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Latviešu biedrības Hamburgā valdes priekšsēža Andra Zemīša ziņojums  
par biedrības darbību un aktivitātēm 

no 2016. gada 2. oktobra līdz 2018. gada 1. decembrim 
 
 

2016. gada 2. oktobrī LBH biedru pilnsapulce ievēlēja jaunu valdi piecu personu 
sastāvā. Tūlīt pēc pilnsapulces savā pirmajā sēdē ievēlētā valde savā starpā sadalīja 
amatus: 
 Andris Zemītis – priekšsēdis  
 Andris Ratas – priekšsēža vietnieks  
 Jānis Veits – sekretārs 
 Sarma Zemīte – kasiere 
 Iluta Adama – valdes locekle 

 

Valdes sēdes  
Divu gadu darbības laikā ir notikušas piecas valdes sēdes (pēc protokolu numuriem 
322 līdz 326). Ir arī notikušas valdes locekļu tikšanās ar darbu veicējiem, lai 
pārrunātu atsevišķus jautājumus. 2017. gada 26. septembrī LBH darbā iesaistījās trīs 
amatpersonas: Zane Valtere – projektu vadītāja, Dina Šreibere –  kultūras nozare un 
Maija Berga – interneta mājaslapas redaktore.  

LBH 65 gadu pastāvēšanas atzīmēšana  
2016 g. 2. oktobrī pēc pilnsapulces LBH biedri un vairāki viesi nosvinēja LBH 65 
gadu jubileju ar īsām uzrunām, šampānieša glāzes pacelšanu un svinīgu kopa 
būšanu.  

Diskusija LR vēstniecībā Berlīnē  
2016. g. 11. novembrī LBH priekšsēdis un kasiere piedalījās diskusijā LR 
vēstniecības telpās, ar tematu: diasporas saiknes uzturēšana ar dzimteni.  

2016. g. Valsts svētku koncerts  
2016. g. 19. novembrī notika Latvijas Republikas dibināšanas 98. gadadienai veltīts 
koncerts ar baltiešu kori Balticoro Hamburgā-Altonā “Friedenskirche”. Pēc 
koncerta kopā pabūšana pie glāzes vīna, uzkodām un dziesmām.  

Kārļa Pētersona pieminekļa jautājums  
2017. gada februārī, bet arī jau iepriekš, skaidrojām iespējas uzstādīt pieminekli 
Olsdorfas kapos latviešu izcelsmes uzņēmējam un Īrijas neatkarības atbalstītājam 
Kārlim Pētersonam (Charles Peterson), kurš miris un apbedīts 1919. gadā 
Hamburgā. Sarakste un sarunas notikušas ar Latviešu biedrību Īrijā, LR vēstnieku 
diasporai Pēteri Elfertu, Daugavas vanagu Vācijā priekšsēdi u.c.. Izmaksas 
skaidrotas ar Olsdorfa kapu pārvaldi un pēc tam izmaksu dēļ lieta izbeigta.  

Klubiņa “Uz riteņiem” izbraukumi  
2017. gada 14. maijā notika pirmais jaunizveidotā veloizbraukumu klubiņa “Uz 
riteņiem” izbraukums pa Hamburgas nomali “Vierlande”. Braucienu maršrutu 
plānotājs ir Edgars Johansons. Nākamās ekskursijas sekoja 5. jūnijā, 16. jūlijā un 
27. augustā. Braucienu garums no 30 līdz 41 km.  
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Diskusiju klubs: Cīņa par taisnīgiem likumiem  
2017. g. 18. martā notika LBH Diskusiju kluba sarīkojums, kurā referātu ar par 
Konstitucionālās tiesas procesu un konstitucionālo sūdzību Latvijā lasīja Kurta 
Hāgena stipendiāte Madara Meļņika no Berlīnes. Nākamajā dienā LBH valdes 
locekļi kopā ar Madaru apmeklēja Latvijas universitātes mecenāta Kurta Hāgena 
kapa vietu Ējendorfas kapos.  

Diskusiju klubs: "Kas šodien raksta reformācijas vēsturi Latvijā?"  
2017. gada 5. maijā notika sarunu sarīkojums ar Latvijas universitātes ev.-lut. 
teoloģijas fakultātes dekāni Daci Balodi par visādiem jautājumiem, kas skar 
sieviešu lomu baznīcas struktūrās.  

