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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2020. gada 29. oktobris

Valsts svētkos – ugunszīmes
un videoprojekciju festivāls

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns – mājaslapā
Pasākumi pilsētā

31. OKTOBRĪ

 ATCELTS! Pulksten 17 – tautas deju ansambļu koncerts «Rudens danči». Biļešu
cena – 2–3 € (kultūras namā).
 ATCELTS! No pulksten 17 līdz 19 – Halovīnu tikšanās jeb «Jautrie briesmonīši
atkal klāt!». Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).

1. NOVEMBRĪ

 Pulksten 13 – futbola Virslīgas spēle: FK «Jelgava»–FK «Ventspils». Ieeja –
3 €; bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem – bez maksas (ZOC Jāņa Lūša
stadionā).
 PĀRCELTS! Netradicionāls Ziedonis jauno mākslinieku izpildījumā koncertā
«NE|ATSTĀJ MANI». Īpaši radītas oriģinālkompozīcijas, kas piešķirs jaunu skanējumu Imanta Ziedoņa dzejai un epifānijām. Piedalās komponists un pianists Elvis
Artūrs Lintiņš, kontrabasists Staņislavs Judins un bundzinieks Pēteris Žīle, kā arī
aktieri Gustavs Melbārdis un Toms Kursītis. Biļešu cena – 3 € (kultūras nama Deju
zālē). Pasākums pārcelts uz 2021. gadu. Nauda par biļetēm šobrīd netiek atdota.

3. NOVEMBRĪ

 Pulksten 17 un 19 – cirka izrāde «Ar transformeru» (pārceltais pasākums no
13. marta). Biļetes izpārdotas (kultūras namā).

4. NOVEMBRĪ

 Pulksten 15 – tikšanās ar autoru Hariju Krūzi un sarunas par «Sirdssveču
kambarmelodiju». Papildu informācija – pa tālruni 63011829. Ieeja – bez maksas
(Pārlielupes bibliotēkā).
 Pulksten 18.30 – neona šovs «Atpakaļ nākotnē» (pārceltais pasākums no 17.
marta). Biļetes izpārdotas (kultūras namā).
 Pulksten 20 – «Comedy Latvia» «Vesels bars komiķu». Piedalās Rūdolfs Kugrēns,
Edgars Bāliņš, Jānis Kreičmanis, Džeks Everits u.c. Biļešu cena – 17 € (kultūras namā).

Foto: no JV arhīva

6. NOVEMBRĪ

 Pulksten 12 un 19 – pilnmetrāžas animācijas filma «Mans mīļākais karš» (Latvija, 2020). Autobiogrāfisks stāsts par pieaugšanu absurdajā laikā no 70. gadiem
līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai. Režisore – Ilze Burkovska-Jakobsena. Biļešu
cena – 4 € (kultūras namā).
 Pulksten 15 – filmizrāde/komēdija «Kino un mēs» (Latvija, 2020). Mūsdienīgas,
jaunas formas pieteikums, kurā apvienoti teātra un kino elementi. Režisors – Matīss
Kaža. Lomās: J.Skutelis, E.Dombrovskis un A.Keišs. Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).

7. NOVEMBRĪ

 Pulksten 12 – filmizrāde/komēdija «Kino un mēs» (Latvija, 2020). Mūsdienīgas,
jaunas formas pieteikums, kurā apvienoti teātra un kino elementi. Režisors – Matīss
Kaža. Lomās: J.Skutelis, E.Dombrovskis un A.Keišs. Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
 Pulksten 13 – futbola Virslīgas spēle: FK «Jelgava»–FK «Valmiera». Ieeja –
3 €; bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem – bez maksas (ZOC Jāņa Lūša
stadionā).
 Pulksten 15 un 18 – pilnmetrāžas animācijas filma «Mans mīļākais karš» (Latvija, 2020). Autobiogrāfisks stāsts par pieaugšanu absurdajā laikā no 70. gadiem
līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai. Režisore – Ilze Burkovska-Jakobsena. Biļešu
cena – 4 € (kultūras namā).

8. NOVEMBRĪ

 Pulksten 13 un 16 – maģisko burbuļu triku izrāde «Mistery Bubbles». Biļešu
cena – 11–15 € (kultūras namā).

10. NOVEMBRĪ

 Pulksten 16 – jauniešu iniciatīvas pasākumu cikls «Varu un daru!»: Maija Tomase. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 Pulksten 19 – grupas «Turaidas Roze» koncerts «Lielās dziesmas». Sagaidot
izcilā latviešu komponista Imanta Kalniņa 80 gadu jubileju, grupa «Turaidas Roze»
aicina uz koncertiem. Biļešu cena – 10 € (kultūras namā).

