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SIŽETS
Filma veidota pēc Annas Briga-

deres tāda paša nosaukuma lugas 
motīviem. Tās darbība sākas prince-
ses Zeltītes pilī. No pazemes ierodas 
velna sūtņi, lai pavēstītu, ka pēc 
trim dienām velns ieradīsies appre-
cēt princesi. Karalis uzdod sūtņiem 
meklēt pa visu valsti drosminiekus, 
kas būtu gatavi stāties velnam pretī,  
apsolot uzvarētājam pusi karaļ-
valsts un princesi Zeltīti par sievu. 
Trešais saucējs, ceļojot pa karaļval-
sti, satiek Sprīdīti (Ronalds Nei-
lands). Pamāte dara zēnam pāri, tā-
dēļ Sprīdītis nolemj pamest mājās 
un iet pasaulē laimi meklēt. Viņš no-
nāk pie purva ar maldugunīm un 
gandrīz noslīkst, bet viņu izglābj 
Vēja māte (Astrīda Kairiša). Viņa uz-
dod Sprīdītim darbu – apsargāt vi-
ņas dēlus Vēja pilī. 

Sprīdītim šis uzdevums nav pa 
spēkam, tomēr kā balvu par labu 
gribu Vēja māte dāvā viņam  burvju 
stabuli – cik ilgi to pūtīs, tik ilgi vi-
siem būs jādanco. Drīz vien Sprīdī-
tim izdodas izmēģināt stabules spē-
ku, kad jāglābj bērni no milža, kurš 
tos grib apēst. Meža māte (Mirdza 
Martinsone) par milža aizbaidīšanu 
uzdāvina viņam burvju sprunguli-
ņu, kuram pieķeroties vairs nevarēs 
atlaisties bez Sprīdīša atļaujas. Sā-
kas negaiss, un naktī Sprīdītis meklē 
patvērumu Sīkstuļa mājā. Sprīdītis 
grib no negaisa pasargāt arī kādu 
vecīti. Par to Sīkstulis liek Sprīdītim 
izciest trīs mocības, kas ļautu vecī-
tim  palikt mājā. Lai sevi un vecīti 
aizstāvētu, Sprīdītis liek lietā bur-
vju sprunguliņu, jo Sīkstuļa pārbau-
dījumi sagādā viņam sāpes. Vecītis  
pateicībā uzdāvina Sprīdītim bur-
vju gredzentiņu, ar kuru viņš varē-
šot tikt Laimīgajā zemē. Rītausmā 
Sprīdītis dodas tālāk un nonāk pil-
sētā, kur  sastop to pašu jau satikto 
saucēju un ir ar mieru doties tam lī-
dzi uz karaļa pili aizstāvēt princesi, 
jo neviens cits nav ar mieru to uz-
ņemties. Sprīdītis cīnās ar velnu un  
uzvar, bet princese mazo nabadzīgo 
zēnu negrib precēt un mēģina no vi-

ņa tikt vaļā. Sprīdītis ņem palīgā dā-
vāto gredzentiņu un nonāk Laimī-
gajā zemē – savās mājās. Meklēt pui-
sēnu un viņa burvju ieročus  at-
brauc karalis ar svītu, bet aizbrauc 
tukšā, taču ir gatavs ņemt līdzi par 
pirmo galmadāmu Sprīdīša pamāti. 
Kad pamāte aizvesta, visi priecājas 
Līgo vakara svinībās. 

STILS
Filma «Sprīdītis» bija Rīgas ki-

nostudijas pirmais kopražojums ar 

starptautiskiem partneriem – to-
brīd Čehoslovākijas «Barrandov» 
studiju, kurai bērnu filmu veidoša-
nā bija ievērojama pieredze. Filma 
uzņemta vairākās valstīs: karaļa 
pils filmēta Dienvidmorāvijas apga-
balā, Čehijā; pamātes māja un dažas 
citas vietas – Igaunijā; Latvijā fil-
mēts Brīvdabas muzejā, Cēsu pils-
drupās un citur. Filmai izmantoti 
specefekti un kombinētie kadri 
(piemēram, Vēja mātes pilī u.c.), ku-
rus veidoja «Barrandov» speciālisti. 