Līgošana parkā  
2017. gada 24. jūnijā Dinas Šreiberes izkārtojumā notika Latviešu skoliņas un LBH 
kopīga līgošana Risenes parkā, kurā piedalījās bērnu un vecāku ansamblis Momo no 
Rīgas VEF Kultūras pils. Nākamajā dienā Momo sniedza koncertu Stefana baznīcā.  

Aarzemnieku koncerts  
2017. gada 9. jūlijā ļoti īsā laika sprīdī noorganizēts mūzikas ansambļa 
Aarzemnieki, kurš piedalījies Eirovīzijas sacensībā, koncerts Nīndorfas 
“Bürgerhaus”.  

Latvju danči  
2017. gada 8. septembrī uzsākti Latvju danču vakari Dinas Šreiberes izkārtojumā. 
Par mūzikas aprīkojumu gādā Gerits Rimplers. Danču vakari notiek ceturtdienās 
reizi mēnesī. Aicināti tiek visi, lieli un mazi, latvieši un to draugi.  

Basketbola sacensību skatīšanās  
2017. gada 8. oktobrī pulciņš līdzjutēju, kopīgi skatoties spēli, atbalstīja ar savu 
klātbūtni ratiņkrēsla basketbolistus Kārli Podnieku un Daci Dadzīti Bundeslīgas 
čempionātā. Nākamā kopīga spēles vērošana notika 22. oktobrī.  

Intervija Latvijas televīzijas raidījumam  
2017. gada 13. oktobrī uz Hamburgu bija atbraukuši Egīls Zariņš un Edvīns Inkēns, 
kuri gatavoja dokumentālo filmu sēriju “Būt latvietim. Vācijā”. Intervēja LBH 
priekšsēdi Andri Zemīti un LBH biedri Rasmu Cipuli. Filma raidīta 2018. gada 29. 
martā Latvijas TV1 un joprojām ir skatāma tīmeklī.  

Tikšanās vēstniecībā Berlīnē  
2017. gada 27. oktobrī LBH projektu un kultūras nozares vadītājas Zane Valtere un 
Dina Šreibere piedalījās ikgadējā diskusijā vēstniecībā, kurā piedalījās latviešu 
organizāciju pārstāvji un arī LR vēstnieks latviešu diasporai Atis Sjanīts. Pārrunu 
temati: Simtgades programmas un to valsts finansējums. LBH kā vienīgā biedrība 
varēja sniegt sagatavotu Simtgades sarīkojumu pārskata plānu.  

2017. gada Valsts svētki  
2017. gada 18. novembrī notika sarīkojums “Ar Latviju sirdī”, kas veltīts Latvijas 
Republikas 99. gadiem. Uzstājās un koncertu sniedza vīru kopa Vilki no Latvijas. 
Uzstājās arī Hamburgas bērnu ansamblis Austrumiņš. Sarīkojums notika “Kreuz-
Kirche” draudzes namā Hamburgā-Vandsbekā. Pēc koncerta saviesīgs vakara 
turpinājums ar vakariņām, dzērieniem un dejām. Kopā piedalījās ap 130 dalībnieku.   
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LR vēstnieces Ingas Skujiņas viesošanās pie LBH  
2017. gada 9. decembra pēcpusdienā vēstniece Inga Skujiņa satikās Hamburgā ar 
vairākiem LBH valdes locekļiem un biedrības aktīvistiem. Sarunas temati bija 
Latvijas Simtgades sarīkojumi un turpmāka LBH sadarbība ar vēstniecību.  

Vecgada pavakarēšana  
2017. gada 30. decembrī Hamburgas-Vandsbekas “Kreuz-Kirche” namā notika 
jautrs Vecgada vakara sarīkojums, kurā uzstājās bērnu ansamblis Austrumiņš. 
Sanākušie iesaistījās Latvju dančos.  

Hamburgas latvieši piedalās dančos Berlīnē  
2018. gada 2. februārī pulciņš Hamburgas latviešu Zanes Valteres vadībā devās uz 
danču sarīkojumu pie Berlīnes tautiešiem.  

Seminārs: Es gribu būt latvietis  
2018. gada 17. februārī notika seminārs par latviešu valodas apgūšanu un 
saglabāšanu, dzīvojot Vācijā, ka arī par divvalodības jautājumiem. Ļoti apjomīgu 
prezentāciju sniedza referente bija Dr. Baiba Trinīte no Liepājas.  Koreferente Laura 
Ritenberga-Kindere. Pirms semināra veikta vecāku aptauja ar anketām.  

