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2010. gada maijs
fermu.
Saskaņā ar tautas tradīcijām līdz Jāņiem
visiem dārziem jābūt sakoptiem - usnēm
izravētām, burkāniem izretinātiem - citādi
kaimiņi jūs aplīgos.
Mēs tak svinēsīm Jāņus atkal kopā , vai
ne?
Un vēl Jāņu dienas rītā - pirms saules
lēkta - nerunājot jāaiziet uz pļavu tā, lai
neviens neredz. No trejdeviņiem ziediem
jānopin vainags, jāiebāž azotē un visu
dienu jāglabā. Vakarā kārtīgi jāizdejojas.
Ejot gulēt, vainags jāliek pagalvī. Tad sapnī
varēs redzēt, kas notiks nākotnē. Šī varētu
būt skaistākā vienas nakts nācijas mēra
atkarība...Ilona #

kājas. Arī Briseles latviešu kora 5.gadu
jubilejas svinības ir tikpat brīnišķīgasbiļetes izpārdotas, koncerts fantastisks!
Par to plašāk stāstām šajā avīzē.
Nav jau tā, ka Beļgijas latviešiem
interesē tika izklaide, arī pēdējā
Latviešu biedrības Beļģijā un Latvijas
vēstniecība Beļģijā rīkotā diskusija
‘’Eiropas Savienība pēc Lisabonas līguma
un mazo valstu izdzīvošana. Latvijas
krustceles’’ bija labi apmeklēta. Plašāks
ieskats tajā sekos kadā no nākošajajām
LBB zinām.
Bet atgriežoties pie ‘‘fermas’’, tomēr
sakopt to vajadzētu - savu reālo

Briseles latviešu kora pateicības vēstule

Labdien pavasarī, kas šeit, Beļģijā,
atnācis ar magnoliju smaržu un sārto ķiršu
ziedu sniegu!
Ik pa brīdim vārdiski neizrunājamais
Īslandes vulkāns nobirdina dažu pelnu
devu, radot īstu karuseli pasaules laika
plānošanā. To jociņu par ‘‘cash’’ un ‘‘ash’’
jūs tak jau zināt.
Bet tad, kad tiešā nozīmē pelni nokrīt uz
zemes, joki nav. Iedomājieties - bieza,
naktij līdzīga pelnu kārta klāj jau tā
trūcīgos Īslandes laukos... Bet tur ganībās
ganās īsti ,dzīvi zirgi un miljoniem aitu. Arī
uz salatlapām un burkāniem sakņu dārzā
krīt vulkāna pelni...
Nav viegli mūsu Eiropas kaimiņiem, un man
šķiet, ka atceltie lidojumi salīdzinājumā ar
mazdārziņu un ganību problēmu, ir nieks.
Ja jūs spēlejat nācijas spēli ‘‘Ferma’’(kurš
no mums gan to nespēlē, nu labi- lielajiem
ierēdņiem un politiķiem bērni ir uzlauzuši
viņu pieejas kodus ...), tad saprotam, cik
svarīgi ir laikus sēt, laistīt, rušināt un
nezāles ravēt, vai ne? Iedomājos, ja kaut
puse Latvijas bāleliņu ieguldītu tās simtās
darba stundas, kuras viņi pavada, cītīgi
apkopjot savas ganības un salātlapas
savās virtuālajās ‘‘Fermās’’ Īslandes pelnu
stumdīšanai...
Nu kaut dažas stundas!Un neviens pat
jums neliktu celties naktī, lai novāktu tās
sapūdētās salātlapas!
Te vietā ir pajautāt Briseles latviešu deju
kopas vārdiem - ei, kas notiek, vai neesat
‘‘aizsēdējušies aiz galdiņa’’?
Beļģijas latviešiem, šķiet, ka nekādu
īpašo ‘‘fermu’’ nav, jo viņi dzied un dejo kā
traki. Februāri Briseles latviešu deju kopa
noorganizē fantastisku ballīti ‘‘Krodziņā
pie Maestro’’, kas pulcē vairāk par 200
dalībniekiem. Gan paši sniedz brīnišķīgu, šim
vakaram sagatavotu koncertprogrammu,
gan viesiem liek izlocīt

Briseles
l a t v i e š u
koris sirsnīgi
p a t e i c a s
visiem,
kas
kopā ar mums
piedalījās
kora
5 gadu jubilejas
svinībās
–
neaizmirstamajā
koncertā
un
trakulīgajā
ballītē.
J u b i l e j a s
koncerts notika
šā
gada
17.
aprīlī
Briseles
koncertzālē
Espace Senghor.
Briseles latviešu
koris priecēja klausītājus ar latviešu
koru mūziku – gan pazīstamām un līdzi
dziedamām, gan arī ar sen nedzirdētām
dziesmām.
Koncertā
piedalījās
arī
Londonas latviešu koris(attēlā) un folkloras
grupa Dzērves no Luksemburgas. Īpaši
gatavojies šim pasākumam bija Briseles
latviešu bērnu vokālais ansamblis. Bet
vētrainas skatītāju ovācijas izpelnījās
Briseles latviešu deju kopas apsveikuma
priekšnesums.
Paldies izturīgajiem klausītājiem
(koncerts ilga teju 4 stundas); paldies
viesmāksliniekiem
un
apsveicējiem
par jaukajiem priekšnesumiem, laba
vēlējumiem un dāvanām; paldies koncerta
organizētājiem – kora aktīvistiem un
viņu ģimenes locekļiem, kā arī kora
pašaizliedzīgajiem vadītājiem!
Milzīgs paldies mūsu atbalstītājiem
– LR Pastāvīgajai Pārstāvniecībai ES,
Latvijas vēstniecībai Beļģijā, Latviešu
biedrībai Beļģijā, Briseles latviešu luterāņu

draudzei, Laurai Austrums un viņas ģimenei,
kā arī Armīnam Lerchim. Īpašs paldies par
sniegto atbalstu arī Eiropas Parlamenta
deputātiem – Ivaram Godmanim, Sandrai
Kalnietei, Inesei Vaiderei un Robertam
Zīlem!
Koncerts mums sniedza neaizmirstamu
emocionālo baudījumu un patiesi ceram, ka
arī mūsu klausītāji jutās gandarīti.
Līdz nākamajai sadziedāšanās reizei!

Šajā numurā :

•
•
•
•
•
•
•

īss notikumu apskats
ziņas no LBB, 2009.gada
pārskats, jauno biedru saraksts;
G.Pāvila par gatavošanos
Briseles Latviešu kora
‘‘mazās’’dzimšanas dienas
svinībām
uzzināsim, kādas ir eirokrātu
alkas
ziedojuma akciju rezultāti
detalizēts atskats uz diskusiju
par vēstures izglītības reformu Latvijā: rezultātiem un
problēmām.
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NOTIKUMU APSKATS

Kas interesants Beļģijā?

APSVEICAM LBB JAUNOS
BIEDRUS !

21.11.2009.
Latviešu Biedrība Beļģijā rīko Latvijas
neatkarības 91. gadadienas svinības Latvijas PP telpās, turpat arī notiek
ekumēniskais dievkalpojums un svinīgā
daļa, kurā dzied Briseles latviešu koris un
piedalās Briseles latviešu deju kopa.
Neoficiālājā
daļā
cienājamies
ar
vienkāršiem latviskiem gardumiem un
laižamies jestrās dejās, īpašo viesu
mūziķu-Trio Šmite, Kārkle un Cinkuss.
2009. gada decembrī

23.05.2010.
Briseles ostas svētki, šogad 12.tie pēc
kārtas. Pasākumu parasti apmeklē ap 20
tūkstošiem cilvēku, sevišķi interesanti
šie svētki varētu būt bērniem, jo tur tiek
uzcelts vesels multiplikāciju ciematiņš.
Ieeja brīva.
Adrese:Avenue du Port / Chaussée de
Vilvorde, 1000 Bruxelles

Laika posmā no 2009. pilnsapulces martā
līdz 2010.gada pilnsapulcei martā Latviešu
biedrībā uzņemti astoņi jauni biedri :
•
Jānis Dirveiks,
•
Andra Kūle,
•
Māra Magone,
•
Līga Neidere,

