
       

 

 

Es drusku runāju latviski – Bet, lūdzu, runājiet lēnāk! 

 

 

Latviešu valoda ir sarežģīta – daudzi 

cilvēki to tika teikuši jau pirms es 

devos prom no Vācijas. Pēc 

aptuveni 5 mēnešiem es tagad varu 

teikt, ka valoda nav tik grūta, kā es 

gaidīju. Ir pāris burti, kurus ir 

diezgan grūti izrunāt (piem., ķ, ļ, ņ), 

jo tādi neeksistē vācu alfabētā, bet 

bez tā man latviešu valoda patīk pat 

ļoti. 

Līdz ar to es kaut ko jau varu pateikt 

latviski – un cilvēki priecājas par to, 

jo tas dod viņiem sajūtu, ka viņi var 

ar mani sarunāties arī latviski. Ko viņi parasti piemirst, ir – runāt lēnāk. Tāpēc bieži vien 

gadās, ka par spīti latviešu valodas prasmju uzlabojumam, es nesaprotu neko... Un tā ir tapis 

mans teiciens: „Es drusku runāju latviski, bet, lūdzu, runājiet lēnāk!“ 

 

 

Daniels Bārts, 

brīvprātīgais Lejasciema jauniešu centrā „Pulss“ 

 

 

 



Brīnišķīgā nedēļa Velsā jeb It’s OK! 

 

Vasara ir atvaļinājumu laiks gan pieaugušajiem, gan skolēniem. Var vienkārši atpūsties, 
ceļot, bet var arī visu to apvienot un vēl iemācīties daudz dažādu lietu. Šāda iespēja, 
pateicoties dalībai projektā „Musical Chorus”, bija 8 Lejasciema jauniešiem – Ievai, Sigitai, 
Ditai, Dinai, Jānim, Mārtiņam, Oskaram, Dairim, mūzikas skolotājai Inetai un jauniešu centra 
Pulss” vadītājai Ingai.      

Projekta aktivitātes notika Velsas senatnīgās pilsētas Konvijas klasiskās mūzikas festivāla 
ietvaros. Tās bija vērstas gan uz kora dziedāšanas, gan sadarbības un komunikācijas prasmju 
uzlabošanu. Nedēļas laikā dziedātāji no Latvijas, Azoru salām Portugālē un Velsas iestudēja 
festivāla noslēguma programmu. Galvenā uzmanība tika veltīta A. Vivaldi skaņdarba „ Gloria” 
11 daļām, kas arī tika iemācītas. Kori vadīja brīnišķīga un kompetenta Velsas diriģente Lorna 
Todd. Tomēr jauniešiem un arī skatītājiem vislielāko atzinību izraisīja koncerta 2. daļā 
izpildītās katras valsts dziesmas. Portugāļu dziesmas piesaistīja ar savām melodijām, 
krāšņajiem kora partitūras akordiem. Latviešu kora dziesmas izpelnījās nedalītu sajūsmu gan 
no dziedātājiem, gan skatītājiem. Neticami, bet U. Marhilēviča dziesmu „ Gaisma nāk” 
mācēja no galvas viss koris, neskatoties uz tekstu latviešu valodā. Velsiešu dziesmas izcēlās ar 
savu patriotismu, svinīgumu, savas dzimtās vietas vērtību apzināšanos. Priecēja dziedātāju 
atdeve un fantastiskais muzicēšanas prieks. 

