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Simtgades filmu projekti portālā filmas.lv 
 
2016. gadā sākas filmu ražošana apjomīgajā programmā Latvijas filmas Latvijas simtgadei, 
lai 2018. gadā kinoskatītāji saņemtu 16 pilnmetrāžas filmu pirmizrādes – sešas spēlfilmas, 
astoņas dokumentālās filmas un divas animācijas filmas. Visu projektu pieteikumi 
sabiedrībai pieejami Nacionālā Kino centra portālā www.filmas.lv, kur turpina darboties 
vairākas sadaļas, kas izveidotas 2015. gadā un turpmāk tiks arī papildinātas.  
 
Portāls www.filmas.lv jau gandrīz pusgadu kalpo par sabiedrības informēšanas platformu 
visos procesos, kas saistīti ar Latvijas filmu nozares nozīmīgāko notikumu šobrīd – 
programmu Latvijas filmas Latvijas simtgadei. Vispirms portālā sabiedrība varēja vērtēt 31 
projektu, kas vairākās konkursa kārtās nonāca līdz fināla atlasei; portālā tika ievietoti 16 
spēlfilmu, vienpadsmit dokumentālo filmu un četru animācijas filmu pieteikumi. Interesanti, 
ka trīs skatītāju visaugstāk novērtētie projekti (Rozes Stiebras Saule brauca debesīs, Ivara 
Selecka Turpinājums un Kristīnes Briedes un Audrius Stoņa Baltijas jaunais vilnis) ir arī starp 
tiem 16 projektiem, kurus galu galā ražošanas atbalstam izvēlējās programmas ekspertu 
žūrija. 
 
Šobrīd portālā www.filmas.lv īpašā sadaļā Latvijas simtgade var uzzināt pamata informāciju 
(filmas anotācija, radošā grupa un īss filmas stilistikas pieteikums dažu minūšu klipa veidā) 
par visiem projektiem, kas saņēmuši finansējumu programmā Latvijas filmas Latvijas 
simtgadei un tiks ražoti tā, lai filmu pirmizrādes varētu notikt visa 2018. gada garumā.  
 
Programma Latvijas filmas Latvijas simtgadei tika uzsākta 2014. gadā, lai sekmētu Latvijas 
Republikas simtgadei veltītu augstvērtīgu, žanriski daudzveidīgu un sabiedriski nozīmīgu 
filmu izveidi, aktualizējot Latvijas vēstures, valstiskuma un nacionālās identitātes tēmas, 
stiprinot visplašākajā auditorijā izpratni par nacionālo identitāti un Latvijas valsts attīstību. 
Programmas mērķu īstenošanai tika organizētas vairākas projektu atlases kārtas, finansiāli 
atbalstot projektu attīstīšanas posmu un sagatavošanu ražošanai.  
 
2015. gada 8. decembrī tika izziņots, ka finansējumu filmas ražošanai programmā Latvijas 
filmas Latvijas simtgadei saņem sešas spēlfilmas, starp tām ir gan latviešu literatūras 
ekranizācijas, gan vēsturiskas spēlfilmas, gan mūsdienu un nesenās pagātnes stāsti; vairākas 
filmas domātas bērnu un jauniešu auditorijai. Spēlfilmas Latvijas simtgadei uzņems režisori 
Varis Brasla, Gatis Šmits, Anna Viduleja, Dāvis Sīmanis, Ināra Kolmane un Madara Dišlere. 
 
Dokumentālo filmu projektu konkurencē ražošanai atlasītas astoņas pilnmetrāžas filmas, tās 
veidos režisori Askolds Saulītis, brāļi Lauris un Raitis Ābeles, Kristīne Briede un Audrius 
Stonis, Ilona Brūvere, Dzintra Geka, Gints Grūbe, Kristīne Želve, Ivars Seleckis. Atbalstīti arī 
divi no četriem animācijas filmu projektiem, filmas Latvijas simtgadei uzņems režisori Roze 
Stiebra un Edmunds Jansons.  
 
Portāls www.filmas.lv tapis pēc Kultūras ministrijas iniciatīvas ar Eiropas Savienības atbalstu, 
to veido Nacionālais Kino centrs  un  Kultūras informācijas sistēmu centrs, kas nodrošina 
portāla tehnisko darbību. 
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