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NOLIKUMS
Rīgā
15.01.2019.

Nr.1.5-1.2-2
XIV Latvijas amatierteātru salidojuma nolikums
Izdots saskaņā ar Latvijas Nacionālā
kultūras centra nolikuma 4.4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā notiek XIV Latvijas amatierteātru salidojums (turpmāk ‒
Salidojums).
2. Salidojuma mērķi ir:
2.1. nodrošināt amatierteātru tradīcijas saglabāšanu un nepārtrauktību Latvijā;
2.2. popularizēt amatierteātru iestudējumus Latvijas sabiedrībā;
2.3. motivēt amatierteātru dalībniekus radošai darbībai.
3. Salidojums notiek no 2019.gada 19.jūlija līdz 21.jūlijam Alūksnē, Alūksnes un Gulbenes
novados.
II. Salidojuma rīkotāji
4. Salidojumu rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs (turpmāk ‒ Centrs) sadarbībā ar
Alūksnes novada Kultūras un sporta nodaļu un Alūksnes novada pašvaldību.
5. Centra adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1365, e-pasts: lnkc@lnkc.gov.lv, tālr. 67228985,
mob.tālr. 26436135, tīmekļa vietnes adrese: www.lnkc.gov.lv. Kontaktpersona: Centra
amatierteātru eksperte Dace Vilne, e-pasts: Dace.Vilne@lnkc.gov.lv.
6. Alūksnes novada Kultūras un sporta nodaļas adrese: Dārza iela 11, Alūksne, LV-4301,
e-pasts: sanita.eglite@aluksne.lv, tālr. 64381512. Kontaktpersona: Alūksnes novada
Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte, mob.tālr. 26335234.
III. Salidojuma dalībnieks
7. Salidojuma dalībnieks ir juridisko vai fizisko personu dibināts amatierteātris.
8. Salidojumā nepiedalās vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības
iestāžu amatierteātris.
9. Par Salidojuma dalībnieku var kļūt amatierteātris, kura pārstāvis:
9.1. līdz 2019.gada 2.aprīlim Alūksnes novada Kultūras un sporta nodaļā personīgi,
elektroniskā veidā vai pa pastu ir iesniedzis Salidojuma pieteikuma anketu
(1.pielikums);
9.2. līdz 2019.gada 1.jūnijam ir pārskaitījis Salidojuma dalības maksu EUR 50,00
(piecdesmit eiro 0 centi) Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļai

(Alūksnes novada domes lēmums Nr. 464 „Par dalības maksas apstiprināšanu XIV
Latvijas amatierteātru salidojumam”). Alūksnes novada pašvaldības rekvizīti:
http://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/kontakti/pasvaldibas-rekviziti/.
10. Amatierteātris, kas noteiktajā termiņā nav izpildījis šī nolikuma 9.punktā noteiktās prasības,
Salidojumā nepiedalās.
IV. Salidojuma izrāde
11. Salidojumam izrādi var pieteikt amatierteātris, kas ir piedalījies amatierteātru reģiona skatē
„Gada izrāde 2014”, „Gada izrāde 2015”, „Gada izrāde 2016”, „Gada izrāde 2017” vai
„Gada izrāde 2018”, šajā skatē ieguvis ne mazāk par 30 punktiem un laikā līdz 2019.gada
2.aprīlim Centram iesūtījis izrādes pieteikuma anketu (2.pielikums).
12. Salidojumā katrs amatierteātris piedalās tikai ar vienu izrādi.
13. Par autortiesību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām atbild amatierteātris, kas ar izrādi piedalās Salidojumā.
V. Noslēguma jautājumi
14. Informācija par Salidojuma pasākumu programmās iekļautajām amatierteātru izrādēm, to
norises laikiem un vietām tiks publicēta Centra tīmekļa vietnē: www.lnkc.lv līdz 2019.gada
2.maijam.
15. Visus izdevumus (naktsmītnes, ēdināšana, u.c.), kas saistīti ar Salidojuma dalībnieka
piedalīšanos Salidojumā, sedz Salidojuma dalībnieks.
S.Pujāte

Direktore

Vilne 67228985
Dace.Vilne@lnkc.gov.lv
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1. pielikums
XIV Latvijas amatierteātru salidojuma nolikumam
XIV Latvijas amatierteātru salidojuma 2019.gada 19. – 21.jūlijā, Alūksnē
PIETEIKUMA ANKETA
Amatierteātra nosaukums ______________________________________________________
Juridiskā piederība ___________________________________________________________
Tālrunis ______________________e-pasts ________________________________________
Kontaktpersona_______________________________________________________________
Amatierteātra dalībnieku skaits__________________________________________________

__________________________
Režisora paraksts

__________________________
Iestādes vadītāja paraksts

__________________________
Paraksta atšifrējums

_______________________________
Paraksta atšifrējums

________________
Datums

________________
Datums

Anketa jāiesniedz vai jāiesūta līdz 2019.gada 2.aprīlim Alūksnes novada Kultūras un sporta
nodaļā, Dārza iela 11, Alūksne, LV-4301, e-pasts: sanita.eglite@aluksne.lv, tālr. 64381512,
26335234.
Aizpildot šo pieteikuma anketu, režisors un iestādes vadītājs apliecina, ka ir iepazinies, ir tiesīgs un piekrīt augstāk norādīto personas datu
(vārds, uzvārds, tālrunis e-pasts) nodošanai Salidojuma rīkotājiem ar mērķi sagatavot un nodrošināt Salidojuma norisi. Salidojuma rīkotāji
nodrošina drošus organizatoriskus un tehniskus pasākumus personas datu aizsardzībai atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un personas datu
aizsardzības politikai.

3

2. pielikums
XIV Latvijas amatierteātru salidojuma nolikumam

XIV Latvijas amatierteātru salidojuma 2019.gada 19. – 21.jūlijā, Alūksnē
IZRĀDES PIETEIKUMA ANKETA
Amatierteātra nosaukums ______________________________________________________
Juridiskā piederība ___________________________________________________________
Tālrunis ______________________e-pasts ________________________________________
Literārā darba autors __________________________________________________________
Nosaukums _________________________________________________________________
Režisors ____________________________________________________________________
Mākslinieks _________________________________________________________________
Izrādes kopējais ilgums (ja ir starpbrīdis, uzrādīt un iekļaut tā garumu)___________________
Darbojošos personu skaits ______________________________________________________
Nepieciešamais skatuves uzbūves laiks _________________________________
Nepieciešamais skatuves demontāžas laiks ________________________________
Vēlamā spēles vieta ___________________________________________________________
__________________________
Režisora paraksts

__________________________
Iestādes vadītāja paraksts

__________________________
Paraksta atšifrējums

_______________________________
Paraksta atšifrējums

________________
Datums

________________
Datums

Anketa jāiesniedz vai jāiesūta līdz 2019.gada 2.aprīlim Latvijas Nacionālajā kultūras centrā
Pils laukums 4, Rīga, LV-1365, e-pasts: Dace.Vilne@lnkc.gov.lv, tālr. 67228985, 26730840.
Aizpildot šo pieteikuma anketu, režisors un iestādes vadītājs apliecina, ka ir iepazinies, ir tiesīgs un piekrīt augstāk norādīto personas datu
(vārds, uzvārds, tālrunis e-pasts) nodošanai Salidojuma rīkotājiem ar mērķi sagatavot un nodrošināt Salidojuma norisi. Salidojuma rīkotāji
nodrošina drošus organizatoriskus un tehniskus pasākumus personas datu aizsardzībai atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un personas datu
aizsardzības politikai.
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