
«BUMERANGA» 30 GADI
piezīmes no avīžu un žurnālu rakstiem



Izstāde «Es atgriežos vienmēr!» Valkas bibliotēkā 2016.g. augustā bija veltīta 
kapelas «Bumerangs» 30 gadu jubilejai. Dažādu gadu publikācijās laikrakstos un 

žurnālos varēja izsekot muzikantu gaitām. Šis ir izstādes virtuālais variants.



Stāsts sākas 1986.g. 9.augustā

Šajā dienā iznāk Valkas rajona laikraksts

Juris prec Intu 

... un muzikanti dodas spēlēt kāzas!



1986.gada augusts. Kāzas Omuļos. 
Nejauši satiekas un nolemj 
turpmāk, pa kāzām spēlējot, 
piepelnīties četri veci čomi no 
Valkas puses – Vents Armands 
Krauklis, Edmunds Mednis, 
Aivars Trēziņš un Vitolds 
Krieviņš. Pirmie pamati ir likti.

Vāvere Vija. «Bumerangs» atgriežas vienmēr // Ieva. - Nr.9 (2006, 1.marts), 19., [21.]lpp.



Vents Armands Krauklis: «…uzņēmos vadīt lauku kapelu Kārķu 
sovhozā.. 1986.gada vasarā gandrīz katru nedēļas nogali bija jāspēlē 
kāzas. Meitenes smaida, šņabja, cik uziet – daļai muzikantu šie 
kārdinājumi izrādījās nepārvarami. Kāzās Turnā vienubrīd uz skatuves 
spēlēju un dziedāju viens pats…

Nākamās kāzas bija jāspēlē Omuļos. Otrreiz tādu kaunu negribēju 
piedzīvot, tāpēc zvanīju jaunajam pārim, atvainojos un spēlēšanu 
atteicu. Bet viņi bija neatlaidīgi – līdz kāzām nedēļa, visas grupas 
aizņemtas, lai pats gādājot citus muzikantus. 

Sēdos pie telefona ripas un sazvanīju Valkas mūziķus… Aivars 
Trēziņš, Edmunds Mednis, Vitolds Krieviņš un es – bez kādas 
mēģināšanas, tīra improvizācija, bet kāziniekiem ļoti patika, jo 
izrādījās, ka varam gan trīsbalsīgi dziedāt, gan nospēlēt vai visas 
populārākās dziesmas.

Pēc omulīgajām kāzām Omuļu skolas zālītē sapulcējāmies un 
norunājām, ka jāpieaicina basģitārists Andris Mekšs, jāveido savs 
repertuārs, lai atšķirtos no citiem. Aivars meklēja vecās plates, 
Edmunds – tautasdziesmas, es atbildēju par joku daļu.»

Omuļi / Ēvalds Kivilands. - [Ugāle] : Visual Studio, 2015. - 235 lpp.



Pirmā ziņa rajona laikrakstā «Darba Karogs»

Aire, V. Spēlē pilsētas kapella // Darba Karogs. – Nr.129 (1986, 1.nov.), 2.lpp.



Par nosaukumu «Bumerangs»

Nosaukums «Bumerangs» radās 1987.gada 
ziemas sākumā, kad tika izsludināts konkurss 
rajona mērogā par labāko nosaukumu, bet 
neviena visiem pieņemama ideja negadījās, 
un grupas dalībnieki palika pie Aivara 
Trēziņa ierosinātā nosaukuma «Bumerangs». 
Kapela tolaik spēlēja gadu desmitiem 
neskanējušas dziesmas, dažas pat aizliegtas. 
Šīs agrāk sacerētās dziesmas kā bumerangs 
atgriezās Latvijā astoņdesmito gadu beigās ar 
Valkas piecīšu palīdzību.

Dubļāns, Aldis. «Bumerangs» svin jubileju // Ziemeļlatvija. – Nr.90 (2001, 7.aug.), [1.], 4.lpp.



Pirmie koncerti

Galkina, Ilze. «Bumerangam» vēl pulvera pietiek // Latvijas Avīze. – Nr.62 (2006, 3.marts), 12.-[15.]lpp. (Mājas Viesis)



Uzstāšanās karnevālā

Jaungada karnevāls jauniešiem. 25.decembra vakars. 
Valkas rajona kultūras namā lepni greznojas svētku 
egle, krāšņi izrotātajā zālē viena pēc otras ienāk 
maskas: skaistas, lepnas galma dāmas, sniegbaltītes, 
velni…

Mūzika, mūzika… Kultūras nama kapelai 
«Bumerangs» darba pilnas rokas, jāraujas vaiga 
sviedros. Un jautri gan pašiem, gan visiem pārējiem, 
kas nepaguruši vienlīdz aizrautīgi uzrauj gan lēnu 
valsi, gan strauju polku. 

Petaičuka, Ē. Tev, viņam, man un visai pasaulei ir laime lejama // Darba Karogs. – Nr.155 (1986, 30.dec.), 1.lpp.



Aptauja «Par 1986.gada populārāko rajona 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu»  

3. vietā – Valkas pilsētas kapela 
(A.Trēziņš, E.Mednis) – 38 punkti.

Kapela ir pavisam jauns kolektīvs. 
Tomēr Valkas apkārtnē jau iegūta 
popularitāte, radušies kvēli 
cienītāji. Īpaši kapela patīk vidējās 
un vecākās paaudzes ļaudīm. 
Vistrāpīgāk laikam tā raksturota 
I.Sviķa vēstulē: «Kā sāk spēlēt 
kapela, tad sēdēt vairs nevar…».

Krauklis, Vents. Vispopulārākā – pārliecinoši «Ieviņa» // Darba Karogs. - Nr.5 (1987, 13.janv.), 2.lpp.



Aptaujas noslēguma koncertā Grundzālē

Ātri klausītāju simpātijas ar lielo 
spēlētprieku, drastiskumu iekaroja 
Valkas pilsētas kapela. Jādomā, ka 
nu puišiem cienītāji būs arī 
Grundzāles pusē…

Aire, V. Pilnskanīgi un bagāti // Darba Karogs. - Nr.12 (1987, 31.janv.), 2.lpp.



1987.gadā lauku kapelu tarifikācijas 
skatē Kārķos

Skatē Kārķos redzējām, cik ļoti šādi 
kolektīvi laukos ir vajadzīgi. 

Valkas pilsētas kapela – īsā laikā 
rajonā visvairāk pieprasītais 
kolektīvs. Novēlējums – nesaslimt ar 
«zvaigžņu slimību», jo vēl dzirdīga 
auss var saklausīt nepadarīto.

Vērtējums – 1. kategorija.

Lai nepazūd spēlētprieks un 
vēlēšanās paaugstināt savu 
meistarību, lai neaizmirstas galvenais 
uzdevums – sagādāt prieku citiem.

Magone, Mārīte. Pārdomas pēc tarifikācijas // Darba Karogs. - Nr.50 (1987, 25.apr.), 2.lpp.



1987.g. augusts – brauciens uz Baškīriju

Makārovs, A. Uz Baškīriju // Darba Karogs. – Nr.98 (1987, 20.aug.), 1.lpp.

Krauklis, V. 5 dienas Baškīrijā // Darba Karogs. – Nr.111 (1987, 19.sept.), 3., 4.lpp.



Baškīrija – pagrieziena punkts

Slaveni kļuvām pēc Valkas teātra organizētā 
brauciena pie Baškīrijas latviešiem 1987. gadā. 
Kopā ar tautas deju ansambli un rakstnieci Marinu 
Kosteņecku bijām pirmie, kas devās uz šo latviešu 
koloniju. Mūs uzņēma ļoti atsaucīgi. Kad 
atgriezāmies, Marinu aicināja uz televīziju dalīties 
iespaidos, un viņa piedāvāja arī mums uzstāties. 
Dzīvajā nodziedājām vairākas dziesmas. Vērtējot 
no šodienas viedokļa – bijām jauni un smuki, 
turklāt labi dziedājām vecās strēlnieku dziesmas, ko 
neviens cits līdz tam publiski tā nebija izpildījis.

Krauklis, Vents Armands. Bumeranga sudrabs / pierakst. Andra Brikmane // Ievas Stāsti. – Nr.24 (2011, 25.nov.),  24.-25.lpp.



Latvijas televīzijas raidījumā «Dialogs»

Piecu Valkas muzikantu debija 
Latvijas televīzijā šāgada septembrī 
izrādījusies ārkārtīgi veiksmīga. 
««Bumerangs» kļuvis par republikas 
mīluli,» saka raidījuma «Dialogs» 
veidotāja Sarmīte Plūme.

