
“Latvijas	Pasākumu	foruma	Izcilības	balva	2022”	
	

1. Par	balvu.	
	

“Latvijas	 Pasākumu	 foruma	 Izcilības	 balva”	 ir	 Latvijas	 pasākumu	 nozares	 ikgadēja	 balva,	 kas	 tiek	

pasniegta	reizi	gadā	par	 iepriekšējo	gadu	un	balvas	pasniegšanu	organizē	Latvijas	Pasākumu	forums	

reģ.	nr.	40008313881.	“Latvijas	Pasākumu	foruma	Izcilības	balvas”	uzvarētāji	tiek	noteikti	kopš	2020.	

gada.	

2. Mērķis	
	

“Latvijas	 Pasākumu	 foruma	 Izcilības	 balvas”	mērķis	 ir	 atzīmēt	 izcilu	 darbību	 pasākumu	 jomā,	 izcelt	

iepriekšējā	 gada	 izcilākās	 gada	 norises	 pasākumu	 nozarē,	 noteikt	 nozares	 izcilības,	 personības,	

profesionāļus,	izcilākos	pasākumus	un	notikumus.	

3. Balvas	saņēmēju	loks	
	

Balvas	 saņēmēju	 vidū	 var	 tikt	 iekļauti	 privātā	 un	 publiskā	 sektora	 pārstāvji,	 valsts	 un	 pašvaldību	

pasākumu	 jomas	 iestādes,	 pasākumu	 organizētāji,	 producenti,	 pasākumu	 norišu	 vietas,	 nozares	

pakalpojumu	 sniedzēji	 un	 piegādātāji,	 kā	 arī	 citi	 pasākumu	 nozares	 profesionāļi,	 uzņēmumi	 un	

iestādes.	Balva	vienlīdz	atzīmē	pasākumus	gan	valstspilsētās,	gan	novados.	

4. Balvas	par	pasākumiem	2022.	gadā	norises	laiki	
	

4.1. Pieteikumu	pieņemšanas	sākums	-	2023.	gada	12.	janvāris.	

4.2. Pieteikumu	pieņemšanas	beigas	-	2023.	gada	25.	janvāris	plkst.	23:59.	

4.3. Atlases	rezultātu	paziņošana	-	2023.	gada	27.janvāris.	

4.4. Latvijas	Pasākumu	foruma	dalībnieku	balsojuma	sākums	-	2023.	gada	27.	janvāris.	

4.5. Latvijas	Pasākumu	foruma	dalībnieku	balsojuma	beigas	-	2023.	gada	3.	februāris	plkst.	23:59.	

4.6. “Latvijas	Pasākumu	foruma	Izcilības	balvas	2022”	klātienes	pasniegšanas	ceremonija	-	2023.	gada	

15.	februāris.	

4.7. “Latvijas	Pasākumu	foruma	Izcilības	balvas	2022”	pasniegšanas	ceremonijas	translācija	internetā	

- 2023.	gada	16.	februāris.	

4.8. “Latvijas	Pasākumu	foruma	Izcilības	balvas	2022”	pasniegšanas	ceremonijas	translācija	TV24	-	

2023.	gada	18.	februāris.	

	

5. Pieteikumu	iesniegšanas	kārtība	
	

5.1. Pretendentus	 balvas	 saņemšanai	 var	 izvirzīt	 jebkura	 fiziska	 vai	 juridiska	 persona.	 Pieteikumu	

skaits	nav	ierobežots.	

5.2. Balvai	var	kvalificēties	pretendenti,	kuru	aktivitātes	(projekts,	pasākums,	notikums)	 ir	notikušas	

(vai	 daļēji	 notikušas)	 iepriekšējā	 gadā	 (2022.)	 Latvijas	 teritorijā.	 Publisku	 pasākumu	 gadījumā	

pasākums	ir	realizēts	2022.	gada	laikā	Latvijas	teritorijā	atbilstoši	likumu	(t.sk.	Autortiesību	likuma	un	

Publisku	izklaides	un	svētku	pasākumu	drošības	likuma)	prasībām.	



