
 
 
 

 

 

 

 

 

KINO VISIEM UN VISUR LATVIJĀ 

FILMU PROGRAMMA SKOLĀM 
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FILMU PROGRAMMA VIDUSSKOLAI UN PAMATSKOLAI 

 
BILLE 
Rež. Ināra Kolmane 
Filmu studija: Deviņi 
Gads: 2018 
Garums: 110 min 
Kategorija: Spēlfilma 
 
Filma visai ģimenei 

pēc Vizmas 

Belševicas darba "Bille" motīviem. 

Smeldzīgs, vienlaikus dzīvi apliecinošs, asprātīgs un cerību pilns stāsts par kāda cilvēkbērna 

pieaugšanu un attiecībām ar pasauli Latvijā pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu nogalē. Filma ir 

 



 
veltījums mums šodien, atgādinot par īstenām vērtībām – iecietību, uzupurēšanos, nepieciešamību 

sevi apliecināt. 

Septiņgadīgā Bille dzīvo pasaulē, kur bagātiem ir savas ielas un nabagiem – savas. Ar nabadzību 

Bille ir iemācījusies sadzīvot, taču mātes mīlestība meitenei liegta; tuvinieki par Billi rūpējas, bet 

nepārstāj atgādināt, ka Bille ir neaptēsts bērns un nekas prātīgs no viņas neizaugs… 

Billei tas sāp, un meitenei ir sapnis - pierādīt sevi, izlauzties no mazvērtības žņaugiem. Billes 

personības ceļš pretī izaugsmei vijas cauri sarežģītam Latvijas vēstures posmam. 

Reālajai Billei - rakstniecei Vizmai Belševicai – izdevās atrast savu ceļu un pierādīt, ka sapņi spēj 

īstenoties. Viņas radošais darbs novērtēts ar daudziem apbalvojumiem, tostarp Trīszvaigžņu 

ordeni un nomināciju Nobela prēmijai literatūrā. 

Filma domāta demonstrēšanai literatūras stundās. Ieteicamās tēmas: vecāku un bērnu attiecības, 
Rīga pagājušā gadsimta 30. gados, personības veidošanās un  pieaugšana, bērna pārdzīvojumi 
ģimenē un skolā, Vizmas Belševicas daiļdarba un filmas salīdzinājums.  
 
JELGAVA 94 
Rež. Jānis Ābele 
Filmu studija: Jura Podnieka studija 
Gads: 2019 
Garums: 86 min 
Kategorija: Spēlfilma 
 
Filma ir par jaunu cilvēku, kurš ir 

sevis un sava ceļa meklējumos ar 

vēlmi pretoties tik ierastajai kārtībai – 

nekļūt tādam, kā visi. Galvenais 

varonis, pusaudzis Jānis vēlas iepazīt tuvāk klases jaunpienācēju Kristīni, kuras interešu vadīts, ir 

gatavs pievērsties tā laika alternatīvajai mūzikai un kultūrai.  

Filma skolēniem no 13 gadiem. 

Filma piemērota pārrunām vēstures, sociālo zinību un audzināšanas stundās.  

Ieteicamās pārrunu tēmas: pusaudžu vecums, aizraušanās ar mūziku, attiecības ar pretējo dzimumu, 
autoritātes, attiecības ar vecākiem, Jāņa Joņeva grāmatas “Jelgava 94”un filmas salīdzinājums, 
pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu Latvijas vēsture un kultūra. 

 

 



 

PROJĀM 
Rež. Gints Zilbalodis 
Filmu studija: Bilibaba 
Gads: 2019 
Garums: 75 min 
Kategorija: Animācijas 
filma 
 
Pēc lidmašīnas avārijas 

galvenais varonis 

attopas uz noslēpumainas salas, kur plešas meži, tuksneši un lagūnas. Taču uz šīs salas mīt arī 

milzīgs, tumšs gars, kurš sāk puisi vajāt. Lai izglābtos un atgrieztos mājās, puisis dodas izaicinošā 

ceļojumā pāri salai kopā ar savu jauniegūto draugu — mazu putnēnu. 

