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NOTIKUMI

Ikgadējais velobrauciens šogad
notiks individuāli un mēneša garumā

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns
No 7. lpp.

Ceturtdiena, 2020. gada 30. jūlijs

13. AUGUSTĀ

Foto: no JV arhīva

 Pulksten 16 – jauniešu no 7 līdz 25 gadu vecumam pagalma futbola sacensības «Basta
football 2020». Reģistrācija – no pulksten 15. Dalība – bez maksas (Jelgavas 6. vidusskolā).
 Pulksten 19 – futbola Virslīgas dublieru čempionāts: FK «Jelgava 2»–BFC
«Daugavpils 2». Ieeja – bez maksas (Kārklu ielā 6).
 Pulksten 18 – tiešsaistes seminārs «Interjera risinājumi nelielām telpām». Pieteikties
pa tālruni 63012158, 26602618 vai e-pastu elina.balgalve@zrkac.jelgava.lv. Dalības
maksa – 17 € (ZRKAC).

15. AUGUSTĀ

 Pulksten 21.30 – brīvdabas kino seanss: filma «Ātrie igauņu puiši» («Sangarid») (2017).
Režisors – Jāks Kilmi. Biļešu cena – 3 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

LĪDZ 1. OKTOBRIM

 Katru dienu no pulksten 10 līdz 20 – smilšu skulptūru parks «Jelgavai 755». Biļešu
cena – 1–2 € (Pasta salā).

Izstādes
 No 1. līdz 29. augustam – Ligitas Strazdiņas gleznu izstāde «Dažādi». Ieeja
– bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
 No 1. līdz 28. augustam – Jura Zēberga (AFIAP) fotogrāfiju izstāde «Jelgava.
Bibliotēka. Mēs». 6. augustā pulksten 16 – izstādes atklāšana ar autora piedalīšanos. Izstāde veidota par godu Jelgavas pilsētas bibliotēkas simtgadei Jelgavas
pilsētas Kultūras padomes atbalstītā projekta «Bibliotekārs caur fotoobjektīvu»
gaitā. Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā).
 Līdz 31. augustam – JRTC veidota izstāde «Lielā iela un Čakstes bulvāris laika
ritējumā». Ieeja – bez maksas (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpā).

Koris «Tik un tā» velta mīklu
mūzikas dzīvei Jelgavā Svinam!
Turpinot izcelt labākās Jelgavas 755. jubilejai veltītās
krustvārdu mīklas, «Jelgavas Vēstnesis» piedāvā jaunu
iespēju lasītājiem pārbaudīt zināšanas par pilsētu, šoreiz
īpašu uzmanību veltot mūzikas tēmai. Jūlija mīkla nav
viena autora darbs, jo to sastādījis jauktā kora «Tik un tā»
kolektīvs. Kā stāsta kora vadītājs diriģents Guntis Galiņš,
jautājumus domājuši visi kora dalībnieki, sanākot kopā
katram ar savām zināšanām gan par koru mūziku, gan

atšķirīgiem mūzikas žanriem un
izpildītājiem, kā rezultātā tapusi
mīkla, kas teju katram ļaus palauzīt galvu un uzzināt ko jaunu. Vērts piebilst, ka kori «Tik un
tā», «Zemgale», «Balti» un «Mītava» G.Galiņa virsvadībā
pilsētai jubilejas gadā veltīja īpašu sveicienu, izpildot tautasdziesmu «Ģērbies, saule, sudrabota». Koru veikumu
var novērtēt iestādes «Kultūra» lapā vietnē «Youtube».
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Horizontāli
1. Diriģents Rīgas estrādes orķestra (REO) dibinātājs.
4. Latvijas novads, kura vārdā nosaukts koris.
7. Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas
pirmais priekšsēdētājs ilggadējs Jelgavas Mūzikas
vidusskolas direktors.
8. Jelgavā radusies grupa, kurā muzicējuši tādi izcili
mūziķi kā Juris Kulakovs, Uģis Prauliņš, Normunds Šnē
un citi (radusies 70. gadu beigās).
10. Jelgavā radusies grupa, kas 1998. gadā ierakstīja
singlu sadarbībā ar grupas «Fool’s Garden» producentu
Volkeru Hinkelu.
12. Indoeiropiešu cilšu un tautu grupa, kas senāk apdzīvoja plašu reģionu no Polijas līdz Viduskrievijai, arī koris.
13. TV personība grupas «A pie mums, Jelgavā»
dalībnieks.
15. Jelgavas kora un pilsētas agrākais nosaukums.
17. Pūtēju orķestru parāde ar dejas elementiem.
20. Jelgavas koris ar mainīgu sastāvu.
22. Vairāku Jelgavas koru diriģentu profesionālā audzinātāja.
23. Konkursa «Eirovīzijas gada koris 2017» 3. vietas ieguvēji.
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24. Folkloras kopa.
25. Jelgavā radusies smagās mūzikas grupa.
26. Jelgavas koru apriņķa virsdiriģents.

