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LATVIJAS PASĀKUMU GADA BALVA 2019 

 

 

 

 

NOLIKUMS (papildināts 10.06.2020) 

Latvijas Pasākumu producentu asociācija (LaPPA) kopš 2010. gada katru gadu 

pasniedz “Pasākumu gada balvu” - nozares profesionālo novērtējumu izciliem 

sasniegumiem publisko vai korporatīvo pasākumu jomā. "Pasākumu gada balva" ir 

apbalvojums labākajiem Latvijas oriģinālpasākumiem un notikumiem, augstvērtīgām 

radošām idejām un oriģināliem tehniskajiem risinājumiem, kurus balsojumā nosaka 

nozares profesionāļu žūrija.  

LaPPA “Pasākumu balvas 2019” uzvarētāji tiks paziņoti īpašā ceremonijā, datums un 

vieta tiks precizēta. 

 

VĪZIJA 

Sekmēt un veicināt pasākumu nozares attīstību Latvijā un apliecināt augsto pasākumu 

organizēšanas kultūru un kvalitāti. 

 

MĒRĶI 

Izcelt un godināt augstvērtīgu un kvalitatīvu pasākumu organizēšanu, kā arī informēt 

sabiedrību par pasākumu nozari, tās aktualitātēm un sasniegumiem. "Pasākumu gada 

balvas” pasniegšana veicina nozares kvalitātes un ētikas normu stiprināšanu, kā arī 

apliecina godīgas konkurences un sadarbības principus
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1. TERMIŅI 

12.06.2020. 

Atsākas pieteikšanās “LaPPA gada balvai 2019” 

 

30.06.2020. plkst. 23.59 

Beidzas regulārā pieteikšanās “LaPPA gada balvai 2019” 

Iesniegšanas termiņu iespējams pagarināt līdz 01.07.2020. plkst. 23.59 par 

papildus maksu – 100 EUR (simts eiro, 00 centi, neieskaitot standarta 

pieteikuma maksu 70 EUR) par vienu pieteikumu vienā kategorijā. 

 

Jūlijs, 2020 

LaPPA žūrija izvērtē iesniegtos pieteikumus un katrā kategorijā izvirza ne 

vairāk kā piecus pretendentus, kas tiek aicināti uz klātienes prezentāciju.   

 

Projektu prezentācijas klātienē (datums tiks precizēts). Pasākumu 

organizatori, kuri iesnieguši pieteikumus, var prezentēt savus iesniegtos 

pasākumus Pasākumu gada balvas žūrijai klātienē (iespējams prezentēt arī 

attālināti par to atsevišķi vienojoties) Rīgā un skatīties citu pretendentu 

pasākumu prezentācijas. Prezentācijas garums – ne ilgāk kā 5 minūtes. 

Projektu prezentācijas klātienē izvirzītajiem pieciem pretendentiem nav 

obligātas. 

 

LaPPA biedru – nozares profesionāļu žūrija nosaka balvu nominantus un 

balvas saņēmēju. Katrā kategorijā tiek noteikti trīs nominanti. 

 

LaPPA “Pasākumu gada balvas 2019” TOP 3 nominantu izziņošana katrā 

kategorijā (datums tiks precizēts). 

 

“LaPPA pasākumu gada balvas 2019” svinīgā apbalvošanas ceremonija 

(datums un vieta tiks precizēts).  
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2. PRETENDENTI 

Pasākumus balvai var izvirzīt jebkura juridiska persona, kuras iesniegums 

atbilst kritērijiem un attiecas uz pasākumu, kas noticis noteiktā laika periodā 

(iepriekšējā kalendārajā gadā, t.i. no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. 

decembrim) Latvijas teritorijā. 

 

Pretendents ir atbildīgs par pasākuma iesniegšanas fakta saskaņošanu ar 

pasākuma pasūtītāju (finansētāju), ja pasūtītājs (finansētājs) nav pasākuma 

organizators. Pasākumu pieteikumus “Pasākumu gada balvai” drīkst iesniegt 

tikai pasākumu rīkotāji (producenti) – juridiskas personas. 

