Apbalvojuma Laiks Ziedonim nolikums
Apstiprināts Imanta Ziedoņa fonda „Viegli” valdes sēdē 2015.gada 5.janvārī.

Laiks Ziedonim!
Laiks tautai savu spēku redzēt.
Imanta Ziedoņa fonda „Viegli”
apbalvojuma „Laiks Ziedonim”

Nolikums
„Mums vajadzīgs leģendārs cildenums. Tautai gribas leģendu. Tauta grib pati savu spēku
redzēt.”
I.Ziedonis
Preambula
Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” (turpmāk tekstā - Fonds) tika nodibināts 2010.gada martā,
lai, turpinātu Imanta Ziedoņa aizsākto ideju īstenošanu, veicinātu un atbalstītu jaunradi un palīdzētu
skaistajam Latvijā parādīties.
2014.gadā Fonds izsludina apbalvojumu „Laiks Ziedonim”, lai, godinot izcilas Latvijas personības
un viņu sasniegumus, akcentētu Imantam Ziedonim svarīgās vērtības, atbalstītu jaunradi un
iedvesmotu latviešus visā pasaulē.
Apbalvojums tiek pasniegts katru gadu 3.maijā – dienā, kad Zeme ir aptuveni tādā pašā stāvoklī
pret Sauli, kā tas bija dienā, kad bija piedzimis Imants Ziedonis.
Apbalvojums tiek piešķirts katru gadu Fonda izvēlētās kategorijās, lai atzīmētu Latvijai un latviešu
tautai nozīmīgus sasniegumus, kuri atbilst kritērijiem, pēc kuriem savā dzīvē un darbā ir tiecies arī
Imants Ziedonis.
Šaubu gadījumā mēs - Fonda pārstāvji un visi iesaistītie cilvēki - centīsimies izvēli izdarīt tā,
kā Imants Ziedonis to būtu vēlējies.
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Nolikums
I.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Vīzija
1.1.

Latvijas tauta iedvesmo un atbalsta izcilu personību un sasniegumu veidošanos.
Izcilas personības ar izciliem sasniegumiem iedvesmo spēcīgu Latvijas tautu.

2. Mērķis
2.1.

Ik gadu apbalvot tās personības, kuras ar savu izcilību, degsmi, sūtību, veiksmi un
stāju iedvesmojušas labāku Latviju.

3. Apbalvojuma uzdevumi
3.1.

Izsludinātajam apbalvojumam
sasniedzami uzdevumi:

ir

vairāki

patstāvīgi

un

vienlaikus

visi

kopā

3.1.1. Godināt un izcelt Imantam Ziedonim svarīgas vērtības.
3.1.2. Atbalstīt jaunradi.
3.1.3. Iedvesmot un iedrošināt latviešus visā pasaulē.
3.1.4. Attīstīt Latvijas tautas izaugsmei un attīstībai svarīgas kultūras un intelektuālās
vērtības un prasmes.
3.1.5. Pilnveidot latvisko identitāti un raksturu.
4. Informācija
4.1.

Pretendentu pieteikšana sākas katra gada 6.janvārī un noslēdzas datumā, kas katra gada
6.janvārī tiek publicēts www.laiksziedonim.lv. Tiek pieņemti un izskatīti tikai tādi
pieteikumi, kuri ir saņemti apbalvojuma mājas lapā (www.laiksziedonim.lv) līdz
pieteikšanās pēdējās dienas plkst. 17:00.

4.2.

Apbalvošanas ceremonija notiek reizi gadā 3. maijā speciāli šim apbalvojumam organizētā
pasākumā Cildināšanas ceremonijā. Uz apbalvojuma pasniegšanas ceremoniju tiek aicināti
visi laureāti.

II.

VĒRTĪBAS

5. Vērtības (paskaidrotas ar fragmentiem no Imanta Ziedoņa dzejas)
5.1.

Imanta Ziedoņa dzīve un darbi izceļ šādas vērtības: Izcilība, Degsme, Sūtība, Stāja,
Veiksme, Savpatība. Meklējot un cildinot apbalvojuma ieguvējus, tiks vērtēts viņu
padarītais un personības šo vērtību kontekstā:

1. Izcilība
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Un domāju: zemē mūs apraks.
Tā būs.
Kā milzīgā, lielā traukā.
Bet cikiem no mums,
Kad apraks mūs,
Paliks bārdas laukā?