Šīgada pēdējā «Dialogā» 19. 
decembrī notiks dažādu kolekcionāru 
tikšanās. Arī «Bumerangu» var 
uzskatīt par sava veida kolekcionāru, 
kas krāj tautas, mūsu vecmāmiņu un 
vectētiņu dziesmas.

Liedags, Gunārs. «Bumerangs» lido augšup // Darba Karogs. - Nr.144 (1987, 5.dec.), 2.lpp.



«Bumerangs» – atkal TV

Aire, V. Pašdarbnieki – galvaspilsētā // Darba Karogs. – Nr.152(1987, 24.dec.), 1.lpp.



«Bumerangs» – 1987.gada populārākais 
rajona mākslinieciskās pašdarbības kolektīvs

Aire, V. Svētki, darbs un pārdomas reizē // Darba Karogs. – Nr.18 (1988, 13.febr.), 2.lpp.
Aire, V. Aptauja un skaitļi // Darba Karogs. – Nr.9 (1988, 23.janv.), 3.lpp.

Gūstot 486 punktus, aptaujā uzvarēja Valkas 
kultūras nama pilsētas kapela «Bumerangs» –
pašlaik patiešām populārākais kolektīvs rajonā 
un ieguvis daudz draugu visā republikā (gan 
pateicoties televīzijai, gan pašu mobilitātei).

Koncertu noslēdza kapela «Bumerangs». Valkas 
puiši pierādīja, ka uzvara aptaujā ir 
likumsakarīga. Skatītāju zālē nepalika 
vienaldzīgo.



Krauklis, V. Pamats ielikts // Darba Karogs. – Nr.56 (1988, 14.maijs), 3.lpp.

1988.g. 22.aprīlis. Akcija (koncerti –
ziedojumi), veltīta Indriķa Zīles un Jāņa 
Cimzes piemiņai. «Bumeranga» 
dziedātās latviešu strēlnieku dziesmas 
un, protams, ziņģes un tautasdziesmas. 
Tā divas reizes. Ieņēmumi – 2500 rubļi. 
Labs pamats turpmākajam darbam.



1988.gada jūnijā notika Latvijas Rakstnieku savienības plēnums, kura 
pārraidi radio klausījušies, kārtojot skatuvi koncertam.

Toreiz «Bumeranga» dalībnieki daudz riskēja: ar sevi, saviem 
bērniem, ģimenēm. Viņiem pat draudēja. No skatuves atskanot 
pirmajām taktīm «Tad, kad norībēs pēdējais šāviens, Latvija brīva 
būs», latvieši zālē cēlās kājās un dziedāja līdzi, bet daži krievu tautības 
pārstāvji un reizē partijas komitejas amatvīri demonstratīvi izsoļoja no 
telpas. Taču, jo asāka bija pretvara, jo vairāk «Bumerangu» iemīļoja 
un cienīja tauta. Šī fantastiskā atsaucība sildot joprojām.

Galkina, Ilze. «Bumerangam» vēl pulvera pietiek // Latvijas Avīze. - Nr.62 (2006, 3.marts), 12.-[15.]lpp. (Mājas Viesis) 



1988.g. «Bumerangs» Amerikā un Kanādā

Krauklis, Vents. Liekas, ka es vispār tur neesmu bijis... // Darba Karogs. – Nr.105 (1988, 6.sept.), 3.lpp.

«Bumeranga» koncerts Čikāgā

Celmiņš, Jānis. Ilgais ceļš pavasarī // Dzimtenes Balss. - Nr.29 (1988, 14.jūl.), 7.lpp.



Omuļi / Ēvalds Kivilands. - [Ugāle] : Visual Studio, 2015. - 235 lpp.

Vanzovičs, Sandris. Bumerangam – 30, Valkai – mūzikas svētki // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. – Nr.149 (2016, 4.aug.), 15.lpp.



1988.g. oktobrī «Bumerangs» piedalās Centrālās televīzijas raidījumā 
«Šire krug» Maskavā. 

«Pirms ieraksta notika vairāki koncerti. Katru no tiem noklausījās 
10000 skatītāju. Mūsu puiši tika uzņemti itin silti.»

Onkels, K. «Bumerangs» Maskavā // Darba Karogs. – Nr.131 (1988, 5.nov.), 3.lpp.

Vents: «Raidījumā Šire krug uzstājās tikai PSRS lielākās 
zvaigznes, un tur nebija tik viegli iekļūt. Nospēlējām latviešu 
tautas dziesmu ar krievisku piedziedājumu, un krieviem tas ļoti 
patika. Pēc tam saņēmām daudz piedāvājumu spēlēt Krievijā, bet 
tolaik Latvija cīnījās, un mēs atteicāmies no piedāvājuma.»

Bernāts, Andris. «Bumerangs» pelnīja vairāk par «Līviem» un Paulu // Privātā Dzīve. – Nr.9 (2006, 28.febr.-6.marts), 28.-31.lpp. 



Astoņdesmito gadu beigās 
šlāgergrupa «Bumerangs» 
bija slavas zenītā –
1988.gadā vien grupa 
nospēlēja 332 koncertus. 
Atmodas laikā «Bumeranga» 
koncerti bija visvairāk 
apmeklēti, un grupa bija 
vispelnošākā Latvijā.

Bernāts, Andris. «Bumerangs» pelnīja vairāk par «Līviem» un Paulu // Privātā Dzīve. – Nr.9 (2006, 28.febr.-6.marts), 28.-31.lpp. 



1988.g. Ziemassvētkos

Valkas evaņģēliskajā luterāņu baznīcā klausītājus 
priecēja Valkas jauktais vokālais ansamblis kopā ar 
«Bumeranga» mūziķiem. Koncertam tika sagatavota 
speciāla programma. Mūziķi bija centušies dažādot 
aranžējumus, padarīt tos interesantākus un sirdij 
tuvākus.

Šoreiz jau pusstundu pirms koncerta – dievkalpojuma 
sākuma baznīcā vairs nevarēja tikt iekšā... Laikam jau 
vainīga «Bumeranga» popularitāte.

Atlīdzību par koncertu tā dalībnieki ieskaitīja ērģeļu 
restaurācijas kontā.

Aire, V. Kā turpmāk? // Darba Karogs. – Nr.8 (1989, 19.janv.), 2.lpp.



Aptauja «Par gada populārāko mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvu» (1988)

Uzvarējuši kolektīvi, kuru sniegums 
tuvs vai pat līdzvērtīgs profesionālam.

Noslēguma koncertā Palsmanē kapela 
«Bumerangs» (2. vieta) dziedāja 
dziesmas no topošās 2. programmas. 
Šur tur vēl pietrūka sabalansētības, bet 
kopumā, kā jau ierasts , puiši saviem 
cienītājiem vilties nelika.

Aire, V. Laikam jau vajadzīga // Darba Karogs. – Nr.19 (1989, 14.febr.), 2.lpp.

Krauklis, Vents. Jubilejas reizē – «Ieviņa»! // Darba Karogs. – Nr.8 (1989, 19.janv.), [1.] lpp.



Krauklis, Vents Armands. Bumeranga sudrabs / pierakst. Andra Brikmane // Ievas Stāsti. – Nr.24 (2011, 25.nov.),  24.-25.lpp.



1989.g. celtie pieminekļi Jānim Cimzem un Indriķim Zīlem tapuši ar 
kapelas «Bumerangs» atbalstu.

Omuļi / Ēvalds Kivilands. - [Ugāle] : Visual Studio, 2015. - 235 lpp.



1989.g. – labdarības koncerttūre Armēnijā

Armēnijā šausmīgā zemestrīce. 
«Bumerangam» atļauj lidot uz turieni un 
sniegt labdarības koncertus celtniekiem 
un zemestrīcē cietušajiem. Bīstams 
brauciens pa slaveno Gruzijas kara ceļu 
ar mikroautobusu «Latvija», uz kura 
rakstīts «Ātrā palīdzība». Dzīvošana 
pussabrukušā viesnīcā ar tik lielām 
plaisām, ka pa tām var izbāzt roku. Un 
gandarījums, ka tu kaut kā vari palīdzēt 
cietušajiem. Vismaz ar dziesmu.

Vāvere Vija. «Bumerangs» atgriežas vienmēr // Ieva. - Nr.9 (2006, 1.marts), 19., [21.]lpp.

Aire, Valts. «Bumerangs» uz Armēniju // Mūsu Zeme. – Nr.67 (1989, 10.jūn.), [1.]lpp.



Vinila plate «Vilciens Rīga - Valka» 1989.gadā 
(pārdota vairāk nekā 10 tūkstošu tirāžā) 

Pirmā skaņu plate, kuru vēl ar 
blatiem centāmies dabūt. 