11. NOVEMBRĪ

 Lāčplēša diena: visas dienas garumā individuāla ziedu un svecīšu nolikšana
pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem (Stacijas parkā).
 Pulksten 15 – Brigitas Ektermanes lekcija «Zināmais un noslēpumainais par
zīmēm». Ieeja – bez maksas. Iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63005468 (Sabiedrības
integrācijas pārvaldes zālē).

13. NOVEMBRĪ

 Pulksten 14 – skolēnu pētniecisko darbu konkursa «Latviešu strēlnieku mantojums 21. gadsimtā» noslēguma pasākums. Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).

14. NOVEMBRĪ

 No pulksten 10 līdz 18 – Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa jubilejas spēle
«Tornim 10». Ieejas maksa – 2,50 € pieaugušajiem; 1 € skolēniem, studentiem,
pensionāriem (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

15. NOVEMBRĪ

 Pulksten 14 – svētku koncerts «Tautas dziesmas. Dieva dēli. Saules meitas». Piedalās Kristīne Kārkle-Kalniņa, Andris Ērglis, Anmary, Dainis Skutelis, Antra Stafecka
un aktieris Rihards Lepers. Pavadošā grupa: Jānis Strazds un K.Kārkle-Kalniņa, Edgars
Kārklis, Jānis Kalniņš, Valters Sprūdžs, Miķelis Vīte un Ansis Jansons. Biļešu cena –
15–25 € (kultūras namā).
Svinam!

22. OKTOBRA KRUSTVĀRDU
MĪKLAS
ATBILDES
Foto:
Ivars Veiliņš
Horizontāli
1. Eliasa.
2. Jēkaba.
3. Alnis.
4. Valters.
5. Mītava.
6. Cukurfabrika.
7. Bermontiāde.
8. Akermanis.
9. Lūsis.
10. RAF.
11. Šauļi.
12. Rullītis.
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Vertikāli
1. Aspazija.
2. Šamots.
3. Svētbirze.
4. Smetona.
5. Alunāns.
6. Jansons.
7. Vāgners.
8. Radziņa.
9. Melderis.
10. Mitrs.
11. Maijs.
12. Īle.
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 Emīls Rotgalvis

Latvijas 102. dzimšanas dienas svinības šogad noritēs
bez vērienīgiem pasākumiem
un ierastās svētku uguņošanas, taču valsts svētki Jelgavā ienāks. 18. novembrī
visas dienas garumā ikviens
aicināts nolikt ziedus pie
pirmā Valsts prezidenta Jāņa
Čakstes pieminekļa, bet līdz
ar tumsas iestāšanos Jelgavu
izgaismos sveču ugunszīmes,
kā arī pirmais videoprojekciju
festivāls «Jelgavas stāsti»,
ko iedzīvotāji aicināti vērot,
dodoties ģimeniskā pastaigā
pa pilsētu un stingri ievērojot
valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības.
Kā informē pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts Buškevics, neatņemama valsts svētku tradīcija Jelgavā ir
sveču kompozīcijas jeb ugunszīmes, kas
ik gadu tiek veidotas Hercoga Jēkaba
laukumā. Latvijas 102. dzimšanas dienā

laukuma zaļajā zonā no pulksten 17
varēs vērot Jelgavas vidusskolu un ģimnāziju veidotās ugunszīmes, bet pārējās
Jelgavas skolas, bērnudārzi, iestādes un
uzņēmumi tiek aicināti sveču kompozīcijas veidot katrs pie savas ēkas. Tāpat
sveču kompozīcijas pie savas privātmājas
un arī dzīvokļa logos vai uz balkoniem
tiek aicināts veidot ikviens jelgavnieks, tā
kopīgi ģimenē izjūtot valsts svētkus. Lai
varētu tapt apkopojums par jelgavnieku
radītajām sveču kompozīcijām, savu veikumu ikviens aicināts iesūtīt pa e-pastu
redaktors@dome.jelgava.lv vai Jelgavas
pilsētas «Facebook» lapā, kā arī dalīties ar
to citos sociālajos tīklos, lietojot tēmturi
#mesesamjelgava. Jāatgādina, ka, veidojot sveču kompozīcijas, jāievēro ne vien
epidemioloģiskās drošības pasākumi, bet
arī ugunsdrošības noteikumi.
Vienlaikus pašvaldība valsts svētkos aicina jelgavniekus pacelt valsts karogu ne
tikai pie savām mājām un uzņēmumiem,
bet valsts karodziņu vai Jelgavas pilsētas
karodziņu piestiprināt arī pie sava auto,
lai radītu svētku noskaņu pilsētvidē.
Valsts svētkos gaidāms arī Jelgavas
755. jubilejas gada pēdējais lielais noti-

