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PAR PĒRN LABĀKO AMATIERTEĀTRU IESTUDĒJUMU ATZĪTS LIEPĀJAS TMKC
AMATIERTEĀTRA “PROJEKTS” UZVEDUMS “AIZIET JŪRIŅĀ!”
No 25. līdz 27. septembrim Rēzeknē 11.Starptautiskā teātra festivāla “Soli pa solim”
ietvaros norisinājās Latvijas amatierteātru iestudējumu skates “Gada izrāde 2019”
fināls un tika noskaidroti skates laureāti.
Šogad Latvijas amatierteātru iestudējumu skatē “Gada izrāde 2019” kopumā tika izvērtētas
43 aizvadītās sezonas amatierteātru izrādes, desmit no tām izvirzot skates finālam (reģionu
skašu rezultāti un žūrijas sastāvs skatāms ŠEIT).
Skates fināla žūrija lēma “Gada izrādes 2019” titulu piešķirt Liepājas Tautas mākslas un
kultūras centra amatierteātrim “Projekts” par iestudējumu “Aiziet jūriņā!” (Janas Egles stāsta
dramatizējums) Karīnas Tatarinovas režijā.
Par “Gada aktrisi” tika atzīta Ineta Kalniņa Antonijas lomā Ventspils teātra izrādē "Brīvais
pāris" (Dario Fo, Franka Rame), režisore Vija Draviņa. “Gada aktieris” – Guntis Kolbergs Ervē
lomā Ogres teātra izrādē “Rītdiena ir tālu” (pēc Pjēra Barijē, Žana Pjēra Gredī “Četrdesmit
karāti" motīviem), režisors Jānis Kaijaks.
Vairāki fināla dalībnieki saņēma skates rīkotāja, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Diplomu
par veiksmīgu sniegumu: Rēzeknes Tautas teātris par veiksmīgu izrādes vizuālo efektu
izrādē “Dzymtā zemē” (Ontons Rupaiņs), režisore Māra Zaļaiskalns; Ogres teātris par
veiksmīgu muzikālo noformējumu izrādē “Rītdiena ir tālu” (pēc Pjēra Barijē, Žana Pjēra Gredī
“Četrdesmit karāti” motīviem), režisors Jānis Kaijaks; Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris par
saskaņotu izrādes ansambļa darbu izrādē “Tikai bez skandāla!” (Rejs Kūnijs), režisore Dace
Vilne.
Par veiksmīgu aktierdarbu Diplomu saņēma: Raivis Mediss par Dr. Hūberta Bonija lomu
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrādē “Tikai bez skandāla!”, Lilita Meldere par Annas
Petrovnas lomu VEF teātra iestudējumā “Ivanovs” (režisors Agris Krūmiņš), Aldis Leidums
par Seimaņa lomu Rēzeknes Tautas teātra izrādē “Dzymtā zemē”, Astra Kolberga par Lizas
lomu Ogres teātra izrādē “Rītdiena ir tālu”, Sarmīte Krauze par Puikas lomu Ikšķiles
amatierteātra “Banda” izrādē “Ikšķiles cilvēkdārzs” (režisors Jānis Kronis), Ieva Kalniņa par
Alises lomu un Māris Zabarovskis par Viļa lomu Jūrmalas teātra izrādē “Kas esi tu – Alise
Bērziņa?” (režisors Imants Jaunzems), Norai Pakalnišķei par Jūrnieka lomu un Lāsmai
Novadai par Agates lomu Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra amatierteātra
“Projekts” izrādē “Aiziet jūriņā!”.
Skates fināla žūrijā darbojās: režisors Mārtiņš Eihe, publicists, tulkotājs, Latvijas Radio
komentētājs un Gada balvas teātrī “Spēlmaņu nakts” 2019./2020.g. žūrijas loceklis Eduards
Liniņš, teātra zinātniece Evita Mamaja, aktrise un režisore Inese Pudža un Latvijas Kultūras
akadēmijas profesors, Eduarda Smiļģa Teātra muzeja vadītājs, LNKC Latvijas amatierteātru
nozares konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Jānis Siliņš.

Latvijas amatierteātru iestudējumu skati “Gada izrāde” ik gadu rīko LNKC ar mērķi
nodrošināt amatierteātru tradīcijas saglabāšanu un nepārtrauktību Latvijā, popularizēt
amatierteātru iestudējumus sabiedrībā un motivēt amatierteātru dalībniekus radošai
darbībai. Šogad fināla pasākums īstenots 11. Starptautiskā teātra festivāla “Soli pa solim”
ietvaros sadarbībā ar Rēzeknes Tautas teātri, Rēzeknes domi un Rēzeknes pilsētas
pašvaldības aģentūru “Rēzeknes kultūras un tūrisma centrs”.
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