Rīga, KSuns, 2010.g.10.marts

Nacionālais Kino centrs pēc reorganizācijas
Saskaņā ar 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1627
 “Nacionālā kino centra nolikums “ Nacionālais kino centrs ir kultūras ministra
pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku kino un filmu
nozarē.
 Centra darbības mērķis ir īstenot valsts politiku kino un filmu nozarē un administrēt
kino un filmu nozarei paredzētos valsts budžeta līdzekļus.
Centra funkcijas:
 1. administrēt kino un filmu nozarei paredzētos valsts budžeta līdzekļus;
 2. veicināt Latvijas kino un filmu nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju;
 3. veicināt filmu radīšanu, kā arī audiovizuālā mantojuma pieejamību un izplatību
Latvijā un pasaulē;
 4. koordinēt Latvijas kino un filmu nozares līdzdarbību Eiropas audiovizuālās jomas
atbalsta programmās;
 5. reģistrēt filmu producentus;
 6. uzraudzīt filmu klasifikācijas noteikumu izpildi;
 7. veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas kino jomā.

Nacionālais Kino centrs: darbinieki
 Ilze Gailīte Holmberga – vadītāja
 Uldis Dimiševskis – vadītājas vietnieks (filmu ražošanas finansiālā








atbalsta koordinācija)
Elita Kalnaella – statistika, biroja vadība, personāla lietas
Zanda Dūdiņa – ārvalstu sakari, tirgu un festivālu darba koordinācija,
Baltic Films
Kristīne Matīsa – informācija, Latvijas filmu izplatīšanas projekti
Latvijā
Lelda Ozola – MEDIA Desk
Zigita Saulīte – www.nfc.lv, filmu reģistra funkcija
Laura Ģērmane – juriste
Anita Kolbina – grāmatvede

Normatīvie akti
Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk
kā līdz 2010.gada 1.jūlijam, Kino centrs veic funkcijas saskaņā ar sekojošiem
Ministru kabineta noteikumiem, kas izdoti, pamatojoties uz Saeimas
1993.gada 15.jūlijā pieņemtā Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās
daļas 3.punktu:
 1. 2008.gada 17.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.457 „Filmu klasifikācijas
noteikumi”;
 2. 2008.gada 10.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.429 „Kārtība, kādā
piešķir valsts budžeta finansējumu filmu nozares projektiem”;
 3. 2001.gada 20.novembra noteikumi Nr.487 „Filmu izplatīšanas noteikumi”.

„Filmu izplatīšanas noteikumi” 2010.gada 1.jūlijā zaudē spēku, savukārt „Filmu

klasifikācijas noteikumi” un MK noteikumi Nr.429 „Kārtība, kādā piešķir valsts
budžeta finansējumu filmu nozares projektiem” ir jāizdod jaunā redakcijā līdz
2010.gada 1.jūlijam.

Filmu nozares projektu konkursi 2010.gadā







2010.gada NKC kopējais finansējums filmu nozares projektu
konkursiem ir 740 213 LVL (2009: 1 450 314 LVL).
Spēlfilmu projektu konkursā kopējais pieejamais finansējums filmu
ražošanai- 381 200 LVL.
Dokumentālo filmu konkursa finansējums projektu attīstīšanai un
ražošanai - 122 400 LVL.
Animācijas filmu konkursa finansējums ražošanai 156 400 LVL.
Līdzfinansējuma konkurss filmu projektiem Eiropas sabiedrisko fondu
finansējuma piesaistei - 50 000 LVL.
Citu filmu nozares projektu konkurss Latvijas filmu izplatīšanas
atbalstam Latvijā - 10 000 LVL.
Radošu un eksperimentālu mazbudžeta debijas spēlfilmu konkurss20 000 LVL.

Cits atbalsts filmu nozarei
 Rīgas Domes paspārnē izveidots Rīgas Filmu fonds

ārvalstu filmēšanas grupu piesaistei Rīgai.

 Kino centrs 2010.gadā paredzējis izveidot amata pusslodzi t.s. filmu lokāciju

(filmēšanas vietu) menedžera pozīciju, kura darbības mērķis būs piesaistīt
Latvijai ārvalstu filmēšanas grupas un popularizēt Latviju kā filmēšanas vietu.

 Baltijas jūras reģiona valstu sadarbības projekta First

Motion (www.firstmotion.eu) ietvaros Kino centrs
piesaistījis papildus finansējumu, kas konkursa kārtībā tiks
piešķirts inovatīva rakstura audiovizuāliem projektiem,
kuru izplatīšana notiks vairākās izplatīšanas platformās
(piemēram, televīzija, internets, spēle u.t.t.). Finansējums
2010. – 30 000 EUR; 2011. gadā - 60 000 EUR.

Latvijas filmas Latvijas bibliotēkās
 Pirmā darbības gada laikā portālu www.filmas.lv apmeklējuši 136 000

apmeklētāju. Filmas skatījušies aptuveni 13 000 bibliotēku
apmeklētāju, filmas to visā garumā bibliotēkās noskatījusies aptuveni
6500 skatītāju. 90 Latvijas filmu izlase pieejama 874 publiskajās
bibliotēkās.
 Portāla www.filmas.lv apmeklētāji portālu atvēruši gan no Latvijas,
gan Lielbritānijas, Vācijas , ASV, Krievijas un citām pasaules valstīm.
 2010. gadā portālā plānots ievietot 40 jaunas filmas.
 Projekta First Motion un programmas ERAF finansējums (administrē
V/A KIS) ir piesaistīts arī Latvijas filmu mantojuma digitalizācijai un
audiovizuālā satura pieejamības nodrošināšanai.

Portāla www.filmas.lv skatītāko filmu TOP
 Ūdensbumba resnajam runcim (2004, Varis Brasla) – 1553
 Desas piedzīvojumi (2002, Roze Stiebra) – 1471
 Latvietis (2007, Jānis Cimermanis – 1043
 Kalado (2002, Roze Stiebra) – 747
 Eža kažociņš (2004, Aija Bley) – 665
 Parlaments (2000, Jānis Cimermanis) – 657
 Neparastie rīdzinieki (2001, Roze Stiebra) – 648
 Redzi, Trusi!... Tētis brauc uz Londonu (2004, Nils Skapāns) – 581
 Viena brīva diena (2003, Roze Stiebra) – 532
 Baiga vasara (2000, Aigars Grauba) – 523