Latviešu Biedrība Beļģijā un latviešu
luterāņu draudzes rīko labdarības akcijas.
04.02.2010.
Latvijas Pastāvīgās Pārstāvniecības ES
telpās atklāj izstādi ‘‘ Latviešu mākslinieki
glezno Eiropas pilsētas II’’
07.02.2009.
Briseles latviešu kora koncerts St.Paul
katedrālē Ljēžā, diriģentes G.Pāvilas darba jubileja.
27.02.2010.
Briseles latviešu dejotāji un “Dzeguzīte”
lustējās “Krodziņā pie Maestro”. Kopumā
šo pasākumu apmeklēja 227 cilvēki.
11.03.2010.
Notiek
LBB biedru pilnsapulce. Tiek
pārrunāti 2009. gada rezultāti un 2010.
gada plāni. Interesenti var iepazīties ar
biedrības 2009. gada darbības pārskatu
www.latviesi.be
sadaļā
“Latviešu
biedrība Beļģijā”. Šeit atrodami arī jaunie
biedrības statūti (franču valodā).
17.04.2010.
Briseles latviešu kora 5 gadu jubilejas
koncerts. Koncertā piedalās Briseles bērnu
vokālais ansamblis un Briseles deju kopas.Īpašie koncerta viesi: Londonas
latviešu koris, Īrijas latviešu koris “eLVē”
un
Luksemburgas
folkloras
kopa
“Dzērves”.
04.05.-06.05.2010.
A.Hermaņa iestudējums ‘’Vilkumuižas
jaunkundzes’’ Ljēžā, Eiropas teātra programmas Prospero ietvaros, kas izraugās
labus māksliniekus un sešus teātrus, kas
vēlas sadarboties, lai radītu jaunu darbu.
Un tālāk tas ceļo gandrīz gadu cauri Eiropai, maijā piestājot Beļģijā
10.05.2010.
Latviešu biedrība Beļģijā un Latvijas vēstn.
Beļģijā rīko diskusiju ‘’Eiropas Savienība
pēc Lisabonas līguma un mazo valstu
izdzīvošana. Latvijas krustceles’’.
Sarunā piedalās:Vaira Vīķe Freiberga
un P.Zilgalvis.
Diskusiju vada V.Spolītis.
09.06.2010.
Latvijas
Nacionālā
mākslas
muzeja
izstādes atklāšana „Simbolisma laikmets.
Latvijas māksla 19. – 20.gadsimta mijā”,
Briseles Rātsnama (Hôtel de Ville) izstāžu
zālē.
19.06.2010.
Jāņu dienas svinības Beļģijā, Grez Doiceau,
ciemā, kopā ar mūsu uzticamajiem beļģu
draugiem un igauņiem.

29.05.2010.
Pavasara
svētki.
Interesanti
gan
pieaugušajiem, gan bērniem: radošās
darbnīcas, izstādes, individuālie ražotāji,
sporta turnīri , klauni , dejas, mūzika un
pasaules virtuve.
Ieeja brīva.
Adresse: Place Bethléem, 1060 SaintGilles
05.06.2010.
Bezmaksas kulinārijas kursi.
Ja jums ir vismaz 12 gadi, nekavējoties
piesakieties rakstot uz office@coqshop.
be, jo vietu skaits ir ierobežots.
Avenue Albertyn, 46, 1200 Woluwe-SaintLambert
06.06.2010.
Nātru svētki, šogad 6.tie pēc kārtas, tos
svin, lai iepazīstinātu cilvēkus , cik nātres
ir noderīgas jūsu veselībai, jūsu dārzā un
jūsu šķīvī.
Adresse: Rue vanbeneden n5, 6210
Frasnes-Lez-Gosselies.Ieeja brīva
17.-21.06.2010.
Atzīmējot saulgiežu svētkus Briselē un
Valonijā tiek rīkoti 26.tie mūzikas svētki,
kas piedāvās simtiem bezmaksas mūzikas
koncertu.
Adrese: meklēt daudzās vietās Briselē un
Valonijā
21.07.2010.
Beļģijas
Nacionālie svētki: dažādas
aktivitātes
lielajiem
un
mazajiem,
nekaitāmi koncerti Briseles ielās, sporta
aktivitātes, militārie demonstrējumi :tanki
un lidmašīnas… Speciāli tikai šajā dienā tiks
atvērti daži speciālie muzeji un institūcijas
publiskai apskatei. Neviens šajos svēkos
negarlaikosies-sola organizētāji.
Adrese: Rue de la Chapelle,17, 1000
Bruxelles, vieta : S.I. Brussels Promotion

Un dažas interesantas izstādes
24.06.-22.08.2010.
Čurājošā puisīša garderobes apskate, visu
Eiropas savienības dalībvalstu nacionālie
kostīmi. Ieeja 2 eiro.
Adrese: Rue du Chêne , 1000 Bruxelles
02.03.-29.08.2010. Istāde ‘‘Moomin’’
Iepazīšanās ar slavenās somu grāmatu
autores
un
ilustratores
T.Jansones
daiļradi, ekspozīcijā slavenie Mumini,
neredzēti zīmejumi, lelles, kā arī dziļāks
ieskats rakstnieces privātajā dzīvē caur
fotogrāfijām un filmu kadriem
‘Vieta:Centre Belge de la Bande Dessinée
Adrese: Rue des Sables 20, 1000
Bruxelles
Briseles džungļi.
Katru cetutdienu, no plkst.līdz 20. Pierre
Scarella piedāvā cita veida izstādes
skatīšanu-pašam to izdzīvojot. Beigās, ja
vēl ir dūša kaulos- varat nobaudīt kādu
eksotisku ēdienu, piemēram, kukaiņu
sacepumu.
Adrese: Métro Rogier, Passage Charles
Rogier (aiz DEXIA)

•
•
•
•

Inese Rītiņa ,
Māris Stuļģis,
Tatjana Verrier,
David Verrier.
Jebkuras biedrības mugurkauls ir tās
biedri, tāpēc valdes vārdā sirsnīgi pateicos
biedrības biedriem par uzticību biedrības
ideālam- saliedētai un spēcīgai latviešu
kopienai Beļģijā un jo sirsnīgi sveicu jaunos biedrus!
Biedrībai no svara ikviens biedrs. Caur
biedriem kļūstam redzami citiem un no
biedru naudām gūstam resursus jauniem
projektiem.
Par biedru var kļūt arī citu tautību cilvēki,
atzīstot biedrības mērķus.
Taču atgādinām, ka aizpildot vien iesnieguma anketu, par pilntiesīgu LBB nekļūst,
kā jau jebkurā organizācijā biedrs
apliecina savu interesi par organizāciju,
veicot biedru naudas maksājumus.
Saskaņā ar statūtu 5. pantu biedri, kuri
nav maksājuši biedru naudu 3 gadus,
uzskatāmi kā izstājušies.
Tātad, no biedru rindām tiek atskaitīti 5
biedri. Bet visus atskaitītos biedrus, ja vien
viņi paši grib
atjaunot savu piederību
Latviešu Biedrībai Beļģijā, mēs labprāt
uzņemsim atpakaļ.
LBB valdes vārdā pr-tājs
A.Austers

Nosacījumus un anketu meklējiet
http://www.latviesi.com/belgija/lv/
biedra_anketa
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ZIEDOJUMU

AKCIJAS

Briseles Latviešu luterāņu draudzes Ziemassvētki un ziedojumu akcija M.Miķei.

Kopā Māras Miķes ārstēšanai janvārī
pārskaitīti - 600.20€
Pateicamies
ikvienam,
kas
atnāca,
piedalījās, palīdzēja un ziedoja. Būsiet mīļi

vadīja

diakone

Ieva

Puriņa

ludziņu „Zaķīšu pirtiņa”.
Vakara turpinājumā ikvienam bija iespēja
patīkamā sabiedrībā nobaudīt karstvīnu,
pamieloties pie svētku galda, kā arī
iegādāties Latvijas preces – Ziemassvētku
rotājumus,
piparkūkas,
dzērvenes
pūdercukurā, rupjmaizi un citus gardumus.
Bērnu lielākais piedzīvojums bija tikšanās
ar Ziemassvētku vecīti, kurš bija atnesis ne
tikai dāvanas, bet arī sagatavojis jautras
rotaļas.
Svētbrīdī saziedotos, kā arī Latvijas preču
tirdziņā iegūtos līdzekļus draudze nolēma
ziedot mazajai Mārai Miķei nepieciešamās
aknu operācijas finansēšanai. Īss saņemto
ziedojumu un to izlietojuma pārskats:no
tirdziņa un bērnu darbnīcas - 284.50€,
ziedojumos - 315.70€

LBB ziemassvētku
labdarības akcija

A

13.decembra pēcpusdienā
LR
Pastāvīgās
pārstāvniecības telpās
Briseles
Latviešu luterāņu draudze
rīkoja savu ikgadējo Ziemassvētku
svētbrīdi, ko papildināja dažādi jautri
un saviesīgi pasākumi kā bērniem, tā
pieaugušajiem. Bija ieradušies ap 100
cilvēku, kā arī, protams, pats
Ziemassvētku
vecītis
ar
dāvanu
maisu.
Pēc
svētbrīža klātesošos
ar
Ziemassvētku
priekšnesumu
iepriecināja Briseles latviešu bērnu koris, kā arī bērni no Latviešu skoliņas,
kas skaitīja Ziemassvētku dzejolīšus
un pat bija sagatavojuši savu teātra

Svētbrīdi

3

gaidīti latviešu luterāņu draudzes
dievkalpojumos un pasākumos arī nākamajā,
2010. gadā!
Informācija par tiem ir regulāri
atrodama portālā www.latviesi.be

rī šajos
Ziemassvētkos
L a t v i e š u
Biedrība Beļģijā
aicināja
visus
Beļģijā
dzīvojošos
latviešus vienoties labdarības
akcijai
un
Beļģijas latviešu
kopienas vārdā
ziedot vienam
konkrētam projektam.
Akcijas ietvaros
Latviešu
Biedrība Beļģijā
no savas puses
ieguldīja
300
eiro.
Šoreiz bijām
izvēlējušies
Niku, kuram ir abpusēja sensoneirāla
smaga ceturtās pakāpes vājdzirdība.
Šo projektu bijām izvēlējušies tāpēc,
ka, iespējams,mēs varētu būt tie, kas
dotu
izšķirošo
ieguldījumu
s a p ņ a
piepildījumā,
jo , uzsākot
ziedojumu akciju, projektam
“Palīdzēsim Nikam sadzirdēt
savu māmiņu”
bija saziedoti
1009.91 lati,
bet
dzirdes
a p a r ā t u
kopējās izmaksas sastādīja
2200 lati.
Šim projektam
pēc
oficiālās
informācijas
tika
saziedoti saziedoti
2221.66 lati.
Latviešu
Biedrības
Beļģijā
pēc
Briseles latviešu
luterāņu draudzes
lūguma iesaistījās arī līzekļu vākšanā
M.Miķes operācijai.