 

Lai nodrošinātu balvas objektivitāti, jebkurš pasākums, kas pieteikts 

“Pasākumu gada balvai” nevar tikt iesniegts vairāk kā 2 (divās) kategorijās un 

katrs pasākumu rīkotājs nedrīkst iesniegt vairāk par 2 (diviem) saviem 

pasākumiem katrā kategorijā. 

 

Pretendents “LaPPA gada balvai 2019” var iesniegt tikai tādus pasākumus, 

kuriem ir saņemtas AKKA/LAA un LaIPA licences un publiska pasākuma 

atļaujas (izziņas). Šīs atļaujas, licences, izziņas pretendents (aizklājot 

sensitīvus datus) pievieno iesniegtajiem dokumentiem, vai norāda pamatotu 

iemeslu, kāpēc šādiem dokumentiem pasākumam nav jābūt.  
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3. KATEGORIJAS 

1. Labākā pasākuma ideja/koncepcija. PUBLISKAIS PASĀKUMS. 

2. Labākā pasākuma ideja/koncepcija. SLĒGTAIS / KORPORATĪVAIS 

PASĀKUMS. 

3. Labākais publiskais pasākums. LIELAIS PUBLISKAIS PASĀKUMS (NO 

1000 PERSONĀM UN VAIRĀK) 

4. Labākais publiskais pasākums. MAZAIS PUBLISKAIS PASĀKUMS (LĪDZ 

1500 PERSONĀM) 

5. Labākais publiskais pasākums – tradīcija 

6. Labākais slēgtais ārējās komunikācijas pasākums. LIELAIS SLĒGTAIS 

PASĀKUMS (NO 300 PERSONĀM UN VAIRĀK) 

7. Labākais slēgtais ārējās komunikācijas pasākums. MAZAIS SLĒGTAIS 

PASĀKUMS (LĪDZ 500 PERSONĀM) 

8. Labākais slēgtais iekšējās komunikācijas pasākums. LIELAIS SLĒGTAIS 

PASĀKUMS (NO 300 PERSONĀM UN VAIRĀK) 

9. Labākais slēgtais iekšējās komunikācijas pasākums. MAZAIS SLĒGTAIS 

PASĀKUMS (LĪDZ 500 PERSONĀM) 

10. Labākais reģionālais pasākums (kategorijā nedrīkst iesniegt pasākumus, 

kas notikuši Rīgā) 

11. Labākais zīmolu aktivizācijas pasākums – ārējā komunikācija  

12. Labākais pasākums jauna produkta ieviešanai tirgū (Ārējā komunikācija) 

13. Labākais pasākums jauna produkta ieviešanai tirgū (Iekšējā komunikācija) 

14. Labākā scenogrāfija/noformējums. PUBLISKAIS PASĀKUMS. 

15. Labākā scenogrāfija/noformējums. SLĒGTAIS / KORPORATĪVAIS 

PASĀKUMS. 

16. Labākais audiovizuālais, gaismu vai video risinājums 

17. Labākā pasākuma realizācija (tehniskais izpildījums) 

18. Labākais sporta pasākums 

19. Labākais bērnu pasākums 



6 

 

