
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas skolēni noskatās režisores Martas Elīnas 

Martinsones pusaudžu komēdiju "Tizlenes" 

 

Ar Latvijas Skolas somas atbalstu š. g. 22. un 29. septembrī un 8. oktobrī skolēniem bija 

iespēja noskatīties jaunāko latviešu komēdiju pusaudžiem “Tizlenes”.  Latgales vēstniecībā 

“Gors”. Šī kino apmeklējuma mērķis: iepazīt latviešu režisoru veidoto kino, aktualizēt pusaudža 

vecumposma nozīmi personības attīstībā, vērst izglītojamo uzmanību izkopjamām vērtībām. 

Komēdija ataino pusaudžu dzīvi, pievērš uzmanību aktuālajiem jautājumiem, kas viņus 

satrauc. Lieliski, ka filmas režisore liek domāt par patiesajām dzīves vērtībām, kas pusaudžu 

vecumā bieži vien nešķiet tik svarīgi.  

Skolēni ar savām klases audzinātājām un latviešu valodas un literatūras skolotājām 

diskutēja par šo filmu un tajā atspoguļotajiem pusaudžiem aktuālajiem jautājumiem. Kino 

apmeklējums skolēniem rosināja dialogu un diskusijas.  

9. klases skolēnu atziņas: “Labākā filma, ko redzēju pēdējā laikā.” 

“Labi, ka bija iespēja noskatīties filmu uz lielā ekrāna kopā ar klases biedriem. “ 

“Cenšoties īstenot savus mērķus, nevajag pazaudēt draugus.” 

7. klases skolēnu atziņas: Filma bija amerikāņu tipa, tāpēc man ne ļoti patika. Filma bija savā 

ziņā pamācoša, jo šī filma ir ļoti labs piemērs tam, kur noved dzeršana, smēķēšana un melošana 

vecākiem, bet šo filmu īsti par pamācošu nevar nosaukt, jo diez vai kāds būs tāda pašā situācijā 

kādā bija aktieri. jo 1. filma ir par 1999. gadu un kā es iepriekš teicu - šī filma ir amerikāņu tipa. 

(Ritvars) 

Man filma kopumā ne ļoti patika, jo šādas filmas man nav interesantas. Man šķiet, ka filmā 

rādītās situācijas tika ņemtas no dzīves - 9. klases skolnieces gribēja kļūt par populārām 

meitenēm skolā, tāpēc, iedvesmojoties no Holivudas filmām, skolnieces nolemj tuvāk iepazīties 

ar puišiem, bet tad viņas saprot, ka tā var izbojāt draudzību. 

Mana atziņa no filmas: "Nav jāklausās citus, ko viņi saka, bet jāieklausās sevī." (Kristers) 

Manuprāt, šī filma bija ļoti izglītojoša. Tajā bija globāla tēma – citu apcelšana. Man filma ļoti 

patika, jo galvenā varone spēja sevi mainīt uz labāko pusi. 

10. klases skolēnu atziņas: 

“Latvijas Skolas somas” ietvaros bija iespēja noskatīties pusaudžu komēdiju “Tizlenes”. 

Krāsainiem notikumiem pilnu, kas parāda pusaudžu gadus, skatupunktus uz nākotni, apvienojot 

to visu ar fantāziju pasauli.  

Filmā ir redzami dažādi notikumi – ikdiena skolā, pazemojumi, problēmas ar ko sastopas tieši 

meitenes, domas un sapņi. Liekas tik ikdienišķi notikumi, tomēr filmā tas ir vizualizēts un liek 

padomāt par savu ikdienu. Kā arī fantazēšana un savu sapņu iedomāšanās filmā ir pārspīlēta, 

liekot arī skatītājiem aizdomāties un uzjautrināties par to par ko arī mēs sapņojām. 

“Tizlenes” ir ikdienišķu notikumu attēlojums ļoti neparastā veidā, kas liek aizdomāties un 

pasmieties.(Elza) 

Saturs bija pamācošs, bet pārāk paredzams. Varoņi gāja cauri vairākām problēmām un skaidroja 

tās, bet varēja zināt, kas būs tālāk. Filma bija lietderīga tādā ziņā, ka varēja mācīties izprast citu 

jauniešu rīcību, jūtas, emocijas, to, kā viņi reaģē un aizkaitinājumu un iedomāties sevi viņu vietā, 

secināt rīcību. Sižeta galvenā doma, manuprāt, bija diezgan šaura, bet labi izprotama un 

nepārprotama. (Kristiāna) 

Filma “Tizlenes” bija ļoti amizanta, neveikla un koša, tai piemita īpašības, kas filmās mani 

parasti nesaista, bet, pēc filmas noskatīšanās, biju ļoti apmierināta. Tas tādēļ, ka zem šīm 

komiskajām situācijām un pārspīlējumiem tomēr slēpās problēmas, ar kurām jaunieši, tai skaitā 



es, saskaras. Filmas komiskums prata šīs problēmas, piemēram, skolēnu apcelšanu vai zemu 

pašvērtējumu, lieliski integrēt un vieglāk saprotamā veidā aktualizēt. (Gunta) 

 

Sarmīte Arbidāne, 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas programmas  

“Latvijas skolas soma” koordinatore 

 

 

 

 

 


