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LATvIjAS PASāKumu 
FORumA DIENA

Visi pasākumu nozares profesionāļi 
šogad tiekas JelgaVā!

3. 
Latvijas Pasākumu fo-
rums notiks Jelgavā no  
28. līdz 30. martam ar 
Jelgavas pilsētas atbal-
stu. Latvijas Pasākumu 
forums ir Latvijas pasā-

kumu nozares speciālistu tikšanās, piere-
dzes apmaiņas un zināšanu pilnveides 
platforma. Pirmajās divās dienās notiks 
paneļdiskusijas, lekcijas, semināri un ne-
formālas tikšanās. 28. marta vakarā Lat-
vijas Pasākumu foruma ietvaros notiks 

“LaPPA gada balvas 2016” un “LaPPA kva-
litātes zīmes” pasniegšanas ceremonija. 
Foruma trešajā – reģionālajā dienā – da-
lībniekiem būs iespēja iepazīties ar pasā-
kumu industrijas norisēm un aktualitā-
tēm Jelgavā.

Ja pirmā Pasākumu foruma vadmotīvs 
bija Raiņa daiļrade, bet otrā – atzīmējot 
gleznotāja Jāņa Rozentāla jubileju - meista-
ra glezna “Arkādija”, tad šogad kārta pienā-
kusi kino. 2017. gadā atzīmēsim 50 gadus, 
kopš tapusi leģendārā filma “Elpojiet dziļi”. 

2017. gads ir arī filmas režisora Rolanda Kal-
niņa gads – leģendārā kino personība maijā 
svinēs 95 gadu jubileju. Lai arī filma par čet-
riem baltiem krekliem un sirdsapziņu tapu-
si veselu pusgadsimtu atpakaļ, arī šodien tā 
nezaudē aktualitāti – mūsdienās radošums 
saskaras nevis ar partijas cenzūru, bet gan 
ar kosmopolītiskās un uz pārdošanu vērstās 
pasaules izaicinājumiem, kurā cenzūras 
vietā ir naudas maks.

Pasākumu foruma programma tiks sada-
līta divās paralēlās programmās. Pirmā 

programma paredzēta pasākumu ideju  
ģeneratoriem un nozares vadītājiem.  
Tajā nozares profesionāļi runās par aktuali-
tātēm kultūrpolitikā, tendencēm pasākumu 
jomā, iepazīsies ar iedvesmojošiem stās-
tiem, kā arī uzzinās jaunumus un interesē-
jošo informāciju par pasākumu jomu Latvi-
jā. Otrā programma paredzēta jomas prak-
tiķiem – pasākumu rīkotājiem. Šajā prog-
rammā notiks juridisko jaunumu un drošī-
bas panelis, tiks apskatīti autortiesību jau-
tājumi. 

Kas ir Latvijas Pasākumu forums?

L
atvijas Pasākumu forums ir Latvi-
jas pasākumu nozares speciālistu 
tikšanās, pieredzes apmaiņas un 
zināšanu pilnveides platforma, 

kas savos pasākumos pulcē nozares speciā-
listus – teorētiķus un praktiķus, privātā un 
publiskā sektora pārstāvjus, valsts un paš-
valdību kultūras iestāžu darbiniekus, pasā-
kumu organizētājus, producentus, pasāku-
mu norišu vietu pārstāvjus, nozares pakal-
pojumu sniedzējus un piegādātājus, teh-
niskā aprīkojuma nodrošinātājus, kā arī ci-
tus nozares uzņēmumus un iestādes. Latvi-
jas Pasākumu forums ir vienīgais visus pa-
sākumu nozares profesionāļus apvienojo-
šais notikums, kas kalpo ne tikai kā platfor-
ma zināšanu papildināšanai, bet arī sniedz 
iespēju nodibināt jaunus kontaktus un rast 
sadarbības iespējas.

Latvijas Pasākumu forums nu jau tradi-
cionāli notiek pavasarī, tas ilgst trīs dienas. 
Pirmās divas dienas atvēlētas lekcijām, se-
mināriem, paneļdiskusijām, neformālām 
sarunām. Foruma trešā diena ir reģiona die-
na, kurā dalībnieki iepazīst pasākumu in-
dustrijas norises un infrastruktūru kādā no 
Latvijas reģioniem.

Pirmais Latvijas Pasākumu forums noti-
ka 2015. gadā Rīgā un Cēsīs, savukārt otrais 
– 2016. gadā Ventspilī. Sākot ar 2016. gadu, 
rudeņos tiek rīkota Latvijas Pasākumu foru-
ma rudens sesija, kas veltīta pasākumu teh-
niskā aprīkojuma jautājumiem. Pirmā Lat-
vijas Pasākumu foruma rudens sesija noti-
ka 2016. gadā uzņēmuma “Kompānija NA” 
studijā.  

 1. Latvijas Pasākumu foruma dalībnieki Rīgā (2015)

 2. Latvijas Pasākumu foruma dalībnieki Ventspilī (2016)

 Latvijas Pasākumu foruma 1. rudens sesijas dalībnieki uzņēmuma “Kompānija NA” studijā (2016)
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KAS IR AKTuāLS LATvIjAS PASāKumu NOzARē?

1. SESIJA:
PĒTĪJUMS: KULTŪRAS  
AUDITORIJA LATVIJĀ  
pētījuma prezentācija
2016. gadā Latvijā ir tapis pētījums “KULTŪRAS 
AUDITORIJA LATVIJĀ: SITUĀCIJA, PROCESI, 
TENDENCES”, kurā analizēta Latvijas iedzīvotāju 
kultūras aktivitāte, kultūras piedāvājums un tā 
apmeklējumu veicinošie faktori, kultūras izdevu-
mi mājsaimniecību budžetā, pētīts populārās 
mūzikas koncertu, pasākumu bērniem vai ģime-
nēm ar bērniem, pagastu, pilsētu vai novadu svēt-
ku, vietējo baļļu un zaļumbaļļu, konkrētu masu 
pasākumu apmeklējums. Pētījumā runāts arī par 
Latvijas kultūras attīstības tendencēm, izaicināju-
miem kultūras auditorijas attīstībā. Latvijas Pasā-
kumu foruma ietvaros viena no pētījuma auto-
rēm – eksperte Anda Laķe ir solījusi sniegt ieskatu 
šajā pētījumā, apskatot to caur pasākumu rīkotā-
ju prizmu.

