Beķeris Rolands (1986. g. 18. septembris, Valmiera).

Mācījies Mazsalacas vidusskolā, vidējo izglītību
ieguvis Cēsu Valsts ģimnāzijā. Beidzis Klaipēdas
Universitātes Mākslas fakultātes aktieru kursu
(2010). Liepājas teātra aktieris no 2010. gada
(izrādēs sācis piedalīties 2009. gadā).
Nozīmīgākās lomas Liepājas teātrī: Rolands
– K. Burānes “Kauja pie…” (2009); Nezinītis –
“Nezinītis” pēc N. Nosova darba “Nezinīša un viņa
draugu piedzīvojumi” motīviem (2010); Kārlēns – L.
Gundara “Advents Silmačos”, Ods– “Stavangera”
(Pulp People) pēc M. Krapivinas lugas motīviem
(abas 2012); Jukums – M. Zīverta “Minhauzena
precības”, Sprīdītis – “Sprīdītis” pēc A. Brigaderes
lugas motīviem (abas 2013.)
Piedalījies vairākos „Goda teātra” iestudējumos – Knuts jeg Rūgtais – S.
Valtera „Žurka”, Diegabiksis – R. Bugavičutes „…ar laimīgām beigām”, Egīls – R.
Bugavičutes „Tikai nesaki nevienam”.
Nominēts 2012./2013. gada „Spēlmaņu nakts” balvai nominācijā „Gada jaunā
skatuves mākslinieks” par lomu izrādē „Minhauzena precības”.
„Artistisks – tas ir pirmais vārds, kas ienāk prātā, domājot par viņu. Tā ir tā
īpašā Dieva dāvana, kas ļauj uz skatuves eksistēt viegli un skaisti, neradot ne mazākās
aizdomas, ka aizmugurē ir mērķtiecīgs darbs, sviedri un smagums. Jukumu
Minhauzena precībās viņš nospēlē decenti: skaidra doma, asa reakcija, precīzs
zīmējums”. (Edīte Tišheizere „Teātra Vēstnesis”)
(Zanda Borga, 2014)

Berķe Anete (1986. g. 10. aprīlis, Valmiera).
Beigusi Valmieras Viestura vidusskolu un Klaipēdas
Universitātes Mākslas fakultātes aktieru kursu
(2010). Liepājas teātra aktrise no 2010. gada (izrādēs
sākusi piedalīties no 2009. gada).
Nozīmīgakās lomas Liepājas teātrī: Māte –
K. Burānes “Kauja pie…” (2009); Amanda
Vingfīlda – T. Viljamsa “Stikla zvērnīca” (2010);
Patrīcija Holmane – Ē.M. Remarka “Trīs draugi”
(2012); Anna Bālike – B. Brehta “Sasodītais
sarkanais mēness” (“Bungas naktī”) (2013); Katja –
A. Volodina “Pieci vakari”, Deizija Bjūkenena – H.
Boičeva “Lielais Getsbijs” (pēc F. S. Ficdžeralda
romāna motīviem) (2014).
„Goda teātrī” atveidojusi Ievas lomu R.
Bugavičutes lugā „Tikai nesaki nevienam”.

„Viņā ir visvairāk aktieriskā brieduma, personība spīd cauri, vai tā būtu
pusjukusī apteksne Šikajās kāzās, Pata Trīs draugos, iekrampējusies dzīvē līdz
baltiem pirkstu kauliņiem vai Anna Sasodītajā sarkanajā mēnesī – spožs Brehta
divdabības piemērs – maska pret traģēdiju un abas pārliecinošas, vai padomju atkušņa
naivā entuziasma pilnā Katja Piecos vakaros.” (Edīte Tišheizere „Teātra Vēstnesis”)
(Zanda Borga, 2014)

Borgs Gunārs (1944. g. 11. janvāris, Liepāja).
Beidzis Liepājas teātra I studiju (1971), Liepājas
teātra aktieris no 1963. līdz 2006. gadam. Ilggadējs
Liepājas teātra muzikālā repertuāra un operešu
vadošais aktieris un solists.
Nozīmīgākās lomas Liepājas teātrī: Jaunais
Štrauss – A. Vilnera, N. Mariškas „Vīnes valsis”
(1969); Kerlijs – R. Rodžersa „Oklahoma” (1972);
Pinkertons – Dž. Pučīni “Čo-čo-sana” (1973);
Šamplatro – F. Ervē „Šķelmīgā jaunkundze”, Juris
Mīļais – J. Beneša “Zaļā pļavā” (abas 1974. gadā);
Redžinalds Stons – P. Ābrahāma „Havajas puķe”
(1975); Fredijs – F. Lova “Mana skaistā lēdija”
(1977); Princis – T. Gabes “Pelnrušķīte”, Alfrēds –
L. Falla „Dolāru princese” (abas 1978. gadā);
Redžinalds Barkers – M. Lendjela “Nakts serenāde” (1979); Gēte – F. Lehāra
“Dzejnieka mīla” (1983); Kapteinis Fon Traps – Rodžera un Hammeršteina “Mūzikas
skaņas” (1993); Māris – A. Brigaderes, A. Jansona “Gundega” (1994); Karamello – J.
Štrausa “Nakts Venēcijā” (1996); Štrauss, tēvs – J. Štrausa „Vīnes valsis” (2004).
Atveidojis lomas arī dramatiskajos iestudējumos: Florindo – K. Goldoni „Divu kungu
kalps” (1976); Čigāns Ilja – A. Ostrovska „Līgava bez pūra” (1982); Dons Heromo –
R. Šeridana „Jauko māņu diena” (1994); Žurndēns – Moljēra „Pilsonis smalkajās
aprindās”, Vemerskirhs – G. Hauptmaņa „Ormanis Henšelis (abas 1995. gadā);
Burnisjēns – G. Flobēra “Bovarī kundze” (1998); Ješka Muzikants – R. Blaumaņa
“Salna pavasarī” (2002); Tēvs – A. L. Kopita „Skapī māte tēvu kar…” (2005).
Bijis solists daudzos konsertuzvedumos un koncertprogrammās: „Mīlas
dziesma” (1973); „Ak, mūžam dzīvā operete” (1982); „Un atkal zilā vakarā” (1985);
Kad zāle bija zaļāka, debesis augstākas” (1990); „Desmit kungi no Liepājas teātra”
(1991) u. c.
Atveidojis Liepājas mafijas bosu Riharda Olmaņa īsfilmā „Svešajā ostā”
(2010).
(Zanda Borga, 2014)
!

Ellers Viktors (1986. g. 29. augusts, Rīgā). Beidzis
Humanitāro
privātģimnāziju
un
Klaipēdas
Universitātes Mākslas fakultātes, aktieru kursu
(2010). Liepājas teātra aktieris no 2010. gada
(izrādēs sācis piedalīties 2009. gadā).
Nozīmīgākās lomas Liepājas teātrī: Viktors –
Burānes “Kauja pie…” (2009), Rifs – L. Bernsteina,
A. Lorenta, S. Sondheima, Dž. Robina “Vestsaidas
stāsts” (2010); Aleksandrs Čaks, Čadarainis, Saša –
A. Čaka “Spēlē, Spēlmani!” (2011); Kristīnes
draudzene – “Stavangera” (Pulp People) pēc M.
Krapivinas
lugas
motīviem,
Damiens
–
“Gogolmogols” pēc N. Vorožbitas darba motīviem
(abas 2012.gadā); Teo – P. Džemsas “Piafa”; Melhiors
– D. Šeika, S.Seitera “Pavasara atmoda” pēc F.
Vedekinda lugas motīviem (abas 2013. gadā).

