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Pārskats par projekta īstenošanu
Projekta nosaukums

“Meža nozares gada balvu izgatavošana”

Atbalsta saņēmējs

Biedrība „Latvijas Kokrūpniecības Federācija”

Projekta iesnieguma numurs

21-00-S0MF02-000007

1. Projekta īstenošanas laiks

No 2021. gada _novembris. līdz 2021. gada novembris un līdz galīgo nianšu
balvojamo sarakstā uzzināšanai.__________
2. Īss projekta apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem,
gūtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)

Meža nozares Gada balva „Zelta čiekurs” ir ikgadēja Latvijas meža nozares augstākā atzinība
par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā.
Balvas un to pasniegšanas pasākuma mērķis ir parādīt meža nozari Latvijas sabiedrībai kā
nopietnu, lielu nozari, kurā strādā profesionāli cilvēki, un tādējādi veicināt meža nozares
attīstību un sabiedrisko nozīmīgumu. Bez šaubām šāds pasākums arīdzan ir būtisks nozares
iekšējās komunikācijas pilnveides pasākums, kad notiek labāko cilvēku un uzņēmumu
godināšana. Attiecīgi projekta mērķis ir nodrošināt meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs”
izgatavošanu, kā arī izgatavot 45 zelta krūšu nozīmītes priedes sēkliņas formā.
Nozares gada balvas ceremonijā (kad tā notiks 2022.gadā), šīs balvas tiks pasniegtas
individuāli suminot balvu saņēmējus dažādās nominācijās. Gada balva ir pateicība
uzņēmējiem un nozares dažādu jomu profesionāļiem, kas ir pārsteiguši ar savu izcilību, stāju
un radošumu. Savukārt meža nozares Gada balvas ieguvējiem nominācijā „Par mūža
ieguldījumu” tiek pasniegta arī piespraude priežu sēkliņas formā.
3. Īstenotie pasākumi

Pasākuma nosaukums

Saražotas nozares gada
balvas „Zelta Čiekurs”
Saražoti skulpturālie
veidojumi „Zelta
Čiekuriņš”

Apraksts

Pasākuma rezultāts
(piemēram, ietekme uz sabiedrību,
radītās materiālās vērtības)

Saražotas 8 (astoņas)
Meža nozares Gada balva
nozares gada balvas „Zelta „Zelta čiekurs” ir ikgadēja
Čiekurs”
meža
nozares
augstākā
atzinība par nozīmīgiem
Saražoti 6 (seši)
sasniegumiem
un
skulpturālie veidojumi
ieguldījumu nozares labā.
„Zelta Čiekuriņš” ar ½
proporciju

Izgatavotas 45 zelta krūšu Gada balva ir pateicība
nozīmītes priedes sēkliņas uzņēmējiem un nozares
formā
dažādu jomu profesionāļiem,
kas ir pārsteiguši ar savu
izcilību, stāju un radošumu.

Izgatavotas krūšu
nozīmītes

Zelta priežu sēkliņas krūšu
nozīmīte ir pateicība „Par
mūža ieguldījumu”, tiem, kas
devuši
neizmērojamu
pienesumu
nozarei
un
veltījuši tai savu mūžu.

4. Izmaiņas projekta īstenošanas gaitā
Lūdzam norādīt izmaiņas (ja tādas radušās) starp projekta iesniegumā un projekta izmaksās
norādītajiem un faktiski īstenotajiem pasākumiem un finansējuma izlietojumu, paskaidrojot
izmaiņu iemeslus

Nr.
p. k.

Izmaiņas projekta
pasākumos un
finansējuma izlietošanā

Izmaiņu iemesli

Inflācija
un
sadārdzinājums
45
zelta
krūšu
nozīmītes
priedes
1.
sēkliņas
formā
ražošanas izmaksās

Izmaiņu sekas

materiālu Joprojām iekļaujas valsts
piešķirtajā
finansējumā,
papildu
nepieciešamība
294,57 EUR (t.sk.PVN),
aktualizējot
zelta
izejmateriāla,
nozīmīšu
izvietošanas
kastīšu
pieejamību un iepirkuma
cenas.

5. Projektā sagatavotā informācija
Lūdzam norādīt, kur ir publiski pieejama sagatavotā informācija

https://eps.lad.gov.lv/
Ieva Erele
Z. v.
(atbalsta saņēmēja vārds, uzvārds)
Datums 15.11.2021.
Pārskatu sagatavoja:
vārds, uzvārds
Ieva Erele
amats

Izpilddirektora vietniece

tālruņa numurs

+37126594141

e-pasta adrese

ieva.erele@latvianwood.lv

(paraksts)

