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Okupācijas mūzejs, Stūŗa māja,
Līvu akvaparks
Cēsu Valsts ģimnazijas 9. a klase pateicas
Daugavas Vanagu Kanadas valdei par ekskursiju
Lai ekskursija būtu
izdevusies un klasei
būtu priekšzināšanas par ekskursijā
sagaidāmo objektu
stāstu, 9.a klase, pēc
Okupācijas mūzeja
pārstāvja lūguma, jau
iepriekš sagatavojās
tā apmeklējumam,
stundā noskatoties
smilšu video par
temu „Padomju deportācijas” un izpildot mūzeja mājaslapā piedāvāto
darba lapu. Klasē
tika veiktas pārru- Stūŗa mājā daudz ko pārdomāt.
nas par šo temu, kā arī tika
Okupācijas mūzejā skolēskatītas divas intervijas ar niem tika pastāstīts par deporcilvēkiem (Pieci.Lv intervijas tāciju laiku, to iemesliem un
„Deportācijas. Stāsta Toms polītisko situāciju valstī. Pēc
un Madara” vietnē Youtube. tam skolēni devās uz konferencom), kam ģimenes locekļi ir ču telpu, lai sadalītos grupās
tikuši izsūtīti no Latvijas uz un sakopotu informāciju par
Sibiriju.
cilvēkiem, kuŗus izsūtīja no

Latvijas, par vidi un
laikapstākļiem, par
darbu un skolu, kā
arī ikdienas dzīvi,
pārtiku un trūkumu
padomju deportāciju
izsūtījumā gan no
vēstures avotiem,
gan foto un video
uzņēmumiem, gan
zīmējumiem un personīgajām mantām,
kuŗas mūzejam ir
nodevuši glabāšanā
izsūtītie cilvēki, kuŗiem ir izdevies atgriezties atpakaļ Latvijā.
Stūŗa māja uz skolēniem
atstāja vislielāko iespaidu, jo
klausoties gida stāstījumā par
cilvēku dzīvēm un sistēmu,
kas šeit valdīja, ne viens vien
skolēns nespēja slēpt sašutumu, pārsteigumu un arī nosodījumu. Skolēni ar interesi

Skolēni iepazīstas ar izstādi “Čekas darbība Latvijā”.

klausījās stundu gaŗajā stāstījumā, izstaigājot Stūŗa mājas
kabinetus un kameras, kā arī
vēroja uz sienām un durvīm
atstātās ieslodzīto liecības. Pēc
ekskursijas skolēni atzina, ka
laiks šeit ir paskrējis tik ātri
un vieta, kā arī stāstījums, ir
radījis vēl dziļāku izpratni par
PSRS laiku Latvijā.
Lielisks dienas noslēgums
bija Līvu akvaparks, kuŗā
skolēni varēja atpūsties un
saliedēties pēc tik saspringtas
dienas. Skolēni ļoti labprāt pa-

vadīja laiku ne tikai braucot pa
slīdnēm un peldoties baseinā,
bet arī ejot pirtīs un burbuļvannās, kā arī apmeklējot sāls
istabu. Kā viena no klases meitenēm rakstīja pēc ekskursijas:
„Šī bija viena no labākajām
ekskursijām!”
Paldies Daugavas Vanagu
Kanadas valdei par šo ekskursiju!●
Cēsu Valsts ģimnazijas
9. a klases audzinātāja
Karīna Rutmane

Okupācijas mūzejā skolēniem stāsta par deportācijām un
polītisko situāciju Latvijā.

Latvijas Nacionālās
operas ģilde ASV
Ņujorkas Kārnegija zālē
svin valsts svētkus un rīko
labdarības sarīkojumu
(LETA) Latvijas Nacionālās
operas ģilde (LNOĢ) ASV
ar labdarības sarīkojumu Latvijas Nacionālās operas un
baleta (LNOB) orķestŗa atbalstam svin Latvijas valsts
101. gadadienu Kārnegija zālē
Ņujorkā.
18. novembrī Kārnegija zālē Ņujorkā uzstājās Bostonas
Simfoniskais orķestris diriģenta Andŗa Nelsona vadībā.
Atzīmējot valsts svētkus,
LNOĢ pēc koncerta rīkoja
svinīgu pieņemšanu ģildes
ziedotājiem Kārnegija zāles
telpās. Sarīkojuma ieņēmumus ziedos LNOB orķestŗa
atbalstam.
Sarīkojumu Kārnegija zālē
Ņujorkā atbalsta Amerikas