Ferdinands Dž.Faulza „Kolekcionārs” Dirty Deal Teatro 2011. gadā.
Epizodiska loma „The Discovery Channel” dokumentālajā filmā „Inside the Titanic”.
Aleksejs Anufrijevs A. Graubas un A. Ēķa filmā „Sapņu komanda 1935”. Filmējies
Krievijas TV seriālā „Apgabala drāmas teātris” un LTV 1 seriālos „Eņģeļa māja” un
„Eņģeļa iela. Pelnrušķītes mantojums”.
„Viņš ļoti jēgpilni strādā gan lai piepildītu savu pirmā acu uzmetiena ampluā –
ekscentriķis, un Draudzene Stavangerā ir labs piemērs: precizitāte otra dzimuma
būtības izspēlēšanā un stingra mēra sajūta. Bet Viktors iet arī pret šo ampluā, un ir
traģisks, vārīgs un trausls Melhiors Pavasara atmodā”. (E. Tišheizere. Teātra
Vēstnesis).
(Zanda Borga, 2014)

Gods Kaspars (1974. g. 22. maijs, Jelgava).
Beidzis Jelgavas 1. Vakara - maiņu vidusskolu un
ieguvis bakalaura grādu mākslā, absolvējot Liepājas
Pedagoģijas akadēmiju (1999); Liepājas teātra
aktieris no 1996. gada. Kādu laiku strādājis par
audzinātāju Lielplatones Speciālajā skolā. Vairākus
gadus darbojies neatkarīgajā teātrī „Mūris”,
piedaloties tādās izrādēs, kā „Brīnumu laiks” u. c.
Nozīmīgākās lomas Liepājas teātrī: Hamlets
– V. Šekspīra “Hamlets” (1999); Darens – E. Volša
“Disko cūkas” (2001); Policists un Yahoo – T.
Līkosa un S. Nantsova “Akmeņi” (2005); Ivo, Jānis,
Sīkais, Leons – M. Gavrana “Viss par vīriešiem”
(2007); Harijs Hanana – G. Grekova “Hanana”
(2009); Toms Grauds – “Laternu stunda” pēc M.

Makdonas lugas “Konnemāras galvaskauss” un Robežsargs – K. Šēnhera “Ragana”
(abas 2011. gadā); Arkādijs Prosperovičs Mentikovs – L. Andrejeva “Sods un
noziegums” (“Katrīna Ivanovna”) (2012); Dons Alfonso d’Este – V. Igo “Lukrēcija
Bordžija”, Bābušs, žurnālists – B. Brehta “Sasodītais sarkanais mēness” (“Bungas
naktī”) (abas 2013. gadā), Toms Bjūkenens – H. Boičeva “Lielais Getsbijs” (pēc F. S.
Ficdžeralda romāna motīviem) (2014).
2011. gadā nodibinājis vienīgo ārpusrīgas neatkarīgo teātri „Goda teātris”, pats
tajā arī atveidojot vairākas lomas: Policistu un Yahoo – T. Līkosa un S. Nantsova
“Akmeņi” un Kristapu – R. Bugavičutes “Tikai nesaki nevienam”.
Saņēmis 2009./2010. gada „Spēlmaņu nakts” balvu nominācijā „Gada aktieris
otrā plāna lomā” par Harija lomu izrādē „Hanana”.
(Zanda Borga, 2014)

Jauniešu teātra studija – Liepājas
Tautas mākslas un kultūras centra
JAUNIEŠU TEĀTRA STUDIJA
izveidota 1999. gadā. Tās pamatā –
Liepājas Tautas teātra aktieru
studija, kuras vadību 1998. gadā
uzņēmās režisors Juris Ločmelis.
Tā
kā
kolektīva
dalībnieki
galvenokārt
ir
vidusskolēni,
studijas darbība ir saistīta ar
jauniešu personību un talantu
attīstību: paralēli izrāžu iestudējumiem notiek skatuves runas, kustību un vokālās
nodarbības.
Jauniešu teātra studijas pastāvēšanas laikā katru gadu top 1 līdz 2 uzvedumi, kas
apliecina kolektīva darbības moto „Eksperiments – tā ir veiksme”. Tās ir konceptuāli
un stilistiski daudzveidīgas izrādes (improvizācija, leļļu, kustību teātra un klaunādes
u.c. elementi), kas tapušas pēc pasaules literatūras darbu motīviem: P. Merimē
„Arsēna Gijo” (1999), L. Kerols „Alise Brīnumzemē” (2002), Ž. P. Sartrs „Istaba”
(2005), V. Bušs „Makss un Morics” (2013), tie ir mūsdienu latviešu dramaturgu lugu
iestudējumi (S. Vensko „Žirafe” (2001), H. Paukšs „Baltā jahta” (2002) un „Vai tev
tas neliekas dīvaini, Rodžer?” (2012), L. Stumbre „Kuģītis miglā” (2007)), kustību
izrāde „SOS” (2008), eksperimentālā improvizācijas izrāde, kuras pamatā ir studijas
dalībnieku pašu sacerētu stāstu virkne, kas tiek izspēlēta autentiskā vai tai pielīdzinātā
vidē, „Stacija” (2009), V. Šekspīra dzejas izrāde „Love or not to love” (2011) un paša
režisora sacerēta situāciju un dialogu spēle ar lellēm „Zaķis un viņa draugi” (2006).
Jauniešu teātra studijas repertuārā ir arī latviešu dramaturģijas klasikas darbi – J.
Jaunsudrabiņa komēdija „Jo pliks, jo traks” (2013) un Aspazijas traģēdija „Ragana”
(2014). Lielākā daļa iestudējumu ir adresēta jauniešiem, taču radīta arī izrāde
mazajiem skatītājiem pēc I. Zanderes dzejas „Līze Analīze” (2014).

Jauniešu teātra studija ar izrādēm aktīvi piedalās Latvijas un Lietuvas amatierteātru
festivālos.
Sasniegumi
"
"

"

amatierteātru iestudējumu skates „Gada izrāde 2013” Gada izrāde jauniešiem
– V. Bušs lugas „Makss un Morics"
amatierteātru iestudējumu skates „Gada izrāde 2011” žūrijas īpašā balva par
Viljama Šekspīra tekstu interpretāciju – V. Šekspīra dzejas izrāde „Love or not
to love”
amatierteātru iestudējumu skates „Gada izrāde” finālam izvirzītās
izrādes:
2012 – H. Paukšs „Vai tev tas neliekas dīvaini, Rodžer?”
2003 – H. Paukšs „Baltā jahta”

Avots
Jauniešu teātra studija. Liepājas Tautas mākslas un kultūras
http://www.liepajaskc.lv/kolektivi/amatierteatri/liepajas-jauniesu-teatra-studija/

1.

attēls. Skats no izrādes L. Stumbre „Kuģītis miglā”.

centrs.

Pieejams:

2.

attēls. Skats no izrādes J. Jaunsudrabiņš „Jo pliks, jo traks”.

3.

attēls. Jauniešu teātra studijas dalībnieki Baltijas amatierteātru festivālā „Te un nekur citur”
Liepājā (2013).

Foto: Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs
(http://www.liepajaskc.lv/kolektivi/amatierteatri/liepajas-jauniesu-teatra-studija/) un LTMKC Jauniešu
teātra studijas arhīvs

(Sandra Okuņeva, 2014)

Jeruma Laura (1986. g. 10. oktobris, Cēsis).
Beigusi Cēsu Valsts ģimnāziju un Klaipēdas
Universitātes Mākslas fakultātes aktieru kursu
(2010). Liepājas teātra aktrise no 2010. gada (izrādēs
sākusi piedalīties no 2009. gada).
Nozīmīgākās lomas Liepājas teātrī: Laura –
K. Burānes “Kauja pie…” (2009); Laura – T.
Viljamsa “Stikla zvērnīca” (2010); Elīna – L.
Gundara
“Advents
Silmačos”,
Kristīne
–
“Stavangera” (Pulp People) pēc M. Krapivinas lugas
motīviem, Pelnrušķīte – J. Švarca “Pelnrušķīte”
(visas 2012. gadā); Sofija Frederika Amālija – M.