2. SESIJA:
2017. GADA AKTUALITĀTE: 
NOZARE UN PASĀKUMU 
DROŠĪBAS LIKUMS
prezentācija - diskusija
Latvijā pasākumu nozares rīkotāju pienākumus 
un atbildību nosaka “Publisku izklaides un svētku 
pasākumu drošības likums”, kas stājās spēkā 2005. 
gadā. Šis likums ir svarīgākais pasākumu rīkotāja 
darbarīks, rūpējoties par drošu un normatīvajiem 
aktiem atbilstošu pasākuma norisi. Par likumā ie-
tvertajām normām un to aktualitāti 3. Latvijas Pa-
sākumu forums normatīvo aktu sesijā aicina uz 
diskusiju nozares pārstāvjus – pasākumu rīkotā-
jus un praktiķus, juristus, pašvaldību, kas izsniedz 
pasākumu atļaujas, pārstāvjus un valsts institūci-
ju pārstāvjus.

Baiba Erdmane kultūras nozarē strādā kopš 2005.gada. Strādājusi Kultū-
ras ministrijā, ir bijusi 2008. un 2013. gada Vispārējo latviešu Dziesmu un 
Deju svētku juridiskās darba grupas vadītāja, kopš 2014. gada ir SIA “Po-
sitivus” juriste. Regulāri lasa lekcijas kultūras nozarē par autortiesībām 
un pasākumu realizācijai nozīmīgu normatīvo regulējumu.

3. SESIJA:
PASĀKUMA SATURS:  
MŪZIĶI LATVIJĀ
paneļdiskusija
Sākot ar 2017. gadu Latvijas Pasākumu foruma 
programmā tiek iekļauts pasākumu nozarei ļoti 
nozīmīgs – mūzikas panelis. Mūzika un tās izpil-
dītāji ir svarīga pasākumu sastāvdaļa – gan liela 
formāta pilsētvides pasākumos, gan nelielās slēg-
tās pieņemšanās tie spēlē nozīmīgu lomu. Pasā-
kumu rīkotāja uzdevums ir piemeklēt pasāku-
mam atbilstošu muzikālo priekšnesumu – no tā 
bieži vien ir atkarīga pasākuma veiksme. Taču cik 
plašas iespējas pasākumu rīkotājiem paver mūzi-
kas nozare Latvijā? Vai viegli varam atrast muzikā-
lo materiālu, kas atbilst pasākuma nepieciešamī-
bām? Kāds ir mūziķu prasmes līmenis un grupu 

menedžmenta kvalitāte? Uz diskusiju panelī tiks 
aicināti mūziķi, menedžeri un pasākumu rīkotāji.

Ieva Irbina kopš 2012. gada ir festivāla “Positivus” direktore. Viņas pārzi-
ņā ir ne tikai festivāla tehniskā producēšana, bet arī tā komunikācijas 
veidošana. Līdz tam 15 gadus Ieva Irbina ir strādājusi reklāmas industri-
jā, atbildot gan par jaunu klientu piesaisti aģentūrai, kuru vadīja, gan 
par klientu komunikācijas un biznesa attīstības stratēģiju izstrādi un 
realizāciju.

 

Guntis Ērglis darbojas pasākumu rīkošanā kopš 1998. gada. Guntis Ērglis 
ir producentu kompānijas “Ideju institūts” dibinātājs un valdes loceklis, 
kā arī Latvijas pasākumu producentu asociācijas dibinātājs un valdes 
priekšsēdētājs. Guntis Ērglis ir vadījis projektu realizāciju ne tikai Latvijā, 
bet arī Lietuvā, Igaunijā, Dānijā un Norvēģijā.

Agnese Cimuška darbu mūzikas industrijā uzsāka 1998. gadā. 2003. ga-
dā  sāka sadarbību ar grupu “Autobuss debesīs” kā koncertu menedžere. 
2004. gadā saņēma piedāvājumu strādāt mūzikas ierakstu kompānijā 
“Platforma Records” un “Pasadena Group Promotion”, kur strādāja kā pro-
jektu vadītāja, pasākumu, koncertu un TV projektu producente.

4. SESIJA:
NOZARES FOKUSĀ –  
DARBASPĒKS UN NODOKĻI
lekcija
Ir dzirdēts teiciens – cik cilvēku, tik viedokļu. 
Diezgan brīvi interpretējamo normatīvo aktu dēļ, 
vērojamas dažādas pieejas pasākumu nozares 
darba spēka un nodokļu piemērošanas jomā. Pa-
sākumu nozarē darbaspēka piesaiste ir gana spe-
cifiska un tādēļ – ne tik bieži aplūkota semināros 
un lekcijās. Latvijas Pasākumu foruma 4. sesija ir 
veltīta darbaspēka un nodokļu jautājumam – pa-
kalpojumu līgumi, līgumi ar mikrouzņēmumiem, 
autorlīgumi un honorāru līgumi, darba līgumi, 
uzņēmumu līgumi – kā pareizi un nekļūdīgi no-
teikt pareizo līguma formu, kā noteikt un kā pa-
reizi izmaksāt atlīdzību pasākuma norises nodro-
šinātājiem? Kādi nosacījumi un noteikumi jāņem 
vērā? Lekcijā plānots apskatīt arī tipiskākās kļūdas 
un sniegt ieteikumus to novēršanai.

Mg. iur. Irina Kostina ir zvērināta advokāte ar vairāk nekā 12 gadu juridis-
kās prakses pieredzi, specializējoties dažādos strīdu risināšanas un darba 

tiesību jautājumos. Irina Kostina konsultē klientus darba tiesību prob-
lēmjautājumos, regulāri ir publikāciju autore par sarežģītiem darba tie-
sisko attiecību jautājumiem un uzstājas semināros un konferencēs.

5. SESIJA:
PASĀKUMU FORUMS  
IZVĒLAS: LABĀKIE  
2016. GADA PASĀKUMI
Ignite prezentācijas
Latvijas Pasākumu foruma dalībnieki anketās pie-
prasa vairāk ieskata praktiskā pasākumu norisē 
un vēlas redzēt stāstus par konkrētu pasākumu rī-
košanu, tādēļ mums, Latvijas Pasākumu foruma 
rīkotājiem, nozares pārstāvju vēlmes jāizpilda! 
LaPPA gada balvas pieteicēji Latvijas Pasākumu 
forumā tiks aicināti pastāstīt par interesantāka-
jiem, neparastākajiem un labākajiem pasāku-
miem 2016. gadā. Pasākumu prezentācijām izvē-
lēta Iginte forma – katrs stāstītājs runā 5 minūtes, 
parādot prezentācijā 20 kadrus, kur katram kad-
ram atvēlētas 15 sekundes. Ignite ir Pecha Kucha 
metodes modifikācija, kas ļauj limitētā laikā 
sniegt klausītājiem ievērojamu informācijas dau-
dzumu.

