APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Nacionālā kultūras centra
2014.gada 22.septembra rīkojumu Nr. 147

Latvijas amatierteātru iestudējumu skates „Gada izrāde 2014” nolikums
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā notiek Latvijas amatierteātru (turpmāk – amatierteātri)
iestudējumu skate „Gada izrāde 2014” (turpmāk – skate).
2. Skates mērķi ir:
2.1. izvērtēt amatierteātru iestudējumu kvalitāti;
2.2. noteikt skates fināla – iestudējumu parādes dalībniekus;
3. Skate notiek divās kārtās: reģionālā skate un fināls – iestudējumu parāde.
II. Rīkotāji
4. Skati rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs (turpmāk – Centrs), adrese: Pils laukumā 4,
Rīgā, LV-1365, e-pasts: pasts@lnkc.gov.lv, tālr.: 67228985, mob.tālr.: 26436135,
mājaslapas adrese: www.lnkc.gov.lv. Kontaktpersona: Tautas mākslas nodaļas
amatierteātru eksperte Dace Vilne, e-pasts: Dace.Vilne@lnkc.gov.lv.
5. Centrs skati rīko sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām un Latvijas amatierteātru asociāciju.
III. Dalībnieki
6. Skates dalībnieki ir juridisku vai fizisku personu dibināti amatierteātri.
7. Skatē nepiedalās vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības iestāžu
amatierteātri.
8. Par reģionālās skates dalībnieku var kļūt amatierteātris:
8.1. kas ir sagatavojis brīvi izvēlēta žanra iestudējumu, ar kuru amatierteātris nav
piedalījies iepriekšējo gadu skatēs;
8.2. kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem –
8.2.1. laikā no 2014.gada 2.janvāra līdz 2014.gada 30.decembrim ir piedalījies
pašvaldības rīkotajā skatē, iestudējumu ir novērtējusi pašvaldības izveidota
žūrija, kuras sastāvā ir vismaz viens Centra amatierteātru nozares konsultatīvās
padomes (turpmāk – Padome) akceptēts teātra jomas eksperts un skates žūrijas
parakstīta protokola kopija, t.sk. rekomendācija par konkrēta amatierteātra
dalību reģiona skatē, ir iesniegta Centrā;
8.2.2. amatierteātra iestudējumu no 2014.gada 2.janvāra līdz 2014.gada
30.decembrim ir noskatījies un novērtējis vismaz viens Padomes akceptēts
teātra jomas eksperts un amatierteātris ir saņēmis eksperta rakstveida
rekomendāciju dalībai reģionālajā skatē.
8.3. laikā līdz 2014.gada 30.decembrim Centrā personīgi, elektroniski vai pa pastu (pasta
zīmogs 2014.gada 30.decembris) ir iesniedzis skates pieteikuma anketu (1.pielikums
vai 2.pielikums).
8.4. reģionālās skates dalībnieki var būt arī amatierteātri, kuri piedalās pasākumā „Raiņa
un Aspazijas dienas” un kuri atbilst šā nolikuma 8.3. punktam (3.pielikums).
9. Amatierteātris, kas noteiktajā termiņā nav izpildījis šā nolikuma 8.punktā noteiktās
prasības, skatē nepiedalās.
10. Skates dalībnieki ir atbildīgi par autortiesību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteikto.
IV. Reģionālās skates norises laiks un vieta*
*Skates norises laiks un vieta vēl var tikt precizēti
11. Reģionālā skate un pasākums „Raiņa un Aspazijas dienas” notiek:

Reģions

Datums

Vieta, adrese

Kontaktpersona

Zemgales reģions

14.02.2015.

Sesavas tautas nams,
„Vienībās”, Sesavas pagastā,
Jelgavas novadā;
Bērvircavas tautas nams,
Upes ielā 1,
Bērvircavā, Sesavas pagastā,
Jelgavas novadā

Sandra Zeimule,
27234231

Rīgas reģions

21.-22.02.
2015.

Limbažu Teātra māja, Parka
ielā 7, Limbažos; Limbažu
kultūras nams, Rīgas ielā 9,
Limbažos; Limbažu Bērnu un
jauniešu centrs, Rīgas ielā 19,
Limbažos

Inta Kalniņa,
29107644

Kurzemes reģions

28.02.2015.