Zīverta “Minhauzena precības”, Lienīte – “Sprīdītis” pēc A. Brigaderes lugas
motīviem (abas 2013. gadā); Ženija – M. Kamoleti “Boeing, Boeing”, Mērtla Vilsone
– H. Boičeva “Lielais Getsbijs” (pēc F. S. Ficdžeralda romāna motīviem) (abas 2014.
gadā).
Piedalījusies vairākos „Goda teātra” iestudējumos – Liene jeb Žurka – S.
Valtera “Žurka”; Ieva – R. Bugavičute “Tikai nesaki nevienam”.
Filmējusies J. Kursīša spēlfilmā „Modris”.
„Viņai piemīt noslēpuma valdzinājums, tāda tepat līdzās eksistējošas un
nepārejošas traģēdijas iespējamība. Visskaidrāk tā atklājusies, spēlējot vārdamāsu
Lauru Stikla zvērnīcā un Kristīni Stavangerā.” (Edīte Tišheizere „Teātra Vēstnesis”)
(Zanda Borga, 2014)

Jēkabsone Agnese (1987. g. 15. jūlijs, Saldus)
Beigusi
Kalnu
vidusskolu
un
Klaipēdas
Universitātes Mākslas fakultātes aktieru kursu
(2010). Liepājas teātra aktrise no 2010. gada (izrādēs
sākusi piedalīties 2008. gadā).
Nozīmīgākās lomas Liepājas teātrī: Agnese –
K. Burānes “Kauja pie…” (2009); Kristīne, istabas
meita – R. Blaumaņa “Ugunī”, Anita – L.
Bernsteina, A. Lorenta, S. Sondheima, Dž. Robina
“Vestsaidas stāsts” (abas 2010. gadā); Zane –
K.Lāča, J. Elsberga, E. Mamajas “Pūt, vējiņi!” pēc
Raiņa lugas un latviešu tautasdziesmu motīviem
(2011); Bebene – L. Gundara “Advents Silmačos”,
Agnese – “Stavangera” (Pulp People) pēc M.
Krapivinas lugas motīviem (abas 2012. gadā); Edīte
Piafa – P. Džemsas “Piafa” (2013).
Piedalījusies vairākos „Goda teātra” iestudējumos – Asnāte jeb Spicā – S.
Valtera „Žurka”; Meitene – V. Teterina „Nelegālais”, Knīpause – R. Bugavičutes
„…ar laimīgām beigām”.
Piedalījusies koncertos un ierakstos komponista Kārļa Lāča mūzikas albumam
„Ziedonis. Lācis. Sievietes.”
Liepājas teātrī izdots disks „Agnese Jēkabsone izpilda dziesmas no izrādes
Piafa.
Nominēta 2011./2012. gada „Spēlmaņu nakts” balvai nominācijā „Gada jaunā
skatuves mākslinieks” par lomām izrādēs „Pūt, vējiņi!” un „Advents Silmačos”.
Gada liepājniece 2013; Dienas gada balvas kultūrā 2013 ieguvēja; Liepājas Kultūras
balvas 2013 ieguvēja.
„Protams, izcila Piafa. Taču tās nebūtu, ja Agnesei kopš paša sākuma
nepiemistu gan bezbailība laist lomu sevī līdz tādiem dziļumiem, kad varētu likties, ka

Ugunī ģībst ne Kristīne, bet aktrise neiztur tēla spriedzi, gan spēja saredzēt sarkano
„stop” uguntiņu un apzināties profesijas robežas.” (E. Tišheizere. Teātra Vēstnesis)
(Zanda Borga, 2014)

Kalnarāja Ināra (dzim. Bērze 1945. 17. XII Grobiņā strādnieku Martas un Jāņa
Bērzes ģimenē) – aktrise un režisore, folkloras kopas „Atštaukas” vadītāja.
Dzīvesbiedrs – Liepājas teātra aktieris Aivars Kalnarājs.
I. K. absolvējusi Grobiņas vidusskolu (1964), aktiermeistarību apguvusi
Liepājas Teātra I studijā (1971), izglītība papildināta kursos Kultūras menedžmenta
un projektu vadīšana (2002–2003), Folkloras pamati (2004–2006).
I. K. bijusi Liepājas teātra aktrise (1968–2007), filmējusies vairākās latviešu
spēlfilmās, runas un aktiermeistarības pasniedzēja dažādās izglītības iestādēs Liepājā
un tās apkārtnē, ir folkloras kopas „Atštaukas” vadītāja (no 1995), kopš 20. gadsimta
80. gadiem – vairāku Lejaskurzemes amatierteātru režisore.
Aktrises darbu Liepājas teātrī sākusi ar nozīmīgām dramatiskām lomām (Heda
Gablere st. p. nos. drāmā, Nora – H. Ibsena „Leļļu nams” u. c.), laika gaitā kļuvusi arī
par spilgtu komisku raksturu un muzikālu lomu atveidotāju. „Muzikāli apdāvināta,
vitāla māksliniece, raksturīga laba humora izjūta un spēles prieks.” (E. Tišheizere)
Kopumā radīts aptuveni 50 lomu, nozīmīgākās: Betija – M. Tvena, Im. Kalniņa
„Princis un ubaga zēns” (1968), Nora – H. Ibsena „Leļļu nams” (1974), Heda –
H. Ibsena „HedaGabelere” (1978), Mārča – M. Lengjela „Nakts serenāde” (1979),
Paulīna – V. Šekspīra „Ziemas pasaka” (1980), Anna Šteinberga – Ā. Alunāna “Seši
mazi bundzinieki” (1982), Anna – V. Lāča “Zītaru dzimta”(1984), Braslas kundze –
V. Šekspīra „Jautrās vindzorietes”(1984), prinča Hamleta pavadonis Āksts (režisora
O. Krodera radīts tēls) – V. Šekspīra „Hamlets” (1984), Andahta – Ē. Kestnera
„Punktiņa un Antons”(1985), Pēterene – J. Janševska “Dzimtene” (1986), Līzbete –
A. Upīša “Zaļā zeme” (1987), Pate – A. Brigaderes “Maija un Paija” (1989), Henšeļa
kundze – G. Hauptmaņa “Ormanis Henšelis” (1995), Muškātne – F. Molnāra
“Lilioms” (1996), Erna – M. Zīles “Natālija.Nata-Lija” (1997), Krupene – Ē. Vilsona
“Īkstīte” (1998), Līze Valdmane – M. Zālītes, J. Lūsēna “Kaupēn, mans mīļais!”
(1999), Zoss – M. Zālītes, J. Lūsēna „Neglītais pīlēns”, Sileniece – J. Janševska

