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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2020. gada 3. septembris

Svētki Vecpilsētas ielā

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns – mājaslapā

Foto: no JV arhīva

Pasākumi pilsētā

5. SEPTEMBRĪ

 2. tehnikas un inovāciju festivāls «Mehatrons 2020». Ieeja – bez maksas (Pasta
salā).
 No pulksten 12 līdz 15 – ģimenes diena «Atvadas no vasaras brīvlaika».
Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
 Pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde: Anšlavs Eglītis «Kazanovas mētelis». Komēdija divās daļās. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).

8. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 15 – 2021. gada UEFA Eiropas U-21 futbola čempionāta kvalifikācijas
spēle: Latvija–Igaunija (ZOC).
 No pulksten 18 līdz 20 – ģimeņu airēšanas sacensības tūristu kanoe laivās.
Dalībnieki var ierasties laikā no pulksten 18 līdz 20 bez iepriekšējas pieteikšanās.
Dalība – bez maksas (airēšanas bāzē Pasta salā 3).

10. SEPTEMBRĪ

 No pulksten 10 līdz 10.40 – Dzejas dienas. Dzejriteņa 1. pietura – Jelgavas
pilsētas bibliotēkas pagalmā. Ieeja – bez maksas.
 No pulksten 11.20 līdz 11.50 – Dzejas dienas. Dzejriteņa 2. pietura – Miezītes
bibliotēkas pagalmā. Ieeja – bez maksas.
 No pulksten 12.40 līdz 13.10 – Dzejas dienas. Dzejriteņa 3. pietura – Pārlielupes bibliotēkas pagalmā. Ieeja – bez maksas.
 No pulksten 13.40 līdz 14.10 – Dzejas dienas. Dzejriteņa 4. pietura (noslēdzošā) – bērnu un jauniešu bibliotēkas «Zinītis» pagalmā. Ieeja – bez maksas.
 No pulksten 16 līdz 18 – Dzejas dienas. Dzejas mikrofons. Brīvais mikrofons.
Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē).
 Pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis 2020» 8. kārta (Tetelē).
 Pulksten 17.30 – Latvijas jaunatnes futbola čempionāts 2007.–2008. gadā dzimušajiem zēniem: «FS Jelgava/Jelgavas BJSS»–«Olaine». Ieeja – bez maksas (ZOC).

11. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 19 – «IV Vispārējiem latviešu dziesmu un mūzikas svētkiem 125».
Koncertā piedalās panākumiem bagāti mūziķi un mākslinieki – Jelgavas kamerorķestris un diriģents Aigars Meri, Lielās mūzikas balvas 2020 laureāti ērģelnieks
Aigars Reinis un saksofonists Aigars Raumanis, čellists Maksims Beitāns, akordeoniste Marija Vasiļjeva, soprāns Inese Romancāne un iemīļotais mūziķis Jānis
Aišpurs, kuram pievienosies jauktais koris «Balti». Biļešu cena – 3–8 € (brīvdabas
koncertzālē «Mītava»).

12. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 8 – «ProKart» kausa izcīņas noslēdzošais posms (tehnikas un inovāciju festivāls «Mehatrons 2020», sporta un atpūtas kompleksā «Rullītis»).
 Pulksten 9.30 – Latvijas jaunatnes futbola čempionāts 2010. gadā dzimušajiem zēniem: «FS «Jelgava»/Jelgavas BJSS»–«FS «Jelgava»». Ieeja – bez maksas
(ZOC).
 Pulksten 10 – Latvijas čempionāts airēšanā sprinta distancē (Lielupē Pilssalas
pusē).
 Pulksten 10 – Jelgavas Sporta servisa centra kausa izcīņa krosmintonā (stadionā Mātera ielā 44; sliktu laikapstākļu gadījumā – sporta hallē).
 Pulksten 11 – Latvijas čempionāta 5. un 6. posms triālā, Jelgavas pilsētas
atklātais čempionāts triālā (tehnikas un inovāciju festivāls «Mehatrons 2020»,
sporta un atpūtas kompleksā «Rullītis»).
 Pulksten 12 – Vecpilsētas ielas svētki. Ieeja – bez maksas (Vecpilsētas ielā).
 Pulksten 12 – Latvijas Neredzīgo sporta savienības čempionāts vieglatlētikā.
Ieeja – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 15 – ekskursija ugunsdzēsības ekspozīcijā cikla «Septembrī ceļo ar
ģimeni Jelgavā un apkārtnē» gaitā. Dalībnieku skaits ierobežots. Pulcēšanās –
pie Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo garāžām (Jelgavas Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo).
 Pulksten 20 – vieni no aktuālākajiem Latvijas hiphopa māksliniekiem – ansis,
«Singapūras satīns», Edavārdi un Prusax – aicina uz lielkoncertu «Republikas tūre
2020». Biļešu cena – 10–15 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