7. SESIJA:
MICE – KAS TĀS PAR  
PELĒM?
lekcija un diskusija
Vai jums ir iznācis saskarties ar abreviatūru “MI-
CE”? Vai zināt, kas tas ir? MICE (meetings, incen-
tives, conferences, events) ir aktualitāte visā pa-
saulē, un šo – vienkāršā valodā runājot – “pasāku-
mu tūrismu” – apspriež visi. Ir izpētīts, ka sekmī-
gas darbošanās rezultātā vietā, kurā notiek liels 
festivāls vai kongress, uzlabojas infrastruktūra un 
ekonomika, rodas pagaidu un pastāvīgas darba 
vietas, pozitīvi mainās sociālais klimats, pamatie-
dzīvotāji vairāk sāk lepoties ar savu pilsētu un, 
protams, mazinās sezonalitātes ietekmējošais 
faktors. Tūrisms veido 10% no pasaules IKP un 
pasākumu tūrisms ir nozīmīga tā sastāvdaļa. Par 
MICE un tā iespējām stāstīs nozares praktiķi, sesi-
jā notiks arī diskusija “Kāda ir Latvijas vieta starp-
tautiskajā kongresu biznesā?”.

Gaļina Bukovska strādā ienākošā tūrisma nozarē kopš 1998. gada un 
starptautisko pasākumu nozarē kopš 2001. gada. Piedalījusies Baltijas 
jūras Parteneritas 2001, Latvijas Prezidentūras ES 2015 rīkošanā, organi-
zējusi konferences un kongresus Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Ukrainā, Gru-
zijā, Čehijā, Francijā. Aktīvi piedalās ienākoša darījumu tūrisma attīstībā 
Latvijā. 

Nikolass Mednis kopš 2017. gada februāra strādā Latvijas Kongresu biro-
jā. No 2012. gada līdz 2016. gadam strādājis kā vecākais referents Proto-
kola un loģistikas nodaļā Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā 

Eiropas Savienībā Briselē, savukārt līdz 2011. gadam bijis SIA “Hotel 
Bergs”  mārketinga speciālists projektu menedžmenta jautājumos.

8. SESIJA:
TAS JĀZIN IKVIENAM: 
JAUNIE UGUNSDROŠĪBAS 
NOTEIKUMI
lekcija
Drošības jautājums ir aktuāls gan lielos, gan ma-
zos pasākumos un sarīkojumus. Arī ugunsdrošī-
bas normas ir aktuālas ikvienam pasākuma rīko-
tājam – tās paredzētas ne tikai formālai izpildei, 
bet samazina nelaimju un to seku risku pasāku-
mos. Pagājušā gada 1. septembrī spēkā ir stāju-
šies jaunie MK 2016. gada 19.aprīļa noteikumi Nr. 
238 „Ugunsdrošības noteikumi” – līdz ar to spēku 
ir zaudējuši MK 2004. gada 17. februāra noteiku-
mi Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi”. Kas jauns 
šajos noteikumos, kas jāņem vērā pasākumu rī-
kotājiem un, vai visas noteikumu normas ir izpil-
dāmas? Latvijas Pasākumu forumā ieskatu par 
jaunajiem MK noteikumiem sniegs VUGD pār-
stāvis.

Dzintars Lagzdiņš strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā 
kopš 1992.gada. Sākotnēji dienējis kā ugunsdzēsējs Jūrmalā, bet no 
1999.gada uzsācis darbu valsts ugunsdrošības uzraudzības jomā, kur ie-
ņēmis dažādus amatus. No 2007. gada līdz 2012.gadam bijis Ugunsdro-
šības un civilās aizsardzības koledžas katedras vadītājs.

9. SESIJA:
JAUNAS NORISES VIETAS = 
JAUNI PASĀKUMI?
prezentācijas un diskusija
Tuvāko gadu laikā visā Latvijā plaši turpināsies 
kultūras infrastruktūras – pasākumu norises vie-
tu – izbūves un atjaunošanas darbi. Gatavojoties 
2018. gada Dziesmu un deju svētkiem, plānots 
palielināt skatītāju vietu skaitu Daugavas stadio-
nā un Mežaparka estrādē, renovācija notiks virk-
nē kultūras objektu gan Rīgā, gan citur Latvijā, 
par pasākumu norises vietām pārtop dažādi līdz 
šim citādi izmantotie publiskie objekti, tiek celtas 
kultūras pasākumu infrastruktūras jaunbūves. 
Latvijas Pasākumu foruma ietvaros īsās prezen-
tācijās tiks stāstīts par topošajiem jaunajiem ob-
jektiem un diskutēts par to, vai jaunās norises 
vietas veicinās arī jauna pasākumu satura raša-
nos.

Ģirts Krastiņš savas darba gaitas pasākumu rīkošanas nozarē uzsāka 
2001. gadā koncertaģentūrā “FBI”. Šo gadu laikā līdzdarbojies festivāla 
“Positivus”, Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku, daudzu ārzemju 
un vietējo grupu koncertu rīkošanā. Ikdienā vada daudzfunkcionālo halli 
“Arēna Rīga”,  2016.gadā ievēlēts Eiropas arēnu asociācijas valdē.

Ir atkal pagājis gads un kā ik katru pavasari Latvijas Pasākumu nozares pārstāvji tiekas Latvijas Pasākumu 
forumā – nu jau trešajā pēc kārtas. Plašāks apskatāmo tēmu loks foruma sesijās, vairāk praktisku piemēru 
par pasākumiem Latvijā, Pasākumu ekspo ar labākajiem nozares piegādātājiem, Pasākumu gada balva  
labākajiem nozares pasākumiem, jaunas iniciatīvas un iespēja pilnveidot profesionālās zināšanas – tāds ir 
3. Latvijas Pasākumu forums, kura programma tapusi, ņemot vērā nozares profesionāļu viedokli.

