Rīgā, 21.01.2015.

Latvijas Televīzija izsludina pieteikšanos dokumentālo īsfilmu konkursam “Latvijas kods”
Šodien, 21. janvārī, Latvijas Televīzija atklāj pieteikšanos dokumentālo īsfilmu konkursam
“Latvijas kods”, kas tiek rīkots sadarbībā ar Nacionālo Kino centru un ar Valsts Kultūrkapitāla
fonda finansiālu atbalstu. Konkursa ietvaros paredzēts atbalstīt sešas dokumentālās īsfilmas,
paredzot līdz 14 000 EUR finansējumu vienas 26 minūšu filmas izveidei. Filmu projektu
pieteikumus Latvijas Televīzijā var iesniegt līdz 20. februārim, rezultāti tiks paziņoti 4. martā.
Konkursa mērķis ir atbalstīt filmas, kuras dokumentē Latvijas dzīvi, vidi un cilvēkus, meklē
individuālajos stāstos plašāku sociālu, kultūras un vēstures kontekstu, atsedz laikmetam raksturīgas
tendences dažādās dzīves jomās. Projektu pieteicēji ir aicināti aktualizēt sabiedriski nozīmīgas tēmas,
kuras ir pelnījušas plašāku uzmanību un līdz šim nav pienācīgi iztirzātas. Konkursa nolikums paredz
atbalstīt arī filmas, kuras pievēršas vēsturisku notikumu ietekmei uz mūsdienu Latvijas sabiedrības dzīvi.
Konkursa „Latvijas kods” projektu pieteicēji tiek aicināti apvienot analītisku skatījumu un māksliniecisku
redzējumu īsā, kodolīgā televīzijas dokumentālās filmas žanrā.
“Ir svarīgi, lai kino veidotāji un arī skatītāji filmu ietekmē kļūtu par aktīviem līdzdalībniekiem
sabiedriskajā dzīvē, ne tikai par pasīviem vērotājiem. Uz tagadnes izpratni vērsts dokumentālais kino var
kļūt ne tikai par nozīmīgu laikmeta audiovizuālo liecību, bet arī par būtisku sabiedrības pašrefleksijas
formu, kas rosina paskatīties uz sevi no malas, analizē sabiedriskos procesus un rod jēgpilnas
kopsakarības. Vēlamies redzēt filmas, kas mudina domāt un diskutēt par to, kādi esam, kā arī filmas,
kuras spētu uzrunāt un iedvesmot skatītājus”, komentē LTV Filmu iepirkšanas nodaļas un projekta
“Latvijas kods” vadītāja Anna Rozenvalde.
Konkurss “Latvijas kods” šogad tiek organizēts jau trešo gadu. Cikla ietvaros ir tapušas 11 īsfilmas, dodot
iespēju dokumentālus stāstus par Latviju veidot gan tādiem pieredzējušiem režisoriem kā Dainis Kļava,
Zigurds Vidiņš, Una Celma, Mārtiņš Grauds, Ivars Zviedris un Inese Kļava, kā arī jauniem režisoriem,
kas vēl tikai uzsāk savas gaitas dokumentālā kino žanrā - Dāvim Kaņepem, Alisei Zariņai un Diānai
Zviedrei.
Daiņa Kļavas filma „Mitrais” par Gaujas nacionālā parka leģendāro reindžeri Māri Mitrevicu tika
nominēta Nacionālajai kino balvai „Lielais Kristaps” nominācijās „Labākā dokumentālā īsmetrāžas
filma” un Labākais dokumentālās filmas operators (Valdis Celmiņš), savukārt Ivara Zviedra un Ineses
Kļavas filmu “Štābs Ipiķi” LTV kultūras balvas „Kilograms kultūras” balsotāji izvirzījuši kā vienu no
2013. gada labākajiem darbiem kino jomā. Tas apliecina projekta ietvaros tapušo īsfilmu mākslinieciskās
un saturiskās kvalitātes. Nepieciešamību turpināt šo projektu apstiprina skatītāju plašā interese par
„Latvijas koda” filmām. Divu gadu laikā filmas noskatījušies aptuveni 800 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju.
Plašu rezonansi izraisīja arī filmu pirmizrādes uz lielā ekrāna k/t “Splendid Palace”. Šo tradīciju plānots
turpināt arī šogad.
Projektus atklātajam konkursam var iesniegt Latvijā reģistrēti komersanti, biedrības vai nodibinājumi, kas
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrēti kā filmu producenti un kuriem ir pieredze dokumentālo
filmu producēšanā. Paredzētais finansējums vienai filmai – līdz 14 000 EUR. No tiem 40% finansē
Latvijas Televīzija, bet 60 % veido VKKF piešķirtais līdzfinansējums mērķprogrammas „Valstiski

nozīmīgi kultūras pasākumi” ietvaros. Filmu producentam projektā jāpiedalās ar vismaz 10%
līdzfinansējumu no filmas kopējās tāmes.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Latvijas Televīzijas mājaslapā http://ltv.lsm.lv/lv/konkursi/. Filmu
projektu pieteikumus LTV gaidīs līdz 20. februārim, rezultāti tiks paziņoti 4.martā. Filmu izveidei
paredzētais laiks – līdz 2015. gada 15. oktobrim. Dokumentālo filmu ciklā „Latvijas kods” tapušos darbus
plānots demonstrēt Latvijas Televīzijas ēterā šī gada novembrī.
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