latviešu apvienība, Latvijas
Republikas vēstniecība ASV,
Latvijas Republikas pastāvīgā
pārstāvniecība ANO Ņujorkā,
Latviešu Fonds un individuālie
ziedotāji.
LNOĢ ASV darbojas jau
vairāk nekā 28 gadus. Tā ir
sniegusi atbalstu Latvijas Nacionālajai operai, kā arī tās
orķestrim, iegādājoties 21 mūzikas instrumentu. Tāpat operas
ģilde ir atbalstījusi Latvijas
Nacionālās operas projektus
vairāk nekā 1.3 miljonu dolaru
vērtībā. LNOĢ savos pastāvēšanas gados ir piesaistījusi
1600 ziedotājus un biedrus.
Tās darbu vada biedru ievēlēta
valde, kas strādā bez atalgojuma.●

Cēsu ģimnazijas skolēni Rīgā pie Brīvības pieminekļa.

Guntis Linde labo jau sesto
savas vecumgrupas ASV rekordu
Ļoti sekmīgi turpinot savu
šī gada pavasarī uzsākto uzbrukumu seriju vīriešu 90
– 94 g. vecumgrupas pašreizējiem ASV rekordiem, mūsu
vidusdistanču un gaŗgabalu
skrējēju veterāns, 91 g.v. Guntis (Gunnar) Linde nupat laboja
jau sesto (!) līdzšinējo ASV
rekordu, šoreiz 800 metru
skrējienā.
Tas notika 2019. gada (28.
gadskārtējā) Sri Chinmoy Self
– Transcendence vecvieglatlētu sacīkstē, kas šoreiz risinājās
Glendeiles vidusskolas laukumā Glendeilē, Kalifornijā,
29. septembrī. Agrā svētdienas
pēcpusdienā, plkst. 1.30, Guntis 800 m distanci veica ļoti
teicamā 4:15.95 minūšu laikā,
ar to ne tikai – bez konkurences
– iegūstot 1. vietu savā 90 – 94
g.v. vīriešu grupā, bet iespējot

arī jaunu šīs vecumgrupas ASV
rekordu, par 23.64 sekundēm
uzlabojot līdzšinējo rekordu
– 4:39.59 min., ko pirms trīsdesmit gadiem (!) – 1989. gada 10.
jūnijā Los Gatos, Kalifornijā,
bija sasniedzis tobrīd 90 g.v.
Pauls Spenglers.
Interesanti piebilst, ka Guntis bija šo sacīkšu visvecākais
dalībnieks. Otrs vecākais bija
87 g.v. Donalds Leis.
G. Linde septiņos rekordmēģinājumos šogad sasniedzis
septiņus jaunus savas vecumgrupas ASV rekordus: 800 m –
4:15.95 min., 1500 m – 8:59.83
min. (23. jūnijā Culver City,
Kalifornijā) un 8:57.61 min.
(21. jūlijā Toronto, Ontario,
Kanadā), 1 jūdzē (1609.347
m) – 9:42.99 min. (17. februārī
Santa Anā, Kalifornijā), 3000
m – 19:44.71 min. (26. maijā

Santa Anā), 5000 m – 34:23.69
min. (1. jūnijā Pasadīnā, Kalifornijā) un 2000 m šķēršļu skrējienā (pāri 0.762 m jeb 30 collu
augstajām barjērām) – 14:40.54
min. (9. jūnijā Culver City),
kā arī divus jaunus pasaules
rekordus: 1 jūdzē un 2000 m
šķēršļu skrējienā.

Marija Pinne –
divkārtēja uzvarētāja
Šinī sacīkstē ļoti sekmīgi piedalījās arī kādreizējā Latvijas
vieglatlēte, 46 g.v. Marija Pinne. Sieviešu 45 – 49 g. vecumgrupā viņa – bez konkurences
– ieguva divas 1. vietas: 100
metru skrējienā – 15.57 sek.
un 4 kg lodes grūšanā – 9.84
m (pirmajā grūdienā).●
Gundārs Grīslītis

