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Paziņoti Lielās mūzikas balvas 2021 laureāti 
 
2022. gada 8. martā Latvijas Nacionālajā operā notika Lielās mūzikas balvas 2021 
pasniegšanas ceremonija, kurā tika paziņoti laureāti astoņās kategorijās. 
 
Kategorijā “Par mūža ieguldījumu” balvu saņēma dziedātājs Samsons Izjumovs un diriģents 
Imants Resnis.  
 
Kategorijā “Gada koncerts” laureāts ir 3. septembra koncerts Rīgas Lutera (Torņakalna) baznīcā 
“Amao Omi / “Bezjēdzīgais karš”. Koncerta dalībnieki aktieris Kaspars Znotiņš, Rīgas Saksofonu 
kvartets, Rīgas Doma kora skolas jauktais koris un diriģents Jurģis Cābulis. Rīkotājs – Rīgas Doma 
kora skolas jauktā kora biedrība. 
 
Kategorijā “Par izcilu interpretāciju” balvu ieguva Valsts kamerorķestra Sinfonietta Rīga 
ansamblis (Agnese Egliņa, Egija Sproģe, Mārtiņš Circenis, Liene Neija-Kalniņa, Ivars Brīnums, 
Kārlis Klotiņš) un diriģents Normunds Šnē – par komponista Žerāra Grizē skaņdarba Vortex 
Temporum atskaņojumu festivālā “Latvijas Jaunās mūzikas dienas” 29. aprīlī Lielajā ģildē. 
 
Balvu “Par izcilu sniegumu gada garumā” par koncertiem Rīgas Domā saņēma ērģelnieks Aigars 
Reinis. 
 
Kategorijā “Gada uzvedums” laureāts ir multimediālā monoopera “Cilvēka balss. Telefons”, 
režisore Sonora Vaice, rīkotājs Operetes teātris. 
 
Nominācijā “Par izcilu darbu ansamblī” sudraba statuete nonāca čellistes Margaritas Balanas 
rokās. 
 
Nominācijā “Gada komponists” laureāta godā tika celts Jēkabs Jančevskis.  
 
Kategorijā “Gada jaunais mākslinieks” laureāts ir dziedātājs Edgars Ošleja.  
 
“Publikas simpātijas” balsojums portālā “DELFI” norisinājās no 14. februāra līdz 6. martam. 
Visvairāk skatītāju simpātiju balsu saņēma nominants kategorijā “Gada uzvedums” – audiovizuāls 
koncertuzvedums “Krastā saviļņots”, mākslinieciskā vadītāja un diriģente Laura Leontjeva, rīkotājs 
– Saulkrastu koris Anima. Svinīgajā ceremonijā portāla „DELFI” balvu, ko veidojis mākslinieks 
Gatis Erdmanis, pasniedza iepriekšējo gadu “DELFI” balsojuma uzvarētājs diriģents Kaspars 
Ādamsons.  
 



Lielā mūzikas balva (LMB) ir augstākais Latvijas valsts apbalvojums mūzikā. LMB organizē VSIA 
“Latvijas koncerti” sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju.  
 
LMB 2021 žūrijā strādāja: 
Andris Vecumnieks - žūrijas priekšsēdētājs, diriģents, muzikologs, komponists 
Iveta Grunde - muzikoloģe, mūzikas pedagoģe un docētāja 
Daina Markova - muzikoloģe 
Ieva Rozentāle - muzikoloģe, LTV Kultūras raidījumu redakcijas vadītāja 
Maruta Rubeze - muzikoloģe, Latvijas Radio 3 "Klasika" žurnāliste 
Andris Saulītis - LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks 
Ingrīda Vilkārse - teātra zinātniece, mūzikas pedagoģe 
 
Indra Vilipsone 
LMB komunikācijas vadītāja 
Tālrunis: 26320977 
e-pasts: muzikasbalva@latvijaskoncerti.lv 
indra.vilipsone@gmail.com 
 
 

 