5.3. Pasākumi	 -	 balvas	 pretendenti	 tiek	 pieteikti,	 aizpildot	 pieteikuma	 anketu	 Latvijas	 Pasākumu	

foruma	 interneta	 mājaslapā	 www.pasakumuforums.lv. Pieņemti tiek tikai tie pieteikumi, kuriem 

pievienota visa pieprasītā informācija un kuri samaksājuši dalības maksu. 

5.4. Iesniedzot	pieteikumu,	pretendents	garantē,	ka	pieteikumā	norādītā	informācija	ir	patiesa,	precīza	

un	pilnīga.	Balvas	organizatoram	 ir	 tiesības	pārbaudīt	pieteikumā	norādīto	 informāciju.	Pretendents,	

iesniedzot	pieteikumu,	 apliecina,	 ka	 ir	 saņēmis	visas	 atļaujas	un	 saskaņojumus,	 lai	 leģitīmi	 iesniegtu	

pieteikumu.	 Pieteikuma	 iesniedzējs	 ir	 atbildīgs	 par	 pieteikuma	 iesniegšanas	 fakta	 iepriekšēju	

saskaņošanu	ar	citiem	nominējamā	pasākuma	organizatoriem,	finansētājiem,	līdzproducentiem	utml.	

5.5. Iesniedzot	pieteikumu,	pretendents	sniedz	balvas	organizatoram	atļauju	bez	atlīdzības	izplatīt	un	

publicēt	iesniegtos	failus	un	materiālus	izglītības,	reklāmas	un	komunikācijas	nolūkos.	Pretendents	ir	

atbildīgs	par	iesniegto	failu	kvalitāti	un	izmantošanas	tiesību	saskaņojumu.	

5.6. Pieteikuma	informācija	jāsagatavo	latviešu	valodā.	Materiāliem,	kas	satur	informāciju	svešvalodā,	

jāpievieno	tulkojums	latviešu	valodā.	

5.7. Pēc	 katra	 pieteikuma	 iesniegšanas	 balvas	 organizators	 pārskata	 pieteikuma	 atbilstību	 balvas	

kritērijiem.	Kļūdaina	vai	kritērijiem	neatbilstoša	pieteikuma	saņemšanas	gadījumā	balvas	organizators,	

izmantojot	 pieteikumā	 norādīto	 kontaktinformāciju,	 sazinās	 ar	 iesniedzēju	 par	 pieteikuma	 labošanu	

vai	atsaukšanu.	Pieteikumus	var	labot	līdz	dalībnieku	balsojuma	sākumam.	

5.8. Balvai	 iesniegtie	 pieteikumi	 var	 tikt	 noraidīti	 priekšatlasē,	 ja	 to	 pieteicējam	 vai	 saistītajām	

personām	ir	nenokārtotas	finansiālas	u.c.	saistības	ar	Latvijas	pasākumu	forumu	vai	arī	gadījumos,	kad	

pieteikumā	 minētais	 pasākums	 neatbilst	 Latvijā	 pieņemtajai	 pasākumu	 norises	 /	 rīkošanas	 labajai	

praksei.	

6. Balvas	kategorijas	
	

6.1. Latvijas	Pasākumu	 foruma	padomes	 izvirzītās	nominācijas	

(uzvarētāju	nosaka	Latvijas	Pasākumu	foruma	padome,	balsojot):	

2022.	gada	izcilākā	pasākumu	nozares	debija;	

2022.	gada	pasākumu	nozares	izcilākā	personība;	

2022.	gada	pasākumu	nozares	notikums;	

2022.	gada	nozares	inovācija;	

2022.	gada	nozares	pārsteigums.	

- žLatvijas	Pasākumu	foruma	padome	var	papildināt	vai	modificēt	nominācijas.	
	

6.2. Pasākumu	 organizatoru	 pieteiktās	 nominācijas	 (piesaka	 pasākumu	 rīkotāji,	 uzvarētāju	

nosaka	Latvijas	Pasākumu	foruma	dalībnieki	balsojot):	

2022.	gada	izcilākais	notikums	Latgalē;	

2022.	gada	izcilākais	notikums	Zemgalē;	

2022.	gada	izcilākais	notikums	Vidzemē;	



2022.	gada	izcilākais	notikums	Kurzemē;	

2022.	gada	izcilākais	notikums	Rīgā;	

	
2022.	gada	izcilākā	mākslas	izstāde;	

2022.	gada	izcilākais	sporta	pasākums;	

2022.	gada	izcilākais	koncerts	/	koncertturneja;	

2022.	gada	izcilākais	B2B	pasākums;	

2022.	gada	izcilākā	konference;	

2022.	gada	izcilākais	kultūras	pasākums;	

2022.	gada	izcilākā	līdzdalības	akcija;	

2022.	izcilākie	pilsētas	svētki;	

2022.	gada	izcilākā	pastaiga	/	izgaismojums;	

2022.	gada	izcilākais	bērnu	pasākums;	

2022.gada	izcilākais	nestandarta	pasākums;	

	
2022.	gada	izcilākais	virtuālais	pasākums;	

2022.	gada	izcilākais	hibrīdpasākums;	

	
2022.	gada	izcilākais	pilsētvides	noformējums;	

2022.	gada	izcilākā	pasākuma	scenogrāfija;	

2022.	gada	izcilākais	virtuālā	pasākuma	grafiskais	noformējums;	
	

2022.	gada	izcilākā	korporatīvā	dāvana;	

2022.	gada	izcilākais	tehnoloģiskais	risinājums	pasākumu	jomā.	
	

6.3. Latvijas	Pasākumu	foruma	dalībnieku	pieteiktās	nominācijas	(piesaka	Latvijas	Pasākumu	foruma	

dalībnieki):	

	
2022.	gada	izcilākā	pasākumu	norises	vieta	–	Rīga;	

2022.	gada	izcilākā	pasākumu	norises	vieta	–	novadi;	

2022.	gada	izcilākā	virtuālo	pasākumu	studija;	

	
2022.	gada	izcilākais	pasākumu	gaismu	uzņēmums;	

2022.	gada	izcilākais	pasākumu	skaņas	uzņēmums;	

2022.	gada	izcilākais	pasākumu	video	uzņēmums;	

2022.	 gada	 izcilākais	 pasākumu	 noformējuma	 /	 konstrukciju	 nodrošinājuma	

uzņēmums;	

2022.	gada	izcilākais	pasākumu	teritorijas	aprīkojuma	uzņēmums;	



2022.	gada	izcilākais	pasākumu	vadītājs;	

2022.	gada	izcilākā	pasākumu	grupa	/	izpildītājmākslinieks.	
	

7. Pieteikumā	iesniedzamā	informācija	
	
	
Pieteikuma	anketas	iesniedz	visi	Nolikuma	6.2.	punktā	minēto	kategoriju	pretendenti.	
	

1) Balvas	pieteikuma	anketā	jānorāda	sekojoši	dati	par	pieteikuma	iesniedzēju:	

7.1. Juridiskās	personas	nosaukums	/	Fiziskās	personas	vārds,	uzvārds;	

7.2. Juridiskās	personas	reģistrācijas	nr.	/	Fiziskās	personas	kods;	

7.3. Juridiskās	personas	juridiskā	adrese/	Fiziskās	personas	deklarētā	adrese;	

7.4. Uzņēmuma	bankas	nosaukums,	kods	un	konts	/	Fiziskās	personas	bankas	nosaukums,	kods	un	

konts;	

7.5. Kontaktpersonas	vārds,	uzvārds,	tālrunis,	e	pasts.	
	

2) Balvas	pieteikuma	anketā	jānorāda	sekojoši	dati	par	pretendentu:	

7.6. Kategorija;	

7.7. Pasākuma,	norises	vietas	vai	uzņēmuma	nosaukums/	Fiziskās	personas	vārds,	uzvārds	

(Pasākumiem	–	arī	pasākuma	organizatori,	pasūtītāji,	galvenie	partneri,	komanda);	

7.8. Apraksts	un	nominēšanas	pamatojums	(5	teikumi)	(Pasākumiem	–	arī	plānotais	mērķis	un	

sasniegtais	rezultāts);	

7.9. Saites	(ne	vairāk	kā	5	(piecas)	video,	foto,	recenziju,	aprakstu,	prezentāciju	u.c.	saites,	kas	apliecina	

nominēšanas	pamatojumu.	