Jā, iespēja ieskaņot lielo skaņu 
plati bija grupas muzikālās 
kvalitātes apliecinājums, jo kas 
tāds drīzāk uzskatāms par 
izņēmumu, nevis normu, kā tas 
būtu mūsdienās, kad 
mākslinieciskās kvalitātes lielā 
mērā veido nauda. 

Papēdis, Tālis. «No Rīgas iet vilciens uz Valku» // Kurzemnieks. Piel. «Radošā Kuldīga»; Nr.4. – Nr.101 (2014, 5.sept.), 7.lpp.



«Bumeranga» koncertprogramma «Latvijas 
likteņstāsti» – vēstures lappuses dziesmās. 
Sava vieta atrasta Aleksandra Čaka miglā 
asarojošajam logam, īsti te atgūstas Alfrēda 
Vintera melodijas. Bet kulminācijas moments –
no skatuves mēs dzirdam aizvesto dziesmas un 
atskārstam, ka latviešu puišiem taču arī leģionā 
nācies dienēt un tur pat skanējušas dziesmas! 
Tie ir septiņi zieģeļi, kas no šā pagalam 
aizliegtā mūsu vēstures posma noņemti.

Kopnoskaņa ir. Viņu koncertā nav vienaldzīgas 
publikas. Aplausi nerimstas, un nākas spēlēt 
piedevas. Un puiši to dara atraisīti, artistiski.

Krūmiņš, G. «Latvijas likteņstāsti» // Jelgavas Ziņotājs. - Nr.110 (1989, 14.jūl.), 3.lpp.



Bernāts, Andris. «Bumerangs» pelnīja vairāk par «Līviem» un Paulu // Privātā Dzīve. – Nr.9 (2006, 28.febr.-6.marts), 28.-31.lpp. 



2. vieta aptaujā «Par gada populārāko 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu» (1989)

Krauklis, Vents. Atkal – «Ieviņa»! // Mūsu Zeme. – Nr.2 (1990, 6.janv.), [1.] lpp.



Kapela kopā sanāk gluži nejauši 1986.gada vasarā…

Kapela grib izklaidēt, bet reizē arī likt padomāt, 
paskatīties uz ierastām lietām no neierasta skatupunkta. 
Un tas cilvēkiem visos laikos ir bijis vajadzīgs.



Koncerts Valkas estrādē. 1990.g. vasara

Nezin, vai daudz ir tādu cilvēku, kuri atklāti 
apšauba grupas panākumus. Katrā ziņā Valkas 
vēsturē vēl nekad tāda līmeņa mūziķu kopa nav 
bijusi. Savā būtībā Valka nebūt nav kultūras 
pilsēta ar tradīcijām, taču man ir nācies sastapt 
vairākus cilvēkus citos republikas nostūros, kuri 
uzskata, ka Valkā kultūras dzīve sit augstu vilni. 
Viņi saka: «Jums taču ir «Bumerangs»…»

Nenoliedzami, ka ar to Valkas vārds daudz biežāk 
skanējis visos Latvijas novados.

Dubļāns, Aldis. ...kad atgriežas bumerangs // Mūsu Zeme. – Nr.95 (1990, 11.aug.), 3.lpp.



«Mikrofona» dziesmu aptaujas noslēguma 
koncerts (1990)

Katru vakaru no 23. līdz 27.septembrim Rīgas Sporta 
manēžā varēja satikt visvispopulārākos un visvairāk 
mīlētos latviešu mūziķus un dziedātājus: gan Guntaru 
Raču un Aināru Mielavu, gan Gvido Lingu un Zigfrīdu 
Muktupāvelu, gan Olgu Rajecku, Maiju Lūsēnu un Ievu 
Akurāteri, gan Aldi Drēģeri un «Bumerangu», gan 
daudzus citus.

Uzvarētājs? – Katram savs. Zināms un izlolots vēl pirms 
noslēguma koncertiem. Ieguvējs? – Katrs pats. Dziedot 
vai skatoties un klausoties.

Viļuma, Sandra. [«Mikrofona» dziesmu aptaujas noslēguma koncerts] // Izglītība. – (1991, janv.), 13.lpp.

Dubļāns, Aldis. «Bumerangs» svin jubileju // Ziemeļlatvija. – Nr.90 (2001, 7.aug.), [1.], 4.lpp.



1991.g. – koncerttūre Anglijā

«Bumerangs» uzstāsies «Daugavas vanagu» kongresa 
kultūras dienās vasaras mītnē «Straumēnos». Pēc tam 
vēl plānots nospēlēt divas balles.

Pēc kongresa grupai noorganizēti vairāki koncerti 
latviešu centros Ziemeļanglijā. Atpakaļceļā kapela 
vienu koncertu un balli spēlēs Vācijas pilsētā Minsterē. 
Brauciens ar vilcienu cauri visai Eiropai solās būt 
interesants.

Dubļāns, Aldis. Anglija nav aizslēgta // Mūsu Zeme. – Nr.94 (1991, 10.aug.), [1.]lpp.

Leģendas un īstenību samērojot // Mūsu Zeme. – Nr.127 (1991, 26.okt.), 3., 4.lpp.



1991.g. dziesmu aptaujā «Vecais ratiņš» skan divas, ļoti dažādas 
«Bumeranga» dziesmas – «Soliņš» un «Par dzimteni dziesmas».

Dubļāns, Aldis. Uz kuru pusi griežas «Vecais ratiņš»? // Mūsu Zeme. – Nr.127 (1991, 26.okt.), 3.lpp.



Aivaru Trēziņu Latvijā pazīst kā kapelas 
«Bumerangs» akordeonistu un savdabīgas balss 
īpašnieku (kura krietni palīdzējusi kaldināt 
«Bumeranga» panākumus).

- Aivar, vai sevi pieskaiti zvaigznēm?

- Es esmu zvaigznes sastāvdaļa. Viens stariņš no 
pieciem. Tas ir, viens no «Bumeranga».

- Tātad «Bumerangs», tavuprāt, ir zvaigzne?

- Ir. Esmu pārliecināts, ka, radoši pieejot, var iegūt 
otru elpu. Gan jau sagādāsim vēl kādu pārsteigumu 
mūsu klausītājiem.

Krauklis, Vents. Gan jau sagādāsim pārsteigumu // Ziemeļlatvija. – Nr.40-41 (1992, maijs), 2.lpp.



Aptauja par 1992.gada populārāko 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu

Aire, Valts. Lustes pašdarbniekiem // Ziemeļlatvija. – Nr.45/46 (1993, 17.apr.), 2.lpp.

Krauklis, Vents. Populārākais – «Bumerangs» // Ziemeļlatvija. – Nr.8/9 (1993, 23.janv.), [1.] lpp.

Aptaujā ļoti pārliecinoši 
uzvarējusi pilsētas kapela 
«Bumerangs» no Valkas.

Noslēguma koncertam kapela bija 
sagatavojusi divus savu 
populārāko dziesmu popūrijus, 
kas, šķiet, sagādāja patiesu prieku 
«Bumeranga» cienītājiem.

Vēl viens prātā paliekošs un sirdi 
sildošs pasākums.



Grupa pašlaik spēlē mazāk –
aptuveni divas reizes mēnesī. 
Spēlēšana vairāk sāk kļūt par 
vaļasprieku.

Dubļāns, Aldis. «Bumerangs» joprojām lido // Ziemeļlatvija. – Nr.132 (1993, 3.nov.), [1.] lpp.



Latvijas radio 1. programmā «Mikrofona» 
aptaujā, «Ratiņa» aptaujā un citos raidījumos 
allaž skan kapelas «Bumerangs» jaunas un 
vecākas dziesmas. Kapela tikko ierakstījusi 
jaunu audiokaseti «Gani».

Aivars Trēziņš: «Pēc šī divu mēnešu 
nogurdinošā darba studijā kaut kādām 
izmaiņām ir jābūt. Tā interese par mums atkal 
varētu rasties.»

Juris Skrajāns: «Esam apmierināti par to, ka 
esam vēl visi kopā, ka ir mērķis, uz ko 
tiekties. Bez tā jau nekas neiznāks. Ir vērts 
spēlēt. To jau rāda arī abas aptaujas. 
Dziesmiņas iet tabulu augšgalos.»

Dubļāns, Aldis. «Interese par mums atkal varētu rasties» // Ziemeļlatvija. – Nr.90/91 (1994, 30.jūl.), 3.lpp.



Kasete «Gani» (1994). Prezentācijas balle 
Valkas kultūras namā

Kulminācija koncertā bija dziesma «Gani», kuru 
nodziedāja kopā ar Valkas jauniešu garīgās un vieglās 
mūzikas ansambli. Skanēja labi. Šī dziesma sacerēta tieši 
Valkai, Valkas publikai.