Šī apbrīnojamā filma , kas lepni pārstāv saukli “Latvija var!” un 2019. gada nacionālā filmu 

festivālā  “Lielais Kristaps” atzīta par gada labāko animācijas filmu, pārsteidza visu ārvalstu kino 

pasauli, un to vienpersoniski trīs gadu pacietīgā darbā veidojis jaunais  autors Gints Zilbalodis 

(parasti šādu filmu veido vismaz 50 cilvēku liela komanda). 

Filma triumfēja Eiropas  nozīmīgākajā  animācijas festivālā Anesī (Francija) konkursa programmā 

“Contrechamp” , iegūstot tur galveno balvu, tā arī nominēta “Annie Award “mūzikas balvai 

Losandželosā ASV līdzās  tādām filmām kā “Ledus sirds 2 “ un “Rotaļlietu stāsts 4”. 

Filma visām skolēnu grupām.  

Filmā nav teksta, tā rosina sajust un domāt patstāvīgi,  

Ieteicamie pārunu temati: ceļš uz mērķi, kā pārvarēt bailes, daba un mēs, draudzība un atvērtība, 
vizuālās estētikas un satura vienotība, karjeras izaugsmes iespējas mākslas nozarēs, sava 
uzņēmuma pārstāvniecība un biznesa vadība (atsaucoties uz to, ka Gints Zilbalodis ir filmas režisors, 
scenārija autors, animators, producents un arī mūzikas autors). 

 
VAI VIEGLI BŪT 
JAUNAM? 
Rež. Juris Podnieks 
Filmu studija: Rīgas kinostudija 
Gads: 1986 

 



 
Garums: 80 min 
Kategorija: Dokumentālā filma 
 
Filma, kura nenoveco. Tā atklāti un emocionāli stāsta par jauniešiem, kuri meklē savu vietu dzīvē. 

Filma iegūst īpašu skaudrumu ar to, ka tajā atklājas padomju iekārtas uzspiestā bezjēdzība un 

liekulība. Filmas varoņi ir jauni cilvēki, kas brīvi runā par sabiedrībā azliegtām tēmām – karš 

Afganistanā, narkotikas, panki, Krišnas apziņas kustība. Amatierkino režisors veido filmu par 

saviem vienaudžiem un rāda nāvi, kas sastopama ik uz soļa, sešpadsmitgadīga meitene gatava 

izlēkt pa logu, jo viņu apvaino zādzībā, jauna māmiņa satraukusies par sava bērna nākotni pēc 

Černobiļas avārijas, jaunietis tiek bargi sodīts čekas organizētā paraugprāvā par vilciena 

demolēšanu – šie dažādie likteņi veido filmas dramaturģiju, kas sākas ar rokkoncertu Ogrē un 

beidzas ar gados jauno Afganistānas kara veterānu dzīves atziņām. Režisoram Jurim Podniekam 

izdevās panākt absolūtu atklātību sarunās ar jauniešiem, un šo sarunu tēmas ir aktuālas jebkurai 

jaunai paaudzei. 

Filma „Vai viegli būt jaunam?" ir absolūts fenomens. Tā atdzīvināja interesi par dokumentālo kino, 

un tās skatītāji skaitāmi simtos miljonos. Filma izrādīta vismaz 85 valstīs. 

Filma piemērota demonstrēšanai vēstures, audzināšanas un sociālo zinību stundās. Ieteicamās 
pārrunu tēmas: jauniešu vieta sabiedrībā, pusaudžu iekšējais protests, kā realizēt savu personību, 
jaunieši un politika. 

 
VĒSTURE AIZ 
KADRA 
Rež. Romualds Pipars 
Filmu studija: Ģilde 
Gads: 2018 
Garums: 97 min 
Kategorija: Dokumentālā 
filma 
 
Filma ir stāsts par to, kā tapa 

kinomateriāli, kas kļuvuši par 

neatņemamu Latvijas audiovizuālās vēstures daļu – kadri, kuros iemūžinātas janvāra barikādes, 

Tautas Frontes dibināšanas manifestācija Mežaparkā, Augstākās Padomes balsojums 1990. gada 

4. maijā, sarkanbaltsarkanā karoga uzvilkšana Svētā Gara tornī, augusta pučs un citi Trešās 

 



 
Atmodas notikumi. Filmā iekļauti agrāk neredzēti, 30 gadus pēc to uzņemšanas digitalizēti 35mm 

kinolentes fragmenti; materiālus papildina to autoru – režisoru, operatoru, redaktoru, montāžas 

un skaņas režisoru atmiņas. Filmā ieraudzīsim nereti nepazīstamās dokumentālā kino veidotāju 

sejas un uzzināsim, ko viņi pieredzēja un izjuta, atrodoties Atmodas epicentrā. Dramatiski un 

komiski atgadījumi, pacilātības un baiļu brīži, ikdienas dzīve pēdējos padomju gados un misijas 

apziņa – ir jāfilmē! 

