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Ekselences, dāmas un 
kungi, draugi!

Tīņa gados 1. maijā es piedalījos 
cita veida sanākšanās zem citiem 
karogiem.

Bet man daudz labāk patīk 
šīsdienas formāts ar tiem četriem 
karogiem, ar ko mēs nupat 
lepni un brīvi izbraucām cauri 
Eiropas galvaspilsētai. Un es Jums 
pastāstīšu, kāpēc man tas patīk, ko 
man nozīmē Latvijas dalība ES un 
kas ar mani notika pirms 10 gadiem.

Pirms 10 gadiem šajā vakarā es 
dziedāju jauniešu koru grupā uz 
skatuves 11. novembra krastmalā. 
Mēs bijām priecīgi un svinējām. 
Lai arī daži mani draugi teica, 
ka mēs no vienas savienības 
ieskrienam citā, ka mums nebūs 
nekādas neatkarības, ka mēs bijām 
Maskavas pavadā un tagad būsim 
Briseles nagos… Neskatoties uz šīm 
bažām, mēs pievienojāmies ES – un 
tas ir mans 2004. gada notikums No 
1.  Tas fundamentāli mainīja manu 
dzīvi.

Nākamajā pēcpusdienā, 
2004. gada 1. maijā, es jau biju 
Luksemburgā, lai pārstāvētu Latviju 
EUROSTAT sanāksmē. Šajā dienā 
Luksemburgā arī lūdzu savas sievas 
roku. Svētku eiforijā Dace piekrita. 
Tas ir mans 2004. gada notikums 
No 2. Ja sieva būtu klāt teiktu, ka 
notikums No 1.

2004. gada 1. oktobrī es sāku 
stažēties Eiropas Komisijā, kas 
vistiešākajā veidā noteica manu 
turpmāko dzīvi un to, ka es vēl 
joprojām pēc nepilniem 10 gadiem 
strādāju turpat - Eiropas Komisijā. 
Tas bija mans 2004. gada trešais 
nozīmīgākais notikums. 

Tagad, pēc 10 gadiem, es ar 
saviem draugiem varu brīvi izbraukt 
cauri Briselei uz sava moča. Ar moci 
es varu braukt pa labi, pa kreisi vai 
arī apstāties zem 50 gadu parka 
arkas un priecāties par pavasari un 
par to, ka dzīve ir skaista. 

Kaut arī manam čomam Matīsam 
bija zināma taisnība, kad viņš pirms 
10 gadiem kopkorī teica, ka mums 
nebūs ekonomiskās neatkarības. 
Bet vai mēs kā maza un iekārojama 
valsts jebkad varam būt pilnībā 
ekonomiski neatkarīgi? Manuprāt, 

nē… Bet citādi mana Latvija ir brīva. 
Mēs paši nosakām savas kustības 
ātrumu un trajektoriju. Mēs paši 
varam braukt savu ceļu un izbaudīt 
savas kustības brīvību. Varam 
braukt pa labi, pa kreisi, ātrāk vai 
lēnāk un apstāties, kad gribam. 
Protams, daudz maz ievērojot 
satiksmes noteikumus. Mēs esam 
kā mocis citu līdzīgu vidū, nevis 
piekabe, kas cietajā sakabē velkas 
aiz kāpurķēžu traktora - traktora, 
kas brauc pa ceļiem un neceļiem, arī 
pāri ceļu stabiem un luksoforiem.

Tieši tāpēc man patīk šīsdienas 
izbrauciens ar Latvijas, Igaunijas, 
Lietuvas un ES karogiem.

Mēs, klātesošie, tādā vai citādā 
veidā esam saistīti ar Eiropas 
Savienību, tās institūcijām, un 
lielākā mūsu daļa strādā interesantu 
un labi atalgotu darbu. Novērtēsim 
to! Vai tas būtu iespējams, ja mēs 
pirms 10 gadiem būtu izvēlējušies 
citu ceļu? 

Tieši mēs - latviešu tauta - 

un nevis politiķi referendumā 
izdarījām šo stratēģiski tik pareizo 
izvēli un pievienojāmies ES. Mēs 
pievienojāmies eiro un nevis rublim. 
Mēs izvelējāmies kustības brīvību. Ja 
kādam par to ir šaubas, lai paskatās, 
kas šodien notiek tajās brālīgajās 
republikās, kas izvēlējās citu ceļu. 

Tāpēc mums, latviešiem, ir 
iemesls svinēt 1. maiju ne tikai 
kā darba svētkus, bet arī kā mūsu 
izvēles un Eiropas svētkus. Īpašs 
iemesls svinēšanai ir Briseles 
latviešiem – mēs tajā visā fiziski 
esam iekšā. 

Šorīt runāju ar saviem kolēģiem 
Komisijā. Tikai viens no desmit 
zināja, ka ir pagājuši 10 gadi kopš 
“lielās paplašināšanās”. Tāpēc 
stāstiet par to saviem kolēģiem, 
stāstiet Eiropai šo Latvijas un 
Baltijas valstu stāstu un lepojaties 
ar to, ka esat latvieši. Gudri, strādīgi, 
elastīgi, varoši un brīvi!

Nobeigumā papildus 
aicinājumam pievienoties Briseles 

Latviešu moto apvienībai es katru 
no Jums gribu aicināt izdarīt vismaz 
vienu labu darbu mūsu Latvijas 
labā. Aicinu Jūs padomāt, kā tieši Jūs 
varat palīdzēt savai valstij!

Mēs katrs esam eksperts savā 
jomā.  Katram no mums ir zināms 
kaut kas, ar ko, nepārkāpjot 
dienesta ētikas normas, varam 
dalīties ar kolēģiem Latvijā. Varbūt 
tā ir noderīga, publiski pieejama 
un labi paslēpta informācija? Vai 
varbūt regulu skaidrojums? Bet 
varbūt kādam Jūsu bijušajam 
kolēģim ministrijā ir nepieciešama 
lingvistiska palīdzība? No pieredzes 
varu Jums teikt, ka tā ir laba sajūta, 
ja pēc vairākiem darba gadiem 
Eiropas Komisijā var vienkārši, 
cilvēcīgi ar padomu palīdzēt Latvijas 
kolēģiem.

Lai Jums labi ripo!

Latviešu moto apvienības vārdā 
novēlu Jums priecīgus svētkus!

⌂ Braucienā cauri Briselei tika piestāts arī Cinquantenaire parkā. Foto: D.Kalniņa.

Latviešu moto apvienības prezidenta Toma uzruna šā 
gada 30. aprīlī Latvijas Pārstāvniecības Eiropas Savienībā 
rīkotajā pieņemšanā par godu 10 gadu jubilejai kopš 
Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai.
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Beļģijā visu laiku 
lielākā līdzdalība vēlēšanās
Andris Rigerts 
12. Saeimas vēlēšanu Briseles 
iecirkņa komisijas 
priekšsēdētājs 
Foto: R.Danelsons

Kā jau absolūtais lasītāju 
vairākums zin, šī gada 4. oktobrī 
visā pasaulē norisinājās Latvijas 
Republikas divpadsmitās Saeimas 
vēlēšanas. Protams, kā jau ierasts 
arī Briselē bija izveidots vēlēšanu 
iecirknis un savlaicīgi tika izvēlēta 
un apstiprināta vēlēšanu iecirkņa 
komisija. Iepriekšējos priekšdarbus 
veicot savlaicīgi, saskaņā ar likumu 
7.00 no rīta durvis tika vērtas, un 
mēs bijām gatavi darbam.  Tikai 
pāris minūtes pēc septiņiem ieradās 
pirmā vēlētāja, , kura vēlējās pagūt 
novēlēt pirms ekskursijas pa Beļģiju. 
Daudzus vēlētājus agrā rīta stundā 
pavadīja arī pavisam mazi palīgi, 
kuri bija parūpējušies jau mājās, lai 
vecāki nekādā gadījumā nenokavē 
vēlēšanas. 

Dienas laikā pāris reizes 
izveidojās pamatīgas rindas pie 
vēlēšanu kabīnēm (ko komisija 
iesauca par “vēlēšanu kabinetiem”, 
kas vairāk atbilda realitātei), tomēr 
sūdzības netika saņemtas, tātad visi 
savu kārtu sagaidīja. Ne viens vien 
vēlētājs savu izvēli izdarīja ļoti rūpīgi 
un pārdomāti tieši vēlēšanu iecirknī, 
arī svītrojot vai „plusojot” konkrētus 
kandidātus, tādejādi pavadot kabīnē 
ilgas minūtes. Vēlēšanu komisija 
ar nelielu piemiņas velti sveica 
jaunākos vēlētājus, kuriem šāda 
iespēja dzīvē bija pirmo reizi. Šīs 
bija arī pirmās vēlēšanas, kurās 
varēja piedalīties dubultpilsonību 
ieguvušie, pateicoties salīdzinoši 
nesenajām Pilsonības likuma 
izmaiņām.  Diemžēl vēlēšanu 
komisijai bija jāatraida pilsoņi 
bez balsošanai derīgiem personas 
dokumentiem. Dienas laikā bija 
jāatraida apmēram  viens procents 
no atnākušajiem balsstiesīgajiem, 
un ļoti iespējams, ka otrs procents 
palika mājās, jo zināja, ka nav vērts 
nākt. Saskaņā ar likumu aizvien var 
balsot ar derīgu Latvijas Republikas 
pilsoņa pasi vai personas identitātes 
apliecību tikai kopā ar vēlētāja 
apliecību (pēdējo nevienu gan 
nesagaidījām, jo tās izsniedza tikai 
Pilsonības un Migrācijas pārvalde 
Latvijā), un to mainīt var Saeima 
nevis vēlēšanu iecirkņa komisija. 

Kopumā jāsaka, ka balsošanas 
process noritēja bez kādiem 
būtiskiem sarežģījumiem, atnākušie 
vēlētāji lielākoties bija labi informēti 
par biļetenu aizpildīšanas kārtību. 
Neviens netraucēja ne komisijas 
darbu, ne vēlētāju izvēli. Ne 
priekšvēlēšanu aģitācija, ne balsu 
pirkšana, ne citas sodāmas darbības 
netika novērotas. 

Slēdzot vēlēšanu iecirkni precīzi 
20.00, varējām konstatēt, ka kopumā 
bija nobalsojuši 781 vēlētāji, kuriem 
jāpieskaita 34 pa pastu saņemtās 
balsis. Jāpiezīmē, ka aploksnes un 
biļeteni tika izsūtīti 39 vēlētājiem, 
kuri bija pieteikušies. Tātad, pieci 
vēlētāji tomēr savu izvēli neizdarīja, 
vai arī viņu sūtījums kaut kādu 
iemeslu dēļ nesasniedza vēstniecību 
un vēlēšanu komisiju. Kopā Briseles 
vēlēšanu iecirknī nobalsoja 815 
vēlētāji, kas ir par apmēram 
250 vairāk nekā desmitajās un 
vienpadsmitajās Saeimas vēlēšanās. 
Iespējams, ka šo papildinājumu 
galvenokārt veido pārstāvniecības 
palielinātais darbinieku un viņu 
ģimenes locekļu skaits, kuri jau 
ir ieradušies Briselē gatavojoties 
Latvijas prezidentūrai ES. 

Nepieciešamo formalitāšu 
izpilde, aplokšņu atvēršana, balsu 
saskaitīšana tradicionāli ievilkās 
dziļā naktī, pēdējo ziņojumu 
CVK par kandidātu plusiem un 
svītrojumiem nosūtot ap 3.00 
naktī. Briseles iecirknī pārliecinoši 
uzvarēja Vienotība, kurai seko 
Nacionālā Apvienība. Trešā vietā 
palika Latvijas Reģionu Apvienība, 
kuras kandidāta Artūra Kaimiņa 
panākumi noteikti paliks tautas 
atmiņā. Arī vairumam LRA Briseles 
vēlētāju viņš nebija vienaldzīgs 
(plusi 80% no visām LRA balsīm). 
Vienlaicīgi, tikai 2 saraksti  no 
kopumā 13 nesaņēma nevienu 
vēlētāja balsi. Ar detalizētiem 
rezultātiem katrs interesents var 
iepazīties www.cvk.lv.

Pateicos visiem komisijas 
darbiniekiem par profesionālu 
darbu un paldies visiem vēlētājiem 
par pilsoņa uzdevuma izpildi! 
Novēlu aktīvi sekot tautas kalpu 
darbam arī starp velēšanu periodā, 
un lai mums visiem nākamreiz ir 
viegla un pārliecinoša izvēle! [BLZ]
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Latvijas Eirovanags Briselē
Pēteris Ancāns

InTERVIJA AR EP 
DEPUTāTU, BIJUŠO 
LATVIJAS AIZSARDZīBAS 
Un āRLIETU mInISTRU, 
DR. ARTI PABRIKU 
BRISELē, 2014. gADA 
7. OKTOBRī

Šī gada 24. maijā notika astotās 
Eiropas Parlamenta vēlēšanas kopš 
1979. gada, un tajās no Latvijas kopā 
ar vēl septiņiem deputātiem pirmo 
reizi tika ievēlēts Dr. Artis Pabriks, 
- profesors, politikas doktors, 
bijušais Latvijas aizsardzības un 
ārlietu ministrs. Dienā, kad bija 
sarunāta intervija ar Pabrika 
kungu, kurdu protestētāji no rīta 
pārsteidza nesagatavotu Eiropas 
Parlamenta Briseles ēkas apsardzi, 
iekļūstot Parlamenta telpās un skaļi 
piesaistot plašu uzmanību. Tāpēc 
pēcpusdienā, kad ierados, jau pie 
ieejas novēroju citkārt neierasti 
stingru pārbaudi. Sākumā šķita, 
ka šis rīta incidents atstājis nelielu 
iespaidu arī uz Pabrika kungu, 
tāpat kā uz citiem Parlamenta ēkā 
satiktajiem. Tomēr intervijas gaitā 
sapratu, ka enerģiskā aktivitāte, kas 
plūst no profesora, ir daļa no viņa 
patības. Sarunā vaicāju par darbību 
Eiropas Parlamentā, par drošību 
Eiropā un Latvijā un par vispārējiem 
novērojumiem, esot Beļģijā.

EIROPAS PARLAmEnTS
Kā esat iejuties Eiro-
pas Parlamenta ikdi-
enas ritējumā, un ko 
Jums nozīmē – būt EP 
deputātam?

