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Rīgas amatierteātru festivāla „Rīga spēlē teātri 2017” nolikums
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas amatierteātru festivāls „Rīga
spēlē teātri 2017” (turpmāk – Festivāls).
2. Festivāla mērķi ir:
2.1. veicināt amatierteātru mākslinieciskās un režisoru profesionālās meistarības
izaugsmi un jaunradi;
2.2. popularizēt amatierteātru darbību Rīgā;
2.3. veicināt teātru radošo eksperimentu un oriģināldramaturģijas iestudējumu
veidošanu;
2.4. rosināt sabiedrības interesi un veicināt tās līdzdalību nozares attīstībā un
ilgtspējā.
3. Festivāla uzdevums ir iepazīstināt Rīgas skatītājus ar Rīgas amatierteātra
kolektīvu jaunradi un radošajiem meklējumiem teātra mākslā un izvērtēt Rīgas
amatierkolektīvu iestudējumus, atklājot amatierteātru mākslas tradīcijas un
mūsdienīguma izpausmes.
4. Festivālu rīko Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Kultūras pārvalde sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras iestādēm.
Festivāla nolikums un informācija par Festivālu tiek publicēta interneta vietnē
www.kultura.riga.lv.
II. Festivāla norises vieta un laiks
5.
Festivāls notiek Rīgā no 2017.gada 1.novembra līdz 2017.gada
5.novembrim Rīgas kultūras iestādēs, Dailes teātrī un citās norises vietās saskaņā ar
Festivāla programmu.
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6. Festivālam pieteikto neatkarīgo amatierteātru izrāžu noskatīšanās un vērtēšana
notiek no 2017.gada 9.oktobra līdz 15.oktobrim amatierteātru darbības vietās saskaņā
ar pieteikumiem.
III. Festivāla dalībnieki un pieteikumu iesniegšana
7. Festivālā piedalās Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras iestāžu un citu kultūras
institūciju finansētie jauniešu un pieaugušo amatierteātri, kā arī dalībai Festivālā var
pieteikties neatkarīgie amatierteātri ar dažādu teātra formu un žanru iestudējumiem.
8. Pieteikuma anketas dalībai festivālā (pielikums) jāiesniedz līdz 2017. gada
10.septembrim Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras
pārvaldē, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, 257. telpā un, iesūtot elektroniski
amatierteātru koordinatorei Edītei Neimanei uz e-pasta adresi pjafa@tvnet.lv.
9. Amatierteātri dalībai festivālā var pieteikt izrādes, jauniestudējumus, dzejas
iestudējumus, iestudējumus bērniem, muzikālus projektus, dejas izrādes, kā arī
atjaunotus iestudējumus, spēles vietu un laiku norādot anketā.
10. Katram amatierteātrim jāsaņem autortiesību licence festivālā pieteiktajām
izrādēm un tās kopija jāpievieno pieteikuma anketai. Bez autortiesību licences,
pieteikuma anketas netiek pieņemtas.
IV. Vērtēšanas noteikumi
11. Festivāla iestudējumu izvērtēšanu veic Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departamenta Kultūras pārvaldes priekšnieka apstiprināta vērtēšanas komisija.
12. Festivāla izrādes tiek vērtētas 50 punktu sistēmā:
12.1. režisora ieceres atklāsme
12.2. režisora darbs ar aktieriem, pedagoģiskā darbība ar
kolektīvu
12.3. māksliniecisko izteiksmes līdzekļu pielietojums (gaisma,
skaņa, muzikālais noformējums, vizuālais izrādes tēls un
atmosfēra)
12.4. dramaturģiskā materiāla izvēle un aktualitāte
12.5. iestudējuma atbilstība aktieru ansamblim un kopdarba
vēstījums

0-10 punkti;
0-10 punkti;
0-10 punkti;

0-10 punkti;
0-10 punkti.

13. Festivāla izrādes tiek vērtētas atbilstoši nolikuma kritērijiem.
14. Festivāla vērtēšanas komisijai ir tiesības lemt par diplomu piešķiršanu
amatierteātriem atbilstoši nolikuma kritērijiem, vai arī pieņemt papildu lēmumus.
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15. Vērtēšanas komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams.
16. Iestudējumi, kuri novērtējums ir no 40 līdz 50 punktiem, tiek izvirzīti uz
Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkoto Rīgas reģionālo skati „Gada izrāde 2017”.
V. Festivāla laureātu apbalvošana un balvu piešķiršanas kārtība
17. Festivāla noslēguma ceremonijā 2017.gada 5.novembrī Rīgas Kultūras un
tautas mākslas centrā „Mazā ģilde” amatierteātri tiek apbalvoti ar diplomiem un
piemiņas balvām šādās nominācijā:
17.1. par ilgstošu profesionālo ieguldījumu;
17.2. par jaunradi;
17.3. par scenogrāfiju;
17.4. par režisora darbu;
17.5. par mākslinieciskiem meklējumiem;
17.6. par novitātēm režijā;
17.7. par veiksmīgāko debiju;
17.8. par veiksmīgu oriģināldramaturģijas iestudējumu;
17.9. par radošu aktieru darbu;
17.10. par aktieriski spilgtu vienotu aktieru ansambli;
17.11. par veiksmīgāko iestudējumu.
18. Pamatojoties uz komisijas lēmumu, kultūras pārvaldes priekšniece izdod
rīkojumu par pretendentu apbalvošanu.
19. Laureātiem var piešķirt naudas balvu pašvaldības apstiprinātā budžeta
ietvaros par ilgstošu profesionālo ieguldījumu, festivāla veiksmīgāko iestudējumu un
režisora darbu.

Priekšniece - departamenta direktora vietniece

B. Šmite

