
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 10.-12.klašu skolēnu atsauksmes 

par filmu “Piļsāta pi upis”  25.02.2020. 

(apkopoja A.Prīdāne) 

 

Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas                

10.-12.klašu skolēni 25.februārī koncertzāles “Gors” mazajā zālē noskatījās Viestura 

Kairiša jauno filmu “Piļsāta pi upis”. Šo filmu, stāstu par Latviju dažu gadu laikā – no 

XX gadsimta 30. gadu pašām beigām līdz 1944. gadam, redzēt vēlējās visi skolēni, jo 

lielu interesi raisīja tieši filmā uzņemtās vietas – Rēzekne, Ludza, Krāslava un 

pazīstamie vietējie ļaudis, kuri piedalījās filmā. Bet, šī vizuāli piesātinātā un 

emocionāli saviļņojošā filma sagādāja daudz pārsteigumu, jo notikumi risinājās viens 

pēc otra ļoti strauji, tās saturs lika iedziļināties vēsturē un nemitīgi domāt līdzi. Tāpēc 

jauniešu atsauksmes par filmu ir dažādas. Ir skolēni, kuriem filma ļoti patika, bet ir arī 

tādi skolēni, kuriem filma likās garlaicīga, jo bija grūti sekot notikumiem līdzi un tos 

izprast. 

Skolēnu viedokļi par filmu:  

10.m1 klase 

Sintija:  Filma man patika, taču, manuprāt, bija ļoti jāiedziļinās, lai to pilnībā 

izprastu.  

Renārs:  Filma bija interesanta.     

Kristaps:   Filma bija interesanta.    

Dagnija:  Man patika filma, jo to noskatoties tu sāc aizdomāties par dažādām 

svarīgām lietām. Taču bija brīži, kurus es nevarēju izprast.                  

Beatrise:   Man filma nesagādāja ļoti pozitīvas emocijas, jo grūti bija sekot līdzi 

notikumiem un jāiedziļinās. Tomēr interesanta un ar vēsturisku pieskārienu. Patīkami 

bija redzēt pazīstamas sejas un dabas skatus. Darbs ar dziļu domu un sarežģītu sižetu.   

Kristiāna:   Mani filma ne pārāk saistīja, jo bija sarežģīti uztvert domu.    

Eva:    Man filma nešķita interesanta, jo bija diezgan grūti sekot līdzi notikumiem, bet 

filma tika labi režisēta.            

Gatis:   Man filma nepatika, nevarēja īsti saprast galveno domu.                  

Armands:  Filma bija ļoti interesanta, jo salīdzinot ar citām bija neparasta, tā arī 

sevī ietvēra daudz dziļu ideju. Filmai bija interesants vēsturiskais piesitiens.   

 

10.m2h klase 

Filmā veiksmīgi attēlotas ainas ar laivu un ebreji.       /Diāna / 

Man filma bija nesaprotama, dažas ainas pavisam nepatīkamas.   /Viktorija/ 

Šī filma man bija nesaprotama, brīžiem nevar izprast, kas notiek, salīdzinājumā ar 

„Dvēseļu puteni”, šī filma nebija tik laba.          /Sabīne/ 

Filma deva priekšstatu par vēsturisko notikumu gaitu, taču filma nebija manā gaumē. 

/Kitija / 
Filma nebija slikta, praktiski, ja nezina vēsturi, tad filmu būs grūti skatīties.      /Elīze/ 

Filmas kontekstā es tiešām nesapratu, ko man domāt. Holokausts, komunisms, 

okupācija, mīlas nedienas, nāve – it kā ļoti nopietni temati, bet katrā no tiem šķietami 

tika mēģināts sasmīdināt skatītāju.             /Ralfs / 

Kopumā filma nepatika, jo nebija izteiktas sižeta līnijas, taču man patika mūzika.  

/Raitis / 



Pilsēta pie upes stāsta par vissarežģītāko un dramatiskāko laiku Latvijas vēsturē, man 

daļēji patika šī filma.          /Evelīna / 

Filmas autors filmu vēlējās radīt jautru un draisku, man patika.         /Einārs / 

 

11.hv klase 

Klases audzinātāja:   Lielākajā daļā skolēnu vērtējumu atkārtojas, ka kopumā filma 

patikusi. Bet dažiem skolēniem bija atšķirīgi viedokļi. 

Daniels:  Filma man patika, jo tika parādīts viss dzīves smagums tajos laikos. Patika 

filmas dramatisms. 

Ernests:  Filma nepatika, jo tika filmētas trīs dažādas vietas, bet skatītājiem 

jāiedomājas, ka darbība notiek vienā vietā. Mēs šīs vietas labi atpazīstam. 

Sabīne:  Filma bija interesanta un aizraujoša, vienīgi sākums grūti saprotams. 

Raivis:  patika, ka filmā skanēja latgaliešu valoda. 

Amanda:  Filmā ļoti strauji mainījās notikumi, tas apgrūtināja sižeta uztveri. 

Raitis:  Filma kopumā laba. Man tikai sižets īpaši nepatika. Nepietika kaut kādas 

“uguntiņas” scenārijā. 

Lāsma:  Filma man ne visai patika, jo bija daudz momentu, kurus nesapratu. 

Ņikita:  Man nepatika filma, jo es nesapratu rādītā jēgu. 

Elēna Marija:  Filma bija interesanta, bet varēja nebūt pāris kadru. Atsevišķos 

skatos nesapratu, kas ir noticis. 

 

 

11.m1 klase 

Man filma patika. Parādīja laiku, kā notika parasto iedzīvotāju dzīve Otrā pasaules 

kara laikā. (Emīls) 

Filma bija interesanta, mani pārsteidza sniegtā vīzija par varas maiņu Latvijā Otrā 

pasaules kara laikā. (Daniels) 

Filmas ainas radīja priekšstatu par ebreju tautas dzīvi Latvijas teritorijā. Man bija 

prieks redzēt mūsu pilsētas kultūras namu filmā, lai gan tas tika rādīts tikai uz īsu 

brīdi.     (Ģirts) 

Filma spilgti un interesanti atainoja Latvijas varas maiņu un to bija aizraujoši vērot.      

(Helēna) 
Šī filma man likās nesaprotama, bet unikāla. Man patika, ka filmā tika runāts gan 

vācu, gan latgaliešu valodā.      (Adriāns) 

Man ļoti patika filma, bija interesanti atgriezties vecajos laikos, novērot kā dzīvoja 

ļaudis Latvijā un ar kādām grūtībām tie saskārās.    (Annija) 

Man ļoti patika šī filma, jo tai bija ļoti dziļš zemteksts un tās sižets atspoguļoja 

parastā latvieša pārdzīvojumus Otrā pasaules kara laikā.      (Meinards) 

Manuprāt, tā ir ļoti laba un patriotiska filma, kura apliecina nacionālo pašapziņu.     

(Ervīns) 
Man šī filma ļoti patika, bija ļoti interesants sižets, kas vēsta par otro pasaules karu 

un krāsotāju kuru ietekmē jaunā valdība.     (Aivars) 

Manuprāt, filma bija interesanta un aizraujoša, kurā bija iekļauta kāda smalkāka 

doma.           ( Alens ) 

Manuprāt šī filma ir interesanta. Tā atspoguļo Latvijas pagātni, kas man likās ļoti 

aizraujoši  (Rianda) 

Es uzskatu, ka šī ir ļoti patriotiska filma un tā veicina latviešu nacionālo pašapziņu.     

(Lauma ) 



Man ļoti patika šī filma, manuprāt šī ir viena no labākajām un spēcīgākajām latviešu 

filmām.   (Santa) 

Pēc filmas noskatīšanās biju diezgan lielā sajūsmā. Manuprāt, tas ir viens no 

iespaidīgākajiem latviešu darbiem, kas ne tikai sniedz ieskatu mūsu pagātnes 

notikumos un vēsturē, bet arī ļauj just līdzi mūsu tautas pārdzīvojumiem un piedzīvot 

tā laika emocionālo spriedzi. Personīgi man, filma palīdzēja arī vairāk novērtēt visas 

iespējas, kas ir dotas mūsu paaudzei.             (Ginta ) 

Aizraujoša filma, kas deva lielisku iespēju ielūkoties Latvijas nozīmīgākajos vēstures 

notikumos. (Lauma) 

Filma šķita ļoti pārdomāta, saistoša. Ievietotā mūzika uzlaboja noskaņojumu diezgan 

drūmajiem filmas notikumiem.       (Aija ) 

Filma man patika, bija interesanti uzzināt, kā dzīvoja cilvēki grūtos laikos.        