Vertikāli
1. Dižskābāržu dzimtas koks, arī Jelgavas vīru koris.
2. Jelgavas dziesmas autors.
3. Jelgavas alternatīvās mūzikas patriarhs.
5. Klarnetists un mūzikas pedagogs (1908–1981).
6. 1990. gadu underground mūzikas grupa Jelgavā.
7. Kora «Zemgale» vadītājs (1961–1967).
9. Komponists mūsdienu pūtēju orķestru skolas pamatlicējs, dzimis jelgavnieks.
11. IV Vispārējo latviešu dziesmu svētku organizatoru
komitejas priekšsēdis.
14. Pūtēju orķestru virsdiriģents.
16. Jelgavas kora krāsa TV šovā «Koru kari».
18. Diriģente, pedagoģe, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere.
19. LLU sieviešu koris.
21. Jelgavas pūtēju orķestris.
22. R.Vāgnera opera, kuras librets izstrādāts Jelgavā.

kopīgā braucienā devās vairāk nekā 300
dalībnieku.
Lai izvairītos no plašas pulcēšanās,
šogad velobrauciens norisināsies citādāk
nekā ierasts. Proti, komandas un individuālie dalībnieki maršrutu var izbraukt
visu augustu jebkurā laikā, iekļaujoties
vienas dienas robežās. Brauciena dalībniekiem svarīgi ir ievērot pieturas
punktu secību, kas maršruta kartē ataino
simbolisko skaitli 755.
Maršrutā iekļautie pieturas punkti
paredzēti fotogrāﬁju uzņemšanai. Tajās
jābūt redzamiem gan brauciena dalībniekiem, gan noteiktajam objektam.
Brauciena secība: Uzvaras parka vārti
pie Uzvaras ielas, piemiņas zīme «Ezera
vārti» pie Jelgavas tirgus, Ausekļa un
Pulkveža Brieža ielas krustojuma senais
bruģis, Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts Dobeles
ielā 41, Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā baznīca, Jelgavas pilsētas
domes ēka, Blaumaņa un Dobeles ielas
krustojums, piemineklis Norai Bumbierei kultūras nama skvērā, Hercoga
Jēkaba laukums, Lielās un Mātera ielas
krustojums, Raiņa parks, Jelgavas Svētā
Simeona un Svētās Annas pareizticīgo
katedrāle, Jāņa Čakstes piemineklis pie

Svētās Trīsvienības baznīcas, tilts pāri
Driksai un velobrauciena noslēdzošais
punkts – strūklaka «Jelgavas students».
Lai piedalītos, no 1. līdz 31. augustam pa tālruni 25312549 «WhatsApp»,
«Viber» vai pa e-pastu jelgava21.gds@
inbox.lv jāiesūta 15 fotogrāﬁjas, kurās
redzami visi komandas locekļi vai individuālais dalībnieks pie konkrētajiem
maršruta punktiem noteiktajā secībā.
Fotogrāﬁjām jāpievieno arī dalībnieku
vārds un uzvārds. Ja velobraucienā startē
komanda, visās iesūtītajās fotogrāﬁjās
ir jābūt redzamiem visiem komandas
locekļiem. Reģistrētie dalībnieki piedalīsies galvenās balvas – velosipēda – izlozē.
Ikviens aicināts izveidot arī oriģinālu
vizuālo tēlu, jo spilgtākie un radošākie
dalībnieki tiks apbalvoti.
Organizatori atgādina, ka velobraucējiem jābūt atbilstošā ekipējumā, jāievēro
ceļu satiksmes noteikumi un drošas
braukšanas principi. Komandu rezultātu
izvērtēšanā netiks ņemts vērā ātrums,
bet gan tas, lai visi velobrauciena dalībnieki galamērķi sasniegtu priecīgi, veseli
un gandarīti par paveikto. Velobraucienu
organizē Jelgavas pilsētas pašvaldība un
biedrība «Jelgavā 21. gadsimts» ar nodibinājuma «Jāņa Bisenieka fonds» atbalstu.