Es neteiktu, ka esmu pilnībā 
iejuties. Šeit ir pavisam cita 
pieredze, lai arī ir zināmas paralēles 
ar nacionālo parlamentu, Saeimu. 
Es sevi tomēr vairāk pieskaitu 
pie valdības, nevis parlamenta 
cilvēkiem, jo valdībā esmu bijis 
vairāk kā septiņus gadus, kamēr 
Saeimā – mazāk par trijiem. Līdz 
ar to nākas iejusties parlamenta 
ritmā. Piemēram, ir jāsaprot, ka 
parlamentā nevari pieņemt straujus, 
daudzsološus un lielus lēmumus. 
Process ir daudz ilgāks, un tas, 
teiksim, aktīviem cilvēkiem var šad 
tad nepatikt.

Viens no pozitīvajiem aspektiem 
Eiropas Parlamentā ir tas, ka vari 
sastapt ļoti daudz interesantu, 
gudru cilvēku no dažādām valstīm. 
Šeit saduras dažādas intereses, 
kas veido Eiropas Parlamenta 
globālo skatu uz pasaules lietām. 

Nacionālajā parlamentā nav laika 
pievērst uzmanību globāliem 
jautājumiem, bet šeit – ir, un 
tas ir labi. Pie tam, ja agrāk, kad 
biju ministrs, mums nebija tik 
vienkārši, piemēram, panākt, ka 
tavu domu vai rakstu publicē kādā 
no pasaules laikrakstiem, tad tagad 
divu mēnešu laikā es esmu jau 
divas reizes „ticis iekšā” „The New 
York Times” – vienreiz ar rakstu 
un otrreiz ar komentāru. Prieks 
ir par to, ka viņi bija tie, kas lūdza 
mani izteikties, nevis es lūdzu viņus 
kaut ko publicēt. Papildus tam drīz 
nāks klajā nopietnāks raksts par 
Krieviju un par drošību 10 lappušu 
garumā, ko publicēs Martina centrs 
(piez. - James Martin Center for 
Nonproliferation Studies).

Darbība Eiropas Parlamentā man 
ļauj pilnveidoties un paskatīties 
uz lietām plašāk, cerot, ka tās 
zināšanas, ko šeit iegūšu, noderēs 
vēlāk, jo es neesmu atmetis cerību 
kaut kad atgriezties arī nacionālajā 
politikā.

Eiropas Parlamentā 
Jūs darbojaties 
Starptautiskās 
tirdzniecības 
komitejā (InTA), 
Delegācijā attiecībām 
ar Centrālamerikas 
valstīm (DCAm), 
Delegācijā Eiropas 
un Latīņamerikas 
Parlamentārajā 
asamblejā (DLAT), 
kā līdzpriekšsēdētājs 
neformālajā Eiropas 
Parlamenta draugu 
grupā ar Turciju, un - kā 
aizstājējs - Komitejā, 
kas atbild par pilsoņu 
brīvībām, tieslietām un 
iekšlietām (LIBE) un 
Delegācijā attiecībām 
ar Japānu (D-JP). Kāpēc 
izvēlējāties darboties 
tieši šajās komitejās un 
delegācijās?

Protams, daļēji to nosaka 
iespējas. Mazas valsts maza 
delegācija nevar dabūt visu, - mēs 
neesam pārstāvēti visās komitejās. 
Man bija svarīgi strādāt tur, kur ir 
ietekme un kur varu izmantot savas 
iepriekšējās iestrādnes. Ja Tev ir 
bijušas iepriekšējās iestrādnes un 
Tu pazīsti cilvēkus valstīs, ar kurām 
darbojas komitejas vai delegācijas, 
tad ir cerība, ka vari sniegt lielāku 
ieguldījumu kopējā darbā un kļūt 

redzamāks arī konkrētajā delegācijā 
vai komitejā. Tāds bija mans 
aprēķins.

Latvijas delegācija Eiropas 
Parlamentā diemžēl ir maza, un 
līdz ar to es nevarēju darboties ne 
Ārlietu komitejā, ne arī Drošības 
apakškomitejā. Es gan cenšos 
pēdējo apmeklēt, teiksim, vadoties 
pēc brīvprātības principa – varu 
piedalīties, bet nevaru balsot.

Toties esmu iekļuvis INTA, kas ir 
viena no spēcīgākajām komitejām 
un atbild par starptautisko 
tirdzniecību. Kā zināms, 
starptautiskā tirdzniecība lielā mērā 
ir ārlietu jautājums. Tas ir jautājums, 
kur sadūrās Ukrainas un Krievijas 
intereses. Tas ir jautājums, kura dēļ 
var izcelties un vēsturē ir izcēlušies 
daudzi kari un spriedze.

Pašreiz esmu nozīmēts par 
galveno referentu ziņojumam par 

Eiropas Savienības un Kanādas 
tirdzniecības nolīgumu, un pašreiz 
cenšos saprast, kā tas skar mūsu 
valsts un reģiona intereses un kādas 
intereses šajā kontekstā ir aktuālas. 
Jāsaprot šaha dēlītis, lai vari kaut kā 
tās figūras bīdīt.

Būšu klāt arī LIBE, kur cita starpā 
tiks skatīti arī kiberjautājumi; 
ar tiem savulaik daudz strādāju 
aizsardzības ministra amatā. 
Papildus darbojos divās delegācijās, 
veidojot sadarbību ar Latīņameriku 
un ar Japānu. Arī Japānas gadījumā 
priekšplānā izvirzās tirdzniecības 
nolīgumi, un šajā jomā esmu 
darbojies Ārlietu ministrijā. Turklāt 
esmu uzņēmies līdzpriekšsēdētāja 
pienākumus Turcijas draugu grupā; 
te jāmin mana nostāja Turcijas 
jautājumā, kas ir daudz liberālāka 
kā virknei manu politiskās grupas 
biedru.

Kopumā apzinos, ka ir svarīgi 

Foto: J.Deinats
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neaizrauties ar pārāk daudz plašām 
lietām, jo tad nav iespējams patiesi 
iedziļināties nevienā.

EIROPAS SAVIEnīBAS 
Un LATVIJAS DROŠīBA 
Pamatojoties uz 
pamatīgo pieredzi 
Latvijas ārlietu ministra 
un aizsardzības min-
istra amatos vairāku 
gadu garumā, kā Jūs 
komentētu pašreizējo 
drošības situāciju 
Eiropā, ņemot vērā 
Krievijas bruņoto spēku 
iebrukumu Ukrainā?

Es to vērtēju kā neapmierinošu, 
un daļēji par to runāju arī iepriekš 
pieminētajā rakstā Martina centram. 
Drošības situācijai ir vairāki aspekti, 
un varam sākt ar aktuālāko – 
Krievijas agresiju Ukrainā. Taču 
mums jāatceras arī pārējie globālie 
izaicinājumi Eiropai, un šobrīd tie 
ir ISIS (piez. - Islāma valsts Irākā un 
Levantē) un Ebolas vīruss. 

Saistībā ar Krievijas agresiju 
es ieteiktu pārlasīt Čērčila runas 
1938. un 1939. gadā, kur, nomainot 
atsevišķu valstu nosaukumus, 
faktiski ir pateikts tas, ko mums, 
valstsvīriem, vajadzēja pateikt 
Latvijā un ko daži nav gribējuši 
teikt pēdējos divus gadus. Čērčils 
toreiz teica: mēs, briti, piecus gadus 
neesam pievērsuši uzmanību 
savai pretgaisa aizsardzībai, gaisa 
spēkiem, militārajam budžetam. 
Tieši šāda situācija šodien raksturīga 
Latvijai. Latvija nav gatava, Baltija 
nav gatava un Eiropa nav gatava 
šādai agresijai. Tas nav normāli, 
ka mēs neesam gatavi ieguldīt 
aizsardzības budžetā Eiropā, un 
nav normāli, ka mēs neesam gatavi 
ieguldīt aizsardzības industrijā. 
Es domāju, ka tas kļūs par vienu 
no būtiskākajiem izaicinājumiem 
[Eiropas Komisijas jaunievēlētajam 
priekšsēdētājam] Junkeram, jo 
viņam vajadzēs sākt runāt par 
drošības jautājumiem.

Turklāt nav normāli, ka mēs, 
Eiropa, esot NATO, esam tādi 
kā patērētāji un maksājam tikai 
25-30% no [alianses] kopējiem 
izdevumiem. Amerikāņiem nav 
pienākuma uzturēt Eiropas 
drošību. Līdz ar to faktiski mums 
Ukrainas gadījumā nekas cits 
neatliek, kā izdarīt diplomātisku 
spiedienu, jo citai rīcībai neesam 
pietiekami gatavi. Redzam, kā 
debates attīstās Vācijā. Tās aizsāka 
[Vācijas aizsardzības ministre] 

Ursula von der Leyen, runājot par 
Vācijas armijas nepietiekamajām 
spējām. Par šo Vācijas armijas 
neapmierinošo gatavību dzirdējām 
runas jau pirms aptuveni 14 gadiem, 
bet arī pēdējo vairāk kā desmit gadu 
laikā Vācija nav pietiekami attīstījusi 
savas militārās spējas.

Jautājumā par Krieviju, kā man 
daži saka, es pārstāvot vanagu 
līniju (piez. – ASV politikā ierasti 
aktīvākas ārpolitikas, kas neizslēdz 
militārus risinājumus, atbalstītāji). 
Es to modificēju un saku, ka es 
esmu Eirovanags jeb Eurohawk. 
Tas nozīmē, ka es uzskatu – šie 
draudi, ko mums [Eiropā] rada ISIS, 
Krievija, Ebolas vīruss,  visi norāda 
uz vienu vājo punktu: novēlotu un 
nekoordinētu reakciju. Savukārt, 
novēloti un nekoordinēti mēs 
reaģējam tāpēc, ka mūsu institūcijas 
neatbilst esošajiem izaicinājumiem 
un mēs nespējam ilgtermiņā 
saskatīt plašāku vīziju par to, kā šīs 
lietas attīstīsies.

Pie tam Eiropā trūkst līderu, jo 
mēs paši nevēlamies, lai mums 
tādi būtu. Pašreiz vēlamies īstenot 
diezgan pelēcīgu politiku, jo Eiropas 
Savienībā neesam gatavi runāt 
ne par padziļināšanos, ne par 
paplašināšanos. Ja cilvēks paliek uz 
vietas, viņš regresē. Tāpat ir arī ar 
institūcijām un valstīm.

Latvijai tas ir fundamentāli 
svarīgi, jo mums tas ir eksistenciāls 
jautājums. Citām Eiropas valstīm 
tas ir jautājums tikai par to, vai 
dzīvot nedaudz vieglāk vai grūtāk. 
Taču mums, Latvijā, šis jautājums ir 
eksistenciāls. Ja Eiropas Savienība 
sabruks, mēs būsim pirmie cietēji, 
un to mēs nevaram pieļaut.

Jāapzinās, ka nereti Eiropas 
Savienību apsūdzam tādu jautājumu 
nerisināšanā, ko mēs kā dalībvalstis 
īstenībā neļaujam tai risināt. Mēs 
nedodam tai attiecīgo kompetenci 
un pēc tam sūdzamies, ka Eiropas 
Savienība neko nav atrisinājusi. 
Tādējādi dažkārt rakstām sūdzību 
nepareizajam adresātam.

Raugoties plašāk, mēs kā 
Eiropas Savienība atrodamies 
globālā pasaulē ar globāliem 
izaicinājumiem. Taču mums ir 
problēma ar līderiem. No vienas 
puses, ir Eiropas Savienības vadošās 
elites līderi, kas baidās pieņemt 
nozīmīgus, izšķirošus lēmumus, jo 
vest cilvēkus uz priekšu vienmēr 
ir risks. Tajā pašā laikā pieaug 
radikālisms: Ukip (piez. – UKIP: 
Apvienotās Karalistes Neatkarīgā 
partija), Le Pen (piez. – Marine Le 
Pen: Francijas galēji labējo līdere), 
Ungārijas [premjerministrs] 

Orbans; un ir vēl citi, kas saka, 
- jā, mēs redzam šos pasaules 
izaicinājumus, bet Eiropa nesniedz 
atbildi, jo tie „zēni”, protams, nav 
nekādi līderi. Tāpēc mēs piedāvājam 
atgriezties, kā dzied Fredijs 
Merkūrijs no Queen, – Mama please, 
let me back inside (tulk. – Mammu, 
lūdzu laid mani atpakaļ).

Radikālie līderi piedāvā ceļu 
atpakaļ uz turieni, kur esam jau 
bijuši – uz nacionālu valsti, jo tas 
sniedzot drošību. Daļa cilvēku Eiropā 
nejūtas droši, tāpēc viņiem parādās 
nosliece ieklausīties spilgtos, lai 
arī radikālos, līderos, kas viņus 
„ved atpakaļ mājās” – uz nacionālo 
valsti - un saka: aizslēdziet durvis. 
Bet tas ir nepareizais variants! Tas 
vairs nav risinājums. Mums ir jārod 
nacionālām problēmām Eiropas 
risinājumi.

Kā Jūs vērtētu 
apdraudējuma līmeni 
Latvijas drošībai?

Apdraudējuma līmeni es vairs 
nesauktu par nenozīmīgu. Kāds 
tas ir precīzi, to grūti pateikt. 
Redzam, kas šobrīd notiek Igaunijā 
(piez. – kontekstā ar Drošības 
policijas darbinieka Estona Kohvera 
nolaupīšanu un aizvešanu uz 
Krieviju), kur situācija, izrādās, ir 
nopietnāka kā Latvijas gadījumā. 
Bet viss var ļoti ātri mainīties, un 
situācija var arī saasināties mūsu 
pusē. [Igaunijas prezidents] Ilvess 
pareizi atzīmēja, ka viņu Drošības 
policijas darbinieka nolaupīšana 
atgādina Masļenku incidentu Latvijā 
(piez. – Masļenku robežincidents: 
1940. gada 15. jūnijā PSRS NKVD 
vienības īstenots uzbrukums 
Latvijas robežsargu posteņiem, 
nogalinot un nolaupot Latvijas 
pilsoņus).

Protams, Krievijas pusei 
ierobežojoši ir vairāki apstākļi. 
Latvija tomēr ir NATO un Eiropas 
Savienības dalībvalsts. Otrkārt, 
pat, ja Krievija ir spējīga provocēt 
sadursmes visās frontēs, sākot no 
Tālajiem austrumiem un beidzot ar 
Arktiku un Ukrainu, tā tomēr nav 
gatava karot visur uzreiz.

Pie tam es ceru, ka Latvijā 
politiskie līderi neatkārtos tās 
kļūdas, ko Ulmanis pieļāva 1939. un 
1940. gadā. Ir ļoti skaidri jāpasaka 
mūsu partneriem un potenciālajiem 
agresoriem: ja notiks uzbrukums 
Latvijas robežām, tad šeit, Briselē, 
nekādu diplomātisku sarunu nebūs, 
jūs uzreiz būsiet iesaistīti karā, un 
tas jums jāapzinās. Ja šausim uzreiz, 
viņi nenāks.