20. Labākais orģinālpasākums - seminārs vai konference 

21. Labākie pilsētas svētki 

22. Labākais Latvijas festivāls 

23. Labākais tūrisma pasākums 

24. Labākais labdarības pasākums 

25. Labākā ekspozīcija, stends 

26. Labākais Latvijā radītais mūzikas pasākums vai turneja 

27. Labākais jaundarbs 

28. Labākais nestandarta pasākums – starpkategorija 

* Papildus kategorijām LaPPA gada balvas žūrijai ir tiesības, bet nav 

pienākums piešķirt vienu LaPPA Grand Prix – visizcilākajam 2019. gada 

pasākumam. 
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4. ŽŪRIJA  

“LaPPA gada balvas 2019” žūrija sastāv no pieciem Latvijas Pasākumu 

producentu asociācijas (LaPPA) biedru izvirzītajiem pārstāvjiem. LaPPA biedri 

darbam žūrijā izvirza kandidātus, savu uzņēmumu pārstāvjus, kas līdz ar 

izvirzīšanu piekrīt piedalīties žūrijas sanāksmēs un veikt iesniegto pieteikumu 

vērtēšanu. Katrs LaPPA biedrs dalībai žūrijā var izvirzīt vienu kandidātu. Žūrijas 

sastāvu nosaka visi LaPPA biedri, balsojot par izvirzītajiem uzņēmumu 

pārstāvjiem. Žūrija no sava vidus izvēlas žūrijas priekšsēdētāju. Žūrijā jābūt 

pārstāvētām vismaz piecām LaPPA biedru organizācijām. 

 

 

5. VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

“LaPPA gada balvai 2019” pieteiktos pasākumus žūrija vērtē divās kārtās.   

Pirmajā kārtā žūrija izskata visus iesniegtos pieteikumus un pārbauda to 

atbilstību kategorijām. Žūrijai ir tiesības koriģēt un/vai precizēt pieteikumu 

izvietojumu pa kategorijām, to saskaņojot ar pretendentu (iesniedzēju). 

Kategorijā tiek pasniegta balva, ja pieteikušies vismaz trīs pretendenti. Ja 

vienas kategorijas pretendentu skaits ir mazāks par pieciem līdzīgās 

kategorijās, tad žūrija var lemt par kategoriju apvienošanu.  

Pirmās kārtas beigās žūrija matemātiski balso un izziņo ne vairāk kā piecus 

labākos pretendentus katrā kategorijā, kas iekļūst otrajā kārtā. 

 

Otrās kārtas laikā žūrija klausās projektu prezentācijas klātienē. Prezentācijas 

garums – ne ilgāk kā 5 minūtes. Projektu prezentācijas klātienē izvirzītajiem 

pieciem pretendentiem nav obligātas. Pēc prezentācijām žūrija katrā kategorijā 

nosaka 1., 2. un 3. vietas ieguvējus – kategorijas nominantus. Kategoriju 

nominanti tiek izziņoti publiski un katras kategorijas uzvarētāji tiek nosaukti 

LaPPA gada balvas ceremonijā.  

 

Žūrijas vērtējumam jābūt vienprātīgam un argumentētam. 

 

Katrs pasākums tiek vērtēts sekojošos kritērijos (ja attiecināmi):  
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  Vērtēšanas kritēriji  

1. Ideja 

1.1. Idejas oriģinalitāte 

1.2. Inovācijas un jauni risinājumi 

1.3. Mērķis un idejas atbilstība mērķim  

1.4. Pasākuma satura oriģinalitāte  

1.5. Pasākuma programma  

1.6. Pasākuma mērķauditorijas sasniegšana  

1.7.  Pasākuma tehniskais projekts  

    

2.  Risinājumi un realizācija  

2.1. Projekta tehniskās realizācijas kvalitāte  

2.2. Inovācijas un jauni realizācijas risinājumi  

2.3. Pasākuma norises vietas atbilstība  

2.4. Auditorijas iesaiste pasākumā  

2.5. Noteikumu un standartu ievērošana  

2.6. Pasākuma drošības instrukciju ievērošana  

2.7. Efektīva pasākuma komunikācija  

    

3.  Rezultāts  

3.1. Mērķu sasniegšana  

3.2. Mērķauditorijas ieguvumi  

3.3. Pasūtītāja/klienta ieguvumi  

3.4. Pasākuma ietekme uz vietējo sabiedrību  

3.5. Ilgtermiņa ieguvums pasākumu industrijai Latvijā  
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6. PROJEKTA PIETEIKUMS 