Baltijas meistarus pulcē vērienīga puzuru un pinumu izstāde
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Arī šogad Jelgavā norisināsies
ikgadējais velobrauciens,
kam šoreiz dots nosaukums
«Manai pilsētai 755». Ikviens
veloentuziasts tiek aicināts
kā individuāli, tā kopā ar
ģimeni, draugiem vai kolektīvu jautri, aizrautīgi un aktīvi
pavadīt brīvo laiku Jelgavā,
piedaloties velobraucienā,
kas augustā notiks neierastā
formātā – visa mēneša garumā, informē Sabiedrības
integrācijas pārvaldē.
Velobrauciens veltīts Jelgavas 755.
jubilejai, un dalībnieki, godinot pilsētu tās
svētku gadā, aicināti izbraukt velomaršrutu, iepazīstot Jelgavas pilsētvidi. Kā
norāda organizatori, velobrauciena mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu,
veicināt Jelgavas velokustības attīstību
un sabiedrības saliedētību, kā arī iepazīt
Jelgavu, apmeklējot 15 vietas pilsētā. Plašais dalībnieku pulks ik gadu liecina par
iedzīvotāju interesi, kas savukārt mudina
velobrauciena organizatorus turpināt
tradīciju. Tā, piemēram, pagājušajā gadā
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Īstenojot Latvijas Nacionālā
kultūras centra (LNKC), Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādes «Kultūra» un tautas
daiļamatu meistares jelgavnieces Ausmas Spalviņas
kopīgi lolotu ideju, Jelgavas
kultūras nama 1. stāva galerijā atklāta tautas lietišķās
mākslas izstāde «Pinumi un
puzuri», kas bez maksas apskatāma līdz 27. septembrim.
Līdztekus izstādei aizvadītas
arī meistardarbnīcas, kurās
ikviens varēja apgūt dažādu
dekoru veidošanu, un, kā
apgalvo organizatori, šī ir
ieskaņa virknei pasākumu,
kuru mērķis ir nemateriālā
kultūras mantojuma – puzuru
un citu dekoru darināšanas
prasmju – saglabāšana un
popularizēšana.
«Puzuris ir dažādu gadskārtu simbols, ko latvieši un kaimiņu tautas izmantojušas māju rotāšanai saulgriežos
un ģimenes svētkos, piemēram, kāzās.
Tas ir unikāls dekors, kas galvenokārt
sastopams Baltijas valstīs un dažviet
Skandināvijā. Mūsu mērķis ir ar izstādi
un meistarklasēm parādīt šī folklorā
nozīmīgā dekora pielietojumu un lomu
šodienā, jo puzuris var būt ļoti dažāds
gan izmēra, gan pielietojuma ziņā.
Meistaru darbos redzam, ka attēlo-

tas latvju zīmes,
dažādas formas,
redzam puzuru
potenciālo pielietojumu kā interjera un dizaina
priekšmetiem,»
stāsta LNKC
tautas lietišķās
mākslas eksperte Linda Rubena.
Viņa piebilst, ka
tik apjomīgā izstādē meistaru
veidoti puzuri ir
skatāmi pirmo reizi kopš 20. gadsimta
70. gadiem, un cer, ka lielā atsaucība
un interese par to ir rādītājs jaunai šī
dekora popularitātei, kas varētu nozīmēt ne tikai vairāk darinājumu, bet arī
iespējas pilnveidot daiļamata prasmes
un nodarboties arī ar tā folkloras aspekta dziļāku izpēti.
Izstādes atklāšanā gan LNKC, gan
iestādes «Kultūra» pārstāvji īpaši uzsvēra, ka pasākums var notikt tieši Jelgavā,
pateicoties meistarei A.Spalviņai, kura
ar veidotajiem darbiem un meistarklasēm ap sevi pulcē folkloras un rokdarbu
entuziastus, nododot tālāk un popularizējot puzuru veidošanas prasmi.
Tas ierasti simbolizē visuma kārtību
un laika ritējumu, par ko A.Spalviņa
saka: «Latvietim patīk ieraudzīt lielo
mazās lietās. Puzuris ir liela kultūras
vērtība, ko ir svarīgi nodot no paaudzes
paaudzē, līdz ar to man ir gandarījums,
ka šāda izstāde var notikt tieši Jelgavā.»

Foto: Raitis Supe

Viņa piebilst, ka izstādes rīkošanā būtisku atbalstu snieguši arī mākslinieki
Mārtiņš Heimrāts un Juris Leitāns –
pateicoties viņu darbam, kultūras nama
1. stāva galerija pārtapusi par vietu,
kur turpmākos mēnešus mājos daudzo
meistaru darinājumi.
Izstādē skatāmi 39 puzuri un daudzveidīgi pinumi, ko radījušas 12 lietišķās
mākslas studijas un seši individuālie
darinātāji tepat Latvijā un meistari no
Igaunijas un Lietuvas, uzsverot Baltijas
valstu kopīgās folkloras un vēstures
saknes. Bet no 24. līdz 26. jūlijam
kultūras namā notika darbnīcas, ikvienam ļaujot iepazīt puzura veidošanas
nianses un lomu folklorā, kā arī vārpu
vainaga un rāmja bungu darināšanas
prasmes. Kā informē L.Rubena, katrā
meistarklasē piedalījās ap 15 interesentu.
Pasākums notiek ar «Zemgales kultūras programmas 2020» atbalstu.
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