DZīVE BEĻĢIJā
Kā Jūs jūtaties Beļģijā, 
Briselē?

Vēl iejūtos. Protams, Beļģijā un 
Briselē ir daudz kā saistoša, tomēr 
Latvijā ir labāk.

Vai ir bijusi iespēja 
apceļot Beļģijas 
reģionus, iepazīstot 
to dabu un kultūras 
pieminekļus?

Nē, nav bijis daudz brīva laika, 
taču to droši vien izdarīšu.

Salīdzinot ar Latviju, 
vai ir kas tāds, kas Jūs 
Beļģijā pārsteidz, vai 
tieši pretēji – atgādina 
par mājām?

Vēl tikai meklēju, kas Beļģijā būtu 
labāks par to, kas ir Latvijā. Atšķirībā 
no Latvijas šeit daudz līst. Izbrīnu 
rada grūtības, kas rodas, cenšoties 
atrast ātru interneta pieslēgumu 
vai Wi-Fi. Viesnīcā nebija iespējams 
uzspēlēt internetā šahu lēnā 
interneta ātruma dēļ. Kopumā šķiet, 
ka nenovērtējam to, kas mums ir 
Latvijā.

Vai plānojat iekļauties 
vietējā latviešu kultūras 
dzīvē?

Tad, kad būšu uz vietas [Beļģijā], 
– jā. Es neplānoju pārcelties šeit 
uz dzīvi pilnībā, un līdz ar to būs 
zināmi tehniski ierobežojumi. 
Beļģijā pamatā esmu no pirmdienas 
līdz ceturtdienai. Trīs dienas paliek 
Latvijas politikai un mājai: jāaudzina 
bērni, jāpļauj zāle un jārok kartupeļi.

Jūs ne vien aktīvi spor-
tojat, bet arī pavadāt 
daudz laika lasot. Kuru 
grāmatu Jūs ieteiktu 
izlasīt katram?

Tas atkarīgs no katra interesēm. 
Taču droši vien noderētu grāmata, ko 
ir ieteicis arī Juris Rubenis un Vaira 
Vīķe Freiberga: Dāga Hammaršelda 
– zviedru diplomāta un ANO 
ģenerālsekretāra – dienasgrāmata 
„Ceļa zīmes”, un tā ir manā somā. Tā 
varētu noderēt jebkuram.

Kādu vēstījumu 
Jūs vēlētos nodot 
Beļģijā dzīvojošajiem 
latviešiem?

Palieciet latvieši un vienalga, kur 
jūs esat, lieciet savas valsts intereses 
pirmajā vietā. [BLZ]
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Beļģijā iemirdzas Ugunis
Pēteris Ancāns 
Foto: I.Ozoliņa

InTERVIJA AR LATVIEŠU 
VOKāLāS gRUPAS 
“UgUnIS” BRISELē 
VADīTāJU, DIPLOmāTI, 
VITU TImERmAnI-mOORU.

Latviešu kopiena Beļģijā 
ir bagāta ar aktīviem un 
dzīvespriecīgiem cilvēkiem. 
Mums ir gan hokeja komanda, 
gan vairāki radošie formāti, no 
kuriem koris, deju kolektīvs un 
teātris sevi teicami pierādījuši 
vairāku gadu garumā. Tomēr 
latviešu radošās enerģijas spēks 
turpina sevi apliecināt, un tā 
nesenākais rezultāts ir vokālā 
grupa. Šis jaunpienācējs pirmo 
reizi sevi pieteica, uzstājoties 
2012.gada Adventes muzikālajā 
dievkalpojumā, taču nosaukumu 
sev atrada un iedeva tikai 
tagad. Par to, kāpēc tā, kā arī 
par vokālās grupas gaitām un 
iecerēm, intervēju, tās vadītāju, 
profesionālu kordiriģenti, 
diplomāti, Vitu Timermani-
Mooru, ar kuru tikos šā gada 
aprīļa nogalē viņas darba vietā, 
Latvijas vēstniecībā Beļģijā.

Latviešu sabiedrība 
Beļģijā jau ir bi-
jusi lieciniece jaunās 
vokālās grupas 
priekšnesumiem, taču 
ne visi zina, ka grupai 
tagad ir arī nosaukums 
– „Ugunis”. Kā līdz tam 
nonācāt?

Mūsu nosaukums ir „Ugunis”, 
un ceļš līdz tam bija grūts. Tāpat kā 
bērnam jābūt kristītam, tā arī mums 
vajadzēja beidzot rast nosaukumu, 
jo darbojamies jau vairāk kā gadu. 
Mēs nospraudām sev mērķi, 
ka līdz Rīgas dienu koncertam 
šā gada 25. aprīlim mums ir 
jābūt nosaukumam. Rīkojāmies 
demokrātiski: sākumā mazākā 
grupā apsvērām variantus, un 
atlasītos ievietojām feisbukā, aicinot 
paust komentārus. Noslēgumā bija 
trīs varianti. Apsvērām „Liepuziedi” 
un „Tālamala”, bet „Ugunis” šķita sevī 
ietveram gan tālumu, gan siltumu, 
gan kaisli, gan raksturu. Arī man 
uguns ir tuvāka, nekā, piemēram, 
ūdens. Bez tam bija svarīgi atrast 
vārdu, kuru varam lietot kā vīriešu, 
tā sieviešu dzimtē. Līdz ar to mēs 
palikām pie „Ugunīm”, ar domu, ka 
tās ir vairākas un dažādas ugunis. 
Tās nav liesmas, bet drīzāk kā 
saucošas un mājās aicinošas ugunis.

Vai vari pastāstīt vairāk 
par Rīgas dienu kon-
certu 25. aprīlī?

Tas notika „Rīga 2014” dienu jeb 
Rīgas dienu pasākumu ietvaros. 
„Rīga 2014” dienas noritēja no 25. 
līdz 26. aprīlim Molenbekas rajonā, 
un ikviens varēja iepazīt latviešu 
kultūru, kā arī Latvijas ražotāju 
produkciju.

25. aprīlī, piektdien, koncertā 
„When Riga and the Orient meet 
Molenbeek” uzstājās koris „Balsis” 
kopā ar Briseles latviešu vokālo 
grupu Ugunis, Luksemburgas 
latviešu kori „Meluzina”, Briseles 
kori „Andantino” un Briseles 
latviešu kori, kuru gan pārstāvēji 
tikai četri dziedātāji. 

Jau iepriekš esi vei-
dojusi gan korus, gan 
vokālās grupas. Kā 
radās ideja par vokālās 
grupas izveidi Beļģijā?

Pirms došanās uz Beļģiju 
nosolījos, ka to vairāk nedarīšu. 
(Smejas.) Derētu saskaitīt, cik esmu 
to darījusi. Piemēram, pēdējais 
bija Ārlietu ministrijas koris. Taču 
parasti ir bijis tā, ka es atsaucos 
uz kāda cita ierosinājumu. Tā tas 
noticis, gan ar pirmsākumos veidoto 
kamerkori „Versija”, kam sekoja 
Kuldīgas kamerkoris „Rāte”, tad 
atjaunotais Medicīnas akadēmijas 
koris „Rīga”, pēc tam Sandras 
Kalnietes, esot vēstniecei Francijā, 
iniciētā grupa „Dūkas” Parīzē. Vēlāk, 
kad no rotācijas Francijā atgriezos 
darbā Ārlietu ministrijas centrālajā 
aparātā, tobrīd ārlietu ministre 
Kalniete lūdza man izveidot Ārlietu 
ministrijas kori. Ar to 2004. gada 1. 
maijā, atzīmējot iestāšanos Eiropas 
Savienībā, uzstājāmies ar četru 
stundu programmu 11.novembra 
krastmalā.

Pēc atbraukšanas uz Beļģiju, vairāki 
no tiem, kuri bija dziedājuši manis 
iepriekš vadītajos kolektīvos, aicināja 
izveidot jaunu vokālo grupu, kas 
atrastos Briselē. Sākotnēji pieteicos 
palīgā arī Briseles latviešu korim, 
jo negribēju veidot kaut ko jaunu, 
drīzāk darboties kopā. Radās pirmais 
mērķis – dziedāt Adventes koncertā, 
un tā pie manis dzīvoklī sanāca kopā 
divpadsmit dāmas, un tā arī viss sākās. 
Tātad mūsu pirmā uzstāšanās notika 
2012. gada 8. decembrī. Koncerts 
visiem patika, un, protams, radās 
jauni mērķi, un tā tas arī turpinājās. 
No tā laika arī ir saglabājusies pieeja, 
ka mēs strādājam uz uzstāšanos, uz 
koncertu, bet, protams, ne vienmēr 
tas tā izdodas.

Es ieguldu lielu enerģiju, 
sagatavojot cilvēkus koncertam, 
dziedātājiem sanāk kārtīgi strādāt, 
un es viņiem saku: ja jūs strādāsiet, 
es jums apsolu, ka varēsiet koncertu 
labi nodziedāt. Ja jūs nenākat uz 
mēģinājumiem, tad jūs, protams, 
nevarat to koncertu nodziedāt. 
Katrai grupai ir jāuzstājas un jāiegūst 
uzstāšanās pieredze. Tāpēc mēs 
sākām meklēt dziedāšanas iespējas, 
un atradām tās baznīcā, kur dziedam 
dievkalpojumos. Tur ir vairāki plusi 
– man pašai liekas, ka es vislabāk 
varu kalpot baznīcai dziedot. Pati 
esmu dziedājusi gan katoļu, gan 
pareizticīgās, gan luterāņu baznīcas 
korī. Man liekas, ka katram kalpošana 
jāveic tajā veidā, kur ir viņa talanti.

Cik dalībnieku ir 
vokālajā grupā, un ko 
tas nozīmē būt jūsu gru-
pas dalībniekam?

Šobrīd sarakstā ir 25 cilvēki, 
(smejas) un tā ir pārsniegusi vokālās 
grupas robežas. Taču es gribētu būt 
skarbāka un panākt, ka tikai tie 
cilvēki, kuri var piedalīties koncertā, 
nāk arī uz mēģinājumiem. Ir svarīgi 
izveidot tieši to sastāvu, kas dziedās 
koncertā, jo skaņa – tā ir atkarīga no 
cilvēkiem, nevis no diriģenta. Starp 
citu, man ir arī mūzikas terapeita 
izglītība, un es saku: ja jūs gribat 
nākt tikai uz mēģinājumiem, tad tā ir 
mūzikas terapija, un tas ir pavisam 
cits piegājiens.

Vai jūsu starpā ir 
dalībnieki no citām 
valstīm? 

Jā, mums ir pievienojies Dāvids, 
kura dzīvesbiedre ir latviete. Viņš 
perfekti runā latviski un ir tulkotājs. 
Redzi, piemēram, dejotājiem ir 
citādāk, bet mums ir liela nozīme 
latviešu valodai, kurā notiek 
mēģinājumi. Man dalībnieka tautība 
nav svarīga, ja vien cilvēks var sekot 

līdzi mēģinājumam latviešu valodā. 
Atsaucoties uz aicinājumu, diriģēju 
Eiropas Komisijas Ziemassvētku 
kori, un pēc tam viņi vaicāja, vai var 
pievienoties vokālajai grupai. Es 
teicu, ka, ja esat gatavi piedalīties 
mēģinājumā, kas notiek latviešu 
valodā, jūs varat nākt. Savukārt, 
tagad, gatavojoties Rīgas dienu 
koncertam, mācīju beļģu korim 
latviešu dziesmas. Viņi nāca pie 
mums, un mēs gājām pie viņiem, 
un, kad bijām kopā ar beļģiem, es 
strādāju divās valodās – franciski 
un latviski. Tas bija izņēmums. Viņi 
lūdza, lai turpinu ar viņiem strādāt 
arī pēc mūsu kopējā koncerta, bet 
tas gan būtu par daudz..

Kur un cik bieži norit 
mēģinājumi? 

Mēģinājumi notiek vienu 
reizi nedēļā, parasti trešdienās, 
Latvijas vēstniecības un Pastāvīgās 
pārstāvniecībā Eiropas Savienībā 
kopējās telpās. Pēc koncertiem 
ņemam brīvdienas un nodarbības 
nenotiek. Lai arī nupat kā veiksmīgi 
nobeigts viens projekts, jau 
domājam par nākamo. Gatavojot 
Saulgriežu koncertu, mēs ar to 
piedalāmies arī Beļģijā notiekošajā 
Fête de la Musique, nupat saņēmu 
ziņu, ka organizētāji vēlas, ka mūsu 
koncerts tiek iekļauts tradicionālo 
mūzikas svētku programmā. Tas 
nozīmē, ka jāsāk nopietni domāt 
par koncerta dalībniekiem un 
programmu.

Ko teiktu cilvēkiem, 
kuri vēlētos jums 
pievienoties? Ar kādu 
dziedāšanas pieredzi 
jūs gaidāt cilvēkus savā 
vidū?

Mēs, protams, gaidām cilvēkus, 
bet man ir īpašas vajadzības, un tas 
neattiecas tikai uz latviešu valodas 
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zināšanām. Esmu cilvēks ar īpašām 
vajadzībām (smejas), jo man ir 
īpašas vajadzības pret cilvēkiem un 
arī pret vidi kopumā. Es meklēju 
tādus cilvēkus, kas ir aizrautīgi un 
kuri tiešām grib to darīt – veltīt 
savu laiku un enerģiju dziedāšanai. 
Tādus, kuri vēlas no sākuma darīt 
laimīgus sevi, - un tad varam dot 
arī citiem. Tas ir svarīgi, ka cilvēks 
grib savu enerģiju dot, ka vēlas 
apmainīties.

Bez visa cita potenciālajam 
dalībniekam vajag zināt notis, 
jāspēj ātri apgūt materiālu, un, 
treškārt, viņam jābūt gatavam kāpt 
uz skatuves un uzstāties. Uzstāties 
-  tam jābūt kā mērķim, ko cilvēks 
vēlas, nevis kaut kam tādam, kas 
izraisa mokas. Man ir svarīgi, lai 
cilvēki ir atvērti, atvērti dzīvei. Ir 
bijuši dziedātāji, kuri grib vienkārši 
padziedāt, bet es no viņiem prasu 
daudz vairāk, un es arī dodu daudz 
vairāk. Es jūtos ļoti labi, kad pēc 
mēģinājuma, dodoties mājās, 
dalībnieki ir aizmirsuši, ar kādām 
domām ieradās nodarbībā.

Tātad vokālās grupas 
darbība ir orientāta 
vairāk uz koncertēšanu, 
un noteicošā nav 
vienkārši laika 
pavadīšana, nodarbojo-
ties ar hobiju? 

