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Lielās mūzikas balvas 2020 nominantu paziņošana 
 
Kultūras ministrija, “Latvijas Koncerti” un Lielās mūzikas balvas 2020 žūrija aicina 
plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus uz Lielās mūzikas balvas 2020 nominantu paziņošanai veltītu 
preses konferenci, kas notiks Zoom platformā trešdien, 13. janvārī, pl. 12.00. Tiks paziņots arī 
balvas “Par mūža ieguldījumu” saņēmējs.  
 
Lielās mūzikas balvas 2020 pasniegšana notiks šā gada 2. martā. Pasākumu tiešraidē atspoguļos 
Latvijas Televīzijas 1. kanāls un Latvijas Radio 3 “Klasika”. 
 
Lielās mūzikas balvas 2020 nominantu paziņošanai veltītajā preses konferencē piedalīsies: kultūras 
ministrs – Nauris Puntulis, „Latvijas Koncertu” valdes loceklis - Guntars Ķirsis. Lielās mūzikas 
balvas 2020 žūrija: žūrijas priekšsēdētāja, muzikoloģe - Daina Markova; diriģents, mūzikas 
pedagogs - Jānis Erenštreits; muzikoloģe, mūzikas pedagoģe un docētāja – Iveta 
Grunde; muzikoloģe, Latvijas Televīzijas Kultūras raidījumu redakcijas vadītāja - Ieva Rozentāle; 
muzikoloģe, Latvijas Radio 3 “Klasika” žurnāliste - Maruta Rubeze; teātra zinātniece, mūzikas 
pedagoģe - Ingrīda Vilkārse; muzikologs, žurnālists, publicists - Armands Znotiņš. 
 
Lielās mūzikas balvas 2020 publikas simpātijas balsojums portālā “Delfi” sāksies 2021. gada 8. 
februārī un noslēgsies 28. februārī pl. 23.59.  
 
Mediju pasākuma Zoom virtuālā telpa: 
 
https://us02web.zoom.us/j/83666586468?pwd=T2pOaEpFMWRjOFI4QnNxcDY5ckVPQT09 
 
Meeting ID: 836 6658 6468 
Passcode: 474600 
 
Lielā mūzikas balva (LMB) ir augstākais Latvijas valsts apbalvojums mūzikā. 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.  
 
LMB pasākumu organizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija un VSIA "Latvijas Koncerti".  
 
Rinta Bružēvica 
“Latvijas Koncertu” sabiedrisko attiecību speciāliste 
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