	
8. Vērtēšanas	kārtība,	uzvarētāju	noteikšana	un	rezultātu	paziņošana	

8.1. Nolikuma	 6.1.	 punktā	 norādīto	 kategoriju	 nominantus	 piesaka	 Latvijas	 Pasākumu	 foruma	

padomes	locekļi	un	uzvarētājus	balsojumā	nosaka	padome.	

8.2. Nolikuma	 6.2.	 punktā	 norādīto	 kategoriju	 nominanti	 piesaka	 pasākumus	 aizpildot	 anketu	 un	

pieteikumi	tiek	vērtēti	divās	kārtās:	

1) Pirmā	kārta:	

8.2.1. Pirmajā	kārtā	visus	pieteikumus	izskata	Latvijas	Pasākumu	foruma	padomes	locekļi	un	padome	

lemj	 par	 speciālbalvu	 piešķiršanu	 un	 nepieciešamības	 gadījumā	 –	 vērtē	 pasākumu	 atbilstību	

nolikumam	un	pasākumu	labās	prakses	rīkošanas	standartiem.	Balvas	organizatori	un/vai	padome	ir	

tiesīga	noraidīt	pieteikumus.	

8.2.2. Pirmā	kārta	noslēdzas	ar	pieteikumu	izskatīšanu,	pēc	kura	tiek	noteikti	vismaz	pieci	pretendenti	

katrā	kategorijā,	kas	iekļūst	otrajā	kārtā.	



8.2.3. Padomes	locekļi	pašu	izvirzītos	pretendentus	(vai	pretendentus	ar	kuriem	tiem	ir	kāda	saistība)	

neizskata.	

8.2.4. Pirmās	kārtas	 rezultāti	 tiek	paziņoti	publiski	Latvijas	Pasākumu	 foruma	mājaslapā	un	 izziņoti	

Latvijas	Pasākumu	stundā.	Padomes	nolēmumi	ir	galīgi	un	nav	apstrīdami.	

8.2.5. Katras	 kategorijas	 nominantu	 skaits	 un	 sastāvs	 tiks	 izvērtēts	 pēc	 iesniegtajiem	 pieteikumiem.	

Nepieciešamības	gadījumā	padome	un	balvas	organizatori	ar	 iepriekšēju	pretendenta	piekrišanu	var	

mainīt	balvas	kategoriju	sadalījumu	un	pieteikumu	izvietojumu	tajā.	

2) Otrā	kārta:	

8.2.6. Otrajā	 kārtā	 atlasītos	 balvas	pretendentus	 vērtē	 Latvijas	Pasākumu	 foruma	dalībnieki	 aizklātā	

balsojumā.	Latvijas	Pasākumu	foruma	dalībnieki	ir	visi	tie	nozares	profesionāļi,	kas	ir	reģistrējušies	kā	

Latvijas	 Pasākumu	 foruma	 dalībnieki	 /	 apmeklējuši	 vismaz	 vienu	 2021.	 vai	 2022.	 gada	 Latvijas	

Pasākumu	foruma	norisi.	

8.2.7. Otrās	 kārtas	 laikā	 katrs	 atlasītais	 pretendents	 (pieteikuma	 iesniedzējs)	 publiski	 tiešsaistē	

prezentē	savu	pieteikto	projektu.	

8.2.8. Katras	 kategorijas	 uzvarētājs	 ar	 summāri	 vislielāko	 balsu	 skaitu	 tiek	 nosaukts	 un	 apbalvots	

Latvijas	 Pasākumu	 foruma	 Izcilības	 balvas	 pasniegšanas	 ceremonijā.	 Balvu	 ieguvēji	 tiek	 publiski	

izziņoti	Latvijas	Pasākumu	foruma	mājaslapā	www.pasakumuforums.lv 

8.3. Nolikuma	 6.3.	 punktā	 norādīto	 kategoriju	 nominantus	 piesaka	 Latvijas	 Pasākumu	 foruma	

dalībnieki	balsošanas	laikā.	Kategorijā	uzvar	visvairāk	balsojumos	pieteiktais	nominants.	