Nākotnei būs savs spriedums,
Savs domāšanas veids Var būt, ka nākotne smiesies
Par to, ko šodien sveic.

Apbalvojuma Laiks Ziedonim nolikums
2. Degsme

3. Sūtība

Ceļš ir tik ļoti vienkāršs.
Ceļš ir tik vienkāršs kā rēbuss.
Ceļš ir tik smaržīgs kā jūlijs.
Un dubļains kā marts.
Finiša nav un nebūs.
Finiša nav un nebūs.
Finiša nav un nebūs.
Ir tikai starts.

Un starp mieru un nemieru
Ir tikai viens starta šāviens,
Tikai viens vārds.
- sāc—
Neiespējami aptvert bezgalību
Laikā un telpā.
Svarīgi saprast dzīvotgribu
Savā īsajā elpā.
Tas bija skaidri redzams. Tas bija skaidri Un tagad zemi, tikai zemi es mācos.
redzams, ka viņš būs viens no tuneļiem, Viņas trūdus un viņas praulus.
kas aizved cauri masai; ka viņš būs tāds Es gribu zināt, kur koki dabū
zaļš apdzīvots laukumiņš neauglīgā
Stiprus mugurkaulus.
kalnājā. Un bija skaidri redzams, ka
—
apkārt būs tikai balts. Citi saka, ka viņš ir Es pārstāvu savus rudzus
admirālis. Bet tas ir viņa ikdienas tērps.
Un sauli lūdzos
Pasaules tautu rudzos.

4. Stāja

Dod skaisti staigāt.
Dod skaistu gaitu - nezagties, nelavīties.
Lai viņi redz, kā mēs ejam,
lai viņi arī grib.

5. Veiksme

Kaut manai zvaigznei skaidas
nepiedzimtu!
—
To katrs nevar.
Kas netic, tas nevar!
—
Un tik, cik pats es ticu ļoti,
Tik tēva dubļi - sidraboti.

Iecerēt - tas ir tā:
Bulta visu laiku domā,
Ka viņa ir tas pats, kas mērķis.
Tad šāvējs var aizmiegt acis,
Palaist stiegru Un bulta trāpīs vidū
Nekļūdīgi.

6. Savpatība

Viņi nemet ēnu. Viņi turpinās, kad
neturpinās. Vēl neatradušies, jau pazūd.
Vēl nebeigušies, jau sākas. Papēdis
garām pirkstgaliem un pūka-vējam.
Iestūmienā viņi aizķeras, bet aizķērušies

- top zibenīgi. Ar kristālu viņi runā kā
māls, bet ar mālu - kā kristāli. Sahārā viņi
sasala, bet Sibīrijā viņi nodedzināja
sniegu. Skriedami katrs uz savu pusi,
kādā dīvainā kārtā viņi satiekas zenītā.

III.

VADUGUNS

6. Vaduguns
6.1.

Katra gada 6. janvārī kopā ar apbalvojuma pieteikšanās procesa izsludināšanu tiek
izveidota un publicēta apbalvojuma Vaduguns.

6.2.

Vaduguns ir apbalvojuma vadlīnija attiecīgajam gadam, sniedzot vairāk informāciju par
sagaidāmajiem pretendentiem un vērtēšanas kritērijiem. Šis dokuments apkopo visu
informāciju, kas pēc Fonda domām ir nepieciešama, lai veiksmīgi izprastu apbalvojuma
būtību, vērtību un procesu.

6.3.

Vaduguns tiek publicēta
(www.laiksziedonim.lv).

IV.

katru
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6.

janvārī

apbalvojuma

NOMINĀCIJAS UN PRETENDENTI

7. Nominācijas
7.1.

gadu

Apbalvojums ietver šādas nominācijas:

mājas

lapā
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7.1.1. Zinātne „Taureņu uzbrukums” - apbalvos par sasniegumiem kādā akadēmiskā nozarē,
kurā Latvijā tiek piešķirts doktora grāds.
7.1.2. Novadpētniecība „Kedas” - apbalvos par lokālu teritoriju (novada, ciema, pagasta,
pilsētas utt.) izpēti, kas veicina latviskumu un iesakņotību.
7.1.3. Tautsaimniecība „Zemi es mācos” - apbalvos par latvisku saimniekošanu,
komercdarbību, kas balstīta Latvijas tautas resursos un tradīcijās.
7.1.4. Bērni un jaunieši „Rabarbers” - apbalvos bērnus un jauniešus vai cilvēkus, kuri strādā
ar bērniem un jauniešiem.
7.1.5. Dzīve literatūrā „Bize” - apbalvos par sasniegumiem, radot, tulkojot, mācot,
izplatot vai izdodot latviešu literatūru.
7.2.

