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Sveiciens XIV Vispārējo lat-
vie šu dziesmu un deju svētku 
ASV rīcības komitejas vārdā 
dalībniekiem un viesiem Bal-
timorā!

Dziesmu svētkus rīkojot, cen-
tāmies saprast, kāpēc mēs tik il -
gu laiku pavadām, plānojot četru 
dienu pasākumu, kas atnāks un 
atkal aizies...  

Kāpēc vairāk nekā tūkstotis 
dejotāju un koristu, vairāk nekā 
simt brīvprātīgo darbinieku vel-
tīja savu laiku un enerģiju, gata-
vojoties šiem svētkiem! Varu 
dro ši apgalvot, ka svarīgākais ga -
la iznākums ir lielais darbs un 
plašais latviešu pulks, kas sadar-
bojās un sastrādājās, lai šos svēt-
kus radītu. Un tas ir tas, kas galu 
galā ir šī lielā darba vērts! 

Latvijas  kultūras ministre Da  ce 
Melbārde ir teikusi: "Nekas tā ne -
saved tautiešus kopā kā Dzie s -
mu un deju svētki." Patiešām, kā 

Mūsos ir degsme uzturēt 
tradīcijas un sabiedrisko dzīviMARISA GUDRĀ,

XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV 
Rīcības komitejas priekšsēde

varam aizmirst tos brīžus svētkos, 
kad vēlā nakts stundā paspējām 
nodejot polku, pat ja nākamā  
rī tā ir tautasdeju lieluzveduma 
ģenerālmēģinājums, kad izklai dē  -
jā mies pa Amerikas pilsētas ie -
lām un kārtīgi pārsteidzām ame-
rikāņu publiku ar saviem tau tas-
tērpiem, kad tautasdziesmu sa -
dziedāšanās reizē  sēdējām blakām 
sen neredzētām paziņām! 

To visu jūs paši esat  piedzī-
vojuši. 

Šie svētki ļoti simboliski no -
tiek ostas pilsētā, dalībnieki būs 
no Amerikas Savienotajām Val-
stīm un Kanādas, bet mēs arī 
cen tāmies reklamēt svētkus Aust-
rālijas, Dienvidamerikas un Eiro-
pas latviešiem. Mēs saprotam, ka 
mūsdienās nav vairs vienā okeā-
na pusē Latvijas kultūras pasaule 
un otrā – Amerikas latviešu kul-
tūras mantojums. 

Priecājamies, ka Rietumkrasta 
vasaras vidusskolas Kursa sko lē-
ni, absolventi un darbinieki pie-
dalīsies svētku norisēs un ka vi -
siem būs iespēja tuvāk iepazīties 
ar Kursas programmu Dziesmu 
un deju svētku laikā! 

Aicinām visus  absolventus un 
interesentus uz sanākšanu 3. jū -
lijā 18.30 Renaissance Baltimore 
Harborplace Hotel.  

Kursas vasaras vidusskola pie-
dāvā jauniešiem no 13 līdz 18 
ga  diem iespēju mācīties latviešu 
valodu, vēsturi, literatūru, tautas-
dejas, dziedāšanu, un citas kul-
tūras un mākslinieciskās tradī-
cijas, neatkarīgi no iepriekšējām 
zināšanām. Kursa gaida skolē -
nus un darbiniekus no Amerikas 
Austrumkrasta, Vidienes, un Rie-
tumkrasta, kā arī no Latvijas. Jau 
2016. gadā gatavojāmies Latvijas 
simtgadei, iegūstot 1. vietu PBLA 
akcijā “Man dziesmiņu nepie-
trūka”, šogad turpināsim svinēt, 
piedaloties LaPa (Latviešu Pa -
sau lē) akcijā “Stāstu Sega”, kurā 
veidosim tekstilmozaiku.

