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Informācija medijiem
2022. gada 14. janvārī
Žūrija paziņo Lielās mūzikas balvas 2021 nominantus
Lielās mūzikas balvas žūrija piektdien, 14. janvārī preses konferencē paziņoja Lielās mūzikas balvas
2021 nominantus un balvas par mūža ieguldījumu saņēmējus. Balvu pasniegšanas ceremonija notiks 8.
martā Latvijas Nacionālajā operā pl. 19.00. Pasākumu atspoguļos Latvijas Televīzijas 1. kanāls un
Latvijas Radio 3 “Klasika”. Balsojums par “Delfi” auditorijas simpātiju norisināsies no 14. februāra
līdz 6. martam, piedāvājot ikvienam izvēlēties savu favorītu no Lielās mūzikas balvas nominantiem.
Lielā mūzikas balva (LMB) ir augstākais Latvijas valsts apbalvojums mūzikā, kuru organizē Latvijas
Republikas Kultūras ministrija un VSIA "Latvijas Koncerti".
Preses konferencē tika paziņoti Lielās mūzikas balvas 2021 nominanti šādās kategorijās: Par mūža
ieguldījumu; Gada uzvedums; Gada jaunais mākslinieks; Gada koncerts; Par izcilu interpretāciju; Par izcilu
sniegumu gada garumā; Par izcilu darbu ansamblī; Gada komponists.
Lielās mūzikas balvas 2021 nominantu paziņošanai veltītajā preses konferencē piedalījās:
Kultūras ministrs Nauris Puntulis; „Latvijas Koncerti” valdes loceklis Guntars Ķirsis; Latvijas
Televīzijas valdes loceklis Ivars Priede un Latvijas Radio valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne.
Lielās mūzikas balvas 2021 žūriju pārstāvēja: žūrijas priekšsēdētājs, diriģents, muzikologs, komponists
Andris Vecumnieks; mūzikas pedagoģe un docētāja Iveta Grunde; muzikoloģe, Latvijas Televīzijas
Kultūras raidījumu redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle; LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks
Andris Saulītis.
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 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 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
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