Vadīt „Ugunis” piekritu tikai 
ar noteikumu, ka varēšu augt un 
pilnveidot sevi, esot latviete. Man ir 
piedāvājumi diriģēt franču kori un 
pusprofesionālu beļģu kori, taču, 
ja ir iespējams, es, protams, izvēlos 
darboties ar latviešiem, un tas man 
ir ļoti svarīgi. Man gribas parādīt, 
cik daudz Latvijā ir fantastisku 
lietu un īpašu tradīciju, un ne 
tikai rādīt, bet arī aicināt apgūt. 
Piemēram, gatavojoties Molenbēkas 
koncertam, mācīju beļģiem latviešu 
dziesmas, un nu viņi ir pilnīgi 
pārņemti ar tām.

Tiem, kuri nāk dziedāt, es tiešām 
varu teikt, ka es zinu, kā mācīt, un 
ne tikai dziedāt, varu arī palīdzēt, 
piemēram, attīstīt prasmi uzstāties 
auditorijas priekšā. Vienkārši 
esmu to visu mācījusies, studējusi 
un arī šobrīd katru dienu atrodu 
iespēju kaut ko iemācīties un apgūt. 
Profesionālā saistība ar koriem man 
ir jau 30 gadus, un es zinu, ka aktīva 
dalība korī palīdz un attīsta prasmi 
izteikties, koncentrēties, vadīt gan 
savu runu, gan elpošanu auditorijas 
priekšā.

Kaut arī es gribētu, lai cilvēki 
attiektos pret dalību „Ugunīs” 
nopietni, ne vienmēr tas tā ir. 

(Smejas.) Tā ir realitāte, un laikam 
cilvēka daba. Mēs visi zinām, kā 
vajadzētu būt, bet diemžēl tas tā 
nenotiek. Man jāsaka kā Karlsonam 
– ja man nav interesanti, es 
nepiedalos, - jo es negribu ciest no 
tā, ko es daru, un es zinu sava laika 
vērtību.

Kāds ir jūsu repertuārs, 
un cik liels ir latviešu 
komponistu skaņdarbu 
īpatsvars?

Šobrīd mums ap 80% repertuāra 
ir latviešu mūzika, un to mēs 
nedaudz mainīsim. Repertuārs ir 
atkarīgs no koncerta. Piemēram, 
tagad gatavojamies 20. jūnija 
koncertam un repertuārs vēl ir 
tapšanas stadijā. Tas lielā mērā 
būs atkarīgs no tiem latviešu 
māksliniekiem, kuri uzstāties kopā 
ar mums. Patiesībā es gribētu 
dziedāt vairāk arī ne-latviešu 
mūziku, jo mūzikai nav tautības. 
Bet vienkārši latviešu valoda ir 
brīnumaini skaista, arī dziedot.

Vai „Ugunīm” ir skaidri 
nākotnes plāni, un 
kā jūs sevi redzat 
ilgtermiņā. Vai jums 
ir paredzēti koppro-
jekti ar latviešu deju 
kolektīvu, kori un teātri 
Briselē, kā arī citiem 
latviešu māksliniekiem 
Beļģijā?

Plāni ir, bet tie ir tapšanas stadijā. 
Viens no attālākiem pasākumiem 
bija plānots septembrī – koncerts 
Itālijā, taču šāda veida plānu 
īstenošana prasa no dalībniekiem 
gatavību ziedot brīvo laiku un 
līdzekļus, kas ne visiem ir iespējams.

Jā, mums ir plānota sadarbība ar 
latviešu māksliniekiem, gatavojoties 
20. jūnija koncertam Zviedru 
baznīcā. Mūsu vokālā grupa izpildīs 
pavadošo lomu, un vienlaikus 
mēs šos māksliniekus „sasaistam 
kopā”. Pagājušajā gadā ar mums 
uzstājās Elīna Bukša, Valters Pūce 
un Baiba Bartkeviča. Plānojot šā 
gada koncertu, es vēl negribu saukt 
konkrētus vārdus.

Man patīk runāt par ilgtermiņa 
plāniem, bet pagaidām, izskatās, 
tie vēl var mainīties, un nevēlos 
neko sasolīt. Mums bija ļoti 
laba sadarbības pieredze ar 
Luksemburgas kori Rīgas dienu 
koncertā. Šobrīd tuvākais koncerts 
ir plānots 8. jūnijā, Annebergā, uz 
kurieni mūs aicina Briseles luterāņu 
draudzes mācītājs Klāvs Bērziņš, un 

tur piedalīsimies Latviešu luteriskās 
baznīcas Vācijā mācītāju ikgadējā 
konferencē, dziedot dievkalpojumā.

Runājot par sadarbību, - ar 
Briseles latviešu kori un Briseles 
latviešu dejotājiem šobrīd nav 
ieplānoti konkrēti projekti. Ar 
Briseles latviešu teātri ik pa brīdim 
apmaināmies idejām, bet pagaidām 
konkrēti mērķi nav nosprausti.

Kā Tev izdodas savienot 
vokālās grupas vadīšanu 
un darbu ikdienā Latvi-
jas vēstniecībā? 

Radošās aktivitātes palīdz 
manam darbam. Viens no maniem 
uzdevumiem ir veidot divpusējās 
attiecības kultūras jomā, un šis ir 
ideāls risinājums, lai mēs rādītu 
sevi un ieietu Beļģijas sabiedrībā, 
to pierādīja 25. aprīļa koncerts. Tur 
bija 500 klausītāji! Un tie bija beļģi, 
kuri saaicināja savus klausītājus. 
Šādā veidā beļģi iepazīstas ar 
latviešu kultūru. Tā ir tiešā 
veidā publiskā diplomātija, un, 
pateicoties maniem kontaktiem, 
kas izveidoti arī, vadot vokālo 
grupu Briselē, arī vēstniecība 
varēja īstenot savus uzdevumus, 
- ne tikai rādot beļģiem mūsu 
izcilo kori „Balsis” un latviešu 
kopdziedāšanas unikālās tradīcijas 
un prasmi, bet arī dodot iespēju 
Latvijas uzņēmējiem rādīt savu 
produkciju un pētīt noieta 
iespējas Briselē un arī tikties 
ar Beļģijas valsts un pašvaldību 
politiskajiem līderiem. Un jāatzīst, 
ka Molenbēkas pašvaldības un 
Rīgas domes finansētajā projektā 
vēstniecības ieguldījums bija 
tieši projekta un tā īstenošanas 
idejas, visu iesaistīto koordinācija, 
koncerta programma, mans darbs 
ar beļģu dziedātājiem.. Tāpēc varu 
teikt, ka vokālās grupas vadīšana 
palīdz tiešo darbu izpildē.

Kas ir mūzika Tavā 
dzīvē, un ko tā Tev 
nozīmē?

Man ļoti patīk dziedāt. Es visu 
laiku iekšā dziedu, tas ir manī iekšā. 
Ikdienā neklausos mūziku. Mūzika 
man saistās ar dziedāšanu, un 
dziedāšana – tas ir ātrākais veids, kā 
es kļūstu laimīga. Varu to iemācīt arī 
citiem; tas ir fizioloģiski, un saistīts 
ar elpošanu. Dziedāšana ir elpošana. 
Notis ir burti, kas paši par sevi neko 
nenozīmē, lai izteiktos, no tiem 
jāveido vārdi, no kuriem veidojas 
izsakāmās domas. Dziedātājiem es 
parasti saku, - jums jādzied tā, it kā 
jūs paši to mūziku būtu sarakstījuši. 
Nedrīkst būt virspusējs pret mūziku.

Kurš ir Tev tīkamākais 
skaņdarbs, kas vienmēr 
sagādā prieku?

Es negribētu teikt, ka tas ir 
skaņdarbs. Viena tāda nav. Drīzāk 
tie būtu koncerti, tomēr es neesmu 
parastais koncerta klausītājs, un 
man ir apgrūtinoši iet uz vidējas 
kvalitātes koncertiem. No tāda varu 
arī piecelties un aiziet. Bet, kad es 
eju, piemēram, uz Marisa Jansona 
koncertu, es varu būt tik laimīga un 
priecīga. Un te es atceros lasījusi, 
man liekas, Gidons Krēmers to 
minējis: ja pēc koncerta vari teikt 
- cik labi tur spēlēja vai dziedāja – 
tad koncerts ir bijis labs. Bet, ja pēc 
koncerta Tu iznāc ārā un saki – dzīve 
ir skaista – tas ir bijis izcils koncerts. 
Man gribas, lai pēc „Uguņu” 
uzstāšanās cilvēki vienmēr saka, ka 
dzīve ir skaista. 

Pirms desmit gadiem 
laikraksta „Diena” 
intervijā minēji, ka 
„kordziedāšana kā 
sociālas komunikācijas 
forma latviešiem tik 
populāra kļuvusi viņu 
intravertuma dēļ; dzie-
dot cilvēkam ir jāiznāk 
mazliet uz āru, jābūt 
tādam, kāds esi.” Vai 
aizvien uzskati tāpat?

Jā. Esmu daudz studējusi – esmu 
mūzikas maģistrs un arī sociālais 
darbinieks, papildus man ir arī mūzikas 
terapeita izglītība un, protams, esmu 
studējusi arī starptautiskās attiecības. 
Sociālo darbu devos mācīties, jo es 
redzēju, ka koris ir sociālā grupa. 
Korī apvienojas cilvēki ar konkrētām 
līdzīgām vajadzībām, un tur viņi arī 
rod apmierinājumu. Pie tam – tā ir arī 
pašpalīdzības grupa.

Latviešiem aizvien ir lielas 
komunikācijas problēmas, un kopā 
dziedāšana ir specifisks komunikācijas 
veids, kas atvieglo saziņu. Piemēram, 
latvieši varēja visus padomju laikus, 
dziedot padomju varas uzspiestos 
tekstus, tomēr zemtekstos izpaust to, 
ko gribēja pateikt viens otram. Par tām 
lietām jau nerunāja, un tikai kopīgi 
domāja tad, kad dziedāja.

Kopumā latviešiem ir jādomā par 
savstarpēju sadarbību un tā jāveicina. 
Nebūtu jājautā  - ko es iegūšu no 
sadarbības, - bet gan, - ko es zaudēšu 
nesadarbojoties. Sadarbība pati par 
sevi ir izejas punkts, nevis mērķis. 
Vienkārši jādomā plašāk, un apvāršņi 
pavērsies. [BLZ]
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Voldemārs Lauciņš

Laiks no Lāčplēšu dienas līdz 
18.novembrim ir jūtams arī Beļģijā un 
iepriecina, ka arvien atceramies mūsu 
valsts svētkus arī 2000 kilometrus 
aiz tās robežām. Viens no šī gada 
11. novembra pasākumiem bija 
latviešu skolēnu viesošanās piemiņas 
pasākumā Zēdelgemā (Zedelgam), 
pilsētā Beļģijas rietumos. Šī vieta 
daudziem latviešiem Latvijā, šeit 
un arī visā pasaulē ir atmiņā, jo pēc 
Otrā pasaules kara pie Zēdelgemas 
kara gūstekņu nometnē vienu brīdi 
(pamatā, 1945.gada vasara – 1946.
gada pirmā puse) atradās vairāk nekā 
11 000 latviešu karavīru.

Iespēja skolēniem aizbraukt radās, 
kad Zēdelgemas pilsēta uz saviem 
ikgadējiem piemiņas pasākumiem 
uzaicināja Beļģijas latviešus, gan 
Latvijas Republikas vēstnieci un 
pārstāvjus no NATO, gan arī latviešu 
skolēnus no Briseles Eiropas skolas. 
Lai arī beļģi 11.novembri atzīmē 
citu iemeslu dēļ, mums šinī dienā 
līdzdalīties Zēdelgemas svētkos 
ir lieliska iespēja nevien Lačplēša 
dienā atcerēties savus karavīrus, bet 
arī godināt mūsu šī brīža mājvietas 
zemes nozīmīgu notikumu. Turklāt, 
pēdējos gados Zēdelgemas pilsētas 
vadība ir izrādījusi krietni lielu 
iniciatīvu kara gūstekņu nometnes 
vēstures apzināšanā.

Lai skolēnu piedalīšanās būtu 
iespējama bija nepieciešama vairāku 
apstākļu sakritība. Pirmkārt, bija 
vajadzīga pašu skolēnu ieinteresētība 
un viņu vecāku atbalsts. Otrkārt, 
Zēdelgemas pilsētā bija nepieciešama 
izpratne un svētku pasākumu 
pielāgošana nedaudz atšķirīgam 
skolēnu apmeklējumam. Treškārt, 
bija vajadzīgs koordinējošs darbs, 
lai šos dažādos vektorus ievirzītu 
kopējā gultnē. Paldies Dievam, 
bija gan pārsteidzoši liela skolēnu 
interese un vecāku atbalsts, gan 
arī pretimnākšana no Zēdelgemas 
pilsētas, gan arī Latvijas biedrības 
Beļģijā (LBB) planošana un 
saskaņošana, kur liela loma bija EEB 
2 vidusskolas skolotājas Inetas Caras 
organizatoriskajam darbam. Tad, kad 
par šo ieceri tika informēti Eiropas 
Parlamenti deputāti Sandra Kalniete 
un Roberts Zīle, arī viņi vēlējās 
līdzdalīties šajā notikumā. Rezultātā, 
bija radīta iespēja skolēnu ekskursijai, 
par ko būs šis nelielais pārskats.

Ekskursija sākās kā ierasti – 

Briseles Eiropas skolas pagalmā. 
Piebrauca autobuss, puikas palīdzēja 
ar pusdienu kastu un ūdens paku 
sakravāšanu un ceļojums varēja 
sākties. LBB bija sagatavojusi 
skolēniem dziesmu lapas ar duci 
latviešu karavīru dziesmām, lai 
īsinātu nedaudz par stundu garo ceļu.

Bija patīkami dzirdēt, ka kā pirmo 
dziesmu skolēni izvēlējās valsts 
himnu – ļoti piemērots sākums 
Lāčplēša dienai. 

Šķirstot piedāvātās dziesmes, 
balsis atraisījās vairāk un mazāk 
prasmīgiem dziedātājiem, kā 
lielākiem, tā mazākiem.

