
Dodamies ekskursijā pa filmas varoņu pēdām 

 

Šogad kā lieliem, tā maziem ir liela  interese  par  Latvijas simtgadei radīto 

animācijas filmu "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi", kas veidota pēc rakstnieces 

Luīzes Pastores grāmatas "Maskačkas stāsts". Jau iepriekš tika sarunāta ekskursija. 

Saulainā 24.oktobra dienā RCB filiālbibliotēka “Rēzna” sadarbībā ar Dienas centru 

“Kastanis" un  "Kamene" rīkoja ekskursiju pa filmas varoņu pēdām.  

Tika stāstīts par senās Lastādijas vēsturi, Maskavas forštati, Daugavas 

pietekām, kuras mūsdienās pārvērtušās par ielām. Viena no tādām ir Speķa iela un 

otra Īsā iela. Visi kopā ar soļiem izmērījām Speķa un Īsās ielu garumu. Ekskursijas 

dalībnieki aplūkoja attēlus, sameklēja “Maskačkas vārtus”, kas ir izeja uz Maskavas 

forštati. Bibliotekāre Sandra aicināja viedtālruņos sameklēt “Runājošo suņu dziesmu”, 

ko filmā izpilda aktieris Andris Keišs, un kopīgi to nodziedāt. Sanāca tīri labi un skanīgi.  

Dodoties tālāk pa Maskavas ielu, ekskursanti ielūkojās Pirts ielā, uzzināja par 

tās vēsturi, “Jāņa dambi” un vārtiem, caur  kuriem vaktēja, lai Lastādijā neienāk 

kontrabandas preces. Visi uzzināja, kur atradās kinoteātris un tagadējais teātris 

“Skatuve”. Lai apskatītu citus interesantus objektus, ekskursijas grupa devās tālāk pa 

Jersikas ielu, noklausījās bibliotekāres stāstījumu par māju arhitektūru, ielas izbūvi un 

ievērojamiem tirgotājiem, kas te dzīvojuši un devuši savu pienesumu pilsētai. Tad 

sekoja  foto  sesija Šaurā ielā, skvērā, kas veltīts zirgu tramvajam, pirmajam 

Omnibusam Rīgā un "Siena tirgum''.  

Ekskursijas beigās visiem bija vēlme ieiet vēl viena filmas tēla – Mimmi 

pagalmā, kā arī gūt informāciju par Maskavas dārza vēsturi. Vai jūs zināt, ka tur, kur 

tagad atrodas Sporta manēža, senos laikos bija kāpostu mucas un apkārt cūkas 

ganījās? Vai jūs zināt, ka šo parku agrāk sauca par Schweingarten un  ka  visa  

Maskavas  iela  bija  upe,  kuras  nosaukums  ir Daugava?  

Par jauku un izsmeļošu stāstījumu, Dienas  centra "Kamene" zīmēšanas 

skolotāja uzdāvināja bibliotekārei gleznu "Rudens parkā". Rudens lēnām atstāj mūs, 

un ziema jau pie vārtiem.  

Sarunājām tikties Dienas centrā “Kastanis” nākamā gada sākumā, lai 

noskatītos mūsu bibliotēkas izveidoto slīdrādi“ Maskavas forštates garīgais kronis”.  
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