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 Lielās mūzikas balvas 2014 nominantu paziņošana 
 

Kultūras ministrija un Lielās mūzikas balvas 2014 žūrija aicina plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus 

uz Lielās mūzikas balvas 2014 nominantu paziņošanai veltītu preses konferenci, kas notiks AS 

DNB bankas Konferenču zālē, Skanstes ielā 12, ceturtdien, 15. janvārī pl. 11.00.   

 

Lielās mūzikas balvas 2014 nominantu paziņošanai veltītajā preses konferencē piedalīsies: 

LR Kultūras ministre Dace Melbārde 

„Latvijas Koncertu” direktors Guntars Ķirsis 

LTV valdes priekšsēdētājs Ivars Belte 

      Latvijas Radio 3 „Klasika” direktore Gunda Vaivode 

DNB bankas pārstāvis 

Lielās mūzikas balvas 2014 žūrija: 

Andris Vecumnieks - žūrijas priekšsēdētājs, dirģents, komponists 

Ieva Rozentāle - Latvijas Televīzijas kultūras redakcijas vadītāja, muzikoloģe 

Ilze Šarkovska-Liepiņa - muzikoloģe, publiciste 

Inese Lūsiņa - muzikoloģe, žurnāliste 

Solvita Sējāne - mūzikas izdevniecības SIA Musica Baltica direktore 

Zane Prēdele - Latvijas Radio Eiroradio projektu koordinatore 

Jānis Erenštreits - diriģents, mūzikas pedagogs 

 

Preses konferencē tiks paziņoti Lielās mūzikas balvas 2014 nominanti šādās kategorijās: Gada 

jaunais mākslinieks, Gada jaundarbs, Gada koncerts, Gada uzvedums, Par izcilu interpretāciju, Par 

izcilu sniegumu, Par izcilu darbu ansamblī, Par mūža ieguldījumu. 

 

Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonija šogad notiks ar DNB bankas un Hennessy atbalstu. 

DNB banka piešķirs speciālbalvu „Par talantu audzināšanu” ar mērķi godināt cilvēku, kurš 

neapstājas pie sasniegtā, bet, daloties savā pieredzē, māca vai atbalsta jaunos talantus, tādējādi 

vairojot Latvijas kultūras bagātību.  



Nominācijas Gada debija laureāts iegūs Hennessy naudas balvu, kuras mērķis ir veicināt jauno 

mūziķu profesionālo izaugsmi un prasmju papildināšanu studijās vai meistarklasēs. 

 

Lielā mūzikas balva (LMB) ir augstākais Latvijas valsts apbalvojums mūzikā un šogad tā notiks 22. 

reizi. 1993. gadā Latvijas Republikas Kultūras ministrija, pēc toreizējā kultūras ministra Raimonda 

Paula iniciatīvas, pieņēma lēmumu ik gadu izcilākos sasniegumus mūsu valsts mūzikas dzīvē godināt 

ar speciālu balvu. Aizsākās tradīcija, kas izveidojusies gan par pašu mūziķu, gan mūzikas cienītāju 

īpaši gaidītu notikumu. Kopš 1996. gada LMB pasniegšanas ceremonija notiek Latvijas Nacionālajā 

operā, bet ceremonijas norisei seko Latvijas radio klausītāji un Latvijas televīzijas skatītāji tiešraidē. 

LMB augsto prestižu gan sabiedrībā, gan mūziķu aprindās nodrošina respektablas žūrijas darbs, 

kuras dalībnieki visu gadu apmeklē koncertus un ik mēnesi satiekas sēdēs. Janvāra sākumā žūrija 

izvirza LMB iepriekšējā gada nominantus, par kuriem paziņo īpašā Kultūras ministrijas preses 

konferencē, un tikai pirms paša LMB pasniegšanas pasākuma notiek žūrijas balsojums par 

laureātiem.  

 

LMB pasākumu organizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija un VSIA "Latvijas Koncerti".  

 

 

 

Rinta Bružēvica 

LMB 2014 preses sekretāre  

Tālrunis: 67205487, 29185551  

E-pasts: rinta.bruzevica@latvijaskoncerti.lv 

 


