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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2020. gada 1. oktobris

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns – mājaslapā
Pasākumi pilsētā

9. OKTOBRĪ

 Pulksten 16 – Latvijas jauniešu meistarsacīkstes peldēšanā (LLU baseinā).
 Pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Kazanovas mētelis». Anšlava Eglīša
komēdija divās daļās. Lomās: J.Dūrējs, L.Martiņenko, B.Zaķevica, E.Skutele, G.Vāczems,
A.Vasiļjevs, J.Bandenieks, A.Līcītis, I.Freiberga, L.Strauta, I.Riharda, A.Jakovelis, L.Čekanovskis,
V.Auza, M.Zeiferts, M.Matisa, A.Dille. Režisore – L.Ņefedova, scenogrāfs – I.Pirvics, kostīmu
veidotāja – E.Majevska. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).

10. OKTOBRĪ

 Pulksten 10 – Sporta servisa centra kausa izcīņa basketbolā (sporta hallē).
 Pulksten 11 – Dambretes rīts. Dambretes nodarbība kopā ar Latvijas čempionu
dambretē V.Vesperi. Ieeja – bez maksas (Miezītes bibliotēkā).
 Pulksten 15 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Seši mazi bundzinieki». Jautrības luga
divās daļās. Režisors – A.Matisons. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā). Pulksten 17.30 –
piemiņas brīdis Alunāna parkā pie pieminekļa Ā.Alunānam.

11. OKTOBRĪ

 Pulksten 9 – Galda tenisa rīts (sporta hallē).
 Pulksten 10 – Zemgales jaunatnes futbola čempionāta fināls 2008. gadā dzimušo
spēlētāju grupā (ZOC).
 Pulksten 12 – Latvijas Sieviešu basketbola līgas spēle: BK «Jelgava/BJSS»–«Daugavpils».
Ieeja – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 16.30 un 19 – grupas «Sound Poets» koncerts «Klusāk» (pārceltais pasākums no 5. aprīļa. Iepriekš iegādātās biļetes derīgas). Atkāpties no ierastā zināmu
dziesmu skanējuma, izmēģināt jaunus instrumentālus salikumus un galu galā nonākt
pēc iespējas nepastarpinātā kontaktā ar klausītājiem ir tas, kas jau iepriekš akustiskos
koncertus darījis tik mīļus gan publikai, gan grupai. Biļešu cena – 12–22 € (kultūras namā).
Uzmanību! Organizatori aicina koncertu apmeklētājus, kuri biļetes iegādājušies internetā,
ielūkoties savā e-pastā, kur tiks nosūtīta informācija par biļešu pārreģistrēšanas un personalizēšanas kārtību. Ja biļetes iegādātas biļešu kasēs, personalizēšana jāveic klātienē to
iegādes vietā, norādot vēlamo koncerta laiku.

13. OKTOBRĪ

 Pulksten 20 – «Ramirent» Nacionālās basketbola līgas spēle: BK «Jelgava/LLU»–«Kandava/Anžāģe». Ieejas maksa – 2 €; bērniem, studentiem, senioriem, invalīdiem – 1 €
(sporta hallē).

14. OKTOBRĪ

 Pulksten 19.30 – «Optibet» hokeja līgas spēle: HK «Zemgale/LLU»–HS «Rīga». Ieeja –
5 €; skolēniem, studentiem un pensionāriem – 3 €; JLSS audzēkņiem un invalīdiem – bez
maksas (ledus hallē).

15. OKTOBRĪ

 No pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā).
 Pulksten 16 – zāļu sievas Līgas Reiteres meistarklase par ārstniecības augiem – receptes
un mājražošana. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).

16. OKTOBRĪ

 Pulksten 19 – Andrejs Osokins un Liepājas Simfoniskais orķestris: izcilo pianistu
kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri dzirdēsim vienā no visbiežāk atskaņotajiem
Sergeja Rahmaņinova opusiem – Trešajā klavierkoncertā. Koncerta programmā arī
pirmatskaņojums – Jura Karlsona radītā svīta baletam «Antonija #Silmači». Biļešu cena –
10–20 € (kultūras namā).
 Pulksten 20 – Latvijas kausa izcīņa basketbolā: BK «Jelgava/LLU»–«Kandava/Anzāģe».
Ieejas maksa – 2 €; bērniem, studentiem, senioriem, invalīdiem – 1 € (sporta hallē).