Ieradāmies Zēdelgemā, kur 
svinīgie pasākumi sākās ar 
dievkalpojumu pilsētas baznīcā. Par 
godu īpašajai dienai dievnamā bija 
dažādu veterānu grupu pārstāvji 
ar karogiem un varējām vērot 
militāru cermoniālu elementus. 
Dievkalpojuma noslēgumā runāja 
Zēdelgemas mērs un Latvijas 
vēstniece Beļģijā Lelde Līce – Līcīte. 
Zēdelgemas pilsētas galva pateicās 
visiem Latvijas pārstāvjiem par 
piedalīšanos un atzina zēdelgemiešu 
vēsturisko pārāk nelielo iesaistīšanos 
bijušās nometnes ieslodzīto atbalstā, 
kura trūkuma dēļ ne viens vien 
karavīrs, arī latviešu leģionārs, 
gāja bojā 1945./46.gadu aukstās 
ziemas salā vai nepietiekoša uztura 
un medikamentu dēļ. Pašvaldības 
vadītājs arī runā skāra šā brīža 
apdraudējumus, tai skaitā Ukrainā, 
un nepieciešamību visām Eiropas 
valstīm kopīgi uzņemties atbildību 
par savu drošību. Mūsu vēstniece 
atgādināja klātesošajiem Latvijas 
traģisko likteni pagājušajā gadsimtā 
un ieguvumus no pievienošanās 
kopējai Eiropas valstu saimei. 
Dievkalpojumu noslēdza klātesošo 
valstu oficiālo delegāciju himnas. 
Bija ļoti patīkami dzirdēt klātesošo 
Latvijas karavīru un skolēnu balsis 
savijamies savas valsts himnas 
vārdos.

Pēc dievkalpojuma procesija devās 
uz britu un beļģu karavīru piemiņas 
vietu turpat blakus baznīcai. Pēc 
īsa piemiņas mirkļa pie nedaudzu 
britu karavīru kapa, visi, orķestra 
vesti, devās uz Pasaules karā gājušo 
pieminekli. Te mastā plīvoja arī 
Latvijas karogs. Svinīgās ceremonijas 
laikā tika nolasīti vietējie, kas abos 
karos atdevuši dzīvību par savu 
valsti. Pēc Zēdelgemas mēra ziedus 

Latviešu skolēnu 
brauciens uz 
Zēdelgemu
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māris Stuļģis

Nesen mūsu ģimene saskārās 
ar sadzīves gadījumu, kurš mani 
pamudināja padalīties pieredzē. 
Vēl jo vairāk, ka mums pašiem bija 
noderīga agrāk atbraukušo latviešu 
intelektuālā un fiziskā palīdzība 
„Beļģijas dzīves” agrīnajā stadijā.

Mums, Beļģijā dzīvojošajiem 
latviešiem, samērā bieži nākas 
saskarties ar Beļģijas pakalpojumu 
sfēru. Saskare ar tādiem pakalpojumu 
sfēras grandiem kā Belgacom, 
Electrabel, Base/Proximus lielākā 
vai mazākā jomā ir bijusi daudziem 
šeit dzīvojošajiem un jau ir tikusi 
aprakstīta Beļģijas Latviešu Ziņās. 
Man pašam vairs neliekas nekas 
īpašs, ja, atgriežoties mājās no darba, 
internetveikalā pasūtītās austiņas es 
atrodu noliktas redzamās vietā uz 
mājas sliekšņa vai pastkastītē. Vairs 
arī nemeklējam īpašu skaidrojumu, 
ja manta ir ielikta pastkastītē, 
nemaz nepiezvanot pie durvīm 
un necenšoties sūtījumu nodot 
pasūtītājam tieši rokās…

Bet ir pakalpojumu jomas un 
īpaši gadījumi, ar kuriem ne tik 
bieži nākas saskarties. Tādēļ mūsu 
ģimenes pieredze varētu būt ne tikai 
noderīga tīri informatīvi, bet arī var 
palīdzēt ieekonomēt būtiskus finanšu 
līdzekļus.

Dienu pirms vasaras atvaļinājuma 
gadījās šāds kāzuss. Braucot ārā no 
stāvvietas pie mājas, mūsu Dacia 
Lodgy ietriecās kāds neliels Subaru. 
Paldies Dievam, visi sveiki un veseli, 
bet uz mašīnu ir skumīgi skatīties 
un atvaļinājums tiek atlikts uz 
nenoteiktu laiku…

Dažas minūtes pēc avārijas – pirmā 
atklāsme: ja cietušo nav, tad policija 
uz notikuma vietu nemaz nebraukšot. 
Lai abi šoferi nofiksē notikuma vietu, 
novāc automašīnas no braucamās 
daļas un sastāda savstarpējo 
avārijas konstatācijas dokumentu/
vienošanos. 

Otrā atklāsme (varbūt tikai 
sagadīšanās): puisis, kurš izraisīja 
avāriju, izkāpa no sava auto pavisam 
mierīgs un gandrīz smaidīgs! Nekāda 
stresa sejā (es tikai vēlāk sapratu, 
kāpēc tā…) Viņš man mierīgi stāsta, 
ka viņam ātrums esot bijis ap 
75 km/h (atļautais – 50 km/h). 

Ar apdrošinātāju starpniecību 
tika sarunāts autoevakuators, kurš 
atbrauca burtiski 30 minūšu laikā 
un auto aiztransportēja. Vēl pēc 
15 minūtēm atnāca SMS, ka auto ir 
servisā.

Apmēram nedēļu no atvaļinājuma 
nācās ziedot, lai sakārtotu lietas, 
kā dēļ tika vairākas reizes dienā 
zvanīts apdrošināšanas kompānijai. 
Rezultātā šīs nedēļas laikā auto 
tika veiktas 4 ekspertīzes (katru 
autoservisa ekspertīzi ir jāapstiprina 
apdrošinātāju ekspertam), kuru 
rezultātā tika konstatēts, ka mašīnu 
remontēt nav ekonomiski izdevīgi. 

Tajā nedēļā kļuva aktuāls jautājums, 
kā mums visai ģimenei nokļūt 
Latvijā. Apdrošinātājiem teorētiski ir 

jānodrošina maiņas auto. Tas arī tika 
apstiprināts, ar mazu ‘’bet’’ – varot 
braukt tikai pa Beļģiju. Neder.

Nācās īrēt auto, kura izmaksas 
varētu salīdzināt ar ģimenes lidošanu 
uz Rīgu un atpakaļ, tātad pieņemams 
variants.

Atgriežoties no atvaļinājuma pēc 
5 nedēļām – ak tu brīnums – nekāda 
progresa. Ne epastu, ne vēstules, 
nekā. Sākam zvanīties. Pēc kādiem 
3–4 zvaniem ledus sakustas. Atsūta 
man ziņu, ka kredīta atlikums par 
auto ir nomaksāts un visu pārējo 
viņi pārskaitot man. Skatos – 
manuprāt, trūkst daži tūkstoši. Bet, 
tā kā apdrošināšanas noteikumos 
ir minēts, ka PVN it kā netiekot 
atmaksāts, tad domāju, ka laikam tā 
ir tā starpība, kas trūkst. Bet drošs 
paliek drošs – vakarā uzrakstu epastu, 
ka saskaņā ar viņu pašu noteikumiem 
un manu apdrošināšanas formulu 
“full omnium” apdrošināšanas 
summai ir jābūt lielākai. 

Nākamajā rītā atveru epastu – 
zibens no skaidrām debesīm – viņi 
esot kļūdījušies un pielikumā man 
nosūtot maksājuma uzdevumu par 
papildus 4000 EUR(!) pārskaitīšanu 
uz manu kontu. Tajā brīdī, kad man, 
par gadu vecu automašīnu atdeva 
gandrīz jaunas automašīnas cenu, es 
pēkšņi sapratu, kāpēc tas otrs puisis 
pēc avārijas bija tik mierīgs.

No visas sirds novēlu, lai mūsu 
pieredze jums nenoderētu – brauciet 
bez avārijām! Bet, ja nu tomēr kas 
tāds notiek, tad var arī noderēt grieķu 
filozofa Epiktēta atziņa:

Nav svarīgi, kas ar mums notiek, 
bet svarīgi ir, kā mēs to uztveram. 
[BLZ]

nolika Latvijas republikas vēstniece 
un arī skolēnu pārstāvis. Skolēnu 
piedalīšanās tika augsti vērtēta 
orgaizatoru skatījumā.

 Īpaši Latvijas viesiem Zēdelgemas 
pilsēta bija organizējusi bijušās 
nometnes apmeklējumu. Diena bija 
padevusies jauka, tāpēc pastaiga pa 
iespaidīgo teritoriju bija patīkams 
piedzīvojums. Šo ekskursiju vadīja 
divi vietējie nometnes vēstures 
pētnieki Pols Denīs (Pol Denys) un 
Johans Brēts (Johan Braet). Abi kungi 
ir padarījuši lielu darbu, lai nometnes 
vēsture un latviešu karavīru 
uzturēšanās tajā būtu dokumentēta 
un popularizēta. Neaizvietojamas šinī 
pastaigā bija divas bijušo Zēdelgemas 
gūstekņu meitas Lāsma Rozīte un 
Miriama Paklons. Miriama ar lielu 
aizrautību stāstīja ekskursantiem 
par dažādām nomentes bēdām 
un priekiem. Johans Brēts bija 
sagatavojis saglabājušos fotoattēlu 
palielinātas reprodukcijas, kas ļāva 
skatīt kādreizējos grūtumus un 
spožumu. Tik tiešām, ir arī kādas 
lietas, kas gūstekņu sūrajā ikdienā tika 
padarītas, lai šodien mēs ar lepnumu 
vērtētu mūsu tautiešu spēju apliecināt 
savu gribēšanu un varēšanu. 
Nometnes laikā gūstekņi nevien 
rīmēja un pierakstīja jestras peršes 
par ikdienas dzīvi „Cēdelghemas 
viesnīcā”, bet arī veidoja dažādus 
vizuālus uzmundrinājumus un pat 
Lāčplēša skulptūru. Tomēr visu 
pārspēja uz 1945.gada 18 novembri 
no dažādiem tīrīšanas materiāliem 
izveidotā Brīvības pieminekļa kopija. 
Šis divus metrus augstais mākslas 
darbs toreiz kalpoja par vietu 
latviešu svinīgajai svētku parādei 
un darbs esot tik ļoti iespaidojis 
nometnes britu vadību, ka tas esot 
sūtīts uz Briseles kara muzeju. Tomēr 
turpmākas ziņas par šo Brīvības 
pieminekli trūkst, ticamākais, 
salīdzinoši trauslais materiāls nav 
izturējis transportēšanu uz Briseli.

Ekskursija noslēdzās vienā no vēl 
esošajām barakām, kurā skolēniem 
atļāva iedegt 11.novembra svecītes. 
Prombraucot gan tās tik nopūstas un 
novāktas, jo koka būve diez vai varētu 
izturēt daudzo latviešu aizdegto 
svecīšu liesmiņas.

Tā noslēdzās Briseles Eiropas 
skolas latviešu skolēnu Lāčplēša 
dienas ekskursija Zēdelgemā. Vēl tikai 
mājupceļš, kura laikā varēja skatīt 
filmu par leģionāru dziesmas „Paliec 
sveiks, mans mazais draugs” tapšanu. 

Vēlreiz gribētos pateikties tiem, 
kas darīja iespējamu šo ekskursiju. 
Pirmkārt, skolēni un viņu vecāki, 
Zēdelgemas pilsēta un LBB, un 
Latvijas vēstures grūtajiem brīžiem 
veltīto filmu un pārsteigumu katram 
dalībniekam sarūpējušie abi Eiropas 
Parlamenta deputāti – Sandra 
Kalniete un Roberts Zīle. Tomēr 
īpaša pateicība pienākas skolotājai 
Inetai Carai, kuras organizatoriskais 
darbs ļāva notikt šim Lāčplēša dienas 
braucienam. [BLZ]

mūžu dzīvo mūžu mācies
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KO TRImDA 1.945 VAR
PATEIKT DIASPORAI 2.014? 
Atskats vēsturē un salīdzinājums
Ojārs J. Rozītis

2. DAĻA, TURPInāJUmS 
nO BRISELES LATVIEŠU 
ZIņU APRīĻA nUmURA.

Kultūras sakari dzima situācijā, 
kad lielākā daļa trimdinieku savu 
senču dzimtenē nevarēja vai 
negribēja saskatīt neko vairāk 
par komunismu, krieviem un 
apspiestību; Minsteres Latviešu 
ģimnāzijas literatūras kursi 
nepazina nedz Ojāru Vācieti, 
nedz Albertu Belu, jau minētā 
dziesmu spēle Varoņdarbi, ņemot 
uz zoba tradicionālās latviešu 
nacionālās pašapziņas “svētās 
govis” un stereotipus, plašā trimdas 
sabiedrībā sacēla sašutuma vētru.1

Bet ja vēl 1950to gadu beigās un 
1960to gadu sākumā trimdinieku 
braucieni uz Latviju – jo īpaši ārpus 
ģimenes apmeklējumiem – bija 
diezgan reti un par tiem pēcāk tika 
rakstītas grāmatas2, tad jau dažus 
gadus vēlāk kļuva par samērā 
ierastu parādību. Taču katrai 
Latvijā pavadītajai nedēļai piemita 
spēja paplašināt ārvalstu latviešu 
skatu uz dzimteni, kaut vai bez 
kompartijas lapas Cīņa atklāt arī 
Vizmas Belševicas dzejoļu krājumu 
Gadu gredzeni vai Imanta Ziedoņa 
Motociklu.

Kultūras sakaru kontekstā 
pastāvēja arī jautājums, kāpēc 
trimdas plauktos krāt tautiskus, 
bet kičīgus “skrandiņu lāčplēsīšus, 
dzītiņu meitiņas, diegagalu 
tautudēlus”3, ja Latvijai ir tik izcila 
gleznotāja kā Maija Tabaka vai 
dzejnieks kā Jānis Peters, kas visu 
šajā sakarā svarīgo savulaik pateica 
tik trāpīgos vārdos: “Nedz lādēs, 
nedz rijās, nedz sendienu prievītēs 
/ pastāv tā sūtība, elpo tā būtība./ 
(…) Nemāciet bērniem prievītes, bet 
brīvību”4.

Trimdas radošās rietumu 
kultūras attīstībai pietuvinātās 
aprindas, liekot pie malas politiskos 
aizspriedumus, drīz vien atrada 
kopēju valodu ar vienaudžiem un 
garabrāļiem Latvijā5. Sak’, kas par to, 
ka Ojārs Vācietis vai Māris Čaklais 
ir kompartijas biedri, ja vien viņi 
pārliecina arī kā liriķi, bieži vien 
pat stingri pietuvojoties pasaules 
klasei? Atbalstot kultūras sakarus 
ar Latviju, Losandželosas latviešu 
dzejnieks Olafs Stumbrs 1971. 
gadā argumentēja, ka īstie latvieši 

dzīvojot tikai Padomju Latvijā un ka 
rūpēm par latviešu tautu vajadzētu 
būt rūpēm par turienes latviešiem. 
Citi viņam piebalsoja, aicinot 
atteikties no domas, ka latviešu 
kultūra var pastāvēt tikai svešatnē, 
un brīdinot, ka trimdas kopienu 
apdraud tās egocentrisms. Savukārt 
jurists Ādolfs Sprūdžs Čikāgā atzina, 
ka arī trimdinieki darbojas latviešu 
tautas labā, taču tie, viņaprāt, nevar 
runāt latviešu tautas vārdā. 1983. 
gadā O. Strumbram nācās samaksāt 
par saviem uzskatiem: viņu 
neaicināja, kā sākotnēji paredzēts, 
uz tā gada ASV Latviešu VII dziesmu 
svētkiem Milvokos; atbildīgo 
rīkotāju “arguments”: dzejnieka 
regulārie braucieni uz Latviju6.

