VECUMNIEKU NOVADA DOME
Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Tālr. 63976100, fakss 63960524, e-pasts vecumnieki@vecumnieki.lv

APSTIPRINĀTS
Vecumnieku novada Domes
2018. gada 28. marta sēdē
Prot.Nr.4, 22.§

Vecumnieku novada amatierteātru skates
NOLIKUMS
I. Vispārīgie jautājumi
1.

Nolikums nosaka kārtību, kādā notiek Vecumnieku novada amatierteātru (turpmāk –
amatierteātri) iestudējumu skate.

2.

Skates mērķi ir:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.

nodrošināt teātra spēles tradīcijas saglabāšanu un attīstību novadā;
apzināt amatierteātru kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu;
veicināt katra amatierteātra māksliniecisko izaugsmi;
izvērtēt amatierteātru iestudējumu kvalitāti;
noteikt reģiona skates dalībniekus.

Skate notiek Vecumnieku novada domes Vecumnieku tautas namā (adrese: Rīgas iela 5,
Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933) 2018.gada 19. un
20.maijā.
II. Rīkotāji

4.

Skati rīko Vecumnieku novada dome (turpmāk- Skates rīkotājs), reģ.Nr. 90009115957,
adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933,
e-pasts: www.vecumnieki.lv, tālr. 63976100. Skates norisi organizatoriski un tehniski
nodrošina Vecumnieku tautas nams (Kontaktpersona: Jana Juste, tālr. 28667825, e-pasts
vecumniekutn@vecumnieki.lv).

5.

Skates rīkotājs dalības maksas izlieto skates vērtēšanas, apbalvošanas un ar skati saistītu
citu izdevumu segšanai.

6.

Iestudējumu norises laiku nosaka Skates rīkotājs.
III. Dalībnieki

7.

Skates dalībnieks ir amatierteātris, kurš atbilst šādiem nosacījumiem:
7.1. tā dibinātājs ir pašvaldība, cita juridiska vai fiziska persona;
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7.2. amatierteātris laika posmā no iepriekšējās Skates ir iestudējis brīvi izvēlēta žanra
izrādi;
7.3. amatierteātris līdz 2018.gada 11.maijam Vecumnieku tautas namam personīgi,
elektroniskā veidā vai pa pastu ir iesniedzis pieteikuma anketu (1.pielikums).
7.4. skates dienā pirms izrādes Skates rīkotājam iesniedzis lomu tēlotāju sarakstu vai
programmu.
7.5. samaksājis dalības maksu 50 EUR apmērā, veicot pārskaitījumu uz Vecumnieku
novada domes kontu līdz 2018.gada 16.maijam.
Vecumnieku novada dome,
Reģistrācijas Nr. 90009115957,
AS SWEDBANK, HABALV22,
Konts: LV54HABA0551025822482,
Maksājuma mērķis: Amatierteātra “Nosaukums” dalība skatē.
7.6. Vecumnieku novada Domes dibinātie amatierteātri ir atbrīvoti no 7.5.punktā
noteiktās dalības maksas.
8.
9.
10.

Skates dalībnieki ir atbildīgi par autortiesību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteikto.
Skatē nepiedalās vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības
iestāžu amatierteātri.
Skates dalībnieki Skatē piedalās ar vienu iestudējumu, kurš nav garāks par 90 minūtēm.
IV. Skates žūrija, vērtēšanas kritēriji un kārtība skatē

11. Skatē žūrija katru amatierteātri vērtē pēc vienotas sistēmas atbilstoši šādiem kritērijiem:
11.1. literārā materiāla izvēle (literārā materiāla kvalitātes; materiāla atbilstība
amatierteātra līmenim un aktieru sastāvam);
11.2. režisora darbs (režisora ieceres mākslinieciskā realizācija, darbs ar aktieriem);
11.3. aktieru darbs;
11.4. audiovizuālais noformējums (scenogrāfija, kostīmi, mūzika; komponentu
atbilstība izvēlētā materiāla un iestudējuma stilistikai);
11.5. izrādes koptēls.
12.

Viens žūrijas loceklis katram iestudējumam maksimāli var piešķirt 50 punktus. Katru
kritēriju žūrija vērtē atsevišķi, piešķirot tam 0 – 10 punktus:
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
12.10.
12.11.

13.

izcili – 10;
teicami – 9;
ļoti labi – 8;
labi – 7;
gandrīz labi – 6;
viduvēji – 5;
apmierinoši – 4;
vāji – 3;
ļoti vāji – 2;
ļoti, ļoti vāji – 1;
neatbilst kritērijam – 0.

Žūrijas vērtējums tiek atspoguļots vērtēšanas lapā (2.pielikums). Par Skatē parādīto
iestudējumu katrs amatierteātris vērtējumu iegūst, saskaitot visu žūrijas locekļu
piešķirtos punktus un to kopējo summu dalot ar žūrijas locekļu skaitu.
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14.

Žūrijai ir tiesības piešķirt amatierteātrim arī vienu vai vairākas atzinības:
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.

15.

par iestudējumu;
par režiju;
par viena vai vairāku aktieru darbu;
par scenogrāfiju/vizuālo noformējumu;
par muzikālo noformējumu;
par izrādes kostīmiem.

Atbilstoši iegūtajam punktu skaitam katram amatierteātrim piešķir kvalitātes pakāpi un
tas saņem Skates rīkotāja izsniegtu diplomu:
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.

45 – 50 punkti
40 – 44,99 punkti
35 – 39,99 punkti
30 – 34,99 punkti
1 – 29,99 punkti

Augstākās pakāpes diploms;
I pakāpes diploms;
II pakāpes diploms;
III pakāpes diploms;
Diploms par piedalīšanos.

16.

Amatierteātrim ir tiesības saņemt Skates žūrijas ekspertu vērtējumu.

17.

Skates rezultāti tiek protokolēti (3.pielikums), to nodrošina Skates rīkotājs.

18.

Žūrijas dalību skatē un tās darbu nodrošina Skates rīkotājs.

19.

Saskaņā ar Skates rīkotāja iespējām, pamatojoties uz žūrijas lēmumu, Skates
dalībniekiem var tikt piešķirtas piemiņas balvas.

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs
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G.Kalniņš

1.pielikums
Vecumnieku novada amatierteātru
skates nolikumam
PIETEIKUMA ANKETA

Amatierteātra pilns 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
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2.pielikums
Vecumnieku novada amatierteātru
skates nolikumam
Vecumnieku novada amatierteātru skate
2018.gada __.maijā, (Vecumnieku tautas namā, Rīgas ielā 5, Vecumniekos, Vecumnieku
pagastā, Vecumnieku novadā)
Vērtēšanas lapa
Amatierteātris
Režisors
Literārā darba autors

Nosaukums
Kritēriji

Punkti

Literārā materiāla izvēle
Režisora darbs

Aktieru darbs
Audiovizuālais noformējums
Izrādes koptēls

Punktu summa:

Žūrijas komisijas pārstāvis:

_____________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)
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3.pielikums
Vecumnieku novada amatierteātru
skates nolikumam
Vecumnieku novada amatierteātru skate
2018.gada __.maijā, (Vecumnieku tautas namā, Rīgas ielā 5, Vecumniekos, Vecumnieku
pagastā, Vecumnieku novadā)
Žūrijas protokols
Nr.
p.k.
1.

Amatierteātris

Režisors

Darba autors,
nosaukums

Punkti

Pakāpe

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Žūrijas komisija:

__________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

__________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

__________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)
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