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MEDIA Latvija 
2002 - 2020  

fakti 
un 
skaitļi



50 organizācijas
piesaistījušas

6, 3 
miljonus eiro 
351 filmu
nozares
projektam

2021. gadā 
Radošā Eiropa MEDIA svinēja 
30 gadu jubileju

https://www.wealllovestories.eu/
https://www.wealllovestories.eu/
https://www.wealllovestories.eu/
https://www.wealllovestories.eu/
https://www.wealllovestories.eu/
https://www.wealllovestories.eu/


starp atbalstu guvušajām filmām ir

1 multimediju projekts
9 animācijas fi lmas
39 dokumentālās fi lmas
46 spēlfi lmas

FILMU
PROJEKTU
IZSTRĀDE
kopš 2002. gada ir
piesaistīts finansējums 
2 801 773 EUR 
95 fi lmu projektiem

 

atbalsts visiem filmas
sagatavošanas darbiem

līdz pirmajai
fi lmēšanas dienai

Karote

Mātes piensKapitālisms Šķērsielā

Spēlēju, dancojuTēvs Nakts

Zelta zirgs

atbalsta saņēmēju datubāze

Modris

Inga dzird

Bize un NeguļaLaika ti ltiJēkabs, Mimmi un 
runājošie suņiJelgava '94

http://www.mediadesklatvia.eu/atbalsta-sanemeji-latvija/


EIROPAS
FILMU
IZPLATĪŠANA 
kopš 2004. gada ir 
piesaistīts finansējums 
1 184 378 EUR

 

atbalsts fi lmu
izplatītājiem, kas
organizē Eiropas

filmu demonstrēšanu
kinoteātros Latvijā

jaunākās
filmas, kas 
izrādītas
Latvijā ar
MEDIA
atbalstu
izplatītājiem

153 Eiropas fi lmas

 

atbalsta saņēmēju datubāze

http://www.mediadesklatvia.eu/atbalsta-sanemeji-latvija/


EIROPAS
KINOTEĀTRU
TĪKLS 
kopš 2004. gada 
ir piesaistīts finansējums 
552 512 EUR 
3 kinoteātriem                                                                

 

kinoteātri,  kas veicina
Eiropas fi lmu apriti ,

veidojot plašu
kinoteātru tīklu

Kino Bize
K.Suns
Splendid Palace

2013. gadā kinoteātris K.Suns saņem
atbalstu 20 000 EUR kinoteātra
digitalizācijai

2021. gadā kinoteātris Splendid Palace
saņem Europa Cinemas balvu par labāko
programmēšanu

kopš 2016. gada
Kino Bize

rīko konkursu, kura
uzvarētāji ceļo 

uz Eiropas lielākajiem
festivāliem

kinoteātru organizētie ikgadējie pasākumi

atbalsta saņēmēju datubāze

https://luxaward.eu/en
https://europeanfilmchallenge.eu/lv/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-cinema-night
https://www.kinogalerija.lv/index.php/lv/
https://www.splendidpalace.lv/lv
https://www.europa-cinemas.org/en/news/network-highlights/europa-cinemas-awards-2021
http://www.kinobize.lv/
http://www.mediadesklatvia.eu/atbalsta-sanemeji-latvija/


STARPTAUTISKU
TV FILMU
RAŽOŠANA 
kopš 2004. gada 
ir piesaistīts finansējums 
543 593 EUR
10 filmu projektiem

 

fi lmu ražošanas
atbalsts projektiem,
kas pārdoti vismaz 

3 TV kanāliem
3 dažādās valstīs

1 spēlfilma                         
9 dokumentālās filmas
6 filmu studijas

Spiegs, 
kurš mans tēvsRīgas sargi Ukrainas šerifi

Radinieki

Vairāk nekā dzīve

Klucis. 
Nepareizais latvietis Gana laiks

starp atbalstu guvušajām filmām ir

Mans vīrs 
Andrejs Saharovs

15 stāsti par jauno

atbalsta saņēmēju datubāze

http://www.mediadesklatvia.eu/atbalsta-sanemeji-latvija/


FILMU 
FESTIVĀLI 
kopš 2004. gada 
ir piesaistīts finansējums 
360 877 EUR
3 festivāliem                            

 

atbalsts
festivāliem, kuru

programmās
galvenokārt ir
Eiropas fi lmas

Arsenāls
Baltijas pērle
Rīgas starptautiskais 
kino festivāls

STARPTAUTISKS FILMU NOZARES
PROFESIONĀĻUS IZGLĪTOJOŠS 
PASĀKUMS 

finansējums 35 191 EUR
Projekts RIGA VIRUS 2010. gada

kino foruma Arsenāls ietvaros

atbalsta saņēmēju datubāze

http://balticpearl.lv/#/
https://rigaiff.lv/lv/
http://www.mediadesklatvia.eu/atbalsta-sanemeji-latvija/


FILMU 
IDEJU TIRGI 
kopš 2007. gada 
ir piesaistīts finansējums 
780 407 EUR

 

atbalsts
starptautiskiem

industrijas pasākumiem

starptautisks kino notikums, kurā skatītājiem tiek piedāvāta
jaunāko dokumentālo fi lmu programma no dažādām pasaules
valstīm un topošu filmu projektu kopprodukciju tirgus

Baltijas reģionā nozīmīgākais pasākums | notiek katru gadu
septembrī | rīko Nacionālais kino centrs