(Daniela)  
 

11.m2 klase 

Filma man likās ļoti interesanta, jo tika atainota Latvijas vēsture vienkāršo 

iedzīvotāju skatījumā. Tika parādīta arī viņu neparastā iedzīve kara laikā, kas man 

likās ļoti aizraujoša. Patīkamu skatīšanos sagādāja arī aktieru profesionālais 

tēlojums, no kuriem dažus pat atpazinu. Filmu uzlaboja arī tajā esošie smieklīgie joki. 

Prieku sagādāja arī tas, ka dažas ainas tika filmētas tieši Rēzeknē, kas padarīja to vēl 

tuvāku mums. Filmas laikā man noteikti nebija garlaicīgi, tāpēc priecājos par iespēju 

to apmeklēt un labprāt apmeklēšu arī citas filmas kopā ar savu skolu vai klasi.  

(Patrīcija) 

Filmā atainotais laika periods no 20. gs. 30. gadu pašām beigām līdz 1944. g., 

manuprāt, tika atainots, akcentējot tajā laikā valdošos stereotipus, nevis konkrētus 

vēsturiskus notikumus, kā biju gaidījusi. Kopumā filma šķita diezgan interesanta, pat 

komiska. Priecēja, ka uz kino ekrāna varēja pamanīt arī vairāku paziņu sejas. Žēl, ka 

galvenajās lomās lielākoties bija izraudzīti latviešu aktieri, kam latgaliešu valoda nav 

pati stiprākā puse, jo tas nedaudz pabojāja filmu. (Rainita) 

Unikāla filma, bet pagrūta skatīšanai. (Eduards) 

Filma bija diezgan interesanta, man patika, ka viņa bija latgaliešu valodā. (Dina) 

Man patika filma, jo es tur redzēju pazīstamas vietas un cilvēkus, ar to bija vēl 

interesantāk skatīties, taču pats filmas sižets man likās nedaudz garlaicīgs, jo bija viss 

viendabīgs. (Agita) 

Noskatoties filmu, īsti nebija skaidrs, kāda bija tā galvenā doma. Gribējās, lai filma ir 

aizraujošāka, jo viss bija diezgan viendabīgi (Olesja) 

Kad dzirdēju par šīs filmas iznākšanu, gaidīju, ka filma būs līdzīga “Dvēseļu 

putenim” un būs ļoti emocionāla. Taču tā izrādījās citādāka. Man patika filma, jo to 

nebija grūti skatīties, bija interesants sižets, taču man nepatika filmas beigas, kad 

mira varone, kura man patika. Kopumā iesaku noskatīties arī citiem! (Linna) 

Šī filma bija interesanta. Mani ļoti piesaistīja tas, ka lokācijas, kuras tika attēlotas 

filmā bija nofilmētas pazīstamās vietās. Filmas sižets likās vienkāršs, saprotams un 

interesants. (Armands) 

“Pilsēta pie upes” man salīdzinot ar Dvēseļu puteni likās ne ļoti piesaistoša, bet 

patika tas ka bija redzēti pazīstamie aktieri un vietas kurās tika filmēts. (Aigars) 



Filma manī raisīja divējādas izjūtas, jo no vienas puses filmas saturs bija vēsturiski 

faktoloģisks un lietderīgs savas identitātes apzināšanai, taču no otras puses man 

nepatika, ka latgaliski runāja tikai galvenais varonis un dažas ainas bija aizskarošas. 

