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“Dzimuši Latvijā”

Ar koncertu Dzimuši Latvijā
Dzintaru koncertzālē sākas
ceturtais Jūrmalas festivāls

No 24. līdz 28. jūlijam ar pieciem krāšņiem koncertiem un
īpašu Latvijas simtgadei veltītu
programmu Dzintaru koncertzālē norisinājās ceturtais Jūrmalas festivāls. Tuvus un tālus
ceļus mērojuši mūsu mākslinieki ieradās Dzintaros, lai dāvātu
neaizmirstamus brīžus sava talanta cienītājiem.

Festivāla atklāšanas koncertā “Dzimuši Latvijā” 24. jūlijā
bija iespēja tikties ar izciliem
Latvijā dzimušiem mūziķiem,
kuri ieguvuši plašu starptautisku atzinību – operdziedātāju
Kristīni Opolais, akordeonisti
Kseniju Sidorovu un vijolnieci
Vinetu Sareiku. Katrs mākslinieks sniedza priekšnesumu
kopā ar jauniem daudzsološiem
mūziķiem – operas dīva Kristīne Opolais dziedāja duetā ar
jauno operdziedātāju baritonu
Kalvi Kalniņu. Emīla Dārziņa
mūzikas vidusskolas vijolnieks
Daniils Bulajevs muzicēja kopā
ar akordeona spēles karalieni
Kseniju Sidorovu, savukārt vijoles virtuoze Vineta Sareika
duetā saspēlējās ar ģitāristu
Miku Akotu no Alsungas.
Viņiem uz Dzintaru koncertzāles lielās skatuves pievienosies unikāls Latvijas Simtgades
jauniešu simfoniskais orķestris,
kura sastāvā muzicēs labākie
Latvijas jaunie mūziķi. Koncerta diriģents – starptautiski atzītais Berlīnes Komiskās
operas muzikālais vadītājs Ai-

nārs Rubiķis. “Man ir prieks
par šo ideju, un es ceru, ka tā
nebūs tikai vienu reizi. Jauniešiem un jaunajiem solistiem tā
ir iespējas mācīties no lielajiem
solistiem un strādāt ar Latvijā
un pasaulē prominentiem mūziķiem,” saka diriģents Ainārs
Rubiķis.
Jūrmalas festivāls noslēdzās 28.
jūlijā ar krāšņu galā koncertu,
kurā uzmirdzēja pasaulslavenais operdziedātājs un Jūrmalas festivāla goda mākslinieks
Aleksandrs Antoņenko (tenors),

starptautiski atzītā latviešu
operdziedātāja Alisa Zinovjeva
(soprāns) un izcilākais latviešu
basbaritons Egils Siliņš. Jūrmalas festivāla galā koncerta
divdaļīgajā programmā skanēja
gan latviešu klasiskās mūzikas
zelta izlase, gan spožākās pasaules opermūzikas lappuses.
Skanējumu kuplināja izcilās
Latvijas Radio kora balsis un
Jūrmalas festivāla orķestris diriģenta Villo Pāna vadībā.
apriņķis.lv

Operas dīva Kristīne Opolais dziedāja duetā ar jauno operdziedātāju
baritonu Kalvi Kalniņu. Pie diriģenta pults starptautiski atzītais
Berlīnes Komiskās operas muzikālais vadītājs Ainārs Rubiķis.
Foto: Kaspars Balamovskis.

ALA reaģē uz jūlija notikušā NATO
samita lēmumiem un sekām

vienības. Šīs vienības kopīgi
veidos strukturētu spēku aizsardzības uzdevumu veikšanai.

Vijoles virtuoze Vineta Sareika duetā saspēlējās ar ģitāristu Miku
Akotu no Alsungas. Foto: Kaspars Balamovskis.

26. jūlijā Jūrmalas festivālā ar īpašu programmu uzstājās trīs izcili pianisti – tēvs, profesors Sergejs
Osokins, ar dēliem, starptautisku konkursu laureātiem un spilgtiem mūzikas interpretiem Andreju un
Georgiju Osokiniem. Klausītājiem vēl nedzirdētā skanējumā bija iespēja baudīt Johana Sebastiana Baha,
Sergeja Rahmaņinova, Kloda Debisī, Kamila Sensāna, Morisa Ravēla un Antonio Vivaldi skaņdarbus.
Foto: Pauls Zvirbulis.

Pēdējā mēneša notikumi starptautiskajā politikā – NATO samits Briselē, ASV prezidenta
Donalda Trampa un Krievijas
prezidenta Vladimira Putina
tikšanās un tiem sekojošie paziņojumi medijos - rosinājuši
Amerikas Latviešu apvienību
atkārtoti uzsvērt stingru atbalstu Ziemeļatlantijas līguma organizācijai – NATO un ciešai
sadarbībai starp ASV un Eiropas sabiedrotajiem. Kopš alianses izveidošanās 1949. gadā,
ASV ir nozīmīga loma NATO
kolektīvajā drošībā, atbalstot
Eiropas Atturēšanas iniciatīvu,
gādājot par mieru un stabilitāti Eiropā, īpaši Baltijas valstīs
– Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
Pamatoti uzskatīta par veiksmīgāko valstu aliansi pasaules
vēsturē, NATO turpina attīstīties, un tās spēks apliecina arī
Amerikas Savienoto Valstu
vadošo lomu cīņā par miera saglabāšanu pasaulē.
NATO turpina attīstīties un
pildīt savu misiju. Mēs atzinīgi vērtējam Briseles samita
lēmumus, kas uzlabos NATO
spējas reaģēt krīzes situācijā.
Piemēram, svarīgais NATO
lēmums par Gatavības iniciatīvas apstiprināšanu, kas paredz,
ka NATO ne ilgāk kā 30 dienu
laikā būs jānodrošina rīcībspējīgas 30 jūras spēku, 30 sauszemes spēku un 30 gaisa spēku

Samitā ir pieņemts lēmums,
ar kuru tiks uzlabota NATO
komandstruktūra, izveidojot
divas jaunas NATO spēku pavēlniecības: ASV – Norfolkā
un Vācijā – Ulmē. Jaunā pavēlniecība Vācijā nodrošinās
efektīvāku militāro loģistiku
Eiropā. NATO būtiski paaugstina arī spējas stāties pretī
tradicionālajam un hibrīdajam
apdraudējumam, attīstot jaunu
Kiberoperāciju centru, kas papildinās Kiberaizsardzības izcilības centru Tallinā, Igaunijā.
Amerikas latviešu apvienība
pateicas ASV Kongresam par
nozīmīgo ieguldījumu valsts
ārpolitikā un spēju ātri reaģēt
uz notikumiem starptautiskajā
politikā.
Mēs augstu vērtējam ASV Senāta vienprātīgi pieņemto rezolūciju, kas iestājas pret Krievijas
prezidenta Putina izteikto piedāvājumu par amerikāņu diplomātu, tai skaitā bijušā ASV
vēstnieka Krievijā, izdošanu
nopratināšanai Krievijas varas
iestādēm.
Mēs ļoti ceram, ka ASV Kongress turpinās atbalstīt tik svarīgo Eiropas Atturēšanas iniciatīvu un likumdošanu, kas
ierobežotu Krievijas izvērstās
dezinformācijas kampaņas un
agresīvo ārpolitiku.
Šogad paiet simts gadu, kopš
(Turpinājums 7. lpp.)