Izstādē redzama ievērojama daļa «Bumeranga» vēstures. 
Fotogrāfijās, vēstulēs un citos materiālos redzami daudzi 
interesanti mirkļi, brīži un domas. Kārtojot šo izstādi, 
kapela apjauta, cik svarīga ir vēstures sakārtošana, dažādu 
dokumentu saglabāšana.

Bez jebkādiem pārspīlējumiem var apgalvot, ka 
«Bumerangs» ir viens no visnozīmīgākajiem pašdarbības 
kolektīviem Valkas rajonā pēdējā pusgadsimta laikā.

Dubļāns, Aldis. «Bumerangs» lido atkal // Ziemeļlatvija. – Nr.114-115 (1994, 24.sept.), 3.lpp.



Jā, šķiet «Bumeranga» benefice 16.septembrī Valkas pusē ilgi būs 
ļaužu valodās. Bija ko redzēt, bija ko dzirdēt, bija ko darīt.

Koncerta publika ļoti solīda – daudzas dāmas vakartērpos un daži 
kungi smokingos, bet kas pats galvenais – ļoti labvēlīga un neparasti 
atsaucīga. Tik vētrainas ovācijas Valkas kultūras namā nebija sen 
dzirdētas. Tur nebijušajiem atliek vien smagi nopūsties – nekāds 
pārstāsts neaizstās klātbūtnes efektu un tās netveramās emociju 
strāvas, kas virmot virmoja starp zāli un skatuvi.

Onkels, Armands. Mūzika skanēja līdz 6.30 // Ziemeļlatvija. - Nr. 114-115 (1994, 24.sept.), 5.lpp.



«Bumerangam» 3. vieta «Mikrofona» 
dziesmu aptaujā – augstākā iegūtā vieta 
kolektīva vēsturē
Tas ir jautājums tiem, kuri pēc «Mikrofona» 
aptaujas koncerta izteicās, ka «Bumerangs» 
būtu pelnījis augstāku vietu. Nenoliedzami, 
ka «Bumerangs»» ir ļoti populāra kapela 
Latvijā, nebaidīšos sacīt, ka vispopulārākais 
no valkas rajona kolektīviem, katrā ziņā 
visbiežāk radio, televīzijā un presē minētais 
un dzirdētais.

Dubļāns, Aldis. Vai tu balsoji par «Bumerangu»? // Ziemeļlatvija. – Nr.10/11 (1995, 21.janv.), 3.lpp.

Edmunds Mednis: «Ceram, ka ar pagājušā gada darbu un turpmāko darbu 
noslaucīsim visu apsūbējumu uz «Bumeranga» spožās vara plāksnītes. Ja pirms 
astoņiem gadiem mums bija mātes piens aiz lūpām, pārspīlēta jaunības enerģija, 
tad tagad esam nokļuvuši pavisam citā profesionālā līmenī.»



Vīriem no Valkas – kapelai «Bumerangs» ir 
gadiem ilga stabilitāte un tik daudz cienītāju, ka 
diez vai ir vēl Latvijā pilsēta, kur nezinātu šos 
optimistiskos mūziķus, kuriem izdevies kļūt par 
visas valsts šlāgerzvaigznēm.

Birkova, Signe. Valkas simbolam Latvijā vārds ir «Bumerangs» // Vakara Ziņas. – (1995, 20.maijs), 16.-17.lpp.



Kas tas gan būtu par bumerangu, kurš neatgrieztos no sava lidojuma. 
Pēdējās nedēļās kapelas «Bumerangs» vārdu itin bieži dzird pieminam 
republikāniskajos laikrakstos, televīzijā, spēlējam Latvijas radio. Kapela 
ir uzsākusi vērienīgu 60 koncertu tūri pa Latviju.

Dubļāns, Aldis. «Bumerangs» atgriežas vienmēr // Ziemeļlatvija. – Nr.108/109 (1995, 22.jūl.), 4.lpp.

Juris Skrajāns: «Programmai dots nosaukums 

«Mīļās dziesmas». Te apkopots labākais no 

agrāk spēlētā un jaunās dziesmas.»

Pavisam nemanot, bez īpašas reklāmas 

«Bumerangam» iznākusi jauna kasete 

«Bumerangs atgriežas» (tā ir 

koncertieraksts).  



Noslēdzies kapelas «Bumerangs» mūža 
lielākais projekts – 60 koncertu tūre pa 
Latviju. Kopā ar «Bumerangu» balles 
spēlēja un skatītājus izklaidēt palīdzēja 
Valkas grupa «AAA».

«AAA» līderis Andris Niklavičs un solists 
Agris Krūms: «Mēs joprojām apbrīnojam 
bumerangiešu uzņēmību piecas dienas 
nedēļā spēlēt un dziedāt, vienmēr būt uz 
skatuves labā omā un formā. Tur jābūt 
«večiem ar iekšām». «Bumerangs» tiešām ir 
kā viena vesela ģimene. Visa vasara pagāja 
vienā spēlēšanā un vienos smieklos, 
nemitīgajās anekdotēs un atgadījumos.»

Tur jābūt večiem ar iekšām / pierakst. Aldis Dubļāns // Ziemeļlatvija. – Nr.158/159 (1995, 28.okt.), 6.lpp.



«Bumerangs» Latvijas televīzijā atkal ierakstīja 
pusstundu garu koncertprogrammu  
«Bumerangs atgriežas», kuru visiem 
interesentiem, visiem kapelas vai tās atsevišķu 
mūziķu cienītājiem būs iespēja redzēt Latvijas 
televīzijas 2. kanālā.

Koncertā skanēs arī Ziemassvētku dziesmas, 
kuru dziedāšanā piedalās arī Lolita Medne un 
Ilze Sīmane.

Dubļāns, Aldis. «Bumerangs atgriežas» šovakar // Ziemeļlatvija. – Nr.181-182 (1995, 9.dec.), 1.lpp.



Audiokasete un kompaktdisks «Skroderdienas 
Silmačos» (1996)

Pavisam drīz visos Latvijas 
novados sāks skanēt R. Blaumaņa 
lugas «Skroderdienas Silmačos» 
mūzika Valkas kapelas 
«Bumerangs» versijā jeb precīzāk 
– tās dalībnieka Edmunda Medņa 
versijā, jo tieši viņš ir šīs mūzikas 
producents un aranžētājs.

35 koncertu tūre sākas 31. maijā.

Dubļāns, A. BBB jeb Blaumanis, Būmanis, Bumerangs // Ziemeļlatvija. – Nr.82 (1996, 30.maijs), 2.lpp.



Īstens Jāņu dienas un Līgo svētku noskaņojums jaušams 
populārās kapelas Bumerangs jaunajā programmā 
Skroderdienas Silmačos. Albumā iekļautas gandrīz visas 
dziesmas no iemīļotās Rūdolfa Blaumaņa joku lugas.

Liepiņš, Rimants. Katram līgotājam savu līgodziesmu // Kronis Visam (1996, 15.jūn.), 6.lpp.

Aire, Valts. «Bumerangs» tūri beidz Valkā // Ziemeļlatvija. – Nr.130 (1996, 20.aug.), 4.lpp.



10 gadu jubilejas koncerts 1997.g. 
7.februārī Valkas kultūras namā

Sakarā ar to, ka kapelā palikuši 
četri mūziķi (savu darbību tajā 
beidzis Andris Mekšs), šīs visu 
laiku labākās dziesmas, pateicoties 
digitālajam sintezatoram, skan 
nedaudz citādi.

Kapelas līderis Edmunds Mednis 
sacīja, ka esot pienācis laiks sākt 
jaunu etapu kolektīva vēsturē.

Uz savu desmitgadi atskatījās Valkas 
kapela «Bumerangs». Koncertā, kas 
kā allaž iepriecināja klausītājus, tika 
atsauktas atmiņā gan katra darbības 
perioda skanīgākās un iemīļotākās 
dziesmas, gan arī interesantākie 
atgadījumi un nozīmīgākie notikumi 
kolektīva dzīvē.  

Nenoliedzami šis ir pats populārākais 
kolektīvs valstī, kas saistīts ar Valkas 
vārdu.

Dubļāns, Aldis. Viss labākais no «Bumerang» // Ziemeļlatvija. – Nr.12 (1997, 30.janv.), 5.lpp.

Dzene, M. 10 gadu jubileja // Tava Balss. – Nr.6 (1997, 11.febr.), 1.lpp.



1997.g. koncerttūre Amerikā

Trēziņš, Aivars. «Bumeranga» piedzīvojumi Amerikā // Ziemeļlatvija. – (1997, 14., 16., 23., 30.aug., 6., 13.sept.)

Dubļāns, Aldis. «Bumerangs» lido un skan Amerikā // Ziemeļlatvija. – Nr.81 (1997, 17.jūl.), 5.lpp.

