


2 3

ESIET SVEICINĀTI VALMIERĀ!

Rītdiena sākas šodien – foruma devīze, 
kas saskan ar dzīvi Valmierā. Uz ierastām 
lietām paraudzīties citādāk arī ir viens no 
priekšnoteikumiem, kā dzīvot ar skatu 
rītdienā, ko Valmierā cenšamies īstenot. 

Teātris atstāj ierastās telpas, lai skatītājus 
sagaidītu mēbeļu veikalā, ugunsdzēsēju 
depo vai pazemes autostāvvietā – 
Valmieras vasaras teātra festivāls. Kino 
apvienojas ar velobraukšanu, skatītājus 
aicinot īpašos “kinoteātrus” vispirms atrast 
– velo-kino festivāls “Kino Pedālis”. Suns, 
kurš māca bērniem lasīt – Ķepu dienas 
bibliotēkā kopā ar īstu četrkājaino draugu. 
Tie ir tikai daži piemēri, kādus pasākumus 
Valmierā rīkojam.

Valmiera ir vieta, kur, vienā mierā dzīvojot, 
labas idejas rosās, tāpēc priecājamies 
uzņemt tik daudz radošu cilvēku. 

Pasākumu organizēšana prasa kodolīgā 
veidā izteikt galveno, atrast saistošāko 
ceļu līdz auditorijai, būt drosmīgiem, 
uzņēmīgiem, nereti arī “celmlaužiem”. 

Latvija var lepoties ar saviem cilvēkiem, 
tostarp jums, kas protat saskatīt skaisto 
ikdienišķajā, esat iedvesmotāji un darītāji.

Lai izdodas gūt jaunas idejas un atziņas! 
Lai Valmiera iedvesmo un aicina domāt un 
radīt!

Valmieras pilsētas pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieks
Ričards Gailums

NĀKOTNE SĀKAS ŠODIEN

4. Latvijas pasākumu forums no 13. līdz 15. martam Valmieras 
Kultūras centrā. Forums ik gadus apvieno vairāk nekā 200 
pasākumu rīkotājus, tehniskos nodrošinātājus, piegādātājus 
un norišu vietu pārstāvjus no visas Latvijas. Šī gada tēma: 
NĀKOTNE SĀKAS ŠODIEN. 

Svinot Latvijas simtgadi laiks padomāt - uz kurieni mēs ejam, 
kādu veidojam nākotni pēc 10, 20, 50 gadiem. Kas notiks 
ar pasākumu nozari nākotnē un kurp mūsu pasākumi virza 
sabiedrību? Pasākums ir unikāla komunikācijas forma, kas 
ļauj veidot viedokļus, mainīt uzskatus un izglītot auditoriju. Vai 
pietiekami atbildīgi izturamies pret mums doto iespēju? Vai 
mākam to izmantot?

Uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim atbildes 4. Latvijas 
Pasākumu forumā. 
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MĒS RUNĀJAM 
PASĀKUMU VALODĀ 
MĒS ESAM UNTITLED

www.untitled.lv
tālrunis: +371 67333784

 /untitledlv 
e-pasts: birojs@untitled.lv

KAS IR LATVIJAS PASĀKUMU FORUMS?

KAS IR LATVIJAS PASĀKUMU FORUMS? Latvijas Pasākumu forums 
ir ikgadēja Latvijas pasākumu nozares pārstāvju kopā sanākšanas, 
pieredzes apmaiņas un zināšanu pilnveides platforma. Latvijas 
Pasākumu foruma dalībnieki ir jomas speciālisti: teorētiķi un praktiķi, 
privātā un publiskā sektora pārstāvji, valsts un pašvaldību kultūras 
iestāžu darbinieki, pasākumu organizētāji, producenti, pasākumu 
norišu vietu pārstāvji, nozares pakalpojumu sniedzēji un piegādātāji, 
u.c. Latvijas Pasākumu foruma aktivitātes ir Latvijas Pasākumu 
forums, kas notiek pavasaros kādā no Latvijas novadiem un Latvijas 
Pasākumu foruma rudens sesija. Latvijas Pasākumu forums apkopo 
datus par nozares dalībniekiem interneta resursā kasirkas.lv un 
brošūrā “Kas ir kas pasākumu nozarē”, kā arī rīko Pasākumu Ekspo - 
pasākumu nozares profesionālo izstādi.

Latvijas Pasākumu forums notiek kopš 2015. gada un risina nozarei 
aktuālus pasākumu satura, norises, drošības, kvalitātes, izglītības, 
regulējošo normatīvo aktu un citus problēmjautājumus. Latvijas 
Pasākumu forums ilgst trīs dienas. Latvijas Pasākumu foruma 
aktivitātes sadalītas 2 programmās - viena programma veltīta 
pasākumu izstrādei un ar to saistītajiem jautājumiem, savukārt otra 
programma - pasākumu praktiskajai realizācijai. Pirmās divas foruma 
dienas atvēlētas lekcijām, semināriem, paneļdiskusijām, neformālām 
sarunām. Foruma trešā diena ir reģiona diena, kurā dalībnieki 
iepazīst pasākumu industrijas norises un infrastruktūru kādā no 
Latvijas reģioniem. Tradicionāli Latvijas Pasākumu forumā tiek 
pasniegta nozares vienīgā profesionālā balva - Pasākumu gada balva, 
kuru pasniedz biedrība “Latvijas Pasākumu producentu asociācija” 
(LaPPA).