Rezultāti:
Mārai Mikei biedrības kontā ziedoti 55
eiro, minētā summa
17. decembrī tikai pārskaitīta uz norādīto nodibinājuma
“Bērnu slimnīcas fonds”rēķinu.
Nikam vai labdarībai vispār ziedoti 245
eiro, kopā ar LBB ieguldījumu (300 eiro),
tie bija 545 eiro.
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Grandiozā balle ‘‘ Krodziņā pie Maestro ’’ J.Dirveiks, foto D.Martinsone
Dancot gribu, dancot gribu,
Nav tīkama dancotāja;
Kājas vien kustināju,
Aiz galdiņa sēdēdama.
/Latviešu tautasdziesma/

Eirokrātu alkas

no ģimenes atbalsta centra “Lejasstrazdi”,
Briseles dejotāji Raimonda Paula mūzikas
pavadībā demonstrēja savu divu gadu
laikā izkopto un visā Beļģija izdaudzināto
dejotprasmi, kā arī pamatīgi izdancināja
klātesošo publiku.

Meitenes uznākušas brīnišķīgās ‘‘Art Deco’’ stila kleitiņās

Briseles sēdošo eirokrātu alkas pēc danča
šā gada tumšākajā mēnesī- februārī
remdēja Briseles latviešu deju kopas rīkotā
grandiozā balle
”Krodziņā pie Maestro”.
Dejotāju koncerts izvērtās par fantastisku un nepieredzētu balli Briselē, kurā
vakara gaitā labākās latviešu estrādes un
teātra mūzikas pavadībā publiku izklaidēja
pats Maestro ar saviem slavenajiem domu

spogulīt,spogulīt, saki... Nu, protams, ka tās ir Briseles
latviešu deju kopas dejotājas!
1.jūnija pagājuši mazāk kā divi gadi,
dejotāji ar savu entuziasmu ieguvuši tādu
skatītāju atbalstu, ka nu atkal ar prieku

Rokdarbu pulciņš

Koncerta rīkošanu ar
Latvijas
Pastāvīgās
pārstāvniecības Eiropas Savienībā atbalstu nodrošināja paši
Briseles dejotāji. Tās
bija pašu dejotāju
ballītes, kurās deju
kopa vairāk līdzinājās
r o k d a r b u
pulciņam,
jo
tika
gatavotas
koncerta
dekorācijas;
tie bija vakari,
kuros
dejotāji
paši
nosavām
mājām
nesa
mēbeles,
lai
iekārtotu ‘Maestro
krodziņu’
(visas
220
sēdvietas
bija
aizņemtas!);
tās bija naktis, kad dejotāji cepa
šokolādes kūkas un cienāja uz
Briseli speciāli aicinātos viesus no
Latvijas; un tās bija deju kopas
vadītājas Andra un Dagnija, kas ar
savu entuziasmu, pozitīvismu un
sirsnību spēja radīt tādu burvīgu
atmosfēru dejotāju vidū, ka ne tikai deju kaldināšana, bet arī balles
Uz ballīti Briselē Maestro atļāva ‘‘Dzeguzītei’’ doties rīkošana šķita pavisam viegls uzdevienai
vums.
graudiem, kā arī izcili viesmākslinieki no
Latvijas. Kopā ar Briseles teātra aktieriem,
bērnu popgrupu ‘‘Dzeguzīte’’ un dejotājiem

Jauna koncertprogramma
papardes zieda meklēšanai

Lai gan kopš Briseles latviešu deju kopas pirmās uzstāšanās 2008. gada

un aizrautību rūpīgi gatavo jaunu koncertprogrammu Jāņu ieskaņas pasākumam
,kas notiks 19.jūnijā. Latvijas Pastāvīgajā
Pārstāvniecībā ES, kur kopā ar Briseles
latviešu teātri un kori meklēs papardes
ziedu un priecēs skatītājus

Nesēdiet ‘‘aiz galdiņa’’!

Un, ja kāds vēl arvien sēž
‘‘aiz galdiņa’’ un, kustinot kājas, sapņo par
dancošanu - esat laipni aicināti pievienoties Briseles jautrajiem dancotājiem katru
pirmdienu plkst.18.30 Latvijas Pastāvīgās
pārstāvniecības ES telpās,
Avenue des Arts 23!   #
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Briseles latviešu koris svin 5 gadu jubileju!
teksts A.Kaspare

Ideja par ‘‘mazo’’
17.aprīļa
dzimšanas
disestdienā
Briselē,
enu...
pie Jordan laukuma
šķita, ka ej pa Rīgu
Kora dzimšanas
vismaz - gan pie ielu
dienas pasākums
kafejnīcu galdiņiem,
bija
gan priekšā pa ietļoti gaidīts, ideja
vi - visur pilns ar
šim pasākumam
latviešiem.
Nav jau brīnums dzima,
Briseles
Briseles latviešu kokorim atgriežoties
ris tosestdien svinēja
no
Londonas
savu 5 gadu jubileju,
kora
jubijejas.
bet izpārdoto biļešu
Tā, D.Kalniņas un
skaits
liecinājaI.Ozoliņas entuzipasākums būs kupli
asma
iespaidā,
apmeklēts.
sākumā
dzima
Pirms
pieciem
ideja par “mazās
gadiem,
aprīlī,
dzimšanas dienas
G.Pāvilas vadībā dzisvinēšanu”, taču
ma Briseles latviešu
vēlāk
izvērtās
koris. Dzima, lai šeit
gatavošanās visas
dzīvojošie
dziedāt
sezonas garumā...
gribošie
latvieši
No mazās “kopā
varētu dziedāt savā
sadziedāšanās”
dzimtajā
valodā,
līdz
ievērības
dzima, droši vien,
cienīga koncerta
arī tāpēc, lai klaiapjomiem...
da latviešiem būtu
vēl
kāda
maza
Kleitas top pat
saliņa, kur varētu
vēl
pirmskonG.Pāvila diriģē savu Briseles latviešu koris. Koristiem jauni tērpi!’’Lielajiem ‘‘ zaļganās nokrāsās.
veldzēties
savas
certa naktī
latviskās identitātes
Audumus kora
meklējumos.
kleitām iepirkām
Nu kora rindas vairs
jau rudenī, bet
Bet, kā jau visiem koriem, pats
nepulcē
tikai latviešu mēlē runājošie,
pēdējai, jaunpienācējai dziedātājai kleita tapa
emocionālākais
brīdis
ir
lielie
jo kora sastāvu papildina arī tādi, kam
vēl pirmskoncerta naktī - ar piebildi: ” Ja labi
dziesmusvētki. Jā, arī Briseles Latviešu
latviešu valoda nav dzimtā valoda, nu
grib, tad visu var!”
koris sevi ir jau paspējis apliecināt uz
Briseles latviešu koris sen vairs nedzied
Koristi vienojās, ka vienotiem tērpi būs
Mežaparka lielās estrādes, 2008.gadā
sava prieka pēc- tikai paši sev…
visiem: gan lielajiem dziedātājiem, gan makoris piedalījās XIV.Vispārējos Latviešu
zajiem, atstājot vien katras grupas pārzinā
tērpu krāsas izvēli. Audumu iepirkām ar rezervi, arī tiem dziedātājiem, kas vēl tikai pievienosies korim.
Liels prieks bija redzēt mazos koristus
krāšņajos tērpos, kad tie sēdēja mākslinieku

Briseles latviešu bērnu vokālā ansambļa meitenes oranžīgajās ‘‘princešu’’ kleitās
Koris latviešu valodā ir pieskandinājis
gan Eiropas komisijas mūzikas klubu,gan
‘‘Welcome Fair’’ pasākumus, gan prestižo
klasiskās mūzikas koncertzāli ‘‘Palais des
Beaux Arts’’.
Bez Briseles latviešu kora nav
iedomājams gandrīz neviens pasākums,
kas saistīts ar Latviju,un tas vienmēr ir
bijis klāt arī galvenajos Latviešu Biedrības
Belģijā rīkotajos pasākumos- Latvijas
valsts svētkos 18.novembrī un vasaras
saulgriežu svētkos Līgo.