13. SEPTEMBRĪ

 auto sacensības: pulksten 9 – ātruma aplis, pulksten 12 – veiklības brauciens,
pulksten 14 – dragreiss, pulksten 16 – drifts (tehnikas un inovāciju festivāls
«Mehatrons 2020», sporta un atpūtas kompleksā «Rullītis»).
 Pulksten 10 – Latvijas čempionāta 5. un 6. posms triālā, Jelgavas pilsētas
atklātais čempionāts triālā (tehnikas un inovāciju festivāls «Mehatrons 2020»,
sporta un atpūtas kompleksā «Rullītis»).
 Pulksten 13 un 15 – ekskursija vēsturisko spēkratu kolekcijā «AnRu motors»
cikla «Septembrī ceļo ar ģimeni Jelgavā un apkārtnē» gaitā. Ieeja – par ziedojumiem («AnRu motors» vēsturisko spēkratu kolekcijā Garozas ielā 15a).

14. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 14 – svinīgā ziedu nolikšana Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa
Čakstes dzimšanas dienā (pie J.Čakstes pieminekļa).
 Pulksten 16 – Dzintras Žvagiņas grāmatas «Jelgavnieki 1918–2019» atklāšana.
Ieeja – bez maksas (Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

LĪDZ 1. OKTOBRIM

 Katru dienu no pulksten 10 līdz 19 – smilšu skulptūru parks «Jelgavai 755».
Biļešu cena – 1–2 € (Pasta salā).

27. AUGUSTA KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES
Horizontāli
1. Karameļu darbnīca.
9. Izaugsmei.
10. Alunāna.
12. Piena.
13. Ledus.
14. Mītava.
18. Lācēnu.
19. Alnis.
21. Tornis.
23. Divdesmit astoņas.
24. Promenāde.

Vertikāli
2. Mīlestības aleja.
3. Students.
4. Studentu.
5. Valdekas.
6. Zirgi.
7. Laika rats.
8. Laika vilciens.
11. Pils.
15. Jokdaris.
16. Smilšu.
17. Prāta vētras.
20. Deviņi.
22. Šarlotes skūpsts.
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 Sintija Čepanone

Ar moto «Vārdā ir spēks» 12.
septembrī tikties Jelgavas
vecpilsētā aicina Vecpilsētas
ielas svētki. Šogad tematiskais akcents likts uz vārdu,
kas ir visa pamatā, un šajā
reizē tieši ar vārdu tiks atdzīvināta Vecpilsētas iela, rosinot
uz to palūkoties no mazliet
cita skatpunkta.
«Šis ir periods, kad visi esam dzīvojuši
mazliet klusāk un neierastāk. Daudz
teikuši, daudz runājuši, daudz vārdu
sacījuši. Šie svētki ir arī Dzejas dienu
laikā, kas šogad tiek atzīmētas ar moto
«Dzeja dziedē», un zinām, ka arī vārds
dziedē, tāpēc šogad uzsvaru liksim uz
vārdu, dzeju un dažādām teātra formām,» par svētkiem saka to režisors
Sandis Kalniņš.
Sabiedrības integrācijas pārvaldes
vadītājas vietniece kultūras darba speciāliste Evika Kaufelde papildina, ka šogad
Vecpilsētas ielas svētkos būs simbolisks
tirdziņš, radošās darbnīcas bērniem un
pieaugušajiem, dziesmas koncertos, dzeja
un proza teātru uzvedumos, iespēja novērtēt Jelgavu mākslinieka Ulda Rogas
acīm un ielūkoties Vecpilsētas ielas 14.
namā.
Šogad Vecpilsētas ielas svētku programmu pulksten 12 iesāks Jelgavas
Latviešu biedrības teātris, kas izrādīs