Kopš 2016. gada rudeņos notiek Latvijas Pasākumu foruma rudens 
sesija, kas veltīta tehniskā aprīkojuma jautājumiem, to praktiskam 
nodrošinājumam un pasākumu aprīkojumam, nozares piegādātāju 
jaunumiem un aktualitātēm. Pasākumu foruma rudens sesijas 
notiek vienu dienu. Pasākumu foruma rudens sesijas auditorija ir 
visi pasākumu rīkotāji, kas vēlas uzzināt par jaunumiem pasākumu 
aprīkojuma jomā. 
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SIRSNĪGI ATMIŅU VAKARI KOPĀ AR VALTERU KRAUZI

VEF KULTŪRAS PILĪ
2019. GADA 

7., 8., 9., 10. JANVĀRĪ 
PLKST. 19.00 

BIĻEŠU CENA UZ KATRU IZRĀDI TIEK NOTEIKTA, PAMATOJOTIES UZ ZĀLES 
AIZPILDĪJUMU. BIĻEŠU CENA PIEAUGS PĒC KATRĀM 100 PĀRDOTAJĀM 

BIĻETĒM. BIĻEŠU CENAS 16, 18, 22, 26, 30 UN 50 EIRO. 
BIĻETES NO 2018. GADA 3. APRĪĻA VISĀS “BIĻEŠU SERVISS” KASĒS.

20. GADSIMTA SKAISTĀKĀS LATVIEŠU ESTRĀDES MELODIJAS 
KONCERTU SĒRIJĀ

1. LATVIJAS PASĀKUMU FORUMS
DATUMS: 2015. gada 28. – 30. marts

VIETA: Viesnīca “Mercure Riga Centre Hotel” un Cēsis

Latvijas Pasākumu forums notiek kopš 2015. gada, kad SIA “UNTITLED”, 
LaPPA (Latvijas Pasākumu producentu asociācija), LKCA (Latvijas Kultūras 
centru asociācija), LPCA (Latvijas Pasākumu centra asociācija) un LNKC 
(Latvijas Nacionālais kultūras centrs) aizsāka iniciatīvu rīkot ikgadēju 
nozares profesionāļu tikšanos. 1. Latvijas Pasākumu forums notika 2015. 
gada pavasarī, Rīgā, Mercure Riga Centre hotel telpās un Cēsīs ar Tūrisma 
attīstības valsts aģentūras un nodibinājuma “Rīga 2014” atbalstu. 2015. 
gada Latvijas Pasākumu forumu kopumā apmeklēja 206 dalībnieki, no 
tiem 40% bija valsts un pašvaldības, 60% - privāto struktūru pārstāvji 
gan no Rīgas, gan reģioniem. Foruma pirmajās divās dienās dalībnieki 
apmeklēja trīs dažādas programmas – konferenci pasākumu izstrādes 
speciālistiem, semināru pasākumu rīkotājiem, kā arī semināru, kas veltīts 
pasākumu komunikācijas jautājumiem. Foruma ietvaros notika 35 lekcijas, 
kuras vadīja gan Latvijas gan ārvalstu vadošie nozares speciālisti. Foruma 
reģionālā diena Cēsīs sniedza iespēju foruma dalībniekiem detalizēti 
iepazīties ar pilsētas piedāvātajām iespējām pasākumu rīkošanā, apmeklēt 
pasākumu norises vietas, iepazīties ar pasākumu tehniskā nodrošinājuma 
iespējām, viesnīcām un ēdināšanas pakalpojumiem, kā arī apspriest 
potenciālās sadarbības iespējas.

FORUMA PASĀKUMI 2015
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2. LATVIJAS PASĀKUMU FORUMS
DATUMS: 2016. gada 30. marts – 1. aprīlis

VIETA: Ventspils

2. Latvijas Pasākumu forums notika Ventspilī no 30. marta līdz 1. aprīlim ar 
Ventspils pilsētas un “Arēna Rīga” atbalstu. Pirmajās divās foruma dienās 
notika lekcijas, semināri, paneļdiskusijas, neformālas tikšanās un 2015. 
gada pasākumu “show-case”. Foruma delegātiem bija iespējams izvēlēties 
nodarbības no divām paralēlām programmām. Forumā 12 dažādi darba 
paneļi bija sakārtoti 2 paralēlās programmās. Foruma paneļi bija veltīti 
dažādām tēmām, ņemot vērā pasākumu nozares pārstāvju intereses un 
ieteikumus. Nozares pārstāvji runāja par finansējuma piesaisti pasākumu 
jomai, par pasākumu drošības un nozares izglītības jautājumiem, nozari 
regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Atsevišķā seminārā bija runa par 
novadu kultūras zāļu attīstību, jaunums foruma programmā bija Latvijas 
festivāliem veltīts panelis. Pasākumu jomas praktiķiem bija iespēja 
uzzināt par sadarbības iespējām ar Latvijas lielākajiem 2017. - 2018. gada 
pasākumiem.

