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Raidījums klausāms trešdienās 14:05 ar atkārtojumu svētdienās 15:05. 
 
Eduarda Liniņa autorraidījums, 30 min. LR1 ēterā kopš 2006. gada. 
Pagātnes notikumi nosaka mūsu šodienu, bet šodienas pasaules uztvere maina 
skatījumu uz pagātni. Atgādināt būtiskās likumsakarības un grozīt iesīkstējušus 
aizspriedumus, atklāt senāku un nesenāku vēsturi gan pētnieka distancētajā 
skatījumā, gan notikumu aculiecinieka pieredzes tiešumā – to savās sarunās 
un stāstījumos cenšas veikt raidījuma autors Eduards Liniņš. 
 
Aprīlī, maijā un jūnijā skanēs 6 raidījumi par integrācijas tēmu, kurus finansiāli 
atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds un Latvijas 
Valts. 
 
Lai noklausītos raidījumu, atrodiet raidlaiku 14:05 un izvēlieties atskaņošanas 
programmu (Windows Media Player vai VLC media player). 
 
10.aprīlis, trešdiena, 14:05 
Saruna ar mūzikas skolotāju Grigoriju Salnīti – ceļš no impērijas metropoles uz 
Eiropas nostūri, kur dzied.  
Pateicoties savām latviskajām saknēm Grigorijs Salnīts repatriējās uz senču 
dzimteni pirms pieciem gadiem. Šajā sarunā: par pieredzi, integrējoties 
latviešu sabiedrībā, par Latviju un latviešiem, kādus Grigorijs tos iepazinis un 
iemīļojis.  
http://www.latvijasradio.lv/program/1/2013/04/20130410.htm  
 
 
24.aprīlis, trešdiena, 14:05 
Saruna ar spāņu valodas pasniedzēju no Meksikas Cēzaru Torresu Ruedu.  
Latvijā viņš nonāca pēc tam, kad apprecēja Kanādā sastaptu latvieti, un abi 
izlēma, ka Latvija ir labākā vieta, kur veidot ģimeni un audzināt bērnus. Sarunā 
atklājam gan atšķirīgo, gan kopīgo latviešu un meksikāņu raksturā, dzīves un 
vēstures uztverē. 
http://www.latvijasradio.lv/program/1/2013/04/20130424.htm  
 
 
8.maijs, trešdiena, 14:05 
Saruna ar filoloģi (tagad – pensionāri) Olgu Salnīti. 

http://www.latvijasradio.lv/program/1/2013/04/20130410.htm
http://www.latvijasradio.lv/program/1/2013/04/20130424.htm


Olgas Salnītes pārcelšanos uz Latviju noteica viņas kādreizējā vīra Aleksandra 
Salnīša (1940 – 1990) latviskās saknes. Sarunā daudz par šo neparasto un 
talantīgo latviešu izcelsmes maskavieti, arī Olgas Salnītes jūsma par Latvijas 
vidi un kultūru un sāpes par krievu nācijas likteni, kurā viņa saskata pamatā 
traģismu un nolemtību. 
http://www.latvijasradio.lv/program/1/2013/05/20130508.htm  
 
12.jūnijs, trešdiena. 
Ceturtā saruna par integrācijas pieredzi. Arābu kultūras centra Latvijā vadītājs 
Abdelhamids Elmarija (pēc izcelsmes ēģiptietis) par Latvijas klimata un latviešu 
noskaņojuma nepastāvīgumu un daudz ko citu. 
http://www.latvijasradio.lv/program/1/2013/06/20130612.htm  
 

19.jūnijs, trešdiena.  

Piektā saruna par integrācijas pieredzi. Ēģiptiešu izcelsmes informācijas 

tehnoloģiju speciālists Valīds Ibrahims iesaka latviešiem nebaidīties no 

saskarsmes ar citādo un biežāk jautāt: „Kāpēc?” 

http://www.latvijasradio.lv/program/1/2013/06/20130619.htm  

 

26.jūnijs, trešdiena. 

Sestā saruna par integrācijas pieredzi. Rīgas mošejas imāms Zahers Baradī 

(Zaher Baradie), Apv. Arābu emirāti; Latvijas Islāma kultūras centra vadītājs, 

uzņēmējs Arbi Indorbajevs, Krievija. 

http://arh.latvijasradio.lv/getp.php?f=/1/201306/20130626_1405_r1.m4a  
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