
Apstiprināts 
Latvijas Olimpiskās komitejas Valdes 

2022. gada 18. oktobra sēdē 
Lēmums Nr. 1.2., Protokols Nr. 37 

 
“TRĪS ZVAIGŽŅU BALVA 2022” 

N O L I K U M S 
 

I. Mērķis 
Apzināt, noteikt un godināt sporta nozares izcilības Latvijā. 
Vienot un saliedēt Latvijas sporta nozari.  
Stiprināt sporta nozares prestižu. 

II. Organizators 
Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK) sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 
ministriju (LR IZM) un pasākuma partneriem. 

 
III. Norises vieta un laiks 

2023. gada 14. janvārī no plkst.19.00 Hanzas perons, Hanzas ielā 16A, Rīga. 
 

IV. Nominācijas      
1. Gada sporta federācija; 
2. Gada pašvaldība sportā;  
3. Gada sporta treneris/e;    
4. Gada paralimpiskais sportists/e; 
5. Gada sporta komanda; 
6. Gada sporta mazā komanda; 
7. Gada sportists/e tehniskajos sporta veidos; 
8. Gada sportiste; 
9. Gada sportists;  
10. Gada jaunatnes sporta treneris/e  (nosaka Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome); 
11. Gada ģimene sportā (nosaka Bērnu slimnīcas fonds); 
12. Gada sporta žurnālists/fotogrāfs (nosaka Artūra Vaidera fonds); 
13. Gada sporta skolotājs/a (nosaka LR Izglītības un zinātnes ministrija); 
14. Mūža ieguldījums sportā (nosaka Žūrija).  

   
V. Izvirzīšana un balsošana 1. – 9. nominācijai 

Nomināciju kandidātu izvirzīšana un balsošana notiks 2 (divās) kārtās. 
Pirmā kārta/izvirzīšana – 2022. gada 1. -  14.novembris. 
Nominantu kandidātus var izvirzīt ne vairāk kā uz 2 (divām) nominācijām, iesniedzot 1 (vienu) 
pieteikumu: 

- LV atzītās sporta veidu federācijas (apvienības, asociācijas)  
- Saeimas sporta apakškomisija      
- LR IZM Sporta departaments         
- LSFP Valde        
- LOK Valde        
- LPK Valde        
- LSIIDP Valde          
- LSPA vadība        
- LKSSA Valde        
- Akreditētie sporta žurnālisti - individuāli.  

  
2022. gada 1.novembrī no e-pasta adreses triszvaigznubalva@olimpiade.lv nosūtāms uzaicinājums 
aizpildīt tiešsaistes anketu kandidātu izvirzīšanai.  

  



  
Žūrijas komisija 2022.gada 22.novembrī izvirza ne vairāk kā 5 (piecus) visvairāk nominētos kandidātus 
katrā nominācijā.  
 
Gadījumā, ja nominants pirmajā kārtā ir izvirzīts mazāk kā 10 (desmit) reizes, dalībai otrajai kārtā ir 
nepieciešams Žūrijas lēmums. 

 
Otrā kārta/balsošana -  2022. gada 28. novembris - 09. decembris. 
Balsojums notiks digitālā balsošanas platformā www.triszvaigznubalva.lv . 
Balsojums sastāv no trīs komponentiem: 

- Tautas balsojums 1x dienā no 1 (vienas) elektroniskā pasta adreses – sastāda 50% no kopējā 
balsojuma;  

- Akreditētie sporta žurnālisti balso vienu reizi ar iepriekš piešķirtu unikālu lietotāja vārdu un 
paroli – sastāda 25% no kopējā balsojuma;  

- 9 (deviņu) sportistu (kas nav nominanti, taču var būt bijuši nominantu kandidāti) balsojums; 
sportistus līdz 2022. gada 25. novembrim izvirza LOK (3), LPK (3), LSFP (3), un tie katrs balso 
vienu reizi ar iepriekš piešķirtu unikālu lietotāja vārdu un paroli – sastāda 25% no kopējā 
balsojuma. 

 
Balvu ieguvējus 10. – 13. nominācijā attiecīgās institūcijas paziņo Žūrijai līdz 2023. gada 6. janvārim, 
nosūtot elektroniski uz e-pastu triszvaigznubalva@olimpiade.lv ne vairāk kā 1 (vienu) balvas ieguvēju 
katrā nominācijā, saglabājot šo informāciju konfidenciālu līdz 2023. gada 14. janvārim – balvu 
pasniegšanas brīdim. 
 
Nominantus 14. nominācijā “Mūža ieguldījums sportā” var izvirzīt LR IZM, LOK, LPK, LSFP un LSIIDP 
līdz 2022. gada 12. decembrim nosūtot elektroniski uz e-pastu triszvaigznubalva@olimpiade.lv ne 
vairāk kā 1 (viena) nominanta sportiskā dzīvesgājuma aprakstu, foto un motivācijas vēstuli. 
Nominācijas ieguvējs tiek paziņots 14.decembrī. 

