DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDES CEĻOJOŠĀS BALVAS
“EKOSISTĒMU PAKALPOJUMI” NOLIKUMS
I. Vispārīgais jautājums
1. Nolikums nosaka Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) ceļojošās balvas
(turpmāk – balva) nodibināšanas mērķi, balvai izvirzīto pašvaldību (turpmāk – pretendents) –
ierosināšanas, izvērtēšanas un balvas piešķiršanas kārtību, balvas pasniegšanas kārtību, kā arī
balvas tehnisko un māksliniecisko aprakstu.
II. Balva un tās nodibināšanas mērķis
2. Balva ir māksliniecisks priekšmets vienā eksemplārā – skulptūra, kas simbolizē dabas
kapitālu jeb ekosistēmu pakalpojumus un Pārvaldes ģenerāldirektora parakstīts diploms
(2.pielikums).
3. Balvas piešķiršanas mērķis ir izteikt Pārvaldes atzinību par ieguldījumu ekosistēmu
pakalpojumu pieejas īstenošanā, ilgtspējīgi plānojot pašvaldības teritorijas attīstību, kā arī
atbalsta sniegšanā savā pašvaldībā, palīdzot rūpēties par dabas vērtību saglabāšanu.
4. Pārvalde piešķir balvu vienam pretendentam reizi divos gados, sākot ar 2020. gadu.
5. Balva iedibināta Eiropas Komisijas LIFE+ programmas "Vides politika un pārvaldība"
projekta „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas
daudzveidības

aizsardzībā

un

pārvaldībā”

(LIFE

EcosystemServices,

LIFE13

ENV/LV/000839, turpmāk - projekts) ietvaros ar LIFE finanšu instrumenta un Valsts
reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu
atbalstu.
III. Balvas piešķiršanai izvirzīto pretendentu ierosināšanas kārtība
6. Ierosinājumu par balvu piešķiršanu (turpmāk – ierosinājums) var iesniegt jebkura fiziska
vai juridiska persona (turpmāk – iesniedzējs) rakstveidā, aizpildot ierosinājuma veidlapu
(1.pielikums) un, iesniedzot to Pārvaldei papīra formātā vai elektroniski līdz kārtējā balvas
piešķiršanas gada 20. martam. Elektroniski iesniegtam ierosinājumam ir jābūt parakstītam ar
drošu elektronisko parakstu un nosūtītam uz Pārvaldes elektronisko pasta adresi –
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pasts@daba.gov.lv ar norādi “Ierosinājums Dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošajai balvai
“Ekosistēmu pakalpojumi””.
7. Pārvalde nodrošina ierosinājuma reģistrāciju un apriti atbilstoši Pārvaldē noteiktajai
dokumentu aprites kārtībai, reģistrējot to lietvedības sistēmā.
IV. Pretendentu izvērtēšanas un balvas piešķiršanas kārtība
8. Pārvalde konstatē, vai pretendentam nav piešķirta balva pēdējo četru gadu laikā, pārbaudot
pārskatā par piešķirtajām Pārvaldes balvām (Pārvaldes izveidota elektroniska tabula .doc
formātā) (turpmāk – pārskats) norādīto informāciju.
9. Pārvalde 30 darba dienu laikā no ierosinājumu saņemšanas termiņa beigām nodrošina
ierosinājumu