Tiesa, attiecībā uz kultūras 
sakariem jāatšķir divi diezgan 
atšķirīgi līmeņi – “stihiskais” 
un “organizētais”. Pirmais 
veidojās pašplūsmā, galvenokārt, 
trimdiniekiem arvien vairāk 
ciemojoties Latvijā un Latvijas 
latviešiem rodot iespēju gan privāti, 
gan citādi viesoties rietumos. Īstenas 
galvassāpes trimdai sagādāja otrs 
kultūras sakaru „paveids”. Āķis 
slēpās apstāklī, ka šinī līmenī abas 
iesaistītās puses tikās pēc samērā 
atšķirīgiem spēles noteikumiem. 
Kamēr trimda varēja piedāvāt vien 
iepriekš ieskicēto “pašdarbniecisko” 
pamatievirzi, Padomju Latviju, kā jau 
kārtīgā sociālistiskā valstī pieņemts, 
pārstāvēja attiecīga sabiedriska 
organizācija – 1964. gadā dibinātā 
Latvijas komiteja kultūras sakariem 
ar tautiešiem ārzemēs (KSK)7, 
ar adresi Rīgā, toreizējā Gorkija, 
tagad atkal Krišjāņa Valdemāra ielā 
11a8. Līdz šai dienai nav atradies 
pārliecinošs atspēkojums liecībām 
un pētījumiem, kas rāda, ka 
patiesais šīs organizācijas saimnieks 
bija Latvijas PSR Valsts drošības 
komiteja, tautas valodā pazīstama 
arī ar apzīmējumu „čeka”9.

Jo vērienīgākus tieši (Padomju) 
Latvijas kultūras pasākumus 
rietumos trimdinieki iecerēja, 
jo nepieciešamāka kļuva šādi 
pozicionētas Kultūras sakaru 
komitejas starpniecība. Tāda, 
protams, nebija vajadzīga, lai no 
Rīgas uz Stokholmu vai Ņujorku 
koferī pārvestu pa Vizmas Belševicas 
vai Ojāra Vācieša dzejoļu krājumam. 
Taču filmu izrādēm, mākslas 
izstādēm, koncertiem vai dzejas 
lasījumiem šāds modelis nederēja, 

⌂  neoficiāli kultūras sakari 
1970tos gados Rīgas hipiju pagrīdē. 

⌂  Zviedru laikraksts Expressen 1984. gada 13. jūnijā 
ziņoja par “Krievu spiegu Stokholmā”.
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te bija nepieciešamas atļaujas, vīzas, 
pavaddokumenti – un tos ar laipnu 
roku solījās sagādāt KSK.

Trimdas jaunā paaudze un 
radošās aprindas šo situāciju 
uztvēra diezgan pragmatiski, sak’, 
ja cita ceļa nav, kā īstenot, teiksim, 
filmas Vella kalpi izrādi Sanfrancisko 
vai Minsterē, tad izmantosim arī šo 
Kultūras sakaru komiteju piedāvāto 
iespēju, bet attiecībā uz visu pārējo 
– neesam jau gluži uz galvas krituši.

Kaut izceldams KSK ciešo saistību 
ar čeku, bijušais Totalitārisma seku 
dokumentēšanas centra vadītājs 
Indulis Zālīte šo pieeju vērtējis 
diezgan atzinīgi: “Man ir bijis gods 
sarunāties ar dažāda gadagājuma 
cilvēkiem no emigrācijas un varu 
teikt, ka viņi pilnīgi apzinājās, 
ka viesošanās laikā Latvijā tos 
uzmana un kontrolē padomju 
drošības orgāni, tomēr vairums 
centās izmantot kaut šādu iespēju, 
lai satiktu savus tautiešus viņpus 
dzelzs aizkara. Jaunākajai paaudzei 
šīs KSK sniegtās iespējas ļāva 
pirmo reizi ieraudzīt savu vecāku 
dzimteni, nodibināt ne tikai VDK 
plānotos kontaktus ar jauniešiem 
Latvijā, bet izveidot arī neformālas 
attiecības. Inteliģences kritiskais 
prāts lielākoties tai ļāva atsijāt 
obligātās propagandas nodevas no 
patiesas informācijas, pēc sava prāta 
pieņemt vai nepieņemt piedāvātās 
nostādnes un izvēlēties atbilstošu 
rīcības modeli”10.

Raugoties uz šo „kultūras 
sakaru”ēru ar turpat 40 gadu 
atstarpi, šodien ir tikpat kā 
nesaprotami, kā debates par tik 

nevainīgu un visnotaļ tautisku 
Latvijas mākslas filma kā Pūt, 
vējiņi! varēja nedēļām ilgi pildīt 
trimdas preses slejas. Kuriozā kārtā 
tieši tautiskais elements oficiālo 
“kultūras sakaru” jomā bija tas, 
kas saveda abas puses visciešāk 
kopā – trimdas aktīvisti lēsa, ka tas 
vismazāk atbaidīs pārējo ārzemju 
latviešu kopienu, bet KSK ar to cerēja 
apiet sāpīgus politiskus jautājumus, 
vai kādreizējā Latvijas komitejas 
kultūras sakariem ar tautiešiem 
ārzemēs vadītāja vietnieka (un VDK 
virsnieka) Alberta Liepas patriotiski-
patētiskajiem vārdiem runājot: 
“Laime ir darbā savas tēvzemes un 
tautas labā. Laime ir piedalīties tās 
izaugsmē. Vienīgi šādā darbā cilvēks 
gūst patiesu morālu gandarījumu, 
gūst tautas atzinību un cieņu. Šajā 
darbā godprāts aicina un sauc 
piedalīties katru krietnu latvieti, lai 
arī kādu zemi tas šodien sauktu par 
savu mājvietu, lai arī kādu pasi tas 
šodien nēsātu kabatā”11.

Cita starpā: sagadīšanās pēc 
oficiālo kultūras sakaru periods 
vismaz Eiropā savu diezgan zīmīgo 
kalngalu sasniedza... Beļģijā. 1975. 
gada augusta beigās Florefas klosterī 
netālu no Namūras notika divi 
sarīkojumi, kas pamatā pulcināja 
vienus un tos pašus dalībniekus, 
taču tīri formāli bija viens no otra 
šķirti. Tas bija III Vispasaules 
latviešu jaunatnes kongress, kam 
paralēli norisinājās Latvijas PSR 
kultūras seminārs12. LPSR toreiz 
pārstāvēja dzejnieki Jānis Peters un 
Pēteris Zirnītis, kinematogrāfists 
Ivars Seleckis un neskaidra 
profila žurnālists Laimonis 
Zakss13; sarīkojums piedāvāja 
lekcijas un diskusijas par Latvijas 
kultūras dzīves aktualitātēm, 
grafikas izstādi un Latvijas filmu 
izrādīšanu. Trimdas žurnāliste 
Dzidra Purmale savus iespaidus 
par abiem pasākumiem apkopoja 
šādi: “Visos trimdas 30 gados nebija 
gadījies pavadīt veselu nedēļu tik 
spraigā latviska intelekta gaisotnē, 
un var tikai pievienoties vidējās 
paaudzes dzejnieka vēlmei, ka 
vienmēr gribētos būt tādā Florefā”; 
pasvītrojot arī pirmīt minēto 
“kultūras sakaru” pamatdomu, 
viņai piebalsoja žurnāla Jaunā Gaita 
redaktors Laimonis Zandbergs: “Un 
tādēļ man Florefas vīzija 1975. g. 
oktobrī, ‘indiāņu vasarā’ Kanādā, 
izskatās šāda: pie 12. gadsimta 
klosteŗa mūŗiem un viens pie otra 

diezgan draudzīgi atspiedušies 
debatē Andrievs un Pēteris, 
turpat arī stāv Pauls un Kārlis un 
Oskars ar Jukumu, un Dora runā 
ar Annu. Un kāda jauna meitene, 
kuŗu šodien neviens vēl nepazīst, 
raksta ziņojumu Londonas Avīzei: 
‘Latviešiem beidzot atnākuši tie 
laiki... Neaizmirstami bija brīži, 
kad izdevās pavērot, kā polītisko 
uzskatu pretinieki, turpinot 
diskutēt, draudzīgi dalīja zupu no 
vienas bļodas’”14.

Cita starpā, ja – kā, piemēram 
apgalvo kādreizējais trimdas 
jaunatnes darbinieks un pašreizējais 
11. Saeimas deputāts Atis Lejiņš – 
VDK oficiālos kultūras sakarus 
tiešām veidoja ar nodomu tā “graut 
politisko trimdu”, tad jāatzīst, ka 
šī iecere visumā pamatīgi izgāzās: 
toreizējā ārzemju latviešu kopiena 
izrādījās savā uztverē pietiekami 
elastīga, lai tos demokrātiska 
savstarpēja respekta un iecietības 
garā “pielāgotu” savām vajadzībām. 
Tiesa gan, trimdas latviešu preses 
slejas nedēļām ilgi varēja pildīt 
debates par jautājumu, vai “kārtīgam 
trimdītim” pieklājas apmeklēt kora 
Ave Sol koncertus ASV; tiesa arī, ka – 
kā pirmīt aprakstītajā dzejnieka O. 
Stumbra gadījumā – viens vai otrs 
trimdas kultūras sakaru aktīvists 
piedzīvoja lielākas vai mazākas 
nepatikšanas. Taču kopskatā nekādā 
ziņā nevar būt runa par to, ka čekai 
ar oficiālo kultūras sakaru palīdzību 
būtu izdevies “neitralizēt trimdu”, 
bez tiešas izspiegošanas tā kā 
vienīgo vērā ņemamo sasniegumu 
savās atskaitēs varēja minēt labi ja 
izšķērdīgo papīra un drukas krāsas 
patēriņu trimdas avīzēs. Trimdas 
iecietība izrādījās noturīgāka un 
ilgstspējīgāka par VDK nodomiem – 
cita variācija par tematu “Polītisko 
uzskatu pretinieki, turpinot 
diskutēt, draudzīgi dala zupu no 
vienas bļodas”.

Pirmīt jau pieminētā daudzu 
trimdinieku tieksme toreizējo 
Latviju uztvert kā vienu vienīgu 
nebrīves iemiesojumu un secīgi 
sevi pašus  - kā vienīgos īstenos 
neatkarības idejas nesējus un 
paudējus -  varbūt ir skaidrojums 
tam, ka daļa trimdas jo īpaši 
trešās atmodas sākumus vēroja 
ar zināmām aizdomām un 
atturību. Sak’, kā tas vispār var 
būt, ka čekas stingri uzraudzītajos 
padomju apstākļos sazeļ plaša 

rakstura sabiedriska kustība, 
kas arvien neatlaidīgāk pieprasa 
pašnoteikšanos Latvijai? Ne jau 
nu šie trimdinieki gluži cerēja, ka 
dzimtenes tautieši prasīs viņiem 
atļauju pulcēties pie Brīvības 
pieminekļa, veidot Baltijas ceļu vai 
celt barikādes Vecrīgas ielās, taču 
neapzināti viņi tomēr bija gaidījuši 
un cerējuši, ka lūzuma brīdī sitīs 
trimdas lielā stunda un ka gadu 
desmitiem nebrīvē smakusī tautas 
daļa no viņiem paģērēs vismaz 
lietderīgus padomus15. Kā zināms, 
notika mazliet citādi – liekot lietā 
seno principu “Kā es māku, tā es 
maunu”, Latvijas latvieši ar visu 
savu padomju bagāžu ķērās paši pie 
valsts neatkarības atjaunošanas…

Bet, ja līdz Republikas 
atjaunošanai rietumu latvieši 
tautiešus no Latvijas bija 
iepazinuši galvenokārt savu radu 
un “nopelniem bagātu” Latvijas 
kultūras darbinieku paskatā, tad 
Dzelzs priekškara krišana, paverot 
ceļu arī pavisam cita rakstura 
publikai, tiem sagādāja vienu 
otru negaidītu pārsteigumu, bet 
dažam – pat ienākuma avotu… Runa 
ir vispirms par t. s. vienkāršajiem 
cilvēkiem, kas, īstenojot jauniegūto 
ceļošanas brīvību, godīga darba 
meklējumos vēl līdz šai dienai dodas 
uz ārzemēm16, bet tad arī par dažu 
labu tautieti, kas dažādu iemeslu dēļ 
tīšām vai netīšām nonāk konfliktā 
ar svešās valsts likumiem, bieži 
vien sāpīgi saskaroties ar kārtības 
sargiem vai tiesas iestādēm. 
Tulkiem un tulkotājiem kā šo 

⌂  Harija Berga šaržs 
E. Dunsdorfa grāmatas 
Trešā Latvija 33. lpp. ⌂  Harija Berga šaržs 

E. Dunsdorfa grāmatas 
Trešā Latvija 75. lpp.
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rindiņu autoram te pavērās plašs 
darba lauks; cītīgi strādājot, gadu 
gaitā bija iespējams iepazīties ar 
Kriminālkodeksa pilno “buķeti”, 
piedaloties lietās kā par dzīva tītara 
piesavināšanos, tā par braukšanu 
dzērumā, zādzībām veikalos, 
nelegālu iebraukšanu Vācijā, 
krāpšanu ar viltotām kredītkartēm, 
biļešu automātu apzagšanu ar 
pielāgotu monētu palīdzību, banku 
izlaupīšanu vai nodarbošanos ar 
prostitūciju. Bet tas ir jau pavisam 
cits stāsts.

Kā TAgAD TRImDA 
1.945 SALīDZInāS AR 
DIASPORU 2.014?

Vai diaspora 2.014 būs pēc 
būtības tikpat politiska kā trimda 
1.945? – Noteikti nē, jo diasporai 
2.014 trūkst bēgšanas momenta, 
svešas varas, ar kuru cilvēki nevēlas 
sadzīvot vai no kuras baidās.

Tai pamatā ir brīva izšķiršanās 
meklēt iespēju ārpus Latvijas 
pelnīt naudu, izglītoties vai veidot 
starptautisku karjeru. Tāpēc nebūs 
tādas trimdas 2.014. Tās priekštece, 
tas ir, modelis 1.945, nepārprotami 
paskaidroja: “Mēs esam par 
neatkarīgas un demokrātiskas 

Latvijas Republikas atjaunošanu”, 
tā Eiropas Latviešu jaunatnes 
apvienība izteicās savā 1957. 
gada t. s. Etlingenas deklarācijā17. 
Šis mērķis vēlākais 1991. gada ir 
sasniegts.