Latvju danču gada sākums  
2018. gada 22. februārī atsākti ikmēnešu danču vakari.  

Rīgas Centrāltirgus vadības viesošanās  
2018. gada 25. februārī Rīgas Attīstības komitejas un Centrāltirgus vadības personas 
ieradās ciemos pie LBH un dalījās ar domām par iespējamu informācijas 
pārstāvniecības atklāšanu Hamburgā, kā arī par sadarbību kultūras jomā. No 
rīdzinieku puses piedalījās s.c. Centrāltirgus valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks, 
bet no LBH puses vairāki valdes locekļi un aktīvisti. Vienojās, ka nākotnē 
iespējama zināma savstarpēja sadarbība.  

Diskusiju klubs, Kurp dodies, valodiņ?  
2018. gada 13. martā šo diskusiju vakaru ar savu ievadreferātu uzsāka Prof. Baiba 
Kangere no Rīgas. Diskusijā skaidrojām citu valodu ietekmi uz mūsējo, gan 
dzīvojot ārzemēs, gan Latvijā.  

Baltā galdauta svētki  
2018.gada 4. maijā, Aigas Ķīseles aicināts, sanāca pulciņš latviešu Pilsētas parkā lai 
pie balti klāta galda zem klajas debess atcerētos 1990. gada notikumus un baudītu 
pašu atnesto cienastu.  

Izbrauc Latvijas kontūru Hamburgā  
2018. gada 5. maijā velosipēdistu klubiņš “Uz riteņiem” izbrauca Edgara Johansona 
izstrādāto maršrutu pa Hamburgu, kas līdzinās Latvijas kontūrai. Nākamā, 20. 
maija, izbrauciena mērķis bija jūras kuģu sveicināšanas vieta “Willkom Höft” 
Vēdelē.  

Seminārs: Es gribu būt latviestis II  
2018. gada 26. maijā Laura Ritenberga-Kindere no Augsburgas vadīja šo jau trešo 
sarīkojumu ar tēmu par latviešu valodas apgūšanu, pastāvēšanu un izmaiņām 
saskarsmē ar citām valodām. Seminārs notika “Kulturhaus St. Georg”.  
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Jāņu ielīgošana  
2018. gada 16. jūnijā krietns skaits LBH biedru un Hamburgas latviešu devās uz 
Bargteheidi, lai ielīgotu Jāņus. Liela daļa sabraukušo bija tērpušies tautas tērpos. 
Notika Lībekas ansambļa dziesmu pavadīta vainagu pīšana. Tad Ivetas Apkalnas 
ērģeļmūzikas un Santas Bukovskas saksofona koncerts. Pēc ugunskura iedegšanas 
sekoja Jāņa tēva ienākšana, līgošana, aplīgošana un danči. Sarīkojums veidots kopā 
ar Bargteheides draudzi un tās kantoru Andi Paegli.  

Piedalīšanas Dziesmu svētkos Rīga  
2018. gada 30. jūnijā sakās Dziesmu svētki, kuros piedalījās vairāki Hamburgas 
latvieši Ziemeļvācijas Latviešu jauktā kora sastāvā. Mēģinājumi notika Brēmenē, 
Hamburgā un Minsterē.  

Informācijas vakars par Latviju  
2018. gada 14. augustā Zane Valtere un Andris Zemītis, no arodbiedrībai 
pietuvinātas organizācijas ielūgti, sniedza prezentāciju par Latviju un atbildēja uz 
publikas jautājumus.  

Volejbola sacensību skatīšanās  
2018. gada 16. augustā pulciņš latviešu kopīgi skatījās Pasaules čempionāta 
sacensības pludmales volejbolā, atbalstot Latvijas sportistus Aleksandru Samoilovu 
un Jāni Šmēdiņu.  

Pludmales volejbola uzspēlēšana  
2018. gada 1. septembrī daži Hamburgas latvieši izsmalcināja savas iemaņas 
pludmales volejbola spēles prasmē.  

Klubiņa “Uz riteņiem” izbraukumi  
2018. gada 2. septembrī latviešu velosipēdisti devās 30 km garā izbrauciena uz 
Hamburgas austrumu pusi, bet 10 septembrī tikpat gara izbraucienā uz Pinnebergu, 
lai apskatītu bijušās Baltijas universitātes teritoriju.  