fragmentu no Augusta fon Kocebū lugas
«Vientiesis gadatirgū» Aijas Treijas režijā.
Šo lugu 1863. gadā latviskojis un lokalizējis Johans Heinrihs Baumanis ar nosaukumu «Lustīgais nerris uz tirgus plača»,
un tās darbība noris Jelgavā, stāsta
E.Kaufelde. Pēc tam varēs novērtēt Jelgavas Studentu teātra iestudētos kjogenstāstus, kas tapuši Astras Kacenas vadībā
un atklās komiskas ainiņas viduslaiku
Japānā. Jelgavas pilsētas un Ozolnieku
novada aktieri vedīs muzikālā dzejas
pēcpusdienā, un līdztekus dziesmām
savu vārdu dzejā atklās Žoržs Siksna un
Tirkīza kora ansamblis, kas vienlaikus
uzsāks savas 10. jubilejas sezonu.
Vecpilsētas ielas svētki Jelgavā tiek atzīmēti jau kopš 2013. gada, un to mērķis
jau sākotnēji bija ļaut iepazīt vecpilsētas
vēsturi un aicināt saskatīt tās attīstības
perspektīvas. Turpinot darbu šajā virzienā, šogad svētku dalībniekiem, iepriekš
piesakoties, būs iespēja apskatīt restaurēto ēku Vecpilsētas ielā 14. «Jelgavas
reģionālais Tūrisma centrs ekskursijas
gida pavadībā piedāvās pulksten 10 un
11, bet pulksten 13 būs iespēja doties
izzinošā ekskursijā pa Vecpilsētas ielas
kvartālu,» stāsta E.Kaufelde, uzsverot,
ka vietu skaits ir ierobežots un visām
ekskursijām iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63005450. Pulcēšanās ekskursijām
– pie ēkas Vecpilsētas ielā 14. Dalībnieki
telpās aicināti lietot deguna un mutes
aizsegu.
Jāpiebilst, ka Vecpilsētas ielā 14 ik-

vienam būs apskatāma arī mākslinieka
U.Rogas izstāde, kas veltīta Jelgavas 755.
jubilejai un piedāvās novērtēt Jelgavas
pilsētas skatus.
Svētku atmosfēru līdzīgi kā citus gadus
papildinās radošās darbnīcas. «Kopā ar
meistarēm no tautastērpu darinātavas
«Austras raksti» varēs iemēģināt roku
aušanā, biedrība «Mans tautastērps» sarūpējusi radošo darbnīcu, kurā zāļu sieva
Līga Reitere mācīs gatavot atvasaras receptes ar augiem ķermenim un veselībai,
Ilze Buivida no lietišķās mākslas studijas
«Sauldare» vadīs divpusējo rakstaino
cimdu adīšanas meistarklasi, keramikas
ceplis «Madze» piedāvās darbnīcu māla
rotu un svečturu darināšanā, Evita
Lisovska no «Prieka mustura» vadīs
darbnīcu radošā apģērba labošanā, parādot, kā ar dekoratīviem elementiem
var novērst nelielus apģērba defektus,
bet skolotāja Iveta Seimanova no biedrības «Latgales etnogrāﬁskā vēstniecība»
vadīs darbnīcu bērniem «Tautastērpu
raksti zīmējumos un dekoratīvu priekšmetu izgatavošana ar tautastērpu rakstu
motīviem»,» dažas no iespējām radoši
izpausties atklāj E.Kaufelde, piebilstot,
ka būs apskatāma arī fotogrāfes Ilzes
Strēles mini izstāde – fotogrāﬁjas un
stāsti topošajai grāmatai «Mans tautastērps pasaulē».
Autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes
ierobežojumiem – 12. septembrī no pulksten 8 līdz 17 Vecpilsētas ielā transporta
kustība būs slēgta.