Vai diaspora 2.014 būs tikpat 
ilgstoša un ilgstpējīga kā trimda 
1.945? – Uz šo jautājumu ir grūti 
atbildēt. Atkal jāatceras, ka diasporai 
2.014 nav bēgšanas momenta, 
Latvijas atstāšanas process tai no 
sākta gala ir bijis privāta rakstura 
un bieži vien ekonomiski motivēts, 
līdz ar to vairāk līdzinoties klasiskai 
izceļošanai. Ko gan šodienas 
Eiropas Savienības mērogā nozīmē 
emigrācija, ja Rīgu no Dublinas 
šķir tikai trīsarpus lidstundas un 
Šengenas zonas ietvaros pat nav 
jāšķērso neviena īsta robeža? 

Vai diasporai 2.014 izveidosies 
līdzīgu sabiedriskā dzīve kā trimdai 
1.945? – Pēc Latvijas iestāšanās 
Eiropas Savienībā 2004. gadā 
pieredze liecina, ka latviešu 
“čupošanās” gēns ir novedis pie 
diezgan līdzīgiem rezultātiem, 
diasporai 2.014 vai nu pārņemot 
saglabājušās trimdas 1.945 
struktūras, vai tur, kur tādu nav, 
veidojot jaunas vēlākais brīdī, kad 

ārzemēs sāk dzimt bērni un rodas 
vajadzība pēc latviešu bērnudārziņa 
un sestdienas skolas18.

Vai diasporu 2.014 no Latvijas 
šķirs tāda pati plaisa kā trimdu 
1.945? – Pateicoties internetam un 
atvērtai sabiedrībai, noteikti nē.

Vai diasporai 2.014 draud tāda pati 
“sazarošanās” pa apakškopienām kā 
vēlīnai trimdai 1.945? – Domājams, 
ka nē. Trimdai 1.945 bija liegtas 
iespējas, kas tagad bez jebkādiem 
ierobežojumiem dotas diasporai 
2.014, proti, iespējas atgriezties 
Latvijā. Ne jau nevēlēšanās dzīvot 
Latvijā spieda trimdu 1.945 dzīt 
saknes mītnes zemēs. Protams, 
ilgstoša dzīve svešatnē nepaliks 
bez pēdām, diasporas 2.014 
latviešos būs atšķirības starp īru 
fish and chips ēdējiem un Briseles 
“mīdiju” cienītājiem, taču visiem 
brīvi pieejamais, kopējais atskaites 
punkts būs atjaunotā Latvijas 
Republika.

Varbūt nav neviena cita 
dokumenta, kas uzskatamāk 
apliecinātu atšķirīgo un kopējo 
trimdas 1.945 un diasporas 2.014 
vaibstos, kā deklarācija “Latvieša 
stāja svešumā”. To toreizējā latviešu 
bēgļu augstākā pārstāvniecība – 

Latviešu Centrālā Padome – 
vienbalsīgi pieņēma, 1947. gada 
aprīlī tiekoties uz ārkārtas sesiju 
Mērbekas (Vācija) nometnē19. 
Latvijas Okupācijas muzeja 
biedrības valdes priekšsēža Valtera 
Nollendorfa vērtējumā šis manifests 
uzskatāms par “trimdas latviešu 
ideoloģijas esenci”20. Šodienas 
lasītājam diasporā atliek vien 
iepazīties ar tā pieciem centrāliem 
domu pavedieniem un salīdzināt 
tos ar savu pasaules izjūtu un 
motivāciju:

“Es nešaubīgi ticu Latvijas 
nākotnei, kas izaugs no mums, kā 
mēs esam izauguši no savu tēvu un 
māmuļu darba, dziesmām, cīņām un 
ciešanām.”

“No latviešu zemes cēlies un 
izaudzis un nesaraujamam saitēm 
ar Māti - Latviju saistīts, es ticu, ka 
nekur citur manas gaitas nebūs tik 
raženas, mans darbs tik svētīgs, 
nedz arī maize tik sātīga, kā manā 
tēvu zemē, jo tikai tur – brīvā 
latviešu tautā un neatkarīgā Latvijas 
valstī – es apzinos savas dzīves 
piepildījumu, labklājību un laimi.”

“Tādēļ dabisko cilvēku tiesību 
vārdā mans pirmais pienākums 
svešumā ir cīnīties par latviešu 

⌂  Harija Berga šaržs 
E. Dunsdorfa grāmatas Trešā Latvija 127. lpp.

⌂  Harija Berga šaržs 
E. Dunsdorfa grāmatas Trešā Latvija 85. lpp.
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1. “http://www.banuta.com/?page=90” http://
www.banuta.com/?page=90.
2. Viens no spilgtākajiem šī žanra pārstāvjiem 
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(1974).
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publicējis trimdas kultūras žurnāls Jaunā Gaita; 
tā sākums ar saitēm uz pārējām deviņām daļām 
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http://www.la.lv/rakstnieki-dzelzsgriezeji-no-
rietumiem-un-austrumiem%E2%80%A9/, kā 
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6. Sk. jau minēto I. Zaķes pētījumu Controversies 
of US-USSR cultural contacts during the cold 
war: The perspective of Latvian refugees, 24. un 
30. lpp.
7. Iekavās der atzīmēt, ka ar šo nosaukumu 
organizācija diezgan precīzi atspoguļoja 
perspektīvu maiņu trimdas sabiedrībā. Tās 1955. 
gadā izveidotā priekštece sevi vēl bija dēvējusi 
par Padomju komiteju par atgriešanos dzimtenē. 
Taču jau 1950to gadu “beigās kļuva skaidrs, 
ka masveidīga padomju pilsoņu repatriācija 
nav notikusi un nav arī sagaidāma”, skaidro 
Indulis Zālīte; atbildīgās personas Latvijā nu 
esot atskārtušas, ka kādreizējie “bēgļi faktiski 
bija jau kļuvuši par emigrantiem” ( HYPERLINK 
“http://lpra.vip.lv/caurums.html” \t “_blank” 
http://lpra.vip.lv/caurums.html). Labu ieskatu 
Kultūras sakaru komitejas priekšvēsturē 
sniedz tas pats I. Zālīte, kā arī Jānis Riekstiņš ( 
HYPERLINK “http://www.arhivi.lv/sitedata/
ZURNALS/zurnalu_raksti/130-148-VESTURE-
Riekstins-LatvijasKultura.pdf” \t “_blank” 
http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/
zurnalu_raksti/130-148-VESTURE-Riekstins-
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vispirms divos mazākos pētījumos ( HYPERLINK 
“http://zagarins.net/jg/jg224/JG224_Zalkalne.
htm” \t “_blank” http://zagarins.net/jg/jg224/
JG224_Zalkalne.htm;  HYPERLINK “http://
zagarins.net/jg/jg225/JG225_Zalkalne.htm” 
\t “_blank” http://zagarins.net/jg/jg225/
JG225_Zalkalne.htm), bet aptveroši – savā nesen 
publicētajā disertācijā Back to the Motherland. 
Repatriation and Latvian Émigrés 1955–1958 
( HYPERLINK “http://su.diva-portal.org/

smash/get/diva2:749334/FULLTEXT02.pdf” \t 
“_blank” http://su.diva-portal.org/smash/get/
diva2:749334/FULLTEXT02.pdf).
8. Arī atjaunotajā Latvijas Republikā minētā 
adrese nav zaudējusi sakarus ar kultūru: 
mūsdienās te mājvietu atradusi Kultūras 
ministrija… 
9. Te pirmām kārtām jāmin ilggadējā 
Komitejas kultūras sakariem ar tautiešiem 
ārzemēs vadītāja, VDK virsnieka un vēlākā 
pārbēdzēja Imanta Lešinska liecības (Kalpības 
gadi;  HYPERLINK “http://www.latvietislatvija.
com/kalpibas_gadi-1.pdf” http://www.
latvietislatvija.com/kalpibas_gadi-1.pdf), taču 
arī 35. zemsvītras piezīmē norādītā literatūra. Tā 
J. Riekstiņš, piemēram, citē “Latvijas un ārzemju 
kultūras sakaru komitejas referenta I. Lešinska 
informāciju par poļu un japāņu arodbiedrību 
delegāciju uzturēšanos Rīgā š. g. 7.-10. maijam” 
(134. lpp.). Kādreizējais trimdas jaunatnes 
aktīvists un tagadējais 11. Saeimas deputāts 
Atis Lejiņš savus piedzīvojumus ar I. Lešinski un 
KSK 1970. gadā aprakstījis grāmatā Gorkija iela 
11a jeb Ceļš atpakaļ uz mājām (1976); sk. arī I. 
Lešinska meitas Ievas atmiņas par sava tēva 
darbību oficiālo “kultūras sakaru” jomā, Latvju 
Teksti, nr. 6/2012, 29.–31. lpp
10.  Sk.  HYPERLINK “http://lpra.vip.lv/caurums.
html” http://lpra.vip.lv/caurums.html.
11.  Dzimtene – īstenās vērtības mērs. Latvijas 
komitejai kultūras sakariem ar tautiešiem 
ārzemēs 20 gadi (1984), 22. lpp. Vairāk par A. 
Liepu var uzzināt Argitas Daudzes pētījumā 
Latvija Zviedrijas politikā (2011), 72. –78. 
lpp., kā arī I. Lešinska atmiņās  HYPERLINK 
“http://www.latvietislatvija.com/kalpibas_
gadi-1.pdf” http://www.latvietislatvija.com/
kalpibas_gadi-1.pdf, 56. –59. lpp.; cita starpā, 
viņa karjera Padomju savienības vēstniecībā 
Stokholmā beidzās diezgan necili: piekritīgās 
Zviedrijas varas iestādes A. Liepu 1982. gada 
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latviešiem” (A. Daudze, turpat, 212. lpp.)
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LPSR kultūras semināru Florefā, tapa kongresa 
rīcības komitejas locekļu paskaidrojums, kurā, 
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nolēmām, ka šis seminārs rīkojams pēc kongresa 
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mums nāk talkā jaunajie. Īsā laikā ir noticis tas, 
uz ko es cerēju, – ka liela daļa jauno latviešu 
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ir pārveidojusies ļoti pozitīvā virzienā, bet bez 
jauniebraucējiem, es šaubos, vai mums vispār 
vēl tāda eksistētu” ( HYPERLINK “http://www.
brivalatvija.lv/sakumlapa/vai-veca-trimda-
jau-savu-laiku-nokalpojusi-).” http://www.
brivalatvija.lv/sakumlapa/vai-veca-trimda-jau-
savu-laiku-nokalpojusi-).
19.  Par Latviešu Centrālo Padomi sk. Latvju 
enciklopēdija (1958), 2. sējums, 1282.-1286. lpp.
20.  “Das große Schweigen und Verschweigen: der 
Holocaust im (Unter)Bewusstsein der Exilletten 
im Westen” grāmatā Österreichische Juden in 
Lettland, Flucht - Asyl -Internierung (2010), 223.-
248. lpp.
21.  Pilnais deklarācijas teksts ir atrodams šeit:  
HYPERLINK “http://www.latvis-latvietis.lv” 
http://www.latvis-latvietis.lv.

tautas brīvību un Latvijas nākotni, 
kur un kā vien spēju, apzinoties savu 
atbildību neskaitāmu aizgājušo un 
nākošo paaudžu priekšā.”

“Šim pienākumam līdz galam 
uzticīgs varu būt vienīgi tad, ja 
mana pārliecība un rīcība allaž 

saskanēs ar latviešu dzīvesziņā 
dibinātiem pamatlikumiem: Es 
nāku no sava pirmavota un nekur 
un nekad nedrīkstu aizmirst, ka 
esmu latvietis savu senču gara 
glabātājs, savas valodas kopējs un 
tautas goda sargātājs, apzinoties, 
ka mans negods būtu traips visai 

manai tautai”.

“Lai pēc ilgas ciešanu nedēļas 
sagaidījis Latvijas augšāmcelšanās 
dienu, es varētu atgriezties tēvu 
zemē kā svešu putekļu un maldu 
neskarts svētceļnieks, man 
jāsaglabā latviskā gara skaidrība, 

ziedošanās tikums un morālais 
spēks – nevien sev pašam, bet ar 
tiem, kas uzticēti manā ziņā. Arī 
svešniecībā es nedrīkstu apslāpēt 
savu asiņu balsi, kas mudina mani 
uzturēt un vairot tautas dzīvo 
spēku.” 21.

P. S.:

Pēc šīs publikācijas pirmās daļas parādīšanās Belģijas Latviešu Ziņu šī gada aprīļa laidienā, vairāki lasītāji ir interesējušies par tur izmantotajām fotogrāfijām, 
resp. tur attēlotām personām:

Augšējā fotogrāfija 7. lpp.: 
Latvijas PSR kultūras seminārs Florefā 1975. gada augustā. No kreisās Ivars Seleckis (Rīga), Gunars un Jautrīte Saliņi (Ņūdžersija, ASV) un Jānis Peters (Rīga). 
Foto no šo rindiņu autora personīgās kolekcijas. 

Apakšējā fotogrāfija 7. lpp.: 
Latvijas PSR kultūras seminārs Florefā 1975. gada augustā. Izbraukumā pa Beļģiju – no kreisās Jānis Peters (Rīga) un Ojārs J. Rozītis (toreiz Minstere, šodien 
Brisele). Foto no šo rindiņu autora personīgās kolekcijas. 

Fotogrāfija 8. lpp.: 
Latvijas PSR kultūras seminārs Florefā 1975. gada augustā. Latvijas ciemiņu ekskursija uz Briseli, šeit Grand Place. No kreisās Pēteris Zirnītis (Rīga), Mārtiņš 
Būmanis (toreiz Minstere, tagad Luksemburga), Jānis Peters (Rīga) un Ojārs J. Rozītis (toreiz Minstere, šodien Brisele). Foto no šo rindiņu autora personīgās 
kolekcijas.
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Ko man nozīmē būt latvietim?

LEonora 
Man Latvijā patīk turēt karogu! Un patīk būt mājās.

Santa 
(6 gadi) - Latvija ir mana dzimtene! 
Man patīk tīģeris, kas ir zoodārzā. Un ziema. Un manas mājas.

Jānis 
Man patīk Rundāles pils un Daugava.

Rūdis 
Nu vispār.. man Latvija asociējas ar skolēnu brīvdienām.

MadaRa 
Man patīk peldēt akvaparkā un vingrot, mest salto. Un vēl tur ir balts sniegs!

otto 
(8gadi) - Ozoliņš, Šmēdiņš un Pļaviņš.