apveikuma
deju
‘‘Pieci
vilki’’’
Briseles
latviešu
Dziesmu un Deju Svētkos.
deju kopai vajadzēja atkārtot - aplausi nerimās!
Lai godam novinētu kora 5
ložās. Meitnītes pirms koncerta nevarēja
gadu jubileju, kas bija izvērtusies tik
vien nopriecāties par skaistajām ‘‘princešu’’
grandioza, domājams, ne mazums pūļu
kleitām, tā vien griezās dancī apkārt, bet
tika ieguldīts!
mazie puisēni pētīja spoguļos jaunās, spīdīgās
Kā notika gatavošanās ju- vestītes.
un patiess prieks
bilejas koncertam, uz sarunu ĪstsVērojot
gan lielo , gan
mazo koristu
aicināju
kora
vadītāju sajūsmu, saprotu, ka viss, ko šeit ,Briselē,
mēs, pašdarbnieki darām, ir īsts un patiess
G.Pāvilu.
prieks: gan pūloties mazos dziedātājus iz-
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Londonas latviešu
kori(attēlā
pa
kreisi)
dibināja
Alberts
Jērums,
1948.gadā,korim
šogad apritēs jau
62 gadi. A.Jērums
izaudzināja
diriģentu paaudzi: Z.
Āboliņu, I. Kuplēnu
un L.Zobens. Kori
diriģējuši arī K.
Rusmanis un L.Īsts
(Leslie East).
Tovakar
Briselē
Londonas latviešu
kori
diriģēja:
L..Zobens, A.ZobensEast un L.East.

mas vakaros un dažādiem citiem kulinārijas
brīnumiem - sākot no grieķu galda, spāņu
delikatesēm līdz latviskajiem pīradziņiem.
Protams, mūs finansiāli atbalstīja arī
dažādas oficiālas iestādes, bet tomēr
vislielāko ieguldījumu finansiāli šoreiz ielika
pats koris, katrā mēģinājumā
visvairāk
izbaudot: N.Zoles, L.Neves,
B.Markas,
M.Cukuras un E.Lerha gardās kulinārijas
receptes.
Domāju, ka bez augstāk minēto koristu
uzņēmības mēs diezin vai būtu varējuši
atļauties atmaksāt koncertam tik daudzas
nepieciešamās lietas, piemēram: kora podestus, gaismu apskaņošanas režiju, izīrēt
uzskaņotu lielo flīģeli ...
Bez tā visa un koristu entuziasma viss
neizdotos tik - lieliski, kā tas mums kopīgi
likās.
Sadziedāšanās
Kopīgā sadziedāšanās - kopīgi muzicētā
nakts līdz plkst.5.00.rītā bija kolosāls
pasākums,
kas
deva
idejas
tālākai
sadarbībai,
i e s p ē j a m i e m
kopīgiem kocertiem
Īrijā, Anglijā......
Un jaunu ideju ir
pārpārēm, to apliecina
arī klātpieaicinātais
otrais kora direģents
I.Spriņģis, kurš mūsu
kolektīvā jau ienes
jaunas vēsmas.

veidot kaut mazliet nekustīgu
rindu, gan cenšoties apvienot
katra korista dažādās gaumes,
uzskatus,parašas
un
pat
kultūras kritērijus.
Lai arī mēs šeit, Briselē, lepni
pārstāvam latviešu mūziku,
tomēr, organizējot šāda apjoma pasākumu, sapratu, ka visi
koristi - vai tie būtu uzauguši
Beģijā, Austrālijā, Anglijā,Vācijā
vai Latvijā - katrs gribēja
justies par pasākumu patiesi
atbildīgs un iespējami aktīvi
visā iesaistīties.
Ieguvumi
Ja man būtu jāpasaka, kas
spilgtākais ir palicis atminā no
šī koncerta, tad pirmais - tas ir
milzīgais gandarījums par katra
dziedātāja maksimālu muzikālo
atbldību
ik sekundē, ik acu
skatienā, katrā fortes vai piano
pieskārienā.
Otrais - tā ir dažādo kultūru
ciemiņi -Luksemburgas latviešu fokloras ansamblis ‘‘Dzērves’’
savstarpējā komunikācija, kas
ne vienmēr bija viegla mums
katram,jo bija jāsastrādājas ar
tik daudziem un atšķirīgiem viedokļiem,
dažādokultūras
skatījum
un
arī
dažādajiem darbošanās stiliem.
Domāju, šī koncerta pieredze mums
katram deva ļoti daudz: satikšanās un
lielā kopkora izveidošana dziedāšana
ar kaimiņiem Luxemburgas “Dzērvēm”
un Anglijas latviešu kori. Savos 5.gados
Briseles latviešu koris ir nemitīgi
mainījies, šobrīd kvalitāte ir tik ļoti augusi, ka spējam jau ar savu dziedājumu
aizkustināt arī nelatviešu klausītāju. Pēc
februāra koncerta Ljēžas katedrālē mūsu
korim šeit, franču pusē, klāt ir pielikta
augsta kvalitātes zīme - pietiekoši augsts līmenis ar reti homogēnām balsīm.
Man pat bija jāatkārto, ka šis tiešām nav
profesionāls koris.
Esam saņēmuši nākamo uzaicinājumu
sniegt mūsu latviešu mūzikas koncertu
Ljēžā, Sv.Deniss Baznīcā 2010.gada
Ziemassvētkos.
Katrā
mēģinājumā
pa vairākiem desmitiem
eiro
Lai cik mēs varoši neizklausītos, tomēr
finansiālā puse korim ir vissāpīgākā lieta,
gan sākot no parastas ikdienas, kur kora
diriģenti un to palīgi (A.Mende) strādā
entuziasma vadīti, gan beidzot ar to,
ka jāatrod līdzekļi koncertzāles īrei un
tānepieciešamajai tehniskajai aprūpei.
Bet mūsu koristes ne tikai labi dzied, bet
ir arī attapīgas, tā rodas kulinārijas ideja
- tirdziņi. Mēģinājumu sākumos ietirgoti
vairāki desmiti eiro par kolasālajām
kūpošajām pankūkām, karsto tēju zie-

Uz
tikšanos
pasākumos! #

citos

Te nu viņa ir - tik liela 5.dzimšanas dienas kūka! Sagriezt tādu-tas nav, ziniet, diriģēt!
Tomēr visi trīs Briseles latviešu kora diriģenti ir apņēmības pilni; G.Pāvila (1.no kreisās) un A.Mende
(1.no labās) ‘‘bēdai’’ pāri gāja dziedādamas, tikai I.Spriņģis (vidū) ir manāmi norūpējies - viņam
uzdevumu kāds acīmredzami ir sarežģījis - nazi noslēpis...
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Latviešu biedrības Beļģijā
Informācija sagatavota LBB pilnsapulcei
2010. gada 11. martā.
1.LBB organizētie pasākumi
*Interneta mājas lapa
Tika turpināts darbs pie mājas lapas
papildināšanas.
Ir
izveidotas
jaunas
informācijas
sadaļas:„Informācija
uzņēmējiem” ar izsmeļošu informāciju
par to, kā Beļģijā dibināt kompānijas, un
„Latviešu valoda ārvalstīs” ar norādēm uz
latviešu valodas resursiem internetā. Mājas
lapai šobrīd ir 428 lietotāji (pirms gada330). Vairākas kompānijas ir izrādījušas
interesi par reklāmas izvietošanu.
Jāatzīmē, ka esošā interneta vietne
ir izsmēlusi
savas iespējas un tai
ir nepieciešama pārbūve. Tas būs
viens no 2010. gada galvenajiem
uzdevumiem.

2009. gada pārskats

Valdis Klišāns, Guntars Catlaks un Gints
Apals. Īss ieskats diskusijā tika publicēts
novembra „BLZ”, taču detalizētāka analīze
sekos šajās „BLZ”.
2. LBB atbalstītie pasākumi
*Briseles Latviešu svētdienas skolas
bērnu pašdarbība
Biedrības valdes sniedza finansiālo atbalstu
Latviešu svētdienas skolas projektam
„Dzīvnieki Latvijā”, kurš tika īstenots 2009.
gada 1. pusē.
Latviešu karavīru piemiņas diena Lommelē
Pasākums notika 2009. gada 14. jūnijā,
Beļģijas pilsētā Lommelē. Pasākumu
organizēja Briseles Evaņģēliski luteriskā
draudze.
* A. Eglīša un A. Skujiņas
dzejas vakars

* Izdevuma „Beļģijas
Latviešu
Ziņas”
publicēšana
„Beļģijas Latviešu Ziņām”
2009. gadā tika publicēti
divi izlaidumi: aprīlī un
novembrī. Tika turpināts
izdot
paplašinātu
BLZ
apjomu, ietverot intervijas,
apskatus
un
aktuālus
komentārus. Darbu ar „BLZ”
ir pārņēmusi Ilona Strupka.
Nākošais izlaidums plānots
2010. gada maijā.
* Jāņi
Līgošana notika 2009. gada
20.jūnijā
Grez-Doiceau
H.Del Marmol īpašumā.
Svētki jau otro gadu tika
organizēti kopā ar BeļģijasBaltijas valstu asociāciju,
Lietuviešu kopienu Beļģijā
un Igauņu biedrību Beļģijā.
No Latvijas bija aicināta
grupa
„Vilki”.
Kopējais
dalībnieki skaits bija 800
(~ 250 latvieši).