Ziemeļvācijas latviešu saiets Brēmenē  
2018. gada 15. septembrī visu dienu risinājās LBH rīkotais saiets Brēmenē. Kā īpaši 
lūgti viesi piedalījās LR vēstniece Inga Skujiņa, LR goda konsuls Brēmenē un 
Lejassaksijā Lucs Pepers un ELA prezidija priekšsēdis Kristaps Grasis. Notika 
interaktīvs seminārs par latvietības saglabāšanu, emigrācijas pieredzi un iespējamu 
atgriešanos, tad erūdīcijas spēle par latviešu tradīcijām un Danči “Rīta rasas” 
mūzikantu no Berlīnes pavadījumā. Sarīkojums notika “Nachbarschaftshaus” 
Brēmenē-Grēpelingenē. Piedalījās ap 80 dalībnieku.  

Diskusija vēstniecībā Berlīnē  
2018. gada 22. septembrī LBH projektu un kultūras nodaļas vadītājas Zane Valtere 
un Dina Šreibere piedalījās ikgadējā diskusijā vēstniecībā, kurā lekciju sniedza arī 
LR Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars.  

13. Saeimas vēlēšanu iecirknis Hamburgā  
2018. gada 6. oktobrī bija iekārtots 13. Saeimas vēlēšanas iecirknis nr. 1092 LR 
Goda konsulāta telpās Hamburgā. Vēlēšanu komisijā bija: Zane Valtere – vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētāja, Līga Madelāne – sekretāre, Jānis Veits un Lāra Zemīte. 
LBH, sadarbojoties ar LR vēstniecību un Goda konsulātu, iesaistījās, lai Hamburgā 
būtu vēlēšanu iecirknis un lai sastādītu vēlēšanu iecirkņa personālu.  
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Kuģa Rūsiņš apskate Vismāra  
2018. gada 7. oktobrī paprāvs Hamburgas un Lībekas latviešu pulciņš sekoja 
Latviešu biedrībai izteiktam ielūgumam uz ekskursiju pa Latvijas Bruņoto spēku 
kuģi Rūsiņš, kurš bija piestājis Vismāras ostā. Ekskursiju pa pretmīnu kuģi vadīja 
kapteiņleitnants Jānis Pētersons. Pēc apskates LBH biedri un Lībekas latvieši 
pastaigājās pa skaisto Vismāras vecpilsētu.  

Miķeļu tirdziņš Oldenburgā  
2018. gada 29. oktobrī Hamburgas latvieši piedalījās Miķeļu tirdziņā Oldenburgā, 
kurā rotaļas vadīja Zane Valtere, bet rokdarbus prezentēja Maira Zemīte.  

Ziemeļvalstu kino festivāls Lībekā  
2018. gada 31. oktobrī LBH biedri, organizatoru aicināti, devās uz Ziemeļvalstu 
kino festivāla pieņemšanu, kurā sarunājās ar režisori Madaru Dišleri un arī ar 
Lībekas mēru Janu Lindenavu. Noskatījās pa vienai filmai no Latvijas un Lietuvas. 
Uzaicinājums piedalīties kino festivālā bija Lībekas latviešu un LBH sadarbības 
rezultāts.  

Bērni Brēmenē gatavo apsveikumus veco ļaužu pansionātam  
2018. gada 9. novembrī LBH projekta vadītāja Zane Valtere Brēmenē novadīja 
latviešu bērnu nodarbību – apsveikumu izgatavošanu veco ļaužu pansionātam 
Vecumos. Piedalījās arī Hamburgas bērnu ansamblis Austrumiņš. Ar LBH gādību 
apsveikumi tika nosūtīti uz Latviju. 

Latvijas Simtgades atzīmēšana  
2018. gada 17. novembrī notika Latvijas Republikas Simtgades sarīkojums “Spēka 
dziesma Latvijai”. Sākumā notika koncerts ar diviem koriem – Balticoro no 
Hamburgas un Medera no Rīgas – , trim tautas deju kopām – Sidrabi no Rīgas, 
Trejdeksnītis no Štutgartes un Dimdari no Frankfurtes – kā arī ar koklētāju Zaigu 
Vildi, pianistu Andi Paegli un saksofonisti Santu Bukovsku. Sarīkojuma otrā daļā 
notika Latvju danči Stokholmas spēlmaņu pavadījumā un vēlāk arī deju mūzika ar 
DJ Aigaru. Režisore bija Zane Valtere. Piedalījās nedaudz virs simtam aktīvo 
dalībnieku un 250 skatītāji/klausītāji.  