Esam sajūsmā par mācību pro-
grammu, kā arī par iespēju satik-
ties ar jauniem un veciem drau -
g iem. Ja vēl meklē vietu, kur pa -
vadīt vasaru, neuztraucies, - vēl 

INDRA EKMANE,
Rietumkrasta latviešu vasaras vidusskolas Kursa direktore

KURSAS VASARA SĀKSIES BALTIMORĀ!

vari pieteikties Kursas 2017. gada  
programmai, kas sāksies 9. jūlijā! 
Sekojiet mūsu Facebook (Kursa 

LatvianSummerHigh School) un 
mājas lapai (www.kursa.org), lai 
uzzinātu vairāk! 

Šogad īpaši pateicamies Lat-
vijas Sabiedrības integrācijas fon-
dam, Dziesmu un deju svētku 

rīkotājiem un Printful par ļoti 
nozīmīgu atbalstu! 

XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV rīcības komiteja
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V I E D O K L I S

Šajā gadsimtenī ceļojam turp 
un atpakaļ uz Latviju, uzņemam 
viesus no Latvijas, pavadām va  sa-
ru Latvijā, kopā baudām lat vie šu 
mūzikas un deju bagātību Vispā-
rējos dziesmu svētkos Rīgā un arī 
folkklubā ALA, ko uzsācis Aust-
rā lijas latvietis, bet kur uzstājas 
Amerikas latvieši.

 Ar Baltimoras dziesmu svētku 
rīkošanu, mēs izprotam, ka Ame-
rikas latviešu tradīciju turpinā ša-
nai ir nepieciešams ne tikai darba 
spēks, kas dzīvo ASV, bet arī at -
balsts no Latvijas  Kultūras minist-
rijas un Latvijas deju kopu un 
ko  ru piedalīšanās. No Latvijas 
šo  gad uz ASV ceļu mēros  vairāk 
nekā piecas tautas deju kopas, 
teātris, koris un viesu mākslinie-
ku grupas, kas piedalīsies ne tikai 
concertos, bet arī vakara sarīko-
jumos. Kad pirms pāris mēne  - 
š iem, sakarā ar politiskajām maiņ-
ām, ASV vēstniecībai Rīgā uz -
nāca šaubas, ka simtiem Latvijas 
dalībnieku nevarēs piedalīties  
bez darba vīzām, mūsu godātais 
Latvijas vēstnieks Andris Teik-

Mūsos ir degsme uzturēt 
tradīcijas un sabiedrisko dzīvi

maņa kungs iesaistījās, un situā-
cija tika attrisināta. Pateicoties 
vēstniecības, Ārlietu ministrijas, 
un Kultūras ministrijas atbalstam, 
mūsu sarīkojumam ir stiprs pa -
matojums – ļaut arī Latvijā dzī-
vojošajiem uzstāties un piedalīties 
Amerikas latviešu Dziesmu un 
deju svētkos. Mūsdienās Latvijā 
dzīvojošie uzklausa un skatās, ko 
mēs darām ārzemēs, viņi redz 
mū  su degsmi un vēlas to atbal-
stīt, tāpat kā mēs vēlamies arī at -
balstīt to, ka tradīciju uzturēšana 
turpinās Latvijā.

Svētki nav tikai laiks svinēt 
mūsu bagātīgo latviešu mūzikas 
un deju repertuāru un pasaulē 
pazīstamos talantus šajās noza-
rēs, bet svētki ir laiks, kas  visus 
mūs saved  kopā. Tāpēc  rīcības 
ko  miteja izvēlējās ļoti piemērotu 
viesnīcu pilsētas centrā. Šeit uz 
piecām dienām pulcēsies koristi, 
mākslinieki, tirgotāji, organizā-
ciju pārstāvji, mūziķi, apmeklē-
tāji.

Iepazīšanās ballē pirmajā ofi-
ciā lajā vakarā satiksim sen ne -

redzētus draugus, iepazīsim jau-
nus un vienosimies tautas dejās. 
Pa dienu, ja nebūsiet pirmkla-
sīgos teātru uzvedumos, kamer-
mūzikas koncertos, jaundeju ska-
tē vai citos  sarīkojumos, varēsiet  
galvenajā viesnīcā baudīt Lat vi -
jas uzņēmuma PRINTFUL spon-
sorēto mūzikas skatuvi. Uzstāsies 
vairākas interesantas amatieru 
grupas, bet galvenais – varēsiet 
ie  dziļināties atmiņās, uzzināt, kas 
jauns, un raudzīties nākotnē!