Filma ieteicama demonstrēšanai vēstures stundās, īpaši barikāžu laika atceres dienās. Ieteicamās 
pārunu tēmas: cīņa par Latvijas brīvību, tautas saliedēšanās smagos vēstures brīžos, kino operatoru 
loma vēstures liecību saglabāšanā. 

 

KORIS. DIRIĢENTS. KAMĒR… 
Rež. Emīls Alps 
Filmu studija: Emīls Alps 
Gads: 2019 
Garums: 73 min 
Kategorija: Dokumentālā filma 
 
Filmā ir dokumentēta dziedātāja 

pieredze vienā no izcilākajiem 

Latvijas koru kustības 

fenomeniem – korī "Kamēr". 

Laiks, kad koris gatavojās vienam 

no lielākajiem izaicinājumiem tā 

pastāvēšanas vēsturē – dalībai starptautiskajā koru konkursā Tolosā, bija dziedātājiem 

emocionāli grūts, šaubu un pārdzīvojumu pilns. Pēc galvenā diriģenta un vairāku kora dziedātāju 

aiziešanas korim ir doti tikai 2 mēneši, lai atrastu kopīgu valodu ar jauno māksliniecisko vadītāju. 

Šajā periodā katram kora dalībniekam nākas uzdot jautājumus sev un citiem: vai koris var 

uzticēties jaunajam diriģentam, un vai dziedātāji spēs godam pārstāvēt kora un Latvijas vārdu 

pasaulē. 

Stāstu ir dokumentējis jaunais kinorežisors Emīls Alps, sekojot katram diriģenta un dziedātāju 

solim, viņu personiskajiem pārdzīvojumiem, cīņām, šaubām un uzvarām. Šī ir unikāla iespēja 

iepazīt kori un būt daļai no pārdzīvotā, kas svešām acīm nekad netiktu atklāts. 

 



 

Filmu ieteicams demonstrēt mūzikas, sociālo zinību un kultūras stundās. Ieteicamās pārrunu tēmas: 
unikālā koru kustība Latvijā, kolektīva saliedētība, ceļš uz mērķi, personiskās atbildības un godīguma 
loma kolektīvā. 

BALTIJAS BRĪVĪBAS CEĻŠ 
Rež. Askolds Saulītis 
Filmu studija: Terra Europa 
Gads: 2014 
Garums: 52 min 
Kategorija: Dokumentālā filma 

Filmā atspoguļoti notikumi, kas 
saistīti ar Baltijas valstu 
nostāšanos uz vienas 
vēsturiskās attīstības ceļa 
uzreiz kopš neatkarības 
proklamēšanas 20. gadsimta 
sākumā.  Izcilākais Baltijas 
tautu sadarbības piemērs ir 
1989. gada 23. augustā notikusī demonstrācija pret Molotova - Ribentropa paktu - Baltijas ceļš, kas 
pulcēja gandrīz 2 miljonus cilvēku sadot rokas un izveidot dzīvo ķēdi no Tallinas līdz Rīgai un 
Viļņai. Baltijas ceļš ir process, kura rezultāts ir realitāte, kurā mēs pašlaik dzīvojam. Baltijas 
brīvības ceļš ir trīs valstu - māsu sadarbība un arī sāncensība brīvās pasaules un brīvā tirgus 
apstākļos, esot plecu pie pleca gan priekos, gan arī grūtībās. 

 

Filmu ieteicams skatīties vēstures stundu ietvaros.  

