
Bērnu un jauniešu teātra festivāla 

„LAIMES LĀCIS 2023” 

NOLIKUMS 

 
Galvenie noteikumi 

1. Festivāls notiks 2023.gada 14., 15.martā Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”, 

Šveices ielā 19. 

2. Festivālu rīko Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” atbalsta biedrība sadarbībā ar 

Siguldas novada pašvaldību. 

 

Festivāla mērķi 

3.  Motivēt bērnu un jauniešu teātru, studiju un pulciņu audzēkņus radošām aktivitātēm 

festivālos, veicinot kolektīvu mākslinieciskā līmeņa izaugsmi. 

4. Sekmēt audzēkņu pašapliecināšanos un radošo pašizpausmi teātra mākslā, veidojot 

izpratni par savas darbības māksliniecisko un sociālo nozīmīgumu. 

5. Veicināt skolēnu teātru režisoru profesionālo pilnveidi, rosinot savstarpēju pieredzes 

apmaiņu. 

 

Festivāla noteikumi 

6. Festivālā var piedalīties izglītības un kultūras iestāžu bērnu un jauniešu teātri, leļļu 

teātri, improvizācijas un kustību teātri, studijas, pulciņi / turpmāk tekstā – teātri /, kuru 

dalībnieki ir vecumā no 10 līdz 20 gadiem. 

7. Festivālā teātri piedalās ar  vienu izrādi (līdz 45 min.) vai literāro uzvedumu (līdz 15 

min.). 

8. Teātri atbild par to, lai izrādes demonstrēšanai būtu saņemta AKKA/LAA licence. 
9. Piesakoties  festivālam, teātris un tā dalībnieki piekrīt, ka festivāla dalībniekus filmē, 

fotogrāfē vai intervē festivāla publicitātes vajadzībām. 

Finansēšana 

10. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos festivālā (transports, ēdināšana, dzīvošana, 

ekskursijas pa Siguldu un Turaidu) sedz dalībnieki vai izglītības iestādes. 

 

 



Pieteikšanās kārtība 

11. Pieteikumus pieņem elektroniski līdz 2023.gada 10.februārim, aizpildot pielikumu nr.1 

un nosūtot to uz e-pastu: teatris@baltaisfligelis.lv 

12. Pieteikt festivālam no vienas iestādes var tikai vienu kolektīvu ar vienu izrādi. 

13. Līdz 2023. gada 7.februārim  organizatori sazinās ar pretendentiem, par to vai izrāde ir 

iekļuvusi festivāla programmā. 

14. Saņemot apstiprinājumu par dalību festivālā, pretendents digitālā formātā līdz 

15.februārim atsūta kolektīva vai izrādes fotogrāfiju un īsu gan kolektīva, gan 

iestudējuma raksturojumu uz e- pasta adresi: teatris@baltaisfligelis.lv 

 

Festivāla norise 

15. Festivāla izrādēm paredzētā skatuve Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” vienlaicīgi 

ir arī koncertzāles „Baltais Flīģelis” skatuve ar zināmiem tehniskiem ierobežojumiem 

(piem., nav aizkulišu ). 

16. Informāciju par skatuves tehniskajām iespējām nosūtīsim pēc pieteikuma saņemšanas. 

17. Informācija par festivāla norisi un uzstāšanās kārtību tiks ievietota mājas lapā 

www.baltaisfligelis.lv/maksla/teatris/    un izsūtīta pa e-pastu. 

 

Kontaktinformācija 

Tālrunis: mob. 22130149 

E-pasts: teatris@baltaisfligelis.lv 

Mājas lapa: www.baltaisfligelis.lv/maksla/teatris/     

 