«Sprīdītis», režisors Gunārs Piesis, 1986, 77‘, spēlfilma

Laimīgā zeme – mājas

Kadrs no filmas «Sprīdītis»



10. –12. klase. Politika un tiesības, vizuālā māksla, Latvijas un pasaules 
vēsture, kulturoloģija.
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Filmas kopdarba raksturs izpaužas 
arī lomu sadalījumā: daļā lomu re-
dzami  čehu aktieri (karalis  – Zde-
neks Ržegoržs, latviski lomu ieru-
nāja Eduards Pāvuls; princese, daļa 
galmadāmu u.c.), daļā latvieši (pa-
māte – Dzintra Klētniece, vecāmāte 
– Elvīra Baldiņa u.c.). 

Filmas stilistikā būtiska vieta 
mūzikai, varoņiem dziesmās pau-
žot savas izjūtas vai aprakstot noti-
kumus. Tāda ir Zeltītes dziesma fil-
mas sākuma epizodē, tāda – Vēja 
mātes dziesma, Meža mātes dzies-
ma un citas. Mūziku radījis kompo-
nists Imants Kalniņš, kurš «Sprīdī-
tim», tāpat kā tas bijis ar filmu «Pūt, 
vējiņi!», mūziku komponējis jau 
pirms filmēšanas sākuma.

Filmas scenārijā režisors Gu-
nārs Piesis varoņu dilaogos iepinis  
atsauces uz pasaku par Sprīdīti. Tā 
notiek epizodē, kurā Sprīdītis sa-
stop Trešo saucēju – viņš ir izbrīnīts 
par to, ka saucējs Sprīdīti nepazīst, – 
vai tad nav lasījis pasaku? Arī filmas 
noslēgumā, kad karalis aizvedis pa-
māti  un visi iztaujā Sprīdīti, gribē-

dami, lai viņš  pastāsta, ko pasaulē 
redzējis un kā tur ir, viņš atbild «Nu, 
tā kā pasakā par Sprīdīti, nu, par 
mani.» 

AUTORI
Gunārs Piesis (1931–1996) bija 

viens no tiem jaunās latviešu reži-
soru paaudzes kinematogrāfistiem, 
kuri 1950.–60. gados pirmie ieguva 
profesionālo kino izglītību Vissa-
vienības Valsts kinematogrāfijas 
institūtā Maskavā. Viņa debijas 
spēlfilmu »Kārkli pelēkie zied» 
(1961, scenārija autors dramaturgs 
Gunārs Priede, operators Miks 
Zvirbulis) Rīgas kinostudijā uzska-
tīja par pārāk izaicinošu un sava 
laika ideoloģijai nepieņemamu, tā-
dēļ Piesis turpmākos desmit gadus 
strādāja dokumentālajā kino, vei-
dojot filmas un kinožurnālus. 1963. 
gadā Piesis bija viens no iniciato-
riem kinožurnāla «Māksla» izvei-
došanai, kurā tika dokumentēti ak-
tuālie mākslas procesi Latvijā. In-
terese par mākslu un tās izpratne 
saistās ar Pieša vidusskolas gadu 

izglītību, jo viņš ir absolvējis Rīgas 
Lietišķās mākslas vidusskolas tēl-
niecības nodaļu. Dokumentālajos 
darbos režisors realizējis sev tuvās 
tēmas, kas saistītas ar  vēsturi, na-
cionālajām vērtībām, mākslu (fil-
ma «Zemes atmiņa» (1965) stāsta 
par kapu pieminekļiem, mirušo 
pieminēšanu, kas bija tam laikam 
ļoti netipisks sižets). Nozīmīgākās 
filmas Pieša filmogrāfijā saistās tie-
ši ar literāru darbu motīvu ekrani-
zāciju – pēc Rūdolfa Blaumaņa no-
veles veidotā «Nāves ēnā» (1971), 
pēc Raiņa lugas tapušais «Pūt, vēji-
ņi!» (1973), pasaku filmas pēc An-
nas Brigaderes lugu motīviem 
«Sprīdītis» (1985) un «Maija un Pai-
ja» (1990) un citas. 

Filmas «Sprīdītis» operators ir 
Mārtiņš Oskars Kleins (1938–2014), 
kurš uzņēmis daudzas latviešu ki-
no klasikas filmas: «Pie bagātās 
kundzes» (1969), «Vella kalpi» 
(1970), arī vairākas no režisora Gu-
nāra Pieša filmām – gan «Nāves 
ēnā», gan «Pūt, vējiņi!» un «Maija 
un Paija». 

Kadrs no filmas «Sprīdītis»