Ieteicamie pārrunu temati - 23. augusta nozīme Latvijas vēsturē, Baltijas valstu neatkarība, Baltijas 
valstu sadarbība 

 
LEIPUTRIJA 
Rež. Laila Pakalniņa 
Filmu studija: Vides projekti 
Gads: 2004 
Garums: 52 min 
Kategorija: Dokumentālā filma 
 
Ir vietas, par kurām mēs neko 

negribas zināt; mēs labprāt 

 



 
izliekamies, ka šādu vietu vienkārši nav. Piemēram, izgāztuve. Taču šajā šķietami nepievilcīgajā 

atkritumu tuksnesī mājo neskaitāmas dzīvas radības - kukaiņi, rāpuļi, putni un zīdītāji. Viņiem 

izgāztuve ir elitāra dzīvesvieta, kas saviem iemītniekiem piedāvā barību un siltumu visu cauru 

gadu. 

Latvijā labākais dabas norišu filmētājs Māris Maskalāns šajā filmā jau atkal pārsteidz ar savu 

asredzību un pacietību, kas ļauj stundām sēdēt pie putna ligzdas vai žurkas alas, lai galu galā 

notvertu izcilus kadrus. Savukārt Laila Pakalniņa šo dzīvnieku pasaules horeogrāfiju pārvērš 

intuitīvi smalkā bezvārdu metaforā, kurai mūziku speciāli rakstījis japāņu komponists Šigeru 

Umebajaši, vairāku Vona Karvaja (Kar Wai Wong) filmu mūzikas autors. 

Filmu ieteicams skatīties dabas zinību , sociālo zinību un bioloģijas  stundu ietvaros. 

Ieteicamie pārrunu temati - cilvēka un dabas mijiedarbība, dzīvnieku dzīve pilsētā, dabas 
piesārņojums, ekoloģija 

 

ZIGFRĪDS 
ANNA 
MEIROVICS 
Rež. T ālivaldis Margēvičs 
Filmu studija: Deep Sea 
Studios LV 
Gads: 2018 
Garums: 52 min  
Kategorija: Dokumentālā 
filma, Spēlfilma 
 
Filma par Latvijas valsts pirmo ārlietu ministru Zigfrīdu Anna Meierovicu reizē ir arī stāsts par 

sarežģīto laiku, kurā tika iecerēts un izveidots Latvijas valstiskums - par indivīda izvēlēm un 

darbībām, kuras varēja ietekmēt visas nācijas likteni. Viņa dzīve bija īsa un spraiga, bet pāragrās 

nāves apstākļi kļuva par pamatu dažādām sazvērestību teorijām. 

Lai filma par Zigfrīdu Annu Meierovicu būtu interesanta ne tikai vēstures entuziastiem, bet arī 

plašam skatītāju lokam kinozālēs visapkārt Latvijai, tā apvieno inscenētas epizodes ar vēsturisko 

liecību montāžu.  

Filma ir īpašs darbs režisora un scenārista Tālivalža Margēviča filmogrāfijā, jo ieceri veidot 

personīgu stāstījumu par Zigfrīdu Anna Meierovicu režisors lolojis vairāk nekā 20 gadus. 

 



 

Filmu ieteicams skatīties vēstures vai literatūras stundu ietvaros.  

Ieteicamie pārrunu temati Zigfrīda Annas Meierovica nozīmīgums Latvijas vēstures kontekstā, 
personības loma vēsturē 

 

ANIMĀCIJAS FILMU PROGRAMMA SĀKUMSKOLAI UN 
PAMATSKOLAI  

 
 

ZELTA 
ZIRGS 
Rež. Reinis Kalnaellis 
Filmu studija: Rija 
Gads: 2014 
Garums: 77 min 
Kategorija: 
Animācijas filma 
 
Melnā māte cenšas 

sagrābt varu pār 

pasauli, krājot asaras no visiem, kas raud par nelaimēm un aizgājējiem. Viņa gribētu nogalēt 

Princesi, jo tad raudātu visa karaļvalsts un Melnā māte iegūtu absolūtu varu. Nejaukajai raganai 

izdodas ieslēgt Princesi stikla zārkā, taču Baltais tēvs stājas viņai ceļā un rada stāvu ledus kalnu, 

kura galā Princesei nu jāguļ septiņi gadi un septiņas dienas; tikmēr drosminieki var mēģināt 

Princesi izglābt. Antiņš un viņa brāļi arī dodas palīgā. 