2.Latvijas Pasākumu forumā Ventspilī pirmo reizi tika iekļauta arī 
“Pasākumu gada balva” - nozares profesionālais novērtējums par 
izciliem sasniegumiem publisko vai korporatīvo pasākumu jomā, ko 
kopš 2010. gada pasniedz Latvijas Pasākumu producentu asociācija 
(LaPPA). “Pasākumu gada balva” ir apbalvojums labākajiem Latvijas gada 
oriģinālpasākumiem un notikumiem, augstvērtīgām radošām idejām un 
oriģināliem tehniskajiem risinājumiem. “Pasākumu gada balvai” pieteikto 
pasākumu vidū atrodami koncerti, festivāli, turnejas, kā arī uzņēmumu 
balles, motivējošie, bērnu un publiskie pasākumi, sporta notikumi un 
arī dažādi nestandarta pasākumi, kas norisinājušies gan Rīgā, gan citur 
Latvijā. Pasākumu foruma laikā tika paziņoti arī labākie pasākumu nozares 
piegādātāji. 

FORUMA PASĀKUMI 2016 VENTSPILSVENTSPILS

Ventspils Tūrisma informācijas centrs
un Ventu banka

Ventspils nauda – VENTI

www.ventspils.lv        www.visitventspils.com

Dārzu iela 6, Ventspils, LV-3601
63622263, 29232226

tourism@ventspils.lv
@ventspilslv   @visitventspils.lv

Ventspils ventus var pelnīt un krāt, veicot dažādas aktivitātes 
Ventspils virtuālajā vēstniecībā www.visitventspils.com, lai pēcāk 
saņemtu ar tiem atlaidi 54 Ventspils atpūtas, apskates un izklaides vietās. 

ĢIMENĒM DRAUDZĪGA PILSĒTA!
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3. LATVIJAS PASĀKUMU FORUMS 
DATUMS: 2017. gada 28. – 30. Marts
VIETA: Jelgavas Kultūras nams

3. Latvijas Pasākumu forums notika Jelgavā 2017. gada martā ar Jelgavas 
pilsētas atbalstu.

Pirmajās divās dienās foruma dalībniekiem bija iespēja apmeklēt 
paneļdiskusijas, lekcijas, semināri un neformālas tikšanās. 28. marta 
vakarā Latvijas Pasākumu foruma ietvaros notika “LaPPA gada balvas 
2016” un “LaPPA kvalitātes zīmes” pasniegšanas ceremonija. Foruma 
trešajā – reģionālajā dienā – dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar 
pasākumu industrijas norisēm un aktualitātēm Jelgavā.

Šī foruma vadmotīvs bija kino. 2017. gadā apritēja 50 gadi, kopš tapusi 
leģendārā filma “Elpojiet dziļi”. 2017. gads bija arī filmas režisora Rolanda 
Kalniņa gads – leģendārā kino personība maijā svinēja 95 gadu jubileju. 
Filma par četriem baltiem krekliem un sirdsapziņu arī šodien 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 programmā nozares profesionāļi runāja par 
aktualitātēm kultūrpolitikā, tendencēm pasākumu jomā, iepazinās ar 
iedvesmojošiem stāstiem, kā arī uzzināja jaunumus un interesējošo 
informāciju par pasākumu jomu Latvijā. Pasākumu rīkotājiem bija iespēja 
apmeklēt juridisko jaunumu un drošības paneli, kā arī padziļināt izprast 
dažādus autortiesību jautājumus.

12. Starptautiskais

festivāls

FORUMA PASĀKUMI 2017
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DATUMS: 2016. gada rudens
VIETA: “Arēna Rīga”

Sākot ar 2016. gadu, Latvijas Pasākumu forums plāno pulcēt pasākumu tehniskos 
nodrošinātājus un pasākumu rīkotājus rudens sesijā – vienas dienas pasākumā, 
kurš tiks veltīts pasākumu tehniskā nodrošinājuma jautājumiem. Lekcijās un 
praktiskās demonstrācijās iecerēts aplūkot pasākumu tehniskā nodrošinājuma 
teorētiskos un praktiskos jautājumus. Latvijas Pasākumu foruma 1. rudens 
sesija notiks divās paralēlās programmās – pamata un ekspertu līmeņos. Abu 
līmeņu programmās tiks runāts par pasākumu gaismas, skaņas, skatuvju, video, 
teritorijas, aizskatuves, palīgaprīkojuma nodrošinājumu, risināti nozarei aktuāli 
jautājumi, demonstrēts jaunākais tehniskais nodrošinājums un tā iespējas.