Ventspils kultūras centrs,
Kuldīgas ielā 18, Ventspilī

Gundega Buķele,
63624796

Kurzemes reģions

01.03.2015.

Liepājas Latviešu biedrības
nams, Rožu laukumā 5/6,
Liepājā

Baiba Kļava,
26563037

Rīgas reģions

07.03.2015.

VEF Kultūras pils, Ropažu
ielā 2, Rīgā

Ženija Katkovska,
67181635,
29405711

Vidzemes reģions

14.-15.03.
2015.

Smiltenes pilsētas kultūras
centrs, Gaujas ielā 1,
Smiltenē

Pārsla Jansone,
26412399

Latgales reģions

21.03.2015.

Balvu pilsētas Kultūras un
atpūtas centrs, Brīvības ielā
61, Balvos

Anita Strapcāne,
26367693

Zemgales reģions

22.03.2015.

Jēkabpils tautas nams,
Vecpilsētas laukumā 3,
Jēkabpilī

Inta Ūbele,
29209982

Pasākums „Raiņa un
Aspazijas dienas”

28.-29.03.
2015.

Jūrmalas teātris, Muižas ielā
7, Bulduros, Jūrmalā

Gunta Mīlenberga,
29431257

V. Skates žūrija, vērtēšanas kritēriji un kārtība reģionālajā skatē
12. Reģionālo skati vērtē Centra apstiprināta žūrija trīs cilvēku sastāvā.
13. Žūrija amatierteātra iestudējumu vērtē kopumā pēc šādiem kritērijiem:
13.1. literārā materiāla izvēles atbilstība;
13.2. režisora darbs;
13.3. aktieru darbs;
13.4. scenogrāfija/vizuālais noformējums;
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13.5. izrādes koptēls.
14. Viens žūrijas loceklis konkrētam amatierteātra iestudējumam maksimāli var piešķirt 50
punktus.
15. Žūrijas gala vērtējums konkrētam amatierteātrim tiek aprēķināts, summējot katra žūrijas
locekļa piešķirto punktu skaitu un izdalot to ar trīs.
16. Atbilstoši skatē iegūtajam punktu skaitam, amatierteātra iestudējumam piešķir pakāpi, ko
apliecina Centra izsniegts diploms:
Punktu skaits
Pakāpe
Vērtējums
45-50 punkti
Augstākā pakāpe
Izcili
40 – 44 punkti
I pakāpe
Teicami
35 – 39 punkti
II pakāpe
Labi
30 – 34 punkti
III pakāpe
Apmierinoši
1 – 29 punkti
Diploms par piedalīšanos
Vēl jāpilnveidojas
17. Žūrija katrā reģionā nosaka iestudējumu, kurš iegūst nosaukumu „Reģiona Gada izrāde
2014”.
18. Žūrija var piešķirt amatierteātrim arī vienu vai vairākas atzinības:
18.1. par iestudējumu;
18.2. par režiju;
18.3. par viena vai vairāku aktieru darbu;
18.4. par scenogrāfiju/vizuālo noformējumu;
18.5. par muzikālo noformējumu;
18.6. par izrādes kostīmiem.
19. Žūrijas darbu un sekretariāta darbu skates laikā nodrošina Centrs.
20. Centrs saskaņā ar žūrijas vērtējumu var piešķirt amatierteātriem balvas.
21. Amatierteātru izvērtēšanai pasākumā „Raiņa un Aspazijas dienas” pasākuma rīkotājs
piemēro šā nolikuma 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. un 20.punktā noteikto.
VI. Skates fināls – iestudējumu parāde
22. Amatierteātris, kura iestudējums reģionālajā skatē ir novērtēts ar 45 – 50 punktiem, var
kļūt par skates fināla – iestudējumu parādes dalībnieku.
23. Žūrijas lēmumu par amatierteātru piedalīšanos skates finālā – iestudējumu parādē Centrs
paziņo līdz 2015.gada 1.aprīlim, ievietojot informāciju Centra mājas lapā.
24. Skates fināls – iestudējumu parāde notiek 2015.gada aprīlī Dailes teātrī, Brīvības ielā 75,
Rīgā un Latvijas Kultūras akadēmijas teātra mājā „Zirgu pasts”, Dzirnavu ielā 46, Rīgā
(skates fināla – iestudējumu parādes laiks un vieta var tikt precizēti, par izmaiņām
paziņojot atsevišķi Centra mājas lapā).
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1. pielikums