Atbalsts Dziesmu svētkiem nā -
cis no visām pusēm – no Lat vijas 
Kultūras ministrijas, Amerikas 
latviešu apvienības un Daugavas 
Vanagiem ASV. Mūs atbalsta Lat-
vijas goda konsuli, Amerikas lat-
viešu draudžu dāmu komitejas 
un svētku publika, pērkot biļetes 
uz sarīkojumiem. 

Šie tiešām ir Vispārējie ASV 
svētki, jo esam sadarbojušies ar 
brīvprātīgajiem palīgiem, koordi-
natoriem un padomdevējiem  
gan no vairākām ASV Austrum-
krasta pilsētām, gan no Vidienes 
un no Rietumkrasta. Svētku vēst-

nieki no visiem latviešu centriem 
ir atsaukušies un vēstījuši ziņu 
par svētkiem. Rīcības komitejas 
vārdā es pateicos par to atbalstu 
un lielo darbu, kas ir plūdis uz 
Baltimoru no visām pusēm. Ar  
jūsu līdzdalību svētki būs vie-
reizēji!

Amerikas latviešu sabiedris kais 
darbs ir vienmēr bijis balstīts uz 
stipriem pamatiem - uz pieredzē-
jušiem cilvēkiem,  mūsu vecākiem 
un vecvecākiem –  jo pirmā pa -
audze, kas ieradās Amerikā, bija 
tā, kas pārveda latviešu kultūru 
un valodu šeit no Latvijas. Mūsu 
Amerikas latviešu sabiedrība ir 
vienmēr strādājusi kopā kā viena 
liela ģimene. Taču paaule mainās, 
mainās arī Latvija. Laimīgā kārtā 
jaunākā paaudze ir gatava šim 
izaicinājumam!

Arī dalībniekos šogad parā-
dīsies milzīgs jauniešu īpatsvars. 
Amerikas latviešu jaunatnes ap -
vienība rīkos  balli, bērnu rokgru-
pa un deju grupa uzstāsies uz brī -
vās mūzikas skatuves, Garezera 
Vasaras vidusskola un citi jau - 

n ieši piedalīsies gan kopkora kon-
certā, gan tautasdeju lieluzvedu-
mā. Šogad lieluzvedumā no aptu-
veni 750 dejotājiem gandrīz 300 
būs bērni! Tā ir mūsu nākotne!

Visvērtīgākais, ko esmu ieguvu-
si, rīkojot svētkus, ir sadarbības 
partneri un draugi, uz kuriem 
varu paļauties un ar kuriem es 
ceru vēl sastrādāties nākotnē. 
Mums Amerikā patiešām ir 
daudz dedzīgu ļaužu, kas būs 
spējīgi uzturēt mūsu tradīcijas  
un mūsu sabiedrisko dzīvi!

Pateicamies ikvienam koris-
tam, dejotājam, solistam, mūzi -
ķ im, aktierim, māksliniekam, diz-
 ai neram, režisoram, rakstniekam, 
tirgotājam, koordinatoram, vadī-
tājam, palīgam, sponsoram, skatī-
tājam par uzticību, degsmi, un 
par atbalstu latviešu Dziesmu un 
deju svētkiem Baltimorā! Esmu 
patiešām lepna par visu mūsu 
Ame rikas latviešu kopīgo dāva -
nu Latvijai ceļā uz simtgadi un 
novēlu visiem laimīgus un ie -
spaidiem bagātus svētkus! 

Latvijas valsts simtgades svinī-
bas ar iespaidīgu sarīkojumu virk-
ni  ieskandināja Latgales kongresa 
simtgades atceres pasākumi maija 
sākumā Rēzeknē.