„Precību viesulis” (2000), Šteinbergmadāma – R. Blaumaņa, Ā. Alunāna „Lai
sasaucamies, lai dziedam!” (2001), Eda – R. Blaumaņa „Salna pavasarī” (2002), Kate
– J. Štrausa „Vīnes valsis” (2004), Galmadāma – T. Gabes „Kristāla kurpīte” (2005).
Spilgti ir arī I. K. atveidotie tēli kino: Ļena – „Novēli man lidojumam
nelabvēlīgu laiku” (1980), namīpašniece Skarainiete – „Ziemassvētku jampadracis”
(1993), kā arī epizodiskajās lomās filmās„Parāds mīlestībā” (1984), „Emīla nedarbi”
(1985), „Par mīlestību pašreiz nerunāsim” (1988), „Kurpe” (1990), TV seriālā „u.c.
Kopā ar folkloras kopu „Atštaukas” I. K. sagatavojusi dažādus latviešu
tradicionālo svētku uzvedumus un folkloras skolas nodarbības, kurās popularizēta
Lejaskurzemes mutvārdu daiļrade. Pateicoties I. K. aktīvajai un atbildīgajai darbībai
radīta jauna, tautas tradicionālajai daiļradei atbilstoša vide Liepājas kultūras telpā –
„Namīns” (Bāriņu ielā 32). I. K. vadībā folkloras kopa „Atštaukas” piedalījusies
Starptautiskajos folkloras festivālos „Baltica” Rīgā (kopš 1997), Vispārējo latviešu
Dziesmu un Deju svētku Folkloras dienu un dažādos citos tautas daiļradei veltītajos
pasākumos (kopš 1998), kuros I. K. vairakkārt bijusi režisore dažādiem folkloras
uzvedumiem.
Kopš 1985. gada I. K. ir Priekules dramatiskā kolektīva vadītāja, bijusi arī
režisore Vērgales dramatiskajam kolektīvam (1987–2009) un Dunalkas
dramatiskajam kolektīvam (1994–2011). Nozīmīga ir I. K. darbība, vadot Liepājas
Tautas teātri (kopš 1995): iestudētas gandrīz 20 dažādu žanru izrādes, kā arī uzvedumi
ar liepājnieka O. Gūtmaņa dzeju „Rožu laukums”(1999), „Jedritvai kociņ!” (2005),
„Es dzīvoju starp ezeru un jūru” (2009), sagatavoti scenāriji un uzvedumi Līgo
svētkiem, Lieldienu un Ziemassvētku sagaidīšanai un ikgadējie Adventa koncertiizrādes (2006–2012). I. K. iecerētais un kopā ar režisori Inesi Ceriņu organizētais
amatierteātru festivāls Liepājā „Te un nekur citur” (2007, 2008, 2009, 2011) laika
gaitā ieguvis starptautisku skanējumu un kļuvis par Baltijas amatierteātru festivālu
(2013).
Režisores I. K. uzmanības lokā ir vispārcilvēciskās vērtības – savstarpējo
attiecību tēma, attieksme pret ģimeni, tradīcijām un dzimto zemi – un to psiholoģiski
reālistisks atveidojums. I. K. iestudējumos liela uzmanība tiek veltīta aktieru darbības
pamatojumam un vienotai ansambļaspēlei. I. K. pieeju iestudējumu veidošanā un
darbā ar amatierteātra aktieriem ietekmējusi viņas aktrises pieredze: režisora Oļģerta
Krodera analītiskās sarunas ar aktieriem izrāžu tapšanas periodā, Naura Klētnieka
formas meklējumi, Andreja Miglas muzikālo izrāžu vēriens u.c. Nozīmīgākās I. K.
izrādes Liepājas Tautas teātrī: A.Upīts „Sūnu ciema zēni” (1995), A.Eglītis „Pēc kaut
kā cēla, nezināma”(1997), O. Henrijs „Dzīves virpulī”(1997), Dž. Gluatomass
„Ģimenes svinības” (1998), B. Tomass, M. Unts „Čārlija krustmāte” (1999), H.
Vuolijoki „NiskavuoriHeta” (2001), Ed. Vulfs „Sensācija” (2003), V. Delmāre
„Atbrīvo vietu rītdienai” (2005), A. Čehovs „Lācis” (2007), Dž. Patriks„Dīvainā misis
Sevidža”(2008), R. Blaumanis „Trīnes grēki” (2010), dziesmu spēle pēc R. Blaumaņa
darbu motīviem „Īsa pamācība mīlēšanā” (2012), A. Bereza „Ezers zaļš. Ūdens
sarkans”(2013, sadarbībā ar režisori Ilzi Kļaviņu).

Sasniegumi amatierteātrī
Amatierteātru iestudējumu skates „Gada izrāde” finālam izvirzītās izrādes
2010 – R. Blaumanis „Trīnes grēki”, Liepājas Tautas teātris
2005 – V. Delmāre "Atbrīvo vietu rītdienai", Liepājas Tautas teātris
2003 – O. Henrijs „Dzīves virpulī” , Priekules dramatiskais kolektīvs
2001 – B. Tomass, M. Unts „Čārlija krustmāte”, Liepājas Tautas teātris

Apbalvojumi
2008 – Latvijas republikas Kultūras Ministrijas Balva par latviešu tautas
tradīciju saglabāšanu un iedzīvināšanu
2005 – Atzinības Krusta Zelta Goda zīme
2005 – Gada Liepājniece kultūrā 2004

1. attēls. Režisore I. Kalnarāja 3. Starptautiskā amatierteātru festivāla „Te un nekur
citur” atklāšanā pie Liepājas Latviešu biedrības nama (2009).

2. attēls. Režisore I. Kalnarāja (vidū) kopā ar Liepājas Tautas teātra izrādes Tomass, M.
Unts „Čārlija krustmāte” ansambli pēc brīvdabas izrādes Trikātas estrādē Latvijas
amatierteātru 9. salidojumā (1999).

3. attēls. Skats no izrādes R. Blaumanis „Trīnes grēki” XXV Vispārējo latviešu
Dziesmu un XV Deju svētku ietvaros Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Rīgā (2013).

4. attēls. Skats no dzejas uzveduma „Es dzīvoju starp ezeru un jūru” Olafa Gūtmaņa
„Rakstu” 4. sējuma atvēršanai veltītajā sarīkojumā Literatūras mēneša un Dzejas
dienu ietvaros Liepājas Latviešu biedrības namā (2009. 11. IX).

Literatūra
Ināra Kalnarāja. Pieejams: http://liepajasteatris.lv/inara-kalnaraja/
Tišheizere, Edīte. Kalnarāja Ināra. Teātris un kino biogrāfijās. Sast. Māra Niedra. Rīga : izd.
„Pils”, 2002. 34. lpp.

Foto: Liepājas tautas mākslas un kultūras centrs
esam/kolektivu-vaditaji/) un Liepājas Tautas teātra arhīvs

(http://www.liepajaskc.lv/mes-

(Sandra Okuņeva, 2014)

Kārkliņš Aigars (1986.11. XII Aizputē, Ingas un Aināra
Kārkliņu ģimenē).

Mācījies Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā (2002–2005),
studējis kultūras vadību, iegūstot profesionālā bakalaura grādu kultūras vadībā un
kultūras darba vadītāja profesionālo kvalifikāciju (2005–2009) un profesionālā
maģistra grādu vadības zinībās sabiedrības vadībā (2009–2010) Liepājas Universitātē.
A. K. uzaudzis Durbes novada Vecpils pagasta „Mālniekos”, bet, kopš mācību
uzsākšanas vidusskolā, kļuvis par īstenu liepājnieku. Studiju gados apliecinājis savu
radošumu un aktivitāti, iesaistoties Studentu padomes darbā un kļūstot par tās Valdes
priekšsēdētāju (2007–2009), kā arī piedaloties studentu tautisko deju kolektīva
„Banga” izveidē un darbībā. Jau studiju laikā sācis strādāt par kultūras projektu
vadītāju SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” (no 2008).
2008. gadā A. K. kļūst par Metalurgu Tautas teātra aktieri un ar patieso un
spilgto tēlojumu iegūst atzinību jau par pirmo sagatavoto lomu – Rūdolfs Rumba
(Vestbīčas latviešu biedrības priekšnieks) izrādē Anšlavs Eglītis „Karmen, Karmen!”
(2009, režisore Daina Kandevica). Pārliecinošs ir arī A. K. sniegums Gatiņa lomā
Raiņa lugas „Pūt, vējiņi!” iestudējumā (2011, režisore Daina Kandevica), tomēr
vislielāko atzinību aktieris ieguvis par spilgto Ulda lomas atveidojumu šajā pašā
iestudējumā: „.. īpaši gribētos izcelt Aigaru Kārkliņu – Uldi, kurš apbrīnojami skaidri,
ticami un organiski nospēlē mūsdienu jaunieša tipu: cilvēku, kas pat nav ļauns, bet
nespēj un nevēlas iegrožot savas iegribas, impulsa radītas idejas, un galu galā iznīcina
to, ko patiesi mīl.”(E. Tišheizere, Dr. Artis*) A. K. aktierspēlei raksturīga maksimāla
koncentrēšanās un emocionāla atdeve, organiskums, kā arī laba partnerība.
Sasniegumi amatierteātrī
-

Latvijas amatierteātru skates „Gada aktieris 2011” – par Ulda lomu Raiņa
lugas „Pūt, vējiņi!” iestudējumā, režisore Daina Kandevica

-

„Kurzemes Gada aktieris 2009” – par Rūdolfa Rumbaslomu A. Eglīša lugas
„Karmen, Karmen!” iestudējumā, režisore Daina Kandevica

1. attēls. A. Kārkliņš Rūdolfa Rumbas lomā izrādē „Karmen, Karmen!”. Felicitas
Eihenbergas Ozolkalnas lomā Sinilga Ozoliņa.

