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RĪKOJUMS
Rīgā
03.08.2017.

Nr. 116

Par meža nozares gada balvas
„Zelta čiekurs” nolikumu
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 19.panta pirmo un trešo daļu un
72.panta pirmās daļas 2.punktu, ievērojot Zemkopības ministra 2017.gada 27.janvāra rīkojumu
Nr.17 “Par Meža dienu komitejas izveidošanu”, lai nodrošinātu ikgadējās meža nozares gada
balvas „Zelta čiekurs” pasniegšanu:
1. Apstiprināt:
1.1. Meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs ” nolikumu (1.pielikums);
1.2. Skulpturāla veidojuma „Zelta čiekurs” paraugu (2.pielikums);
1.3. Krūšu nozīmes paraugu (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. Pieteikuma paraugu apbalvošanai ar meža nozares gada balvu „Zelta čiekurs”
(8.pielikums).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Zemkopības ministrijas 2015.gada 20.novembra rīkojumu Nr.169
„Par meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” nolikumu” ar šī rīkojuma izdošanas dienu.

Ministrs

Jānis Dūklavs

Mīkule, 67027553
mara.mikule@zm.gov.lv

Kopijas- ministram, valsts sekretāram, Iekšējā audita nodaļai, Juridiskajam departamentam, Meža departamentam.

1.pielikums
Zemkopības ministrijas
03.08.2017.
rīkojumam Nr.116
Meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs”
NOLIKUMS
1. Meža nozares gada balva „Zelta čiekurs” (turpmāk arī – Balva) ir ikgadēja augstākā
atzinība meža nozarē 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, t.sk.
pašvaldību, apsaimniekotāju vai pilnvarotu personu atbilstoši konkursa
“Sakoptākais mežs” nosacījumiem (vērtēšanas kritēriji rīkojuma 4.pielikumā);
3.3. „Par inovatīvu uzņēmējdarbību” – apbalvo juridisku personu, kura nozarē
darbojas ne mazāk kā trīs gadus, par veiksmīgāko risinājumu uzņēmuma attīstīšanā,
modernizēšanā, kā arī inovatīvu, tai skaitā vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu,
jaunu produktu ražošanu un investīciju piesaisti pēdējo divu gadu laikā (vērtēšanas
kritēriji rīkojuma 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 rīkojuma 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 rīkojuma 7.pielikumā).
4. Apbalvošanas nosacījumi:
4.1. nolikuma 3.1.apakšpunktā minētajā nominācijā apbalvo piecus laureātus, laureāti
saņem skulpturālu veidojumu „Zelta čiekurs” (rīkojuma 2.pielikums), krūšu nozīmi
(rīkojuma 3.pielikums), naudas balvu un diplomu, Balvu personai piešķir tikai
vienu reizi;
4.2. nolikuma 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minētajās nominācijās apbalvo trīs
laureātus, pirmās vietas ieguvējs saņem skulpturālu veidojumu „Zelta čiekurs”,
diplomu un naudas balvu, pārējie laureāti saņem skulpturālu veidojumu „Zelta
čiekuriņš” (mazāks skulpturāls veidojums par „Zelta čiekurs”), diplomu un naudas
balvu;
4.3. 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;
4.4. 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 3.1., 3.3., 3.4. un 3.5.punktos minētajās nominācijās izvirza:
5.1. ar meža nozari saistītās nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi,
arodbiedrības un profesionālās organizācijas);

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

meža nozares uzņēmumi;
izglītības un zinātnes institūcijas;
pašvaldības;
meža nozares valsts pārvaldes institūcijas;
pats pretendents.