Juris Skrajāns: «Vispār jau mūsu turneja gāja ļoti gludi un nekādu lielu 
piedzīvojumu vispār nebija. Pa Amerikas 8 štatiem nobraucām 3000 jūdzes.»

Patiesais ceļojuma iemesls bija mūsu drauga 
Mārtiņa Sīmaņa ielūgums uz viņa kāzām Čikāgā 
24. maijā. Tā kā mūsu grupa tiešām ir liela 
piedzīvojumu meklētāja, nedomājām ne mirkli un 
ielūgumu pieņēmām.



«Bumerangs» piedalās grupas «Līvi» 21 gada jubilejas koncertā Rīgā. 
Tā kā «Līvus» un «Bumerangu» saista sena draudzība, «Līvu» 
dziesmu popūriju spēlēja arī valcēnieši.

Aire, V. «Līvi» un «Bumerangs» // Ziemeļlatvija. – Nr.132 (1997, 13.nov.), 2.lpp.



Zvejnieku svētkos Lielupē koncertu 
sniedza kapela «Bumerangs». Tas bija 
pirmais kapelas «pilnais» koncerts pēc 
gadu ilga pārtraukuma.

«Emburgas zēnu» dalībnieku un Ilmāra 
Dzeņa vērtējums: bumerangistu 
«pulveris esot sauss» un nekas 
neliecina, ka koncertpraksē bijis tik ilgs 
pārtraukums.

Aire, Valts. «Bumerangs» – zvejnieku svētkos // Ziemeļlatvija. Nr.81 (1998, 14.jūl.), 3.lpp.



Kapela «Bumerangs» pabeigusi darbu 
pie dubultalbuma, kura provizoriskais 
nosaukums ir «Tev un man». Zināmā 
mērā tas ir kapelas atvadu albums, jo 
objektīvu apstākļu dēļ «Bumerangs» 
tikpat kā neuzstājas, taču par pilnīgu 
darbības pārtraukšanu nav pamata 
runāt.

Aire, Valts. «Bumerangs» pabeidzis darbu pie albuma // Ziemeļlatvija. – Nr.64 (1999, 5.jūn.), 5.lpp.



Uzstāšanās Latvijas Televīzijas 45. 
gadadienai veltītajā brīvdabas koncertā 
Zaķusalā
Pēc ilgāka pārtraukuma publiku priecēja kapela Bumerangs, sev 
ierastajā manierē veidojot aktīvu dialogu ar skatītājiem.

Aire, Valts. Zaķusalā – Valkas rajona vakars // Ziemeļlatvija. – Nr.71 (1999, 22.jūn.), 2.lpp.



Studijas darbs – albums «Agrāk un tagad» 
(2000)
Nosaukumam ir arī simboliska nozīme: 
šis ir pēdējais ieraksts «Bumeranga» 
vecajā sastāvā. Edmundu tagad aizstāj 
metāla kastīte – sintezators, un vīri –
Vents Krauklis (balss, klarnete), Juris 
Skrajāns (balss, ģitāra) un Aivars 
Trēziņš (balss, akordeons) – spēlē 
trijatā.

Albums ir kapelas «Bumerangs» 14 
gadu ilgās radošās darbības pārskats. 
Tajā atrodami viņu grāvēji «Baltā 
roze», «Klaidonis», «Vilciens Rīga -
Valka», kā arī pilnīgi jaunas 
dziesmas. Arī pāris Raimonda 
Paula melodiju versijas – «Griezīte», 
«Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc», 
«Varbūt», jo Maestro daiļradi šie 
mūziķi uzskata par klasiku. Skan arī 
latviešu tautasdziesmu apdares 
(«Līgo laiva», «Meitas mani 
aicināja» u.c.), kas liecina par 
«Bumeranga» repertuāra dažādību. 

Mazvērsīte, Daiga. Kapela «Bumerangs» tagad trijatā // Rīgas Balss. – (2000, 1.jūn.)



Albuma «Agrāk un tagad» prezentācija

26. maijā Ķirsona atpūtas 
kompleksā «Lido» Rīgā notika 
kapelas «Bumerangs» jaunā 
albuma «Agrāk un tagad» tautā 
laišana. Speciālisti albumu vērtē 
kā izdevušos un paredz tam labus 
komerciālus panākumus.

Ozols, Jānis. «Bumerangs» – «Agrāk un tagad» // Ziemeļlatvija. – Nr.62 (2000, 30.maijs), [1.]lpp.



Valkas muzikantiem šī vasara bijusi ļoti 
bagāta. Spēlēšana uz profesionālās 
skatuves lielākajās Latvijas pilsētās 
«Aldara» svētkos.

Jau vairākus mēnešus topu augšmalās 
turas «Bumeranga» albums «Agrāk un 
tagad». «M Daile» veikalu topā 
pagājušajā nedēļā tas ieņem pat 3. vietu 
(apsteidzot gan «Prāta vētru», gan «Zaļo 
jumpravu»).

Aire, Valts. «Bumerangam» bagāta vasara // Ziemeļlatvija. – Nr.97 (2000, 22.aug.), 8.lpp.



«Bumerangam» – «Gada balva 2000» 

Karpova, Inga. «Bumerangam» – «Gada balva 2000» // Ziemeļlatvija. – Nr.21 (2001, 20.febr.), 3.lpp.

Latvijas mūzikas ierakstu kompāniju «Gada balva 2000» nominācijā 
«Labākais šlāgeralbums» ieguva Valkas kapela «Bumerangs» par 
mūzikas kompānijas «Platform Records» izdoto albumu «Agāk un 
tagad». 

Pēc koncerta notikušajā banketā valcēniešiem atzinīgus vārdus teikuši 
tādi pazīstami mūziķi kā Igo un Zigmars Liepiņš.



«Bumeranga» 15 gadu jubilejas koncerts

2001.gada 4.augustā Valkas 
kultūras nama pārpildītajā zālē 
notika kapelas «Bumerangs» 15 
gadu jubilejas koncerts, kurā 
piedalījās arī trīs mūziķi, kuri no 
kapelas aizgājuši. Kapelas 
«Bumerangs» vokālais skanējums 
ir lielākā, nezūdoša un nemainīga 
kapelas vērtība. Jubilejas koncerts 
ir liels notikums Valkai.

Dubļāns, Aldis. «Bumerangs» svin jubileju // Ziemeļlatvija. – Nr.90 (2001, 7.aug.), [1.], 4.lpp.



Jubilejas koncertā «Agrāk un tagad» 
skan «Bumeranga» klasika šodienīgā 
versijā, jo dziesmas atskaņo 
pašreizējais grupas sastāvs – trīs cilvēki 
bijušo piecu vietā.

Jaunus dalībnieku grupā nav plānots 
aicināt. «Par to neesam domājuši. Ilgi 
esam sadzīvojuši, tāpēc negribas sākt 
jaunu draudzību.

Trešajā jubilejas koncertā Smiltenē 
«Bumeranga» kolektīvam piepulcēsies 
Andris Mekšs.

Ozola, Sarmīte. Trešais jubilejas koncerts – smilteniešiem // Ziemeļlatvija. – Nr.127 (2001, 1.nov.) 12.lpp.



«Nesen pusdienojot «Lido», pie manis pienāca 22 gadus jauna (tik, cik 
es toreiz) meitene un apgalvoja, ka visām mūsu dziesmām zinot 
vārdus jau no septiņu gadu vecuma,» stāsta Vents.

Sulīgu piedzīvojumu 
«Bumerangam» nav trūcis – par 
pielūdzējām un ziedu kalniem, kas 
neietilpst pat vannā, par sirsnīgu 
uzņemšanu un ēdieniem, no 
kuriem lūst galdi, par deficītiem 
dzērieniem, kas gādāti kastēm, un 
šampanieti, kas skalojies akas 
ūdens vietā. 

Aivaram viss esot apkopots 
rakstītā veidā, vai citādi zinātu, ka 
Cēsīs notika 1525. koncerts. 
«Palasījis Aivara memuārus, 
sapratu, ka tie nav laižami klajā 
ātrāk kā pēc nāves. Pārāk atklāti. 
Mana partija, Aivara audzēkņi, 
Jura mamma var nesaprast,» 
ironizē Vents. 

Kaņepe, Mairita. Kā «Bumerangs» nāk atpakaļ // Druva. –Nr.188 (2001, 1.dec.), 5.lpp.



Muzikantiem balles nozīmē darbu – turklāt 
interesantu, ar jocīgiem un smieklīgiem 
notikumiem bagātu. «Zaļumballēm ir īpašs 
šarms. Cilvēki vasarā ir «dzīvāki» un 
atvērtāki nekā ziemā. Ballēs redzamas arī 
brīnumu lietas, ko varētu dēvēt par sadzīves 
komēdijas ainiņām,» stāsta Vents.