Lektore:  
Baiba Erdmane 
SIA “Positivus” juriste, 
biedrības LaPPA juridiskā 
konsultante

Lektore:  
Ieva Irbina 
Festivāla “Positivus” 
direktore 

Lektors:  
Guntis ērglis-Lācis 
Pasākumu aģentūras “Ideju 
Institūts” valdes loceklis

Lektore:  
Agnese cimuška 
“Latvijas Mūzikas attīstības 
biedrība/Latvijas Mūzikas 
eksports” izpilddirektore 

Lektore:  
Irina Kostina
ZAB “Ellex Kļaviņš” zvērinā-
ta advokāte, Darba tiesību 
prakses grupas vadītāja

Lektore:  
Gaļina Bukovska
SIA Baltijas Ceļojumu  
Grupa (Baltic Travel Group 
Ltd.) korporatīvo pasākumu 
un konferenču nodaļas 
vadītāja

Lektors:  
Nikolass mednis
Latvijas kongresu biroja 
(Latvia Convention Bureau) 
pārdošanas un mārketinga 
direktors

Lektors:  
Ģirts Krastiņš
Daudzfunkcionālās halles 
“Arēna Rīga” valdes  
priekšsēdētājs

Lektors:  
Dzintars Lagzdiņš
Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta Uguns-
drošības uzraudzības 
pārvaldes priekšnieks.

3. Latvijas Pasākumu foruma programma
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Kaspars Zlidnis ir mūziķis, grupas Gain Fast solists, ielu vingrošanas kustī-
bas un Crossfit aizsācējs Latvijā, radošās aģentūras VEF Cre Art un VEF 
Kvartāla Kamerzāles dibinātājs. VEF Kvartāls atrodas bijušās rūpnīcas VEF 
teritorijā un ir vieta, kur mijiedarbojas uzņēmējdarbība, kultūra un atpū-
ta - tas strauji kļūst par nozīmīgu vietu Rīgas kultūras pasākumu dzīvē.

Aigars Gerhards darbojas viesmīlības jomā kopš 2000. gada. Vadījis un 
piedalījies vairāku veiksmīgu viesmīlības uzņēmumu veidošanā Rīgā un 
Tallinā, bijis 6 viesnīcu, 1 konferenču centra, 2 SPA un 3 restorānu atvēr-
šanas komandu dalībnieks. 2015. gadā izveidoja savu uzņēmumu “Hote-
lier.lv”, kas piedalās “Rīgas konferenču un koncertu centra” veidošanā.

Oļegs Burovs Rīgas domes Īpašuma departamentā strādā jau vairāk nekā 
15 gadus. Šo gadu laikā ir vadījis rekonstrukcijas projektus virknei Rīgas 
pilsētas kultūras iestāžu (Latvijas Nacionālais teātris, Mihaila Čehova Rī-
gas krievu teātris, kultūras pils “Ziemeļblāzma”, Latvijas Nacionālā māks-
las muzejs). Šobrīd vada kultūras pils “VEF” rekonstrukcijas darbus, aktīvi 
strādā pie Mežaparka Lielās estrādes pārbūves projekta.

Liene Kubiļus darbojas kultūras nozarē kopš 1994. gada – viņas pirmais 
darbs bijis Latvijas Kultūras fondā. Strādājusi par kultūras pils “Ziemeļ-
blāzma” direktori. Kopš 2017.gada sākuma Liene Kubiļus uzņēmusies VEF 
kultūras pils vadību, kā eksperte iesaistījusies VEF kultūras pils rekons-
trukcijas un restaurācijas procesos.

Diāna Krone augstskolā RISEBA strādā kopš 2013.gada. Darbības laikā ir 
strādājusi Komunikāciju daļā un Karjeras izaugsmes centrā. Līdzšinējā 
darbība ir bijusi saistīta ar augstskolas pasākumu, vieslekciju, semināru, 
apmācību, izlaidumu, ārējās un iekšējās komunikācijas veidošanu un or-
ganizēšanu.

Iveta Ārgale kultūras pasākumu nozarē darbojas kopš 1990. gada, strā-
dājot savā uzņēmumā gan kā producente, gan kā režisore, gan kā pasā-
kuma vadītāja. 2006. gadā sākusi strādāt Rīgas pašvaldības aģentūrā 
“Mežaparks”, līdzdarbojusies vairāku Vispārējo latviešu un Latvijas Skolu 
jaunatnes  Dziesmu un Deju svētku rīkošanā.

10. SESIJA:
PASĀKUMI UN  
DROŠĪBA 2017
lekcijas un jautājumu –  
atbilžu panelis
Līdzīgi kā iepriekšējos gados, Latvijas Pasākumu 
foruma drošības panelī tiks aplūkoti pasākumu 
drošības jautājumi. Iepriekšējos gados drošības 
paneļu tēmas ir bijušas dažādas – valsts un  
pašvaldības iestāžu darbība apdraudējuma  
gadījumā, pasākumu rīkotāju rīcība pasākuma 
atcelšanas gadījumā, valsts un pašvaldības drošī-
bas institūciju atbildības nošķiršana, NMPD  
darbība pasākumos, globālais apdraudējums, 
dronu izmantojums pasākumu teritorijā.  
2017. gada drošības panelī plānots pievērst uz-
manību sekojošām tēmām – globālā apdraudēju-
ma ietekme uz pasākumu norisi Latvijā, normatī-
vo aktu novitātes drošības jomā, pasākumu ap-
sardzes organizācija un nodrošinājums, apsar-
dzes sertifikācija. 

Valdis Voins ir jurists, Tiesību zinātņu doktora grāda kandidāts, atvaļināts 
policijas ģenerālis. Vairāk nekā 30 gadus strādājis iekšlietu struktūrās. 
Līdz 2011. gadam bijis Valsts policijas priekšnieks. Pašlaik Valdis Voins ir 
Latvijas Basketbola savienības priekšsēdētājs, Rīgas Ostas policijas 
priekšnieks. Ir vairāku publikāciju autors, pasniedzējs.

Artis Velšs dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs uzsāka  
1993. gadā. No 2013. gada kā Valsts policijas priekšnieka vietnieks un 
Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks atbild par licencēšanas, 
sertifikācijas un atļauju sistēmas, tajā skaitā Apsardzes darbības sertifi-
kācijas komisijas darba nodrošināšanu, sabiedriskās kārtības nodrošinā-
šanu un policijas spēku iesaistīšanu publisku pasākumu laikā.

Kristaps Eklons jau vairāk kā 25 gadus ir saistīts ar ugunsdzēsību, uguns-
drošību un civilo aizsardzību. Gadu gaitā, strādājot dažādās Ugunsdzēsī-
bas dienesta Rīgas struktūrās, ir kāpis pa karjeras kāpnēm un 2011. gada 
decembrī iecelts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka 
vietnieka amatā. Savas karjeras laikā ieguvis papildu izglītību un kvalifi-
kācijas gan Latvijā, gan ārvalstīs.