*Ziedojumu akcija
Plašāk par to stāstīts šajā avīzē. Labdarībai
tika ziedoti 545 eiro.
3. LBB sadarbība ar valsts iestādēm
Pārskata periodā biedrība nesaņēma nekādu
finansējumu no Latvijas valsts iestādēm.
Tajā pašā laikā turpinājās veiksmīga
sadarbība gan ar Latvijas vēstniecību
Beļģijā, gan Latvijas pārstāvniecību ES.
4. LBB sadarbība ar pasaules latviešu
organizācijām
Biedrības pārstāvis piedalījās Eiropas
Latviešu
apvienības
gada
sanāksmē
Hamburgā 2009. gada 12. septembrī. Šajā
sanāksmē tika pieņemts
lēmums par ELA oficiālu reģistrāciju.
Latvijā apstiprināti statūti un ievēlētas
amatpersonas
(LBB
pārstāvis
tika
ievēlēts ELA valdē).
Patlaban
turpinās
ELA
reģistrācijas
process. Sākot ar šo
gadu pilntiesīgajām
biedru organizācijām
tiks ieviestas dalības
maksas ELA budžetā.
No biedru naudām
tiks finansēta ELA
pārstāvība PBLA, ELA
politisko un kultūras
referentu darbība, kā
arī sadarbības projekti
starp
ELA
biedru
organizācijām.
5. LBB attīstība

Laureāti Briselē- Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības ES

*Valstssvētki
kreisās- režisors A.Druva, 2.rindā 8.no kreisās- G.Krasts.
Valstssvētku
svinības,
sadarbībā
ar
Latvijas
vēstniecību
Beļģijā
un
Latvijas pastāvīgo pārstāvniecību ES,
2009. gada 4. martā sadarbībā ar EP
notika 2009. gada 21. novembrī Latvijas
deputātu Guntaru Krastu Latviešu biedrība
pārstāvniecības telpās. Pasākumu ievadīja
Beļģijā noorganizēja Andreja Eglīša un
dievkalpojums, kuram sekoja Briseles
Austras Skujiņas dzejas vakaru, kurā
Latviešu kora un dejotāju koncerts. Īpašie
uzstājās
vairāku
Latvijas
vidusskolu
viesi bija „Trio Šmite, Kārkle, Cinkuss”.
jaunieši.
Vakariņu cienasts tika gatavots pašrocīgi.
Kopumā pasākumā piedalījās virs 200
*Filmas
„Padomju
Stāsts”
cilvēkiem.
popularizēšana
Biedrības valde, lai veicinātu filmas
* Diskusiju vakari
„Padomju Stāsts” popularitāti, organizēja
Pārskata periodā notika divi diskusiju
jūnijā- septembrī vienotu filmas iegādi
vakari:
interesentiem Briselē. Tika sāktas sarunas
1)
27.04.2009.
Eiropas
Parlamenta
par filmas izrādīšanas iespējām Beļģijā.
vēlēšanām. Uz sarunu bija aicināti esošie
Piedāvājums tika izteikts kino „Vendôme”,
deputāti un deputātu kandidāti. Tēma
taču šobrīd lielākās cerības ir saistītas ar
„Latviešu deputāti Eiropas Parlamentā:
Beļģijas- Baltijas valstu asociāciju.
formalitāte vai efektivitāte?”. Diskusiju
vadīja žurnālists Ģ. Salmgriezis. Diskusijas
*Vēstures zināšanu veicināšana
apkopojums tika publicēts mūsu interneta
2009. gada 12. novembrī sadarbībā ar
vietnē, kā arī portālos www.politika.lv
Eiropas skolas latviešu skolotāju I. Caru
un www.diena.lv 2009. gada maijā un
biedrība noorganizēja vēstures mācību
jūlijā;
stundu šīs skolas vecāko klašu latviešu
audzēkņiem. Stundu novadīja vēstures
2)vakars notika 11.11.2009. ar nosaukumu
pedagoģijas speciālists Valdis Klišāns un
„Vēstures izglītība Latvijā pirms un
tās tēma bija latviešu strēlnieki I Pasaules
pēc neatkarības atgūšanas: problēmas
karā laikā. Biedrība apmaksāja V. Klišānam
un rezultāti” un tajā piedalījās vēsturnieki
ceļa izdevumus.

Iepriekšējā biedru
pilnsapulce
notika
2009. gada 5. martā
Latvijas Pastāvīgās
pārstāvniecības
ES
telpās.
Tajā
tika
izvērtēti
biedrības
darbības
rezultāti
2008.
gadā,
kases
telpās: 1.rindā 4.no apstiprināts
pārskats par 2008.
gadu un apspriesti
darbības plāni 2009.
gadam.
Tika ievēlēta jauna
valde: A. Austers (priekšsēdētājs), I.
Strupka (vietniece),
I. Sebok (kasiere), G. Ābele (sekretāre) un
M. Cukura.
Tika apstiprināti grozījumi LBB
statūtos, ņemot vērā izmaiņas Beļģijas
likumdošanā. Valde un grozītie statūti tika
reģistrēti 2009. gada 26. jūnijā.
2009. gadā LBB pievienojās 8 jauni
biedri. 5 biedri ir izstājušies, jo saskaņā
ar biedrības statūtiem tie biedri, kuri
nav maksājuši biedru naudu 3 gadus,
uzskatāmi kā izstājušies. Viens biedrs ir
miris: Mirdza Kļaviņš. Kopumā biedrībai
patlaban ir 68 biedri. Jebkurš izstājies
biedrs var atjaunoties, iesniedzot no jauna
pieteikuma anketu un iemaksājot biedra
naudu.
LBB valde pārskata periodā ir noturējusi
6 sēdes.#
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Vēstures
A.Austers.

izglītības

Latvijā par vēstures izglītību ir daudz
runāts. Tas bija viens no galvenajiem šīs
Saeimas priekšvēlēšanu jautājumiem.
Savs viedoklis ir arī latviešu trimdas
organizācijām- Latvijas vēsturi jāmāca kā
atsevišķu priekšmetu. Populārs ir uzskats,
ka Latvijas vēstures pienācīga apguve,
līdzās valodas apmācībai, ļaus pārvarēt
sabiedrībā pastāvošos pretnostatījumus un
veicinās patriotismu. Aptaujas gan uzrāda,
ka latviešu jaunākā paaudze ne pārāk
labi orientējas svarīgākajos vēsturiskajos
notikumos. Kāpēc tā? Vai tiešām vainīga
vēstures
izglītības
organizācija?
Vai
vēstures analfabētisms ir tikai Latvijas
sabiedrības problēma? Kā reaģēt uz
tendencēm Rietumos un Krievijā?
Par šiem jautājumiem runājām Briselē
2010. gada 11. novembrī- Lāčplēša dienā, kad Latvijas pārstāvniecības ES telpās
sapulcējās vairāki prominenti Latvijas
vēstures speciālisti, lai, sarunā ar Briseles
latviešiem, dalītos pārdomās par to, kā
pēdējās desmitgadēs mainījusies vēstures
izglītība Latvijā un citur pasaulē, kādi
ir tās mērķi šodien un kādi izaicinājumi
sagaidāmi nākotnē. Sarunā piedalījās
vidusskolu
mācību
grāmatu
autors
Valdis Klišāns, Izglītības internacionāles
pētniecības koordinators Guntars Caltaks
un vēstures doktors Gints Apals.
Kā
Latvijā
izglītība?

mainījusies

reforma

Latvijā:

rezultāti

ļoti populistiski, par ideālu tiek uzskatīta
vēstures mācīšana 20. gadsimta 30.
gadu stilā, neieklausoties pedagoģijas
speciālistu viedoklī, kuri uz šo jautājumu
skatās plašāk, proti, kā efektīgāk organizēt
mācību laiku un panākt labāku vispārējo
rezultātu. Pastāv milzīga plaisa starp
vēstures akadēmisko zinātni, pedagoģiju
un sabiedrības vēsturisko apziņu jeb
vēstures pieprasījumu.
Lai arī pieejami moderni mācību līdzekļi
un metodiskās vadlīnijas, novecojošais
pedagogu sastāvs tās nereti ignorē,
neizprotot to jēgu. Negatīvu iespaidu
uz mācību procesa kvalitāti atstāj arī
vispārējais naidīgums pret valdību un pat
valsti, pedagogu niecīgā atalgojuma un
zemā sabiedriskā prestiža dēļ.
Informācijas

laikmeta

iespaidā

ir

vēstures

Latvijā neviens mācību priekšmets nav
piedzīvojis tik dramatiskas pārmaiņas kā
vēstures izglītība, uzsvēra V. Klišāns. To
ceļu, kuru Rietumvalstis gāja 40 gadus,
pārvarējām 20 gados. Ir mainījusies
cilvēku domāšana par vēstures izglītību,
izstrādātas
jaunas
grāmatas,
radīta
centralizētā eksaminācijas sistēma.
90.-to gadu sākumā, kad aizliedza padomju
laika vēstures grāmatas, skolās izmantoja
pirmskara laika mācību materiālus, piem.
Frīda Zālīša un Arveda Švābes vēstures
grāmatas. Meklējot ceļu uz nākotni,
notika atgriešanās pagātnē- 20.-tajos
gados-, kad populāri bija tādi tēli kā
„zelta laiki” un „verdzības gadsimti”. Vēlāk
parādījās jauna, modernāku grāmatu
paaudze, kuru autori jau bija Latvijas
Universitātes mācībspēki. Šīs grāmatas
atveidoja Rietumu 60. gadu grāmatu stilu,
proti, tajās dominēja autoru teksts, kurš
tika papildināts ar attēliem. Šobrīd tiek
izmantotas jau trešās paaudzes mācību
grāmatas, kuras Rietumu skolās ienāca
80.-tajos gados. Šīs grāmatas ir veidotas
pēc cita principa- tajās tiek sniegts plašāks
laikmeta raksturojums, atspoguļojot modi,
sadzīvi, ģimeņu tradīcijas. Šīs grāmatas ir
interaktīvākas, dodot skolēniem iespēju
domāt līdzi un veidot savu viedokli.
Pārmaiņu process nav bijis bez
problēmām,
ir
parādījušies
jauni
izaicinājumi. Galvenokārt tas ir saistīts
ar apgūstamā vēstures materiāla apjomu
un saturu. Ļoti politizēts ir jautājums par
Latvijas vēstures mācīšanu. Sabiedrība
un masu mediji uz šo problēmu skatās