	
9. Vērtēšanas	kritēriji	

9.1. Balvas	 pretendentu	 vērtēšanā	 tiek	 ņemta	 vērā	 pretendentu	 reputācija	 sabiedrībā	 un	 pasākumu	

nozarē,	atsauksmes	presē	un	sociālajos	medijos.	

9.2. Vērtējot	pasākumus	un	notikumus,	tiek	ņemta	vērā	ideja,	tās	realizācija	un	mērķis,	tā	sasniegšana	

un	 rezultāts,	 pilna	 apjoma	 tehniskā	 un	 audiovizuālā	 realizācija,	 pasākuma	 ilgtspēja	 un	 inovatīvie	

risinājumi,	kopienas	iesaiste	un	pasākuma	ietekme	uz	nozares	attīstību	un	procesiem	kopumā.	

	
10. Dalības	maksa	

10.1. Pirmās	 kārtas	 dalības	 maksa	 par	 katra	 pieteikuma	 iesniegšanu	 un	 apstiprināšanu	 vienā	

kategorijā	 -	50,00	EUR	 (piecidesmit	 eiro,	00	 centi).	Pēc	pieteikuma	saņemšanas,	balvas	organizators	

izraksta	 rēķinu	 par	 pieteikuma	 izskatīšanas	 maksu	 uz	 pieteikumā	 norādītajiem	 rekvizītiem.	 Balsot	

otrajā	kārtā	var	tikai	par	tiem	nominantiem,	kas	samaksājuši	pieteikuma	pirmās	kārtas	dalības	maksu.	

10.2. Otrās	 kārtas	 dalības	 maksa	 par	 katru	 nominēto	 pieteikumu	 vienā	 kategorijā	 –	 75,00	 EUR	

(septiņdesmit	pieci	eiro,	00	centi).	Šo	dalības	maksu	veic	tikai	tie	pretendenti,	kas	tiek	izvirzīti	uz	otro	

kārtu	pēc	atlases	rezultātu	paziņošanas.	Balvas	organizators	izraksta	rēķinu	par	nominācijas	maksu	uz	

pieteikumā	norādītajiem	rekvizītiem.	



10.3. Pretendentam	 ir	pienākums	 samaksāt	dalības	maksu	 saskaņā	ar	balvas	organizatora	 izrakstīto	

rēķinu	 (iemaksa	 tiek	 uzskatīta	 par	 saņemtu,	 kad	 tā	 ir	 pilnā	 apmērā	 ieskaitīta	 balvas	 organizatora	

bankas	kontā).	

10.4. Ja	balvas	organizatora	noteiktā	dalības	maksa	līdz	rēķinā	noteiktajam	termiņam	netiek	saņemta,	

organizators	ir	tiesīgs	anulēt	pretendenta	pieteikumu.	

10.5. Pēc	 foruma	 dalībnieku	 balsojuma	 sākuma,	 pieteikuma	 atsaukšanas	 vai	 anulēšanas	 gadījumā,	

dalības	maksa	netiek	atgriezta.	

10.6. Visas	 saņemtās	 dalības	 maksas	 tiek	 ieguldītas	 ceremonijas	 norises	 organizācijā	 un	 tās	

translācijas	nodrošināšanai.	

10.7. Dalības	 maksas	 atlaide	 25	 procentu	 apmērā	 Nolikuma	 10.2.	 punktā	 minētajai	 maksai	 tiek	

piemērota	Latvijas	Pasākumu	foruma	Izcilības	balvas	sadarbības	partneriem	–	NVO	biedriem.	Latvijas	

Pasākumu	foruma	Izcilības	balvas	sadarbības	partneri	ir:	

	
- KIPA	(biedrība	"Kultūras	un	izklaides	platformu	apvienība”);	
	
- LPS	(nodibinājums	“Latvijas	Producentu	savienība”);	
	
	
	

Apstiprināts:	
	
Latvijas	 Pasākumu	 foruma	

valdē	2023.	gada	janvārī	

	

Labojumi	apstiprināti:	
	
Latvijas	 Pasākumu	 foruma	

valdē	2023.	gada	februārī	


