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Meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs”
NOLIKUMS
1. Zemkopības ministrijas (turpmāk – Ministrija) apbalvojums – 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 fizisku 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 noteikumi un kritēriji 3.pielikumā);
3.3. „Par inovatīvu uzņēmējdarbību” – apbalvo fizisku personu vai 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
4.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 5.pielikumā);
3.5. „Par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā” – apbalvo fizisku personu vai personu
grupu par nozīmīgu veikumu profesionālajā un augstākajā izglītībā, kā arī vides izglītībā un
sabiedrības izglītošanā pēdējo divu gadu laikā (vērtēšanas kritēriji 6.pielikumā).
4. Apbalvošanas nosacījumi:
4.1. nolikuma 3.1.apakšpunktā minētajā nominācijā apbalvo ne vairāk kā piecus laureātus,
laureāti saņem skulpturālu veidojumu „Zelta čiekurs” (1.pielikums), krūšu nozīmi
(2.pielikums), naudas balvu un diplomu. Balvu personai piešķir tikai vienu reizi;
4.2. nolikuma 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minētajā nominācijā 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 minētajā nominācijā 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 nolikuma
3.5. apakšpunktā minētajā nominācijā – nepāra skaitļa gadā (katrā nominācijā vienu reizi
divos gados).
5. Pretendentus apbalvošanai nolikuma 3.1., 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minētajā
nominācijā izvirza:
5.1. ar meža nozari saistītās nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi,
arodbiedrības un profesionālās organizācijas);
5.2. meža nozares uzņēmumi;
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5.3. izglītības un zinātnes institūcijas;
5.4. pašvaldības;
5.5. meža nozares valsts pārvaldes institūcijas;
5.6. pats pretendents.
6. Pieteikumus nolikuma 3.1., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajā nominācijā
apbalvošanai (7.pielikums) iesniedz līdz kārtējā gada 10. septembra plkst. 17.00:
6.1. papīra formātā, iesniedzot personīgi šādā adresē: Zemkopības ministrija, Meža
departaments, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, 1111.kab., tālr. 67027553, (ja
10. septembris ir brīvdiena, pieteikumus iesniedz nākamajā darbdienā līdz plkst. 17.00), vai
6.2. papīra formātā, nosūtot pa pastu uz nolikuma 6.1. apakšpunktā minēto adresi ar norādi
„Gada balva “Zelta čiekurs””, vai
6.3. elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu:
zelta.ciekurs@zm.gov.lv
7. Pretendentus apbalvošanai nolikuma 3.2.apakšpunktā minētajā nominācijā izvirza,
pieteikumus iesniedz un izvērtē atbilstoši 3. pielikumā noteiktajiem nosacījumiem. Pēc
pretendentu izvērtēšanas biedrība “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” iesniegtos pieteikumu
dokumentus nodod glabāšanai Ministrijas Meža departamentam.
8. Pretendentu vērtēšanu nolikuma 3.1., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajā nominācijā
organizē Ministrijas Meža departaments.
9. Vērtēšanas kārtība nolikuma 3.1., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajā nominācijā:
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. nolikuma 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktos 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. Laureātu apbalvošana notiek speciāli šim nolūkam organizētā meža nozares gada balvas
„Zelta čiekurs” ceremonijā.
12. Naudas balvu fondu veido Meža attīstības fonda līdzekļi.
13. Informāciju par nolikumu publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un ievieto
Ministrijas tīmekļvietnē.
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14. Balvas pretendentu vērtēšanas un laureātu apbalvošanas nodrošināšanai tiek apstrādāti
šādi Balvas pretendentu un laureātu personas dati:
14.1. pieteikumu veidlapās norādītie personas dati;
14.2. apbalvošanas ceremonijas laikā uzņemtās fotogrāfijas ar Balvas laureātiem, kuras tiek
izvietotas Ministrijas tīmekļvietnē;
14.3. laureātu personas kods un bankas konta numurs.
15. Balvas pretendentu personas dati nepieciešami Balvas pretendentu izvērtēšanai atbilstoši
izvirzītajiem kritērijiem un Balvas laureātu noteikšanai.
16. Fotogrāfiju ievietošana Ministrijas tīmekļvietnē nepieciešama, lai popularizētu Balvu un
uzņēmumus un/vai personas, kas veikušas ieguldījumu Latvijas meža nozares attīstībā.
17. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – sabiedrības interešu nodrošināšana.
18. Balvas pretendentam un laureātam ir tiesības iebilst pret viņa personas datu apstrādi. Ja
persona izsaka iebildumu pret fotogrāfiju, kurā viņš redzams, izvietošanu Ministrijas
tīmekļvietnē, Ministrija neizmanto vai izņem no tīmekļvietnes fotogrāfiju ar konkrēto
pretendentu.
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