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Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma
teātra mākslas jomā – veikšanu
Biedrība „Latvijas Teātra darbinieku savienība”
2017.gada 24.maijs – 2019.gada 31.decembris
Valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma teātra mākslas jomā
veikšanas ietvaros tika īstenoti šādi uzdevumi:
1) veikts Latvijas profesionālajos teātros uzvesto jauniestudējumu
novērtējums teātra sezonas ietvaros:
2) veicināta teātra mākslas nozares mākslinieciskās kvalitātes celšana un
sabiedrības izpratne un interese par teātra mākslas nozares
sasniegumiem.
Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros 3 gadu perioda laikā katru gadu tika
sasniegti šādi rezultatīvie rādītāji:
1) sezonu ietvaros veikts Latvijas profesionālajos teātros uzvesto
jauniestudējumu novērtējums:
a) ikgadēji izstrādāts un iesniegts saskaņošanai Kultūras ministrijā
teātros uzvesto jauniestudējumu novērtējuma nolikums, kas ļāvis
efektīvi un pilnvērtīgi izvērtēt teātru jauniestudējumu
māksliniecisko kvalitāti teātra sezonā;
b) katru gadu izveidota žūrijas komisija teātros uzvesto
jauniestudējumu izvērtēšanai un nodrošināts pastāvīgs žūrijas
komisijas darbs teātra sezonas ietvaros saskaņā ar izstrādāto
jauniestudējumu novērtējuma nolikumu;
c) katru gadu teātra sezonas beigās iesniegts Kultūras ministrijā žūrijas
komisijas veiktais teātru jauniestudējumu mākslinieciskās kvalitātes
novērtējums teātra sezonas ietvaros (pretendentu saraksts
nolikumā iekļautajās nominācijās).
2) veicināta teātra mākslas nozares mākslinieciskās kvalitātes celšana
un sabiedrības izpratne un interese par teātra mākslas nozares
sasniegumiem:
a) katru gadu nodrošināta žūrijas komisijas nominēto izrāžu skate un
tās starptautiskā dimensija – ārvalstu kritiķu piesaiste.
b) katru gadu nodrošināta bērnu un jauniešu iesaiste šai
mērķauditorijai domāto jauniestudējumu novērtēšanā, izveidojot
bērnu un jauniešu žūriju un nodrošinot tās darbu;
c) katru gadu apbalvošanas ceremonijas ietvaros teātra sezonas
noslēgumā godināti un apbalvoti teātra mākslinieki par izciliem
sasniegumiem teātra mākslā;
d) katru gadu sabiedrībai nodrošināta informācijas pieejamību par
žūrijas komisijas veikto teātros uzvesto jauniestudējumu
novērtējuma procesu un iepazīstināta plaša auditoriju ar teātra
sezonas apbalvoto profesionāļu sasniegumiem, sniedzot informāciju
plašsaziņas līdzekļiem, teātra nozares profesionāļiem un pēc
pieprasījuma citiem interesentiem;
e) uzturēta tīmekļvietne (www.spelmanunakts.lv), regulāri ievietojot
informāciju par teātros uzvesto jauniestudējumu novērtējuma
procesu un aktuālo informāciju par teātra mākslas nozares
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sasniegumiem.
2017.gads
Plānotais finansējums – 68 670 euro, izpildē piešķirts 123
614 euro, jo papildus piešķirts finansējums Baltijas valstu
simtgades sadarbības projektiem – 54 944 euro.
2018.gads
Plānotais finansējums – 68 670 euro, izpildē piešķirts 80
518 euro, jo piešķirts papildu finansējums 10 348 euro
apmērā valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un vēl 1 500
euro grāmatas „100 izcili Latvijas aktieri” tipogrāfijas
izdevumu segšanai
2019.gads
Plānotais finansējums – 68 670 euro, izpildē piešķirti 72
597 euro, jo piešķirts papildu finansējums žūrijas darba
nodrošinājumam.
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