Pētersone, Sandra. Muzikanti vērtē zaļumbaļļu šarmu jeb ieskats sadzīves komēdijas ainās //  Ziemeļlatvija. - Nr.65 (2002, 8.jūn.), 3.lpp.



Kapela «Bumerangs» svin 18. dzimšanas 
dienu, ko atzīmē ar koncertturneju pa 
Latviju.

«Īstā 18 gadu jubileja būs augustā. Vēl 
neesam izlēmuši, kā to svinēt. Tas būs 
nopietnu apspriežu vērts pasākums. 18 
gados dzīve sākas pa īstam. Legāli varam 
darīt visu, ko sirds kāro,» spriež 
V.Krauklis.

Pētersone, Sandra. Kapela «Bumerangs» šogad svin 18. dzimšanas dienu // Ziemeļlatvija. – Nr.46 (2004, 20.apr.), 7.lpp.



Valkas kultūras namā iedibināta tradīcija 
«Mēneša balle»

2004.g. septembrī ballē «Jaunavas 
zvaigznāja laikā» spēlē 
«Bumerangs». 

50 gadu jubilejā tiek sveikts 
ģitārists Juris Skrajāns.

Karpova, Inga. Sveiks «Bumeranga» ģitāristu // Ziemeļlatvija. – Nr.102 (2004, 2.sept.), 4.lpp.



«Dziesma mūsu draugiem» iekļuvusi «Latvijas 
šlāgeraptaujas 2004» finālā – 4. vieta

Tieši fināla koncertam Ventspilī 
«Bumerangs» ir ierakstījis jaunu 
dziesmu «Jādzīvo tūlīt», kuras 
autors ir J.Skrajāns. Skaņdarbā 
izskan pārdomas par dzīvi un, kā 
vienmēr, nedaudz par mīlestību. 
«Bumeranga» cienītājus gaida jauks 
pārsteigums.

Dubļāns, Aldis. Koncertam sacerēta jauna dziesma // Ziemeļlatvija. - Nr.141 (2004, 4.dec.), 1., 8.lpp.



2006.g. «Bumerangs» «Radio SWH» tiešraidē

27.janvārī, no pulksten 18.00 veselu 
stundu Valkas pilsētas kapela 
«Bumerangs» piedalīsies populārajā 
«Radio SWH» raidījumā «Ar 
dziesmu par dzīvi», kuru vada Ainars 
Mielavs. «Raidījumā «Bumeranga» 
mūziķi stāstīs par savu 20 radošās 
darbības gados gūto pieredzi un 
dzīvajā izpildījumā spēlēs vairākas 
dziesmas,» informē Valkas domes 
preses sekretāre Inguna Medne. 

Dubļāns, Aldis. «Bumerangs» spēlēs «Radio SWH» tiešraidē // ZiemeļLatvija. – Nr.11 (2006, 26.janv.), 4.lpp.



2006.gads. «Bumerangam» – 20

Pēdējie divdesmit gadi. Pret mūžību 
niecīgs cipars, bet notikumu tik 
pārbagāts laiks. Un šajā laikā visam 
līdzi dzīvojis «Bumerangs» –
joprojām koncertējoša Valkas pilsētas 
kapela. 1986. gadā pieci – Aivars 
Trēziņš, Vents Krauklis, Vitolds 
Krieviņš, Edmunds Mednis un 
Andris Mekšs, bet tagad trīs 
dalībnieki – Aivars, Vents un kopš 
1988. gada Juris Skrajāns, kuri 
pierādījuši pat Amerikai, Vācijai, 
Krievijai, Anglijai, ka ir ne vien tāda 
Latvija, bet arī pilsēta, ar kuru sākas 
Latvija – Valka.

Galkina, Ilze. «Bumerangam» vēl pulvera pietiek // Latvijas Avīze. - Nr.62 (2006, 3.marts), 12.-[15.]lpp. (Mājas Viesis) 



«Bumerangs» Gata Šļūkas skatījumā

Galkina, Ilze. «Bumerangam» vēl pulvera pietiek // Latvijas Avīze. - Nr.62 (2006, 3.marts), 12.-[15.]lpp. (Mājas Viesis) 



Aivars: «Mēs saprotamies bez 
vārdiem, jo esam labi 
saspēlējušies. Nejūtam 
nepieciešamību papildināt grupu 
ar citiem mūziķiem. Trijatā būs 
jāturpina līdz pēdējam vīram.»

Bernāts, Andris. «Bumerangs» pelnīja vairāk par «Līviem» un Paulu // Privātā Dzīve. – Nr.9 (2006, 28.febr.-6.marts), 28.-31.lpp. 



20. jubilejas koncerts Rīgas Kongresu namā 
2006.g. 4.martā

Viens no «Bumeranga» trio un vienlaikus arī Valkas 
mērs Vents Armands Krauklis pastāstīja, ka 
koncertā noteikti valdīšot jauka noskaņa, jo visi tajā 
pieaicinātie mūziķi ir seni draugi (Ingus Ulmanis, 
Ieva Akuratere, «Līvi», «Jumprava», Zigfrīds 
Muktupāvels, «Bet Bet», «Dakota», «Apvedceļš» 
u.c.), kuri kopā piedzīvojuši daudz skaistu brīžu. 
«Noteikti skanēs mūsu skaistākās dziesmas, būs 
daudz jauku pārsteigumu, uz ekrāniem tiks 
demonstrēti video stāsti par «Bumeranga» gaitām, 
tāpat arī bijušie kapelas dalībnieki plānojuši sveikt 
savus kolēģus vai nu klātienē, vai arī audiovizuāli.» 

Griškeviča, Una. «Bumerangs» jubilejas torti ēdīs Rīgā // Vakara Avīze Vakara Ziņas. – (2006, 21.febr.) 



«Šis koncerts mums atgādināja sen 
nebijušas izjūtas. Gatavojoties 
koncertam, pārdzīvojums bija liels 
un prasīja daudz spēka, tomēr 
piedzīvotais bija tā vērts –
jutāmies kā uz tā viļņa, kad valstī 
bijām ļoti populāri,» stāsta grupas 
dalībnieks Aivars Trēziņš.

Juris Skrajāns jubilejas koncertu 
vērtē visnotaļ pozitīvi, jo bijis 
gandarījums redzēt skatītāju pilnu 
zāli. «Jo īpaši patīkami bija redzēt 
tik daudz valcēniešu.»  

Dubļāns, Aldis. Izjūt popularitātes viļņa laiku // Ziemeļlatvija. – Nr.28 (2006, 7.marts), [1.], 9.lpp. 

Skatītāji ļoti atzinīgi uzņēma 
bijušā grupas dalībnieka Edmunda 
Medņa videosveicienu ar dziesmu 
«Putni». Lai gan Edmunds jau 
daudzus gadus dzīvo ASV, viņš 
joprojām ir un paliek kā 
«Bumeranga» ikona. 



20. jubilejas koncertā Rīgā

Blaua, Līga. Muzikants // Ieva. – Nr.41 (2007, 10.okt.), 46.-48.lpp.



«Bumerangs» piedalās «Šlāgeraptaujā – 2008» 

Aptaujā skan 70. gadu Toma 
Džonsa hītu «Zaļā zāle», kas ir 
ļoti mīļš skaņdarbs Ventam 
Krauklim.

Protams, par sevi allaž 
jāatgādina, taču spēlēt kapela 
nekad nav pārtraukusi. 

«Dzīvie klasiķi esam tā vai tā, un 
šajā ziņā nekas nemainīsies,» 
ironizē Aivars.

Dubļāns, Aldis. Esam tur, kur mums jābūt // Ziemeļlatvija. – Nr.7 (2008, 17.janv.), 1.lpp.



«Latvijas šlāgeraptaujā» ar panākumiem 
startējusi dziesma «Atvaino, ka tā» (J. 
Skrajāns / J. Skrajāns). ««Bumerangs» 
pastāv un turpinās pastāvēt," uzsver V. A. 
Krauklis. ««Bumerangs» ir mūsu 
sirdslieta.»

Kaukule, Aija. «Bumerangs» ir sirdslieta // Latvijas Avīze Piel. «Nedēļa kabatā». - Nr.229 (2010, 26.nov.), 6.lpp.



Albuma «Draugiem» prezentācija – 2010.g. 
22.septembrī Valkā

Kapela «Bumerangs», kura 
darbojas jau 24 gadus un Valkā un 
visā Latvijā ir iemīļota, šovasar pa 
brīvdienām ir cītīgi pastrādājusi un 
ierakstījusi albumu ar septiņām 
pilnīgi jaunām dziesmām.