4. maijā aicināti viesi, viņu vidū 
daudzi Saeimas deputāti pulcējās 
koncertzālē “Gors” uz svinīgo kon-
 certu. Nākamā diena iesākās ar  
dievkalpojumu, ko vadīja Rēzek-
nes – Aglonas diecēzes bīskaps 
Jā  nis Buļs un kuru apmeklēja  vi -
s as augstākās valsts amatpersonas 
Val sts prezidents Raimonds Vējo-
nis, Saeimas priekšsēdētāja Ināra 
Mūrniece un Ministru prezidents 
Māris Kučinskis. Klāt bija arī vai-
rāki ministri, Saeimas deputāti un 
pašvaldību vadītāji. Jau svinīgajā 
sprediķī varēja sadzirdēt rūgtumu 
par mūsdienu Latvijas valsts va  ras 
attieksmi pret  valodu un kultūru. 
“Latgaliešu valoda ir līdzvērtīga 
latviešu valodai, ko mēs lietojam 
skolās, visās iestādēs, arī šeit Rē -
z ek nē un Latgalē, bet par nožēlu 
mēs latgaliešu valodā runājam 
vairs tikai mājās un, paldies Die  -
v am, vēl arī baznīcā,” sacīja J. Buļs. 
Pēc svinīgā gājiena līdzīgi kā  
pirms simt gadiem vietā, kur kon-
gress notika, tika atklāts piemi-
nek lis. Ņemot vērā, ka Rainim ne     -
bija nekādas saistības ar 1917.gada 
Lat  gales kongresu un uzstājot, ka 
centrālajam citātam jābūt latga-
liešu valodā Latgales sabiedriskās 
organizācijas panāca, ka   Rēzeknes 
pilsētas dome paredzētos Raiņa 
vārdus “ I Kurzeme, i Vidzeme, i 
Lat gale mūsu” aizstāja ar  politiķa 
F. Trasuna citātu: “Varai pīdar    
laiceiba, taisneibai - myužeiba.” 

Latgales kongresa simtgades at -
ceres notikumus organizēja Rē -
z ek nes Tehnoloģiju akadēmija sa -

DAINIS MJARTĀNS

Latgales kongresa  simtgade. 
Kongress, konference, saiets?

darbībā ar Latgaliešu kultūras 
biedrību Rēzeknē. Ne viens vien 
no klātesošajiem bija pārsteigts 
par izvēlēto nosaukumu “Latgales 
simtgades kongress”, jo Latgales 
vārds hronikās minēts jau pirms 
900 gadiem, un skaitīt  Latgales 
apgabala “dzimšanu” no 1917. ga -
da nav pamata. “Latgales simtga-
des kongress” paralēli bija arī 4. pa -
saules latgaliešu saiets. Un,  lai gan 
jau pirms pasākuma izskanēja 
doma, ka Latgales kongresa simt-
gadei vajadzētu kļūt par tautas 
forumu, izvēlēts tomēr tika zināt-
niskas konferences formāts. Zī -
mīgi, ka Latgales lielākajos laik-
rakstos informāciju par kongresu 
bija velti meklēt, vienīgi atrefe-
rējumus par notikušo, taču pirms 
tik nozīmīga pasākuma Latgalē 
nenotika arī neviena preses kon-
ference.

Par visu  Latgales kongresa simt-
gades notikumu galveno akcentu 
varam uzskatīt režisora Viestura 
Kairiša uzrunu, kurā autors iz  tei-
ca to, ko latgaliešu sabiedriskie 
darbinieki gan savulaik trimdā, 
gan atjaunotajā Latvijā ir centuš  ies 
pateikt vairāku gadu desmitu ga -
rumā, bet nav sadzirdēti. Kairišs 
pārmeta valdošajiem politiķiem, 
ka tie latgaliešu vēlmi saglabāt sa -
vas kultūras un valodas atšķirības 
bieži vien pielīdzina  separātis-
m am. Bijušās prezidents Vairas 
Vī  ķes Freibergas runu pārtrauca 
svilpieni un ūjināšana, jo daļa klāt-
esošie tajā saklausīja kļūdainu vēs-
 turisko notikumu interpretāciju. 
Klātesošie tika iepazīsti nāti arī     
ar kongresa rezolūciju, kas ne -
vienam vien bija pārsteigums, jo 
iepriekš ar rezolūcijas tekstu ie -
pazīties nebija iespējams. Kuluāros  