2. attēls. A. Kārkliņš Gatiņa lomā izrādē „Pūt, vējiņi!”. Baiba – Ildze Matute.

3. attēls. A. Kārkliņš Ulda lomā izrādē „Pūt, vējiņi!”. Režisora lomā – Ainārs Krūms.

Literatūra
Tišheizere, Edīte. Par amatierteātru skati „Gada izrāde 2011”. 2012. gada 3. aprīlī.
Pieejams: http://lv.txtshr.com/docs/350/index-75763.html
Foto: no A. Kārkliņa personīgā arhīva
(Sandra Okuņeva, 2014)

Kārkliņš Kaspars (1987. g. 15. janvāris, Rīga).
Mācījies Mazsalacas vidusskolā, vidējo izglītību
ieguvis Valmieras Pārdaugavas vidusskolā. Beidzis
Klaipēdas Universitātes Mākslas fakultātes aktieru
kursu (2010). Liepājas teātra aktieris no 2010. gada
(izrādēs sācis piedalīties 2009. gadā).
Nozīmīgākās lomas Liepājas teātrī: Kaspars –
K. Burānes “Kauja pie…” (visas 2009.g.); Alders,
muižas skrīveris- R. Blaumaņa “Ugunī”; Rifs – L.
Bernsteina, A. Lorenta, S. Sondheima, Dž. Robina
“Vestsaidas stāsts” (abas 2010. g.); Aleksandrs Čaks,
Čadarainis, Saša – A. Čaka “Spēlē, Spēlmani!”; Jasis
– L. Gundara “Laimesciema podniekdarbnīca”;
Gatiņš – K.Lāča, J. Elsberga, E. Mamajas “Pūt,
vējiņi!” pēc Raiņa lugas un latviešu tautasdziesmu
motīviem (visas 2011.gadā); Oto – Ē.M.Remarks „Trīs draugi”, Nikolajs –
“Stavangera” pēc M. Krapivinas lugas motīviem, Lūkass – “Gogolmogols” pēc N.
Vorožbitas darba motīviem (visas 2012. gadā); Augļotājs Uksens – M. Zīverta

“Minhauzena precības”, Morics – D. Šeika, S.Seitera “Pavasara atmoda” pēc F.
Vedekinda lugas motīviem (abas 2013. g); Robērs – M. Kamoleti „Boeing, Boeing”.
Spilgti pieteicis sevi jau ar pirmo sezonu Liepājas teātrī - saņēmis 2010./2011. gada
„Spēlmaņu nakts” balvu nominācijā „Gada jaunais skatuves mākslinieks” par lomām
izrādēs „Ugunī”, „Spēlē, Spēlmani!” un „Laimesciema podniekdarbnīca”.
Epizodiska loma „The Discovery Channel” dokumentālajā filmā „Inside the Titanic”.
Atveidojis galveno lomu Ivara Tantegodes un Norminda Zālamana oriģinālizrādē
„Mesija” Tabakas fabrikā 2012. gadā.
„Viņam ir lielas lomas, kuras viņš spēlē ļoti labi. Čaks, Raiņa Gatiņš, Jasis
Laimesciema podniekdarbnīcā. Bet jau Ugunī viņš pierādīja, ka spēj nospēlēt grūtāko,
kas vien var būt – Alderu, rezonieri, vērotāju, kas šķietami nedara neko, bet kura tik
tikko nojaušamajām dvēseles trīsām var sekot kā detektīvgabalam.” (Edīte Tišheizere
„Teātra Vēstnesis”)
(Zanda Borga, 2014)

Kučinska Inese (1969. gada 22. jūnijs, Liepāja).
Beigusi Liepājas 7. vidusskolu un Liepājas teātra IV
studiju (1993). Liepājas teātra aktrise no 1993. gada
(izrādēs sākusi piedalīties 1992. gadā).
Aktrise, kura atrod dvēseli ikvienai lomai, neatkarīgi
no tā, vai jāspēlē komēdijā, bērnu izrādē vai nopietnā
drāmā. Viena no savas paaudzes spožākajām
aktrisēm Latvijā.
Nozīmīgākās lomas Liepājas teātrī: Anna –
A. Kērtesa “Atraitnes” (1994); Elvīra – M. Friša
“Santa Krusa” (1995); Emīlija – V. Šekspīra
“Otello”; Vistiņa Cekulīte – J. Lūsēna, M. Zālītes
“Neglītais pīlēns” (abas 2000. gadā); Madlēna – I.
Kosaka, E. Hemingveja “Fiesta”, Denīze – E. Zolā
“Dāmu paradīze” (abas 2001. gadā); Madara – R.
Blaumaņa “Salna pavasarī” (2002); Melnā māte – Raiņa, J. Petera „Stikla kalns”
(2003); Rozpetla – A.L. Kopita „Skapī māte tēvu kar, ak, tēvs, nabagatēvs, viņš vairs
nenāks šovakar”, Romija – R. Šimmlfenniga „Sieviete nopagātnes” (2005); Paola – T.
Retigana „Dāma bez kamēlijām” (2006); Jeļena Andrejevna – A. Čehova „CV

(Tēvocis Vaņa)” (2007); Ausma Hanana – G. Grekova “Hanana” (2010); Sieva – K.
Šēnhera “Ragana”, Epa – L. Gundara “Laimesciema podniekdarbnīca”, Māte – K.
Lāča, J. Elsberga, E. Mamajas “Pūt, vējiņi!” pēc Raiņa lugas un latviešu
tautasdziesmu motīviem (visas 2011. gadā); Katrīna Ivanovna – L. Andrejeva “Sods
un noziegums” (“Katrīna Ivanovna”) (2012); Filumena Marturano – E. de Filipo
“Filumena Marturano” (Tā precas itālieši), Amālija Bālike – B. Brehta “Sasodītais
sarkanais mēness” (“Bungas naktī”) (abas 2013. gadā); Tamāra – A. Volodina “Pieci
vakari” (2014).
Piedalījusies atsevišķos projektos Rīgas teātros, atveidojot Valēriju – K.
Makfersona „Slazdā” Dailes teātrī (2013) un Reičelu Arbetnoti – O. Vailda „Sieviete,
kura nav uzmanības vērta” Nacionālajā teātrī (no 2013. gada). Piedalījusies koncertos
un ierakstos komponista Kārļa Lāča mūzikas albumam „Ziedonis. Lācis. Sievietes.”
Atveidojusi galveno – Annas lomu – TV seriālā „Eņģeļu māja”.
Lilitas Bērziņas balvas ieguvēja; 2010. un 2011. gada „Gada liepājniece”;
2010./2011. gada „Spēlmaņu nakts” balvas un Nordea bankas lielā skatītāju
balsojuma balvas ieguvēja par lomām izrādēs „Ragana” un „Laimesciema
podniekdarbnīca”. 2006. gada Latvijas Profesionālo aktieru apvienības (LaPAA)
balvas „Āksta cepure” ieguvēja. 1994./1995. gada „Spēlmaņu nakts” balvas ieguvēja
nominācijā „Gada labākā jaunā aktrise” par lomu izrādē „Atraitnes”. „Spēlmaņu
nakts” balvai nominēta arī 2001., 2003., 2006. un 2010. gadā.
(Zanda Borga, 2014)