11. SESIJA:
JAUNAS PASĀKUMU  
FORMAS LATVIJĀ –  
CITĀDS VEIDS MĒRĶA 
SASNIEGŠANAI
prezentācijas
Visā pasaulē pasākumu nozare meklē un atrod 
jaunas pasākumu formas: interaktīvi pasākumi, 
klusais disko, prāta vētras, līdzdalības akcijas un 
daudzi citi, agrāk par neparastiem uzskatīti kopā 
pulcēšanās notikumi, pēdējos gados kļuvuši par 
ikvienam saprotamu pasākumu jomas sastāvda-
ļu. Arī Latvijā pasākumu nozarē parādās jaunas 
un neparastas formas pasākumi – tie sasniedz sa-
vu mērķi, izmantojot neparastas idejas un cita 
veida pieeju pasākuma realizācijai. Prezentāciju 
sesijā “Jaunas pasākumu formas Latvijā – citāds 
veids mērķa sasniegšanai” aicināsim par citādo 
pieeju pasākumam, tā idejai un formai, stāstīt no-
zares pārstāvjus, kuru pasākumi viennozīmīgi no-
saucami par “citādiem” un “atšķirīgiem”. 

Diāna Čivle kultūras nozarē strādā kopš 1996. gada. Bijusi Rīgas domes 
Kultūras departamenta direktore no 2002. līdz 2010. gadam. Vadījusi 
daudzu liela mēroga pasākumu programmu izstrādi Rīgā, iniciējusi Laik-
metīgās mākslas foruma „Baltā nakts” izveidi Rīgā, ir gaismas festivāla 
„Staro Rīga” idejas autore un kuratore, bijusi “Rīga 2014” Eiropas kultūras 
galvaspilsētas programmas sagatavošanas un ieviešanas vadītāja, “Rīga 
2014” Mākslinieciskās padomes kuratore. 

Gundega Skudriņa - sieviete transformācija. Uzminusi uz kultūras taciņas 
kā tautas nama vadītāja, pa ceļam noplūcot bakalaura grādu kultūras va-
dībā, ievākusi brangu pieredzi nestandarta, eksperimentālajos, radoša-
jos un kreatīvajos pasākumos. Ceļā mērāmos kilometrus bruģējusi ar iz-
doto Lielo iedvesmas grāmatu, bet ražu svērusi zelta un sudraba radošās 
izcilības festivālu ordeņos, LaPPA gada balvās saņemtajās zelta statuetēs 
un apbalvojumos par inovācijām un sasniegumiem. 

Gunta Skalberga komunikācijas un pasākumu nozarē darbojas jau vai-
rāk nekā 10 gadus. 2008. gadā dibinājusi savu komunikācijas un mārke-
tinga pasākumu aģentūru „Pop Up Sense”, kas darbojas korporatīvo un 
mārketinga pasākumu organizēšanas jomā, kā arī sadarbojas ar produ-
centiem un realizē dažādu projektu komunikācijas un mārketinga kam-
paņu vadību. 

12. SESIJA:
AUTORTIESĪBU SESIJA
lekcija
Autortiesību un blakustiesību jautājumi nezaudē 
savu aktualitāti pasākumu rīkotāju vidū. Runā-
sim par kārtību, kā pareizi administrējamas au-
tortiesības un blakustiesības, kādas ir pasākumu 
rīkotāja tiesības un ko darīt, lai nepamaldītos AK-
KA/LAA un LaIPA pasaulē – par to stāstīs advokā-
tu biroja SORAINEN pārstāvis Andris Tauriņš. Se-
sijas laikā plānots apspriest konkrētus piemērus, 
sniegt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, 
runāt par pasākumu rīkotāju pienākumiem un 
tiesībām.

Zvērināts advokāts Andris Tauriņš praktizē advokātu birojā SORAINEN, 
vadot komunikāciju, mediju un tehnoloģiju (KMT) sektora grupu. Andra 
Tauriņa galvenās specializācijas jomas ir tiesvedība un šķīrējtiesas, admi-
nistratīvās tiesības un saistību tiesības, intelektuālā īpašuma, informāci-
jas tehnoloģiju un farmācijas tiesības. Lasījis lekcijas intelektuālā īpašu-
ma tiesībās Rīgas Biznesa skolā un šobrīd lasa lekcijas Latvijas Kultūras 
koledžā.

13. SESIJA: 
VIŅPUS PRIEKŠKARAM: 
TOPOŠIE PASĀKUMI  
2017. GADĀ
Pecha – Kucha prezentācijas

13. Latvijas Pasākumu foruma sesijā plānots pa-
stāstīt par 2017. gadā iecerētajiem pasākumiem – 
pavērt priekškaru un dot nozares pārstāvjiem ie-
skatu topošajos pasākumos. 2017. gada pasāku-
mu rīkotāji radīs priekšstatu par jauniem projek-
tiem, kuri, iespējams, 2018. gada Pasākumu foru-
mā saņems balvu, kā labākie nozares pasākumi 
Latvijā. Pasākumu prezentācijām izvēlēts Pecha – 
Kucha formāts – katrs no 20 prezentācijas kad-
riem tiks rādīts 20 sekundes, ļaujot sesijas laikā 
uzzināt par jauniem pasākumiem, kas būs ap-
meklējami Latvijā 2017./2018. gada pasākumu 
sezonā.

Lektors:  
Kaspars zlidnis 
VEF kvartāla Kamerzāles 
vadītājs

Lektore:  
Iveta ārgale
Siguldas novada Kultūras 
pārvaldes vadītāja

Lektors:  
Aigars Gerhards
Kreatīvo viesmīlības 
konsultāciju uzņēmuma 
“Hotelier.lv” valdes loceklis

Lektors: 
Oļegs Burovs
Rīgas domes Īpašuma 
departamenta direktors

Lektore:  
Liene Kubiļus
VEF kultūras pils  
vadītāja

Lektore:  
Diāna Krone
RISEBA University 

Lektors:  
Artis velšs 
Valsts policijas priekšnieka 
vietnieks, Galvenās kārtības 
policijas pārvaldes  
priekšnieks

Lektors:  
Kristaps Eklons 
Priekšnieka vietnieks, 
pulkvedis 

Lektors:  
valdis voins 
Ostas policijas  
priekšnieks

Lektore:  
Gundega Skudriņa 
Producente, radošās 
apvienības “Skudras 
metropole” vadītāja.

