„Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs” pasniegšanas norises informatīvā un tehniskā
nodrošināšana 2015. gada 22. Maijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā”
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.
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.
Pasākuma gaitā radīts kopējs stāsts par katras nominācijas un indivīda devumu nozares
kopējā attīstībā. Retrospektīvi izvērtēts gada balvas “Zelta čiekurs” tradīcijas pienesums nozarei.
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 Lauku atbalsta
dienesta noslēgto līgumu Nr.190515/S64 biedrība „Latvijas Kokrūpniecības federācija” ir
organizējusi meža nozares gada balvas „Zelta Čiekurs” pasniegšanas ceremonijas informatīvās un
tehniskās norises nodrošināšanu un tā notika saskaņā ar projekta izsludinātāja noteiktajiem
uzdevumiem, saskaņā ar izsludinātā konkursa darba uzdevumiem:
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Telpu nodrošināšana.
Pasākuma norises scenārija izstrāde, režija.
Pasākuma vadītāju izvēle un nodrošināšana.
Pasākuma apskaņošanas (dators, multimediju projektors, ekrāns, mikrofoni) un
apgaismošanas nodrošināšana.

5. Video pieteikumu par laureātiem sagatavošana un tehniskā asistenta nodrošināšana
video pieteikumu demonstrēšanai pasākuma laikā.
6. TV raidījuma sagatavošana par Meža nozares gada balvu „Zelta čiekurs”.
7. Muzikālo priekšnesumu nodrošināšana.
8. Skatuves un foajē u.c. noformēšana.
9. Pasākuma fotografēšana un fotogrāfiju sagatavošana 30 diskos.
10. Ielūguma un aploksnes maketa izstrāde, tipogrāfiskā izgatavošana (150 gab.).
11. Diplomu maketa izstrāde un tipogrāfiskā izgatavošana (100 gab.).
12. Kafijas galda un uzkodu nodrošināšana, apkalpošana 220 personām, 20 apaļo
sēdgaldu un ~ 10 stāvgaldu nodrošināšana.
13. Tehniskais nodrošinājums (telpu iekārtošana).
14. Ziedi laureātiem (14 gab.).
15. Rāmīšu (A3 formāta) nodrošināšana (19 gab.).
16. Piemiņas suvenīru nodrošināšana pasākuma dalībniekiem.
17. Garderobes pakalpojumu u.c. pasākuma apkalpojošā personāla nodrošināšana.
Biedrība „Latvijas Kokrūpniecības federācija” darba uzdevumu veikšanai kā partnerus
piesaistīja SIA „Radošā studija „Savai zemītei””, SIA „M.A.N.”, Latvijas Lauksaimniecības
universitāti, SIA „Evro”, SIA „Jelgavas Foto”, SIA „Maxaudio”, SIA „Grieta-3”, SIA „Puzur”, IK
„Ideju ekspresis”.
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 studija „Savai Zemītei” kā apakšuzņēmējs-partneris tika piesaistīta pasākuma norises
scenārija izstrādei un režijai, tāpat pasākuma vadītāju nodrošinājumam. Kā pasākuma vadītāji bija
Daina Gavare un Ēriks Hānbergs.
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, kas būtiski plašai sabiedrībai
demonstrē šīs tautsaimniecības jomas valstisko nozīmīgumu un izceļ balvas pasniegšanas tradīcijas
pienesumu nozarei.
Sadarbībā ar Radošā studija „Savai Zemītei” – piesaistīti mākslinieki, muzikālo
priekšnesumu nodrošināšanai, šajā gadā akcentējot, gan vietējo bērnu, gan pūtēju instrumentu
klātbūtni pasākuma svinīgumam. Muzicēja A.Krūmiņa kvartets un bērnu ansamblis „Rotiņa”.
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. Garderobes pakalpojumu un pasākuma apkalpojošā personāla
nodrošināšana notika sadarbībā ar LLU Studentu biedrību „Šalkone”, pieaicinot jauniešus aktīvai
līdzdalībai pasākuma nodrošināšanā.
SIA „MaxAudio” veica pasākuma apskaņošanas nodrošināšanu un SIA „Evro” pasākuma
apgaismošanas nodrošināšanu, tai skaitā, nodrošinot atbilstošas gaismas filmēšanai, tādējādi
nodrošinot augstāku kvalitāti TV raidījuma izejmateriāla filmēšanai par pasākumu, svinīgā pasākuma
laikā.
Floristikas meistardarbnīca SIA „Grieta 3” nodrošināja skatuves un aula, aula foajē un
laureātu zāles, galdu noformēšanu, kā arī 14 ziedu kompozīcijas laureātiem.
SIA „M.A.N.” tika piesaistīts kā apakšuzņēmējs kafijas galda nodrošināšanai, apkalpošanai
230 personām un apaļo sēdgaldu, stāvgaldu, galdautu nodrošināšanai.
Pasākuma fotografēšanu un fotogrāfiju sagatavošanu diskos un zibatmiņas nesējos (saistībā ar
to, ka šodien vairumā datoru vairs nav šādu informācijas lasītāju) nodrošināja SIA „Jelgavas foto”.
Sagatavoti 20 diski, 10 zibatmiņas nesēji ar ceremonijas norises reportāžas foto, kas nodoti
Zemkopības Ministrijā izsniegšanai gada balvas „Zelta Čiekurs” laureātiem.
Tāpat viesiem un laureātiem sadarbībā ar IK „Ideju ekspresis” un ar a/s „Latvijas Valsts
meži” atbalstu – sagatavoti piemiņas suvenīri –auduma maisiņi (220 gb.) ar Zelta Čiekura logo
izšuvumu, šogad pildīti ar egļu sēkliņām. Skaisti, ka auduma maisiņi ir gatavoti no Latvijā ražota
lina, un šūšana un izšūšana ir Latvijas iedzīvotāju kopdarbs, izvēloties #Latvijaslabums.
Sadarbībā ar SIA „Puzur” tika veikta arī ielūguma maketa izstrāde, tipogrāfiskā izgatavošana
220gb., salikšana aploksnēs un nodota izsūtīšanai pasākuma viesiem. Skaits lielāks, saskaņā ar to, ka
tipogrāfiski cenai nav būtiskas atšķirības, pasūtījums veikts lielāks, rezerves risinājumam, ja tiek
sabojāts, vai kā citādi zaudēts ielūgums, aploksne.
Tāpat tika veikta Zemkopības Ministrijas atzinības diplomu maketa izstrāde un tipogrāfiskā
izgatavošana (200 gab.), kas veikta saskaņā ar grafiskajiem standartiem, ievērojot jaunos 2015.gadā
izstrādātos nosacījumus. Diploma pamatformas izgatavotas lietošanai turpmākajiem gadiem,
izmantojamas, apdrukājamas izmantojot ministrijas resursus – piemērotus printerus, tādējādi
optimizējot nākotnes izdevumus.
Federācija iegādājusies no SIA „Ūpis” atbilstoši iepriekšējo gadu pieredzei – dabīgus priedes
koka rāmīšus diplomu izvietošanai.