Lanka Dace (dzim. Ceriņa 1968. 16. VI
Liepājā skolotājas Māras Ceriņas un
dārzkopja Ārija Ceriņa ģimenē) –
māksliniece.
Mācījusies Liepājas Lietišķās mākslas
vidusskolas Dekoratoru nodaļā (1985–1988).
Strādājusi Liepājas Vēstures un mākslas muzejā
(1988–1990),
darbojusies
brīvmākslinieces
statusā, pašreiz (no 2012) – Liepājas Tautas
mākslas un kultūras centra māksliniece-noformētāja.
Veidojusi scenogrāfiju, tērpus, maskas, kā arī izstrādājusi vizuālo noformējumu,
reklāmas materiālu dizainu, scenogrāfijas un tērpu skices vairākiem desmitiem dažādu
Liepājas un novada (Liepājas 15. vidusskolā, Dunalkā, Skrundā, Vērgalē, Durbē, Priekulē,
Tadaiķos, Purē u.c.) radošo kolektīvu iestudējumiem.
D. L. mākslinieces darbība amatierteātrī aizsākusies Aizkrauklē, kur (1990–1994)
veidotas kostīmu un dekorāciju skices vairākām izrādēm, bet no 90. gadu vidus strādājusi
Liepājā. Gatavojusi kostīmus, maskas, skices popgrupas „Tev un man” muzikālajām
izrādēm „Neglītais pīlēns”(2006) un “Dželsomīno Melu zemē” (2001), scenogrāfiju un

tērpus ap desmit Jauniešu teātra studijas izrādēm, ilgstoša un veiksmīga ir mākslinieces
sadarbība (no 2005) ar folkloras kopu „Atštaukas”, kam gatavoti kostīmi, dzīvnieku
maskas, lelles un dažādi materiāli folkloras radošajām skoliņām.
Īpaši plašs un daudzveidīgs ir mākslinieces devums LTMKC Tautas teātra
iestudējumu tapšanā. Sadarbība aizsākusies, veidojot kostīmu skices izrādēm Dž.
Gluatomass „Ģimenes svinības” (1998), B. Tomass, M. Unts„Čārlija krustmāte” (1999), H.
Vuolijoki „Niskavori Heta” (2001). Liepājas Tautas teātrim tapuši arī tādi darbi kā
vizuālais noformējums starptautiskajam amatierteātru festivālam „Te un nekur citur”
(2007–2013) un dažādiem koncertuzvedumiem (2005–2013). D. L. radītajiem vizuālajiem
tēliem raksturīga formas skaidrība un vienkāršība, kā arī spilgtums un niansētība.
Iestudējumam atbilstoša vide un spēles laukums D. L. scenogrāfijās bieži tiek veidots ar
transformējamu elementu palīdzību.
Visaktīvākā mākslinieces sadarbība ar Liepājas Tautas teātri bijusi pēdējā gadu
desmitā, kad veidotas skices kostīmiem, scenogrāfijai un izgatavotas dekorācijas un
kostīmi izrādēm E. Vulfs „Sensācija” (2003), V. Delmāre „Atbrīvo vietu rītdienai” (2005)
A. Čehovs „Lācis” (2007), Dž. Patriks „Dīvainā misis Sevidža” (2008), R. Blaumanis
„Trīnes grēki” (2010), dziesmu spēle pēc R. Blaumaņa darbiem „Īsa pamācība mīlēšanā”
(2012), A. Bereza „Ezers zaļš. Ūdens sarkans” (2013).
Nozīmīgākie darbi amatierteātrī:
-

scenogrāfija un kostīmi izrādēm R. Blaumanis „Trīnes grēki” (2010) un pēc R.
Blaumaņa „Īsa pamācība mīlēšanā” (2012),LTMKC Tautas teātris;

-

kostīmi tematiskiem uzvedumiem (2009–2011), LTMKC Tautas teātris;

-

kostīmi un rekvizīti izrādei H. Paukšs „Dzimšanas diena”, Durbes novada
amatierteātris;

-

kostīmi un dekorācijas uzvedumam pēc H.K.Andersena pasaku motīviem „Reiz
bija?” (2007), Priekules amatierteātris;

-

kostīmi un dekorācijas uzvedumam pēc A.Sakses „Pasakas par ziediem” (2006),
Vērgales dramatiskais kolektīvs.

1. attēls. Dažādi lakatu sējumi kā tēlu vizuālā veidola būtiska daļa Liepājas Tautas teātra
izrādē H. Vuolijoki „NiskavoriHeta” (1995).

2. attēls. Kostīmi Jūras svētku koncertuzvedumam „Neptūna svīta”Liepājā (2009).

3. attēls. Vizuālais noformējums Liepājas Tautas teātra uzvedumam pēc P. Brūvera
dzejas motīviem „Mēs te ap eglīti” Liepājas Latviešu biedrības namā (2012).

4. attēls. Skats no dziesmu spēles pēc R. Blaumaņa motīviem „Īsa pamācība mīlēšanā”.

Foto: D. Lankas personīgais un Liepājas Tautas teātra arhīvs

(Sandra Okuņeva, 2014)

Ločmelis Juris (dzim. 1971. 20.V Saldū lietvedes Irēnas Ločmeles un tehnikuma
pasniedzēja Staņislava Ločmeļa ģimenē) – mūzikas pedagogs, amatierteātra režisors.
Em. Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā apguvis mūzikas skolotāja un
kora diriģenta profesiju(1987–1991), studējis mūzikas pedagoģiju Liepājas
Pedagoģijas akadēmijā (1993–1997), ieguvis maģistra grādu pedagoģijā (2000).
Izglītība papildināta VA „Tautas mākslas centrs” organizētajos amatierteātru režisoru
kursos (2002–2004).
Liepājas Centra pamatskolas mūzikas skolotājs, kora diriģents (no 1992),
koncertmeistars Liepājas teātrī (1993–1996), Grobiņas ģimnāzijas teātra vadītājs
(2008–2010), Liepājas BJC mūzikas metodiķis (no 2010), strādājis Liepājas Leļļu
teātrī, veidojot režiju izrādei E. T. A. Hofmans „Riekstkodis” (2000) un muzikālo
noformējumu izrādēm „Lielā diena zaķu ciemā”(2002) un „ViaVitae” (2001). No
1999 ir Liepājas TMKC Jauniešu teātra studijas vadītājs.!

J. L. veidojis konceptuāli un stilistiski daudzveidīgas izrādes pēc pasaules
literatūras darbu motīviem (P. Merimē „Arsēna Gijo” (1999), Ž. P. Sartrs „Istaba”
(2005), V.Bušs „Makss un Morics” (2012)), iestudējis mūsdienu latviešu dramaturgu
lugas (H. Paukšs „Baltā jahta” (2002) un „Vai tev tas neliekas dīvaini, Rodžer?”
(2012), L. Stumbre „Kuģītis miglā” (2007)), kā arī kustību izrādi „SOS” (2008),
eksperimentālu improvizācijas izrādi „Stacija” (2009), kuras pamatā ir studijas
dalībnieku pašu sacerētu stāstu virkne un kas tiek izspēlēta autentiskā vai tai
pielīdzinātā vidē, V. Šekspīra dzejas izrādi„Loveornot to love” (2011), paša režisora
sacerētu situāciju un dialogu spēli ar lellēm „Zaķis un viņa draugi” (2006), kā arī I.
Zanderes dzejas izrādi bērniem „Līze Analīze”(2014). J. L. iestudējis arī izrādes, kuru
pamatā ir latviešu dramaturģijas klasikas darbi – J. Jaunsudrabiņa komēdija „Jo pliks,
jo traks” (2013) un Aspazijas traģēdija „Ragana” (2014).
J. L. režijas darbiem ir raksturīgi formas meklējumi un eksperimenti, ko
atzinīgi novērtējuši amatierteātru skates žūrijas eksperti: „No teātru meklējumu un
eksperimentālā bloka gribu atzīmēt: [..] Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra
jauniešu teātra studijas Šekspīra dzejas izrādi „Love are not to love”.” (I. Vilkārse)
„Īpašu pārsteigumu sagādāja Liepājas jaunieši, kuri pārliecinoši interpretēja V.
Šekspīra .. dzeju.” (J. Siliņš) J. L. izrādēs vērojami improvizācijas, leļļu un kustību
teātra un klaunādes u. c. elementi.
Sasniegumi amatierteātrī
"
"

