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Nr. 1.5-1/9
V Latvijas mazpilsētu un pagastu amatierteātru svētki
Izdots saskaņā ar Latvijas Nacionālā
kultūras centra nolikuma 4.4.punktu
I. Vispārīgie noteikumi

1.
2.

3.

Nolikums nosaka kārtību, kādā notiek V Latvijas mazpilsētu un pagastu amatierteātru
(turpmāk – amatierteātri) svētki (turpmāk – svētki).
Svētku mērķi ir:
2.1. amatierteātru tradīcijas saglabāšana un nepārtrauktība Latvijā;
2.2. amatierteātru iestudējumu popularizēšana Latvijas sabiedrībā;
2.3. atbalsts Latvijas mazpilsētu un pagastu amatierteātru dalībnieku radošai darbībai.
Svētki notiek 2019. gada 3. un 4. augustā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā
Brīvdabas ielā 21, Rīgā, LV-1024.
II. Svētku rīkotāji

4. Svētkus rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs (turpmāk – Centrs) sadarbībā ar Latvijas
Etnogrāfisko brīvdabas muzeju (turpmāk – Muzejs) un Latvijas pašvaldībām.
5. Centra adrese: Pils laukums 4, Rīgā, LV-1365, e-pasts: pasts@lnkc.gov.lv, tālr. 67228985,
mājaslapas adrese: www.lnkc.gov.lv . Kontaktpersona: Centra amatierteātru eksperte Dace
Vilne, e-pasts: Dace.Vilne@lnkc.gov.lv .
6. Muzeja adrese: Brīvdabas ielā 21, Rīgā, LV-1024, e-pasts: info@brivdabasmuzejs.lv,
tālr.67994106, mājaslapas adrese: www.brivdabasmuzejs.lv . Kontaktpersona: Muzeja
Izglītības
un
informācijas
daļas
vadītājs
Igors
Ziemelis,
e-pasts:
igors.ziemelis@brivdabasmuzejs.lv.

III. Svētku dalībnieks
7.

Svētku dalībnieks var būt mazpilsētas* vai pagasta juridiskas personas dibināts
amatierteātris, kas laikā līdz 2019. gada 8. jūlijam ir iesniedzis Centrā aizpildītu
pieteikuma anketu (Pielikumā). Pieteikuma anketu var sūtīt elektroniski vai pa pastu (pasta
zīmogs 2019. gada 8. jūlijs) Centra amatierteātru ekspertei Dacei Vilnei.

*Mazpilsēta šī nolikuma izpratnē ir Latvijas novada mazā pilsēta ar ne vairāk kā 15 000 iedzīvotājiem

Par Svētku dalībnieku netiek apstiprināts amatierteātris, par kuru pieteikuma anketa tiek
iesniegta pēc 2019. gada 8. jūlija plkst. 17.00.
9. Svētkos nepiedalās vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības
iestāžu amatierteātri.
10. Svētku dalībnieks var piedalīties Svētkos tikai ar latviešu autoru darba iestudējumu.
11. Svētku dalībnieks atbild par autortiesību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
8.

IV. Noslēguma jautājumi
12. Amatierteātra režisors un amatierteātra piederības iestādes vadītājs, parakstot pieteikuma
anketu, piekrīt šim nolikumam un apņemas izpildīt tajā noteikto.
13. Svētku laikā amatierteātra dalībnieki var tikt fotografēti un filmēti. Fotogrāfijas un
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.
14. Skaņu aparatūru savā spēles laukumā, kā arī izdevumus, kas saistīti ar amatierteātra dalību
svētkos (transports, ēdināšana u.c.), nodrošina Svētku dalībnieks.
Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore S.Pujāte
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Pielikums
V Latvijas mazpilsētu un pagastu amatierteātru svētku nolikumam

V Latvijas mazpilsētu un pagastu amatierteātru svētki
2019. gada 3. un 4. augustā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā
PIETEIKUMA ANKETA
Amatierteātra nosaukums
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Amatierteātra juridiskā piederība (institūcija)
__________________________________________________________________________________
Amatierteātra režisors ________________________________________________________________
Tālrunis_______________________________e-pasts_______________________________________
Literārā darba autors_________________________________________________________________
Darba nosaukums____________________________________________________________________
Scenogrāfs/mākslinieks_______________________________________________________________
Izrādes kopējais ilgums (ja paredzēts, arī starpbrīža garums)
__________________________________________________________________________________
Darbojošos personu skaits_____________________________________________________________
Nepieciešamais uzbūves laiks__________________________________________________________
Nepieciešamais demontāžas laiks_______________________________________________________

____________________________

_______________________

Režisora paraksts

Paraksta atšifrējums

___________________________

________________________

Iestādes vadītāja (juridiskās personas) paraksts

Paraksta atšifrējums

Aizpildot šo pieteikuma anketu, amatierteātra režisors apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt V Latvijas mazpilsētu un pagastu amatierteātru
svētku nolikumam, apņemas ievērot tajā noteikto, kā arī augstāk norādīto personas datu (vārds, uzvārds, tālrunis e-pasts) nodošanai Latvijas
Nacionālajam kultūras centram (Personas datu pārzinis) ar mērķi sagatavot un nodrošināt svētku norisi. Personu datu pārzinis nodrošina
drošus organizatoriskus un tehniskus pasākumus personas datu aizsardzībai atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un iestādes personas datu
aizsardzības politikai.
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