
 

www.RadioTauta.com

Radio Vēstule 

http://www.RadioTauta.com


Sveiciens Pasaules Latviešiem!

Mūs var dzirdēt!

Rakstu, lai iepazītos ar jums, kā arī iepazīstinātu ar jaunu online radio staciju, kuras unikālo 
programmu veido Latvieši no visas pasaules. Esam ēterā 24 studnas diennaktī ar 
raidījumiem, intervijām, latviešu mūzikas vēsturi, stāstiem un vienkārši sarunām par aktuālām 
tēmām.


Bilinguālās (pamatvaloda latviešu) radio stacijas mērķis ir veidot saikni starp Latviešu 
ģimenēm pasaulē.

Saglabāt valodu, kultūru, runāt par Latviešu problēmām un sasniegumiem pasaulē iekļaujot 
citās valodās runājošās Latviešu paaudzes un ģimenes locekļus.

Protams, ka vēlamies aicināt visus pievienoties mūsu klausītāju pulkam.

Radio ir pieejams pilnīgi bez maksas mūsu mājaslapā, vai caur "Radio Tauta" aplikācijām, 
kuras var atrast Apple App Store vai Google Play.




 

Pateicoties attālinātai piekļuvei, jebkuram interesentam ir iespēja pievienoties mūsu 
brīvprātīgo komandai. Lai arī kur jūs atrastos, viss kas ir nepieciešams ir dators un 
mikrafons. Jau šobrīd visi mūsu raidījumu vadītāji veido saturu improvizētās mājas 
studijās.

Ja vēlaties piekļūt raidījumu arhīviem, ierakstiem, nekur nepublicētiem materiāliem, radio 
stacijas aizkulisēm vai iesniegt sludinājuma tekstu ēterā, to visu var izdarīt atbalstot mūs 
www.Patreon.com/radiotauta


Pievienojoties mūsu Patreon atbalstītāju lokam, jūs ne tikai iegūstiet radio atbalstītāja 
privilēģijas, bet arī palīdziet mums saglabāt šo platformu, nomaksāt autortiesības un online 
apraides maksājumus, kā arī ļaut Latviešu talantiem izpausties, saglabāt savu identitāti un 
valodu neskatoties uz ģeogrāfisko atrašanās vietu.


Draudzība un Atbalsts!

Pievienojies Komandai!

http://www.Patreon.com/radiotauta


Raidījumi Ēterā!

Par Raidījumiem: 

http://www.radiotauta.com/
radioraidijumi.html

http://www.radiotauta.com/radioraidijumi.html
http://www.radiotauta.com/radioraidijumi.html


Gribu izteikt lielu Paldies no visas komandas. Būsim pateicīgi par jebkāda veida 
atbalstu. Klausieties mūsu raidījumus, uzlieciet sirsniņu sociālos medijos, uzrakstiet 
vēstuli mūsu talantiem. Viņi visi ir entuziasti, kurus vieno Radio Tauta un klausītāji no 
visas plašās pasaules.


Būsim priecīgi par katru jaunu klausītāju, draugu, sarunu biedru un atbalstītāju. 


Paldies un cerams, ka uz drīzu tikšanos.

Paldies!

Asatuurs Keim 
www.RadioTauta.com 
www.facebook.com/radiotauta 

Lejuplādē aplikācijas un Klausies telefonā:


App Store: https://apps.apple.com/app/id1548461176?
fbclid=IwAR06vJJUbEgOLLyOGra00EDt50mIA3QeFkkx90dM6Y0COqnhcPFQYaND
70k


Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.radio.m8f42af6b9&gl=GB


Atbalsti un Klausies ierakstus radio 

Patreon: www.patreon.com/radiotauta

E-pasts: radiotauta@gmail.com
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