DATUMS: 2017. gada 31. Oktobris
VIETA: “Arēna Rīga”

Latvijas Pasākumu foruma 2. rudens sesija notika “Arēnā Rīga” 2017. gada 31. 
oktobrī un bija veltīta pasākumu tehniskā aprīkojuma jautājumiem, to praktiskam 
nodrošinājumam un pasākumu aprīkojumam, nozares piegādātāju jaunumiem 
un aktualitātēm. Pasākumu foruma rudens sesijas auditorija ir visi pasākumu 
rīkotāji, kas vēlas uzzināt par jaunumiem pasākumu aprīkojuma jomā.

Rudens sesijas fokusā - pasākumu tehniskajā aprīkojuma (skatuves un 
konstrukcijas, pasākumu skaņas aprīkojums, pasākumu gaismas aprīkojums, 
pasākumu video nodrošinājums, scenogrāfija un noformējums, speciālie efekti 
un pirotehnika), pasākumu teritorijas aprīkojuma (teltis, angāri, norobežojumi 
un cits pasākumu iekārtojuma aprīkojums, pasākumu teritorijas noformējums, 
auditorijas zonējuma aprīkojums, sanitārie mezgli, elektrības nodrošinājuma 
risinājumi, informācijas un plūsmas kontroles sistēmas, apsardze un pasākumu 
drošība, biļešu un reģistrācijas sistēmas) un telpu un pasākumu norises vietu 
nodrošinājuma jaunumi. Latvijas Pasākumu foruma rudens sesija ir platforma, 
kurā tehniskās un aprīkojuma kompānijas tiekas ar pasākumu rīkotājiem un runā 
par kopīgiem nozares jautājumiem.

Latvijas Pasākumu foruma rudens sesijā notika arī Pasākumu Ekspo - pasākumu 
nozares profesionālā izstāde.

Pēc dalībnieku ieteikuma pirmo reizi rudens sesijā notika labāko 2016/2017 gada 
pasākumu tehnisko risinājumu prezentācijas un 2017/2018 gada pasākumu 
tehnisko realizāciju prezentācijas.

LATVIJAS PASĀKUMU FORUMA 1. RUDENS SESIJA

LATVIJAS PASĀKUMU FORUMA 2. RUDENS SESIJA
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OTRDIENA, 13. MARTS
VIETA: Valmieras Kultūras centrs, Rīgas iela 10, Valmiera

10.00 – 11.00 
DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA
RĪTA KAFIJA 
INDIVIDUĀLĀS TIKŠANĀS

11.00 – 11.05  

4. LATVIJAS PASĀKUMU FORUMA ATKLĀŠANA

11.05 – 12.00

DISKUSIJA. KARSTAIS TEMATS – DZIESMU UN DEJU 
SVĒTKU BIĻEŠU TIRDZNIECĪBA. 
KAS NOTIKA? KĀ NOTIKA? KĀPEC NOTIKA? 
KĀ RĪKOTIES TURPMĀK? 

Diskusijas dalībnieki: Eva Juhņēviča (Dziesmu un Deju svētku izpilddirektore), 
Ģirts Slaviņš (“Mobilly”), Gatis Sprūds (“Bez rindas”), Līga Rubine (“Biļešu Serviss”), 
Ieva Irbina (Festivāla “Positivus” direktore)

Diskusijas vadītāja: Ieva Irbina, festivāla “Positivus” direktore

Diskusijas dalībnieki: 

Eva Juhņēviča, Dziesmu un deju svētku izpilddirektore

Līga Rubine, “Biļešu Serviss” izpilddirektore, 10 gadu pieredze biļešu pārdošanas 
tirgū. Šajā laikā realizēti  vairāki  uzņēmuma  pārmaiņu  projekti,  kas  veicinājuši  
iekšējās  darba vides uzlabošanos un efektīvāku klientu apkalpošanu. Strādājot 
starptautiskā vidē, gūts skatījums uz šī biznesa attīstību un tendencēm 
citās valstīs. Specializējas publisko iepirkumu piedāvājumu  izstrādē,  kā  
arī  individuālu  sadarbības  piedāvājumu  izveidē,  balstoties  uz pasākuma 
organizatora vajadzībām.

Gatis Sprūds, SIA “Mikromaksājumi” valdes priekšsēdētājs un biļešu iegādes 
platformas Bezrindas.lv vadītājs. Gatis ir ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbības 
vadībā un iegūtās zināšanas pielieto dzīvē, vadot dažādus IT uzņēmumus jau 15 
gadus.

