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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Kino tieši uz mūsu ielas bruģa
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“Vecmāmiņai vispār neko nepateicām,” viņa smejas, “tikai it kā
paspēlējāmies – pārģērbām viņu
par vecu vecenīti.” Tieši Irinu arī
izraudzījās. “Man un meitiņai Milānai paveicās, ka izvēlējās mūsu
vecmāmiņu. Mums pateica, ka tad
jau droši vien arī mēs gribēšot
nākt,” Tatjana priecājas.
M. Kalniņa pastāsta, ka liepājnieki masu skatiem piesakās
aktīvi, taču cilvēki joprojām ir
vajadzīgi. “Katru dienu veidojam ansambli no jauna. Režisors
ļoti rūpīgi uz to skatās un atlasa dalībniekus. Aicinām droši
pieteikties seniorus, ir vajadzīgi
autentiski vecāka gadagājuma cilvēki,” viņa saka. Vismaz divsimt
liepājniekiem ir iespēja iemūžināt
sevi uz ekrāna. Taču vēsturiskai
filmai svarīgs nosacījums ir dabisks izskats – bez spilgti krāsotiem matiem, permanentā grima
un tetovējumiem. Kinozvaigznes
ar stāžu ir Paplakas z/s “Stiebriņi” zirgi Mēnestiņš un Gold Boy.
“Nagiem jau tas diez cik labi nav,”
par mīluļu rikšošanu pa bruģi nedaudz bažījas Inta Vanaga. Taču
māksla prasa upurus, turklāt
Mēnestiņam ļoti patīkot pozēt un
bildēties. “Viņš uzreiz tā – paskat,
kas es par čomu!” viņa smejas.
Filmēšanas laukumu no nejaušu ziņkārīgo iekļūšanas kadrā
palīdz sargāt Pašvaldības policija.
Skatītāju no malas netrūkst. Bērni apbrīno vēsturiskos spēkratus,
kas ielas malā gaida savu kārtu.
Jaunliepājas tuvējo ielu iedzīvotāji
atzīst, ka beidzot viņu rajonā arī
kaut kas notiek, un priecājas par
uzņemšanas grupas rosību. “Vismaz vienreiz mūžā varam iznākt
ārā kaut ko paskatīties,” stāsta
Ina Audere ar sunīti Riksu rokās.
“Mēs jau vāciešus gribējām satikt.
Vakar te puiši taisīja ceļu. Prasījām, kas te būs? Teica, ka filmu uzņems. Izrādās, ka šis ir 1946. gads
un visi vācieši ir izgājuši.”

Pērn pie šādas pateicības
tika 11 vidusskolas posma beidzēji. “Izcilība ir regulāri un neatlaidīgi darīt vairāk nekā pārējie,” uzsvēra Liepājas Liedaga
vidusskolas direktore Inga Zeide.
Šonedēļ Pateicības rakstus saņēma četri skolēni, kuri piedalījās
Latvijas skolēnu 45. zinātniskās
pētniecības darbu konferencē, un
viens audzēknis, kurš piedalījās
starptautiskajā jauno zinātnieku
konkursā “Step Into Future”, iegūstot godalgotas vietas. 15 skolēniem tika izteikta pateicība par
piedalīšanos mācību priekšmetu
olimpiādēs un 22 skolēniem par
sasniegumiem valsts finālsacen-

LIKSTAS
MAINOT JOSLU, IZRAISA SADURSMI

Zemnieku ielā iepretim degvielas uzpildes stacijai “Virši”
vakar ap pulksten 8.30 noticis ceļu satiksmes negadījums.
Sākotnējā informācija liecina, ka vīrietis vadījis automašīnu
“Audi” pa kreiso joslu un, nepārliecinoties par satiksmes drošību,
pārkārtojies uz labo joslu, izraisot sadursmi ar automašīnu
“Toyota”, kuras vadītājs braucis pa labo joslu tajā pašā virzienā.
Pēc sadursmes “Audi” uzbrauca ceļa zīmei, to bojājot, pavēstīja
Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova.
Negadījumā cilvēki nav cietuši. Policijā uzsākts administratīvā
pārkāpuma process.

BRAUC REIBUMĀ UN BEZ TIESĪBĀM

Priekules novada Bunkas pagastā 28. maijā pulksten 13.15
kāda 1960. gadā dzimusi sieviete 1,61 promiles reibumā vadījusi
velosipēdu. Sākts administratīvā pārkāpuma process.
29. maijā pulksten 20.30 Pāvilostā, Dzintaru ielā, apturēts
1976. gadā dzimis vīrietis, kurš automašīnu “Audi” vadījis 1,36
promiļu reibumā bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.
Policija sākusi kriminālprocesu.
Tās pašās dienas noslēgumā, ap pulksten 23, Nīcas novadā,
uz autoceļa Liepāja–Lietuvas robeža, apturēts 1979. gadā dzimis
vīrietis, kurš automašīnu “Mitsubishi” vadījis 1,34 promiļu
reibumā. Arī viņam nav bijušas transportlīdzekļa vadīšanas
tiesības, tāpēc sākts kriminālprocess.