par to tika aizrautīgi diskutēts, 
kongresa delegāti,  sabiedrisko or -
ganizāciju, arī tādu institūciju, kā 
Latgales plānošanas reģions  pār-
stāvji u.c. pauda neizpratni, ka 
ne  tika iesaistīti rezolūcijas tap-
šanā, ka tā ignorē Latgalei tik 
būtiskos tautsaimniecības jautā-
jumus utt. Lai gan rīkotāji infor-
mē ja, ka izveidots e pasts rezolū-
ciju iesūtīšanai un tās var atstāt pie 
sekretariāta, tikai daži no iesūtīta-
jiem punktiem tika iekļauti gala 
versijā, bet ar visām iesūtītajām 
rezolūcijām iepazīties nebija ie -
spē jams, tās netika nolasītas un 
par tām netika balsots. Šī situācija 
liek domāt, ka kongresa organizē-
tājiem bija viens mērķis, ar rezo-
lūcijas spēku nostiprināt savus jau 
iepriekš nospraustos mērķus, kā, 
piemēram, par katru cenu panākt  
t.s. Latgales karoga apstiprināša -
nu u.c. Plenārsēdē  nebija arī īsti 
saprotams, kas ir balsstiesīgās per-
sonas – delegāti vai arī viesi ? Klāt-
esošie ievēlēja  rezolūcijas izpildes 
komiteju, vienu vietu atvēlot arī Pa -
  saules latviešu apvienības (PBLA) 
deleģētam pārstāvim. Komitejas 

sastāvs arī faktiski bija “nokom p-
lektēts” jau iepriekš, bez redzam ām 
iespējām citiem interesentiem   
tikt ievēlētiem. Vairāki kongresa 
rīcības komitejas locekļi par rezo-
lūcijas tekstu, tās apstiprināšanas 
gaitu izsakās  negatīvi. Kongresa 
laikā uzklausīju ne vienu vien Lat-
gales sabiedrisko darbinieku, ku  -
r os bija sadzirdams rūgtums par 
viedokļu neuzklausīšanu, neiesai-
stīšanu kongresa rīkošanas un 
rezolūcijas izstrādes procesā. Vai 
šis rūgtums pāries? Jāšaubās. Lie - 
k as, ka kongress diemžēl dzen 
dzi ļāk to ķīli, kas aizsākās  ar jauno  
Latgales ortografijas nosacījumu 
ieviešanu, pretnostādot tā sauca-
mos progresīvos Latgales intelek-
tu āļus un konservatīvo sabiedrī-
bas daļu.

Kongresa mērķi vēl aizgājušā ga -
 da nogalē ļoti skaidri noformulēja 
režisors Viesturs Kairišs, diemžēl, 
viņa atklātā vēstule daudzus ne -
sasniedza, tāpēc vērts to nocitēt: 
"Vai tad Latgalei nevajag pašai at -
kal pārrunāt, ko tai nozīmēja šie 
simt gadi? Vai Latgaliešu kultūra 
attīstījās, vai ekonomiskā attīstība 

bija līdzvērtīga pārējai Latvijai,   
vai pārkrievošanās draudi nav 
pastiprinājušies, nevis mazinā-
jušies? Vai Latgales atmoda ir bi -
jusi tikpat pilnvērtīga kā Latvijas 
atmoda pirms 25 gadiem? Vai lat-
galietis saredz savu attīstību Lat-
galē, vai spējīgākie Rīgā, nespējī-
gā kie Īrijā un Norvēģijā? Kam 
galu galā bija taisnība –  Francim 
Trasunam vai Francim Kempam? 
Vai šī laulība ar Latviju nedeva 
Latvijai vairāk nekā pašai Latga-
lei? 