2021. gadā forums svinēja 25 gadu jubileju

Baltijas jūras 
dokumentālo fi lmu forums

 

atbalsta saņēmēju datubāze

https://dokforums.gov.lv/lv/
https://vimeo.com/662258182/045f479eb7
http://www.mediadesklatvia.eu/atbalsta-sanemeji-latvija/


MEDIA BIROJA 

UN NKC IZDOTĀS
GRĀMATAS 

 

Rakstīt kino | 2003. gads
grāmata dod ieskatu fi lmu scenāriju rakstīšanas pamatprincipos, 
tā ir aizraujoša literatūra ne tikai kino profesionāļiem, ļaujot
pietuvoties fi lmu radīšanas procesam un ielūkoties aizkulisēs

Insight into European Documentary Production | 2006. gads
grāmata veido priekšstatu par dokumentālo fi lmu veidošanas 
procesu no idejas attīstīšanas un finansēšanas līdz pat 
izplatīšanai un juridiskajiem aspektiem

Kinomāksla. Ievads | 2019. gads
respektabls, apjomīgs un kinomākslas interesentiem nepieciešams
izdevums latviešu valodā – ietekmīgo kinozinātnieku Deivida 
Bordvela un Kristīnas Tompsones grāmata

https://www.nkc.gov.lv/lv/iespiedizdevumi
https://www.nkc.gov.lv/lv/jaunums/iznacis-gramatas-kinomaksla-ievads-tulkojums-latviesu-valoda
https://www.nkc.gov.lv/lv/iespiedizdevumi
https://www.nkc.gov.lv/lv/jaunums/iznacis-gramatas-kinomaksla-ievads-tulkojums-latviesu-valoda


MEDIA pamatlicēji
Latvijā 2002. gadā

Andris Rozenbergs | NKC
speciālists ES jautājumos

Bruno Aščuks | NKC direktors

pirmie veiksmīgie
projektu iesniedzēji jau

2002. gadā
Vilnis Kalnaellis | Rija Films

Antra Cilinska | JPS

veiksmīgākais producents
Guntis Trekteris

Kaupo Filma / Ego Media
atbalsts 9 projektiem

MEDIA 
ČEMPIONI

veiksmīgākie režisori
Laila Pakalniņa | atbalsts 4 fi lmām
Dāvis Sīmanis | atbalsts 5 fi lmām



veiksmīgākais ražotājs
VFS FILMS | atbalsts 3 fi lmu
ražošanai

veiksmīgākais
izplatītājs
ACME Film | atbalsts 50
reizes

veiksmīgākais projekts
Baltijas jūras dokumentālo 
fi lmu forums | atbalsts 14
reizes

vienīgie
digitalizētie |
kinoteātris K.Suns

 

veiksmīgākā fi lmu studija
Mistrus Media | atbalsts 
12 fi lmu projektu attīstīšanai
un 2 fi lmu ražošanai

MEDIA 
ČEMPIONI

https://www.kinogalerija.lv/index.php/lv/
https://www.mistrusmedia.lv/
https://www.acmefilm.lv/lv
https://dokforums.gov.lv/lv/
https://vfs.lv/


A. Bley fi lmu studija | Studija Animācijas Brigāde | Acme Film |
A-One Films | Artdo Biuras | Atom Art Avantis | AVE | Baltic
Film Services | Baltic Pine Films | Baltijas pērle | Best Film |
Cinema Nouveau ou | Dauka | Digitālā Darbnīca | EDKS | Ego
Media | Eksim Serviss | Elm Media | Estinfilm Fil iale Latvija | FA
Filma | Film Angels Studio | Film Offfice Latvia | Finnkino Oy |
Full Glass Media | Greenwalk | Jetmedia | Jura Podnieka Studija
| Kardeļ/TopFilmBaltics | Kaupo Filma | Kino Pasaka |
Kinogalerija | Kinolats | Kinoteātris Bize | KMVKP | Kompānija
Hargla | Labvakar | Lats Filma | Latvian Theatrical Distribution
| Meed Films LV | Mistrus Media | Mittetulundusuhnig otaku |
Nacionālais Kino centrs | Platforma | Red Dot Media | Rīgas
Nami | Rīgas starptautiskais kino festivāls | Rija Films |
Starptautiskais Kino Centrs | Studija Deviņi | Studija F.O.R.M.A.
| Studija Lokomotīve | Studija Visio | Subjektiv Filma | Tasse
Film | VFS Films | Videatur

VISAS ATBALSTĪTĀS
ORGANIZĀCIJAS

ar NKC un VKKF atbalstu 158 Latvijas fi lmu profesionāļi
(daudzi pat vairāk nekā 10 reizes!) ir piedalījušies 
275 tālākizglītības pasākumos ārvalstīs

MEDIA birojs sadarbībā ar NKC ir organizējis
134 audiovizuālās jomas tālākizglītības pasākumus

ar ārvalstu pasniedzējiem

NO 2002. LĪDZ 2020. GADAM 

organizēto kursu saraksts

http://www.mediadesklatvia.eu/talakizglitibas-kursi-latvija/


kontakti
oficiālā mājas lapa | mediadesklatvia.eu
facebook lapa | facebook.com/radosaeiropa/
Nacionālā Kino centra mājas lapa | nkc.gov.lv

2021. gada 20. maijā Eiropas
Parlaments apstiprināja
Eiropas Savienības
programmu Radošā Eiropa
2021. – 2027. gadam

plašāka informācija

https://www.nkc.gov.lv/lv
http://www.mediadesklatvia.eu/
http://www.mediadesklatvia.eu/
https://www.facebook.com/radosaeiropa/
https://www.nkc.gov.lv/en
http://www.mediadesklatvia.eu/