 

Latvijas Tautas dzejnieka Raiņa lugas motīvos balstīts senu arhetipu stāsts – divi gudrie brāļi un 

trešais muļķītis, tēva novēlējums, ļauno un labo spēku pretstāvēšana, daiļā princese, viņas tēvs 

karalis un kaimiņu princis ar ne visai labiem nolūkiem. Un trīs mēģinājumi, trīs brieduma 

pakāpes, kas nepieciešamas mērķa sasniegšanai.   

 
Filma domāta demonstrēšanai literatūras stundās saskaņā ar mācību vielu. Ieteicamās tēmas: Jāņa 
Raiņa lugas un filmas salīdzinājums. 

 



 

PAVASARIS 
VĀRNU IELĀ 
Rež. Edmunds Jansons 
Filmu studija: Atom Art 
Gads: 2009 
Garums: 24 min 
Kategorija: Animācijas 
filma 
 
Filma Pavasaris Vārnu 

ielā  ir muzikāls stāsts 

par mīlestību, godu un 

piedošanu. Sapnī Janka, Rīgas nomales puika, spēj izglābt Zelmu pat no ugunsgrēka, un saņem par 

to ordeni – pogu, kas saplacināta uz tramvaja sliedēm. Vai arī pagalmā un parkā, kur uzglūn 

blakus ielas “indiāņi”, viņam pietiks drosmes visu priekšā aizstāvēt savu mīlestību? Filma veidota 

pēc  Jāņa Grīziņa romāna “Vārnu ielas republika”motīviem. 

Filma piemērota demonstrēšanai literatūras, mūzikas  un sociālo zinību stundās. Ieteicamās tēmas: 
draudzība, nodevība, Grīziņkalna apkaime Rīgā, mūzikla žanrs. 

 
KAĶĪŠA 
DZIRNAVAS 
Rež. Roze Stiebra 
Filmu studija: Dauka 
Gads: 1993 
Garums: 58 min 
Kategorija: Animācijas filma 

Pēc Kārļa Skalbes pasakas 
motīviem veidota filma. Stāstā 
tiek uzsvērta garīgā spēka 
loma pasaules pārveidošanā, 
noliedzot naidu un vardarbību. 

Filma piemērota demonstrēšanai literatūras un sociālo zinību stundās. Ieteicamās tēmas: kā atbildēt 
ļaunumam, piedošanas nozīme, Kārļa Skalbes stāsta un filmas salīdzinājums. 

 



 

LAIMES LĀCIS 
Rež. Roze Stiebra 
Filmu studija: Telefilma-Riga 
Gads: 1985 
Garums: 10 min 
Kategorija: Animācijas filma 
 
Pazīstamā Andreja Upīša stāsta ”Sūnu 

ciema zēni” un satīrisko fabulu 

parafrāze animācijā. Muzikāla filma. 

Filma piemērota demonstrēšanai 
literatūras stundās. Ieteicamās tēmas pārrunām: vai visas problēmas atrisinās brīnumdaris, 
slinkuma negatīvā ietekme. 

 
ES GRIBU REDZĒT RŪĶĪŠUS 
Rež. Nils Skapāns 
Filmu studija: Jura Podnieka 
studija 
Gads: 2012 
Garums: 13 min  
Kategorija: Animācijas filma 
 
Krāsaini džungļi, dancojoši rūķi 

un pirātmeitene Vanesa. Tas ir 

pavisam parastas un ļoti jaukas 

meitenes stāsts. Tas nekas, ka 

viņa ir neredzīga. 

Filma paredzēta demonstrēšanai sociālo zinību stundā. Ieteicamās tēmas: bērni ar īpašām 
vajadzībām. 

 
 
 

 



 

MEŽA SARGI 
Rež. Māris Brinkmanis 
Filmu studija: Animācijas brigāde 
Gads: 2015 
Garums: 12 min 
Kategorija: Animācijas filma 
 
Kārtējā apgaitā Mežsargs atrod 

mežā izmestu atkritumu kaudzi. 