6. Pieteikumus 3.1., 3.3., 3.4. un 3.5.punktos minētajās nominācijās apbalvošanai
(8.pielikums) iesniedz:
6.1. papīra formā līdz kārtējā gada 4.septembra plkst.17.00 vai
6.2. papīra formātā pa pastu ar norādi „Gada balva “Zelta čiekurs”” ne vēlāk kā līdz
kārtējā gada 4.septembrim (pasta zīmogs), vai
6.3. papīra formātā personīgi šādā adresē: Zemkopības ministrija, Meža departaments,
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, 1111.kab. (tālr. 67027553, e-pasts:
zelta.ciekurs@zm.gov.lv), vai
6.4. elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu līdz kārtējā gada
4.septembrim.
7. Pretendentus apbalvošanai 3.2.punktā minētajai nominācijā izvirza, pieteikumus
iesniedz un izvērtē atbilstoši 4. pielikumā noteiktajiem nosacījumiem.
8. Pretendentu vērtēšanu organizē Zemkopības ministrijas Meža departaments.
9. Vērtēšanas kārtība 3.1., 3.3., 3.4. un 3.5.punktos minētajās nominācijās:
9.1. pirmajā vērtēšanas kārtā Meža dienu komitejas apstiprinātās ekspertu komisijas:
9.1.1. izvērtē pretendentus atbilstoši vērtēšanas kritērijiem trīs nedēļu laikā pēc
pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām;
9.1.2. atlasa pretendentus otrās kārtas vērtēšanai.
9.2. otrajā vērtēšanas kārtā Meža dienu komiteja:
9.2.1. nosaka gada laureātus un Balvas ieguvējus katrā nominācijā;
9.2.2. var lemt par papildus laureātu noteikšanu un Balvas piešķiršanu vai Balvas
nepiešķiršanu kādā nominācijā.
10. Vērtēšanas nosacījumi:
10.1.nominācijā „Par mūža ieguldījumu” otrajai kārtai izvirza ne vairāk kā astoņus
pretendentus;
10.2. 3.3., 3.4., 3.5.punktos minētajās nominācijās otrajai kārtai izvirza ne vairāk kā
piecus pretendentus;
10.3. pretendentu, kas izvirzīts apbalvošanai vairākās nominācijās, vērtē:
10.3.1. tikai vienā no nolikuma 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minētajām
nominācijām, kur galīgo nomināciju izvēlas pats pretendents;
10.3.2. divās nominācijās, ja viena no tām ir nominācija „Par mūža ieguldījumu”.
11. Naudas balvu fondu veido Meža attīstības fonda līdzekļi.
12. Informāciju par nolikumu publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un ievieto
Zemkopības ministrijas interneta vietnē.

2.pielikums
Zemkopības ministrijas
03.08.2017.
rīkojumam Nr.116

Skulpturāla veidojuma „Zelta čiekurs” paraugs

3.pielikums
Zemkopības ministrijas
03.08.2017.
rīkojumam Nr.116

Krūšu nozīmes paraugs

4.pielikums
Zemkopības ministrijas
03.08.2017.
rīkojumam Nr.116

Pretendentu vērtēšanas kritēriji nominācijā
„Par ilgtspējīgu saimniekošanu” (konkurss “Sakoptākais mežs”)

