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LAIKRAKSTS  LIEPĀJAI  UN  DIENVIDKURZEMEI

POLITIKA
Cik bīstams 
kaimiņš ir 
Baltkrievija?

DROSMĪGIE
Bija doma, 

laiks darīt un 
sākt biznesu.
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PLĀNI
Top laboratorija 
nākotnes 
radītājiem.

NĀKAMAJĀ NUMURĀ HOIJERES NAMA ATJAUNOŠANAS PROJEKTA VADĪTĀJA SOLVITA KAŅEVSKA.

TV PROGRAMMA

l MIKS KUNCĪTIS
 
Liepājas pludmalē vairā-

kas dienas krastu klāj aļģes 
jeb jūras mēsli. “Kurzemes 
Vārds” vakar novēroja, ka 
garajā liedaga joslā to ir 
gana daudz. Aprunājoties ar 
cilvēkiem, kuri jau no rīta 
baudīja atpūtu pie jūras, 
dzirdējām dažādus viedok-
ļus par to, vai aļģes jāaizvāc. 

“Patiesībā man ir vienalga, 
vai līdz ūdenim aizeju pa smil-
tīm vai caur jūras mēsliem. Tas 
taču nav nekas kaitīgs. Galve-
nais, ka ūdens ir silts un varu 
baudīt peldi. Aļģes ir katru 
gadu, un mani tās nepavisam 

netraucē,” teica atpūtniece Lās-
ma. Turpat netālu uzrunājām 
vēl vienu pludmales apmeklētā-
ju Ievu, kas apgalvoja, ka šogad 
peldēties nākot, kad vien ir tāda 
iespēja. “Būtu grēks neizbaudīt 
šo fantastisko vasara – silts gan 
laukā, gan ūdenī. Super! Par jū-
ras mēslu savākšanu gan kāds 
varētu parūpēties. Aļģes jau 
drīz sāks smirdēt. Līdz ar to 
pāries arī patika peldēties,” sa-
cīja Ieva. 

Savukārt Glābšanas die-
nesta darbinieks Oskars laik-
rakstam pauda, ka jūras mēsli 
krastā biezākā slānī parādīju-
šies pirms dažām dienām. 

Jūra uzklājusi 
pamatīgu aļģu segu

l LINDA KILEVICA

Režisores Daces Pūces 
spēlfilma “Bedre”, kas uz-
ņemta pēc rakstnieces, lie-
pājnieces Janas Egles stāstu 
motīviem, saņēmusi galveno 
balvu Baltijas debijas filmu 
festivālā Kaļiņingradā, ziņo 
tās veidotāji.

Jūnijā “Bedre” bija vienīgā 
Latvijas filma starptautiskā ki-
nofestivālā Šanhajā, vēl iepriekš 
izrādīta vairākos Eiropas filmu 

festivālos un guvusi ļoti labus 
panākumus, tai skaitā Lībekas 
festivāla galveno balvu, kā arī 
izrādīta Vācijas, Austrijas un 
Šveices kinoteātros.

Pēc ceļošanas pa pasauli 
jaunā latviešu filma drīzumā 
būs skatāma arī pašu mājās, 
pastāsta tās producente Kristele 
Pudāne. “Pirmizrādes datums 
jau ir noteikts, tas ir 15. sep-
tembris, pēc tam seansi būs 
visā Latvijā,” viņa saka. Precīza 
grafika un Liepājas pirmizrādes 

datuma vēl nav, taču lielākajās 
pilsētās noteikti būšot radošās 
grupas tikšanās ar skatītājiem. 

Filma “Bedre” vēsta par 
desmitgadīgu zēnu, kuram 
jāpielāgojas dzīvei laukos pie 
omes. Pēc incidenta ar kaimiņu 
meiteni ciema ļaudis sāk viņu 
uzlūkot ar aizdomām. Filmas 
uzņemšana notika 2019. gadā 
Saldus un Brocēnu pusē. Lomas 
tajā atveido Liepājas teātra ak-
tieri Inese Kučinska un Egons 
Dombrovskis.w

Filmai “Bedre” jauni panākumi
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