Man ļoti patika mūzikas izvēle!(Līva) 

Filma “Pilsēta pie upes” man šķita ļoti interesanta un diezgan precīzi atspoguļoja 

varas maiņu un tās sekas Latvijā, kā arī latviešu attieksmi pret to. (Ieva) 

Filma ļoti patika! Interesants filmas uzņemšanas veids, dažos kadros kameras 

novietojums likās neierasts. Filma bija ļoti emocionāla, mākslinieciska un filmas laikā 

varēju arī iemācīties dažus jaunus vārdus latgaliešu valodā. Uzskatu, ka filmas beigas 

varēja būt emocionālākas, bet kopumā- filma ļoti patika! (Baiba) 

Filma ļoti interesanta un perfekti atspoguļo vēstures faktus. Un attiecības starp 

dažādu tautu kultūrām. (Valdis) 

Filma interesanta, bet ne līdz galam sapratu šīs filmas jēgu. Jā, pārmaiņas, bet nebija 

tāda kā nobeiguma, tādas kā pamācības. Bet kopumā bija labi, tikai vajadzētu 

vecuma ierobežojumu. (Anete) 

 

12.M1V klase 

Man ļoti patika filmas sākums un arī turpmākā norise, jo varēja sajust Latgales 

enerģiju un tik ļoti sagribējās vasaru. Vēl bija interesants risinājums filmu veidot 

latgaliski un ņemt par galveno varoni neprofesionālu aktieri. Bija interesanti 

ieraudzīt filmā cilvēkus un vietas, kuras ir pazīstamas, jo agrāk citās latviešu filmās tā 

nebija.                  ( Elizabete) 

Filma bija vēsturiski precīza un nozīmīga vēsturisko procesu izzināšanai, īpaši 

Latgales reģiona vēstures iepazīšanai. Man nepatika filmas galveno varoņu tēli un 

aktieru tēlojums. Neizbaudīju pārdzīvojumus, kas risinājās filmā. Filmai piemīt vairāk 

vēsturiskā, nekā mākslinieciskā vērtība. ( Justīne) 

Filma nebija ļoti interesanta, bet daži momenti smieklīgi. ( Katerīna) 

Filma bija nedaudz ievilkta sižeta vēstījuma plānā. Aktieri izcili iederas savās lomās, 

kā arī dekorācijas tika izvēlētas veiksmīgi un izskatās autentiski. (  Raivis) 

Filma bija interesanta, dažos momentos nesaprotama, bija gan smieklīgi, gan 

dramatiski notikumi.              ( Artūrs) 

Man ļoti patika filmas doma- redzēt visus kara notikumus Latvijā, kas notika 2. 

Pasaules kara laikā caur tēlu acīm, kas īsti nespēlē savu lomu, bet vēro, kā mainās 

viņu apkārtējā vide. Filmā tēliem bija neinteresantas personības, izņemot kas man 

patika, bija galvenā varoņa, viņa drauga vācieša un vecā ebreja tēls     ( Raitis) 

Bija interesanti paskatīties uz dzimto pusi filmā. Galvenais aktieris bija ļoti jocīgs. 

Sižets bija nedaudz nesaprotams, jo dažās vietās viens kadrs nomaina otru un 

nevarēja uztvert domu. Dažās vietās bija labs humors.          ( Alīna) 

Filma bija diezgan interesanti. Patīkami bija redzēt pazīstamus cilvēkus, draugus 

dažās filmas ainās. Reāli notikumi, aktieri bija labi iejutušies savās lomās. ( Darija)  

Liels pārsteigums bija ieraudzīt daudz pazīstamu seju, kā arī vērot savu dzimto 

pilsētu, kā tas tika filmēts, no kuras pilsētas maliņas. Mani neuzrunāja filmā 

atspoguļotais humors, jo tomēr kā pilsētai tā arī cilvēkiem tie bija grūti brīži. Ludza 

bija ebreju pilsēta un to izvešana bija drausmīgākā diena pilsētā. Patika vecā ebreja 

tēlojums. ( Ērika) 



Filma neizraisīja man nekādas emocijas. Vienīgi man patika tas, ka bija redzamas 

man daudzas pazīstamas vietas dažādos laika posmos.  Interesants aktieru sastāvs, 

pirms tam neredzētas sejas. Ļoti labi parādīta lauku cilvēku dzīve.  ( Ralfs) 

Filma likās vairāk humoristiska, bez jebkādas dziļākas domas un pārdomāta sižeta. ( 

Armands) 

Filma ļoti patika, interesants sižets, izzinoša. Trūka spilgtāku notikumu. Patika, ka 

filma tika filmēta Rēzeknē, Ludzā, vietās, kuras ikdienā apmeklēju. ( Rineta) 

Filma patika, bet no filmas biju gaidījis asāka sižeta ainas. ( Dairis) 

Filma nepatika, jo nesapratu filmas galveno domu. Visi notikumi pārāk strauji 

mainījās, daži bija nesaprotami.                  ( Eduards) 

Man patika vērot mūsu Latgales pilsētas no malas, taču pats scenārijs man nepatika.     