1. Organizētājs: biedrība “Latvijas Meža īpašnieku biedrība”.
2. Mērķis:
2.1. Apzināt labas mežsaimniecības prakses privātajos mežos.
2.2. Rādīt labus piemērus citiem meža īpašniekiem, tādējādi popularizējot ilgtspējīgu meža
apsaimniekošanu.
2.3. Informēt sabiedrību par pozitīviem piemēriem privāto mežu apsaimniekošanā, veicinot
sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu.
3. Izsludināšana, pieteikšanās un norises laiks:
3.1. Izsludināta biedrības “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” interneta vietnē
www.mezaipasnieki.lv.
3.2. Pieteikumu par savu vai citu privātā meža īpašumu var iesniegt jebkura fiziska vai
juridiska persona, t.sk. pašvaldība, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona.
3.3. Pieteikumu konkursam iesniedz (nosūta) papīra formā vai elektroniski.
3.3.1. Papīra formātā nosūta pa pastu;
3.3.2. Personīgi šādā adresē: biedrība “Latvijas Meža īpašnieku biedrība”, Republikas
laukums 2, Rīga, LV-1981, 508. kab., e-pasts: info@mezaipasnieki.lv ar norādi
„Pieteikums konkursam „Sakoptākais mežs””.
3.4. Konkursā „Sakoptākais mežs” iesniegtos pieteikumus komisija izvērtē līdz kārtējā gada
15. decembrim.
3.5. Pieteikšanās konkursam notiek, aizpildot konkursa “Sakoptākais mežs” nolikuma
pielikumā pievienoto veidlapu, kā arī brīvā formā veidotu pieteikuma pamatojumu, kurā
norāda nepieciešamo informāciju, lai pretendentu varētu izvērtēt atbilstoši konkursa
“Sakoptākais mežs” nolikuma 4. punktā minētajiem kritērijiem.
4. Vērtēšanā tiek izmantoti šādi kritēriji:
4.1. Ieguldījums produktīvu, noturīgu mežaudžu izveidē
4.1.1.Atjaunošana un mežizstrāde;
4.1.2.Kopšana;
4.1.3. Meža infrastruktūra.
4.2.Zinātniski pamatotu metožu izmantošana ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā
4.3.Zemes racionāla izmantošana.
4.4.Ainavas elementu plānošana.
4.5.Saskarsme ar kaimiņiem un pašvaldību.

5. Konkursa “Sakoptākais mežs” vērtēšanas komisija:
5.1. Konkursa 1. kārtas komisija sastāv no ne mazāk kā trim komisijas locekļiem.
5.2. Konkursa 2. kārtas komisija sastāv no ne mazāk kā pieciem komisijas locekļiem.
5.3. Biedrības “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” valdes priekšsēdētājs ar rīkojumu
apstiprina komisijas sastāvu un darbības nolikumu.
6. Konkursa norise, uzvarētāju noteikšana un apbalvošana:
6.1. Konkurss notiek divās kārtās:
6.1.1. Laika posmā no kārtējā gada 17. jūlija līdz 31. jūlijam notiek pieteikumu izvērtēšanas
1. kārta. Veicot izvērtēšanu 1. kārtā, komisija lēmuma pieņemšanai izmanto
pieteikumā norādīto informāciju, kas sagatavota atbilstoši nolikuma 3.5 punktā
minētajam. Komisija izvirza konkursa 2. kārtai ne mazāk par pieciem pretendentiem.
Komisija informē visus pretendentus, kas izvirzīti vērtēšanai 2. kārtā. Komisija patur
tiesības nevirzīt konkursa 2. kārtai tos pretendentus, kuriem ir piemērots
administratīvais vai kriminālsods par meža apsaimniekošanas, dabas aizsardzības vai
nodokļus regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, un kuriem sodāmība nav dzēsta
virzīšanas uz konkursa 2.kārtu dienā.
6.2. Laika posmā no kārtējā gada 1. augusta līdz 15. decembrim notiek konkursa izvērtēšanas
2. kārta. Komisija izvērtē 1. kārtā izvirzītos pretendentus, apmeklē meža īpašumu
klātienē, un nosaka galvenās balvas un divu veicināšanas balvu ieguvējus. Nosakot
galvenās balvas un divu veicināšanas balvu ieguvējus, komisijas locekļi izvērtē meža
īpašumu apmeklējuma laikā iegūto informāciju, vērtējot to atbilstoši nolikuma 4. punktā
minētajiem kritērijiem. Uzvarētāju un divu veicināšanas balvu ieguvējus nosaka pēc visu
2.kārtas pretendentu meža īpašumu apsekošanas. Katrs komisijas loceklis aizpilda
vērtēšanas tabulu, sakārtojot informāciju par apsekotajiem meža īpašumiem dilstošā
secībā, visaugstāk novērtētajam piešķirot vienu punktu. Komisijas locekļu aizpildītās
tabulas apkopo, aprēķinot iegūto punktu skaitu katram pretendentam. Par konkursa
galvenās balvas ieguvēju atzīst pretendentu, kas saņēmis vismazāko punktu skaitu. Ja
punktu skaits ir vienāds diviem vai vairākiem pretendentiem, augstāku vietu iegūst
pretendents, kuram augstāku vietu ir piešķīris komisijas priekšsēdētājs. Divas
veicināšanas balvas iegūst nākamie mazāko punktu skaitu ieguvušie pretendenti.
6.3. Konkursa galvenā balva ir motorinstruments jaunaudžu kopšanai. Veicināšanas balvas ir
dāvanu kartes meža stādāmā vai dekoratīvā materiāla ieguvei.
6.4. Uzvarētāju apbalvošana notiek Meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs” pasākuma
laikā, informāciju nodrošina Zemkopības ministrija, ievietojot mājas lapā.
7. Konkursa komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamos objektus un iegūtos
materiālus izmantot apbalvošanas pasākumā un citām ar konkursa norisi un
publicitāti saistītām vajadzībām.
8. Informācija par konkursa rezultātiem tiek ievietota biedrības “Latvijas Meža
īpašnieku biedrība” interneta vietnē www.mezaipasnieki.lv.