mainījusies arī bērnu pasaules uztvere.
Digitālā paaudze grāmatas vairs nelasa un
uzskata, ka zināšanas par vēsturi var iegūt
no filmām kā „Kalnietis” un „Gredzenu
pavēlnieks”. Zināšanas ir fragmentāras,
piemēram, 1. un 2. PK notikumi saplūduši
vienā tālā, seno laiku notikumā; daži
uzskata, ka Hitlers un nacisti ir Holivudas
izdomāti varoņi. Taču tā nav tikai Latvijas
problēma, jo jautājums, kā veidot
skolniekiem akceptējamu, bet arī attīstību
veicinošu mācību materiālu, ir globāla
rakstura izaicinājums.
Kā pārmaiņas vērtējamas uz Rietumu
demokrātisko valstu fona?
Situāciju Latvijas izglītības sistēmā,
tajā skaitā vēstures apmācībā, nav
nepieciešams
dramatizēt,
atzina
G.
Catlaks. Kadru sagatavošana ir labi
nostādīta- šobrīd iespējas apgūt vēstures
zinātni un pedagoģiju ir daudz plašākas
nekā padomju laikā. Cits jautājumsvai jaunie speciālisti nonāk skolās?
Pedagoģiju mācās ne jau tamdēļ, lai kļūtu
par skolotājiem, bet gan iegūtu zināšanas.
Dramatiski samazinoties skolēnu skaitam,
krītas arī pieprasījums pēc pedagogiem, un

un

problēmas.

skolotāju darba zemais prestižs nav tikai
Latvijas problēma. Ja runājam par skolotāju
darba kvalitāti, jāņem vērā, ka pedagogs
ir dzīva būtne un ka viņā arī ir emocijas.
Pedagoģiskā autonomija ir svarīga lieta.
Uztraucoši drīzāk ir tas, ka valsts nerūpējas
par pedagogu tālākizglītību.
Lai diskutētu par vēstures izglītības
mērķiem un saturu, ir jāizprot, kas
vēsture ir vispār un kādiem mērķiem tā
kalpo. Savā pirmatnējā funkcijā vēsture
ir stāsts, kas vērsts pagātnē, bet domāts
mūsdienu cilvēkam, lai izstāstītu būtiskas
lietas- kas mēs esam, no kurienes nākam
un kurp ejam. Šādā veidā vēsture ir
attīstījusies mākslas virzienā un, atkarībā
no cilvēku rīcībā esošajiem līdzekļiem,
ir mainījies komunikācijas veids- no
mutvārdu vēstījuma pie grāmatām, un
tālāk pie attēliem un filmām. Taču saturs
nav mainījies- tas joprojām ir emocionāls
vēstījums par reāliem vai iedomātiem
notikumiem. Mainās tikai tehnoloģijas un
uztvere. Jaunā paaudze labprāt skatās
filmas „Baigā vasara” un „Rīgas sargi”.
Būtībā viņi iegūst to pašu informāciju, ko
mēs, vecākā paaudze, lasot Ulmaņlaika
vēstures grāmatas, kuras nebija zinātniski
pamatotākas.
19.gs. beigās vēsture turpināja attīstīties
jau kā zinātnes joma. Radās vēstures
zinātnieku korpuss un tika radītas
specifiskas zinātniskas metodes vēstures
notikumu analīzei. Visas šīs darbības
mērķis- noskaidrot patiesību, meklējot
objektīvo, šķirot to no subjektīvā.
Vēsture var tikt uzlūkota arī kā politika.
Šis viedoklis ietver abus iepriekšējos- par
vēsturi kā stāstu un vēsturi kā zinātni.
Cilvēki vienmēr ir interpretējuši vēsturiskos
notikumus atkarībā no politiskā konteksta,
kādā dzīvo. No tā nav iespējams izvairīties.
Arī Vācijā un Francijā vēsture tiek uztverta
ļoti politizēti. Latvijā paradoksāli ir tas,
ka vēstures mācīšana joprojām saglabā
politisku kontekstu- ir krievi, ir latvieši, ir
Eiropa, ir Krievija u.tml.
Latvijā notikušās pārmaiņas drīzāk
ir formālas un ir nepieciešama piepūle,
lai
īstenotu
dziļāku
un
tālejošāku
transformāciju. Nepieciešama izpratne
par to, kāds ir izglītības mērķis, ko ar to
vēlamies sasniegt? Tas ir konceptuāls
jautājums, no kura atbildes ir atkarīgs,
kā formulējam problēmas un uzdevumus
attiecībā uz izglītības saturu un metodiku.
Rietumu demokrātiskajā pasaulē izglītības
paradigmas maiņa notika jau 70.-80.tajos gados, pārejot no tiešās zināšanu
transmisijas sistēmas uz konstruktīvo
sistēmu, uz apziņu, ka zināšanas netiek
nodotas, bet top kopējā mācīšanās procesā,
kurā skolotājs piedalās kā līdzdalībnieks.
Latvijā un citās Austrumeiropas zemēs šī
pāreja pēc būtības nav notikusi, lai gan
ir adaptēti atsevišķi Rietumu standarta
elementi kā, piemēram, darbs skolēnu
grupās un interaktīvās metodes. Taču
problēma nav tikai skolotājos- visa
sabiedrība cieš no tā, ka joprojām zināšanu
veidošanas procesu uztver kā zināšanu
nodošanu.
Ārpus profesionāļu loka vēstures izglītības
saturs tiek uztverts labi ja divos no trim
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iespējamajiem virzieniem.
Dominē uzskats, ka vēstures mācīšana
nodrošina
nacionālās
pašapziņas
veidošanos, emocionālo saikni
ar
pagātni un kolektīvo apziņu.
Otrais ir kultūras redzesloka, identitātes
plašuma aspekts- tas tiek pieminēts, bet
ir pakārtots pirmajam.
Tiek diskutēts, kāpēc jāmāca senās
Ēģiptes vēsture un citas lietas,
kurām nav nekāda sakara ar
mūsu nācijas un valsts attīstību.
Trešais ir jau minētais vēstures
zinātniskais aspekts, kad vēsture
tiek mācīta, lai attīstītu analītisko
un kritisko domāšanu, lai skolēni
prastu vērot notikumus, salīdzināt
tos un izvērtēt no pretējiem redzes
viedokļiem. Pēdējos gados Latvijā
ir bijuši vairāki mēģinājumi attīstīt
šo virzienu, taču nesekmīgi.
Jautājums tika politizēts- ne
no politiķu, bet pašu dalībnieku
puses-, reducējot to uz 2PK notikumiem,
sašķelto sabiedrību un vēlmi apvienot
neapvienojamo, proti, mūsu sabiedrības
dažādo grupu atšķirīgās ģimeņu vēstures.
Apjukuma cēlonis ir tas, ka ar vēstures
mācīšanu joprojām tiek saistītas
lietas, kuras Rietumu demokrātiskajās
sabiedrības jau sen ir atmestas:
pasaules uztveres un pilsoniskās apziņas
veidošanas
funkcijas.
Detalizēta
un
pamatīgi izstrādāta vēstures programma
bija raksturīga padomju laikmetam, kad
mācīšanas mērķis bija nodot ļoti skaidru
pasaules uzskatu par šķiru cīņu un progresu
cilvēces atbrīvošanā no ekspluatācijas.
Rietumvalstis
no
šādas
pieejas
atteicās jau 70.-tajos gados, kad
atmeta progresa „stāstu” nacionālās
brīvības
izpratnē
un
pievērsās
pētniecisko prasmju attīstīšanai. Šādi
orientētas programmas ietvaros vēsturi
skolā var teorētiski mācīties tikai dažus
gadus, kā piem. Lielbritānijā, un saņemt
ieskaiti, izpētot, kā šāva lielgabali kādā
no vēsturiskajām kaujām. Rezultāts,
protams,
ir
fragmentāras
vēstures
zināšanas, taču iegūtas radoša darba un
kritiskās domāšanas iemaņas.
Patriotiskās
audzināšana
funkciju,
savukārt, ir pārņēmis cits mācību
priekšmets, proti, pilsoniskā izglītība.
Tā ir joma, kurā tiek ieguldīti resursi, lai
bērnos veidotu pilsonisko un demokrātisko
identitāti, lai veicinātu saikni ar valsti
un līdzdalības spēju valsts procesos. Ir
notikusi akcentu pārbīde gan saturiski,
gan metodoloģiski. Varam diskutēt par
to, vai tam būtu jābūt atsevišķam mācību
priekšmetam, bet skaidrs ir tas, ka tas
vairs nav vēstures pamatuzdevums, kā tas
bija PSRS un citur pasaulē senākos laikos.
Svarīgi, lai mācību procesā notiktu valsts
procesu kritiska izvērtēšana. Francijas
pilsoniskajā izglītībā ļoti lielu lomu spēlē
tieši 1968. gada nemieri, kuri ir kļuvuši par
tik pat lielu franču identitātes sastāvdaļu
kā Lielā franču revolūcija 18.gs. beigās.
Cik reāls Latvijā ir Rietumu modelis?
Diemžēl modernais Rietumu modelis
arī nav absolūti ideāls. Rietumu vēstures
pedagoģijas atsevišķas autoritātes norāda,
ka sistēma ir krīzē, jo bērni jauno metodi
uztver kā triku un, rīkojoties pēc šablona –
spēj apstrīdēt visu, bez jebkādas dziļākas
sapratnes. Daudziem jauniešiem trūkst