Kristīne Zlamete

Bērni latviešu sestdienas skoliņā: Uz individuālu jautājumu bērniem, ko Tev 
nozīmē Latvija vai ko Tev nozīmē būt latvietim vispirms valda ilga pārdomu 
pauze, bet pēc pāris papildjautājumiem - ar ko Tev asociējas Latvija, kas Tev 
Latvijā vislabāk patīk, domas raisās vieglāk:

Daina grase 
Sestdienas latviešu 
skoliņas vadītāja

Ar latvietību ir tā - ir tas “smagais” 
un fundamentālais variants, ko 
līdzi nepaņemsi, jābrauc Latvijā uz 
vietas piedzīvot, apskatīt, izgaršot 
un izjust. Bet ir tas brīnišķīgais, 
nosacīti “vieglais” variants, ko var 
vest apkārt pa pasauli, neapgrūtinot 
robežsargus un kravu pārvedējus, 
un tomēr ar cieņu un lepnumu 
citiem rādāms un iemācāms - 
valoda, dziesmas, rotaļas, joki, 
piedzīvojumi, visas prasmes, ko 
esam kaut kad apguvuši ģimenē un 
skolās, krāsu un garšu izjūta utt. Un 
nedaudz sentimenta dziedot gan 
Latvijas himnu, gan “Pūt, vējiņi!”.

Ilze Vesere

Latvija ir un vienmēr būs mana 
dzimtā zeme - ar baltām ziemām, 
zaļu pavasari, košu vasaru un 
krāsainu rudeni.  Tā kā es esmu 
diezgan kosmopolītisks cilvēks, 
mācījusies un strādājusi dažādās 
valstīs, es īpaši novērtēju ekskluzīvo 
iespēju Briselē, kur vienlaicīgi var 
atrasties tik daudzkulturālā vidē, 
runāt vairākās valodās, un tajā 
pašā laikā katrs var piepildīt savu 
latvisko stīgu: dejot tautas dejas, 
dziedāt korī, apmeklēt daudzos 
kultūras pasākumus. 

Ilze Spīgule-Buitenweg 
Latviešu biedrības Beļģijā 
priekšsēdētāja

 Būt latvietim man nozīmē: 
- zināt, kā garšo rupjmaize,
- pazīt sēņu mērces smaržu,
- nezināt, ko nozīmē, ka aptrūkstas 
dziesmas, ko līdz rītam pie 
ugunskura dziedāt,
- sajust senču spēku un lepnumu, 
uzvelkot tautastērpu,
- izbaudīt saulrietu divatā kā 
vienīgajiem visā jūrmalā,
- kopā rakt kartupeļus un tad tos ēst 
pusdienās, pārkaisītus ar dillēm,
- mācēt izdzīvot.

Voldemārs Lauciņš 
Latviešu biedrības 
Beļģijā valdes loceklis.

Man Latvija ir Trīsvienīgā Dieva 
dāvana. Kā ar dāvanu, ar to vajag 
apieties atbildīgi, lai nenoniecinātu 
Dāvinātāju. Tomēr tā nav 
kāds nevajadzīgs un praktiski 
neizmantojams nieks, bet dzīvības 
pilna un prieku dodoša. Un, ja vien 
par Latviju gādājam prasmīgi un 
to ar mīlestību kopjam, tad viņa 
kļūst par vietu, kur, mūsu himnas 
sirsnīgajiem, lai arī nedaudz senākā 
valodā sacītajiem vārdiem, varam 
„laimē diet”.

Lelde Līce-Līcīte 
Latvijas vēstniece Beļģijā

Mūsu vēstniecības darbinieku darbs 
ir galvenā liecība latvietības apziņai.

 

Ilze Juhansone 
Vēstniece, Latvijas Republikas 
Pastāvīgā pārstāve ES

„Ko man nozīmē būt latvietim? 
Interesants jautājums cilvēkam, 
kuras vectētiņš ir igaunis.  Būt 
latvietei nozīmē spītu – 
nepadošanos. Visprecīzāk to 
teicis Rainis „Mēs maza cilts, bet 
stipra mūsu griba”. Tas nozīmē 
ikdienā izcīnīt savu iekšējo cīņu 
starp pozitīvajām ambīcijām un 
noliegumu. Piederība inovatīvām 
idejām bagātai tautai, kas spēj 
saglabāt sajūsmu par tādām 
vienkāršām lietām kā lietus lāsi 
zirnekļa tīklā pie loga.”

Agnis Sauka 
Beļģijas Latviešu 
Ziņu redaktors

Būt latvietim, esot Beļģijā 
un strādājot Komisijā, man 
vispirms nozīmē lielu atbildību. 
Latviešu šeit salīdzinoši ir maz 
un daudziem kontakts ar mani ir 
pirmā un dažreiz vienīgā saite ar 
Latviju. Tāpēc ar savu attieksmi 
pret darbu un apkārtējiem cenšos 
nedarīt kaunu savai dzimtenei un 
tautai. Šajā starptautiskajā skudru 
pūznī kā savas tautas pārstāvis 
jūtos ļoti labi un esmu lepns ar 
savu latvietību. Būt latvietim 
man nozīmē arī aktīvi piedalīties 
latvietības uzturēšanā ģimenē un 
vietējā latviešu sabiedrībā.
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Edmunds āķītis

Man Latvija ir ar jūru, upēm un 
ezeriem saistīta, un tas gaiss... tā 
smarža, kas kņudina un kutina. 
Man Latvija ir ar īpašām vietām 
un cilvēkiem saistīta - Kuldīga un 
Liepāja un lepnie Kurzemnieki!

Man svarīgi, ka es varu lepoties ar 
Latviju un, ka Latvija var lepoties 
ar mani.

Man skumīgi, ka latviešu paliek 
arvien mazāk un mazāk Latvijā 
un tamdēļ ir jo lielāks prieks, ka ir 
latvieši, kas turpina pacietīgi strādāt 
Latvijā.

Diemžēl, Latvija man ir arī ar 
pilsoniskās sabiedrības veidošanos 
saistītām negācijām - atsevišķu 
politiķu varaskāre, daudzpartiju 
sistēma un nespēja vienoties par 
kopīgiem mērķiem valsts labā.

ginta Vanaga

Būt latvietim man nozīmē to, ka 
manī ir šī latviskā apziņa, spēks un 
latviskās vērtības ir asinīs, pilnīgi 
neapzinātā līmenī. Tādēļ man 
latviešu tautas mūzika un latviešu 
tautas deju dejošana katru reizi 
ir kā sava veida meditācija un 
atgriešanās pie manām ‘saknēm’.

Dace Kalniņa

Šīs dziesmas vārdi pasaka visu:
Teic, kur zeme skaistākā 
Tur, kur smilgas zied 
Teic, kur skarbā zeme tā 
Te, kur akmens dzied
Te ir mana dzimtene 
Smilšainais krasts 
Te pa baltu miglas stigu 
Ceļu mājup rasts, mājup rasts
Te kur egle vējā dzied 
Te kur smaržo siens 
Te kur tēvu taka iet 
Miglā dzērves brien

māris Riekstiņš 
Latvijas vēstnieks nATO

Būt latvietim, īpaši šobrīd, man 
nozīmē apzināties, ka atšķirībā no 
daudzām tautām pasaulē mums 
ir privilēģija savā valstī dzīvot. 
Apzināties, ka tas nācis grūti un, 
ka ikviena mūsu pienākums ir 
rūpēties, lai nākotnē tas nebūtu 
apdraudēts.  

Latvija man nozīmē gan mūsu 
vēsturi un kultūru, kas dažādām 
krāsām rakstīta, gan mūsu jūru, kur 
enerģiju smelties, gan Līgo vakaru 
un Dziesmusvētkus, kas vieno. Un 
visam pāri – tos daudzos cilvēkus, 
kuri ar savu darbu Latviju stiprāku 
dara.

Seldzis grasmanis 
Komandleitnants 
Virsnieks militārajā 
pārstāvniecībā nATO un 
Eiropas Savienībā

Lepnums - par to ka esmu pasaulē 
viens no diviem miljoniem, piederu 
tautai ar senu vēsturi, savu kultūru, 
tradīcijām un teritoriju pie Baltijas 
jūras...

Atbildība - nosargāt visu to ko esmu 
mantojis - nodot to tālāk, ieaudzināt 
savos bērnos...

Rādīt latvisko identitāti pasaulei, lai 
uz kartes būtu ne tkai “zaļš pleķītis”, 
bet ļaudīm tas saistītos ar noteiktu 
vietu - Latvija!

Andis Dilāns 
Ģenerālmajors 
Latvijas militārais pārstāvis 
nATO un Eiropas Savienībā

Būt latvietim nozīmē piederību 
tautai un nācijai, kura var lepoties 
ar savu valsti, ko sauc par Latviju. 
Diemžēl, ne visām tautām ir sava 
valsts, tādēļ mēs varam būt lepni 
par šo, vēl jo vairāk, ka valsts 
neatkarību un brīvību mums nācās 
izkarot ar ieročiem rokās, šo vārdu 
tiešā nozīmē. Tādēļ esmu kļuvis 
par karavīru, lai to darītu, ja būs 
nepieciešams. Latvija ir gan manas, 
gan manas tautas mājas un kā 
karavīrs esmu zvērējis, netaupot 
spēkus, veselību un dzīvību, sargāt 
Latvijas valsti un tās neatkarību pēc 
labākās sirdsapziņas. Gods kalpot 
Latvijai un tās tautai!

Dagnija martinsone 
Briseles latviešu dejotāju 
vadītāja

Mans iekšpagalms, manas baterijas, 
mani sapņu akvalangi - tas viss man 
ir Latvija. Tās ir manas MĀJAS. Un 
neviens gadalaiks, neviens saulriets 
nav skumjāks par mani, ja kādu 
ilgāku laiku neesmu bijusi MĀJĀS... 

Kristiāna Raugēviča

Man Latvija ir MANI CILVĒKI! Mani 
mīļie, tuvie, vislabākie...., kuru man 
ļoti pietrūkst, esot prombūtnē...

marta Kolinsa

Dzīvojot ārpus Latvijas, man 
jo būtiskāk ir saglabāt latviešu 
tradīcijas ģimenē. Lai kur mēs ari 
nebūtu, ar prieku svinam ne tikai 
Valsts svētkus, bet arī visus četrus 
saulgriežus: sitamies ar košām 
Lieldienu olām, līksmi jāņojam, 
taisām rudens velšu meistardarbus 
Miķeļdienā, cepam gardus pīrāgus 
un piparkūkas Ziemassvētkos. 
Lai ari Jūsmājas ir daudz priecīgu 
svētku pilnas!!!

Vita Timermane-moora 
Latvijas vēstniecības Beļģijā 
pirmā sekretāre, 2015. gada 
Prezidentūras kultūras 
programma Briselē atbildīgā, 
“Rīga 2014” mākslinieciskas 
padomes kuratore

Vienkārši ESMU latviete, tas ir 
pašsaprotami, tāpat, kā esmu 
mamma, meita, kādam tuvs cilvēks, 
- tā ir gan dzīves dāvana, gan 
pienākums.
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Avīze iznāk
fragmentāri, pdf formātā

lasāma LBB mājas lapā
www.latviesi.be

Agnis Sauka 
agnis.sauka@gmail.com

Cienījamie lasītāji! Šis ir septītais 
„Briseles latviešu ziņu” (BLZ) 

izlaidums šajā veidolā, kopš man ir 
bijis gods turēt šīs avīzes redaktora 
grožus. Šis joprojām ir vienīgais 
Beļģijā drukātais preses izdevums 
latviešu valodā.

BLZ iznāk neregulāri, 2-3 reizes 
gadā, ap 150 eksemplāru metienā 
un tiek izplatīts bez maksas kādā 
no lielākajiem Latviešu biedrības 
Beļģijā organizētajiem kultūras 
pasākumiem. Interesenti, kuri ir 
palaiduši garām iespēju saņemt 
BLZ vēl „siltu”, var pēcāk iegūt 
savā īpašumā kādu eksemplāru ES 
pārstāvniecības ES informācijas 
stendā vai lejupielādēt PDF formātā 
biedrības portālā. Jāpiebilst, ka šis ir 
no A līdz Z brīvprātīgs projekts.

Esmu patiesi gandarīts par 
uzrunāto cilvēku atsaucību avīzes 
satura veidošanā. Līdz šim atraduši 
brīdi intervijai vai pašrocīgi 
gatavotam rakstam ir Eiropas 

Parlamenta deputāti Roberts Zīle 
un Artis Pabriks, attīstības komisārs 
Andris Piebalgs, Latvijas vēstniece 
ES Ilze Juhansone, Latvijas vēstniece 
Beļģijā Lelde Līce-Līcīte, Briseles 
latviešu dejotāju vadītāja Dagnija 
Martinsone, Briseles latviešu teātra 
vadītāja Andra Baltmane, Ojārs 
J. Rozītis, Pēteris Ancāns, Maija 
Liepiņa, Voldemārs Lauciņš, Gustavs 
Zilgalvis un citi autori, kuru rakstus, 
dzeju, fotogrāfijas un zīmējumus 
lasītāji ir augstu novērtējuši. Bez 
viņu entuziasma un gatavības ziedot 
savu brīvo laiku šī avīze nebūtu 
tapusi.

Paldies saku arī avīzes 
pastāvīgajiem “labajiem gariņiem” 
- latviešu valodas virtuozēm 
Dacei Rubenei un Līgai Driķei, 
maketētājam Ansim Mazajam, 
kā arī mūsu Eiropas Parlamenta 
deputātam Robertam Zīlem un viņa 

komandai Gunai Zaķei-Baltajai un 
Ancei Gulbei par atbalstu avīzes 
tapšanā.

No sirds pateicos avīzes 
uzticīgajiem lasītājiem. Jūsu atbalsts 
un ierosinājumi rakstiem ir vērtīgs 
informācijas, motivācijas un 
iedvesmas avots.

Zinu, ka Beļģijā dzīvo daudz 
radošu latviešu; izmantojot iespēju, 
aicinu pievienoties avīzes radošo 
spalvas meistaru rindām! Jums ir 
ko teikt par kādu beļģu tradīciju 
un vēlaties ar to padalīties ar 
citiem? Jūsu bērnam ir sanācis 
interesants zīmējums? Esiet radījis 
dzejoli, ar kuru nekautrējaties 
iepazīstināt pasauli? Vēlaties 
publicēt savu oriģinālo fotogrāfiju? 
Gribat sagatavot interviju ar kādu 
interesantu personību? Dodiet ziņu, 
un BLZ kļūs par Jūsu kreativitātes 
platformu! [BLZ]

Kļūsti par Beļģijas 
latviešu ziņu autoru!