17. OKTOBRĪ

 Pulksten 8.30 – Jelgavas pilsētas atklātās sacensības makšķerēšanā no laivām «Lielupes
līdaka 2020» (Lielupes posmā no Lielupes tilta uz leju līdz Svētes ietekai).
 Pulksten 10 – Baltijas J.K.A. karatē čempionāts «XII Baltic Open J.K.A. championship»
(sporta hallē).
 Pulksten 11 – atvērtā ekskursija Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī gida pavadībā.
Ieejas maksa tornī – 2,50 € pieaugušajiem; 1 € skolēniem, studentiem, pensionāriem
(Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Pulksten 12 – nodarbība «Piešķirt apģērbam otru dzīvi!» cikla «Domā un dari zaļi»
gaitā. Nodarbību vada Daiga Latkovska. Dalības maksa – 9 € (Jelgavas Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).

24. SEPTEMBRA
KRUSTVĀRDU MĪKLAS
ATBILDES
Horizontāli
4. Ulmanis.
6. Balerija.
8. Čakstes.
9. Ģintermuiža.
10. Cukurfabrika.
12. Rastrelli.
14. Karlsone.
17. Eliass.
18. Amoplant.
21. Luijs.
22. Spīdola.
23. Jelgavā.

Vertikāli
1. Komturu.
2. Driksas.
3. Filozofu.
5. Mīlestības
aleja.
7. Tarte.
11. Pilvere.
13. Īle.
15. Alnis.
16. Ketlers.
19. Ozolskvērs.
20. Šarlotes.
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Jelgavnieki
vienojas dejā
Akcija pļavā pretim Jelgavas pilij tās dalībniekiem izvērtās par īstu kopā būšanas pasākumu, kas vēlreiz pierādīja: mēs
esam Jelgava! Jelgavnieku veikumu nu vēro arī pasaule, jo tas sociālajos tīklos atrodams starp dejotāju tūkstošiem,
kas savam dejas video pievienojuši tēmturi #JerusalemaDanceChallenge.
Foto: Ivars Veiliņš
 Emīls Rotgalvis

Atbildot dobelnieku mestajam izaicinājumam, 26.
septembra pēcpusdienā
pļavā pretim Jelgavas pilij
vairāk nekā tūkstotis jelgavnieku ļāvās kopīgam
dejas solim. Uz to mudinājusi globālā akcija #JerusalemaDanceChallenge,
kuras mērķis ir caur deju
veicināt pozitīvas emocijas un kopā būšanu. Lai
prieks turpinātos Latvijas
mērogā, dejas stafete tālāk nodota Ventspilij un
Valmierai.
«Šeit valdīja tik daudz enerģijas!
Tas ļāva uzlādēties gan no saules
un labā laika, gan fantastiskajiem
Jelgavas cilvēkiem un pierādīt, ka
dejā ir spēks,» uzsver deju pedagoģe
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku mūsdienu deju lielkoncerta virsvadītāja Annika Andersone,
kuras vadībā jelgavnieki gan atkārtoja, gan izdejoja Master KG dziesmas