Arī viņa mājdzīvnieki - suns, 

kaķis un pele – ir par to 

nepatīkami pārsteigti. Nākamajā reizē Mežsargam izdodas pieķert nejauko pilsētnieku meža 

piemēslošanas brīdī. Tomēr neko nevar darīt, jo Mežsargs ir vecs vīrs un viņa bise ir pielādēta tikai 

ar korķi. Ļaundaris tikai pasmejas un turpina  savas nelāgās izdarības. Mājas zvēriem nākas 

apvienoties ar meža zvēriem, lai palīdzētu Medniekam un attīrītu mežu. Viņi to dara tik asprātīgi, 

ka ne tikai mežs kļūst tīrs, bet arī nelāgais pilsētnieks nonāk cietumā. 

Filma piemērota demonstrēšanai sociālo zinību un dabas mācības stundās. Ieteicamās pārunu 
tēmas: atkritumu savākšana, vides tīrība, cilvēka atbildība pret dabu. 

 
ZĪĻUKS 
Rež. Dace Rīdūze 
Filmu studija: Animācijas 
brigāde 
Gads: 2010 
Garums: 10 min 
Kategorija: Animācijas filma 
 
Vai esat no ozolzīlēm 

gatavojuši dažādus zvēriņus 

un cilvēciņus? Šis ir stāsts par 

Zīļuku – ozolzīļu puiku un viņa raibajiem piedzīvojumiem Stiebru ciemā – tikšanos ar Biti, Zirnekļa 

kungu, Skudrām un citiem kukaiņiem. 

 



 

Filma piemērota demonstrēšanai literatūras un dabas zinību stundās. Ieteicamās tēmas: dabas 
daudzveidība, Dz. Rinkules Zemzares grāmatas salīdzinājums ar filmu, Margaritas Stārastes bērnu 
grāmatu ilustrācijas. 

 

ANIMĀCIJAS FILMAS PĒC LATVIEŠU AUTORU DZEJOĻIEM 
Visas filmas piemērotas demonstrēšanai literatūras stundās. Iesakām salīdzināt 

oriģinālos dzejoļus ar to ekranizācijām. 

 
ZELTĪTĀS 
VASARAS 
Rež. Roze Stiebra 
Filmu studija: Dauka 
Gads: 1994 
Garums: 2 min 
Kategorija: Animācijas filma 
 
Pārvērtībām nav gala. 

Dažādas dzīvas būtnes rodas 

viena no otras, pāriet viena 

otrā kā nebeidzamā pārsteigumu un jautrības virtenē. Raiņa dzejas motīvi. 

 
NEBĒDA 
Rež. Roze Stiebra 
Filmu studija: Dauka 
Gads: 1994 
Garums: 2 min 
Kategorija: Animācijas filma 
 
Maza meitenīte šūpojas 

ziedošas ābeles zarā. Ābeļziedi 

birst un putinās, āboli pēkšņi 

sārtojas un paukšķēdami krīt 

zemē. Aspazijas dzejoļa motīvi. 

 



 

BUKURAGS 
Rež. Roze Stiebra 
Filmu studija: Dauka 
Gads: 1994 
Garums: 2 min 
Kategorija: Animācijas filma 
 
Iet pa ceļu mazs auniņš, tāds 

lepns auniņš, ļoti uzpūtīgs 

auniņš, iet, skatās gaisā, 

nevienam ceļu negriež. Friča 

Bārdas dzejoļa ekranizācija.  

 
TRACIS 
Rež. Roze Stiebra 
Filmu studija: Dauka 
Gads: 1994 
Garums: 2 min 
Kategorija: Animācijas filma 
 
Mazs kaķēniņš izlec uz taciņas. 

No meža puses tam pretī tuvojas 

kāds cits mazs kamoliņš lielām 

ausīm. Jāņa Poruka dzejas 

motīvi. 

 
MĪKLA PAR 
GARO PUPU 
Rež. Roze Stiebra 
Filmu studija: Dauka 
Gads: 1994 
Garums: 2 min 
Kategorija: Animācijas filma 
 

 



 
No maza balta maisiņa izspraucas zaļi asniņi, strauji zarojas, stīgojas un aug uz augšu. Zaļa 

princesīte saceļ kruzuļainos svārciņus un arī rāpjas uz augšu. Annas Brigaderes dzejoļa 

ekranizācija. 