Nomināciju nosaukumi ir veidoti saistībā ar Imanta Ziedoņa dzīvi un darbiem, to
nosaukumiem ir metaforiska nozīme attiecībā uz nomināciju saturu.

7.3.

Katru gadu pirms gadskārtējās pieteikšanās izsludināšanas Fonds var mainīt vai precizēt
nominācijas, kā arī mainīt to skaitu, saglabājot ne vairāk kā piecas nominācijas.

8. Pretendenti
8.1.

Pretendents apbalvojumam var būt gan fiziska persona, gan arī personu grupa, kura līdz
pieteikšanās brīdim ir paveikusi kādu ievērojamu veikumu kādā no nominācijām un
atbilst pārējiem šī nolikuma punktiem.

8.2.

Apbalvojums netiek piešķirts par mūža ieguldījumu kādā no jomām.

8.3.

Pretendēt uz apbalvojuma saņemšanu var ikviens Latvijas iedzīvotājs, kā arī Latvijai
piederīgie ārvalstīs neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības, pilsonības un dzīvesvietas.

8.4.

Fonda amatpersonas, dibinātāji un dalībnieki, kā arī komisijas locekļi un vizionāri savu
pilnvaru laikā nevar kļūt par apbalvojuma saņēmējiem.

V.

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA

9. Pretendentu pieteikšana sākas katra gada 6.janvārī un noslēdzas datumā, kas katru gadu tiek
publiskots Vadugunī apbalvojuma mājas lapā (www.laiksziedonim.lv).
10. Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti tikai apbalvojuma mājas lapā (www.laiksziedonim.lv),
aizpildot pieteikuma formu atbilstošajai nominācijai.
11. Pretendenta pieteikumam jābūt pilnībā aizpildītam atbilstoši nominācijas pieteikumā prasītajai
informācijai (tehniskie kritēriji).
12. Pēc pieteikuma saņemšanas, pieteikuma iesniedzējs saņems pieteikuma apstiprinājuma e-pastu.
13. Pretendents var pieteikties pats, to var pieteikt pretendenta pārstāvis vai cita persona.
14. Pieteikuma iesniedzējs atbild par pieteikuma savlaicīgu iesniegšanu. Visus izdevumus, kas saistās
ar pieteikuma iesniegšanu, sedz pieteikuma iesniedzējs. Iesniegtie materiāli netiek atdoti atpakaļ.
15. Pieteikums sastāv no pieteikuma formas, obligāti pievienojamiem pielikumiem (atsevišķās
nominācijās atbilstoši www.laiksziedonim.lv norādītajai informācijai) un pēc brīvas izvēles
pievienotiem pielikumiem, kurus pieteikuma iesniedzējs uzskata par būtiskiem pretendenta
sasnieguma izvērtēšanā. Gadījumā, ja pielikumi nav elektroniski un tos ir nepieciešams nosūtīt pa
pastu, pielikumus nosūtīt Imanta Ziedoņa fondam „Viegli”, ar norādi Pieteikuma pielikums
apbalvojumam „Laiks Ziedonim”.
16. Pēc pieteikuma saņemšanas Fonda sekretariāts izskata pieteikumu un konstatē tā atbilstību
pieteikuma iesniegšanas tehniskajiem kritērijiem.
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17. Nepieciešamības gadījumā, Fonds dod pieteikuma iesniedzējam iespēju vienreiz papildināt
pieteikumu formu ar nepieciešamo informāciju. Papildināšanai paredzēto termiņu nosaka Fonds.
18. Fonds patur tiesības neizskatīt pieteikumus no pieteikuma iesniedzēja, ar kuriem Fondam
neizdodas sazināties un/ vai kuri pēc elektroniskā uzaicinājuma nav papildinājuši pieteikumu
formu.
19. Pieteikumi, kas iesniegti Fondam, neizmantojot mājas lapas formu, netiek pieņemti un izskatīti.
20. Akceptētos un tehniskajām prasībām atbilstošos pieteikumus Fonda sekretariāts nodod ar Fonda
valdes lēmumu izveidotajām komisijām.

VI.

VĒRTĒŠANAS PROCESS UN KRITĒRIJI

21. Visi saņemtie pieteikumi, kas atbilst pieteikuma prasībām un ir Fonda sekretariāta apstiprināti kā
atbilstoši tehniskajiem kritērijiem, tiek virzīti tālākam vērtēšanas procesam
22. Pretendents tiek izvērtēts četros (4) vērtēšanas posmos (skat. Attēls Nr. 1).
Attēls Nr. 1 Pretendenta vērtēšanas līmeņi

23. Vērtēšanas kritēriji tiek dalīti divās daļās:
23.1. Kvantitatīvie kritēriji – tiek vērtētas tehniskās un atbilstības prasības. Kvantitatīvo kritēriju
mērķis ir noteikt, vai ir pamatotība piešķirt pretendentam balvu un pretendenta
sasniegumiem ir ietekme. Pēc kvantitatīvo kritēriju pielietošanas tiek noteikti ne vairāk kā
septiņi (7) apbalvojuma potenciālie nominanti katrā nominācijā.
23.2. Kvalitatīvie kritēriji – tiek vērtēta potenciālo nominantu personīgo vērtību atbilstība Imanta
Ziedoņa vērtībām (skat. II sadaļu Vērtības). Kvalitatīvo kritēriju mērķis ir noteikt kopējo
potenciālā nominanta vērtējumu, kā rezultātā tiek noteikti ne vairāk kā pieci (5)
apbalvojuma nominanti katrā nominācijā, kā arī katras nominācijas laureāts.
24. Tehniskās vērtēšanas laikā tiek noteikts, vai pretendents izpilda visus noteiktos tehniskos
kritērijus. (skat. V sadaļu Pieteikšanās kārtība)
25. Atbilstības vērtēšanas laikā tiek noteikts, vai pretendents izpilda visus noteiktos atbilstības
kritērijus. Šie kritēriji katru gadu tiek noteikti atbilstoši vizionāra redzējumam un iekļauti
Vadugunī.
26. Pēc pirmo divu kritēriju (tehnisko un atbilstības) izvērtēšanas Fonda sekretariāts sazinās ar
septiņiem (7) potenciālajiem nominantiem, lai aicinātu tos piedalīties sarunās ar komisiju
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locekļiem. Gadījumā, ja neizdodas sazināties ar potenciālo nominantu, Fondam ir tiesības izslēgt
to no tālākās vērtēšanas.
27. Personības atbilstības vērtēšanas laikā ar potenciālo nominantu sarunājas komisijas dalībnieki.
Šīs sarunas laikā tiek vērtēts, vai potenciālais nominants atspoguļo, iemieso un atbilst
apbalvojuma vērtībām (skat. II sadaļu Vērtības). Izvērtējot visus potenciālos nominantus, uz
nākamo kārtu tiek virzīti ne vairāk kā pieci (5) no tiem.
28. Kopējā vērtējuma laikā tiek apkopota iepriekšējos vērtēšanas līmeņos iegūtā informācija.
Apbalvojuma komisija kopsēdē vērtē iegūto informāciju. Kopējā vērtējuma rezultātā, katrā
nominācijā tiek noteikts viens nominācijas laureāts.
29. Komisijām ir tiesības neizvēlēties laureātu kādā vai vairākās nominācijās. Tādā gadījumā par
attiecīgā nominācijā paredzētā balvu fonda izlietojumu apbalvojuma „Laiks Ziedonim” ietvaros
lemj Fonda valde.
30. Veicot vērtēšanu un laureātu izvēli, komisijām ir tiesības piesaistīt ārējos ekspertus, noskaidrot
sabiedrības vai atsevišķu cilvēku, vai to grupu viedokļus, kā arī lūgt pretendentiem papildu
informāciju.
31. Cienot pretendentu privātumu, komisiju darba materiāli netiek publiskoti.

VII. VIZIONĀRI
32. Apbalvojuma izveidošanai Fonds katru gadu piesaista un Fonda valde apstiprina sevi pierādījušus
cilvēkus katrā nominācijā, kas pārredz nozari, pārzina tās aktualitātes un kuriem ir redzējums par
nākotni šajā nozarē, turpmāk saukti, vizionāri.
33. Vizionāru uzdevumi:
33.1. Palīdzēt veidot apbalvojumu tādu, kā Imants Ziedonis to būtu vēlējies.
33.2. Izstrādāt un definēt kvantitatīvos un kvalitatīvos kritērijus pretendentu izvērtēšanai.
33.3. Palīdzēt izveidot kompetentu komisiju.
33.4. Popularizēt apbalvojumu sabiedrībā un atbilstošajās nozarēs.
34. Vizionāru apņemas:
34.1. Rīkoties saskaņā ar šo nolikumu un garu un veicināt apbalvojuma mērķa sasniegšanu.
34.2. Vērtēšanas procesā pret visiem pretendentiem un kandidātiem ievērot vienlīdzību.
34.3. Līdz pieteikšanās izsludināšanai noteikt savas nominācijas vadlīnijas un vērtēšanas
kritērijus, kurus ir nepieciešams arī iekļaut Vadugunī.
34.4. Pieteikšanās laikā meklēt un popularizēt apbalvojumu un tā vērtības, veicinot atbilstošos
cilvēku pieteikšanos apbalvojumam.
34.5. Nepieciešamības gadījumā piesaistīt apbalvojuma komisijai piesaistīt ārējos nozares
ekspertus, lai nodrošinātu pilnīgāku informāciju komisijas locekļiem.

VIII. APBALVOJUMA KOMISIJA
35. Apbalvojuma ieguvēju noteikšanai tiek izveidotas piecas (5) komisijas. Katra komisija atbild par
pretendentu izvērtēšanu vienā no nominācijām.
36. Apbalvošanas komisijas izveidē aktīvi piedalās vizionāri, pēc saviem ieskatiem iesakot
kompetentas personības.
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37. Fonda valde katru gadu ieceļ komisiju locekļus un apstiprina komisiju priekšsēdētājus. Komisiju
locekļi tiek iecelti līdz pretendentu pieteikšanās termiņa beigām.
38. Katru komisiju veido ne vairāk kā septiņi (7) cilvēki. Komisiju sastāvā ir Fonda valdes un Fonda
padomes pārstāvji, vizionāri un, ja nepieciešams, papildus piesaistītie nozaru pārstāvji un/ vai
Fonda sadarbības partneri.
39. Persona, piekrītot kļūt par komisijas locekli, paraksta savu piekrišanas apstiprinājumu un paraksta
apņemšanos veikt pretendentu un kandidātu vērtēšanu atbilstoši savai pārliecībai par to, kā
pretendenti atbilst apbalvojuma mērķiem un uzdevumiem un vērtēšanas kritērijiem katrā no
nominācijām.
40. Komisijas locekļi apņemas:
40.1. Rīkoties saskaņā ar šo nolikumu un garu un veicināt apbalvojuma mērķa sasniegšanu.
40.2. Neizpaust konfidenciālo informāciju un citu Fonda iekšējo informāciju, kas nav paredzēta
publiskai izplatīšanai.
40.3. Vērtēšanas procesā pret visiem pretendentiem ievērot vienlīdzību.
41. Komisijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. Fonda valde var atcelt komisijas lēmumu tikai
gadījumā, ja atklājas, ka sasniegumi, par ko apbalvojums ir kandidātam piešķirts, nav viņa
sasniegumi (plaģiāts vai citi līdzīgi pārkāpumi vai nepatiesas informācijas iesniegšana) vai kāds
no vizionāriem uzskata, ka šis kandidāts nav pelnījis apbalvojumu, sniedzot pamatojumu.
42. Atceļot apbalvojuma piešķiršanu, jauns apbalvojuma saņēmējs nominācijā konkrētajā gadā netiek
nosaukts.

IX.

LAUREĀTU IZVĒLE

43. Laureātu izvēle:
43.1. Komisija laureātus izvēlas balsojot. Balsošana notiek atklāti, katram komisijas dalībniekam
ir dota viena balss.
43.2. Par laureātu tiek pasludināts tas nominants, kurš saņēmis vairāk par 50% komisijas locekļu
balsu attiecīgajā vērtēšanas kārtā. Ja balsojumā neviens kandidāts nesaņem vairāk par 50%
balsu, tad notiek nākamā balsošanas kārta.
43.3. Nebalsojušie un tie komisijas locekļi, kuri atturējušies, netiek skaitīti.
43.4. Komisijas locekļu individuālie balsojumi netiek publiskoti un netiek saglabāti. Protokolā
netiek saglabāts arī balsošanas rezultāts (par, pret u.tml.) – tiek saglabāts tikai izvēlētais
apbalvojuma saņēmējs un balsojuma kārtu skaits katrā no nominācijām.
43.5. Publiskots tiek tikai balsojuma rezultāts – apbalvojuma saņēmējs.
44. Komisija Fonda valdei sniedz īsu pamatojumu (500 līdz 2000 zīmju apjomā) lēmumam par
apbalvojuma saņēmēju. Par pamatojumu ir atbildīgs komisijas priekšsēdētājs.
45. Komisijas iekšējie darba materiāli netiek publiskoti.

X.

PRETENDENTA PIEKRIŠANA

46. Aizpildot pieteikuma formu pretendents vai pretendenta pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka
sniegtā informācija ir patiesa un sniegtos datus var izmantot, lai sazinātos ar pretendentu.
47. Komisija vērtē tikai tādus pretendentus, kuri ir pauduši savu piekrišanu būt par pretendentiem.
Piekrišana tiek pausta aizpildot pieteikumu formu.
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48. Pretendents, kurš izturējis 2. kārtu un kļūst par potenciālo nominantu, pauž piekrišanu būt par
nominantu. Piekrišanu iespējams paust, sekretariātam sazinoties ar pretendentu. Komisija 3.kārtā
vērtē tikai tādus pretendentus, kuri ir pauduši savu piekrišanu būt par nominantiem.
49. Paužot savu piekrišanu būt par nominantu:
49.1. Pretendents apstiprina, ka dati par viņa sasniegumu (kā arī to interpretācijas) var tikt
publiski izplatīti.
49.2. Pretendents piekrīt piedalīties sarunā ar Fonda un apbalvošanas komisijas locekļiem.
49.3. Pretendents piekrīt, kļūstot par nominantu, publiski uzstāties Fonda organizētos ar
apbalvojumu saistītos izglītojošos un informatīvos pasākumos.
49.4. Pretendents apliecina, ka viņa vai par viņu iesniegtā informācija ir patiesa un sasniegumi ir
viņa paša vai pretendentu grupas veikums. Gadījumā, ja pēc apbalvojuma
pasniegšanas laureāta sasniegumi izrādās
plaģiāts un
pretendents
ir
sniedzis
nepatiesu informāciju, laureāts apņemas atdot saņemto apbalvojumu pilnā apmērā Fondam.
49.5. Pretendents vai pretendenta pieteikuma iesniedzējs elektroniskajā formā apstiprina, ka
pretendents un pieteikuma iesniedzējs ir iepazinušies un apņemas ievērot apbalvojuma
nolikumā minētos noteikumus un Vadugunī noteiktās prasības.
49.6. Pretendents piekrīt, kļūstot par laureātu, sniegt Fondam savus personas datus, tostarp
bankas konta rekvizītus, lai Fonds varētu nekļūdīgi identificēt laureātu.
49.7. Fonds apņemas iegūtos datus par pretendentu neizpaust trešajām personām un iegūto
informāciju izmantot tikai Fondam un apbalvojumam nepieciešamajās darbībās.

XI.

APBALVOJUMA PASNIEGŠANA

50. Apbalvojumu pasniedz katra gada 3.maijā Cildināšanas ceremonijā.
51. Apbalvojumu laureātam jāierodas saņemt personīgi, vai arī deleģējot pārstāvi.
52. Gadījumā, ja ne laureāts, ne deleģēts pārstāvis nevar saņemt apbalvojumu Cildināšanas
ceremonijā, laureātam ir jāsazinās ar Fonda sekretariātu un jāvienojas par apbalvojuma
saņemšanu.
53. Apbalvojumu pasniegšanas ceremoniju rīko Fonds sadarbībā ar partneriem.

XII. APBALVOJUMS
54. Katras nominācijas laureātam tiek pasniegts:
54.1. Naudas balva 3000 EUR (pēc Latvijas Republikas likumdošanā paredzēto nodokļu
nomaksas). Naudas balvas apmēru var mainīt Fonda valde pirms kārtējā gada pieteikšanās
izsludināšanas.
54.2. Cildinājuma apliecinājums, ietverot statueti “Imants”.

XIII. FONDA ATBILDĪBA
55. Fonds apņemas organizēt šo apbalvojumu kā krietns un gādīgs saimnieks.
56. Fonds nav atbildīgs par izmaiņām apbalvojuma piešķiršanas procesā, kas radušās
neparedzētu apstākļu dēļ.
Papildu informāciju par apbalvojumu var iegūt apbalvojuma mājas lapā (www.laiksziedonims).
Fonda valdes priekšsēdētājs
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