Latvijas amatierteātru iestudējumu skate
Gada izrāde 2014
PIETEIKUMA ANKETA
reģionālajai skatei
Pilns amatierteātra
nosaukums__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Juridiskā piederība___________________________________________________________
Tālrunis______________________fakss________________e-pasts____________________
Literārā darba autors___________________________________________________________
Nosaukums__________________________________________________________________
Režisors_____________________________________________________________________
Mākslinieks__________________________________________________________________
Izrādes kopējais ilgums (ja ir starpbrīdis, uzrādīt un iekļaut tā garumu)___________________
Darbojošos personu skaits______________________________________________________
Nepieciešamais uzbūves laiks___________________________________________________
Nepieciešamais demontāžas laiks_________________________________________________
Vēlamā spēles vieta___________________________________________________________
____________________________
Režisora paraksts

_______________________________
Paraksta atšifrējums

____________________________
Iestādes vadītāja paraksts

_______________________________
Paraksta atšifrējums

Anketa jāiesniedz vai jāiesūta līdz 2014. gada 30.decembrim
Latvijas Nacionālajā kultūras centrā Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1365, fakss 67227405,
e-pasts:Dace.Vilne@lnkc.gov.lv; tālrunis 67228985, 26730840
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2. pielikums
Latvijas amatierteātru iestudējumu skate
Gada izrāde 2014
PIETEIKUMA ANKETA
reģionālajai skatei
Pilns amatierteātra
nosaukums__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Juridiskā piederība____________________________________________________________
Tālrunis______________________fakss________________e-pasts_____________________
Literārā darba autors___________________________________________________________
Nosaukums__________________________________________________________________
Režisors_____________________________________________________________________
Mākslinieks__________________________________________________________________
Izrādes ilgums (ja ir starpbrīdis, uzrādīt un iekļaut tā garumu)__________________________
Darbojošos personu skaits______________________________________________________
Nepieciešamais uzbūves laiks____________________________________________________
Nepieciešamais demontāžas laiks_________________________________________________
Vēlamā spēles vieta___________________________________________________________
____________________________
Režisora paraksts

_______________________________
Paraksta atšifrējums

____________________________
Iestādes vadītāja paraksts

_______________________________
Paraksta atšifrējums

Teātra eksperta rekomendācija un paraksts_________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Anketa jāiesniedz vai jāiesūta līdz 2014. gada 30.decembrim
Latvijas Nacionālajā kultūras centrā Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1365, fakss 67227405,
e-pasts:Dace.Vilne@lnkc.gov.lv; tālrunis 67228985, 26730840
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3. pielikums
Latvijas amatierteātru iestudējumu skate
Gada izrāde 2014
PIETEIKUMA ANKETA
Raiņa un Aspazijas dienām
Pilns amatierteātra
nosaukums_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Juridiskā piederība____________________________________________________________
Tālrunis______________________fakss________________e-pasts_____________________
Darba nosaukums_____________________________________________________________
Režisors_____________________________________________________________________
Mākslinieks__________________________________________________________________
Izrādes kopējais ilgums (ja ir starpbrīdis, uzrādīt un iekļaut tā garumu)___________________
Darbojošos personu skaits______________________________________________________
Nepieciešamais uzbūves laiks___________________________________________________
Nepieciešamais demontāžas laiks_________________________________________________
Vēlamā spēles vieta___________________________________________________________

____________________________
Režisora paraksts

_______________________________
Paraksta atšifrējums

____________________________
Iestādes vadītāja paraksts

_______________________________
Paraksta atšifrējums

Anketa jāiesniedz vai jāiesūta līdz 2014. gada 30.decembrim
Latvijas Nacionālajā kultūras centrā Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1365, fakss 67227405,
e-pasts:Dace.Vilne@lnkc.gov.lv; tālrunis 67228985, 26730840
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