TRĪS ZVAIGŽŅU BALVA 2021

Nominācijas

1. Gada izrāviens sportā
2. Gada notikums sportā
3. Gada sporta federācija
4. Gada sporta pašvaldība
5. Gada sporta treneris/e
6. Gada sporta komanda
7. Gada sporta komanda individuālajos sporta veidos

8. Gada paralimpiskais sportists/e
9. Gada sportists/e tehniskajos sporta veidos
10. Gada sportiste
11. Gada sportists
12. Gada sporta skolotājs/a
(izvirza un nosaka LR Izglītības un zinātnes ministrija)

13. Mūža ieguldījums sportā (nosaka Žūrija)

Uzvarētāju noteikšana – 2 kārtās

1. kārta
14. oktobris

2. kārta
25. oktobris

8. novembris

29.oktobris
žūrijas sēde,
nominantu apstiprināšana

28. novembris

6.decembris
žūrijas sēde,
rezultātu apstiprināšana,
“Mūža ieguldījums sportā” apstiprināšana,
“Gada sporta skolotājs/a” rezultāts

Nominantu virzīšana– 1.kārta
2021.gada 14. - 25.oktobris

Nominantus 1.-11.nominācijai izvirza:
1. LV atzītās sporta veidu federācijas
(apvienības, asociācijas) - 94
2. Saeimas Sporta
apakškomisija - 1
3. LR IZM - 1
4. LSFP valde - 1
5. LOK valde - 1

6. LPK valde - 1
7. LSIIDP valde - 1
8. LPS sporta jautājumu apakškomisija - 1
9. LSPA vadība - 1
10. LKSSA valde - 1
11. Sporta žurnālisti - 45*
*tiks precizēts pēc akreditācijas

Tautas balsošana – 2.kārta
2021.gada 8. - 28.novembris

Tautas balsošanas kārtai katrā nominācijā tiek virzīti 3 kandidāti, izņemot:
• “Mūža ieguldījums sportā” - nominantus virza un uzvarētāju izvēlas žūrija
• “Gada sporta skolotājs/a” - nominantus virza un nosaka IZM
• Nominācijās “Gada sportists” un “Gada sportiste” tautas balsošanas kārtai tiek virzīti līdz 5 kandidāti

Balsošana – 2.kārta
2021.gada 8. - 28.novembris

Akreditētie
sporta žurnālisti

Tautas Balsojums

notiek LOK mājas lapai piesaistītā,
speciāli šim mērķim izstrādātā
vietnē. Balsojuma reklāmas baneri
mediju sadarbības partneru
portālos.
Vienreiz dienā no vienas IP adreses

50%

25%

Balso 1x

25%
Sportisti: (9)

• LOK (3)
• LPK atlēti (3)
• LSFP (3)
Balso 1x
Nav nominantu sarakstos

Žūrija

Vadītājs:
IZM parlamentārais sekretārs Sandis Riekstiņš
Pārstāvji:
• Bērnu Slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa
• «Madara Cosmestics» līdzīpašniece un vadītāja Lotte
Tisenkopfa – Iltnere
• Kardiologs, LU profesors Andrejs Ērglis
• LSPA rektors un profesors Juris Grants
• Kino, teātra un operas režisors Viesturs Kairišs
• Visu laiku rezultatīvākais Latvijas futbola valstsvienības
spēlētājs Māris Verpakovskis

• Apkopo un apstiprina balsojuma rezultātus
• Izvirza un apstiprina nomināciju “Mūža
ieguldījumu sportā”
• Autorizē LR IZM sporta skolotāja/-as konkursa
rezultātus

Apbalvošanas pasākums*

8.janvārī
19:00 Hanzas Peronā

Balvu
pasniedzēji
un saņēmēji
Uzvarētājam katrā nominācijā
pasniegs speciāli izgatavotu “Trīs
zvaigžņu balva 2021” balvu.
Balvas pasniedz iepriekšējo gadu
nomināciju uzvarētāji.
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.

Vadītāji
Renārs Zeltiņš un Ketija Šēnberga;
TV3 personības

Muzikālie
priekšnesumi
Valstī aktuālie popmūzikas
izpildītāji, izvēlēts iedvesmojošs
repertuārs, kas svin panākumus
vai aicina uz tiem. Repertuārs
izvēlēts ņemot vērā sportistu
gaumi (dziesmu izvēles turnīros,
Olimpiskajās spēlēs)

*saskaņā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem

TV realizācija

• TV3 tiešraide
• Lielāka ceremonijas dinamika
• Īsāka raidījuma hronometrāža
• Nomināciju video veidoti izmantojot sportistu
• labāko startu un sasniegumu kadrus, izņemot:
- “Mūža ieguldījums sportā”
- “Gada sporta skolotājs/a”
- “Gada sporta pašvaldība”

Organizatori:

Partneri:

Informatīvie partneri:

