
Raidījums "Dzīvesstāsts" radio NABA ēterā piektdien,  
28. martā, pl. 13.00 

  
Žurnālistes Andas Buševicas autorraidījums  "Dzīvesstāsts" 
  
Latvijā ir ienācējas-kultūras, kuras gadsimtu gaitā jau esam sākuši uzskatīt par Latvijai 
piederīgām, bet diemžēl šī patiesība pagaidām vēl neattiecas uz šī raidījuma varoni - 
marokāni Išamu Labri, kuram pagaidām diezgan bieži nākas lauzt dažādus apkārtējo 
aizspriedumus. Rīgā viņš dzīvo jau ceturto gadu, un  šeit viņš ir mīlestības dēļ. Išams un Aļona 
Labri ar vēl pavisam mazo meitiņu Sofiju tikai pāris dienas, kopš ir pārvākušies no Ķīpsalas, 
kur Vecrīgas torņi bija ar roku aizsniedzami, uz dzīvokli Pļavnieku daudzstāvu mājā, priecājas, 
mani saņemot - es esmu pirmais ciemiņš viņu jaunajā mājoklī. 
 

Raidījums "Dzīvesstāsts" radio NABA ēterā piektdien,  
25. aprīlī, pl. 13.00 

   
Žurnālistes Andas Buševicas autorraidījums  "Dzīvesstāsts" 
  
Latvijā dzīvojošā indieša, Latvijas pilsoņa Sundara Vaidesvarana dzīvesstāsts liek  aizdomāties 

par mazā cilvēka un lielās vēstures attiecībām. Sundara dzīvē liktenīgu lomu spēlēja 

kādreizējās lielvalsts - Padomju Sociālistisko Republiku Savienības - draudzība ar citu tai 

simpatizējošu lielvalsti – Indiju. PSRS sabrūkot, ļoti vērtīgas neatkarīgajā Latvijas valstī 

izrādījās viņa angļu valodas zināšanas, savukārt Atmodas gadu gaisotnē Sundaram bija 

iespēja izjust uz savas ādas simpātijas un interesi par Indijas kultūru, latviešiem savas āriešu 

saknes meklējot. Šobrīd Sundars Vaidesvarans ir augstskolas „Turība” angļu valodas 

pasniedzējs,  taču priekšvēsture tam, ka Sundars nokļuva šeit – Latvijā - un kļuva par valodu 

skolotāju ir diezgan gara un sarežģīta. 

 

Raidījums "Šīs dienas acīm" Latvijas Radio 1 ēterā trešdien,  
26. martā, pl. 14.07 
   
Žurnālista Eduarda Liniņa autorraidījums  
 
Kādi esam, ar citu acīm uzlūkoti? Kā latviskajai identitātei būtisko uztver mūsu sabiedrībā 
integrējušies cilvēki ar citādu kultūras pieredzi? Šoreiz – saruna par Dziesmu svētkiem un 
Latvijas mūzikas kultūru ar Krievijā dzimušo mūzikas pedagogu Grigoriju Salnīti.  
Raidījums top Laikmetīgās Mākslas centra projekta „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties! – 
III posms” ietvaros ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un Latvijas valsts 
atbalstu. 
 
http://lr1.latvijasradio.lv/lv/raksts/siis-dienas-aciim/kadi-esam-ar-citu-aciim-
uzlukoti.a35897/ 

 
Raidījums "Šīs dienas acīm" Latvijas Radio 1 ēterā trešdien,  
23. aprīlī, pl. 14.07 
   
Žurnālista Eduarda Liniņa autorraidījums  
 
Saruna ar brazīlieti Solanžu Karlauskis par latviskā iepazīšanu caur latviešu amatierteātri un 
dramaturģiju un par to, ka latvieši saskata iemeslu skumjām arī tad, kad tāda varbūt nemaz 
nav. 



Raidījums top Laikmetīgās Mākslas centra projekta „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties! – 
III posms” ietvaros ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un Latvijas valsts 
atbalstu. 
 
http://lr1.latvijasradio.lv/lv/raksts/siis-dienas-aciim/braziilija-dzimushas-solanzhas-
karlauskis-pieredze-latvija.a36701/ 
 
 

Raidījums "Šīs dienas acīm" Latvijas Radio 1 ēterā trešdien,  
30. aprīlī, pl. 14.07 
   
Žurnālista Eduarda Liniņa autorraidījums  
 
Kā garšo Latvija? Saruna par sajūtām un izjūtām, iejūtoties Latvijas kulinārajā vidē, ar 
Kolumbijā dzimušo Mariju Kristīnu Lodoņo, Meksikā dzimušo Cēzaru Torresu-Ruedu un 
Ukrainā dzimušo Vladimiru Meļņiku. 

Raidījums top Laikmetīgās Mākslas centra projekta „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties! – 
III posms” ietvaros ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un Latvijas valsts 
atbalstu. 
 
http://lr1.latvijasradio.lv/lv/raksts/siis-dienas-aciim/ka-garsho-latvija.a36953/ 
 
 

Raidījums "Šīs dienas acīm" Latvijas Radio 1 ēterā trešdien,  
7. maijā, pl. 14.07 
   
Žurnālista Eduarda Liniņa autorraidījums  
 
„9. maija problēma” – identitātes un lojalitātes vai izpratnes jautājums? Saruna par Latvijas 
20. gs. vēstures uztveri ar Krievijā dzimušo Grigoriju Salnīti un Ukrainā dzimušo Vladimiru 
Meļņiku. 
Raidījums top Laikmetīgās Mākslas centra projekta „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties! – 
III posms” ietvaros ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un Latvijas valsts 
atbalstu. 
 
http://lr1.latvijasradio.lv/lv/raksts/siis-dienas-aciim/9.-maija-problema.a37147/ 
 


