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Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis"
piešķiršanu Skaidrītei Tilakai
2018.gada 16.novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas dienas
pasākumā Lielvārdē, paredzēta apbalvojuma „Goda Lielvārdietis” pasniegšana.
Saskaņā ar Lielvārdes novada domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 27.jūlija
noteikumiem Nr.10 „Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu „Goda
Lielvārdietis”, Atzinība, „Gada Novadnieks”” (turpmāk – Noteikumi), un Domes
2016.gada 27.jūlija nolikuma „Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu
„Goda Lielvārdietis”, „Atzinība”, „Gada Novadnieks” konsultatīvās padomes
darbību” (turpmāk – Nolikums) 3.1.punktu, Apbalvojumu konsultatīvajai
padomei (turpmāk – Padome) ir jāizvērtē pieteikumos nominēto Apbalvojuma
pretendentu nopelni. Padome šī gada 9.oktobrī un 11.oktobrī ir izvērtējusi 7
(septiņus) pieteikumus uz apbalvojumu „Goda Lielvārdietis” un 4 ( četrus)
pieteikumus uz apbalvojumu „Atzinība”.
Padome ir saņēmusi trīs pieteikumus par Skaidrītes Tilakas izvirzīšanu
apbalvojumam „Goda Lielvārdietis”.
Izvērtējot visu Padomes rīcībā esošo informāciju, Padome nolemj, ka
Skaidrīte Tilaka ir cienīga saņemt apbalvojumu „Goda Lielvārdietis”, jo
pretendente tiek raksturota kā pieredzes bagāta skolotāja ar profesionālo maģistra
grādu un 50 gadu darba pieredzi. Skaidrīte Tilaka ir ļoti aktīva novada kultūras
dzīves veicinātāja. 30 gadus Skaidrīte Tilaka dziedāja Ogres rajona Skolotāju
korī. 44 gadus un vēl joprojām Skaidrīte ir izcila Lielvārdes Tautas teātra aktrise
(nospēlētas vairāk kā 40 lomas). Ar viņas līdzdalību 1988.gadā Lielvārdes teātris
ieguva Tautas teātra nosaukumu. No 2013.gada vada senioru teātri „Paši”
(brīvprātīgi, bez atlīdzības). Šajos gados iestudētas septiņas liela formāta lugas.
Ar izrādēm kolektīvs piedalījies amatiermākslas festivālos un skatēs daudzos
Latvijas novados ( Gulbenē, Lubānā, Amatā, Nīcā, Gaigalavā, Bauskā u.c.),
prezentējot Lielvārdes novadu un popularizējot Lielvārdi visā Latvijā. Skaidrīte
Tilaka palīdzējusi sagatavot un vadījusi republikas mēroga pasākumus, tādus kā
Gunāra Priedes Kopoto rakstu sējumu atvēršanu, teātra festivālus „Pie mums
martā”. Vadījusi uz režisējusi tematiskus sarīkojumus kultūras namā „Lielvārde”
un sociālās aprūpes Dienas centrā. Šobrīd top grāmata „Lielvārdes teātris otrajā
simtgadē’( 1974 – 2018)”.

Skaidrītes Tilakas nesavtīgā un enerģiskā darbība ir sabiedrībā ievērota un
novērtēta, saņemot apbalvojumu „Atzinība” 2013.gadā, un apbalvojumu „Gada
novadnieks” 2015.gadā.
Saskaņā ar Nolikuma „Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumiem
„Goda Lielvārdietis”, Atzinība un „Gada novadnieks”” 3.1.3.punktu, Padome
iesniedz Domē pretendentu izvērtējumu apbalvojumu piešķiršanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un Valsts apbalvojuma likuma 2.panta otro daļu, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Piešķirt Skaidrītei Tilakai apbalvojumu „Goda Lielvārdietis” par mūža
ieguldījumu Lielvārdes novada kultūras tradīciju un kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā.
2. Apbalvot Skaidrīti Tilaku valsts svētku pasākumā, pasniedzot
apliecinājuma rakstu par apbalvojuma „Goda Lielvārdietis” piešķiršanu,
krūšu nozīmi „Goda Lielvārdietis” un naudas balvu 150 EUR vērtībā (pēc
nodokļu nomaksas).
3. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Komunikācijas un
tūrisma nodaļas vadītājam nodrošināt lēmuma izpildi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja
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