izskatīšanu

Pārvaldes

ģenerāldirektora

izveidotā

balvas

piešķiršanas

izvērtēšanas komisijā (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā ir Dabas aizsardzības
departamenta, Finanšu un projektu pārvaldības nodaļas, Komunikācijas un vides izglītības
nodaļas un attiecīgās reģionālās administrācijas pārstāvji. Komisijas darbā ar balsstiesībām
uzaicina pārstāvjus no Latvijas vides nevalstiskās organizācijas/ām, Latvijas Pašvaldību
savienības u.c. organizācijām pēc Pārvaldes ieskatiem. Komisijas vadītājs ir Pārvaldes
ģenerāldirektora nozīmēta persona no komisijas locekļu vidus.
10. Komisija izvērtē ierosinājumā ietvertās informācijas atbilstību šā nolikuma 6. punkta
prasībām un balvas piešķiršanas procesu fiksē protokolā (turpmāk – protokols), kas tiek
reģistrēts, atbilstoši Pārvaldes lietu nomenklatūrai.
11. Katrs no komisijas locekļiem 15 darba dienu laikā saturiski izvērtē katrā ierosinājumā
ietverto informāciju un izvirza vienu pretendentu balsojumam. Komisijas loceklis savu izvēli
pamato rakstiski un šo pamatojumu pievieno protokolam.
12. Komisija lēmumu par balvas piešķiršanu pieņem, balsojot par katra komisijas locekļa
izvirzīto pretendentu. Balva tiek piešķirta pretendentam, kas ieguvis lielāko balsu skaitu. Ja
balsojumā tiek iegūts vienāds balsu skaits par vairākiem pretendentiem, izšķirošo lēmumu
pieņem komisijas vadītājs, to pamatojot.
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V. Balvas pasniegšanas kārtība
13. Balvas ieguvējs tiek paziņots un balvas un diploma pasniegšana notiek svinīgos apstākļos
pasākumā, ko organizē Pārvalde. Balvu un diplomu pasniedz Pārvaldes ģenerāldirektors vai
ierosinājuma iesniedzējs.
14. Par katru pašvaldību, kurai piešķirta balva, Pārvalde izdara ierakstu pārskatā, norādot
pašvaldības, nosaukumu un komisijas protokola, kurā pieņemts lēmums par balvas
piešķiršanu, datumu un numuru.
15. Par pārskata uzturēšanu un aktualizēšanu ir atbildīga Pārvalde.
16. Pārvalde un pašvaldība, kurai balva piešķirta, paraksta vienošanos, kurā norādīti balvas
lietošanas un atdošanas Pārvaldes īpašumā nosacījumi. Vienošanos reģistrē Pārvaldē viena
mēneša laikā no balvas pasniegšanas dienas.
VI. Balvas tehniskais un mākslinieciskais apraksts
17. Skulptūras „Ekosistēmu pakalpojumi” dizainu veido:
17.1. materiāls – plēsta koka pamatne ar pulētu epoksīda sveķu augšdaļu, kurā ietveri
piekrastes ekosistēmu raksturojoši dabas elementi;
17.2. izmērs – 10cm x 10cm x 30cm;
17.3. plāksnīte ar LIFE programmas un projekta logo, izmērs – 9cm x 4cm;
17.4. novietojama vertikāli.
18. Skulptūrā „Ekosistēmu pakalpojumi” ar tēlnieciskiem līdzekļiem atainots dabas vērtību
un ekosistēmu pakalpojumu kopums.
19. Skulptūras „Ekosistēmu pakalpojumi” idejas autori ir projekta komanda, izpildījumu
realizēja Jānis Strazdiņš (SIA “Collezione”).
VII. Noslēguma jautājumi
20. Atbilstoši projektā noteiktajam, pirmā balva tiek piešķirta projekta partnerim Saulkrastu
novada pašvaldībai.
21. Pārvalde šo nolikumu publicē Pārvaldes mājas lapā www.daba.gov.lv un projekta mājas
lapā https://ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/.
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1.pielikums
Dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošās balvas “Ekosistēmu pakalpojumi”
IEROSINĀJUMA VEIDLAPA
1. Informācija par ierosinājuma iesniedzēju:
Organizācija
Vadītāja vārds, uzvārds
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasts,
tālruņa numurs

2. Informācija par pretendentu:
Pretendenta nosaukums
Vadītāja vārds, uzvārds
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasts,
tālruņa numurs
3. Pretendenta iepriekšējo divu gadu darbības apraksts (zīmju skaits nav ierobežots),
raksturojot pašvaldības attīstību ilgtspējas un ekosistēmu pakalpojumu ilgtspējīgas
izmantošanas, saglabāšanas un vērtības pieauguma veicināšanas kontekstā.
Aprakstam var pievienot attēlus, saites uz materiāliem utt., kas ļautu iegūt pilnīgu
priekšstatu par ierosinājumu.
4. Pretendenta lielākie sasniegumi teritorijas ilgtspējīgas attīstības īstenošanā pēdējo
divu gadu laikā un plānošanā nākotnei.

Iesniedzēja paraksts
Datums, vieta
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2.pielikums
Dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošā balva “Ekosistēmu pakalpojumi”
BALVAS UN DIPLOMA KOPSKATS
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