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Latvija kļuvusi par vienu grāmatu bagātāka čigānu (romu) literatūrā 

 

Sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas” izdevis autora darbu Daiņa Kraukļa grāmatu 
„Čigānu stāstu stāsti „Kad dzimtas dārzos ziedi plaukst”” 

 

Grāmatas atvēršanas svētki notiks šā gada 10. oktobrī, pirmdien, plkst. 12:00 Kandavas pilsētā, 
Kandavas kultūras namā, Lielā ielā 28 

 

Pasākumā piedalīsies grāmatas autors - roms Dainis Krauklis ar grāmatas fragmentu lasījumiem 
un radīto dziesmu - veltījums Kandavai 

Par muzikālām starpspēlēm un svētku noslēguma koncertu rūpēsies Valgales skolas romu bērnu 
ansamblis, Viļakas pilsētas romu grupa “Brīvais vējš”, Rīgas folkloras romu ansambli “Ame 
Roma” un pašmāju mūziķu radošās personības.   

Grāmata veidota stāsta formā uz patiesiem notikumiem, dzīves ritumu, stilu, dažādām sadzīves 
un tradīcijas norisēm, folkloru un kultūru – precības, kāzas bēres, Jāņu svinēšana, ogošana, 
mangošana, andelēšana, spoku un citos stāstos mutvārdu daiļradē vietējā romu dialektā. 
Grāmatas saturu papildina fotogrāfijas, kurās ir iemūžināta romu esošās vēsturiskās un 
mūsdienu vērtības romu stāstu stāstos, stāstos neaizmirstot ieaust arī izziņas par romu 
dramatisko vēsturi, izcelsmi, kultūru un valodu. 
 
 
Kandavnieka Daiņa Kraukļa literārais darbs „Kad dzimtas dārzos ziedi plaukst” ir ne tikai 
biogrāfiskie atmiņu stāsti par saviem tuviniekiem – vecmāti Kati Cīci un vectēvu Heini Cīci, to 
vecākiem un brāļiem, drīzāk tas ir cieņas apliecinājums un veltījums saviem senčiem... 

(Mag.soc. Deniss Kretalovs) 
 

Dainis Krauklis pievienojas Latvijas čigānu rakstnieku nelielajam pulkam un viņa grāmata ir 
vērtīgs un gaidīts papildinājums Latvijas čigānu literatūrai. Šīs grāmatas iznākšana nav tikai 
vietējas nozīmes notikums – tā papildina kopējo Eiropas un pasaules čigānu kultūras ainu un 
atainojumu... 

(Dr. art. Ieva Tihovska) 
 
Mediju iespējas: foto/video un individuālās intervijas un tikšanās ar grāmatas autoru 
Pasākumu organizē: Sabiedrības integrācijas biedrība „AlternatIvas” 
 
Projekta vadītājs Kaspars Arhipovs 

Sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas” 

Tālrunis +371 28195686 

E-pasta adrese: alternativas@mail.lv  

 
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju  

projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru 

dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets 


