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Ir uzsākts darbs pie vērienīga projekta – vēsturiskas spēlfilmas “Zeme, kas dzied” par Pirmo 
vispārīgo latviešu dziedāšanas svētku tapšanu 1873. gadā un to fundamentālo nozīmi 
neatkarīgas Latvijas valsts veidošanā. Mēs augstu novērtētu, ja Latvijas Pašvaldību savienības 
biedri iepazītos ar projekta prezentāciju un atsauktos aicinājumam līdzsadarboties, lai šo 
Latvijas tautas dzimšanai nozīmīgo stāstu izstāstītu kopā. 

2023. gadā Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki – ilgtspējīga, kopta, unikāla un tautai 
nozīmīga tradīcija – svinēs 150 gadu jubileju. Atzīmējot šo nozīmīgo gadskārtu, tiks uzņemta 
vēsturiskā spēlfilma “Zeme, kas dzied”. Filmas režisors un scenārija autors ir starptautiski 
apbalvotais Māris Martinsons. Scenārija līdzautors – Dainis Īvāns, kura plašās vēstures 
zināšanas un piedzīvotais tautas atmodas laikā piešķir dziļumu un patiesumu stāstam par 
notikumiem, kas bijuši iedīgļi Latvijas valsts veidošanai. “Zeme, kas dzied” pirmizrāde lielākajos 
Latvijas kinoteātros iecerēta 2023. gada pavasarī, ieskandinot vasarā paredzētos jubilejas 
dziesmu svētkus. 

Filma top ar Latvijas Nacionālā kino centra atbalstu, ir piesaistīti vairāki stratēģiskie partneri, 
uzsāktas sarunas ar iespējamiem sponsoriem. Lai īstenotu tik liela mēroga projektu, ir 
nepieciešami gan papildu finanšu līdzekļi, gan dažāds cita veida atbalsts. Pirmie dziesmu svētki 
tapa, pateicoties tā laika uzņēmējiem visā Latvijā un viņu atbalstam, un šobrīd mēs aicinām 
ikvienu pašvaldību, ikvienu uzņēmēju Latvijā uz sadarbību. 

Filmas stāsts daļēji norit Rīgā, kur tika organizēti svētki un daļēji laukos, kur vizualizēsim kāda 
kora virzību no brīža, kad uzzina par svētkiem līdz dalībai tajā. Līdz ar to mūsu vīzija par 
sadarbības aspektiem ir sekojoša: 

• Lokācijas - tiek meklētas kinematogrāfiskas, maksimāli autentiskas vietas 

• Novadpētniecība - vēlamies uzsākt saziņu ar reģionālajiem muzejiem, u.tml., kuru arhīvos 
atrodamas vēsturiskās liecības par pirmo latviešu dziesmu svētku tapšanu, dalībniekiem, 
u.tml. 

• Kori - mums jau ir uzsākta sadarbība ar Nacionālo kultūras centru un mūsu plānos ir informēt 
koru kustību visā Latvijā par šo filmu, aicinot vēlāk arī iesaistīties filmas veidošanā (tā, piem., 
svētkos piedalījās 1003 koru dalībnieki un mēs rādīsim gan gājienu, gan koncertu, kas 
sadzīvi). Īpašu uzmanību vēlētos pievērst to koru pašvaldībām, kas vēsturiski piedalījās 
pirmajos svētkos.  

Kr. Barona 31, Rīga, LV-1011      + 371 22051060      info@zemekasdzied.lv

mailto:info@zemekasdzied.lv


• Uzņēmēji - būtu pateicīgi par mediāciju, uzrunājot tos uzņēmējus vai uzņēmīgus cilvēkus, kuru 
uzņēmējdarbība atrodas reģionos, kas vēlētos atbalstīt filmu un reizē ar to arī savu pašvaldību,  
kā arī - aicinām pašas pašvaldības iesaistīties filmas tapšanā. 

Mēs ceram, ka gandrīz 150 gadus vēlāk arī mums izdosies atrast domubiedrus, ar kuriem kopā 
vēstīt par mūsu zemi un tautu, kas dzied, un par svētku tradīcijas iedibināšanos, kas kļuvusi par 
daļu no mūsu nacionālās identitātes. Par notikumu, kas palīdzēja latviešiem stiprināt cerību, ka 
nākotnē radīsies brīva un neatkarīga Latvija. Mēs būtu pagodināti par tiešu sadarbību ar tām 
pašvaldībām, kam būtu interese uzzināt vairāk par projektu, lai attiecīgi precīzāk iepazīstinātu ar 
mūsu piedāvājumu. 

