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„Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs” pasniegšanas norises informatīvā un
tehniskā nodrošināšana 2014. gada 8. maijā Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”, Rīgā”
Meža nozares Gada balva „Zelta čiekurs” ir ikgadēja meža nozares augstākā
atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā. Balvas mērķis ir
veicināt meža nozares attīstību un sabiedrisko nozīmīgumu.
Projekta mērķis bija nodrošināt meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs”
pasniegšanas ceremoniju, individuāli suminot balvu saņēmējus četrās dažādās
nominācijās. Pasākuma gaitā radīt kopēju stāstu par katras nominācijas un indivīda
devumu nozares kopējā attīstībā. Retrospektīvi izvērtēt gada balvas “Zelta čiekurs”
tradīcijas pienesumu nozarei, atskatoties uz desmit balvas pasniegšanas gadiem.
Pasākums kalpoja kā pateicība uzņēmējiem un nozares dažādu jomu
profesionāļiem, kas pārsteiguši ar savu izcilību, stāju un radošumu.
Pasākums kopumā visus tā rīkošanas gadus bijis vērsts uz meža nozares
saliedēšanu un kopsajūtas stiprināšanu, kas izmantojot arī publicitātes iespējas, reizē
plašai sabiedrībai – demonstrē šīs tautsaimniecības jomas valstisko nozīmīgumu, kā
arī kliedē sabiedrībā iesīkstējušos nepareizos stereotipus.
Biedrība „Latvijas Kokrūpniecības federācija” šī projekta ietvaros ir
uzskatāma kā konkrētu uzdevumu, kurus ir noteikusi Meža attīstības fonda padome,
izpildītāja. Saskaņā ar 2014. gada 23. aprīlī noslēgto līgumu Nr.230414/S91 Biedrība
„Latvijas Kokrūpniecības federācija” ir organizējusi meža nozares gada balvas „Zelta
Čiekurs” pasniegšanas ceremonijas informatīvās un tehniskās norisi nodrošināšanu un
tā notika saskaņā ar projekta izsludinātāja noteiktajiem uzdevumiem, saskaņā ar
izsludinātā konkursa darba uzdevumiem:
Biedrība „Latvijas Kokrūpniecības federācija” darba uzdevumu veikšanai kā
apakšuzņēmējus piesaistīja Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienībi Kultūras pils
„Ziemeļblāzma”, SIA "Red Carpet Events" pasākumu rīkošanas, inventāru nomas
aģentūru, SIA "Radošā studija "Savai zemītei"", SIA "Līče" ēdinātājs, SIA „VIRMO”
floristikas uzņēmums.
Projektam izvirzīto mērķu sasniegšana tika panākta nodrošinot pasākuma
norisi un izpildot saistošos darba uzdevumus, t.sk. ar iezīmētu scenārija virzību. Tāpat
atsevišķi izceļot katras nominācijas izvirzītā laureāta panākumus, ko nodrošināja
iepriekš apakšuzņēmēja sagatavots emocionāls videostāsts. Četrpadsmit atsevišķie

stāsti veidoja kopēju mozaīku, kas iezīmēja ieskatu nozares paveiktajā, un to
pastiprināja laureātu un balvu pasniedzēju dialogi.
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.
Īpaši tika akcentēta prestižās balvas pasniegšanas desmitā gadadiena, kas
pierāda šīs tradīcijas noturību un popularitāti gan meža apsaimniekotāju, gan
kokrūpnieku vidū, kam par godu tik veidota arī dekoratīva ledusskulptūra, kas kalpoja
kā svētku simbols un tika iemūžinātas arī fotogrāfijās laureātu un nozares pārstāvju
piemiņai.
Tradīcija vieno un stiprina meža nozari, kas vēlreiz tika apstiprināts arī
raidījumā “Es - savai zemītei”, jo īpaši šim pasākumam tika sagatavots arī raidījums,
kas uzņemts pasākuma gaitā un pēc tam tika montēts un atspoguļots Latvijas
Televīzijas 1.kanālā.