Ģirts Slaviņš, “Mobilly” vadītājs. Pirms pievienojies “Mobilly” komandai veiksmīgi 
vadījis un attīstījis vairākus Latvijā pazīstamus interneta projektus. Karjeru 
sācis kā HTML programmētājs ADM Interactive tālajā 1999. gadā.  Vēlāk kļuvis 
par pirmo portāla Draugiem.lv direktoru, bet turpinājumā izveidojis vienu no 
pirmajiem sociālo spēļu uzņēmumiem. Piedalījies arī Cherry.lv kuponu portālu 
grupas izveidē, vēlāk konsultējis vairākus uzņēmumus vadības, ekomercijas un 
pārdošanas jautājumos.  

28

Ceturtdiena, 31. marts 
Teātra nams “Jūras vārti”
Karlīnes iela 40, Ventspils

19:00         

Ventspils bigbenda, Daniela Čačijas un Gerharda 
Orniga koncerts   

Piektdiena, 1. aprīlis 
Visa Ventspils
Izbraukšana no Ventspils Kultūras centra, Kuldīgas iela 18

10:00 – 14:30        

Latvijas 2. Pasākumu foruma reģionālā programma
    
Ventspils kultūras piedāvājums.      
 
Ventspils pilsētas kultūras infrastruktūras apskate, prezentācijas, 
lekcijas, diskusijas
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2. SESIJA: 
NOZARES FOKUSĀ – AUTORATLĪDZĪBAS 
2018. GADĀ 
2018. gadā ir stājies spēkā jauns regulējums autoratlīdzību aprēķināšanai un 
izmaksai. Kādas ir galvenās izmaiņas, kāpēc tās veiktas un ko iegūst autori un 
izpildītāji no grozījumiem normatīvajos aktos?
Sesijas lektori: 

Inese Kemzāne, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 
Fizisko personu nodokļu daļas Pirmās metodikas nodaļas 
vadītāja. Ineses Kemzāne ir Ilggadēja Valsts ieņēmumu dienesta 
darbiniece, dažādās iestādes struktūrvienībās darbojas vairāk 
nekā divdesmit gadus. Pēdējos gadus nodarbošanās saistīta 
ar fizisko personu nodokļiem. Darba pienākumi saistīti ar  
metodoloģiskās palīdzības sniegšanu nodokļu maksātājiem.

Linda Zommere ir Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas 
vecākā juriskonsulte. Intelektuālā īpašuma jomā strādā astoņus gadus, no tiem 
divus - autortiesību jomā. 

13.30 – 15.00
PUSDIENAS 
INDIVIDUĀLĀS TIKŠANĀS 

12.00 – 13.30 

1. SESIJA: 
PASĀKUMU NORISES VIETU IEŅĒMUMI – VAI TIKAI 
NOMAS MAKSA? 
Pasākumu norises vietas Latvijā pamatā ieņēmumus gūst no nomas maksām, 
taču pasaules praksē nomas maksa ir tikai viena daļa no norises vietas ieņēmumu 
portfeļa. Kādas ir iespējas pelnīt ar blakus pakalpojumiem Latvijā un kā tas ietekmē 
pasākumu rīkotājus?
Sesijas lektors: 

Ģirts Krastiņš, daudzfunkcionālās halles “Arēna Rīga” valdes 
priekšsēdētājs, 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. Viesojies kā lektors 

Latvijas Pasākumu forumā.

15.00 – 16.30 

3. SESIJA: 
NO CITA SKATU PUNKTA – PASĀKUMU RĪKOTĀJS 
PASĀKUMA DALĪBNIEKA ACĪM

Kā pasākums izskatās no malas tiem, kas līdzdarbojas pasākuma 
norisē. Šoreiz kārta pasākumu vadītājiem - kā viņi redz pasākumu, 
ko sagaida no pasākumu rīkotājiem?
Sesijas lektors: Valters Krauze, televīzijas raidījumu un pasākumu 
vadītājs ar astoņpadsmit gadu pieredzi. Beidzis Tautas kinoaktieru 
studiju, Starptautisko Jaunā Kino Centru. Sešus gadus bijis 
dzirdams arī radio ēterā. 

4. SESIJA: 
PASĀKUMI UN DROŠĪBA 2018
Tradicionālajā drošības panelī īpaša uzmanība tiks pievērsta pagaidu naktsmītņu 
iekārtošanai lielu pasākumu laikā, kā arī iespējamiem grozījumiem Publisko 
pasākumu likumā, kuri, ņemot vērā šī brīža globālo drošības situāciju pasaulē, skars 
ikvienu pasākumu rīkotāju.
Sesijas lektori:

Kristaps Eklons, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
priekšnieka vietnieks, ģenerālis. Jau vairāk kā 25 gadus ir 
saistīts ar ugunsdzēsību, ugunsdrošību un civilo aizsardzību. 
Gadu gaitā, strādājot dažādās Ugunsdzēsības 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 
kvalifikācijas gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Valdis Voins ir jurists, Tiesību zinātņu doktors, 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. 

