Jelgava grandiozi sāk savu
jauniešu galvaspilsētas gadu
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Šodien Jelgavas Kultūras namā notika «Jelgava – Latvijas jauniešu
galvaspilsēta 2016» atklāšanas pasākums, kurā piedalījās mūsdienu deju
studija «Benefice», grupa «Musiqq» un Dj [EX] da Bass. «Mums ir liels
gods kļūt par pirmo Latvijas jauniešu galvaspilsētu, darīsim visu, lai arī
nākamajā gadā šis ceļojošais kauss nonāktu atpakaļ uz Jelgavu,» tā
svinīgajā ceremonijā Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Atklāšanas pasākums sākās ar mūsdienu deju studijas «Benefice» koncertu «Uz ielas»,
pēc kura uz skatuves tika aicinātas prominences un notika ceļojošā kausa «Latvijas
Jauniešu galvaspilsēta 2016» nodošana Jelgavas pārstāvjiem.
Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāre Līga Lejiņa «Prieks atrasties pilsētā ar
tik priecīgiem un radošiem jauniešiem. Ir tāds teiciens, ka visi ceļ uz Romu, bet visu Latvijas
jauniešu ceļi šogad vedīs uz Jelgavu. Latvijas jauniešu galvaspilsētas ceļojošais kauss
šogad nokļūs jūsu rīcībā, ceru, ka simboliski jūs to piepildīsiet ar savu enerģiju, zināšanām
un emocijām.»
«Es šodien pārstāvu Eiropas Savienību, pēc šī koncerta man radās doma, par Jelgavu kā
visas Eiropas jauniešu galvaspilsētu. Tam ir ļoti daudz argumentu, es nosaukšu tikai
dažus; Jelgavai ir Prāta vētra, kuru rietumos pazīst kā Brain Storm, šīs grupas līderis
Renārs Kaupers tika atzīts par Eiropas gada cilvēku. Kā otru gribētu minēt Jāni Joņevu un
viņa romānu «Jelgava 94’», kas ir uzsācis savas gaitas Francijā. Trešais arguments varētu
būt šis lieliskais un profesionālais koncerts, kuru mums bija iespēja vērot. Novēlu visiem
Jelgavas jauniešiem jaunus panākumus,» tā savā uzrunā Eiropas Komisijas

pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka, kura Jelgavai uzdāvināja grāmatu par
Eiropas vēsturi un velosipēdu.
Pēc svinīgās ceremonijas bija apmēram pusstundu ilga pauze, pēc kuras sekoja
atklāšanas pasākuma spilgtākais brīdis – grupas «Musiqq» koncerts. Ja pēc pirmajām
dziesmām jaunieši vēl bija kūtri, tad koncerta vidū pie skatuves bija novērojams milzīgs
lēkājošu fanu pulks. Jāatzīmē, ka arī paši grupas dalībnieki jelgavniekus uzteica par
līdzdziedāšanu un atbalstu. Pēc koncerta jauniešiem bija noorganizēta diskotēka, kurā par
muzikālo pavadījumu rūpējās Dj [EX] da Bass.
Jau ziņojām, ka Izglītības zinātnes ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisijas
pārstāvniecību Latvijā izsludināja konkursu, lai noskaidrotu, kura pilsēta nākamajā gadā
kļūs par jaunatnes pasākumu centrālo norises vietu. Šāds konkurss tiek rīkots pirmo reizi,
un tā mērķis ir popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldību vidū, veicināt pašvaldību sadarbību
un pieredzes apmaiņu jaunatnes jomā, kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto
personu un jaunatnes organizāciju prestižu.
2015. gada 5. decembrī svinīgā godināšanas ceremonijā izglītības un zinātnes ministre
Mārīte Seile paziņoja, ka pirmās Latvijas Jauniešu galvaspilsētas lomu Latvijā pildīs
Jelgavas pilsēta, kura visu 2016. gadu būs jaunatnes politikas un jaunatnes pasākumu
centrālā norises vieta.
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