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JŦrmala pasniedz “Gada balvas kultŦrā 2016”

Jūrmalas Gada balvas kultūrā 2016 laureātus sveica Jūrmalas pilsētas domes vadība. Attēlā no kreisās: Jānis Ozols (“Gada balva kultūrā”), Andrejs Ušackis (balva “Par mūža ieguldījumu”), Zanda Pakere (balva “Par izciliem sasniegumiem Latvijas
un starptautiskos konkursos”), Ineta Tālzeme (Skatītāju simpātiju balva), Jānis Lediņš, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks, Gundega Āboliņa (“Par Jūrmalas bērnu un jauniešu sasniegumiem konkursos, skatēs Latvijā un citur
pasaulē”), Inga Sarma (“Par Jūrmalas tēla popularizēšanu”), Dace Ziemele (“Par kultūras pieejamības veicināšanu Jūrmalā”), Baiba Freimane, Ārija Vanaga, Jānis Mitrēvics, Karina Bērziņa (balva “Par izcilu kultūras pasākumu”), Rita Sproģe,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja, Aigars Bikše (balva “Par veiksmīgu jaunradi”), Dace Džeriņa, Una Liberte, Ina Inta Liniņa-Ozoliņa un Imants Ozoliņš.

Novērtējot JŦrmalas pilsētas kultŦras dzīves spilgtākos notikumus, 17. februārī Dzintaru
koncertzālē svinīgā sarīkojumā tika pasniegtas JŦrmalas “Gada balvas kultŦrā 2016”.
lei – 80. Notikumi un personības” veidošanā.
Nominācijā “Par kultūras pieejamības veicināšanu Jūrmalā” balvu saņēma Dace Ziemele par izzinošu izstāžu un meistarklašu or
ganizēšanu Jūrmalas Mākslas skolas izstāžu
zālē. D. Ziemele organizē pasākumus bērnu
un jauniešu mērķauditorijai domātās profesio
nālās mākslas pieejamības sekmēšanai, kā arī
sniedz papildu iespējas pieaugušajiem un bēr
niem pilnveidot savas radošās prasmes, kas ir
liels ieguldījums izglītotas kultūras pasākumu
auditorijas veidošanā.
Nominācijā “Par izciliem sasniegumiem Latvijas un starptautiskajos konkursos” apbal
vots jauniešu deju kolektīvs “Zālīte” un vadītāja Zanda Pakere par 1. vietu Latvijā B grupā
Deju kolektīvu skatē un augstvērtīgu sniegumu
XX Jaunrades deju konkursā.
Nominācijā “Par Jūrmalas bērnu un jauniešu
sasniegumiem konkursos, skatēs Latvijā un
citur pasaulē” balvu saņēma Jūrmalas Mākslas
skolas 2. kursa audzēkne Gundega Āboliņa par
medaļu “Lidices Roze” (“The rose of lidice”)
keramikas kategorijā 44. starptautiskā bērnu
mākslas izstādē un konkursā “Lidice 2016”,
kur keramikas kategorijā tika iesniegti ap 500
darbu no visas pasaules.
Balva “Par mūža ieguldījumu” Jūrmalas
kultūras dzīves veidošanā tika piešķirta senioru
deju kolektīva “Ābelīte” vadītājam Andrejam
Ušackim. Viņa vadītajos tautisko deju kolektī
vos ir izaugušas daudzas paaudzes.
Skatītāju simpātiju balvu ieguva bērnu tau
tisko deju kolektīva “Vizmiņa” vadītāja Ineta
Tālzeme par jubilejas koncerta “No zaļas zā
les, no balta zieda…” organizēšanu Kauguru
kultūras namā.
Svinīgajā Gada balvu kultūrā pasniegšanas ce
remonijā Jūrmalas pilsētas dome pasniedza arī
pateicības rakstus par ieguldījumu kultūras dzī
ves veidošanā Jūrmalā 2016. gadā:
mecenātiem Inārai un Borisam Tetereviem –
par inansiālo atbalstu un sadarbību ar Dzintaru
koncertzāli latviešu diriģenta Arvīda Jansona
skulptūras izveidē;
Jānim Mitrēvicam un radošajai komandai
par jaunradi Aspazijas mājas digitālās ekspozī
cijas “Aspazija atgriežas Dubultos” izveidošanā,
kas ar interaktīviem un digitāliem elementiem
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2016. gadā Jūrmalā kopumā notikuši gandrīz
700pasākumu.“JūrmalasGadabalvaikultūrā”
kopumā tika pieteikti 59 pasākumi, un katrs no
tiem atspoguļo Jūrmalas kultūrvides notikumu
daudzveidību.