Lektore:  
Gunta Skalberga
Balto pop-up piknika 
vakariņu „L’elegante  
Pop-Up Picnic”  
producente

Lektore:  
Diāna Čivle 
Gaismas festivāla “Staro 
Rīga’’ kuratore un Nāciju 
Grand Prix Rīga 2017 &  
3.Eiropas koru olimpiādes 
projekta vadītāja

Lektors:  
Andris Tauriņš
advokātu biroja SORAINEN 
zvērināts advokāts



KvALITATĪvAS SKATuvju/ 
SKAŅAS/GAISmu TEHNISKāS  
KOmPāNIjAS 

 SIA “ARTISTIC” 
 SIA “GACO” 
 SIA “KM SOUND” 
 SIA “KOMPĀNIJA NA” 
 SIA “PROSOUND” 
 SIA “RJK” 
 SIA “UBS” (zīmols “UNIVERSĀLĀ 

BALTIJAS SKAŅA”)
 SIA “3S”

KvALITATĪvI vIDEO / FOTO  
NODROŠINājumA uzŅēmumI
 ANIMALS LV
 SIA “FOBO PRINTS”
 SIA “KIDDIN”
 SIA “KT SERVISS”
 KULTFILM
 PEPE FX
 PICTURE AGENCY

 UNTITLED STUDIOS
 SIA “VIDEO CENTRS”
 SIA “VPT GRUPA”

KvALITATĪvI PASāKumu  
ScENOGRāFIjAS uzŅēmumI
 Vizuālās noformēšanas studija  

“AUGU MĀJA” 
 CHERRY PICKING  
 CLASSIC STANDART 
 SIA “DEKORĀCIJU DARBNĪCA” 
 SIA “D.FAB” 
 SIA “STAGEART STUDIJA” 
 SIA “STAGE EXPO”
 SIA “YES WE CAN”

KvALITATĪvI PASāKumu ēDINāTājI
 SIA “ADEMONA” (zīmols “KAĻĶU 

VĀRTI”) 
 SIA “ANNO 2012” (zīmols “OSIRIS”) 
 SIA “BALTIC RESTAURANTS LATVIA” 

(zīmols “DAILY”) 
 SIA “KARTUPEĻU ĒDĀJI”  

(zīmols “RESTORĀNS 3”) 

 SIA “LAURIS RESTAURANT SERVICE” 
 SIA “NĪKE E” 
 SIA “NOMEDA” (zīmols “SALA”) 
 SIA “RX ĪPAŠUMI”  

(zīmols “CUP&CINO”) 
 SIA “SUNNY TERRACE”  

(zīmols “INDEX CAFÉ”) 
 SIA “TŪRISMA INFRASTRUKTŪRAS 

UN ATTĪSTĪBAS FONDS”  
(zīmols “BIBLIOTĒKA No.1”) 

 SIA “VĒL VAIRĀK SAULES”
 VINCENTS   
 SIA “32. MAIJS” (zīmols “3 PAVĀRU 

RESTORĀNS”) 

KvALITATĪvAS PASāKumu  
NORISES vIETAS
 SIA “ARĒNA RĪGA”
 BALTIC BEACH HOTEL 
 BIBLIOTĒKA No. 1 BANKETU ZĀLES 
 SIA “D.FAB”
 DZINTARU KONCERTZĀLE  
 KOKA RĪGA 

 LATGALES VĒSTNIECĪBA “GORS” 
 LATVIJAS DZELZCEĻA VĒSTURES  

MUZEJS 
 LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA 
 LATVIJAS NACIONĀLAIS MĀKSLAS 

MUZEJS 
 LIEPĀJAS OLIMPISKAIS CENTRS 
 PALLADIUM 
 SIA “RĪGAS NAMI” (pasākumu centrs 

“SPLENDID PALACE”) 
 RĪGAS PAŠVALDĪBAS KULTŪRAS 

IESTĀŽU APVIENĪBAS KULTŪRAS PILS 
“ZIEMEĻBLĀZMA” 

 RISEBA ARHITEKTŪRAS UN MEDIJU 
CENTRS H2O6 

 SAPŅU FABRIKA 
 SIA “VIDZEMES KONCERTZĀLE” 
 A/S “VIESNĪCA LATVIJA” (zīmols 

“RADISSON BLU LATVIJA”) 

KvALITATĪvI mŪzIĶu  
mENEDŽmENTA uzŅēmumI
 DENISS PASHKEVICH MUSIC 
 SIA “DE BUSUL MUSIC” 
 GREEN RIVER MUSIC 
 SIA “LTIPS AGENCY” 
 SIA “PRĀTA VĒTRAS SKAŅU  

IERAKSTU KOMPĀNIJA” 
 RAFAELS BALKINS 

KvALITATĪvI PASāKumu  
TERITORIjAS SERvISA uzŅēmumI
 SIA “AKURATS” 
 SIA “ART-EKSPO” 
 SIA “DERINA”  
 SIA “FREELANCE”  

(zīmols “STAGE CREW”) 
 “LR VM NEATLIEKAMĀS MEDICĪNIS-

KĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS” 
 SIA “PRO1 SERVICE” 
 SIA “TENT FOR EVENT BALTIC”  

(zīmols “ONE4EVENT”) 
 SIA “TOI TOI LATVIJA” 

KvALITATĪvI PASāKumu DRuKAS 
uN POLIGRāFIjAS uzŅēmumI
 SIA “AP-PRINT” 
 SIA “CEHS EU” 
 SIA “EVEKO” 
 SIA “ORIGAMI MARKETINGS” 
 SIA “PM-TM” 
 SIA “POLIGRĀFIJAS AĢENTŪRA” 
 SIA “TITLED” 

KvALITATĪvI PASāKumu jOmAS 
TRANSPORTA uN LOĢISTIKAS 
uzŅēmumI
 ART SERVICES 
 SIA “AV KRĀVĒJU GRUPA”  

(zīmols “MAREKS NEMOKIES”) 
 SIA “EVENT TRANSPORT” 

cITI KvALITATĪvI PASāKumu  
PIEGāDāTājI
 SIA “FLORISTIC STUDIO”
 LUNA PARK 
 Radošā apvienība “PASAKU NAMS”