Pretendentiem, iesniedzot pieteikumu, jānorāda informācija atbilstoši katras 

kategorijas kritērijiem (ja attiecināms): 

 

• Īss pasākumu mērķu/mērķauditorijas formulējums (līdz 500 zīmēm) (netiek 

vērtēts);  

• Pasākuma idejas/koncepcijas apraksts (līdz 1000 zīmēm) (idejas un satura 

oriģinalitāte, programma, idejiski inovatīvi risinājumi, idejas atbilstība mērķiem, 

tehniskās realizācijas projekts);  

• Pasākuma realizācijas un risinājumu apraksts (līdz 1000 zīmēm) (projekta 

tehniskās realizācijas kvalitāte, inovācijas un jauni realizācijas risinājumi, 

izvēlētās pasākuma norises vietas atbilstība, noteikumu un standartu 

ievērošana, drošības pasākumu realizācija, efektīva pasākuma komunikācija 

un auditorijas iesaiste); 

• Pasākuma ieguvumi, izvērtējums un galvenie secinājumi (līdz 1000 zīmēm) 

(izvirzīto mērķu sasniegšana un mērķauditorijas ieguvumi, pasūtītāja / klienta 

ieguvumi, pasākuma ietekme uz vietējo sabiedrību un Latvijas pasākumu 

industrijas ieguvums ilgtermiņā) 

• Pasākumu prezentējoša labas izšķirtspējas bilde (izmantošanai publiskajā 

komunikācijā, JPG, vismaz 2000 pix platumā), prezentācija (ja pieejama; tikai 

PDF formātā, līdz 25 slaidiem, līdz 20MB) 

• Atļauju / licenču / izziņu (aizklājot sensitīvus datus) kopijas vai pamatojums, 

kāpēc šādiem dokumentiem pasākumam nav jābūt. 

• Pēc izvēles pieteikumam var pievienot saites uz interneta vietnēm, kurās 

apskatāma papildus informācija un/vai audiovizuālie materiāli (sociālie tīkli, 

mājas lapas, dažādi saturu straumējoši servisi (flickr, imgur, facebook, youtube, 

vimeo umtl). Aizliegts iesniegt lejuplādējamus failus (*.jpeg *.png * .wav *.mp3, 

*.mpg, *.mpeg utml) vai linkus uz lejuplādes lapām (wetransfer, failiem, google 

drive utml)). Linki nedrīkst būt slēgti ar parolēm.  
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7. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA 

Pieteikumus  konkursam  var  iesniegt  līdz  2020.  gada  30.jūnija  plkst.  23:59. 

Pieteikuma anketa atrodama: www.pasakumi.lv/gadabalva  

Iesniegšanas termiņu var pagarināt līdz 01.07.2020. plkst. 23.59 par papildus 

maksu – 100 EUR (simts eiro, 00 centi) par vienu pieteikumu. 

Pretendents katrā kategorijā drīkst iesniegt ne vairāk kā divus pasākumus. 

Vienu pasākumu drīkst iesniegt ne vairāk kā divās kategorijās. 

Kategorijām, kurās pasākumi iedalās LIELAIS un MAZAIS PASĀKUMS vienu 

pasākuma pieteikumu var iesniegt tikai vienā no šim kategorijām.  

Pieteikuma dokumentācija jāiesniedz latviešu valodā. 

Nepieciešamības gadījumā LaPPA var pieprasīt pretendentam precizēt 

iesniegto informāciju, bet tās savlaicīgas nesaņemšanas gadījumā, atstādināt 

pretendentu no pretendēšanas. 

Visi saņemtie pieteikumi 2020.gada pavasarī vēlreiz nav jāiesniedz. Ja vēlaties 

tos labot, lūgums informēt gadabalva@3k.lv. (iespējams vienu reizi). 

 

8. PIETEIKUMA MAKSA 

Pretendentiem, kas ir LaPPA biedri, iesniedzot pieteikumus, dalības maksa 

netiek piemērota. 