Domāju, ka šī ir vēsturiska 
iespēja pēc simt gadiem rīkot 
pilnvērtīgu kongresu, kur asā un 
kaislīgā formā atkal formulēt 
Latgales problēmas, uzdevumus 
un vīzijas. Vēlreiz pateikt, ka Lat-
gale ir kaut kas vairāk un būtiskāk, 
kā tikai Saeimas deputāta zvērests 
reizi četros gados latgaliešu valodā 
un latgaliešu kultūra ir daudz dzi-
ļāka un bagātāka nekā tikai kā 
es korta līmenī apkalpojot visus 
Latvijas pasākumus ar dziesmām 
un dejām.

Es kā režisors redzu, ka šī ir 
iespēja atkal runāt par sevi, no -
stādot savus jautājumus nacio -
nālā mērogā un Saeimas deputātu 
priekšā. Viss pārējais - izcilas zin āt-
  niskas konferences, simfoniskie 
jaundarbi, teātra izrādes, latga-
liskā vitalitāte dejās un dziesmās –  
tas viss tikai iegūs daudz lielāku 
nozīmi un mērogu. Vēlreiz gribu 
pateikt, ka otras iespējas nebūs.”

Vai Viestura Kairiša vīzija pie-
pildījās, to kādā no nākamajiem 
laikraksta izdevumiem pajautā - 
s im režisoram pašam. Iztaujāsim 
arī kongresa dalībniekus un orga-
nizatorus.

Latvijas Bankas izdotā 5 eiro sudraba kolekcijas monēta "Latgales 
kongress" jau kļuvusi par retumu

(Turpināts no 1. lpp.)
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A L J A ' s  L A P A

ALEKSANDRA MALINOVSKA, 
ALJA valdes priekšsēde

Nu beidzot vasara ir klāt!  Man 
bija liels prieks aprīlī piedalīties 
ALA kongresā Čikāgā, kur ALJA 
padomes politiskais pārstāvis 
Ēriks Lazdiņš piedalījās paneļ-
dis kusijā “Politiskās maiņas Va -
šingtonā: Kā mums uz tām re -
aģēt?” Mūsu ASV latviešu jaunie-
šu organizācijai ir ļoti svarīgi 
sastrādāties ar ALA un citām 
lat viešu organizācijām un pa -
rādīt, kā jaunieši spēj ģenerēt 
idejas un iesaistīties nozīmīgās 
debatēs.

Pašlaik mūsu lielākais mērķis 
ir projekts “Simt Pilsoņi Simt-
gadei” – tas ir mudināt vismaz 
100 ALJA jauniešus iegūt Latvi-
jas pilsonību pirms Latvijas simt-
gadu svinībām. Daudziem ASV 
latviešu jauniešiem  vēl nav Lat-
vi jas pilsonības. Iespējams viņi 
nezina, kādas priekšrocības tas 

ALJA delegāti ALA kongresā Čikāgā: Jana Ieviņa,  Kārlis Memenis, Aleksandra Malinovska un Ēriks 
Lazdiņš

Sveicināti Baltimorā!

dod, piemēram,  strādāt un stu-
dēt Latvijā un citviet Eiropas 
Savienībā. 

Dziesmu svētkos Baltimorā 
būs iespēja iesniegt vajadzīgos 
dokumentus “pases stacijā”. Tā -
lāka informācija par to, kas ne -
pieciešams un kā pieteikties per-
sonas kodam un Latvijas pasei 
būs pieejama mūsu mājas lapā 
ALJA.org un ALJAZinas.com.

Vēlos arī informēt, ka ALJA 
Dziesmu svētkos rīkos  jauniešu 
balli. Svētdienas vakarā pēc ku -
ģīšu brauciena varēsiet izdan-
coties slavenā Latvijas DJ-Aivja  
vadībā! Viņam vienmēr ir visla-
bākā deju mūzika. Jau tagad  zi -
nām, ka šis vakars būs neticami 
labs. Visas paaudzes ir aicinātas! 
Biļetes ir pieejamas Latvian-
SongFest2017.com.