     Visa nedēļa bija pamatīgi saplānota. No rīta un vakarā – kora mēģinājumi, pārējā laikā – 
darbnīcas par Eiropas Savienību, jaunatnes problēmām, kamermūzikas koncerti festivāla 
ietvaros Sv. Marijas baznīcā, ekskursijas un boulings, Konvijas viduslaiku pils apskate. Sākumā 
mūsu jaunieši bija samērā nedroši un bikli. Kā vienmēr, kad latvieši nav pārliecināti par 
savām valodas un komunikācijas prasmēm. Tomēr dažu dienu laikā situācija radikāli mainījās, 
pateicoties sirsnīgajām attiecībām, draudzīgumam un interesei par katru no valstīm. Kā vēlāk 
secināja paši jaunieši – nav atšķirības starp cilvēkiem un viņu emocijām, ir tikai dažādas 
valodas. Visdraudzīgākās saites izveidojās mūsu Ievai un portugāļu meitenei Karīnai, visus 
kopā turēja portugāļu puisis Žuao un velsiešu Kalims. Visas lietas tika darītas kopīgi, brīvajā 



laikā skolēni dziedāja dažādas populāras dziesmas, kāds vienmēr bija pie klavierēm, citi – ar 
dažādiem sitamajiem instrumentiem un ģitāru rokās. Mūs laipni uzņēma Jaunatnes hostelī, 
konferenču zāle tika nodota mēģinājumiem un citām kopāsanākšanām, maltītes bija ļoti 
garšīgas un veselīgas. Konvijas pilsēta ir kalnaina, šaurās ieliņas tā vien raisa fantāzijas par 
senajiem laikiem. Tomēr fakts, ka mūsu hostelis atradās gandrīz vai augstākajā pilsētiņas 
vietā, bet ikdienas mēģinājumi – pašā zemākajā, vietējās skolas telpās, nemaz nelikās 
apgrūtinošs. 

     Šīs nedēļas ieguvumu ir ļoti daudz. Pirmkārt, tās noteikti ir pozitīvas emocijas, prieks par 
paveikto. Daudziem šis bija pirmais ceļojums ar lidmašīnām, tātad tagad ir pieredze arī šajā 
jomā. Otrkārt, valodas prasmes noteikti ir uzlabojušās visiem dalībniekiem (tiesa, Inga jau ļoti 
labi runāja, tulkoja un komunicēja angļu valodā jau pirms projekta). Sākumā varējām tikai 
smaidīt un teikt: „ It’s okay”, ne velti projekta laikā radās ideja par T-krekliņiem ar šādu 
uzrakstu visās trijās valodās, kas arī tika realizēta. Uzzinājām arī to, ka velsiešu dialekts ļoti 
atšķiras no tradicionālās angļu valodas. Treškārt, ar prieku apzinājāmies, ka dziedāšanas 
tradīcijas Latvijā ir ļoti labā līmenī, bet noteikti interesanti bija arī Velsas skolotājas Lornas un 
portugāļu skolotājas Raquel iedziedāšanās vingrinājumi, skaņas veidošanas paņēmieni, darbs 
ar kori. 

Kā ieguvums noteikti jāmin skaistās, kalnainās pilsētiņas Conwy kultūrvides iepazīšana. Tie 
bija pasakaini kalnu dabas skati, milzīgā vidusslaiku akmens pils, kas ļoti labi saglabājusies un 
pielāgota apskatei interesentiem, Ziemeļjūras piekraste ar paisumiem un bēgumiem, Anglijas 
mazākā dzīvojamā māja, ļoti skaistā senlaicīgā Sv. Marijas baznīca, kas kādreiz bijusi kā 
klosteris, bet tagad kalpo arī par brīnišķigu koncertzāli. Tomēr vislielākais ieguvums ir draugi 
un sevis apzināšana kā Eiropas pilsoņiem. Ne velti projekts saistīts ar ES programmu „ 
Jaunatne darbībā” . Nedēļai beidzoties, ar asarām acīs sapratām, ka šo draudzību vēlamies 
turpināt. Jācer, ka tas izdosies, tad nākamajā vasarā mēs gaidītu velsiešus un portugāļus 
Latvijā. Lai izdodas! 

Ineta Maltavniece, 

grupas vadītāja 

 

 

 

* Šie projekti tiek finansēti ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šīs publikācijas atspoguļo vienīgi autora 

uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajās ietvertās informācijas jebkuru iespējamo 

izlietojumu. 

 

 