-

amatierteātru iestudējumu skates „Gada izrāde jauniešiem 2013” – V.Bušs
„Makss un Morics”, LTMKC Jauniešu teātra studija
amatierteātru iestudējumu skates „Gada izrāde 2011” žūrijas īpašā balva par
Viljama Šekspīra tekstu interpretāciju – V. Šekspīra dzejas izrāde „Loveornot
to love”, LTMKC Jauniešu teātra studija
amatierteātru iestudējumu skates „Gada izrāde” finālam izvirzītās izrādes
2012 – H. Paukšs „Vai tev tas neliekas dīvaini, Rodžer?”, LTMKC
Jauniešu teātra studija
2003 – H. Paukšs „Baltā jahta”, LTMKC Jauniešu teātra studija
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Lūka Biruta (dzim. Šulcs 1938. 23. IX Liepājā strādnieku Līzas un Friča Šulcu
ģimenē) – Liepājas Tautas teātra (LTT) aktrise. Prec. vīrs Māris Lūks (1941–2007),
meita Ilze Kozika (dzim. Lūka), dēls Valdis Lūks – LTT dalībnieki.
Vidējo izglītību ieguvusi Liepājas Vakara (maiņu)vidusskolā(1958), Liepājas
Medicīnas skolā apguvusi medicīnas māsas profesiju (1958–1961). Paralēli mācībām
strādājusi par pastnieci Liepājas pastā (1955–1957), kasieri-rēķinvedi Liepājas
Meliorācijas mašīnu stacijā (1957–1960), vēlāk – par medicīnas māsu Liepājas
pilsētas slimnīcas Zobārstniecības poliklīnikā(1962–1964). Lielāko daļu darba mūža
strādājusi par pārdevēju Liepājas Centrālajā grāmatnīcā (1964–1997) un Preses
Apvienībā (1998–-2010).
B. L. ir amatierteātra aktrise no 20. gs. vidus, kad iesaistījās Komunālās
pārvaldes dramatiskajā kolektīvā, kas vēlāk apvienojās ar Liepājas pilsētas kultūras
nama dramatisko kolektīvu.Pirmie aktierdarbi – Ruženka O. Šafraneka „Zālamana
spriedums” (1961) un Nevi A. d’ Juso un Dž. Gou „Dziļās saknes” (1962). Bijusi
galveno lomu atveidotāja K. Locenieka, A. Miglas, A. Skrodeles, V. Pētersones, A.
Oses, I. Kalnarājasu.c. režisoru iestudējumos. Spēlējusi gan dramatiskas, gan
komiskas lomas, piedalījusies LTT dzejas iestudējumos un koncertuzvedumos. B. L.
raksturīga godprātīga un ieinteresēta attieksme iestudējumu tapšanas periodā,
pašpārliecināta aktrises stāja, kā arī spēcīgs un patiesi emocionāls tēlojums. B. L.
iestudējusi R. Blaumaņa lugu „Zagļi” (1995), kas iekļauta LTT repertuārā.
Nozīmīgākās lomas: Māra V. Sauleskalna „Māras Silenieces dienasgrāmata”,
Beatrise K. Goldoni „Sievu valodas”(1966),AkijaA. Līvesa „Dārgāka par visdārgāko”
(1969), Laura V. Lāča „Vecā jūrnieka ligzda” (1970), DžeinaA. Ridlija „Spoku
vilciens”(1973), Olga A. Arbuzova „Klejojuma gadi” (1974), Astra E. Zālītes
„Rudens rozes”(1977), Alīna G. Kanoviča „Lai viņš iet prom” (1978), Alla A.
Gelmana „Mēs, apakšā parakstījušies” (1980), Māte R. Blaumaņa „Pazudušais dēls”
(1980), Mollija A. Kristi „Peļu slazds” (1979), skolas direktore Kalēja V.
Vīgantes„Palmas zaļo vienmēr” (1982), Olga A. Safronova „Miljons par smaidu”
(1983), Albīna E.Braginska „Istaba vientuļam vīrietim” (1984), Bebrene A.
Brigaderes „Sievu kari ar Belcebulu” un ZanaZeiboltu Jēkaba „Mājas naids” (1987),
Māte M. Zīverta „Ķīnas vāze” (1989), Guna P. Putniņa „Klostera stallis” (1990), Inta
L. Stumbres „Roze” (1992), Radziene A. Upīša „Sūnu ciema zēni” (1995), Aktrise E.
Zālītes „Mūžam vīrišķais” (1996), Džonsona kundze A. Eglīša „Pēc kaut kā cēla,
nezināma” (1997), MeiblaDž.Gluatomasa „Ģimenes svinības” (1998), Mācītāja
kundze H. Vuolijoki „NiskavuoriHeta” (2001), Māte V. Delmāres „Atbrīvo vietu

rītdienai!” (2005), misis SevidžaDž. Patrika „Dīvainā misis Sevidža” (2008),
Rembēniete R. Blaumaņa „Trīnes grēki” (2010), Trauklaižu saimniece dziesmu spēlē
pēc R. Blaumaņa darbu motīviem „Īsa pamācība mīlēšanā” (2012).

Apbalvojumi
1967 – Mākslinieciskās pašdarbības teicamnieka goda nosaukums
1976 – Em. Melngaiļa Tautas mākslas nama diploms par Olgas lomu A. Arbuzova
„Klejojuma gadi”

1. attēls. B. Lūka –Nevi, Ā. Strazds –BretsA. d’ Juso un Dž. Gou „Dziļās saknes”.

2. attēls. Beatrise K. Goldoni „Sievu valodas”.

3. attēls. Astras lomā E. Zālītes „Rudens rozes”, Vītola kungs – I. Bērziņš.

4. attēls. Džonsones kundzes lomā A. Eglīša „Pēc kaut kā cēla, nezināma”, Kaspars
Zivtiņš – A. Kreinats.

5. attēls. B. Lūka – Māte, A. Kreinats – Tēvs V. Delmāres „Atbrīvo vietu rītdienai”.

6. attēls. Misis Sevidžas lomā Dž. Patrika „Dīvainā misis Sevidža”.

7. attēls. B. Lūka 70 gadu jubilejā kopā ar izrādes „Dīvainā misis Sevidža” ansambli.