16.30 – 17.00
KAFIJAS PAUZE  
INDIVIDUĀLĀS TIKŠANĀS

17.00 – 18.30 

5. SESIJA: 
VIŅPUS PRIEKŠKARAM: INTERESANTĀKO TOPOŠO 
PASĀKUMU PREZENTĀCIJAS 2018. GADĀ
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LATVIJAS PASĀKUMU FORUMA MŪZIĶU SKATE
Šogad Latvijas Pasākumu forums ievieš jaunu notikumu – Latvijas Pasākumu 
foruma mūziķu skati.  Nereti pasākuma norisē nepieciešama dzīvā mūzika. Foruma 
dalībniekiem šī būs lieliska iespēja uzzināt par jaunumiem latviešu muzikālo 
apvienību jomā, un, iespējams, ar kādu no šīm grupām nākotnē veidot sadarbību. 

20.40
“Bad Habits” dibināta pirms diviem gadiem, spēlē country, blues, rock stilā. Grupa 
vēlas parādīt sevi, kvalitāti un savu gaumi, enerģiju, redzējumu uz mūziku. Šobrīd 
“Bad Habits” strādā pie sava pirmā albuma, ko cer līdz vasarai pabeigt.

21.00
“The Creek” ir dibināta 2014. gadā, taču nopietna darbība tika uzsākta 2017.
gada vasarā. “The Creek” izpildījumu raksturo tīras skaņas, ilgām caurvīti vārdi un 
melodiskas instrumentālas saspēles. Dziesmu tematika aptver sapņainu jaunības 
nemieru, kas mijas ar kritisku reakciju pret mūsdienu pasaules realitāti. Grupa 
šobrīd strādā pie sava debijas EP, kurš sagaidāms 2018. gada pavasarī.

21.20
“Iron Wings” ir latviešu heavy metal grupa no Rīgas un savu skatuves darbību sāka 
2016. gada janvārī. Grupas stila pamatā ir heavy metal žanrs, bet radošajā procesā 
tiek izmantotas dažādu citu stilu iezīmes. Pagājušā gada nogalē Iron Wings izdeva 
EP “Tumšie miglāji”, bet šī gada martā dosies Baltijas tūrē, lai atbalstītu Somijas 
apvienību “Arkadia”.

21.40
“Kokteilis” ir dibināts 2014.gadā. Grupas dalībnieki muzicēt kopā sākuši Alojas 
Mūzikas un mākslas skolā. Grupa uzstājusies dažādos pasākumos visā Latvijā – gan 
pilsētu svētkos, gan privātās ballītēs, gan festivālos. “Kokteilis” pārsvarā izpilda 
latviešu un ārzemju dziesmu kaverversijas. 

22.00
Intercity Brass Band sevi raksturo šādi: “Esam jauna savienība ar diezgan lielu 
bagāžu. Dzīvē esam ļoti dažādi. Kādam patīk Donalds Daks, bet kādam Donalds 
Tramps , bet kad satiekamies , tad mūzika mūs vieno”. Grupa muzicē New Orelan, 
funk, pop žanrā.

22.20
“Laika Upe” izveidojās 2016.gada sākumā. Katrs no grupas dalībniekiem muzikālo 
pieredzi guvuši dažādos sastāvos un nu ir apvienojušies, lai kopā muzicētu. Grupas 
mūzikas stils -pop,rock. Šobrīd izpilda dažādas kaverversijas,un turpmāk plāno 
strādāt arī pie savām dziesmām.

6. SESIJA: 
NOZARES IZGLĪTĪBA (SLĒGTA DISKUSIJA)

19.30 
LaPPA KVALITĀTES ZĪMES 2018 SVINĪGĀ 
PASNIEGŠANAS CEREMONIJA

20.00 
KONCERTSĒRIJAS “MELODIJU SERPENTĪNS” 
FRAGMENTI

MELODIJU SERPENTĪNS
2017. gada nogalē VEF Kultūras pilī izskanēja koncertsērija “Melodiju serpentīns”. 
Desmit sirsnīgos gadumijas atmiņu vakaros skanēja 20. gadsimta otrās puses 
skaistākās latviešu estrādes melodijas, kas tapušas estrādes zelta laikos no 1957. 
gada līdz 1987. gadam. 20. gadsimta melodijas izpildīja šī brīža koncertējošie 
solisti un mūziķi. Pēc skatītāju pieprasījuma, koncertsērija “Melodiju serpentīns” 
atkal pieskandinās VEF Kultūras pilī 2019. gada janvārī. Latvijas Pasākuma foruma 
dalībniekiem ir lieliska iespēja noklausīties dažas no koncertsērijas “Melodiju 
serpentīns” programmā iekļautajām dziesmām. 