LATvIjAS PASāKumu FORumA DIENA4

Latvijas pasākumu gada balvas 2016 finālistu saraksts

k atru gadu “Latvijas Pasā-
kumu producentu asoci-
ācija” (LaPPA) apkopo 
biedru ziņas par labāka-

jiem nozares piegādātājiem – ser-
visa uzņēmumiem, kuri bieži vien 
ir laba pasākuma panākumu atslē-
ga un kuri LaPPA biedru balsoju-
mā atzīti par kvalitatīviem un uzti-
camiem. Tas, protams, nenozīmē, 
ka citi uzņēmumi nesniedz izci- 
lus un labus pakalpojumus, taču  
“LaPPA Kvalitātes zīmi” saņem tie  

uzņēmumi, kas lielākajai daļai in-
dustrijas profesionāļu ir kļuvuši 
par visuzticamākajiem sadarbības 
partneriem. Kopā ar “LaPPA Kvali-
tātes zīmi” nozares piegādātāji sa-
ņem LaPPA sertifikātu, kas uzska-
tāms par nozares atzinību un ap-
liecinājumu par kvalitatīvu un iz-
cilu darbu. “LaPPA Kvalitātes zī-
mes” saņēmēju skaits nav ierobe-
žots. Šeit redzami LaPPA biedru iz-
vēlētie piegādātāji, kuriem piešķir-
ta “LaPPA kvalitātes zīme 2017”:

LaPPA (Latvijas Pasākumu producentu asociācija) ir biedrība, kas dibināta 2010.gada 21.aprīlī, apvienojo-
ties Latvijas oriģinālpasākumu producentiem, kas darbojas gan publisko, gan korporatīvo pasākumu jomā. 
Asociācijas mērķi ir veicināt pasākumu nozares attīstību Latvijā, celt pasākumu kvalitāti, veicināt jauno pro-
fesionāļu izglītošanu un producentu kvalitātes paaugstināšanu, kā arī informēt sabiedrību par nozares pro-
cesiem. Latvijas Pasākumu producentu asociācija (LaPPA) katru gadu pasniedz “Pasākumu gada balvu” – no-
zares profesionālo novērtējumu izciliem sasniegumiem publisko vai korporatīvo pasākumu jomā. “Pasāku-
mu gada balva” ir apbalvojums labākajiem Latvijas gada oriģinālpasākumiem un notikumiem, augstvērtīgām 
radošām idejām un oriģināliem tehniskajiem risinājumiem, kurus balsojumā nosaka nozares profesionāļu 
žūrija. Biedrība LaPPA uzskata, ka nozares iekšējais novērtējums ir neaizstājams, lai atzīmētu profesionāli īs-
tenotos pasākumus, inovatīvas idejas, labākos radošos un tehniskos risinājumus. Balvai savus pasākumus 
var pieteikt jebkurš Latvijas pasākumu producents. “LaPPA gada balvas” pasniegšanas ceremonijas tiešraide 
būs skatāma portālā diena.lv 28. martā plkst. 20.00.

LABāKā PASāKumA IDEjA  
(REŽIjA / KONcEPcIjA) –  
PuBLISKAIS PASāKumS:
 Gastronomiskā performance  

“Gadalaiki”, producents Skudras 
metropole

 LR 98.gadadienas koncerts “Liepājas 
impresijas”, producents Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras 
pārvalde”

 “Tramvaji. Sapnis par karnevālu.  
Sapnis par koncertzāli.” mūsdienu 
kultūras foruma “Baltā nakts 2016” 
ietvaros, producents Pareizā ķīmija 
sadarbībā ar biedrību  
“Kultūras perons”

LABāKā PASāKumA IDEjA  
(REŽIjA / KONcEPcIjA) –  
SLēGTAIS KORPORATĪvAIS  
PASāKumS:
 Uzņēmuma “Accenture” pasākums 

“Space Odyssey”, producents  
3K Management

 Kultūras pasākums “Latvijas iedvesmas 
stāsts”, producents LUKA

 Uzņēmuma “Microsoft Baltics”  
Kick Off pasākums “Caur uguni un 
ūdeni”, producents 3K Management

LABāKAIS PuBLISKAIS PASāKumS –  
LIELAIS PuBLISKAIS PASāKumS 
(NO 1000 PERSONām):
 Dejas izrāde “No Zobena Saule Lēca”, 

producents biedrība “TDA Katvari”
 Prāta Vētra koncerts “7 Soļi Svaiga 

Gaisa” Liepājā, producents Prāta Vētras 
Skaņu Ierakstu kompānija

 Cēsu pilsētas 810 gades ietvaros 
radītais  “Garšu dārzs”, producents 
Skudras metropole

LABāKAIS PuBLISKAIS PASāKumS –  
mAzAIS PuBLISKAIS PASāKumS  
(LĪDz 1500 PERSONām):
 Drošības festivāls “Droši uz skolu”, 

producents Salaspils novada kultūras 
nams “Rīgava”

 “Kafejnīca ar noteikumiem”, producents 
Skudras metropole

 “Tramvaji. Sapnis par karnevālu. Sapnis 
par koncertzāli.” mūsdienu kultūras 
foruma “Baltā nakts 2016” ietvaros, 
producents Pareizā ķīmija sadarbībā ar 
biedrību “Kultūras perons”

LABāKAIS PuBLISKAIS  
PASāKumS – TRADĪcIjA:
 Dejas izrāde “No Zobena Saule Lēca”, 

producents biedrība “TDA Katvari”
 Liepājas Jūras svētki, producents 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde 
“Kultūras pārvalde” 

 “ZZ Čempionāts un ZZ Festivāls 2016”, 
producents biedrība “Avantis” sadarbī-
bā ar SponsorKing

LABāKAIS SLēGTAIS āRējāS 
KOmuNIKācIjAS PASāKumS –  
LIELAIS SLēGTAIS PASāKumS  
(NO 300 PERSONām):
 Uzņēmuma “ABLV Bank” pasākums  

“Klientu vasaras tikšanās 2016”, 
producents Ideju Institūts

 “SCAPE jaunās kino zāles atklāšanas 
pasākums”, producents Skudras 
metropole

  “SKY&MORE FASHION&SHOW”, 
producents Unique

LABāKAIS SLēGTAIS āRējāS 
KOmuNIKācIjAS PASāKumS –  
mAzAIS SLēGTAIS PASāKumS  
(LĪDz 500 PERSONām):

 “Latvijas Gada balva sportā 2016”, 
producents Prospero

 “MTG jaunās sezonas pieteikuma 
pasākums / preses konference”, 
producents ASAP Promo