Latvijas spēks ir laukos // Ziemeļlatvija. – Nr.103 (2010, 9.sept.), 7.lpp.



Albums «Draugiem» (2010)

BUMERANGS atkal atgriežas // Birža. – (2010, 24.sept.)

Jaunam muzikālam materiālam esot jānobriest kā labam konjakam. «Kas 

lēni nāk, tas labi nāk,» sacīja daudzu jaunajā albumā skanošo dziesmu autors 

Juris Skrajāns. Tajā skan 14 dziesmas – daži «Bumeranga» klasiskie grāvēji 

(«Tev», «Vijolnieks», «Dziesma draugiem») jaunā aranžējumā, pārskaņotas 

arī vairākas pēdējos gados radio skanējušas melodijas, bet puse skaņdarbu ir 

pilnīgi jauni.

Kaukule, Aija. «Bumerangs» ir sirdslieta // Latvijas Avīze Piel. «Nedēļa kabatā». - Nr.229 (2010, 26.nov.), 6.lpp.

Vents Armands Krauklis: «BUMERANGĀ neko mākslīgi 
neforsējam. Gaidījām, lai rodas jaunas. Cītīgākais 
komponists mums ir Juris Skrajāns, es no savas puses 
pievienoju vienu dziesmu, bet Aivars Trēziņš strādāja pie 
sabalsojumiem.

Koncerttūre jau ir sākusies. Programmā ir gan joki un 
jautrība, gan smeldze un sentiments. Tā it kā dalās divās 
daļās. Sākumā dziesmas no jaunā albuma, bet noslēgumā 
izdziedāšanās kopā ar publiku. Sākām tieši laukos, jo lauku 
ļaudis ir visatvērtākie sirsnīgumam un savstarpējam 
kontaktam starp skatuvi un klausītāju.» 



«Bumerangs» ar albumu «Draugiem» 
pretendē uz Latvijas Mūzikas ierakstu Gada 
balvu 2010

Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balvas 
2010 pasniegšanas ceremonija notiks 
22. februārī Latvijas Nacionālajā 
teātrī. Māksliniekus apbalvos 16 
nominācijās.

«Bumerangs» pretendē uz balvu 
«Labākais šlāgermūzikas albums 
2010». Kandidātu vidū ir arī: 
«Tērvete» (albums «Draudzene 
nakts»); dažādi izpildītāji (latviešu 
kino zelta dziesmas); Andris 
Ērglis, Raimonds Pauls («Caur rozā 
brillēm») un «Dobeles Zemessargi» 
(«Latvju meitenēm»).

Pētersone, Sandra. Uz Gada balvu pretendē kapela «Bumerangs» // Ziemeļlatvija. – Nr.7 (2011, 18.janv.), 8.lpp.

Vāvere Vija. «Bumerangs» atgriežas vienmēr // Ieva. – Nr.9 (2006, 1.marts), 19., [21.]lpp.



Albumam «Draugiem» 2. vieta Latvijas 
Mūzikas ierakstu Gada balvā 2010

Pilsētas kapela no Valkas «Bumerangs» šonedēļ ieguvusi augstu 
panākumu 15. Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas 
pasniegšanā.

Balvas tika sadalītas 16 nominācijās, kur uzvarētājus noteica 
žūrijas vērtējums. Nominācijā «Šlāgermūzikas albums» 10 
pretendentu konkurencē otro vietu žūrija piešķīra albumam 
«Draugiem» («Bumerangs»), kas apsteidza pat «Latviešu Kino 
Zelta dziesmas» (trešā vieta). Pirmo vietu žūrija piešķīra 
albumam «Caur rozā brillēm» (Andris Ērglis, Raimonds Pauls).

Kapelas «Bumerangs» muzikantiem par otro vietu ir liels prieks. 
«Tas ir augsts sasniegums būt otrajiem tūlīt aiz Ērgļa un Paula. 
Jauki, ka profesionāla žūrija novērtējusi mūsu rūpīgo darbu 
albuma ierakstīšanā,” teic Vents Armands Krauklis. 

Pētersone, Sandra. Novērtē «Bumeranga» albumu // Ziemeļlatvija. – Nr.23 (2011, 26.febr.), 12.lpp.



Brikmane, Anda. Bumeranga sudrabs // Ievas Stāsti. – Nr.24 (2011, 25.nov.), 24.-25.lpp.



Šogad 25 gadu jubileja aprit 
Valkas leģendārajai pilsētas 
kapelai Bumerangs. 

Trauksmaini aizskrējuši 25 gadi. 
Šo jubileju Bumerangs atzīmēs 
tikai ar diviem koncertiem iet 
vilciens no Rīgas uz Valku: klubā
Četri balti krekli Rīgā un Valkas 
kultūras namā. 

Krauklis, Vents Armands. Iet vilciens no Rīgas uz Valku // Liesma. – Nr.173 (2011, 8.nov.), 10.lpp.



«Bumerangs» gatavojas 25. jubilejai

Koncertballe «Iet vilciens no Rīgas uz 
Valku» nosaukta par godu visu laiku 
populārākajai «Bumeranga» izpildītajai 
dziesmai.

«Bumeranga» 25 gadu pastāvēšanas vēsturei 
dziesmās un videoprojekcijās būs iespējams 
izsekot līdzi ikvienam, kas dosies uz 
«Bumeranga» jubilejas koncertiem ballēm. 
«Tās, protams, notiks vieglā formā, jo ir 
taču svētki, izklaide,» saka Vents Armands 
Krauklis. «Grupas stiprā puse –
daudzbalsība – nav vājinājusies. Joprojām 
esam dzīvā koncerta grupa, noteikti kas 
vairāk par vienkāršu šlāgergrupu. Daudzu 
Latvijas šlāgergrupu mūzika nereti ir kā 
cukurs ar kafiju, esam centušies, lai tā 
nebūtu.»

Kaukule, Aija. «Bumerangs» punktu likt nedomā // Latvijas Avīze Piel. «Nedēļa kabatā». Nr.47. – Nr.229 (2011, 25.nov.), 6.lpp.



Kapelas «Bumerangs» 25 gadu jubilejas balle

Emocionāli piesātināts, skaists, jautrs un 
atmiņām bagāts pasākums – tādas emocijas 
pasākuma apmeklētājiem izraisīja kapelas 
«Bumerangs» 25 gadu jubilejas balle.

Fani un draugi savā mīlestībā atzinās 
īstiem savas pilsētas patriotiem – kapelai 
«Bumerangs». Pasākuma apmeklētājiem 
pārsteigumu sagādāja arī bijušais grupas 
mūziķis – solists un bundzinieks Edmunds 
Mednis, kurš dzīvo ASV pilsētā Milvoki. 
Izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, viņš 
kopā ar tautieti Ēriku Kīnu jubilejā 
nodziedāja īpašu veltījumu.

Karpova, Inga. Savējie savējos saprata // Ziemeļlatvija. – Nr.141 (2011, 6.dec.), 8.lpp.



Bumerangistu sievas

Kapelas «Bumerangs» 25 gadu jubilejas ballē īpašu 
uzmanību izpelnījās mūziķu tuvinieki un mīļie cilvēki, 
saņemot veltījumu – dziesmu «Baltā roze».

Blaua, Līga. Muzikants // Ieva. – Nr.41 (2007,10.okt.), 46.-48.lpp.

Galkina, Ilze. «Bumerangam» vēl pulvera pietiek // Latvijas Avīze. - Nr.62 (2006, 3.marts), 12.-[15.]lpp. (Mājas Viesis) 

Karpova, Inga. Savējie savējos saprata // Ziemeļlatvija. – Nr.141 (2011, 6.dec.), 8.lpp.

Juris Skrajāns:

Aivars Trēziņš:



Dziesma «Tādi laiki» LTV rīkotajā šlāgeraptaujā 

Pēc ilgāka pārtraukuma pilsētas 
kapela «Bumerangs» ar savu dziesmu «Tādi 
laiki» piedalās LTV rīkotajā šlāgeraptaujā. Šajā 
skaņdarbā kapelas dalībnieki cenšas parādīt 
savas šā laika izjūtas ar ironisku skatījumu. Gan 
melodijas, gan vārdu autors ir Juris Skrajāns. 

«Centos, lai skanējums būtu līdzīgs mūsu vecā 
«Bumeranga» stilam. Manā vecumā par mīlu 
rakstīt tā kā par vēlu, tāpēc, pārcilājot visus 
variantus, izvēlējos aktuālu lietu – krīzi,» 
dziesmas tapšanas vēsturi atceras Juris. Viņš 
piebilst, ka šajā skaņdarbā nekādas jaunas 
pasaules atklāt nav grasījies, taču ar krīzi 
jāmēģina sadzīvot.