20.40 

LATVIJAS PASĀKUMU FORUMA MŪZIĶU SKATE 
VALMIERAS KULTŪRAS CENTRĀ SADARBĪBĀ AR 
LATVIJAS MŪZIKAS ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBU/
LATVIJAS MŪZIKAS EKSPORTS 
22.45
BRĪVDABAS MUZIKĀLO STRŪKLAKU PRIEKŠNESUMS 
“ARTISTIC VAKARA NAGLA”
Vienīgais 4D multimediju strūklaku šovs Baltijas reģionā, kurā, izmantojot ūdens 
strūklakas, mūziku, gaismas, video projekcijas un lāzerus, tiek veidots priekšnesums. 
Katrs strūklaku šovs tiek programmēts pēc individuāla klienta pasūtījuma. “Artistic” 
multimediju strūklaku šovus veido gan dabīgās ūdens tilpnēs, kā upēs un ezeros, gan 
speciāli izveidotā baseinā telpās un brīvā dabā.
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TREŠDIENA, 14. MARTS
VIETA: Valmieras Kultūras centrs, Rīgas iela 10, Valmiera

9.00 – 10.00 
DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA
RĪTA KAFIJA 
INDIVIDUĀLĀS TIKŠANĀS
LATVIJAS PASĀKUMU FORUMA DALĪBNIEKU 
10.00 – 11.30

7. SESIJA: 
PĒTĪJUMS – PASĀKUMA EKONOMISKĀ IETEKME 

Ikviens pasākums rada pievienoto vērtību un tam ir noteikta 
izmērāma ekonomiskā ietekme. Prezentācijā uzzināsim, kā 
šādi pētījumi tiek veidoti un iepazīsimies ar pētījumu par 
“Lattelecom Rīgas maratona” ekonomisko ietekmi.

Sesijas lektori: Mārtiņš Priede (SIA Nords Event 
Communications projektu vadītājs Lattelecom Rīgas maratona 
organizators). Elmārs Kehris (SIA KEKonsultācijas valdes 

priekšsēdētājs).

8. SESIJA: 
ZAĻIE PUBLISKIE PASĀKUMI – IZAICINĀJUMI 
UN IESPĒJAS

Ikviena publiska pasākuma rīkošana atstāj iespaidu uz vidi 
un resursiem, ko izmantojam. Vai vispār ir iespējams sarīkot 
pasākumu, kura radītā ietekme ir novērtētā un samazināta 
līdz saprātīgam minimumam? Lekcijas laikā Artūrs Jansons 
iepazīstinās ar labās prakses piemēriem pasākumu radīto 
ietekmju mazināšanai, kā arī informēs par iespējām uzlabot 
pasākumu “zaļumu”. 

Sesijas lektors: Artūrs Jansons, biedrības “homo ecos” līdzdibinātājs un projektu 
vadītājs. Rokasgrāmatas “Videi draudzīgu pasākumu organizēšana” redaktors un 
līdzautors.

11.30 – 12.00 
KAFIJAS PAUZE  
INDIVIDUĀLĀS TIKŠANĀS

12.00 – 13.30

9. SESIJA: 
SADARBĪBA, ATBALSTS, SPONSORI. NĀKOTNE
Ikviens Latvijā zina, kas ir “logotipu kapsēta”. Kāpēc tas nedarbojas un kā citādāk 
strādāt ar sponsoriem un atbalstītājiem - kā izveidot uz ilgtermiņu vērstu sadarbību, 
un kādas ir jaunās vēsmas pasākumu atbalstītāju komunikācijā?

Sesijas lektore: Eva Juhņēviča, XXVI Vispārējo latviešu un XVI 
Deju svētku izpilddirektore.  2001. gadā ieguvusi maģistra grādu 
kultūras menedžmenta specialitātē. Vairākus gadus darbojusies 
komunikācijas jomā, bijusi “DDB Porter Novelli” projektu 
direktore, “Nords Porter Novelli” pasākumu un sponsorēšanas 
departamenta vadītāja, “Nords Event Communications” (NECom) 
valdes locekle, “McCANN Rīga” direktore, vadījusi Jūrmalas pilsētas 

domes Mārketinga nodaļu. E. Juhņēviča līdzarbojusies Rīgas 800 gadu svinību 
rīkošanā, strādājusi ar liela mēroga kultūras projektiem Rīgā un Jūrmalā, bijusi 
Ziemas Olimpiskās spēļu Sočos “Latvijas Mājas” vadītāja. E. Juhņēviča ir pasniedzēja 
pasākumu nozares menedžmenta un komunikāciju jautājumos, bijusi Latvijas 
Pasākumu foruma lektore. 

10. SESIJA: 
ES VISPĀRĒJĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULA 
Šogad spēkā stāsies ES Vispārējās datu aizsardzības regula. Tā ietekmēs ikvienu, 
kas operē ar personu datiem. Kādas izmaiņas jāievieš uzņēmumā, kas jādara ar 
esošajām datu bāzēm un kā veidot jaunas - par to 2018. gada aktualitāšu lekcijā.