 
VI. Balsu skaitīšana 

Otrajā kārtā pēc balsojuma tiek piešķirts un summēts attiecīgais punktu skaits pēc tautas (50%), 
sporta žurnālistu (25%), sportistu balsojuma (25%). 
Vienāda iegūto punktu skaita gadījumā par noteicošo uzskatāms tautas balsojums. 
1.vieta – 5 punkti; 2.vieta – 4 punkti; 3.vieta – 3 punkti; 4.vieta – 2 punkti; 5.vieta – 1 punkts. 
Ja tiek noteikti mazāk par 5 nominantiem, tad par 1. vietu piešķiramo punktu skaits ir vienāds ar 
izvirzīto nominantu skaitu. 
 

VII. Žūrija 
Apkopo un apstiprina rezultātus žūrijas komisijas sēdē 2022.gada 14.decembrī. 
Žūrijas sastāvs: 
Žūrijas priekšsēdētājs – Saeimas Sporta apakškomisijas priekšsēdētājs/-a 
 
Žūrijas priekšsēdētāja vietnieks: 
Žoržs Tikmers – LOK Prezidents 
 
Žūrijas locekļi: 
Raimonds Bergmanis – Saeimas deputāts; 
Toms Circenis – TV3 sporta redakcijas vadītājs; 
Daiga Dadzīte – LPK Prezidente;  
Liene Dambiņa – Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja; 
Andrejs Ērglis – Kardiologs, LU profesors; 
Anatolijs Kreipāns – Sporta žurnālists; 
Inese Vaidere – Eiropas Parlamenta deputāte; 
Diāna Zaļupe – LSIIDP valdes priekšsēdētāja. 
 



Žūrijas sēžu protokolēšanu veic atbildīgais sekretārs LOK jurists Ivars Pauska. 
Neierašanās gadījumā Žūrijas sastāva dalībnieki nevar tikt aizvietoti ar citām personām, bet savu 
viedokli var nosūtīt Žūrijas priekšsēdētājam ar eParakstītu dokumentu uz e-pastu 
triszvaigznubalva@olimpiade.lv 

VIII. Uzvarētāju paziņošana 
Uzvarētāji publiski tiks paziņoti tikai ceremonijas laikā 2023. gada 14. janvārī, izņemot nomināciju 
“Mūža ieguldījums sportā”, kuras ieguvējs tiks paziņots 2022. gada 14. decembrī pēc Žūrijas sēdes. 

IX. Apbalvošana 
Uzvarētājam katrā nominācijā pasniegs speciāli izgatavotu “Trīs zvaigžņu balva 2022” balvu. 
Uz apbalvošanas ceremoniju tiek uzaicināti visi uz 2. balsošanas kārtu izvirzītie nominanti vai viņu 
pārstāvji, ja tas ir iespējams saskaņā ar Covid-19 izplatības ierobežošanas protokolu. 

X. Citi jautājumi 
Nepieciešamības gadījumā Žūrijai ir tiesības veikt korekcijas un papildinājumus “Trīs zvaigžņu balva 
2022” Nolikumā, kā arī pieņemt lēmumus par Nolikumā neatrunātām situācijām. 
Uz apbalvošanas ceremoniju ieejas biļetes netiek pārdotas. 
Tiek veikts pasākuma audio video ieraksts demonstrēšanai TV bezmaksas publiskajā apraidē. 

XI. Personas datu apstrāde 
Personas datu pārzinis ir Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK). Tiesiskais pamats personas 
datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim normatīvajos aktos un šajā nolikumā noteikto 
pienākumu veikšanai, kam iesaistītās personas izsaka savu piekrišanu. 
Piedaloties “Trīs zvaigžņu balvas 2022” pasākumos, iesaistītās personas apzinās, ka LOK veic attiecīgo 
personu datu apstrādi, tai skaitā, bet ne tikai publicējot nominantu pieteikumos norādīto informāciju, 
veicot pasākumu un tā dalībnieku foto un video ierakstu un publicēšanu (tai skaitā, bet ne tikai 
tiešraidi, foto un video materiālu uzglabāšanu publiskas pieejamības arhīvā un minēto materiālu 
atkalizmantošanu), nododot šādas tiesības arī LOK izvēlētiem sadarbības partneriem. 
Ar paziņojumu par fizisku personu datu apstrādi “Trīs zvaigžņu balvas 2022” ietvaros iespējams 
iepazīties, sekojot saitei: http://olimpiade.lv/lv/lok/privatuma-politika/pazinojums-par-fizisku-
personu-datu-apstradi-tris-zvaigznu-balva-2022-ietvaros 
LOK Privātuma politika - saite: http://olimpiade.lv/lv/lok/privatuma-politika/  
 


