Āra kino

Sirsnīga kopā būšana – āra kino 9.septembrī plkst. 21.00 ikviens aicināts uz kopā
būšanu, izbaudot āra kino burvību. Kopīgi skatīsimies 1967.gada aktierfilmu “Kapteiņa
Enriko pulkstenis”. Filmas režisori ir Jānis Streičs un Ēriks Lācis. Filma uzņemta Rīgas
kinostudijā. Scenāriju uzrakstīja slavenā latviešu bērnu stāstu rakstniece Dzidra Rinkule
- Zemzare pēc sava stāsta "Kapteiņa pulkstenis" motīviem. Filmas galvenais varonis ir
skolnieks Tomiņš. Un arī šīs kopā būšanas iniciators ir Tomiņš, bet nu jau vairs ne
skolnieks, bet, kā saka Toma skolas dienu volejbola treneris Ainars Zankovskis:
“Sirsnīgs, atsaucīgs cilvēks… Riktīgs, foršs čalis!... Tagad jau vecis!... Kaut tādu būtu
vairāk!...” Toms Grāvelis- Skrundas bērns. Ar šo aizsākas aktivitāšu cikls, kurā mēs Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes darbinieki un
brīvprātīgie jaunieši - aicinām iesaistīties ikvienu, kurš jūtas piederīgs Skrundai, un
vēlas veltīt vietējai sabiedrībai kādu aktivitāti, vai aktivitātes fragmentu, kuru varam
integrēt kādā citā pasākumā. Jūties piederīgs Skrundai? Tev ir ko dot apkārtējiem –
prasmes, sajūtas, pozitīvas emocijas?… Nāc uz jauniešu centru Lielā ielā 1A, izsaki
savu labo nodomu, ideju, mēs palīdzēsim to īstenot! Filma nav izvēlēta nejauši. Filmas
varoņa stāsts kādā mērā sasaucas arī ar iniciatīvas autora Toma Grāveļa dzīves
gājumu, kura virzību lielā mērā ietekmējušas Toma īpašības. Kā stāsta Toma mamma
Dace Grāvele, Skrundas skolnieks Tomiņš no sākta gala bija apzinīgs un kārtīgs,
lēmumus pieņēmis ļoti patstāvīgi. Ieklausījies vecāku vēlmēs, bet tomēr rīkojies pa
savam, lai mērķtiecīgi sasniegtu savus mērķus. Arī filmas varonis, apzinādamies, ka ir
spekulantu apkrāpts, apņemas mērķtiecīgi iet savu ceļu, apsolot citiem, ka uzies un

atdos pulksteni likumīgajam īpašniekam.
Sestdienas vakarā tērpies laika
apstākļiem atbilstoši, līdzi ņem kādu piknika uzkodu un siltu tēju, kā arī pledu, ko
paklāt uz zemes vai pleciem ērtākai sēdēšanai. Nāc kopā būt! Tehniskais
nodrošinājums: Toms Grāvelis sadarbībā ar SIA “Certes.lv”Jautājumu gadījumā lūdzam
sazināties ar Projekta vadītāju Alisi Lūsi, e-pasts: alise.luse@kurzemesregions.lv,
tālrunis 26567874.