Uzredzēšanos Dziesmu svēt kos!

Esi daļa no šī notikuma! Esi 
kopā ar citiem latviešu jaunie-
šiem!

2x2 ir vienmēr bijusi  nometne 
un seminārs, kur sanāk kopā 
talantīgi latvieši, kas nākotnē   
būs viedokļu līderi.

Latvietība ir Tavs mantojums, 
kas dod iespēju Tev piedzīvot 
unikālu izaugsmi un dzīves izai-
cinājums. Latvietība atver durvis 

Gatavosimies  2018. gada  
2x2 nometnei Latvijā!LIENE DINDONE,

2x2 padomes vadītāja

jauniem sapņiem un dzīves uz -
tverei. Izmanto, pielieto, savu 
mantojumu, lai saņemtu kaut ko 
īpašu!

Mēs katrs meklējam savas dzī-
ves nozīmi un piepildījumu visa 
mūža garumā. Atverot sevi jau-
n ām idejām un iespējām, tiek 
pa  plašināta mūsu dzīves jēga.

Neatkarīgajā Latvijā latvieši 
strauji izaug un viedo jaunu val-

sti! Vai gribi būt daļa no šim 
lielajām maiņām un izaugsmes? 
Latvijai Tu esi svarīgs, un Latvijā 
Tev ir iespējas izpausties, būt 
nozīmīgam, veidot valsti, iz  mai-
nīt vēsturi. Tu esi zelta vērts!

Ja esi jaunietis no 18 līdz 30 ga -
du vecumā un vēlies iegūt vien-
reizēju un jēgpilnu piedzīvoju-
mu, brauc  2018. gadā uz 2x2 
Latvijā!

2x2 Tu iegūsi jaunus mūža 
draugus;

2x2 Tu iepazīsies ar Latvijas 
politiku, kultūru, dzīves vei du,  
uzņēmējdarbības iespējām;

2x2 Tu ieskatīsies savā esamī -
bā un dzīves vērtībās;

2x2 Tu izveidosi saiknes, kuras 
atvērs jaunus ceļus un iespējas;

2x2 Tev atstās neaizmirsta mas 
atmiņas.

Vairāk informācija sekos nā -
kamos Jauno Laiks izdevu -       
mos, kā arī vairāk info www.
pasaules2x2.com

Tie, kas vēlas pakavēties at  mi-
ņ ās par savulaik 2x2 piedzīvoto, 
ieskatieties mājas lapas www.
pasaules 2x2.com vēstures sadaļā.  
Vācam vēsturiskos materiālus  
un bildes. Lūdzu sūtiet atmiņas 
un bildes, pievienosim tās ko -
pējam archīvam!

Gaidām Jūs Latvijā uz 2x2 
piedzīvojumu.
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K U L T Ū R A

Tiem, kas jūlija mēnesī apme-
klēs Latviju, ir vienreizēja iespēja 
doties uz Jaunpiebalgu, kur ko -
pā pulcēsies visi pazīstamākie 
Lat vi jas dziesminieki.

Jaunpiebalgas novada saimnie-
cī bā Lielkrūzes no 28. līdz 30. jū -
lijam notiks astotais Latvijas   
Dzie sminieku un tautas saiets. 

Satikšanās, stāstu stāstīšana, sa -
dziedāšanās. Rituāls, tapšana, pra-
smē augšana, spēkā ņemšanās. 
Par saieta vadmotīvu viens no tā 
aizsācējiem dziesminieks Uldis Kā -
kulis šogad izvēlējies dainu tekstu:  
“No zobena saule lēca”. Saieta laikā 
dziesminieki un dzejnieki dalīsies 
ar sev svarīgo, jaunatklāto, ļausies 
sarunām un pārdomām. Kopīgi 
tiks meklētas atbildes par to, kādi 
ir mūsdienu cilvēka darba un cī -
ņas rīki, un kādu sauli gribam re -
dzēt no tiem lecam. Dziesminieka 
“zobens” ir vēstījums, ko tas pauž. 
Kopā ar amatniekiem tiks darināti 
un pētīti skaņu instrumenti, kas 
dziesminiekiem palīdz izteikties. 

