APSTIPRINĀTS :
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes priekšnieks Oļģerts Lejnieks
02.12. 2020.

Pierīgas amatierteātru iestudējumu I kārtas atlases
skates
„Gada izrāde 2020”

NOLIKUMS
I Vispārīgie jautājumi
1. Skates mērķi ir:
1.1. amatierteātru tradīcijas saglabāšana un nepārtrauktība Pierīgā un Latvijā;
1.2. amatierteātru iestudējumu popularizēšana;
1.3. amatierteātru dalībnieku motivēšana radošai darbībai.
2. Skates uzdevumi ir:
2.1. izvērtēt amatierteātru iestudējumu kvalitāti Pārvaldes dibinātājpašvaldību amatierteātra
kolektīviem;
2.2. noteikt Latvijas nacionālā kultūras centra Skates dalībniekus.

II Rīkotāji
1. Skati rīko Pierīgas izglītības kultūras un sporta pārvalde ( turpmākPārvalde) sadarbībā ar dibinātājpašvaldību kultūras centriem/namiem.
Kontaktpersonas –
Oļģerts Lejnieks tel. 29219763
Aija Vitmane
tel. 26439276

III Dalībnieki
1. Skates dalībnieki ir Pārvaldes dibinātājpašvaldību un citu novadu
kultūras iestāžu un nodibinājumu amatierteātri.
2.. Par reģionālās skates dalībnieku var kļūt amatierteātris, kas ir
sagatavojis brīvi izvēlēta žanra iestudējumu, ar kuru amatierteātris nav
piedalījies “Gada izrāde 2019”un citu iepriekšējo gadu skatēs.
.
3.Skates dalībnieki ir atbildīgi par autortiesību ievērošanu saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.
4. Ja skate notiek klātienē - skates dalībnieki piekrīt, ka izrāžu laikā
aktieri var tikt fotografēti , vai filmēti, ko veic vai organizē Pārvalde un
to materiāli var tikt ievietoti Pārvaldes mājas lapā - / ikspieriga.lv/
2.

III Skates norise
Skate notiek video formāta ierakstā , kurš līdz 15.02.2021.
ar piekļuves saiti tiek nosūtīts uz - e- olgerts.lejnieks@iksp.lv un
aija.vitmane@tvnet.lv Ja COVID – 19 pandēmijas situācija
uzlabojas- skate notiek klātienē 20. 02. 2021. Mālpils kultūras centrā,
par ko skates dalībnieki tiek informēti mēnesi pirms tās norises.
Klātienes formātā norises laiki - saskaņā ar Pārvaldes apstiprināto

izrāžu grafiku.
Skates dienā pirms izrādes žūrijai tiek iesniegts lomu tēlotāju saraksts
( 4 eks. )

IV Pieteikšanās skatei
Skates dalībnieks līdz 2021.gada 08. februārim nosūta elektroniski
ieskenētu pieteikumu ( pielikums Nr. 1 )
Pārvaldes teātra žanra MA koordinatorei Aijai Vitmanei
e-aija.vitmane@tvnet.lv
un Pārvaldes priekšniekam Oļģertam Lejniekam
e- olgerts.lejnieks@iksp.lv

V Skates vērtēšana
1. Amatierteātru māksliniecisko sniegumu vērtē Pārvaldes apstiprināta žūrija
pēc šādiem kritērijiem:
1.1. literārā materiāla izvēles atbilstība;
1.2. režisora darbs;
1.3. aktieru darbs;
1.4. scenogrāfija/vizuālais noformējums;
1.5. izrādes koptēls.
Viens žūrijas loceklis konkrētajam amatierteātra iestudējumam maksimāli var
piešķirt 50 punktus.
Žūrijas gala vērtējums konkrētam amatierteātrim tiek aprēķināts, summējot
katra žūrijas locekļa piešķirto punktu skaitu un izdalot to ar attiecīgo žūrijas
ekspertu skaitu. .
Punktu skaits
45-50 punkti
40 – 44 punkti
35 – 39 punkti
30 – 34 punkti
1 – 29 punkti

Pakāpe
Augstākā pakāpe
I pakāpe
II pakāpe
III pakāpe
Diploms par piedalīšanos

Vērtējums
Izcili
Teicami
Labi
Apmierinoši
Vēl jāpilnveidojas

VI Apbalvošana
Skates dalībnieki tiek apbalvoti ar Pārvaldes diplomiem, kuros tiek fiksēts
iegūto punktu skaits un iegūtā pakāpe.
Pamatojoties uz ekspertu vērtējumu var tikt piešķirtas sekojošas
nominācijas:
• labākais iestudējums,
• labākais režisors,
• labākais aktieris
• labākā aktrise
kā arī speciālbalvas
•