 

 

BEZMAKSAS PAPILDPROGRAMMĀ LATVIEŠU LITERATŪRAS EKRANIZĒJUMU 

RESTAURĒTĀS FILMU VERSIJAS, SADARBĪBĀ AR LATVIJAS 

KINOFOTOFONODOKUMENTU ARHĪVU 

 

 

 

 

 
CILVĒKA BĒRNS 
Rež.: Jānis Streičs 
Filmu studija: Trīs 
Gads: 1991 
Garums: 89 min 
Kategorija: Spēlfilma 
 
20. gadsimta 30. gadi Latgalē. Mazais Bonifācijs Pāvulāns, 

saukts par Boņuku, lauku mājās izdzīvo ziemu, pavasari un 

vasaru ar visiem puiku priekiem un nedienām. Boņuks ir 

ieskatījis skaisto kaimiņmājas meiteni Bigiju un paziņo, ka 

 



 
precēs viņu, bet meitenei jau ir savs iecerētais - saimniekdēls Aleksis. Kad Bigija Boņuku aicina uz 

savām kāzām un vēlāk aizbrauc līdzi vīram, zēns iet pie Pestītāja tēla aizlūgt, lai Dievmāte palīdz 

Bigijai svešā malā. 

Filma piemērota  demonstrēšanai literatūras stundā. Ieteicamās pārrunu tēmas: sadzīve Latvijas 
laukos 20. gs., pirmā mīlestība, Jāņa Klīdzēja daiļdarba salīdzinājums ar filmu 

 
NĀVES ĒNĀ 
Rež.: Gunārs Piesis 
Filmu studija: Rīgas 
kinostudija 
Gads: 1971 
Garums: 72 min 
Kategorija: Spēlfilma 

Filma pēc Rūdolfa 
Blaumaņa noveles. 19. 
gadsimta beigas Latvijā. Atlūzis ledus gabals nes četrpadsmit zvejniekus un viņu pajūgus arvien 
tālāk jūrā. Tikai piektās dienas rītā pie apvāršņa parādās igauņu laiva, bet tajā visi nevar sakāpt – 
trijiem jāpaliek uz ledus, tāpēc zvejnieki velk lozes. 

Filma paredzēta demonstrēšanai literatūras stundās. Ieteicāmās pārrunu tēmas: Rūdolfa Blaumaņa 
noveles salīdzinājums ar filmu, cilvēcība un egoisms, rīcība dramatiskos apstākļos. 

 

PUIKA 
Rež.: Aivars Freimanis 
Filmu studija: Rīgas kinostudija 
Gads: 1977 
Garums: 85 min  
Kategorija: Spēlfilma 
 
Filma pēc Jāņa Jaunsudrabiņa 

stāstu krājuma Baltā grāmata. 19. 

gadsimta beigas Latvijā. Mūsmājās 

kopā ar māti, vectēvu un vecomāti dzīvo mazais kalpa dēlēns Jancis, viņa pasaule nesniedzas 

tālāk par apvārsni un dzīve rit saskaņā ar dabas cikliem – no ziemas caur pavasari, vasaru un 

rudeni līdz jauniem Jurģiem. 

 



 

Filma piemērota demonstrēšanai literatūras stundās. Ieteicamās pārrunu tēmas: Jāņa Jaunsudrabiņa 
“Baltās grāmatas”un filmas salīdzinājums, Latvijas lauku sadzīve, dabas nozīme bērna pasaulē. 

 

VELLA KALPI 
Rež.: Aleksandrs Leimanis 
Filmu studija: Rīgas kinostudija 
Gads: 1970 
Garums: 77 min 
Kategorija: Spēlfilma 
 
17. gadsimts Latvijā, zemi pārstaigā 

zviedru un poļu karaspēks. Rīgas rātes 

kungi gatavi par labu atlīdzību atdot 

Rīgas atslēgas jebkurai svešzemju varai, taču trīs draugi Andris, Pēteris un Ērmanis kopā ar 

draudzenēm Rūtu, Annu un Lēni negrib to pieļaut un mudina Rīgas iedzīvotājus cīnīties. 

Filma piemērota demonstrēšanai vēstures stundās. Ieteicamās pārrunu tēmas: Rīga - daudzu 
iekarotāju mērķis, Latvija 17. gadsimtā. 

 

 


