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Apsveicam!

Visas māmiņas māmiņu
dienā un pateicamies par
to, ka tās laidušas mūs
pasaulē, audzinājušas un
rūpējušās.

Māmuļai

Māmuļa bij tā,

Kas dāvāja man elpu,
Kad dzīvi uzsākot,
Es sveicu pasaul’s telpu.
Māmuļa bij tā,
Kas mani mazu auklēja
Un bieži manis dēļ
Daudz naktis negulēja.
Māmuļa bij tā,
Kas mācīja man pirmos soļus
iet,
Kad rokas izplētis,
Es steidzos viņai pretī iet.
Māmuļa bij tā,
Kas mācīja man Dievu lūgt
Un dzīvē vienmēr
Patiesam un taisnam būt.
“Palīdzi man ,Dievs,”
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Svinīgi atklāts restaurētais Mākslas mūzejs

Simtiem cilvēku 4. maijā bija
gatavi gaidīt garās rindās, lai
apmeklētu Latvijas Nacionālā
mākslas mūzeja svinīgo atklāšanu. Mūzejs vēra durvis pēc
vērienīgas rekonstrukcijas un
modernizācijas, kāda notikusi
pirmo reizi ēkas 111 gadu vēsturē. Mūzeja apmeklējums bija
bez maksas, un apmeklētājus
sagaidīja jauna pastāvīgā ekspozicija, kā arī divas atklāšanas
izstādes.
Pirms pulksten desmitiem 4.
maija rītā rindas garums pie
Latvijas Nacionālā mākslas
mūzeja bija mērojams simtos
metru, tā izliecās zigzaga formā un aizstiepās līdz pat Latvijas Mākslas akadēmijai. Taču
pirmā rindā pie mūzeja bija rīdziniece Aina Uberte pulksten
7.45.

“Tāpēc, ka šis ir gadsimta notikums. Jā, es sagaidu tikšanos ar
mīļiem darbiem, jau no kuriem
es atvadījos pirms trim gadiem,
un tagad es gribu redzēt, kā
tie renovētās telpās izcelsies
atkal un kāda būs tikšanās ar
Miervaldi Poli, kuru tādā plašā izstādē es nebūšu redzējusi”.

Aina atceras 4. maiju pirms 26
gadiem, arī toreiz bija skaista
diena, tikai, iespējams, nedaudz
siltāka. Toreiz viņa stāvēja un
skaitīja balsis pie toreizējās
Augstākās Padomes ēkas. Cilvēku bija tik daudz, ka pat akmenim nebūtu kur nokrist. „Tas
ir priecīgi, ka pēc 26 gadiem
ir izdevies arī kaut ko priekš
mākslas un kultūras noziedot,
kaut ko lielu un skaistu”.

Uz publisko ceremoniju bija
pulcējušies vairāki tūkstoši
cilvēku. Klātesošos uzrunāja
mūzeja direktore Māra Lāce,
Latvijas premjērministrs Māris
Kučinskis, kultūras ministre
Dace Melbārde, viņas Lietuvas
kolēģis Šarūns Birutis un Rīgas
mērs Nils Ušakovs. Bet mākslinieku ģildi pārstāvēja Džemma Skulme. Viņa savas sajūtas
atklāšanas dienā salīdzināja ar
Jaņa Rozentāla gleznu “Gavilējošie bērni”. Gleznotāja šo dienu nodēvēja par mūsu laimes
dienu un sirsnīgi pateicās mūzejniekiem, celtniekiem, valstij,
valdībai un Latvijai.
Pēc uzrunām īpašu pateicības
dāvanu saņēma lietuviešu arc-

Latvijas Nacionālā mākslas mūzeja direktore Māra Lāce atklāšanas
dienā. Foto: Renārs Koris, LA.

hitekts Vītauts Biekša, mūzeja
ēkas rekonstrukcijas autors.
Viņam un citiem goda viesiem
pasniedza īpašus suvenīrus, kas
izgatavoti no 110 gadus vecā,
oriģinālā mūzeja logu stikla.
Mūzeja atklāšanas ceremonija
noslēdzās ar sarkanās lentītes
pārgriešanu, pēc kuras mūzeja
durvis tika vērtas pirmajiem
apmeklētājiem.
Jau vēstīts, ka mūzejā apmek-

lētājus sagaida jauna pastāvīgā
ekspozicija “Latvijas māksla.
19. – 20. gadsimts”, kā arī divas
atklāšanas izstādes, veltītas izciliem Latvijas māksliniekiem:
“Miervaldis Polis. Ilūzija kā
īstenība” un “Boriss Bērziņš.
Sudrabs / zelts”.
Mūzeja direktore Māra Lāce
intervijā Latvijas Televīzijas
Kultūras ziņās atzīst, ka ir liels
(Turpinājums 8. lpp.)

Mūsu neatkarība ir mūsu visu kopējā vērtība, tā ir visu mūsu kopējā Latvija!

Tā mācīja man teikt,
Ja dzīvē raizes būs,
Vai grūtus darbus vajadzēs
man veikt.
Pieminu es Tevi
Ar mīlestību, prieku
Un Tev uz kapa
Baltu rozi lieku.

67. gads

Vikbens

Rakstīt apsveikumus valsts
svētkos ir saviļņojoši. Vienmēr
ir sajūta, ka visi īstie vārdi jau
ir pateikti, un visi atmiņu stāsti
ir izstāstīti un uzklausīti. Tomēr tā nav!
Šogad daudzi no mums, domās
pārlūkojot savu tuvinieku un
draugu loku, atklātu, ka daudzu, kas piedzīvoja 1990. gada

Adelaides latvieši svin Baltā galdauta svētkus. Foto: Pēteris Strazds.

4. maiju, mums līdzās vairs
nav. Viņu vietā ir nākuši daudzi
citi - jauni, trauksmaini, cerību
pārpildīti. Tieši viņu dēļ ir svarīgi atcerēties Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu.
Tie ir svētki visiem tiem, kuri
toreiz stāvēja pie Augstākās
padomes nama un ar asarām
acīs skaitīja līdzi katram vār-

dam „Par”. Tie ir svētki tiem,
kuri katru rītu modina bērnus,
lai vestu viņus uz skolu, tiem,
kuri, vārot rīta kafiju, ar bažām
domā par gaidāmo darba dienu. Arī tiem, kuri, būdami svešumā, domā par sev tuvajiem
Latvijā.
Tie ir svētki mums visiem,
tiem, kuri atzīst savas kļūdas,

un tiem, kuri tās neatzīst. Mūsu
neatkarība ir mūsu visu kopējā
vērtība, tā ir visu mūsu kopējā
Latvija!

Lai visiem mums priecīgi svētki!
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
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