konkursa “Sakoptākais mežs” nolikuma pielikums

PIETEIKUMS
Es, ____________________________________________vēlos pieteikt
(fiziskas vai juridiskas personas vārds, uzvārds vai nosaukums)
meža īpašumu_________________________________________
(īpašuma nosaukums)
ar kopējo meža platību _______ha, kas atrodas____________________ pagasta
_______________________________________________
(meža īpašuma adrese)
biedrības “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” organizētajam konkursam „Sakoptākais
mežs”.

Pieteikuma iesniedzēja tālruņa numurs___________________________
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar konkursa „Sakoptākais mežs”
nolikumu un piekrītu dalībai konkursā.

2017. gada____________________

___________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

Aizpildīta pieteikuma veidlapa un pieteikuma pamatojums elektroniskā formā
jāsūta uz e-pastu info@mezaipasnieki.lv vai papīra formā uz adresi: biedrība “Latvijas
Meža īpašnieku biedrība”, Republikas laukums 2-508, Rīga, LV-1981, ar norādi
„Pieteikums konkursam „Sakoptākais mežs””.

5.pielikums
Zemkopības ministrijas
03.08.2017.
rīkojumam Nr.116

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
03.08.2017.
rīkojumam Nr.116

Pretendentu vērtēšanas kritēriji nominācijā
„Par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā”
1. Pētījuma ieguldījums meža nozares attīstībā.
2. Pētījuma idejas novitāte.
3. Pētījuma ieguldījums starpdisciplīnu sadarbības veicināšanā.
4. Jauno zinātnieku iesaiste.

7.pielikums
Zemkopības ministrijas
03.08.2017.
rīkojumam Nr.116

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
03.08.2017.
rīkojumam Nr.116
(paraugs)

PIETEIKUMS
apbalvošanai ar meža nozares gada balvu „Zelta čiekurs”
Pieteikumā norādāms:
1. Pretendenta (-u) vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese un tālruņa numurs, darba vieta,
ieņemamais amats.
2. Nominācija, kurā izvirzīts pretendents (-i).
3. Pamatojums pretendenta (-u) izvirzīšanai balvas saņemšanai.
4. Īss pretendenta (-u) dzīves gājuma un profesionālā veikuma apraksts.
5. Informācija, lai pretendentu (-us) varētu izvērtēt atbilstoši kritērijiem (skatīt pēc analoģijas
rīkojuma 5., 6. un 7. pielikumā).
6. Informācija par iesniedzēju: institūcijas vai uzņēmuma nosaukums, adrese un tālruņa numurs,
kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs.

Pieteikuma iesniedzējs: ___________________________ _____________________
Vārds, uzvārds
paraksts

Pieteikuma aizpildīšanas datums: _________________________________________

