
Aizraujoša un piepildīta nedēļa. 

                                                                                                                                                                                                                       

Daudzi bibliotekāri satikās Mayito 
Rivera un grupas The Sons of Cuba 
koncertā Jelgavas Kultūras namā. 
Dienvidnieciski ritmi, samba, rumba un 
saules sajūta tika dāvāta skatītājiem. 
Īpašu baudu radīja karstasinīgi dejotāji, 
kuri no skatītāju zāles, pievienojās 
Kubas māksliniekiem.  

Šķiet, nevienu nevarēja atstāt 
vienaldzīgu karstasinīgi ritmi, 
dinamiskas kustības, krāsas, dzīvīgums. 
Labs garastāvoklis garantēts ilgākam 
laikam!  

 

Te dažas iedvesmojošas e-grāmatas, kuras varat lasīt arī mājās, tikai jāpajautā tuvējā bibliotēkā 
pieejas kodi. Kuba, salsa, eksotiskas receptes, kubiešu detektīvi un viss pieejams bez maksas  : 

 

__________________________________________ 

 

2018. gada  2.marts ir īpaša diena Jelgavā. Ģederta 

Eliasa Jelgavas Vēstures muzejā tika atklāts Jelgavas 

pastkaršu albums. Ļoti vērtīga grāmata. Līdzās 

pastkartēm arī teksts un vēsturisks skatījums uz 

attēlotajām ēkām, vietām. Pilsētas skatu kartes attēlo 

un tiražē pašus vēstures avotus (Jelgavas kartes, 

plānus, panorāmas, heraldiku u.c.). Pastkartēs 

dokumentēti citur neatrodamu ēku, ielu un citu 

objektu attēli, satur sociāli politiskus vēstījumus.  

 



Un te “Šarlotes skūpsts”. Jelgavas Amatu 

vidusskolas direktore Edīte Bišere uzdāvināja 

Jelgavas īpašo ēdienu receptes muzejam. Mūsu 

garšas sajūtas paliks vēsturei. Diez ko par to 

teiks nākotnes jelgavnieks? 

Kārtainais deserts Šarlotes skūpsts ir olu-

biezpiena krēma un divu veidu sulas želejas 

uzpūteņu kārtojums, kurā deserta maigā garša 

tiek atsvaidzināta ar augļu-ogu biezeņa mērci. 

Desertu dekorē ar svaigām ogām. 

 

______________________________________________________________________________ 

Sniegotā, saulainā sestdiena vedina doties ārpus mājām. Ceļš soreiz aizveda uz Latvijas Nacionālo 

mākslas muzeju. Tik laba diena! 

 

Maija Tabaka “Kāzas Rundālē”                                               J. Valtera diplomdarbs "Tirgus Jelgavā" (1897) 

 

                                                                                            

Un te īsts “saldais ēdiens” Alekseja Naumova izstāde. 

Man tik ļoti patīk mākslinieka skatījums, krāsas, 

kompozīcija. 

Alekseja Naumova gleznu cikli top daudzās Eiropas un 

pasaules pilsētās - konkrētā vietā, gleznojot dabā. 

Alekseja Naumova gleznas ir īsti dārgakmeņi. Kaifoju 

un esmu laimīga. 

 



 

Venēcija. Santa Maria della Salute. 

Jumti Sicīlijā. 

Burano.09.08.2017. 

Honkonga. Dienvidu līča pludmane. 

  

 

 

 

 

Mākslinieks ilustrējis vairākas grāmatas 

bērniem. Izstādē redzamas daudzas, arī 

Ineses Zanderes “Kaķis brīvdienās”. Rīga. Liels 

un mazs. 

 

 

 

 

 

Gaidu vasaru, krāsas, siltumu. Šodien to saņēmu muzejā!  


