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Grobiņā svētki 
citādi, bet prieks 
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l LINDA KILEVICA

Klaudz zirgu pakavi un 
grab rati. Cilvēki ģērbu-
šies pelēcīgi un trūcīgi, par 
plānu vēsajam laikam. Ir 
1946. gads, karš ir nesen 
beidzies, un dzīve turpinās – 
kāds ar futrāli rokā dodas uz 
vijoļstundu, cits ar rateļiem 
ved preces, puikas sit bum-
bu. Tas viss notiek spēlfilmā 
“Ebrejs”, ko pašlaik uzņem 
Liepājas vēsturiskajās vie-
tās, tostarp Jaunliepājā, kur 
Smilšu iela uz laiku pārdē-
vēta par Krasnodaras ielu.

Krievijas, Francijas un Lat-
vijas kopražojuma filmas māks-
liniecisko uzstādījumu dēļ par 
vienu no filmēšanai visatbils-
tošākajām pilsētām ir atzīta 
Liepāja. Vide, koka apbūve, kas 
saglabājusies gandrīz bez izmai-
ņām, filmā atainos mazu pilsētu 
portretus pēckara Krievijā. Mai-
jā jau nofilmētas ainas Ziemeļu 
fortos, 1905. gada ielā un Veclie-
pājā, uzņemšanas grupa ik pa 
laikam pie mums atgriezīsies 
līdz pat augustam.

Liepājnieki Alise Anspaka, Es-
tera Cvible un Pēteris Ziemelis, 
saģērbti pēc pēckara modes, pa-
cietīgi stāv 1905. gada un Smilšu 
ielas stūrī, kur viņus novietojis 
spēlfilmas režisors Dmitrijs Fikss 
no Krievijas. Dāmas šādā piedzī-
vojumā piedalās pirmoreiz, bet 
kungs gan smaida, ka pat neesot 
pieteicies, viņu pastāvīgi aicinot 
filmēties: “Esmu iesprūdis acīs. 
Biju filmā “1906”, filmā par Kur-
tu Fridrihsonu, tad viss notika 
Augstkalnē, un vēl klipā, kad 
universitātei palika 75.”

Alisi uzaicinājusi kastinga 
vadītājas asistente Liepājā Maija 
Kalniņa. Nolēmusi pamēģināt. 

Kino tieši uz mūsu ielas bruģa

Estera te nonākusi ar kāda cil-
vēka starpniecību, kurš pats 
pieteicies dalībai masu skatos. 
“Mums lomas nav noteiktas. 
Esam vietējie iedzīvotāji, es – 
vienkārši meitene ar vijoli,” saka 
A. Anspaka. E. Cvible piebilst, 
ka, spriežot pēc apģērba, iejūtas 
fabrikas strādnieces tēlā.

Kopā filmējas kāda ģimene 
trijās paaudzēs. Ideja aizsūtīt fo-
togrāfijas un pieteikties nākusi 
no Tatjanas. 

Vecmāmiņa Irina, meita Tatjana un mazmeita Milāna lepojas, ka ir masu skatu dalībnieces īstā kinofilmā.
EGONA ZĪVERTA FOTO

PĒRCIET 
JAUNĀS
“LIEPĀJAS 
VĒSTULES”!

l LIENE ANDERSONE

Šī mācību gada pēdējā die-
nā jeb Izcilības svētkos Lie-
pājā attālināti pateicās sko-
lēniem un viņu pedagogiem 
par augstiem sasniegumiem 
mācībās, veiksmīgu piedalī-
šanos olimpiādēs un zinātnis-
ko darbu konferencēs. Šogad 

augstus sasniegumus mācībās 
uzrādījuši teju divreiz vairāk 
skolēnu nekā pagājušajā gadā, 
informē Izglītības pārvalde. 

Klātienē ierobežojumu dēļ 
pasākums nevar notikt arī šo-
gad, nevar krustoties skolu un 
klašu plūsma, paskaidroja Liepā-
jas Izglītības pārvaldes pārstāve 
Renāte Meļķe. Taču skolēnu sa-

sniegumi šajā saspringtajā mā-
cību gadā ir ievērojami: ja pērn 
apbalvoja 24 skolēnus, tad šogad 
1. un 2. mācību semestrī tikai 
teicamas un izcilas sekmes bija 
43 skolēniem. Savukārt Minis-
tru prezidenta Pateicības rakstus 
šogad saņem 24 Liepājas skolu 
12. klašu absolventi. 

Godina par izcilību mācībās