“Gada balva kultūrā 2016” piešķirta diriģen
tam Jānim Ozolam par pirmā Starptautiskā Bal
tijas jūras koru konkursa organizēšanu. 2016.
gadā diriģents Jānis Ozols uz Jūrmalu atveda
1. Starptautisko Baltijas jūras koru konkursu,
kas triju dienu koncertos un konkursos Jūrmalā
pulcēja 11 korus no astoņām valstīm.
Atklāšanas koncertā klausītājiem bija iespējams
iepazīt to valstu kultūru, kas piedalījās konkur
sā, savukārt konkursa dienās gan klātienē, gan
arī tiešraidēs radio un televīzijā varēja vērot
konkursa norisi. Kopumā pasākuma tiešraides
radio klausījušies vairāk nekā 4000 klausītāju,
savukārt klātienē, televīzijā vai internetā pa
sākumu vērojuši vairāk nekā 20 000 skatītāju.
Plānots, ka konkurss kļūs par tradīciju, turklāt
katru gadu īpaši tam tiks radīts jauns skaņdarbs,
kas būs nozīmīgs papildinājums kormūzikas
skaņdarbu klāstā.
Nominācijā “Par izcilu kultūras pasākumu”
par laureāti tika atzīta bērnu un jauniešu iz
glītojošo koncertprogrammu ciklu “Muzikā
lās pasakas mazajiem” un “No klasikas līdz
popmūzikai” veidotāja, Dzintaru koncertzāles
producente Karina Bērziņa. Karinas Bērziņas
veidotie koncertu cikli izglīto bērnus un jaunie
šus mūzikas mākslā, piedāvājot viņu vecumam
atbilstošas koncertprogrammas, tādējādi audzi
not, izglītojot un izkopjot jaunajos klausītājos
muzikālo gaumi.
Nominācijā “Par veiksmīgu jaunradi” balva
tika piešķirta māksliniekam Aigaram Bikšem
par pirmā starptautiski atzītā latviešu diriģenta,
leģendārā Marisa Jansona tēva Arvīda Jansona
skulptūras izveidi Dzintaru koncertzālē.
Nominācijā “Par Jūrmalas tēla popularizēšanu” balva piešķirta vēsturniecei Ingai Sarmai, Jūrmalas pilsētas muzeja galvenajai vēs
tures speciālistei, par nozīmīgu ieguldījumu
Jūrmalas kultūrvēsturiskā mantojuma popula
rizēšanā, veidojot un vadot starptautisko pro
jektu “Ziemeļu zvaigznes jūras krastā. Baltijas
kūrortu kultūrvēsturiskais mantojums”, kā arī
par ieguldījumu izstādes “Dzintaru koncertzā
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dod iespēju muzeja apmeklētājiem plašāk iepa
zīt dzejnieces dzīvi un daiļradi;
Ārijai Vanagai par pasākumu cikla “Kaija ar
Aspaziju” rīkošanu un vadīšanu Aspazijas mājā,
rīkojot tikšanos ar literātiem, māksliniekiem,
mūziķiem, zinātniekiem, politiķiem u.c. jomu
pārstāvjiem;
Dacei Džeriņai par tematiskās vēstures izstā
des “Bērns kūrortā” izveidošanu Jūrmalas pil
sētas muzejā;
Eduardam Švānam par kultūras pieejamības
veicināšanu SIVA koledžā un SIVA rehabilitā
cijas centrā, organizējot ilmu un deju vakarus,
svētku un izklaides pasākumus, koncertus, tik
šanās ar žurnālistiem, vēsturniekiem, latviešu
režisoriem;
Jolantai Lubējai par izciliem sasniegumiem
Korejas starptautiskajā baleta konkursā, iegūs
tot 1. vietu vecākajā grupā;
Unai Libertei par fotostudijas “Aspazija” ie
guldījumu nozīmīgu projektu īstenošanā Jūr
malas pilsētā;
Intai un Imantam Ozoliņiem par aktīvu dar
bību kultūras norisēs Jūrmalā un kultūras pie
ejamības veicināšanu;
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Diānai Bērzai par pasākumu rīkošanu bērniem
“Vasaras rīti Mellužos un Kauguros” un sarunu
ciklu organizēšanu un vadīšanu “Mīti un patie
sība” Kauguru kultūras namā.
LINDA RIMŝA, Sabiedrisko attiecību nodaļa