kums – videoprojekciju festivāls «Jelgavas stāsti», kura gaitā uz vairākām ēkām
pilsētā mākslinieki ar video un graﬁkām
projicēs gaismu un attēlu spēles par Jelgavas tēmu. «Šis festivāls Jelgavai būs
kas pavisam jauns, un videoprojekciju
mākslinieku konkurss šādā mērogā Latvijā līdz šim nav noticis. Festivālu rīkojam
kopā ar uzņēmumu «Untitled originals»,
un tajā piedalīsies Latvijas videomākslinieki un graﬁķi, kuru veidotās projekcijas
būs kā sveiciens Jelgavai 755. jubilejā.
Darba tehnikas, krāsu un formāta izvēle
ir mākslinieku ziņā, un katrs darbs būs
līdz pusotrai minūtei ilgs, līdz ar to vienā
vakarā Jelgavas ēkas parādīs daudzus
stāstus. Tā kā tas būs konkurss, labākie
darbu autori tiks noteikti ar skatītāju
balsojumu,» stāsta M.Buškevics.
Šobrīd noris mākslinieku pieteikšanās,
bet festivāla darbi būs skatāmi 17. un 18.
novembrī no pulksten 18 līdz 23, kad
tiks izgaismotas tādas ēkas kā Svētās
Trīsvienības baznīcas tornis, «Academia
Petrina», dzelzceļa stacija un citi pilsētvides objekti, kas šobrīd tiek apsekoti.
Vairāk par festivāla norisi – mājaslapā
www.jelgava.lv un festivali.jelgava.lv.

Izsolē pārdod 38 Jelgavas mākslinieku darbus
 Emīls Rotgalvis

23. oktobrī Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā aizvadīta Jelgavas Mākslinieku
biedrības rīkotā pilsētas
mākslinieku darbu izsole, kurā no kopumā 74
mākslas darbiem pārdoti
38. Atsaucību guvusī izsole biedrībai ļauj nonākt
soli tuvāk tās noteiktajam
mērķim – jubilejas grāmatas izdošanai.
«Esam pārdevuši vairāk nekā pusi
no visiem izsoles darbiem. Galējos
aprēķinus vēl veiksim, taču naudas
izteiksmē izsolītie darbi nozīmē vairāk nekā 2500 eiro jeb trešdaļu no
nepieciešamā ﬁnansējuma, lai 2021.
gadā mēs varētu izdot biedrības
jubilejas grāmatu,» stāsta Mākslinieku biedrības vadītājs Māris
Brancis. Viņš uzsver, ka pārdoto
darbu skaits ir ļoti labs rādītājs,
jo tik liela atsaucība agrāk rīkotās
biedrības izsolēs nav bijusi. Lielāko
daļu darbu iegādājušies jelgavnieki
vai tuvējā apkārtnē dzīvojošie, un
tas apliecina, ka Jelgavas mākslinieki savā pilsētā tiek novērtēti un
biedrības mērķis tiek atbalstīts. Izsoles idejai bija atsaukušies teju visi

Foto: Ivars Veiliņš
biedrības biedri – ap 50 mākslinieku
–, kuri ziedojuši ne vien gleznas, bet
arī lietišķās mākslas priekšmetus.
«Izsoles dalībniekiem bija interese, piemēram, par Ulda Zutera darbiem. Glezna «Tuvojas saulriets»,
kuras sākotnēja cena bija 100 eiro,
pārdota par 160 eiro. Tāpat keramiķa Aleksandra Djačenko vāze
tika nosolīta par 75 eiro no 40 eiro
sākumcenas. Izsoles dārgākie darbi, tostarp Mārča Stumbra glezna
«Rudzi briest», gan vēl ir pieejami,»
skaidro M.Brancis. Kaut arī izsole ir

noslēgusies, tajā nepārdotos darbus
joprojām var iegādāties, un tie pieejami muzejā. Darbi tiek pārdoti par
to nominālo cenu, kurai pieskaitīts
viens izsoles solis, kas atkarīgs no
pamata vērtības. Arī ienākumi no
vēlāk pārdotajiem darbiem tiks novirzīti Jelgavas Mākslinieku biedrības jubilejas grāmatas izdošanai. Ar
šiem darbiem var iepazīties Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā, bet ar laiku informācija tiks
izvietota arī biedrības mājaslapā
www.jelgavart.lv.
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