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KINOREŽISORE 
ADA NERETNIECE

Kinorežisore Ada (īstajā vārdā Armīda) Neretniece (1924–2008) dzimusi 1924. gada 
2. jūnijā Ļeņingradā. Viņas vecāki Pirmā pasaules kara laikā devās bēgļu gaitās un apmetās 
uz dzīvi Pēterburgā. Māte Olga bija grāmatvede, bet tēvs Mārtiņš – latviešu strēlnieks, kara 
komisārs, vēlāk lielas rūpnīcas direktora vietnieks, 1937. gadā represēts.

Sākoties Otrajam pasaules karam, Ada Neretniece ar māti evakuējās uz Kirovu, kur 
1942.  gadā pabeidza Ļeņingradas 24.  vidusskolu. Pēc skolas viņa neilgu laiku strādāja 
rūpnīcas “Krasnij instrumentaļščik” metalogrāfijas laboratorijā,1 pēc tam gadu nostrādāja 
kara hospitālī par sanitāri. Tobrīd aktualizējās sapnis par kino, interese bija dzimusi jau 
skolas gados, kad Ada darbojās Ļeņingradas Pionieru pils teātra un literatūras pulciņā, 
kura vadītājs skolēnus iepazīstināja arī ar tolaik oficiāli neatzītiem autoriem – Nikolaju 
Gumiļevu, Osipu Mandelštamu.2

Izturot milzīgu konkursu, Ada Neretniece iestājās Vissavienības Valsts kinematogrāfijas 
institūtā, kur mācījās pie leģendārā Sergeja Eizenšteina, kļūstot par “vienīgo latvieti [..], 
kas pie viņa jelkad būtu studējusi”.3 

Jau studiju laikā Ada vasarās stažējās Rīgas kinostudijā, pirmais kinožurnāls “Padomju 
Latvija” nr. 34, kura titros rakstīts “režisore praktikante A. Neretnieks”, datēts ar 1948. gadu. 
Septiņos sižetos režisore veido nelielus kinoportretus, apskata linu ražu, labības kulšanu, 
viesojas tēlnieka Kārļa Zemdegas darbnīcā un Rīgas Zooloģiskajā dārzā aprauga jaunos 
lauvēnus, kinožurnālu noslēdzot ar spraigu futbola spēli starp Rīgas “Dinamo” un 
Ļeņingradas “Spartak” komandām.

1 Matīsa, K. Ada Neretniece (1924–2008). Kino Raksti. 2009. Nr. 1. 66. lpp.
2 Neretniece, A. Gribu uzņemt pasaciņu. Grām.:  Par sevi, par savu dzīvi, par savu darbu kino. Latviešu  

aktierfilmu režisori. Sast. Silvija Līce. Rīga: Liesma, 1991. 36. lpp.
3 Ruka, E. Briežu zemes vilinājums. Sestdiena. 2018. 21.–27. dec. 40.–44. lpp. 
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Pēc režijas fakultātes absolvēšanas 1949.  gadā Ada Neretniece tiek nosūtīta strādāt 
uz Latvijas PSR un sāk darbu Rīgas mākslas un hronikālo filmu studijā, veidojot 
kinožurnālus un īsmetrāžas dokumentālās filmas. Gaidot izdevību strādāt pie spēlfilmām, 
jaunā režisore izmantoja iespēju izbraukāt Latviju un iepazīt visdažādākos cilvēkus. No  
1948. līdz 1962. gadam Ada Neretniece ir uzfilmējusi 48 kinožurnālus “Padomju Latvija” 
un “Pionieris”.

