt jaunu
balonu, jo vecais saplīsis. Tētis
saka, ka rīt aizies uz ķīniešu
veikalu un apskatīsies. Tiago:
“Es gribu tagad iet uz veikalu!”
Tētis atbild, ka viņš arī daudz
ko grib. Tiago: “Es daudz ko
gribu vairāk
nekā Tu!”

Ģimene lidojam
brīvdienās uz Portugāli.
Lidmašīna sāk nosēšanos.
Tiago skatās pa logu un jautā:
“Kas tur lejā ir?” Tētis: “Lisabona.” Tiago: “Bet tu teici, ka mēs
lidojam uz Portugāli!” Tētis:
“Mēs lidojam uz Portugāli.
Lisabona ir Portugāles
galvaspilsēta.” Tiago: “Es to
zinu!”

Tiago uz bērnudārzu
paņēmis līdzi spēļu motociklu.
Pa dienu, protams, tas ir pazaudēts.
Vakarā pa ceļam uz mājām tētis
viņam prasa: “Kā tad Tev sanāca
pazaudēt mammas dāvināto
mocīti?” Tiago: “Es to
nepazaudēju;
mocītis pats
pazuda!”

Tētis ar bērniem
brauc mašīnā pa pilsētu.
GPS rāda, ka krustojumā jābrauc taisni, bet priekšā
ir “ķieģelis”. “Svētdienas pēcpusdiena, mašīnu nav,
policiju neredz, gabals nav liels”, nodomā tētis
un brauc taisni.
Marta uzreiz: “Tēti, tur nedrīkstēja braukt!”
Tētis: “Jā, nedrīkstēja. Ja policists to redzētu,
tad man būtu jāmaksā sods.”
Marta: “Cik Tev būtu jāmaksā?”
Tētis: “Nez, kādi 100 eiro varbūt.”
Marta: “Tēti, Tu atceries cik maksāja mana gulta?”

Ģimene brauc
mašīnā, pie stūres ir mamma.
Marta vaicā, kādēļ nestūrē tētis,
uz ko viņš atbild, ka ir dzēris vīnu
un tādēļ nevar būt šoferis. Marta
nesaprot, kādēļ? Tētis paskaidro,
ka alkoholam ir tāda reakcija uz
cilvēkiem, ka viņi vairs tik labi nevar
vadīt auto, kā esot skaidrā. Marta:
“Zini, tēti? Visām lietām ir kaut kāda
reakcija uz cilvēkiem.”

Tētis prasa Tiago
kādu sporta veidu viņš
izvēlēsies, kad būs lielāks:
tenisu, hokeju, futbolu vai
basketbolu? Tiago: “Basketbolu!” Tētis: “Tu zini kā jāspēlē
basketbols?” Tiago: “Nē.
Bet es zināšu, kad
būšu liels!”

Tētis: “Atceros. 220 eiro.”
Marta: “Jocīgi... Tu pārkāp noteikumus,
policists var Tevi apstādināt, viņš var būt dusmīgs,
bet sods jāmaksā mazāk,
nekā maksāja mana gulta...”
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