elementārāko vēstures faktu zināšanu
bāzes.
Tāpēc, pieļāva V. Klišāns, ne absolūti
viss būtu atmetams no vecās sistēmas.
Neviennozīmīgs ir jautājums par mītiem.
Nacionālā sabiedrībā tiem ir sava funkcijatā ir viena no nācijas izpausmēm-, tāpēc,
kamēr vien būs nācija, būs neizbēgama
nepieciešamība pēc mītiem par kopējo
pagātni, par varoņiem, kam līdzināties.
Svarīgi, lai mīts
neveidotu
jaunus
ienaidniekus
un
nedomājošus
„ierindniekus”.
G. Catlaks piekrita,
ka atbildes uz to, vai
Rietumu
metodes
būtu
labākas
vai
progresīvākas,
nav,
taču
norādīja,
ka
jaunais, „kafetērijas”
stila
vēstures
mācīšanas modelis ir
adekvāts tam, kā šodien dzīvo un attīstās
demokrātiskās sabiedrības. Cilvēki vairs
nav tādi, kā agrāk- tie kļūst dažādāki.
Cilvēkiem ir saskarsme ar dažādām vidēm,
tie lasa dažādas grāmatas un interesējas
par atšķirīgām lietām. Būtu naivi domāt,
ka „google generation” laikmetā var
panākt vienādu izpratni. Katram ir savs
vēstures stāsts- tas veidojas personīgajā
dzīvē, skolā, darbā. Cilvēkus vieno ne vairs
kopējas zināšanas, bet gan prasmes, piem.
darbā ar internetu, analīzes iemaņas un
attieksme pret domāšanu kā rīku, ar kuru
eksistēt mūsdienu sabiedrībā. Ja cilvēki
iegūto informāciju uztver nekritiski, tikai
kā patiesību vai nepatiesību, tad tā ir
problēma. Izglītības uzdevums ir izvairīties
no šādas situācijas. Pie tā šobrīd strādā
Rietumu pedagoģijas speciālisti. Kritiskās
domāšanas attīstība ir ārkārtīgi svarīga
fragmentāro zināšanu situācijā.

Savā
pirmatnējā
funkcijā
vēsture ir
stāsts, kas
vērsts pagātnē,
bet domāts
mūsdienu
cilvēkam

Kriticisms prasa plašu zināšanu loku, tāpēc,
vai indivīds ar fragmentārām zināšanām
ir spējīgs uz pragmatisku kritiku, vaicāja
G. Apals? Autoritāru viedokli pieņemt
ir daudz vienkāršāk. Šodienas problēma
ir tā, ka vecais, Ulmaņlaika stāsts neder,
bet jaunam stāstam Latvijas intelektuāļinedz vēsturnieki, nedz pedagogi- nav
spējīgi. Tie ražoti faktu „ķieģeļi” bez
konkrētas koncepcijas. Trūkst izpratnes
par kopsakarībām starp Latvijas realitāti
un kopējo pasaules vēstures procesu.
Piemēram, skolas un politiķu līmenī nekas
netiek runāts par Livonijas politisko,
saimniecisko un kulturālo saikni ar vācu
nāciju, par to, ka, Latvijas austrumu
robeža bija vācu svētās Romas impērijas
faktiskā austrumu robeža. Otrs piemērs11. novembris un Bermontiāde. Kopumā
ir zināms, ka tā ir Lāčplēša diena, un ka
tad Rīgā notika kaut kāda karadarbība.
Bet tālāk nekā nav. Pat vēsturnieki nevar
paskaidrot, ko nozīmē šīs Latvijas armijas
cīņas ar Bermontu plašākā starptautiskā
kontekstā, kā tās summējas kopā ar I PK
beigu cēlienu, Vācijas politiku un pilsoņkaru
Krievijā.
G. Apals pauda arī šaubas par to, vai
Latvijā var funkcionēt pilsoniskās izglītības
modelis. Francijā 1968. gadā, pēc 20
demokrātijas un uzplaukuma gadiem,
vesela paaudze pamanīja, ka pastāv milzīga
plaisa starp sludinātajiem ideāliem un
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realitāti. Tas vedina domāt, ka valstī, kura
ne pārāk labi funkcionē, politiskos ideālus,
bez jebkāda seguma, ir grūti „pārdot” un
tas rada pretreakciju. Latvija šobrīd ir tādā
situācijā.
Skolās tiek mācīts, ka Satversme ir
laba un ideāla, jo neko citu jau mācīt
nevar. Bet kurš tādā gadījumā mācīs,
ka varbūt tieši tā ir Satversme, kas rada
politisko fragmentētību un nestabilitāti?
To var izdarīt tikai vēstures skolotājs, kurš
teiks, ka, lūk, Arveds Bergs to teica jau
30.-to gadu sākumā.
Vai vēstures izglītība var tuvināt
atšķirīgās vēstures izpratnes?
Praktiski visās Latvijas skolās vēsture
tiek pasniegta latviešu valodā pēc vienas
programmas, paskaidroja G. Catlaks.
Bilingvālajās skolās svešvalodā parasti tiek
mācīti eksakto un dabas zinātņu priekšmeti.
Problēma tiešām ir tā, ka Latvijā nav
paveikts nopietns intelektuālais darbs,
lai radītu jaunu zinātnisku koncepciju par
mūsu vēstures traktējumu- kaut vai par
20.-to gadsimtu, nemaz jau nerunājot
par senākiem laikiem. Tas, ka mūsu
sabiedrībā nepastāv vienota izpratne par
Latvijas vēsturi, ir objektīvs fakts. Katram
cilvēkam ir sava „personīgā” vēsture un
lielai sabiedrības daļai tā ir citādāka. Tas
varbūt nav normāli, tomēr Latvija pasaulē
nav vienīgais piemērs, kaut vai pieminot
Beļģiju.
Beļģijā, starp citu, pēdējā gada laikā
ir vērojama interesanta attīstība, piebilda
G. Apals. Muzejos notiek atteikšanās
no teksta kā vēstures komunikācijas
formas,
tā
vietā
izmantojot
citus
līdzekļus,
piemēram,
ekspozīcijas,
tādējādi ļaujot skatītājiem palūkoties uz
vēstures notikumiem nepastarpināti, caur
laikabiedru acīm. Tādā veidā tiek panākta
vēstures depolitizācija. Un tad pēkšņi
vairs nav bubuļu, kā, piemēram, fašists
un pakarams nodevējs Leons Degrels
(Leon Degrel), bet ir vienkārši Leons
Degrels, par kuru dažādiem cilvēkiem ir
dažādi viedokļi. Kvalitātes ziņā šāda pieeja
Beļģijas vēstures zinātni nostāda līdzās
tādām valstīm kā ASV un Lielbritānija. No
tā Latvijai vajadzētu mācīties.
Šķiet, ka mūsu izglītības sistēmā 10
gadu garumā ir pieļauta liela kļūda,
uzskatot,
ka
valodas
zināšanas
ir sinonīms lojalitātei, atzina V.
Klišāns.
Labāk būtu bijis, ja 90.-to
gadu vēstures grāmatas tiktu pārtulkotas
krievu valodā. Tad vismaz krievu skolotāji
spētu izsekot līdzi pārmaiņām. Tagad
vērojams kā padomiskais ir pāraudzis
krieviskā patriotismā, kā sekas ir latviešu
valodu saprotošu cilvēku pūļi pie Uzvaras
pieminekļa ar Krievijas simboliem rokās.
Domājot par vēstures izglītību Latvijā,
nevaram ignorēt to, kas notiek Krievijā
un par ko runā krievvalodīgajos medijos,
uzsvēra G. Apals. Tur ar V. Putina svētību
ir tapusi grāmata, vadlīnijas vēstures un
sabiedrības mācības skolotājiem, kurā
padomju stilā tiek precīzi norādīts, kas un
kā jāmāca skolās. Šīs vadlīnijas ir plaši
pieejamas Maskavas grāmatveikalos, un
Krievijas vēstniecība ir parūpējusies, lai
tās nonāktu arī mūsu mazākumtautību
skolotāju rīcībā. Jautājums- vai mēs, ar
savu liberālo, bet haotisko pieeju, varam
konkurēt ar šo pareizās vēstures „īso
kursu” Kremļa interpretācijā? Domājams,
ka nē, tāpēc tuvākajos 10 gados vēstures
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mācīšana mazākumtautību skolās ies šīs
Putina grāmatas virzienā.
Šāda pieeja nav pareiza un ir pat bīstama,
atzina G. Caltaks- tā ir raksturīga
autoritārām sabiedrībām. Taču tik pat
bīstami būtu, ja mēs censtos atbildēt
līdzīgā veidā, ar Zatlera vadlīnijām. Tā vietā
mums būtu jāstrādā uz to, lai dekonstruētu
šos un citus mītus. Mēģinājumi atdarināt
Krieviju, radot savu „īso kursu” un jaunus,
modernākus mītus, mūs nostādīs vienā
ekoloģiskajā nišā ar šo valsti, kurā ar
savu anti-krievisko tēzi neizdzīvosim. Ja
Latvija vēlas attīstīties kā Rietumu
demokrātiskās sabiedrības daļa, tai
ir jāatsakās no vēstures autoritātēm,
jānodrošina viedokļu atvērtība un
daudzpusība.
Atgriežoties
jebkuros
laikos, Latvijā nekad nav bijusi
monolīta sabiedrība. Esam tā
unikāla zeme Baltijas jūras
austrumu krastā, kurā vienmēr
pārklājušās dažādas tautas,
kuras
runājušas
dažādās
valodās un kurām bijuši atšķirīgi
vēsturiskie skatījumi. To būtu
jāuztver kā iespēju, nevis
problēmu.
Secinājumi: ne balts, ne
melns- bet varbūt pelēks?