Mēs priecātos, ja Jūs atrastu laiku, lai satiktos, un mēs varētu izstāstīt vairāk par projektu, 
plānotajām aktivitātēm, kā arī filmai nepieciešamo atbalstu, 

Uz sazināšanos! 

Filma “Zeme, kas dzied” 

producente Linda Krūkle 

t. 22051060 

linda@zemekasdzied.lv  

Informācija par filmu  

Par Dziesmu un Deju svētkiem ir atklāti daudzi stāsti, tie ir pētīti no dažādiem aspektiem. Taču 
maz runāts par pašiem pirmajiem latviešu dziedāšanas svētkiem un to organizēšanu. Toreiz 
Rīgas Latviešu biedrības nama pārstāvjiem un pārējiem iesaistītajiem organizatoriem nebija 
nojausmas, ka svētku tradīcija varētu turpināties un pastāvēt arī pēc 150 gadiem. Veidojot filmu 
“Zeme, kas dzied”, vēlamies mūsdienīgā formā vēsturiski korekti izstāstīt par Pirmajiem 
vispārīgajiem latviešu dziedāšanas svētkiem un tā laika sabiedrību, vērtībām un indivīda 
sapņiem šajā kontekstā. Tas būs stāsts par brīvību, par dziesmas spēku, par pašapziņu, par 
tradīciju, par unikāliem cilvēkiem mūsu vēsturē,  atklājot faktus un notikumus, kas bijuši iedīgļi 
Latvijas valsts veidošanai.  

Vienlaikus tas ir stāsts par to, kā 19. gadsimtā sieviete sāk apzināties sevi. Laiks, kad 
norisinājās pirmie dziesmu svētki, bija arī laiks, kad sievietes sāka pieņemt nozīmīgus lēmumus 
un spēra drosmīgus soļus kopīgas sabiedrības veidošanā.  

Vēsturiskās filmas “Zeme, kas dzied” režisors ir Māris Martinsons. Scenārija autori Māris 
Martinsons un Dainis Īvāns, komponists Uģis Prauliņš, kostīmu māksliniece Katrīna Liepa, grima 
māksliniece Beāta Rjabovska, producente Linda Krūkle. Filma top studijā  “K Films”. 
Vēsturiskajos tēlos iejutīsies Latvijā populāri aktieri Ģirts Ķesteris, Vilis Daudziņš. Andris Keišs, 
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Andris Bulis, Ainārs Ančevskis, Nauris Brikmanis, Marina Rebeka, Marta Lovisa Jančevska un 
citi.   

Komunikācijas vēstujumi 

Galvenais komunikācijas vēstījums, kas caurvīs aktivitāšu komunikāciju – Dziesmu svētku 
neizstāstītie stāsti. Ar dažādām komunikācijas aktivitātēm nodrošināsim tēmas aktualizāciju 
plašsaziņas līdzekļos par filmu visā tās veidošanas procesā no sagatavošanas līdz izrādīšanai 
skatītājiem. Atbilstoši laika grafikam aktualizēsim galvenos notikumus, no dažādiem aspektiem 
apskatot un plašāk skaidrojot Dziesmu svētku tradīcijas kā kultūras fenomena veidošanos un 
vienlaikus saistot to ar filmas saturu un aktualitāti mūsdienās. 

Veicināsim sabiedrības izpratni par Latvijas vēsturi un stiprināsim valstisko piederību un identitāti 
caur Dziesmu svētku tradīcijām. 

Ar projekta aktivitāšu daudzveidību plānots uzrunāt plašu mērķauditoriju: gan tos, kas ir ciešā 
saiknē ar Dziesmu un Deju svētkiem, gan tos, kas ar svētkiem tieši nav saistīti. 

Komunikācijas aktivitātes tiks īstenotas nacionālajos un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos, 
izmantojot plašu sabiedrisko attiecību instrumentus kopumu 

Par mums medijos 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/zemi-kas-dzied-nevar-nedzirdet-saruna-ar-
rezisoru-mari-martinsonu-par-jauno-filmu.a364663/ 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kino-foto-un-tv/filmas-zeme-kas-dzied-autori-mekle-liecibas-
par-pirmajiem-dziesmu-svetkiem.a373796/ 

https://www.delfi.lv/kultura/news/screen/sacies-sagatavosanas-process-vesturiskas-
spelfilmas-zeme-kas-dzied-uznemsanai.d?id=52492149 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kino-foto-un-tv/operdiva-marina-rebeka-speles-vienu-no-
galvenajam-lomam-filma-zeme-kas-dzied.a380172/?
fbclid=IwAR2RXQ1m_i5VkoF6HgbjXKZXisN2RjzW-uPDh6c3vVIGn0jdWu97D0GH2sI 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/monopols/monopola-viesis-rezisors-maris-martinsons.a135693/  
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