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Esiet sveicināti dziedošie latgalieši un Latgales dziesmu svētku viesi!  
 
Esiet sveicināti daugavpilieši! 
 
Šodien Latgale pulcējas īpašam notikumam - 70 gadu jubilejai, kopš Pirmajiem Latgales 
Dziesmu svētkiem Daugavpilī 1940.gada 15. un 16.jūnijā, kas kļuva par liktenīgajiem pēdējiem 
dziesmu svētkiem brīvajā Latvijā. 
 
Ja saka, ka latvieši ir dziedātājtauta, tad par latgaliešiem tas būtu sakāms jo vairāk. Latgaliskā 
sirsnība, viesmīlība un dziesmas mīlestība labi zināma ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Daudzas 
dziedošas ģimenes, pat dinastijas nākušas tieši no Latgales novada un kļuvušas slavenas visā 
Latvijā. 
 
Tomēr šie svētki nav tikai lokāls kultūras pasākums, jo šodien Latgales svētkiem pievienojas arī 
citu novadu dziedātāji un dejotāji. Ap simts koru no Zemgales, Vidzemes un Latgales novadiem, 
Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku orķestris un pūtēju orķestris „Daugava”, deju kolektīvi un 
folkloras kopas.  
 
Šī diena un šis laiks ir nozīmīgs arī pašai Daugavpils pilsētai, kuras vēsturē piedzīvotas daudzu 
varu maiņas. Tādēļ nereti Daugavpils tiek dēvēta par pilsētu pasaules ceļu krustojumā, kura 
vienmēr ir bijusi iekārota un iekarota, un katrs atnācējs tai vismaz uz laiku piešķīris citu vārdu – 
Dinaburga, Borisogļebska, Dvinska... Bet no 1920.gada tā ir Latvijas pilsēta, kas nes likteņupes - 
Daugavas vārdu. 
 
Dziesma vienmēr ir bijusi kopā ar mūsu tautu: kā priekos, tā nedienās, vēsturiski nozīmīgos un 
izšķirīgos brīžos. Arī šis laiks Latvijai ir izšķirīgs, jo no tā, kādus secinājumus un mācības gūsim 
no pārvarētajiem ekonomikas atjaunošanas pārbaudījumiem, vistiešākajā veidā ir atkarīga arī 
mūsu valsts nākotne. Tieši šobrīd un rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās izšķirsies tas ceļš, pa 
kuru Latvija ies tālāk: pa izaugsmes vai stagnācijas ceļu, uz patiesu parlamentāru demokrātiju 
vai atsevišķu biznesa grupējumu pārvaldītu provinci. Būsim gudri un neatkārtosim iepriekš 
pieļautās kļūdas! 
 
Godātie klātesošie! 
 
Lai šī diena un šis vakars nes prieku ikvienam, kas piedalās šajos skaistajos svētkos! Lai Stropu 
estrādes dziesmu un mūzikas skaņas saviļņo ne tikai Latgali, bet arī visu Latviju!  