tavotā video, A.Andersones, dejas
koordinatoru un Jelgavas simbola
Alnīša pavadībā tos atkārtot pirms
kopīgā priekšnesuma, savukārt, lai
dejotāji iesildītos, par mūzikas ritmiem gādāja Andžeja Grauda bungu
skolas audzēkņi. Jāpiebilst, ka īpaši
bija padomāts par to, lai vienots būtu
ne vien dejas solis, bet arī vizuālais
noformējums. Proti, dejotāji bija
ģērbušies baltos T kreklos, kā arī
daudzi bija paņēmuši līdzi Jelgavas
karodziņu.
Jelgavnieku veikumu ikviens var
novērtēt video, kas publicēts Jelgavas pilsētas un pašvaldības iestādes
«Kultūra» sociālo tīklu kontos.
«Paldies kaimiņiem dobelniekiem,
kas mūs uzrunāja izaicinājumam.
Piedaloties šajā pasaules mēroga
kustībā, mēs parādām savu kopā
būšanu. Mums ir pamats lepoties
ar to, ko varam dāvināt sev, savai
pilsētai un Latvijai!» tā Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, kurš dejas akcijas noslēgumā
izaicinājumam nominēja Ventspili
un Valmieru. Abas pilsētas Jelgavas
izaicinājumu ir pieņēmušas.

Ar pirmatskaņojumu Annas baznīcā
uzstāsies Jelgavas kamerorķestris
 Emīls Rotgalvis

8. oktobrī pulksten 19 Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
ar koncertu «Hovaness, Mālers, Forē Jelgavā» uzstāsies
Jelgavas kamerorķestris.
19. un 20. gadsimta komponistu skaņdarbi izskanēs
orķestra, ērģeļu un solistu
izpildījumā, kā arī Latvijas
pirmatskaņojumu piedzīvos mūzika kamerorķestrim
un akordeonam.
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«Jerusalema» kustības. Tā ir globāla
aktivitāte, kas pandēmijas laikā vienojusi cilvēkus visā pasaulē, aicinot
noﬁlmēt izpildītos dejas soļus un izaicināt izkustēties draugus, ģimenes
locekļus, kolektīvus. Arī mūsu valstī
šis izaicinājums jau guvis popularitāti, un Jelgava ir otrā pilsēta Latvijā,
kas sanākusi kopā, lai vienotos dejas
solī. Noslēdzot zibakciju Jelgavā, gan
dejas koordinatori, gan paši dejotāji
atzina, ka līdzīgas aktivitātes pašu
priekam varētu notikt arī biežāk.
«Sajūtas ir vienreizīgas. Nācām
šurp, jo meitas ļoti gribēja iesaistīties, un visi kopā arī padejojām.
Jau nākot uz pasākumu, izjutām
vienotību ar citiem, redzot, kā pāri
tiltiem dodas cilvēku grupiņas baltos kreklos. Sanācis tāds kā mazais
festivāls,» saka jelgavniece Una,
kura uz dejas izaicinājumu ieradās
kopā ar ģimeni. Tāpat dejā iesaistījās
kolektīvi, tostarp deju studijas «Lady
Latino» dejotājas, kuras izaicinājumam bijušas gatavas, tiklīdz Jelgava
tam nominēta.
«Jerusalema» dejas soļus ikviens
iepriekš varēja apgūt īpaši saga-

«Koncertā piedzīvosim retuma
pirmatskaņojumu – amerikāņu komponista Alana Hovanesa koncertu
akordeonam un orķestrim. Šī parti-

tūra pie manis nonāca, pateicoties
Latvijas Nacionālās operas bibliotekārei vienai no labākajām latviešu akordeonistēm Initai Āboliņai. Hovanesa
dzīslās plūst gan armēņu, gan skotu
asinis, un viņš plašāk ir pazīstams ar
to, ka savos darbos apvieno Rietumu
un Austrumu mūzikas tradīcijas. Arī
šis skaņdarbs, kas tapis komponista
ceļojumos pa tādām vietām kā Havaju salas, Koreja, Japāna un Indija, ir
ļoti interesants un krāsains. Līdz šim
neesmu sastapies ar tā ierakstiem,
tāpēc īpaši, ka varēsim to pirmoreiz
atskaņot tieši Jelgavā,» skaidro Jelgavas kamerorķestra vadītājs diriģents
Aigars Meri.
Koncertā A.Hovanesa skaņdarbs
skanēs reizē vienotā līnijā un kontrastā ar Gabriela Forē un Gustava