( Liene) 

Filma šķita ļoti interesanti un aizraujoša, patika fonā skanošā, pozitīvā, lustīgā 

mūzika. Filmā tika atpazīti pazīstami cilvēki. Ļoti uzrunāja tas, ka filma bija 

latgaliešu valodā, tas radīja tādu īpašu atmosfēru.                ( Luīze) 

Filma ļoti skaista, vēsturiski parādīta. Lepojos, ka Latvijā sāk attīstīties kino nozare 

un kultūras joma  kopumā. ( Dins) 

Filma patika, aizrāva. Patika skatīties arī tāpēc, ka bija redzamas pazīstamas vietas 

un pazīstami cilvēki. Bija skaidri un secīgi atainoti Latvijas vēsturiskie notikumi .                    

( Domeniks) 

 

 

12.m2h klases 

Annija: Man prieks, ka mūsu skolai ir dota iespēja skatīties filmas, kas tagad ir 

aktuālas. Tas ļauj mums attīstīties un būt zinošiem kultūrā. Šī filma lielākoties bija 

latgaliešu valodā, kas veido lepnumu un siltuma sajūtu, ka mēs neesam vieni. Filmas 

laikā man tika dota iespēja ieskatīties, kā cilvēki Latgales novada tika  galā ar kara 

sekām un kā tas ietekmēja mūsu tautu. 

Roberts: Bija jauki, ka varēja redzēt Rēzekni un Ludzu, bet pati filma bija diezgan 

garlaicīga, jo daudzi notikumi atkārtojās, piemēram, ielu zīmju krāsošana dažādās 

valodās, bet brīžiem bija interesanta un arī humors bija labs. 

Mārtiņš: Filma pilsēta pie upes, man ļoti patika. Manuprāt, priekš latgaliešu filmas 

tā ir ļoti izdevusies, patika tas, ka filmā redzēju savus draugus, kā arī filma bija 

skatāma, kas ir liels plus. 

Reinis: Filma bija pietiekami interesanta, patīkami bija redzēt pazīstamas vietas un 

pazīstamus cilvēkus iekš filmas. 

Renāts: Filma bija diezgan interesanta, jo tā deva iespēju iepazīt Latviju 30-jos 

gados. Šajā filmā ir attēlotas Latvijas pilsētas, kas nozīmē, ka šai filmai ir liela 

nozīme kultūras vērtību attēlošanā. 

Evija: "Pilsēta pie upes" man ļoti patika, filma izraisīja manī ļoti pozitīvas emocijas 

un lika sajusties tā, it kā es eksistētu līdzi varoņiem viņu laikā. Sižets bija aizraujošs 

un emocionāls, arī ar negaidītiem pagriezieniem. Un es nemaz nenožēloju, ka redzēju 

to. Man patika arī tas, ka ļoti bieži varēja redzēt Latgales ainas un pamatā bija 

latgaliešu valoda, turklāt šīs divas lietas ir ļoti tuvas man, tā kā arī pati esmu no 

Latgales un mīlu savu novadu! 

Loreta: Filma bija diezgan iespaidīga un balstīta uz vēsturiskiem motīviem. Visvairāk 

pārsteidza un patika, ka filmā varēja redzēt Rēzeknes un Ludzas ainas. Manuprāt, 

filmēt vēsturiskas filmas par karu un lieliska ideja, jo mūsdienās jaunatne ļoti maz 

zina par mūsu valsts vēsturi. 



Lauris: Filma daļēji patika, jo bija iesaistīti daudz pazīstami cilvēki tās veidošanā, 

dabas skati bija satriecoši, ideāli parādītas arī dažādas gleznas, bet nepatika tas ,ka 

īpaši nevarēja saprast kāds filmā ir atveidots gads un kara gaita bija ne īpaši 

saprotama. 