Dziesmu un mūzikas svētki pēc 125 gadiem – atkal Jelgavā
 Sintija Čepanone

1895. gada 15.–18. jūnijā
Jelgavā izskanēja IV Vispārējie
latviešu dziesmu un mūzikas
svētki – vienīgie dziesmu svētki, kas notikuši ārpus Rīgas.
«Jelgavnieku goda un cieņas
jautājums ir turpināt uzturēt
šo svētku tradīciju, tādēļ 11.
septembrī Jelgavas kamerorķestra mākslinieciskā vadītāja
un diriģenta Aigara Meri
vadībā uz brīvdabas koncertzāles «Mītava» skatuves atkal
satiksies dziesma un mūzika,»
saka mūzikas svētku režisors
Sandis Kalniņš.
Ik pa pieciem gadiem ar kādu īpašu
pasākumu Jelgava atzīmē šo pilsētas vēsturē nozīmīgo faktu. «Šovasar nenotika
divi kultūras dzīvē ļoti būtiski notikumi
– Vidējās paaudzes dejotāju svētki un
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētki –, tādēļ jo īpašs prieks, ka Jelgavas
koncerts savā ziņā kļūs par dziesmu
svētku tradīciju uzturētāju šajā mazliet
savādajā laikā,» S.Kalniņš piebilst, ka
koncerts veidots ar akcentu uz vārdu
«mūzika», izrādot arī cieņu mūziķiem
jelgavniekiem, jo īpaši šā gada jubilāriem.

Jelgavas kamerorķestra diriģents
Aigars Meri atklāj, ka koncerts iecerēts
viendaļīgs, bet tajā būs jaušami trīs
posmi: «Jo arī tālajā 1895. gadā svētkos
norisinājās trīs koncerti – garīgs, laicīgs
un vokāli instrumentāls.» Viņš stāsta, ka
pirmajā posmā izskanēs Paula Dambja un
Marģera Zariņa skaņdarbi ērģelēm ērģelnieka Aigara Reiņa sniegumā. Zīmīgi, ka
gan P.Dambis, gan M.Zariņš, gan A.Reinis
savulaik bijuši ērģelnieki Jelgavas Svētās
Annas katedrālē. Savukārt pirmo posmu
noslēgs latviešu komponista jelgavnieka
Alvila Altmaņa darbs (izpildītāji – Inese
Romancāne (soprāns), Aigars Raumanis
(saksofons), Jelgavas kamerorķestris), un
jāuzsver, ka A.Altmanis šogad atzīmē 70.
jubileju. «Koncerta pirmā posma programmas veidošana «ap» ērģelēm nav nejauša – Konstantīna Pēkšēna projektētajā
ēkā, kurā pirms 125 gadiem norisinājās
svētku koncerti Jelgavā un kas turklāt
bijusi tajā laikā lielākā koka konstrukcija
Eiropā, bija arī ērģeles! Esmu pat dzinis
pēdas šim instrumentam – pagaidām
bez rezultātiem; svētku ērģeles laikmetu
griežos pazudušas bez vēsts. Toreiz gan
šis instruments izmantots kā atbalsts
vīru balsīm, bet 11. septembrī klausītāji
varēs baudīt ērģeles kā soloinstrumentu,»
stāsta A.Meri.
Koncerta turpinājumā virtuozos skaņ-

darbos varēs novērtēt spožo solistu
jelgavnieku – čellista Maksima Beitāna
un akordeonistes Marijas Vasiļjevas –
talantu.
Savukārt koncerta trešajā posmā
Jelgavas kamerorķestrim pievienosies
Jānis Aišpurs, I.Romancāne un jauktais
koris «Balti». Tiks atskaņotas J.Aišpura
dziesmas Rūdolfa Bērtiņa aranžējumos solistiem, orķestrim un korim, un
A.Meri atklāj, ka izskanēs arī latviešu
tautasdziesma «Pūt, vējiņi». «Jo tieši IV
Vispārējos latviešu dziesmu un mūzikas
svētkos šī tautasdziesma pirmo reizi ir
iekļauta kopkoncerta repertuārā,» atgādina diriģents. Koncertu vadīs muzikoloģe
Liene Jakovļeva.
Kā zīmīgu A.Meri min faktu, ka tolaik,
pirms 125 gadiem, gaisā virmoja epidēmijas draudi – divas nedēļas pirms svētkiem
Kurzemes gubernators piepeši atsauca
Krievijas iekšlietu ministrijas izdoto
atļauju svētku norisei. Arguments – daži
holēras gadījumi Ilūkstes apriņķī. Tiesa,
Jānis Čakste, kas bija atbildīgs par šo
svētku norisi, nekavējoties devās uz Pēterpili un pārliecināja iekšlietu ministru,
ka svētki vairs nav atceļami…
Koncerts notiks brīvdabas koncertzālē
«Mītava» 11. septembrī pulksten 19.
Biļetes nopērkamas «Biļešu paradīzes»
kasēs un internetā. Cena – 3, 5 un 8 eiro.