Mālera darbiem. «Forē «Rekviēms»
ir koncerta centrālais skaņdarbs. Tas
izskanēs, apvienojot skaņdarba pirmo
versiju ar Malkolma Bruno veidoto
jauktā kora pārlikumu sieviešu korim.
Latviešu klausītājs to noteikti atpazīs
no ﬁlmas «Cilvēka bērns», kur tas
izskan vairākkārt, savukārt koncertā
šis gaišais, cerību pilnais skaņdarbs
labi kontrastēs ar Hovanesa straujo
mūziku. Tāpat klausītāji dzirdēs
Gustava Mālera 5. simfonijas lirisko
kulmināciju – trešo daļu «Adadžeto»,»
piebilst A.Meri.
Koncertā 8. oktobrī piedalīsies
Jelgavas kamerorķestris, meiteņu
koris «Spīgo», akordeoniste I.Āboliņa,
pianiste Zane Volberga pie ērģelēm un
solisti Kristīne Freimane (soprāns) un
Rihards Mačanovskis (baritons).

Ar kaimiņu tautas tradīcijām iepazīstinās Baltkrievu kultūras dienās
 Emīls Rotgalvis

ar mūsu pašu kolektīviem,» skaidro
Jelgavas baltkrievu biedrības «Ļanok»
No 12. līdz 17. oktobrim
priekšsēdētāja Jeļena Grīsle. Šogad kulJelgavā jau 14. reizi notiks
tūras dienas atklās baltkrievu nacionālās
Baltkrievu kultūras dienas,
virtuves meistarklase degustācija «Pani
kas dažādos pasākumos
Buļbačka», kas 12. oktobrī pulksten 15
iepazīstinās ar baltkrievu taunotiks Sabiedrības integrācijas pārvaldes
tas tradīcijām un vērtībām.
telpās Skolotāju ielā 8. Meistarklases
dalībnieki tiks iepazīstināti ar četru
«Šogad nevaram uzņemt viesus no saimnieku dažādajām draņiku jeb kartuBaltkrievijas, taču ikgadējās kultūras peļu pankūku receptēm. Pankūkas varēs
dienas būs, un tās sarīkosim kopā nogaršot kopā ar gaļas mērci mačanku
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un pārliecināties, kā dažādas sastāvdaļas
izmaina ēdiena garšu. Pieteikšanās meistarklasei – līdz 8. oktobrim pa tālruni
26757978. Dalības maksa ir 3 eiro, un
vietu skaits ierobežots.
Ar baltkrievu nacionālo virtuvi ikviens
aicināts iepazīties arī bistro «Silva». Turpinot tradīciju, no 14. līdz 20. oktobrim
«Silvas» apmeklētāji varēs nogaršot dažādus baltkrievu ēdienus – zupas, otros
ēdienus un desertus –, kas papildinās
bistro ikdienas ēdienkarti.

Kultūras dienu gaitā ar Baltkrieviju
tiks iepazīstināti arī skolēni. 14. oktobrī
Jelgavas 5. vidusskolā viesosies «Ļanok»
ar prezentāciju «Kaimiņi». Tajā bērni
un jaunieši uzzinās vairāk par Baltkrievijas vēsturi, tautas kultūras vērtībām,
izcilākajiem šīs valsts pārstāvjiem un
ievērojamām vietām.
Savukārt kultūras dienu lielākais
pasākums būs noslēguma koncerts «Gadatirgus», kas 17. oktobrī pulksten 14
izskanēs Jelgavas kultūras namā. Tajā

piedalīsies Jelgavas baltkrievu biedrības
folkloras ansamblis «Ļanok», bērnu deju
ansamblis no Rīgas «Zadorinka» un
jauktais koris «Balti», kas ar kaimiņu
tautas kultūru iepazīstinās dziesmā un
dejā. Biļešu cena – 3 eiro. No 1. līdz 16.
oktobrim tās var iegādāties Skolotāju ielā
8, bet koncerta dienā – kultūras namā.
Apmeklētāji aicināti biļetes iegādāties
laikus, jo, ievērojot epidemioloģiskās
drošības prasības, zālē būs samazināts
vietu skaits.
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