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Valkas novadas amatierteātru iestudējumu skates 

Nolikums 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā notiek Valkas novada amatierteātru (turpmāk – 
amatierteātri) iestudējumu skate. 
2. Skates mērķi ir: 
2.1. veicināt amatierteātru māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību; 
2.2. izvērtēt amatierteātru iestudējumu kvalitāti; 
2.3.noteikt labākos iestudējumus izvirzīšanai reģionu atlases skatei Latvijas 
amatierteātru iestudējumu parādei “Gada izrāde 2016”. 
3. Skate notiek Valkas pilsētas kultūras namā 2016.gada 5.novembrī. 
 

II. Rīkotājis 
4. Skati rīko Valkas novada dome ( turpmāk- Skates rīkotājs), reģ. Nr. 90009114839, 
adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV4701, e- pasts: novads@valka.lv. 
sadarbībā ar Valkas pilsētas kultūras namu. Izrāžu norises laiku nosaka Skates 
rīkotājs. 
Kontaktpersona: Līga Lāne, e-pasts: liga.lane@valka.lv; tel. 22042722 

 

III. Dalībnieki 
5. Skates dalībnieki ir juridisku vai fizisku personu dibināti amatierteātri. 
6. Skatē piedalās Amatierteātri, kas iesnieguši pieteikuma anketu līdz 2016.gada 
15.oktobrim Skates rīkotājam personīgi, elektroniskā veidā vai pa pastu ir iesniedzis 
Skates pieteikuma anketu (pielikums). 
7. Skates dienā pirms izrādes Skates rīkotājam tiek iesniegts lomu tēlotāju saraksts vai 
programma. 
8.Skates dalībnieki Skatē piedalās ar vienu iestudējumu šādās iestudējumu grupās: 
8.1. dramatiskie iestudējumi- lugu iestudējumi, kuru iestudējumi nav īsāki par 40 
minūtēm; 
8.2.uzvedumi- skeči, viencēlieni, literāru darbu iestudējumi (dzeja, proza, prozas vai 
dzejas dramatizējumi), kolektīva dramatiskie jaundarbi, kuri nav īsāki par 30 min. 
9. Skates dalībnieks ir atbildīgs par autortiesību ievērošanu saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteikto. 
 

IV. Skates žūrija, vērtēšanas kritēriji un kārtība skatē 
10.. Skati vērtē Skates rīkotāja  izveidota  žūrija. 
11. Žūrija amatierteātra iestudējumu vērtē kopumā pēc šādiem kritērijiem: 
11.1.literārā materiāla izvēles atbilstība; 
11.2.režisora darbs; 
11.3.aktieru darbs; 
11.4.scenogrāfija/vizuālais noformējums; 



11.5.izrādes koptēls. 
12. Viens žūrijas loceklis konkrētam amatierteātra iestudējumam maksimāli var 
piešķirt 50 punktus. 
13.. Žūrijas gala vērtējums konkrētam amatierteātrim tiek aprēķināts, summējot katra 
žūrijas locekļa piešķirto punktu skaitu un izdalot to ar žūrijas  komisijas sastāva 
skaitu. 
14.Atbilstoši Skatē iegūtajam punktu skaitam, žūrija amatierteātra iestudējumam 
piešķir pakāpi: 

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 

 
15. Skates rezultāti tiek protokolēti, to nodrošina Skates rīkotājs. 
16. Žūrija pēc skates iestudējumu noskatīšanās un izvērtēšanas ir tiesīga izvirzīt vienu 
vai vairākus iestudējumus dalībai reģionālajai atlases skatei Latvijas amatierteātri 
iestudējumu parādei “Gada izrāde 2016”. 
17. Par reģionālās skates dalībnieku var kļūt amatierteātris: 
17.1. kas ir sagatavojis brīvi izvēlēta žanra pilna formāta iestudējumu, ar kuru 
amatierteātris nav piedalījies iepriekšējo gadu skatēs; 
17.2. kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem – 
17.2.1. laikā no 2015.gada 2.novembra līdz 2016.gada 5.novembrim ir iestudējis 
jauniestudējumu, piedalījies pašvaldības rīkotajā skatē, iestudējumu ir novērtējusi 
pašvaldības izveidota  žūrija, kuras sastāvā ir vismaz viens LNKC amatierteātru 
nozares konsultatīvās padomes (turpmāk – Padome) akceptēts teātra jomas eksperts; 
17.2.2. amatierteātra iestudējumu no 2015.gada 2.novembra līdz 2016.gada 
5.novembrim ir noskatījies un novērtējis vismaz viens Padomes akceptēts teātra jomas 
eksperts un amatierteātris ir saņēmis eksperta rakstveida rekomendāciju dalībai 
reģionālajā skatē. 
 
 

V. Skates rezultāti un valsts mērķdotācija 
18. Skate ir kārtējo vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku starplaika pasākums, tās 
rezultātus: 
18.1. skates rīkotājs ņem vērā, aprēķinot un sadalot pašvaldības finansējumu 
amatiermākslas kolektīvu vadītājiem, speciālistiem, koncertmeistariem; 
18.2. Latvijas Nacionālais kultūras centrs ņem vērā,  aprēķinot un sadalot valsts 
mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