LR Goda konsulāta Brēmenē pieņemšana  
2018. gada 22. novembrī LBH priekšsēdis piedalījās Brēmenes Goda konsula Luca 
Pepera – Melngalvju biedra – Latvijas Simtgadei veltītajā pieņemšanā tirdzniecības 
kameras telpās, kurā Kokles koncertu sniedza Zaiga Vilde no Hamburgas. 
Pieņemšanā piedalījās arī LR vēstniece Inga Skujiņa un Brēmenes pavalsts valdības 
amatpersonas.  

Interneta mājas lapa, Feisbuka grupa un paziņojumu izsūtīšana  
Maija Berga 2017. gadā ir uzņēmusies Hamburgas latviešu interneta mājaslapas   
atvietošanu ar pilnīgi jaunu veidojumu. Tīmekļa adrese ir nomainīta un tā tagad ir: 
latviesihamburga.de. Jaunajā mājaslapā ieguldīts ļoti daudz darba, un tā visādās 
jomās ir krietni bagātāka un pievilcīgāka. Zane Valtere rakstījusi lielu daļu tekstu. 
Maija arī izveidojusi Feisbuka grupu, kura bauda lielu sekotāju pulku. E-pastu 
paziņojumu izsūtīšanu veica Andris Zemītis, lietojot “Mailchimp” platformu.  
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Ārējais informācijas darbs  
Uz “Lettischer Verein in Hamburg” ir telefonu sarakstos reģistrēts numurs 040-
50790842. Mājaslapā ir atrodama gan e-pasta adrese, gan telefona numurs. Ik pa 
laikam biedrību sasniedz gan latviešu, gan vāciešu telefona zvani un e-pasti, ne tik 
vien no Hamburgas, bet arī citām vietām Vācijā un Latvijā. LBH sniedz dažāda 
veida informāciju.  

 

LATVIEŠU BIEDRĪBAS HAMBURGĀ SADARBĪBAS PARTNERI HAMBURGĀ  

Koris „Balticoro” Ginta Rāceņa vadībā  
Ginta Rāceņa dibinātais un vadītais vienīgais baltiešu koris Vācijā darbojas tagad 
jau 9 gadus un apvieno ap 30 dziedātājus.  

Hamburgas latviešu skoliņa  
Sintijas Bušas vadībā Hamburgas latviešu skoliņa darbojas tagad jau piekto gadu. 
Bērni sanāk kopā sestdienās reizi mēnesī.  

Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze  
Draudzes priekšniece ir Anda Ozola. Katra mēneša otrajā svētdienā notiek latviešu 
dievkalpojumi mācītāja Tāļa Rēdmaņa vadībā. Pēc dievkalpojumiem notiek kopā 
pasēdēšana turpat baznīcas kafejnīcā.  

Latvijas Republikas Goda konsulāts  
Ar LR Goda konsuli Hamburgā Dr. Sabīni Zommerkampu-Homani pastāv ļoti labas 
attiecības un notiek regulāra informācijas apmaiņa.  

Latvijas pilsoņi Hamburgā  
2017. gada 31. decembrī savu dzīvesvietu Hamburgā (pilsētas administratīvās 
robežās) bija deklarējuši 880 Latvijas Republikas pilsoņi, bet visā Vācijā – 38.390. 
2017. gadā Vācijas pavalstniecību Hamburgā ieguvuši 24 LR pilsoņi, bet visā 
Vācija – 252. (avots: destatis).  

 

PALDIES PAR SADARBĪBU !  

Paldies visiem LBH biedriem un draugiem par aktīvu iesaistīšanos un līdzdalību! 
Paldies mūsu sarīkojumu apmeklētājiem!  

Īpašs paldies LBH projektu vadītajai Zanei Valterei par lielāko daļu sarīkojumu 
izveidošanu un novadīšanu, LBH kultūras nozares vadītājai Dinai Šreiberei par 
Latvju Danču vakaru organizēšanu un bērnu ansambļa “Austrumiņa” izveidošanu, 
LBH mājaslapas redaktorei Maijai Bergai par jaunās mājaslapas izveidošanu, 
Edgaram Johansonam par veloklubiņa aprūpēšanu. Un paldies par daudziem jo 
daudziem padarītiem darbiņiem!  

Paldies par finansiālu atbalstu LR Sabiedrības integrācijas fondam, LR kultūras 
ministrijai, LR ārlietu ministrijai, Pasaules brīvo latviešu apvienībai, Latviešu 
kopībai Vācija, LR Goda konsulam Brēmenē Lucam Peperam.  