1955. gadā viesrežisors Leonīds Lukovs uzņēma spēlfilmu “Uz jauno krastu”, un Ada 
Neretniece kļuva par otro režisori. Tas arī kļuva par lūzuma punktu ceļā uz aktierfilmām. 
Pēc diviem gadiem iznāca režisores debijas filma “Rita” (1957.  g.), kas guva plašu 
atzinību un 1959. gadā tika apbalvota Vissavienības kinofestivālā Kijevā. Filma stāsta par 
ikdienas cilvēku likteņiem un varonību kara laikā, iekļaujoties padomju kino “atkušņa” 
tonalitātē, kad notiek distancēšanās no strikta labā un ļaunā pretstatījuma vai vērienīga 
kara tēlojuma. Noskaņas un fināla filmējuma ziņā “Rita” ir radniecīga slavenajai Mihaila 
Kalatozova filmai “Lido dzērves” (1957. g.), kas aizsāka jaunu vizuālās valodas tradīciju 
padomju kino.4

Kino zinātniece Inga Pērkone raksta: ““Rita” kļuva par viņas debiju un, iespējams, arī 
par režisores labāko, viņas pašas iecerēm atbilstošāko darbu. Paradoksāli, tomēr ir pamats 
domāt, ka tieši “Ritas” pārliecinošā profesionalitāte un skatāmība bija iemesls režisores 
tālākajai, kā viņa pati domāja, ne sevišķi laimīgajai, tomēr ļoti aktīvajai jaunradei. Jo, tāpat 
kā citās industrializētajās filmu ražošanas sistēmās, arī padomju studijās labus sava amata 
meistarus mēdza norīkot pie visdažādāko žanru darbu, konkrētu pasūtījumu taisīšanas, 
nerēķinoties ar cilvēka personīgo gaumi vai vēlmēm.”5

Aktierkino kļuva par Adas Neretnieces radošā ceļa turpinājumu, kopumā viņa 
ir uzņēmusi 18 pilnmetrāžas spēlfilmas. Viņas filmogrāfija ir bagāta ar pretrunīgiem 
raksturiem, dažādām laiktelpām un nacionalitātēm, literāro darbu ekranizācijām, tā ir 
arī žanriski daudzveidīga, uzņemtas gan vēsturiskas kara filmas, psiholoģiskas drāmas 
un melodrāmas, gan asa sižeta piedzīvojumu filmas un detektīvfilmas, kā arī filmas 
pusaudžiem un bērniem.

Jāpiemin arī tas, ka Ada Neretniece vienīgā Rīgas kinostudijā uzņēmusi filmas, kuru 
darbība risinās Krievijas Tālajos Ziemeļos, un tādas veselas četras – “Hipokrāta zvērests” 
(1965.  g.), “Ilgās dienas rīts” (1968.  g.), “Lielā Jaungada nakts” (1978.  g.) un “Zīlēšana 
uz jēra lāpstiņas” (1988.  g.).6 Tieši pēdējā filma sagādāja gan vislielākās raizes, gan 

4 Pērkone, I. Estētika. Inscenējumu realitāte. Latvijas aktierkino vēsture. Rīga: Mansards, 2011. 164., 
165. lpp.

5 Turpat.
6 Ruka, E. Briežu zemes vilinājums. 
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atnesa kādu laiku nebaudīto atzinību un novērtējumu. Kā raksta pati režisore 1987. gada 
jūnijā: “Es jau gadu cīnos, lai izsistu cauri vienu man pašai ļoti svarīgu darbu par 
nevainīgu cilvēku izsūtīšanu uz Sibīriju, par varas nežēlību un dvēseles neiznīcināmību. 
O. Mandžijeva scenārijs. Vairāki režisori to lasīja, bet neņēma. Taču es uzreiz jutu, ka tas ir 
mans materiāls. Mūsu redkolēģija bija pretī, arī Maskava bija pretī. Tā es kopš 1986. gada 
cīnos.”7 Pirmā filma par deportācijām “Zīlēšana uz jēra lāpstiņas” tomēr tika izcīnīta un 
atzinīgi novērtēta Maskavas Starptautiskajā kinofestivālā, Vissavienības festivālā Dušanbē, 
bet Rīgā saņēma Lielā Kristapa balvu par gada labāko režiju.

