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Teātra zinātnieces Līvijas Akurāteres (1925 — 2017) vārdā nosauktā amatierteātru izcilības balva tiek piešķirta reizi piecos gados
individuālai izcilībai vai mākslinieciskajam kolektīvam par sevišķiem nopelniem un/vai būtisku ieguldījumu sava novada vai pilsētas
kultūrvides veidošanā un uzturēšanā.
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Pieteikums - tradicionālās kultūras un amatierteātru izcilības balva 

Detalizēti par Līvijas Akurāteres balvas nodibināšanas mērķi, pieteikšanas, izvērtēšanas un piešķiršanas kārtību LNKC Apbalvojumu
nolikumā.



Tradicionālās kultūras un amatierteātru izcilības balvas nolikums 

Pirmā Līvijas Akurāteres balva piešķirta Ogres Tautas teātrim
2019. gada 20. jūlijā XIV Latvijas amatierteātru salidojuma laikā Alūksnē tika pasniegta pirmā Līvijas Akurāteres balva. Īpašo Latvijas
Nacionālā kultūras centra apbalvojumu par izciliem sasniegumiem amatiermākslā un būtisku ieguldījumu Latvijas kultūrvides
veidošanā saņēma Ogres Tautas teātris.
Pilssalas estrādē, Alūksnē uz Godēšanas pasākumu pulcējās ap 120 kolektīvu no kopumā vairāk nekā 400 Latvijas amatierteātru
kuplās saimes. Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) direktore Signe Pujāte savā uzrunā pauda gandarījumu, ka turpmāk arī
amatierteātri tiks godināti tāpat, kā Dziesmu un deju svētku laikā tiek izcelti labākie kori, deju kolektīvi, vokālie un koklētāju
ansambļi.
Balvas pasniegšanas ceremonijā ar muzikālu priekšnesumu uzstājās teātra zinātnieces Līvijas Akurāteres (1925 — 2017) meita Ieva
Akurātere.
Ogres Tautas teātris savu pārliecinošo sniegumu pēdējos gados vairākkārt spilgti apliecinājis Latvijas amatierteātru iestudējumu
skatēs. Teātra iestudētā Henrika Ibsena luga “Bernika projekts” tika atzīta par “Gada izrādi 2015”, teātra režisors Jānis Kaijaks
ieguva Gada režisora titulu, bet Guntars Arājs — Diplomu par spilgtu aktiera darbu. “Gada izrāde 2016” — iestudējums “Cik svarīgi
būt nopietnam” (Oskars Vailds), Gada režisora tituls piešķirts J. Kaijakam, Diploms par spilgtu aktiera darbu — Ernestam Greizim
un Guntim Kolbergam. Amatierteātru skatē 2017.gadā teātris saņēma Diplomu par bērnu akierdarbu izrādē “Matilde” (Roalds
Dāls). Skatē “Gada izrāde 2018” atkal par labāko tika atzīts Ogres tautas teātra iestudējums — Antona Čehova luga “Ivanovs”,
Gada režisora tituls piešķirts J. Kaijakam, kā Gada aktrise un Gada aktieris novērtēti Margarita Lutere un Andris Krauja.
“Ogres Tautas teātris ir labā nozīmē amatieri, kuri veiksmīgi pielieto skatuves izteiksmes līdzekļus un, pats galvenais — noturīgi,”
saka LNKC amatierteātru nozares konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Jānis Siliņš. Viņš arī atzīmē, ka teātra zinātniece Līvija
Akurātere nešķiroja profesionāļus un amatierus, bet skatījās, ko teātris varētu dot skatītājam.
LNKC līdz 2019. gada 8. jūlijam balvai tika pieteikti četri pretendenti: Ausekļa Limbažu teātris, Staiceles amatierteātris “Fabrika”,
Jūrmalas teātris un Ogres Tautas teātris. Pretendentus izvērtēja Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta nozaru politikas
nodaļas vadītāja Iluta Treija, LNKC Nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas vadītāja Sarmīte Pāvulēna, Latvijas Kultūras
akadēmijas profesors, E. Smiļģa Teātra muzeja vadītājs, LNKC amatierteātru nozares konsultatīvās padomes priekšsēdētājs J.
Siliņš, teātra zinātniece un kritiķe, portāla “Kroders.lv” galvenā redaktore, LNKC amatierteātru nozares konsultatīvās padomes
locekle Ieva Rodiņa un LNKC amatierteātru eksperte Dace Vilne.

Līvijas Akurāteres apbalvojums nodibināts 2019. gadā ar mērķi godināt amatierteātrus par izciliem sasniegumiem amatiermākslā
un būtisku ieguldījumu Latvijas kultūrvides veidošanā. Turpmāk apbalvojums amatierteātru nozarē tiks piešķirts reizi piecos gados.
Balvas laureāts saņem Goda diplomu un naudas prēmiju. Balvas fonds – EUR 1300.

https://www.lnkc.gov.lv/lv/livijas-akurateres-balva