8. attēls. Rembēniete R. Blaumaņa „Trīnes grēki”.
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Pēcis Sandis (1987. g. 22. jūnijs, Cēsis). Beidzis
Cēsu Valsts ģimnāziju un Klaipēdas Universitātes
Mākslas fakultātes aktieru kursu (2010). Liepājas
teātra aktieris no 2010. gada.
Nozīmīgākās lomas Liepājas teātrī: Lūkass –
J. Gruša “Mīla, džezs un velns”, Bernardo – L.
Bernsteina, A. Lorenta, S. Sondheima, Dž. Robina
“Vestsaidas stāsts” (abas 2010. gadā), Aleksandrs
Čaks, Čadarainis, Saša – A. Čaka “Spēlē, Spēlmani!”
(2011); Roberts Lokamps – Ē.M. Remarka “Trīs
draugi”, Ods – “Stavangera” (Pulp People) pēc M.
Krapivinas lugas motīviem (abas 2012. gadā); Šarls
– P. Džemsas “Piafa” (2013).
Rūdolfs – LTV1 seriālā “Eņģeļu iela 9.
Pelnrušķītes mantojums”.
Saņēmis 2011./2012. gada „Spēlmaņu nakts” balvu nominācijā „Gada jaunais
skatuves mākslinieks” par lomu izrādē „Trīs draugi”.
„Viņa Roberts Lokamps Trīs draugos vinnēja Spēlmaņu nakts balvu kategorijā
Gada jaunais skatuves mākslinieks, bet paradoksālā kārtā tieši šajā lomā atklāja, cik
vīrišķīgi nobriedis viņš ir. Kamēr Patrīcija dejoja savu pēdējo deju, Sanda varonis
klusējot stāvēja un noasiņoja mūsu acu priekšā.” (Edīte Tišheizere „Teātra
Vēstnesis”)
(Zanda Borga, 2014)

Pjata Everita (1987. g. 1. decembris, Liepāja)
Mācījusies Liepājas Katoļu pamatskolā, absolvējusi
Liepājas 15. vidusskolu, E. Melngaiļa Liepājas
mūzikas koledžas Klavieru nodaļu, kā arī Klaipēdas
Universitātes Mākslas fakultātes aktieru kursu
(2010). Liepājas teātra aktrise no 2010. gada.
Nozīmīgākās lomas Liepājas teātrī: Beatriče
– J. Gruša “Mīla, džezs un velns”, Anita – L.
Bernsteina, A. Lorenta, S. Sondheima, Dž. Robina
“Vestsaidas stāsts” (abas 2010. gadā), Dzejnieka
“sapņu meitene” – A. Čaka “Spēlē, Spēlmani!”,

Baiba – K.Lāča, J. Elsberga, E. Mamajas “Pūt, vējiņi!” pēc Raiņa lugas un latviešu
tautasdziesmu motīviem (abas 2011. gadā); Melnā Stjuarte – “Stavangera” (Pulp
People) pēc M. Krapivinas lugas motīviem (2012); Jakobīne – M. Zīverta
“Minhauzena precības”, Vendla – D. Šeika, S.Seitera “Pavasara atmoda” pēc F.
Vedekinda lugas motīviem (2013).
„Goda teātra” S. Valtera lugas „Žurka” iestudējumā atveidojusi Silvas lomu un Līnu
seriālā „Eņģeļu iela”.
Nominēta 2011./2012. gada „Spēlmaņu nakts” balvai nominācijā „Gada jaunā
skatuves mākslinieks” par lomu izrādē „Pūt, vējiņi!”.
„Aiz viņas trausluma slēpjas dzelzs. Studiju gados Everita strādāja kā zvērs,
kļuva turpat vai caurspīdīga. Tas viss uzplauka Baibiņā – tajā bija tik daudz smalku,
trauslu nianšu, vienlaicīgu un pretēju impulsu, pilnīga caurspīdība, kad sīkākā trīsa ir
redzama. Tāpēc skumdina blondīnes vulgaris, ko viņai palaikam nākas spēlēt gan
teātrī, gan ekrānā”. (Edīte Tišheizere „Teātra Vēstnesis”)
(Zanda Borga, 2014)

Ruicēna Signe (1986. g. 6. aprīlis, Liepāja). Beigusi
Liepājas 10 vidusskolu, Liepājas mākslas vidusskolu
un Klaipēdas Universitātes Mākslas fakultātes
aktieru kursu (2010). Liepājas teātra aktrise no 2010.
gada.
Nozīmīgākās lomas Liepājas teātrī: Irina – A.
Vampilova “Pīļu medības” (2010); Anda – K. Lāča,
J. Elsberga, E. Mamajas “Pūt, vējiņi!” pēc Raiņa
lugas un latviešu tautasdziesmu motīviem (2011);
Antonija – L. Gundara “Advents Silmačos”,
Elizabete Ivanovna (Ļiza) – L. Andrejeva “Sods un
noziegums” (“Katrīna Ivanovna”), Žanna –
“Stavangera” (Pulp People) pēc M. Krapivinas lugas
motīviem (visas 2012. gadā), Lukrēcija Bordžija –
V. Igo “Lukrēcija Bordžija”, Ilze – D. Šeika,
S.Seitera “Pavasara atmoda” pēc F. Vedekinda lugas motīviem (2013); Džordana
Beikere – H. Boičeva “Lielais Getsbijs” (pēc F. S. Ficdžeralda romāna motīviem)
(2014).
Mis foto Liepāja 2004; Vicemis Rīga 2006; Mis foto Latvija 2006.
„Viņa cīnās pret rāmjiem, kuros viņu cenšas iespiest režisori, kas iedami un
nākdami, steigā izmanto to, kas guļ pa virsu. Varbūt tāpēc viņas varonēs nu jau visai
skaidri iezīmējas kāds dramatisks lūzums, pat ja loma nemaz uz to īpaši nevedina.”
(Edīte Tišheizere „Teātra Vēstnesis”)
(Zanda Borga, 2014)

Pujāts Edgars (1971. g. 11. februāris, Cēsis).
Beidzis Valmieras Viestura vidusskolu un Liepājas
teātra IV studiju (1993). Liepājas teātra aktieris no
1993. gada. Pateicoties labajam vokālam, daudz
spēlējis muzikālajos uzvedumos, bieži atveidojis
romantisko varoņu lomas.
Nozīmīgākās lomas Liepājas teātrī: Māris –
A. Brigaderes, A. Jansona “Gundega”, Fernando –
R. Šeridana „Jauko māņu diena” (abas 1994); Klifs –
Dž. Osborna “Naidā atskaties”, Lilioms – F. Molnāra
“Lilioms” (abas 1996. gadā); Pērs Gints – H. Ibsena
“Pērs Gints” (1998); Roberts Kons -E. Hemingveja
“Fiesta”, Andrejs – A. Čehova “Trīs māsas”, Oktavs
Murē – E. Zolā, R. Paula “Dāmu paradīze” (visas
2001. gadā); Blēzs – K. Manjē “Blēzs”, Gorings – O.
Vailda “Ideāls vīrs” (abas 2002. gadā); Viktors – N. Kovarda „Privātās dzīves”
(2003); Vitauts – G. Priedes „Zilā” (2005); Kreigs – D. Kinga „Killlera
dienasgrāmata” (2007); Sajapins – A. Vampilova “Pīļu medības”, Jāzeps Podsekals –
“Beigta balle” (pēc N. Erdmana lugas “Pašnāvnieks”) (abas 2009); Roberts Hanana –
G. Grekova “Hanana”, Edgars Ceplis – P. Rozīša “Ceplis” (abas 2010. gadā); Uldis –
K. Lāča, J. Elsberga, E. Mamajas “Pūt, vējiņi!” pēc Raiņa lugas un latviešu
tautasdziesmu motīviem (2011); Pāvels Aleksejevičs Koromislovs – L. Andrejeva
“Sods un noziegums” (“Katrīna Ivanovna”) (2012); Semjons Kirilovičs Nariškins –
M. Zīverta “Minhauzena precības”, Kārlis Bālike – B. Brehta “Sasodītais sarkanais
mēness” (“Bungas naktī”) (abas 2013. gadā); Džejs Getsbijs – H. Boičeva “Lielais
Getsbijs” (pēc F. S. Ficdžeralda romāna motīviem) (2014).
Piedalījies atsevišķos projektos citos teātros, spējot Alni – A. Brigaderes „Lolitas
Brīnumputns” Dailes teātrī (1998).
Atveidojis Rūdi TV seriālā „Palīgā”, kā arī Jēkabu LTV 1 seriālā „Eņģeļu iela.
Pelnrušķītes mantojums”.
Viens no mūzikas apvienības „Aģenti” dalībniekiem.
(Zanda Borga, 2014)