Telpu nodrošināšanai tika piesaistīts apakšuzņēmējs Rīgas pašvaldības
kultūras iestāžu apvienība Kultūras pils „Ziemeļblāzma” t.sk. pasākuma apskaņošanas
(dators, multimediju projektors, ekrāns, mikrofoni) un apgaismošanas nodrošināšana
notiek sadarbībā ar Kultūras pili „Ziemeļblāzma”. Garderobes pakalpojumu un
pasākuma apkalpojošā personāla nodrošināšana notika sadarbībā ar LLU Studentu
biedrību „Šalkone”, pieaicinot jauniešus aktīvai līdzdalībai pasākuma nodrošināšanā.
Pasākuma norises scenārija izstrāde, režija, divu pasākuma vadītāju izvēle un
nodrošināšana. Video pieteikumu (ieskaņošana, montāža, interviju sagatavošana,
transporta izdevumi, operatora darbs, režisora darbs) par laureātiem sagatavošana un
tehniskā asistenta nodrošināšana video pieteikumu demonstrēšanai pasākuma laikā, kā
arī ļoti būtiska sadaļa TV raidījuma sagatavošana par Meža nozares gada balvu „Zelta
čiekurs” un raidīšana LTV1 kanālā, kas būtiski plašai sabiedrībai demonstrē šīs
tautsaimniecības jomas valstisko nozīmīgumu un izcels balvas pasniegšanas tradīcijas
pienesumu nozarei, atskatoties uz desmit balvas pasniegšanas gadiem sadarbībā ar
SIA "Radošā studija "Savai zemītei"".
Dažādu informatīvo un tehnisko darbu veikšanai kā apakšuzņēmējs tika
piesaistīts SIA „Red Carpet Events” uzņēmums, kas nodrošināja scenārija
saskaņošanu un atbilstoša muzikālā pavadījuma piemeklēšanu sadarbībā ar mūziķiem.

Muzikālo priekšnesumu nodrošināšanai svinīgajā daļā tika pieaicināta folkloras grupa
„Folkvakars” un pēc svinīgās daļas – Beātes Zviedres Trio.
Tāpat apakšuzņēmējs SIA „Red Carpet Events” nodrošināja atbilstošu
pasākuma māksliniecisko un reportāžas fotografēšanu, fotogrāfiju apstrādi un
sagatavošanu 30 diskos, kas tika nodoti laureātiem ar t.sk. video pieteikumiem.
Apakšuzņēmēja gādībā tika izgatavoti arī īpaši svinīgi desmitgades
atzīmēšanas un pasniegšanas ceremonijas ielūgumi un aploksnes, t.sk. maketa
izstrāde, tipogrāfiskā izgatavošana (150 gab.). Un tāpat tika izgatavoti desmitgades
piemiņas suvenīri 230 gb. lina auduma maisiņi, kuros varēja ikviens apmeklētājs
atrast 10 neatspārnotas priedes sēkliņas, kas kalpoja gan kā simbols, gan arī zināmā
mērā uzskates līdzeklis viesiem, kas ar mežsaimniecību nav ciešā saskarē.
Kafijas galda un uzkodu nodrošināšana, svinību apkalpošana 200 personām,
20 apaļo sēdgaldu un 10 stāvgaldu nodrošināšana arī tikai nodrošināta pateicoties
apakšuzņēmējam SIA „Red Carpet Events”. Tāpat tika pasūtīti Ministru kabineta
atzinības rakstu izvietošanai koka rāmīši (A3 formāta) (19 gab.).
Savukārt kā apakšuzņēmējs SIA „Virmo” nodrošināja skatuves, foajē un zāles
noformēšanu – tika dekorēti svētku galdi ar atbilstošu nozares tematiku (koksnes
šķērsgriezuma ripa uz kuras tika izvietota kompozīcija ar kopšanas cirtes koksnes
atgriezumiem un skaistiem pavasara ziediem, tādējādi krāšņi un reizē vienkārši izceļot
balvas pasniegšanas gada jubileju. Tika veidots arī skatuves noformējums ar meža
elementiem, tika dekorēti mūža balvas laureātu krēsli. Kā arī tika izgatavoti 14 ziedu
pušķi laureātiem.