Laura: Filma “Piļsāta pi upis” man personīgi nepatika, jo bija grūti saprast sižetu. 

Tomēr bija arī momenti, kas man šķita interesanti, piemēram, tas, kā tika parādīta 

valdību maiņa un kā līdz ar to viss bija jāpārkrāso. Pozitīvi vērtējams ir arī fakts, ka 

filma uzņemta latgaliski. 

Ginta: Filmu “Piļsāta pi upis” bija diezgan interesanti skatīties, jo bija redzami skati 

no Rēzeknes un vairākas pazīstamas sejas. Filmā saprotami attēloti vēstures notikumi 

un aktiermāksla tos paspilgtināja 

Līga Madara: Filma bija jauka, jo tā stāsta par mūsu vēsturi, ir latgaliešu valodā. 

Tai ir interesants sižets. Jauki bija skatīties uz pazīstamiem cilvēkiem, kuri tur 

filmējās, prieks par viņiem. 

Dagnis: Filma baigi labā, super, patika viss, pat Ludzu redzēt varēja un skaistas 

gleznas. 

Ņikita: Filma ne visai laba. Neieinteresēja. Ja vajadzētu pirkt biļetes, labprāt aizietu 

uz kādu krogu. Tā bija 3 filma pa visiem laikiem, kurā es aizmigu. 

Edvīns: Parasta kara filma, ne slikta, ne laba. Ir daudz interesantu, smieklīgu 

momentu, lai uzjautrinātu skatītājus. Kopumā laba filma. 

Renāte K: Man šķiet, ka filma ir veiksmīga, jo ir ar saprotamu sižetu. Galvenais 

varonis, manuprāt, ir veiksmīgi iejuties savā lomā, tāpēc bija interesanti viņu vērot 

visas filmas garumā. Prieks arī par to, ka tā ir latgaliešu valodā. 

Renāte S: Filma ļoti mākslinieciska un neparasta. Sižetu bija mazliet grūti uztvert, jo 

viscaur filmai vijās haoss. Kopumā filma patika un vērtētu to kā kvalitatīvu un 

mūsdienīgu. 

Daira: Viestura Kairiša filma “Piļsāta pi upis” neatstāja uz manis lielu iespaidu. 

Uzskatu, ka filma ir haotiska un dažos momentos  ir grūti saprast , kas notiek. Kā arī 

bija momenti, kuri nešķita loģiski un likās bezsakarīgi. Man filmā pietrūka emociju. 

Tomēr esmu gandarīta, ka filma ir latgaliešu valodā. Tas radīja savu atmosfēru. Bija 

arī momenti, kas lika uzsmaidīt. Kā arī krāsas filmā, izvēlētais filmēšanas rakurss un  

vietas, manuprāt bija izvēlētas veiksmīgi. Uzskatu, ka šo filmu saukt par kara filmu ir 

diezgan nekorekti, jo tomēr tajā ir vairāk parādīta cilvēku ikdienas dzīve, ātrāk tā ir 

drāma un daļēji komēdija. Tā nav sliktākā latviešu filma, tomēr mums ir kur tiekties. 

Genrietta: Filma bija ļoti savdabīga un mākslinieciska, bet man patika. Tāpat arī 

patika, ka filmā bija daudz latgaliešu valodas. 

Samanta: Manuprāt, filmai bija oriģināls, jauns risinājums. Sākotnēji bija grūti 

saprast vadmotīvu un stāsta būtību, taču kopumā filma likās interesanta un ar humora 

devu. Priecēja fakts, ka filma bija latgaliski un varēja vērot pazīstamas ainavas. 

Krista: Man filma patika, tajā ietverti daudz un dažādi vēsturiskie notikumi, kuri ļauj 

labāk izprast mūsu valsts vēsturi, kā arī filmā bija daži smieklīgi momenti. 

Ivita: Filma nelikās tik laba kā “Dvēseļu putenis.” Bija vairāk parādītas savā ziņā 

ikdienas ainas, ne tā kā “Dvēseļu putenī”. Un bija patīkami redzēt savu bijušo klases 

biedru Imantu. 

 


