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RĪKOJUMS
Rīgā
Nr. 2

Par meža nozares gada balvas
„Zelta čiekurs” nolikumu
1. Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 19.panta pirmo un trešo
daļu un 72.panta pirmās daļas 2.punktu, lai nodrošinātu ikgadējās meža nozares
gada balvas „Zelta čiekurs” pasniegšanu, apstiprināt:
1.1. meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” nolikumu (1.pielikums);
1.2. skulpturālu veidojumu „Zelta čiekurs” (2.pielikums);
1.3. krūšu nozīmi (3.pielikums);
1.4. pretendentu vērtēšanas kritērijus nominācijā „Par ilgtspējīgu
saimniekošanu” (4.pielikums);
1.5. pretendentu vērtēšanas kritērijus nominācijā „Par inovatīvu
uzņēmējdarbību” (5.pielikums);
1.6. pretendentu vērtēšanas kritērijus nominācijā „Par zinātnes ieguldījumu
nozares attīstībā” (6.pielikums);
1.7. pretendentu vērtēšanas kritērijus nominācijā „Par ieguldījumu
sabiedrības izglītošanā” (7.pielikums);
1.8. pieteikumu apbalvošanai ar meža nozares gada balvu „Zelta čiekurs”
(8.pielikums).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Zemkopības ministrijas 2011.gada
4.novembra rīkojumu Nr.163 „Par meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs”
nolikumu”.
Ministrs
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J.Dūklavs

1.pielikums
Zemkopības ministrijas
08.01.2015
rīkojumam Nr.2

Meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs”
NOLIKUMS
1. Meža nozares gada balva „Zelta čiekurs” (turpmāk arī – Balva) ir ikgadēja meža
nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares
labā.
2. Balvas mērķis ir veicināt meža nozares attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā.
3. Balvu piešķir šādās nominācijās:
3.1. „Par mūža ieguldījumu” – apbalvo personu par nozīmīgu mūža
ieguldījumu nozares attīstībā;
3.2. „Par ilgtspējīgu saimniekošanu” – apbalvo fizisku vai juridisku
personu par radošu un inovatīvu meža apsaimniekošanu, saskaņojot
vides, saimnieciskās un sociālās intereses, kā arī par ilgtspējīgas meža
apsaimniekošanas popularizēšanu pēdējo divu gadu laikā (vērtēšanas
kritēriji 4.pielikumā);
3.3. „Par inovatīvu uzņēmējdarbību” – apbalvo juridisku personu, kura
nozarē darbojas ne mazāk kā trīs gadus, par veiksmīgāko risinājumu
uzņēmuma attīstīšanā, modernizēšanā, inovatīvu, tai skaitā vidi
saudzējošu tehnoloģiju ieviešanā, jaunu produktu ražošanā un
investīciju piesaistē pēdējo divu gadu laikā (vērtēšanas kritēriji
5.pielikumā);
3.4. „Par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā” – apbalvo pētnieku vai
pētnieku kolektīvu par nozīmīgu pētījumu, inovatīva tehnoloģiska
risinājuma vai jauna produkta izstrādi pēdējo divu gadu laikā
(vērtēšanas kritēriji 6.pielikumā);
3.5. „Par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā” – apbalvo personu par
nozīmīgu veikumu profesionālajā un augstākajā izglītībā, kā arī vides
izglītībā un sabiedrības izglītošanā pēdējo divu gadu laikā (vērtēšanas
kritēriji 7.pielikumā).
4. Apbalvošanas nosacījumi:
4.1. nolikuma 3.1.apakšpunktā minētajā nominācijā apbalvo piecus
laureātus;
4.2. nolikuma 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minētajās nominācijās
apbalvo trīs laureātus;

4.3. nolikuma 3.1.apakšpunktā minētajā nominācijā laureāti saņem
skulpturālu veidojumu „Zelta čiekurs” (2.pielikums), krūšu nozīmi
(3.pielikums), naudas balvu un diplomu;
4.4. nolikuma 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minētajās nominācijās
laureāti saņem:
4.4.1. pirmās vietas ieguvējs – skulpturālu veidojumu „Zelta čiekurs”,
diplomu un naudas balvu;
4.4.2. pārējie laureāti saņem skulpturālu veidojumu „Zelta čiekuriņš”
(1/3 no skulpturālā veidojuma „Zelta čiekurs”), diplomu un
naudas balvu.
4.5. nolikuma 3.1.apakšpunktā minētajā nominācijā Balvu personai piešķir
tikai vienu reizi;
4.6. nolikuma 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minētajās nominācijās
Balvu vienai un tai pašai fiziskajai vai juridiskajai personai atkārtoti var
piešķirt tikai pēc pieciem gadiem;
4.7. nolikuma 3.4. apakšpunktā minētajā nominācijā apbalvo pāra skaitļa
gadā un 3.5. apakšpunktā minētajā nominācijā – nepāra skaitļa gadā
(katrā nominācijā vienu reizi divos gados).
5. Pretendentus apbalvošanai izvirza:
5.1. ar meža nozari saistītās nevalstiskās organizācijas (biedrības,
nodibinājumi, arodbiedrības un profesionālās organizācijas);
5.2. meža nozares uzņēmumi;
5.3. izglītības un zinātnes institūcijas;
5.4. pašvaldības;
5.5. meža nozares valsts pārvaldes institūcijas;
5.6. pretendents.
6. Pieteikumu apbalvošanai (8.pielikums):
6.1. iesniedz papīra formā un elektroniski līdz 1.februāra plkst.17.00 (ja
iekrīt sestdienā vai svētdienā, tad nākamajā darba dienā), vai
6.2. papīra formātā nosūta pa pastu ar norādi „Zelta čiekurs”, ar ne vēlāk kā
1.februārī datētu pasta zīmoga nospiedumu;
6.3. iesniedz (nosūta) šādā adresē: Zemkopības ministrija, Meža
departaments, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, 1111.kab. (tālr.
67027553), e-pasts: zelta.ciekurs@zm.gov.lv.
7. Pretendentu vērtēšanu organizē Zemkopības ministrijas Meža departaments, kas
veic sekretariāta funkcijas.
8. Vērtēšanas kārtība:
8.1. pirmajā vērtēšanas kārtā Meža dienu komitejas apstiprinātās ekspertu
komisijas:

8.1.1. izvērtē pretendentus atbilstoši vērtēšanas kritērijiem trīs nedēļu
laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām;
8.1.2. atlasa pretendentus otrās kārtas vērtēšanai.
8.2. otrajā vērtēšanas kārtā Meža dienu komiteja:
8.2.1. nosaka gada laureātus un Balvas ieguvējus katrā nominācijā;
8.2.2. var lemt par papildus laureātu noteikšanu un Balvas piešķiršanu,
vai Balvas nepiešķiršanu kādā nominācijā.
9. Vērtēšanas nosacījumi:
9.1. nominācijā „Par mūža ieguldījumu” otrajai kārtai izvirza ne vairāk kā
astoņus pretendentus;
9.2. pārējās nominācijās – ne vairāk kā piecus pretendentus;
9.3. pretendentu, kas izvirzīts apbalvošanai vairākās nominācijās, vērtē:
9.3.1. tikai vienā no nolikuma 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā
minētajām nominācijām, kuru izvēlas pretendents;
9.3.2. divās nominācijās, ja viena no tām ir nominācija „Par mūža
ieguldījumu”.
10. Laureātus apbalvo Meža dienu atklāšanas pasākumā pavasarī.
11. Naudas balvu fondu veido no Meža attīstības fonda līdzekļiem.
12. Nolikumu publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un ievieto
Zemkopības ministrijas mājaslapā.

2.pielikums
Zemkopības ministrijas
08.01.2015
rīkojumam Nr.2

Skulpturāls veidojums „Zelta čiekurs”

3.pielikums
Zemkopības ministrijas
08.01.2015
rīkojumam Nr.2

Krūšu nozīme

4.pielikums
Zemkopības ministrijas
08.01.2015
rīkojumam Nr.2

Pretendentu vērtēšanas kritēriji nominācijā
„Par ilgtspējīgu saimniekošanu”
1. Meža īpašuma pieejamība apmeklētājiem.
2. Meža apsaimniekošanā tiek pielietotas videi draudzīgas, mežaudžu
produktivitāti un kvalitāti veicinošas, inovatīvas saimniekošanas metodes.
3. Meža īpašums ir ekonomiski dzīvotspējīgs.
4. Meža īpašnieks aktīvi papildina zināšanas par meža apsaimniekošanas
jautājumiem.

5.pielikums
Zemkopības ministrijas
08.01.2015
rīkojumam Nr.2

Pretendentu vērtēšanas kritēriji nominācijā
„Par inovatīvu uzņēmējdarbību”

1. Uzņēmums meža nozarē darbojas ne mazāk kā trīs gadus.
2. Pēdējos trijos gados ieviestās inovācijas (jaunas tehnoloģijas, jauni produkti,
loģistika, ražošanas procesa vadības un kontroles sistēmas).
3. Investīciju apjoms procentuāli pret uzņēmuma neto apgrozījumu.
4. Kopējais likviditātes rādītājs (apgrozāmie līdzekļi attiecināti pret īstermiņa
saistībām).
5. Kvalitātes vadības sistēmu esamība uzņēmumā.

6.pielikums
Zemkopības ministrijas
08.01.2015
rīkojumam Nr.2

Pretendentu vērtēšanas kritēriji nominācijā
„Par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā”

1.
2.
3.
4.

Pētījuma ieguldījums meža nozares attīstībā.
Pētījuma idejas novitāte.
Pētījuma ieguldījums starpdisciplīnu sadarbības veicināšanā.
Jauno zinātnieku iesaiste.

7.pielikums
Zemkopības ministrijas
08.01.2015
rīkojumam Nr.2

Pretendentu vērtēšanas kritēriji nominācijā
„Par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā”
1. Ieguldījums jaunu programmu un mācību satura izstrādē vai pilnveidošanā.
2. Ieguldījums mācību un citu izglītojošo grāmatu, metodisko materiālu un
nozarē aktuālu publikāciju sagatavošanā.
3. Bērnu un jauniešu iesaistīšana meža nozares sabiedriskajās aktivitātēs.
4. Ieguldījums sabiedrības informēšanā (meža takas, muzeji u.c. aktivitātes).

8.pielikums
Zemkopības ministrijas
08.01.2015
rīkojumam Nr.2

PIETEIKUMS
apbalvošanai ar meža nozares gada balvu „Zelta čiekurs”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pieteikumā norādāms:
Pretendenta (-u) vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese un tālruņa numurs,
darba vieta, ieņemamais amats.
Nominācija, kurā izvirzīts pretendents (-i).
Pamatojums pretendenta (-u) izvirzīšanai Balvas saņemšanai.
Īss pretendenta (-u) dzīves gājuma un profesionālā veikuma apraksts.
Nepieciešamā informācija, lai pretendentu (-us) varētu izvērtēt atbilstoši
kritērijiem (skatīt 4., 5., 6., un 7. pielikumu).
Informācija par iesniedzēju: institūcijas vai uzņēmuma nosaukums, adrese un
tālruņa numurs, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs.

Iesniedzējs: ___________________________ _____________________
Vārds, uzvārds
paraksts

Datums:

