„Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs” ceremonijas norises
nodrošināšana 2013. gada 12. aprīlī Latvijas Lauksaimniecības
universitātes aulā”.
Meža nozares gada balva „Zelta Čiekurs” ir augstākā meža nozares atzinība
par sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā.
Balvas mērķis ir veicināt meža nozares attīstību un sabiedrisko nozīmīgumu,
kā arī veids, kā pateikties uzņēmējiem un profesionāļiem par ieguldījumu nozares
attīstībā un izaugsmē.
Meža nozares gada balvas „Zelta Čiekurs” pasniegšanas ceremonija tika rīkota
saskaņā ar līdzšinējām tradīcijām, uzturot vienotu izpratni par balvas prestižu un
atpazīstamību kā nozares mūža ieguldījuma, ilgtspējīgas saimniekošanas, inovatīvas
uzņēmējdarbības, zinātnes ieguldījuma un sabiedrības izglītošanas novērtējumam.
Biedrība „Latvijas Kokrūpniecības federācija” šī projekta ietvaros ir
uzskatāma kā konkrētu uzdevumu, kurus ir noteikusi Meža attīstības fonda padome,
izpildītāja. Saskaņā ar 2013.gada 10.aprīlī noslēgto līgumu Nr.100413/S51 Biedrība
„Latvijas Kokrūpniecības federācija” ir organizējusi meža nozares gada balvas „Zelta
Čiekurs” pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanu un tā notika saskaņā ar
projekta izsludinātāja noteiktajiem uzdevumiem, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.125
un izsludinātā konkursa darba uzdevumiem:
1. Telpu nodrošināšana Latvijas Lauksaimniecības universitātē (aula un aula foajē,
Sudraba zāle, divu auditoriju).
2. Pasākuma norises scenārija izstrāde, režija.
3. Pasākuma vadītāju izvēle un nodrošināšana.
4. Pasākuma apskaņošanas un apgaismošanas nodrošināšana.
5. Video pieteikumu par laureātiem sagatavošana un tehniskā asistenta nodrošināšana
video pieteikumu demonstrēšanai pasākuma laikā.
6. Muzikālo priekšnesumu nodrošināšana.
7. Skatuves un aula, aula foajē un Sudraba zāles noformēšana.
8. Pasākuma fotografēšana un fotogrāfiju sagatavošana 40 diskos.
9. Kafijas galda nodrošināšana, apkalpošana 250 personām un apaļo sēdgaldu
nodrošināšana.
10. Tehniskais nodrošinājums (telpu iekārtošana).
11. Ziedi laureātiem (14 gab.).

12. Rāmīšu nodrošināšana (19 gab.).
13. Garderobes pakalpojumu un WC dežuranta nodrošināšana.
14. Apsardzes nodrošināšana pasākuma laikā.
Telpu nodrošināšanai „Latvijas Lauksaimniecības universitātē” (aula un aula
foajē, Sudraba zāle, divu auditoriju) ceremonijas norisei kā apakšuzņēmējs tika
piesaistīta „Latvijas Lauksaimniecības universitāte” kā partneris, līdz ar to arī
nodrošinot citu uzdevumu realizāciju, tādu kā tehniskais nodrošinājums, garderobes,
WC dežuranta un apsardzes nodrošinājums, kā arī stāvvietu un satiksmes regulācija
teritorijā.
Radošā apvienība „Savai Zemītei” kā apakšuzņēmējs tika piesaistīta pasākuma
norises scenārija izstrādei un režijai, tāpat pasākuma vadītāju nodrošinājumam. Kā
pasākuma vadītāji bija Daina Gavare un Ēriks Hānbergs.
Tāpat Radošā apvienība „Savai Zemītei” tika piesaistīta uzdevuma „Video
pieteikumu par laureātiem sagatavošana un tehniskā asistenta nodrošināšana video
pieteikumu demonstrēšanai pasākuma laikā” realizācijā.
SIA „MaxAudio” veica pasākuma apskaņošanas nodrošināšanu un SIA „Evro”
pasākuma apgaismošanas nodrošināšanu.
Ceremonijas muzikālā priekšnesuma nodrošinājumam tika piesaistīts Žoržs
Siksna un Fonds „KULTŪRA.LV”.
Floristikas meistardarbnīca SIA „Grieta 3” nodrošināja skatuves un aula, aula
foajē un laureātu zāles, galdu noformēšanu, kā arī 14 ziedu kompozīcijas laureātiem.
SIA „Viktorija B” tika piesaistīts kā apakšuzņēmējs kafijas galda
nodrošināšanai, apkalpošanai 250 personām un apaļo sēdgaldu nodrošināšanai.
Vēl tika iegādāts krāsainais papīrs laureātu galda noformējumam un veiktas
galda karšu izdrukas. SIA „Flēra Foto” tika pasūtīti un izgatavoti 19 koka rāmīši
laureātu goda rakstu noformēšanai.
Pasākuma fotografēšanu un fotogrāfiju sagatavošanu 40 diskos nodrošināja
SIA „Jelgavas foto”. Sagatavoti 40 diski ar ceremonijas norises reportāžas foto, kas
nodoti Zemkopības Ministrijā izsniegšanai gada balvas „Zelta Čiekurs” laureātiem.
Kopējie projekta „Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs” ceremonijas
norises nodrošināšana 2013. gada 12. aprīlī Latvijas Lauksaimniecības universitātes
aulā” izdevumi sastāda Ls 9913,30 kopsummā.