FLOTES IELĀ NOTRIEC MOPĒDISTU

Liepājnieki (no kreisās) Alise Anspaka, Estera Cvible un
Pēteris Ziemelis nostājušies pirmajam kadram filmā
“Ebrejs”.
EGONA ZĪVERTA FOTO
Sieviete lepojas, ka vietējie jau
ir slaveni ar to, ka tieši šo bruģēto ielu režisors izvēlējies. Gadiem
ritot, te nekas neesot mainījies.
“Es dzīvoju tepat blakus ielā, un
mums pat māju neļāva nokrāsot ar savām krāsām, jo skaitās
vēsturiska. Te viss rajons tāds ir.
Mēs jau gribētu kādas pārmaiņas, bet nedod. Tagad sataisīs
Baseina ielu, tad gan būs smuki!”
priecājas I. Audere. Tomēr filmēšana 1905. gada ielā nesusi arī
neērtības. Uz redakciju piezvanīja
sieviete no 25. nama. Viņai neesot
nekādu iebildumu, lai tik filmē,
taču kāpēc iepriekš neviens nav
pabrīdinājis? “Uz ielas izgāž granti.
Prasu, kāpēc? Filmu uzņemšot.

Mūsu mājai aizlīmē logus. Tagad
pie mājas nevar piebraukt, bet
mums ir kanalizācijas remonts. Kā
lai meistars atnes caurules? Mēs
pat nezinām, cik ilgi tas viss būs.
Būtu tad plānojuši remontu citā
laikā. Vismaz lapiņas pie kāpņu
telpas varēja izlīmēt,” viņa norāda.
Studijas “Ego Media” izpildproducente Inga Jerzjukova stāsta, ka
par filmēšanas lokācijām atbildīgie cilvēki esot apstaigājuši mājas un runājuši ar iedzīvotājiem.
“Varbūt kāds nebija mājās,” viņa
pieļauj. Katrā ziņā uzņemšanas
grupas pārstāvji vēlreiz aiziešot
aprunāties. Arī Vecliepājā iedzīvotāji esot brīdināti par ierobežojumiem filmēšanas dienās.w

Godina par izcilību mācībās
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sībās. Par augstiem rezultātiem
starptautiskās un valsts līmeņa
mācību priekšmetu olimpiādēs,
kā arī zinātniski pētniecisko darbu lasījumos skolēniem piešķir
naudas balvas − par 3. vietu 150
eiro, par 2. vietu − 200 eiro, par
1. vietu − 250 eiro. Sumināšanas
ceremonijā uzslavēja arī skolotāju
darbu, paužot gandarījumu par
gūtajām lielajām un mazajām uzvarām, atzinīgi vārdi tika veltīti
skolēnu vecākiem par izturību un
atbalstu bērniem saspringtajā attālināto mācību laikā. Par skolēnu
veiksmīgu sagatavošanu olimpiādēm pateicību izteica 13 skolotājiem, par audzēkņu augstvērtīgu
sagatavošanu Latvijas 45. skolē-

nu zinātniskajai konferencei – četriem skolotājiem un par ieguldīto
darbu, gatavojot skolēnus Latvijas
valsts sporta finālsacensībām, –
trim pedagogiem.
Šajā mācību gadā visvairāk
sveicamo un apbalvojamo skolēnu un skolotāju bija Liedaga
vidusskolā, Valsts 1. ģimnāzijā,
7. vidusskolā, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā, Raiņa 6. vidusskolā un
O. Kalpaka 15. vidusskolā.
Tiešraides vērotāji varēja
klausīties grupas “Franco Franco” muzikālos priekšnesumus,
kā arī vērot deviņu skolu sagatavotos mācību gada noslēguma
svētku video sveicienus.w

Valsts policijā 28. maijā ap pulksten 17.10 saņemta
informācija, ka Liepājā, Flotes ielā, noticis ceļu satiksmes
negadījums, kurā cietis mopēda vadītājs.
Noskaidrots, ka negadījumu izraisījusi sieviete, vadot
automašīnu “Volkswagen Golf”. Izbraucot uz Flotes ielu no
blakus teritorijas, un nogriežoties pa kreisi, autovadītāja nav
pārliecinājusies par manevra drošību, izraisot sadursmi ar
mopēdu, kuru pa galveno ceļu vadījis jaunietis. Mopēdists nogādāts
medicīnas iestādē. Sākts administratīvā pārkāpuma process.

NO AKAS IZCEĻ GOVI
VUGD FOTO

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD)
Kurzemes reģiona brigāde aizvadītās nedēļas nogalē devusies uz
vairākiem izsaukumiem, kur bijis jādzēš gan koki, gan zāle, gan
nams un automašīna, gan arī jāglābj dzīvnieks.
Svētdien pulksten 18.34 saņemts izsaukums uz Grīzupes ielu
Liepājā, kur deguši koki, krūmi un kūla 850 kvadrātmetru platībā.
Pulksten 19.43 ugunsgrēks likvidēts.
Savukārt naktī uz svētdienu pulksten 1.13 glābēji devušies uz
Grobiņas novada Cimdeniekiem, kur 100 kvadrātmetru platībā
degusi dārza māja. Pulksten 3.04 ugunsgrēks apdzēsts.
Svētdien pulksten 14.16 Nīcas novada Bernātos degusi vieglā
automašīna, bet Priekules novada Bunkas pagastā ugunsdzēsēji
glābēji no akas izcēluši tajā iekritušu govi.

Covid-19 diennakts kopsavilkums
No jauna saslimuši
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Pozitīvo gadījumu
īpatsvars
pret testētajiem
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Miruši
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SASLIMUŠO SKAITS
Liepājā:

+6

31. MAIJA DATI
PAR IEPRIEKŠĒJO DIENNAKTI.
AVOTS: SPKC.

+
19 (+2)

Pacientu skaits
Liepājas Reģionālajā
slimnīcā.