Sliktākajā gadījumā- situācijā, kad
„apakšas” vairs nevēlēsies ticēt
vēstures „pasakām”, bet „augšas”
nebūs
spējīgas
izdomāt
jaunus,
reālākus stāstus- iestāsies politiskā
krīze- līdzīga tai, kuru Rietumeiropa
pārdzīvoja 1968. gadā, bet mēs 1989.
gadā.
Saskaņā ar otru, modernāko pieeju,
vēstures mācīšanas mērķis vairs nav
vienota pasaules uzskata veidošana.
Vēsture tiek transformēta no zināšanu
subjekta
par
pētniecības
objektu.
Skolēnos tiek augstāk vērtētas nevis
vēstures zināšanas, bet gan patstāvīgas
analīzes un kritiskās domāšanas prasmes.
Sabiedrībā, kurā pastāv kardināli atšķirīgi
priekšstati par vēstures notikumiem, šāda
depolitizēta pieeja ir
optimālāka, taču tai
arī ir savas negatīvas
puses. Viena no tām
ir radītais zināšanu
fragmentārisms.
Otra
problēmaskolnieku psiholoģiskā
spēja izprast un kritiski
izvērtēt
sarežģītas
situācijas.
Latvijas
gadījumā sarežģījumus
rada
arī
tas,
ka
vienas
sabiedrības
robežās pastāv gan
uzskatu
liberālisms,
gan
dogmatiskums,
kuras
avots
lielā
mērā
ir
Krievijas
propaganda. Tādējādi
nenobriedušais
liberālisms
draud
nonākt apjukumā un
tāpēc- zaudētājos.
Vai iespējams „zelta” vidusceļš? Noteiktas
atbildes uz šo jautājumu nav, taču diskusijā
izskanējušie viedokļi ļauj iezīmēt vairākas
idejas šajā virzienā. Pirmkārt- vēstures
izglītība nav uzdevums, kuru būtu jārisina
tikai skolas līmenī. Skolas uzdevums ir
nodrošināt vispārējas zināšanas dažādās
sociālajās, eksaktajās un dabas zinātnēs. Ir
naivi cerēt, ka skola spēs labot to, kas
pietrūkst pašai sabiedrībai- vispārējs
patriotisms un ticība valsts nākotnei.
Tāpēc vēstures izglītības programmu būtu
jāatslogo no nevajadzīgas ideoloģiskās
slodzes un jāpakārto demokrātiskās
identitātes
veidošanai,
kas
nozīmē
lielāku akcentu uz Latvijas sabiedrības
multikulturālo raksturu, uz toleranci pret
dažādiem viedokļiem un- it īpaši svarīgiuz cilvēciskajiem faktoriem pagātnes
notikumu analīzē- demokrātija nevar
funkcionēt, ja tās dalībnieki neapzinās un
nespēj kontrolēt cilvēciskās pārmērības,
piem., alkas pēc varas.
Otrkārt- nenoliedzami, mītiem un
patriotiskajiem
simboliem
jebkurā
sabiedrībā ir liela nozīme. Arī uzskats,
ka demokrātija ir labākā sabiedrības
eksistences forma, ir lielā mērā mīts, jo
tam nav zinātniska pamatojuma. Līdzīgi-

Cilvēki vairs nav
tādi, kā agrāk- tie
kļūst dažādāki.
Cilvēkiem ir
saskarsme ar
dažādām vidēm,
tie lasa dažādas
grāmatas un
interesējas par
atšķirīgām
lietām. Būtu naivi
domāt, ka „google
generation”
laikmetā var
panākt vienādu
izpratni

Diskusijas
dalībnieki
bija
vienisprātis, ka Latvijā u.c.
Austrumeiropas valstīs pastāv
kardināli
atšķirīgi
skatījumi
uz to, kā organizēt vēstures
izglītību. Šo pretrunu pamatā ir
konflikts starp diviem būtiskiem
ideāliem: centieniem veidot
nacionālu valsti un vienlaikus
arī demokrātisku sabiedrību.
Ņemot
vērā
Latvijas
sabiedrības
sašķeltību, vienlaikus abus šos ideālus
nav iespējams sasniegt. No šejienes rodas
principiāls jautājums par to, kuram no
šiem virzieniem dot priekšroku. Atbildi
būtu jāmeklē apsvērumos par Latvijas
valsts un sabiedrības ilgtermiņa interesēm,
kuras, šķiet, pamatā tomēr būtu jāsaista ar
centieniem veidot toleranci starp dažādām
sabiedrības grupām, meklējot kopīgās
vērtības.
Uzskats, ka skolās Latvijas vēsturei jābūt
atsevišķam mācību priekšmetam, iegūst
jēgu, ja izglītībā sekojam klasiskajai pieejai,
proti, ka vēstures izglītības mērķis ir sniegt
neapstrīdamu un detalizētu vēstījumu par
to, kā interpretējami vēsturiskie notikumi.
Šāda pieeja pastāvēja PSRS laikos, un
toreiz Latvijas PSR vēsture arī tika mācīta
atsevišķi. Tādējādi zināšanu apguves forma
paliktu tā pati, mainītos tikai apgūstamā
materiāla saturs. Šīs pieejas lielākais
izaicinājums ir pati sabiedrība, kura šodien
dzīvo atvērtas informācijas vidē. Fiksētu
priekšstatu par „baltajiem” un „melnajiem”
tēliem uzspiešana nenovēršami radīs
pastāvīgu vēlmi šos mītiskos tēlus atmaskot
un vēsturiskās autoritātes pārvērst par
anekdošu varoņiem.

Beļģijas latviešu ziņas

arī tādām patriotiskām filmām kā „Rīgas
Sargi” ir jēga, jo tās palīdz uzrunāt cilvēkus,
jauniešus it īpaši. Arī Rietumu sabiedrībās
nav zudis pieprasījums pēc „episkajiem”
vēstures stāstiem. Slavenākie mūsdienu
vēsturnieki, piem., Normans Deiviss
(Norman Davies) un Tonijs Džads (Tony
Judt), ir šādu episko lielstāstu autori. Taču
tas, kas šim procesam piešķir dinamismu,
ir viedokļu konkurence un mītu pastāvīga
konstruēšana un dekonstruēšana. Par
Vinstonu Čērčilu vien sarakstīts simtiem
grāmatu- un katra no tām pretendē uz
patiesību un pastāvošo mītu atmaskošanu.
Ar Latvijas vēsturi būtu jānotiek tam
pašam- ir jāļauj iztiekties visiem,
kuriem par šo tēmu ir ko teikt. Savukārt
nacionālās pašapliecināšanās apetīti var
apmierināt, piestrādājot pie Latvijas
vēstures integrēšanas pasaules vēstures
kopainā, lai Latvija atrastu savu vietu
globālajos „episkajos” vēstures stāstos.
Šeit, kā atzīmēja diskusijas dalībnieki, ir
plašs darba lauks vēstures un citu sociālo
zinātņu pētniekiem. Bet vēstures skolotājam
ir jābūt kā vidutājam starp intelektuāļiem
un saviem audzēkņiem, jābūt kā locim,
kurš palīdz bērniem noorientēties plašajā
materiāla klāstā, ļaujot katram meklēt
savu patiesību- patiesību, kas izriet no
katras ģimenes pagātnes atmiņām.#

Gatavojamies Jāņiem
un
papardes
zieda
meklēšanai!
Laiks domāt par Jāņiem!

Šogad Jāņus
Beļģijā
plānots svinēt 19. jūnijā
Grez Doiceau ciemā (kur
citus gadus). Ar mums
kopā, kā vienmēr būs
uzticāmie Beļģu draugi
Ibērs un Karls, beļģu
kopiena, igauņi un citi
viesi. Muzicēs arī fokloras
grupa no Latvijas. Kas
un kā- par to informācija
sekos vēlāk.
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