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Lielās mūzikas balvas 2020 laureāti 
 
2021.gada 13. martā Latvijas Nacionālajā operā svinīgajā ceremonijā tika paziņoti Lielās 
mūzikas balvas 2020 laureāti. Tiešraidē to atspoguļoja Latvijas Televīzijas 1. kanāls un 
Latvijas Radio 3 “Klasika”. 
 
Kategorijā “Par mūža ieguldījumu” tika sumināti komponists Imants Kalniņš un diriģents 
Aleksandrs Viļumanis. 
 
Kategorijā “Gada koncerts” laureāta godā tika Elīnas Garančas un pianista Malkolma Martino 
koncerts, kuru rīkoja Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” 2020. gada 10. oktobrī. 
 
“Par izcilu sniegumu gada garumā” Lielo mūzikas balvu 2020 saņēma pianists un komponists 
Raimonds Pauls un pianiste Agnese Egliņa. 

 
“Par izcilu darbu ansamblī” sudraba statuete nonāca trompetista Jāņa Porieša rokās. 
  
Par kategorijas “Gada jaundarbs” laureātu kļuva Pētera Vaska Sestais stīgu kvartets, kuru 
pirmatskaņoja stīgu kvartets “Artemis” 2. oktobrī Liepājas koncertzālē „Lielais dzintars“ un 3. 
oktobrī Dzintaru koncertzālē. 
 
Kategorijas “Gada jaunais mākslinieks” laureāts ir diriģents Aivis Greters. 
 
“Par izcilu interpretāciju” Lielo mūzikas balvu 2020 saņēma dziedātājs Aleksandrs Antoņenko un 
pianists Reinis Zariņš par Riharda Štrausa un Riharda Vāgnera mūzikas atskaņojumu “Jūrmalas 
festivāla” noslēguma koncertā 4. augustā Dzintaru koncertzālē. 
 
Kategorijā “Par radošu, drosmīgu un inovatīvu māksliniecisko darbību Covid-19 krīzes 
apstākļos” balvu saņēma muzikāli performatīvs piedzīvojums “Kamēr… upē”, kuru 25. jūlijā 
Gaujas krastā rīkoja Cēsu Mākslas festivāls. 
 
“Publikas simpātijas” balsojumā, kas norisinājās vadošajā ziņu medijā Delfi, visvairāk punktu 
ieguva maestro Raimonds Pauls. Tēlnieka Gata Erdmaņa radīto "'Izcilības sfēru" un tradicionālo torti 
komponistam pasniedza 2014. gada auditorijas simpātiju balvas laureāts - diriģents Kaspars 
Ādamsons.  
 



 
Lielā mūzikas balva (LMB) ir augstākais Latvijas valsts apbalvojums mūzikā. LMB organizē VSIA 
“Latvijas Koncerti” sadarbībā ar Kultūras ministriju.  
 
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. 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.  
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