 

Pretendenti, kas nav LaPPA biedri, par katru iesniedzamo pieteikumu maksā 

dalības maksu – 70,00 EUR (septiņdesmit eiro, 00 centi) par vienu kategoriju. 

 

Samaksas kārtība: LaPPA izraksta rēķinu uz pretendenta norādītajiem 

rekvizītiem pēc reģistrācijas anketas saņemšanas. Pieteikums tiek uzskatīts 

par pieņemtu pēc maksājuma saņemšanas LaPPA kontā. 

 

Pretendents, kas veicis pieteikuma maksas atmaksu 2020.gada pavasarī, to 

vēlreiz neveic. Pretendents, kas bija saņēmis rēķinu 2020.gada pavasarī, bet 

to nebija atmaksājis – atkārtoti saņems rēķinu. 

  

http://www.pasakumi.lv/gadabalva
mailto:gadabalva@3k.lv
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9. PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANA 

Iesniegto pieteikumu izvērtēšanu veic žūrija atbilstoši nolikumā minētajiem 

kritērijiem. Žūrijas pienākums ir balsot par VISIEM pēc nolikuma atbilstoši 

iesniegtajiem un noformētajiem pasākumiem, izņemot paša žūrijas locekļa 

iesniegtos pasākumus (šiem pasākumiem balsojuma ailē tiek ielikts X).  

 

Vērtēšanas PIRMAJĀ KĀRTĀ katram iesniegtajam pasākumam žūrijas locekļi 

piešķir punktus trīs sadaļās (ideja; risinājums un realizācija; rezultāts) no 5 līdz 

1 (5 – teicami, izcili, 4 – ļoti labi, 3 – labi, 2 – apmierinoši, 1- neapmierinoši).  

 

Katram pasākumam tiek aprēķināts katra žūrijas locekļa vidējais vērtējums. 

 

Pretendenta galējais jeb vidējais punktu skaits tiek noteikts, saskaitot kopā 

visus vērtētāju piešķirtos punktus un sadalot summu ar vērtētāju skaitu.  

 

Pretendenti, kas ieguvuši lielāko punktu skaitu, tiek izvirzīti vērtēšanas 

OTRAJAI KĀRTAI. No katras kategoriju uz otro kārtu tiek izvirzīti ne vairāk kā 

5 pieteikumi.  

 

Pēc pasākumu klātienes prezentācijām, žūrija katrā kategorijā nosaka 1., 2. un 

3. vietas ieguvējus – kategorijas nominantus. Kategoriju nominanti tiek izziņoti 

publiski un katras kategorijas uzvarētāji tiek nosaukti LaPPA gada balvas 

ceremonijā.  
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10. APBALVOŠANA 

Pirms balvas pasniegšanas tiek publiskots nominantu saraksts – trīs labākie 

pasākumi katrā kategorijā. 

 

Balvā ietilpst: piemiņas balva, LaPPA dibinātāju parakstīts diploms, ko saņem 

pasākuma pieteikumā minētais organizators un pasākuma pieteikumā minētais 

pasūtītājs (finansētājs). Informācija par balvu ieguvējiem tiek publicēta LaPPA 

interneta mājas lapā www.pasakumi.lv 

 

Balvas pasniegšana: Balvas pasniegšana notiek LaPPA rīkotā ceremonijā 6. 

Latvijas pasākumu foruma ietvaros (datums un vieta tiks precizēta). Katra 

pasākuma iesniedzējs saņem divus ielūgumus uz ceremoniju. 

 

6. Latvijas pasākumu foruma dalībnieki ielūgumus uz ceremoniju saņem 

automātiski, reģistrējoties forumam. 

 

LaPPA valdes priekšsēdētājs 

Guntis Ērglis - Lācis 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA: 

gadabalva@3k.lv 

+371 28348712 

 

 

mailto:gadabalva@3k.lv