«Mūs šī aptauja mobilizēja izveidot 
videoklipu,» stāsta mūziķis. Viņš ir ļoti 
apmierināts ar valcēniešu Dāvja un Reiņa Doršu 
veikumu. 

Dubļāns, Aldis. «Bumerangs» piedalās šlāgeraptaujā // Ziemeļlatvija. – Nr.10 (2012, 24.janv.), 12.lpp.



Izrāde «Naudas koks» 2012.gadā
Izrādes sižetā divas pensionāres Mildiņa 
un Skaidrīte vēlas nopelnīt naudiņu 
papildu pensijai. «Bumeranga» mūziķi 
izrādē iekļaujas ļoti veiksmīgi un viņu 
dziesmas šajā izrādē ir būtiskas, ļaujot 
dziļāk izprast notiekošo.

Kapela «Bumerangs» ir iesaistīta jaunā 
projektā un uzaicināta veidot muzikālo 
noformējumu izrādei «Naudas koks». Tā 
ir brīvdabas izrāde.

Šis ir Lailas Ilzes Purmalietes producēts 
pasākums, kurā piedalās tādi tautā 
iemīļoti aktieri kā Gunārs Placēns, 
Dainis Porgants, Jānis Jarāns, Regīna 
Devīte un citi. Uzvedums ir veidots pēc 
Vizmas» motīviem. «Bumeranga» puiši 
spēlē gan pavadījumus, gan dzied.

Dubļāns, Aldis. Kopā ar aktieriem // Ziemeļlatvija. – Nr.73 (2012, 26.jūn.), 12.lpp.

Dubļāns, Aldis. «Naudas koks» Vidzemē // Ziemeļlatvija. – Nr.79 (2012, 10.jūl.), 12.lpp.



Valkā jauna tradīcija – Melodiskās  
mūzikas svētki

Īpaši šiem svētkiem izveidota 
mājaslapa 
www.muzikassvetki.lv. Te var 
gūt plašāku informāciju par 
grupām, kas muzicēs. 

Karpova, Inga. Novada dzīvē – jauna tradīcija // Ziemeļlatvija. – Nr.89 (2014, 1.aug.), 3.lpp.

http://www.muzikassvetki.lv/


1. Melodiskās mūzikas svētki «Vilciens Rīga –
Valka» 2014.g. 5.augustā Valkas brīvdabas 
estrādē 

Edmunds Mednis: «Labas atmiņas 
saistās ar diviem koncertiem vienā 
dienā pārpildītajā estrādē «Pūt 
vējiņi» Liepājā. Pašos 
pirmsākumos, kad bijām jauni un 
dulli, varējām nospēlēt dienā 
četrus koncertus un pēc tam vēl 
balli, turklāt ar pārbraucieniem.»

Dubļāns, Aldis. Mūzikai punkts nav pielikts // Ziemeļlatvija. – Nr.92 (2014, 8.aug.), 5.lpp.



Visi ar nepacietību gaidīja, kad 
pulkstenis sitīs desmito vakara 
stundu un uz skatuves uzkāps 
Bumerangs. Un tad nu tas bija! 
Atskanēja par leģendu kļuvusī 
dziesma par vilcienu, kas nāk no 
Rīgas uz Valku. Un uz skatuves 
Bumeranga gvarde – Vents 
Armands Krauklis, Aivars Trēziņš, 
Juris Skrajāns un Edmunds 
Mednis. 

Ir bijis jauks atkalredzēšanās prieks un 
apbrīna par neatlaidību uzspodrināt 
savu grupas vārdu un izpildījumu un 
jaunajiem pastāstīt to kā viņiem 
nezināmu vēsturi. Un pāri visam –
vērtīga atgriešanās laikā.

Papēdis, Tālis. «No Rīgas iet vilciens uz Valku» // Kurzemnieks. Piel. «Radošā Kuldīga» ; Nr.4. – Nr.101 (2014, 5.sept.), 7.lpp.

Blaua, Līga. Sprīdīša mājupceļš // Ieva. – Nr.36 (2014, 10.sept.), 30.-33.lpp.



2. Melodiskās mūzikas svētki «Vilciens 
Rīga – Valka» 2015.g. 1.augustā Valkas 

brīvdabas estrādē 

Lielākā intriga – Latvijā leģendāro grupu «Sestā 
jūdze» un «Bumerangs» apvienošanās.

To, ka klausītājiem patika, apliecināja viņu vēlme ne 
tikai izbaudīt Agra Gedroviča, Modra Miķelsona (abi 
«Sestā jūdze»), Venta Armanda Kraukļa un Aivara 
Trēziņa (abi – «Bumerangs») kopā uzstāšanos, bet arī 
vēlme dejot un dziedāt līdzi. 

Kapelas dalībnieku atkalredzēšanās ar saviem faniem 
apliecina, ka joprojām viņus atceras, gaida un mīl.

Karpova, Inga. Valkā izskanējuši Melodiskās mūzikas svētki // Ziemeļlatvija. – Nr.85 (2015, 4.aug.), 12.lpp.



6.augustā, Valkas brīvdabas estrādi 
jau trešo gadu pieskandinās 
melodiskās mūzikas svētki 
Vilciens Rīga–Valka. Centrālais to 
notikums – ansambļa Bumerangs
30 gadu jubilejas svinības.

Aivars Trēziņš dzied slaveno 
dziesmu par vilcienu, kas atiet no 
Rīgas uz Valku, un to varētu dēvēt 
par Ziemeļvidzemes pilsētas 
himnu.

Vanzovičs, Sandris. Bumerangam – 30, Valkai – mūzikas svētki // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. – Nr.149 (2016, 4.aug.), 15.lpp.



3. Melodiskās mūzikas svētki «Vilciens Rīga –
Valka» 2016.g. 6.augustā Valkas brīvdabas 
estrādē 

Karpova, Inga. Kapelai «Bumerangs» – 30 gadi! // Ziemeļlatvija. – Nr.91 (2016, 9.aug.), [1.], 6.lpp.



Par viņiem raksta...

Blaua, Līga. Sprīdīša mājupceļš // Ieva. – Nr.36 (2014, 10.sept.), 30.-33.lpp.

Blaua, Līga. «Mana sirds kā uz kumeļa skrien…» // Ievas Stāsti. – Nr.19 (2006, 15.sept.), 4.-5., 30.-33.lpp.

Dubļāns, Aldis. Neguļ zaļā zālītē, lai sagaidītu ar joni nākošo iedvesmu // Ziemeļlatvija. – Nr.52 (2006, 6.maijs), 6.-7.lpp.



Dubļāns, Aldis. Ģitāras spēle ir kā nebeidzams labirints // Ziemeļlatvija. – Nr.106 (2004, 11.sept.), 3.lpp.

Blaua, Līga. Muzikants // Ieva. – Nr.41 (2007,10.okt.), 46.-48.lpp.

Raita, Santa. Bumeranga mānija // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. – Nr.231 (2011, 29.nov.), 14.lpp.



Vai būs «Bumeranga» hronika?

Neoficiāli Aivars ir «Bumeranga» 
hronists. Materiālu un piezīmju, 
sākot ar pašu pirmo koncertu kāzu 
svinībās, sakrājies tik daudz, ka ir 
pat plāns uzrakstīt grāmatu. Tā kā 
nesen iznākusi grāmata par 
«Jumpravas» divdesmit gadiem, 
tad neatkārtošoties – sagaidīs 
«Bumeranga» vēsturi.

Galkina, Ilze. «Bumerangam» vēl pulvera pietiek // Latvijas Avīze. - Nr.62 (2006, 3.marts), 12.-[15.]lpp. (Mājas Viesis) 



Nākotnē varbūt...

Pafantazējot, kāds «Bumerangs» būs vēl pēc desmit 
gadiem, visi ir pārliecināti: – Ja tur augšā Visvarenais 
neiejauksies un ar likteņa pirkstu nenorādīs, noteikti 
vēl kaut ko uzspēlēsim.

Aivars un Juris labsirdīgi smej: – Valdības nāk un iet, 
bet «Bumerangs» tāpēc neiznīks. Mums reizēm iesaka 
– ja tik daudz darba, lai metot muzicēšanai mieru. To 
nu gan ne, jo tad nevis mieru, bet dvēseles nemieru 
mēs visi dabūsim. Un galu galā vajadzētu taču reiz 
aizbraukt un paskatīties, kur tie bumerangi radušies!

Galkina, Ilze. «Bumerangam» vēl pulvera pietiek // Latvijas Avīze. - Nr.62 (2006, 3.marts), 12.-[15.]lpp. (Mājas Viesis) 
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