VIII Dalība Latvijas amatierteātru iestudējumu
„Gada izrāde 2020” II kārtā
Pārvaldes skates žūrija trīs darba dienu laikā pēc skates norises iesūta
Naconālajam kultūras centram elektroniski ieskanētu parakstītu skates
vērtēšanas protokolu.
Kolektīvam, kuru Pārvaldes žūrija izvirzījusi reģionālās skates II kārtai
līdz 2021. gada 25.februārim elektroniski jānosūta Latvijas Nacionālā
kultūras centra amatierteātru mākslas ekspertei Dacei Vilnei ieskenēta
aizpildīta pieteikuma anketa uz
e- pastu: e-pasts:Dace.Vilne @lnkc.gov.lv.;
tālrunis 67228985, 26730840.
/ Pietiekuma anketa ievietota KM Nacionālā kultūras centra mājas lapā –
sadaļā – Amatierteātri – Nozares dokumenti - Latvijas amatierteātru
iestudējumu skates „Gada izrāde 2020” nolikums /

IX Skates finansiālais nodrošinājums.
1. Skates norises organizatoriskos izdevumus ( t.sk. telpu noma, izrāžu
apskaņošana un gaismošana - /ja skate notiek klātienē/,
žūrijas darbs, nominācijas, diplomi) finansē Pārvalde saskaņā ar
apstiprināto budžeta tāmi.
2. Pašvaldību kultūras iestādes apmaksā video ieraksta uzņemšanu,
skates dalībnieku transporta izdevumus – ja skate notiek klātienē .
3. Pašvaldības, kuras nav Pārvaldes dibinātājas, pirms skates norises
ieskaita pārvaldes kontā līdzfinansējumu saskaņā ar Pārvaldes Uzraudzības
padomes apstiprināto maksas tarifu.

X Skates rezultāti un valsts mērķdotācija
Saskaņā ar Latvijas nacionālā kultūras centra amatierteātru skates
paraugnolikuma prasībām:
“Skate ir kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku starplaika pasākums, tās
rezultātus Centrs ņem vērā, aprēķinot un sadalot valsts mērķdotāciju māksliniecisko
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām (turpmāk – valsts mērķdotācija), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada
17.novembra noteikumiem Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām tiek aprēķināta un
sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un atbilstoši
Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.440 „Kārtība, kādā tiek sadalīta
valsts mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības”.
Valsts mērķdotācijas pretendents ir amatierteātris, kurš ir piedalījies Skatē, saskaņā
ar Skates žūrijas vērtējumu, ir izvirzīts reģiona skatei, ko apliecina Skates protokols
vai tā kopija, un saskaņā ar reģiona skates žūrijas vērtējumu reģiona skatē ir ieguvis
vismaz 30 punktus (III pakāpi), ko apliecina reģiona skates protokols.
Lai atbilstoši šā nolikuma 22.punktā noteiktajam, Centrs iekļautu valsts mērķdotācijas
aprēķinā konkrētos amatierteātrus, Skates rīkotājam piecu darba dienu laikā pēc
Skates norises, jāiesniedz Centrā Skates protokola kopija. Centra adrese: Pils
laukumā 4, Rīgā, LV – 1365, e-pasts: lnkc@lnkc.gov.lv. Kontaktpersona: Dace

Vilne, tālr.67228985, e-pasts: DaceVilne@lnkc.gov.lv.”

Pielikums Nr.1

Pierīgas amatierteātru iestudējumu skate
Gada izrāde 2020
I kārta

PIETEIKUMA ANKETA
Pilns amatierteātra
nosaukums_____________________________________________________
Dibinātājs (juridiskais
statuss)___________________________________________________
Tālrunis______________________
e-pasts__________________________________________
Literārā darba autors________________________________
Lugas
nosaukums_____________________________________________________
Režisors_______________________________________________________
Scenogrāfs/mākslinieks___________________________________________
Izrādes kopējais ilgums (ja ir starpbrīdis, uzrādīt un iekļaut tā
garumu)___________________
Darbojošos personu skaits___________
/Ja skate notiek klātienē/ Nepieciešamais uzbūves laiks__________demontāžas laiks_________
Vēlamā spēles vieta Mālpils kultūras centrā
____________________________________

Režisora paraksts

Paraksta atšifrējums

Anketa jāiesūta līdz 2021. gada 08. februārim
Pārvaldes teātra žanra MA koordinatorei Aijai Vitmanei
uz e- pastu - aija.vitmane@tvnet.lv Kontaktttelefons : 26439276
un IKS pārvaldes priekšniekam Oļģertam Lejniekam
uz e- pastu olgerts.lejnieks@iksp.lv

