
 
Informācija medijiem 

2017.gada 12.aprīlī 

 

Mūziķi, sagaidot valsts simtgadi, ieraksta latgaliešu dziesmu izlasi „Celīs, bruoļ!”  
 

18.aprīli plkst.16:00 Latgales pārstāvniecībā Rīgā, Torņa ielā 4/III notiks Latvijas valsts simtgades 

atklāšanas notikuma - Latgales simtgades kongresa - ieskandināšanas pasākums Rīgā un latgaliešu 

dziesmu izlases CD „Celīs, bruoļ” (Celies, brāli!) atvēršana. 

 

Jaunā izlase ir mūziķu veltījums Latvijai valsts simtgades svētkos - 12 latgaliešu dziesmās ir 

apvienojušies dažādu mūzikas stilu mākslinieki Renārs Kaupers, Jānis Aišpurs, Kārlis Kazāks, Valters 

Frīdenbergs, Kristaps Rasims, Aigars Runčis, Arnis Slobožaņins, Ingars Gusāns, Andris Eriņš, Guntra 

Kuzmina, Guntis Rasims, Atis Auzāns, Artūrs Uškāns un daudzi citi.  

 

Latgaliešu dziesmu izlase ir atgādinājums par 1917.gada Latgales kongresu, kur latgalieši pieņēma 

valstiski svarīgu lēmumu apvienoties Vidzemes un Kurzemes latviešiem. Šis lēmums bija vēsturisks 

pagrieziena punkts un vēlāk sekmēja Latvijas valsts izveidi. 

 

Izlasē, nedaudz citādos aranžējumos, ir iekļautas dažādu stilu un laikmetu latgaliešu kultūrai 

nozīmīgas kompozīcijas. Šeit var atrast gan latgaliešu tautas dziesmas („Kur gaismeņa”, „Rūžeņa”, 

„Tuoli dzeivoj” u.tml.), gan arī dažādu stilu un paaudžu pazīstamas latgaliešu oriģināldziesmas 

(„Skaidra volūda”, „Īt muna tauta”, „Vysskaistuokai meitiņai”, „Screen”, „Pusnakts Triādis” u.tml.). 

 

Latvijas valsts simtgades svinību atklāšana gaidāma 2017.gada 4.maijā, Latvijas otrajā dzimšanas 

dienā. Papildus plašai norišu programmai saistībā ar Latgales kongresa simtgadi Latvijā un citviet 

pasaulē, turpinot Latvijas valsts simtgades biroja aizsākto tradīciju, tiks svinēti Baltā galdauta svētki. 

Tāpat gaidāma plaša tautas akcija „Apskauj Latviju”, ap visu Latvijas robežu veidojot simbolisku 

Latvijas garīguma sardzi un pierobežas novados stādot ozolus. 

 

Ar daudzveidīgu pasākumu programmu tiks akcentēta Latgales nozīmība Latvijas valsts izveidošanā, 

kā arī izceltas Latgales vērtības. Jau 2.maijā reģiona skolās Latgalē pazīstami kultūras un sabiedriskie 

darbinieki vadīs Novadmācības stundas, 3.maijā Latgales kultūrvēstures muzejā tiks atklāta īpaša 

Latgales kongresa simtgadei veltītā izstāde, bet galvenie Latgales simtgades kongresa svinību 

notikumi gaidāmi Rēzeknē 5. un 6.maijā un Daugavpilī 6.maijā.  

 

Dziesma „100gadis bolsi - Pīmiņ bruoļ!”: https://www.youtube.com/watch?v=fPprirNlbvg   

 

Dziesmas teksta autors – Osvalds Kravaļs, mūzikas autori – Māris un Valdis Muktupāveli.  

Dziesmu izpilda Renārs Kaupers (“Prāta Vētra”), Jānis Aišpurs (“The Sound Poets”), Ingars Gusāns 

(“Sovvaļnīks”, “Borowa Mc”), Arnis Slobožaņins (“Dabasu Durovys”). 
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