II LATVIJAS MAZPILSĒTU UN PAGASTU AMATIERTEĀTRU SVĒTKU
NOLIKUMS
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā notiek II Latvijas mazpilsētu (iedzīvotāju skaits līdz
12 000) un pagastu amatierteātru (turpmāk – amatierteātri) svētki (turpmāk –
svētki).
2. Svētku mērķi ir:
2.1. nodrošināt amatierteātru tradīcijas saglabāšanu un nepārtrauktību Latvijā;
2.2. popularizēt amatierteātru iestudējumus Latvijas sabiedrībā;
2.3. motivēt mazpilsētu un pagastu amatierteātru dalībniekus radošai darbībai.
3. Svētki notiek 2016.gada 6., 7.augustā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.
II. Svētku rīkotāji
4. Svētkus rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs (turpmāk – Centrs) sadarbībā ar
Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju (turpmāk – muzejs) un Latvijas
pašvaldībām.
5. 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: Centra amatierteātru eksperte Dace Vilne,
e-pasts: Dace.Vilne@lnkc.gov.lv.
6. Muzejs
–
Brīvības
gatvē
440,
Rīgā,
LV-1024,
e-pasts:
igors.ziemelis@brivdabasmuzejs.lv,
tālr.
67994106,
mājaslapas
adrese:
www.brivdabasmuzejs.lv
III.

Svētku dalībnieki

7. Svētku dalībnieki var būt juridisko vai fizisko personu dibināti amatierteātri, kas
laikā līdz 2016.gada 13.jūnijam ir iesnieguši personīgi vai nosūtījuši pa pastu
amatierteātru ekspertei Dacei Vilnei aizpildītu pieteikuma anketu (Pielikums) un
izrādes video versiju (ieraksts DVD vai zibatmiņā), kuru žūrija var noskatīties un
izvērtēt izrādi (derīgs arī darba variants).
8. Svētkos nepiedalās vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu
izglītības iestāžu amatierteātri.
9. Svētkos tiek spēlēti tikai latviešu autoru darbu iestudējumi.
10. Ja amatierteātri noteiktajā termiņā nav izpildījuši šā nolikuma 7.punktā noteiktās
prasības, to izrādes netiek vērtētas.
IV. Svētku izrāžu vērtēšana
11. Amatierteātru pieteiktās izrādes vērtē un svētkiem izvirza Centra izveidota žūrija
trīs locekļu sastāvā pēc šādiem kritērijiem:
11.1.
literārā materiāla atbilstība;
11.2.
režisora darbs;
11.3.
aktieru darbs;
11.4.
scenogrāfija/vizuālais noformējums;
11.5.
izrādes koptēls.

12. Amatierteātru izrāžu vērtēšanas procesā žūrijas locekļiem ir tiesības noteikt
papildus kritērijus.
13. Par autortiesību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām atbild amatierteātris, kurš svētkos spēlē izrādi.
14. Pēc izrāžu izvērtēšanas līdz 2016.gada 4.jūlijam Centra mājaslapā www.lnkc.gov.lv
tiek paziņoti izvirzītie amatierteātri.

V. Noslēguma jautājumi
15. Amatierteātra režisors un iestādes, kurā amatierteātris darbojas, vadītājs, parakstot
pieteikuma anketu, piekrīt šim nolikumam un apņemas izpildīt tajā noteikto.
16. Svētku laikā dalībnieki var tikt fotografēti un filmēti, un fotogrāfijas un
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.
17. Izdevumus, kas saistīti ar amatierteātra dalību svētkos (transports, ēdināšana u.c.),
nodrošina iestāde, kurā amatierteātris darbojas.
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Pielikums

II Latvijas mazpilsētu un pagastu amatierteātru svētki
2016.gada 6. – 7.augustā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā
PIETEIKUMA ANKETA
Pilns amatierteātra nosaukums
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Dibinātājs (juridiskais statuss)
_____________________________________________________________________
Tālrunis________________fakss________________e-pasts_____________________
Literārā darba autors_____________________________________________________
Darba nosaukums_______________________________________________________
Režisors_______________________________________________________________
Scenogrāfs/mākslinieks___________________________________________________
Izrādes kopējais ilgums (ja ir starpbrīdis, uzrādīt un iekļaut tā
garumu)_______________________________________________________________
Darbojošos personu skaits_________________________________________________
Nepieciešamais uzbūves laiks______________________________________________
Nepieciešamais demontāžas laiks___________________________________________

____________________________
Režisora paraksts

_______________________
Paraksta atšifrējums

___________________________
Iestādes vadītāja paraksts

________________________
Paraksta atšifrējums

Aizpildot šo anketu, Svētku dalībnieks ir iepazinies un piekrīt II Latvijas mazpilsētu un
pagastu amatierteātru svētku nolikumam un apņemas izpildīt tajā noteikto.
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