Latvijas kinorežisoru vidū Ada Neretniece ir viena no ražīgākajām, bet viņas radošais 
mantojums nav ieguvis īpaši lielu atpazīstamību un tautas mīlestību kā citu viņas 
laikabiedru lentes. Kino zinātnieki savās publikācijās viņas likteni vērtē kā teju traģisku. 
Kā atzīst pati režisore: “Kinorežisors – tā ir nolādēti grūta profesija, īpaši sievietei. Bet, 
kad esi tajā iekšā, atteikties nav spēka. Tomēr, ja es iepriekš būtu paredzējusi, ka vajadzēs 
tik daudz un tik bieži pazemoties, ka tik nomācoši liela būs atbildības nasta, – diez 
vai būtu gājusi šo ceļu. [..] mākslai jābūt tādai, lai cilvēki varētu pie tās tverties kā pie 
svētuma. Tu gribi to vissvarīgāko cilvēkiem pateikt ik reizes, ķerdamies pie jauna darba, 
bet pabeidzis ar sarūgtinājumu esi spiests atzīt, ka atkal neesi to iespējis. Un ceri to izdarīt 
savā nākamajā filmā.”8 Scenārijus izvēlēties viņa praktiski nevarēja, atkāpes no scenārija 
netika akceptētas. Par patiesi labiem scenārijiem, ar kuriem bijusi iespēja strādāt, viņa 
atzina tikai trīs: Fjodora Knorres scenāriju filmai “Rita”, Viktora Lorenca filmai “Nāve zem 
buras” (pēc angļu rakstnieka P. Č. Snova romāna) un Egona Līva scenāriju filmai “Pirmā 
vasara” (“Prelūdija”).

20. gs. 90. gadu sākumā, sākoties Rīgas kinostudijas norietam, režisorei izdevās uzfilmēt 
vēl divas trīs un divu sēriju filmas “Suns, kas mācēja dziedāt” (1991. g.) un “De Granšānu 
ģimenes noslēpumi” (1992. g.). Diemžēl nepiepildīts palika sapnis uzņemt pasaku filmu 
“Princese Gundega un karalis Brusubārda” pēc Annas Brigaderes pasaku lugas motīviem.

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā glabājas gan 
režisores fotodokumentu kolekcija (Adas Armīdas Neretnieces dokumentu kolekcija, 
LVKFFDA, 118.  f.), gan lielākā daļa radošā mantojuma, paverot plašas un padziļinātas 
pētniecības iespējas par personību, kura atstājusi paliekošas pēdas Latvijas kino vēsturē.

Ieva Nagle

7 Neretniece, A. Gribu uzņemt pasaciņu.
8 Turpat.
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Kinorežisore Ada 
Neretniece. 

Portrets. Krievija 
20. gs. 40. gadi. 

Nezināma autora 
foto. 

LVKFFDA, 118. f., 
249P. l.



189FOTO ARHĪVS

Kinorežisore Ada Neretniece uz tanka stobra. 
Portrets. Latvija 20. gs. 60. gadi. Nezināma autora foto. LVKFFDA, 118. f., 208P. l.

Kinorežisore Ada Neretniece filmas uzņemšanas laikā. Latvija 1965.–1975. gads. 
Nezināma autora foto. LVKFFDA, 118. f., 174P. l.
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Spēlfilmas “Zīlēšana uz jēra 
lāpstiņas” uzņemšanas laukumā. 

No kreisās: 1. kinooperators 
Mārtiņš Kleins, 2. kinorežisore 

Ada Neretniece. Latvija 
1988. gads. 

Nezināma autora foto. 
LVKFFDA, 118. f., 115P. l.

Spēlfilmas “Pieviltie” uzņemšanas laukumā. Centrā kinorežisore Ada Neretniece, pirmais no labās 
aktieris Valdemārs Zandbergs mācītāja Antona lomā. Latvija 1960.–1961. gads. Nezināma autora 

foto. LVKFFDA, 118. f., 107P. l.