 “OP bank rebrendinga pasākums”, 
producents Skudras metropole

LABāKAIS SLēGTAIS IEKŠējāS  
KOmuNIKācIjAS PASāKumS –  
LIELAIS SLēGTAIS PASāKumS  
(NO 300 PERSONām): 
 Uzņēmuma “Accenture” pasākums 

“Space Odyssey”, producents  
3K Management

 Darbinieku balle “Vella kalpi”, produ-
cents ASAP Promo

 “SEB Baltijas menedžmenta konference 
2016”, producents Meduza

LABāKAIS SLēGTAIS IEKŠējāS  
KOmuNIKācIjAS PASāKumS –  
mAzAIS SLēGTAIS PASāKumS  
(LĪDz 500 PERSONām): 
 “Audi Kick Off 2016”, producents 

Meduza
 Uzņēmuma “Gjensidige” pasākums 

“RE:BRANDING”, producents  
Shine Event

 MTG gada balle “Life as Jazz”,  
producents Skudras metropole

LABāKAIS REĢIONāLAIS  
PASāKumS:
 Dejas izrāde  “No zobena saule lēca” 

Neikenkalna dabas koncertzālē Dikļos, 
producents Kocēnu novada dome

  “Hercoga Jēkaba gadatirgus”,  
producents Kuldīgas novada  
pašvaldības aģentūra “Kuldīgas  
kultūras centrs”

Kuri ir labākie pasākumu nozares piegādātāji?

 Piektdienas pastaiga “Iznāc vakara 
gaismā”, producents Ventspils  
Kultūras centrs

LABāKAIS zĪmOLu AKTIvIzācIjAS 
PASāKumS:
 Audi R8 promo un testa braucienu 

pasākums “Audi Sport Car Experience”, 
producents Meduza

 ERGO zīmola aktivizācija, producents 
SponsorKing

 “Rīgas restorānu nedēļa”, producents 
SponsorKing

LABāKAIS PASāKumS jAuNA PRO-
DuKTA IEvIEŠANAI TIRGŪ (IEKŠējāS 
uN āRējāS KOmuNIKācIjAS):
 “airBaltic jaunās lidmašīnas CS300 

inaugurācija”, producents BORDO 
EIGHT

 “Bosch jaunā apkures katla atklāšana”, 
producents Skudras metropole

 “Samsung Galaxy S7  Pink Gold modes 
skate Vecrīgas pērlē”, producents 
Komunikācijas aģentūra

LABāKā ScENOGRāFIjA/NOFOR-
mējumS – PuBLISKAIS PASāKu-
mA NOFORmējumS:
 Cēsu pilsētas 810 gades ietvaros 

radītais  “Garšu dārzs”, producents 
Skudras metropole

 “Jūrmalas kūrorta svētki”, producents 
Ideju Institūts

 “Līgosim krastmalā!”, producents  
Ideju Institūts 

LABāKā PASāKumA REALIzācIjA 
(TEHNISKAIS IzPILDĪjumS):
 “Biznesa forums” Centrālās un  

Austrumeiropas valstu un Ķīnas 
sadarbības formāta 16+1 valdību 
vadītāju samita ietvaros, producents 
Ideju Institūts

 Bombardier CS300 prezentācijas 
pasākuma un VIP lidojumu tiešsaistes 
reģistrācijas un loģistikas pakalpojumu 
nodrošinājums, producents 3K Mana-
gement

 Danču nakts Limbažos “Jel, dod man 
bučiņ’!”, “Rakstu Raksti”, producents 
Limbažu Novada pašvaldība

LABāKAIS BēRNu PASāKumS:
 Liepājas pilsētas egles atklāšanas 

pasākums “Ciemos pie Ziemassvētku 
vecīša”, producents Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde”

 “Lielo leļļu un talismanu svētki 2016”, 
producents Untitled 

 “ZZ Čempionāts un ZZ Festivāls 2016”, 
producents biedrība  “Avantis”  
sadarbībā ar SponsorKing

LABāKAIS ORIĢINāLPASāKumS – 
SEmINāRS vAI KONFERENcE:
 “ABG Global Brand Conference”, 

producents Baltijas Izklaides Aģentūra
 Domnīcu cikls “Ideju siltumnīca”, 

producents Liepājas pilsētas pašvaldī-
bas iestāde “Kultūras pārvalde”

 “Zviedrijas Biznesa balva 2016”, 
producents Meduza

LABāKā IzSTāDE, EKSPOzĪcIjA, 
STENDS:
 Izstāde “Dzelzgriezēj, šī pasaule mums 

jāsagriež”, producents Liepājas Muzejs
 “Schneider Electric pop-up izstāžu 

stends”, producents ASAP Promo 
 Izstāde “Sabiedrības iepazīstināšana  

ar tematisko plānojumu projektiem 
jaunā Rīgas teritorijas plānojuma  
līdz 2030. gadam ietvaros”,  
producents Pareizā ķīmija

LABāKIE PILSēTAS SvēTKI:
 15.Carnikavas Nēģu svētki, producents 

Carnikavas novada dome
 Limbažu pilsētas svētki, producents 

Limbažu novada pašvaldība  
sadarbībā ar Story Hub

 Pilsētas festivāls “Dzīres Kuldīgā”, 
producents Kuldīgas novada  
pašvaldības aģentūra “Kuldīgas  
kultūras centrs”

LABāKAIS jAuNDARBS:
 “Gaismas Odiseja”, producents  

Untitled
 Mūzikls “Reiz Jāņu naktī” pasākuma 

“Līgosim krastmalā!” ietvaros,  
producents Ideju Institūts

 “Vīns un dzeja 6000 sekundēs”, 
producents Skudras metropole

LABāKAIS NESTANDARTA  
PASāKumS – STARPKATEGORIjA:
 “Atklāj Rīgu no jauna kopā ar Vespa”, 

producents ASAP Promo
 “Kafejnīca ar noteikumiem”, producents 

Skudras metropole 
 “SSE President’s dinner 2016”,  

producents Meduza

3. Latvijas Pasākumu  
foruma un «Diena»  
speciālizdevums.

Pasākuma organizators:  
UNTITLED pasākums

Projekta vadītāja: Silva Žvagiņa
Teksti: Kārlis Lipsnis,  
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Redaktors:  
Mārtiņš Kristers Tukris

Attēli: publicitātes materiāli
Nosaukumu, attēlu, aprakstu un 

preču zīmju izmantošanas tiesības
pieder to īpašniekiem.
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