Piektdienas vakarā saietu ie -
skan dinās krāsains koncerts “Es 
kal di nu zobentiņu”, kurā pieda lī-
s ies gan jaunie dziesminieki, gan 
tie, kas meklē jaunas, netradi cio nā-
las skaņas, instrumentus, saliku-
mus un izpausmes veidus.  Sest-
die nas koncerti kārtosies trīs kār-
tās – pa dienu notiks individuālie 
koncerti tiem tautā iemīļotajiem 
dziesminiekiem, kam sakrājies 
vairāk ko teikt. Šeit dzirdēsim 
pēdējā gada laikā tapušo. Pamīšus 
notiks  dziesminieku “pudurīšu” 

Dziesminieku un tautas saiets Lielkrūzēs !

koncerti, kuros savā starpā saspē-
lēsies un sadziedāsies tie, kam 
labāk tīk uzstāties brīvā gaisotnē 
nevis uz skatuves. Sestdienas va -
karā –  dziesminieku lielkoncerts, 
kur vienuviet tiksies Latvijas 

Latvijas Dievturiem sava svētnīca

labākie un iemīļotākie dziesmi-
nieki. Neizpaliks arī nakts sadzie-
dāšanās pie ugunskuriem. Svēt-
dien atvadas ar Valda Atāla un 
viņa draugu koncertu “Mājup-
ceļš” un kopīgu uguns spēka ri -

tuālu, lai nostiprinātu šajās dienās 
gūto un nestu to tālāk katrs savā 
sētā un mājā. 

Visu sarīkojuma laiku par tīru 
miesu un garu rūpēsies pirtnieki. 
Būs iespēja sevi piedzīvot nakts 

takā “Es tumsiņas nebijos”. Kopīgi 
sagaidīsim saules lēktus un pil-
dīsim sevi ar rīta spēku. 

Sīkāka informācija, dalībnieku 
un brīvprātīgo palīgu pieteikšanās: 
www.saiets.lv.

6. maijā, uz salas Daugavā ne -
tālu no Pļaviņām atklāta  diev-
turu kustības svētnīca, kas no -
saukta tuvumā esošā appludi -
nā tā Lokstenes pilskalna vārdā 
un paredzēta latviešu nacionālās   
re  liģijas daudzinājumu, cilvēka 
mū  ža godu, kā arī gadskārtu un 
valsts svētku rīkošanai. 

 Tautieši, kas devušies braucienā 
uz Latgali droši vien pirms Pļa  -
vi ņ ām ir piestājuši lai atpūstos un 
bau dītu restorāna un maizes cep-
tuves gardumus “Liepkalnos”. Tie-
ši tur uz salas uzņēmuma īpaš-
nieks izveidojis Lokstenes svētnīcu.  
Līdz šim plašākai sabiedrībai bija 
zināma Dievsēta, kas atrodas ASV 
vidienē. Latvijas Dievsētas kopu-
mu veido svētnīcas ēka, pārceltuve, 
pulcēšanās un karogu laukums, 
sen čiem veltīts akmens tēls, Saules 
vārti. Plānojuma pamatā ir vēstu-
riskās liecības par baltu tautu Die-
va izpratni un kulta īpatnībām, 
būvniecībā un telpu iekārtojumā.

Atklāšanā pasākumā līdztekus 
Latvijas dievturiem, trimdas diev-
turu pārstāvjiem un svētnīcas iz -
veidē iesaistītajiem cilvēkiem pie-
dalījās arī citi senās baltu diev es tī-
bas kopēji gan no Latvijas, gan no 
Lietuvas un Baltkrievijas,.

Svētnīcas un vides objektu iz -
kār tojuma vīziju izstrādājusi diev -
turu organizācijas darba grupa 
Valda Celma vadībā. 

Lokstenes svētnīcas apsaimnie ko-
tājs ir Latvijas dievturu sadrau dze.
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