Sesijas lektore: Agnese Boboviča, sertificēta fizisko personu 
datu aizsardzības speciāliste. Agnese Boboviča ir sertificēta 
informācijas privātuma profesionāle Eiropas datu aizsardzības 
tiesībās  (CIPP/E - Certified Information Privacy Professional/
Europe), Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu 
asociācijas valdes līdzpriekšsēdētāja ar vairāk nekā 10 gadu 
pieredzi personas datu aizsardzības jomā. Datu aizsardzības 

entuziaste - regulāri pilnveido un pielieto savas zināšanas datu aizsardzības 
jautājumos, piedaloties nacionālās un starptautiskās konferencēs, paralēli tam 
apmāca topošos personas datu aizsardzības speciālistus.

13.30 – 15.00
PUSDIENAS 
INDIVIDUĀLĀS TIKŠANĀS
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15.00 – 16.30

11. SESIJA: 
VIENA PASĀKUMA STĀSTS: RIGA 
STREET FOOD FESTIVAL

Sesijas lektores: Ļena Ferstere (“Sponsorking”) un Sandija 
Martinsone (“Ideju Institūts”)
LaPPA gada balvai pieteiktais aģentūru “SponsorKing” un “Ideju 
Institūts” pasākums “Riga Street Food Festival” (nominācijas 
labākais publiskais pasākums un labākais zīmolu aktivizācijas 
pasākums) ir šobrīd pasaulē aktuālo - gastronomijas pasākumu 
pārstāvis. Kā radās pasākuma ideja, kā tika veidota pasākuma 

komunikācija, kā notika pasākuma tehniskā organizācija, kādus mērķus pasākums 
sasniedza un kāda ir tā nākotne stāstīs rīkotāju pārstāves Ļena Ferstere un Sandija 
Martinsone.

12. SESIJA: 
PASĀKUMU TEHNISKAIS PRODUCENTS –
KAS TAS IR?
Mūsdienās neviens pasākums, kurā tiek izmantots lielāks tehnikas daudzums, nav 
iedomājams bez tehniskā producenta. Kādi ir tehniskā producenta darba standarti? 
Kādas prasmes un zināšanas piemīt šīs jomas profesionāļiem?
Sesijas lektore: Ieva Irbina kopš 2012. gada ir festivāla “Positivus” direktore. Viņas 
pārziņā ir ne tikai festivāla tehniskā producēšana, bet arī tā komunikācijas veidošana. 
Līdz tam 15 gadus Ieva Ir bina ir strādājusi reklāmas industrijā, atbildot gan par jaunu 
klientu piesaisti aģentūrai, kuru vadīja, gan par klientu komunikācijas un biznesa 
attīstības stratēģiju izstrādi un realizāciju. Ieva Irbina ar savām zināšanām un pieredzi 
jau iepriekš piedalījusies Latvijas Pasākumu forumos. 

16.30 – 17.00
KAFIJAS PAUZE  
INDIVIDUĀLĀS TIKŠANĀS

17.00 – 18.30

13. SESIJA: 
LABĀKO UN INTERESANTĀKO 2017. GADA 
PASĀKUMU PREZENTĀCIJAS

14. SESIJA: 
NOZARES STANDARTI (SLĒGTA DISKUSIJA)

20.00
LATVIJAS PASĀKUMU GADA BALVAS 2017 PASNIEGŠANAS 
CEREMONIJA VALMIERAS BIZNESA INKUBATORĀ

CETURTDIENA, 15. MARTS

10.00 
REĢIONĀLĀ DIENA – VALMIERAS KULTŪRAS 
INFRASTRUKTŪRAS APSKATS – EKSKURSIJA

16

Otrdiena, 29. marts 
Restorāns “Zītari”
Tirgus iela 11, Ventspils

No 18:00        

Foruma delegātu atkalsatikšanās pasākums 

1. Latvijas Pasākumu forumā pirmo reizi sapulcējās liela daļa Latvijas 
pasākumu nozares profesionāļu. Nemanot ir pagājis gads un 2016. 
gadā pasākumu rīkotāji tiekas Ventspilī, lai turpinātu apmainīties 
ar idejām, runātu par nozares kopīgajām problēmām, meklētu tām 
risinājumu, gūtu jaunu pieredzi un iedvesmu jaunajam 2016. gada 
vasaras darba cēlienam. Pasākumu foruma rīkotāji aicina visus 
foruma delegātus uz nelielu atkalsatikšanās pasākumu.

STRŪKLAKAS UN PILNS PASĀKUMA
TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS



  

4. LATVIJAS PASĀKUMU FORUMA PROGRAMMA 
 
 PASĀKUMU IZSTRĀDE PASĀKUMU REALIZĀCIJA 

 
OTRDIENA, 13. MARTS 

 
10.00 – 11.00  DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA / RĪTA KAFIJA / INDIVIDUĀLĀS TIKŠANĀS 

11.00  4. LATVIJAS PASĀKUMU FORUMA ATKLĀŠANA UN KOPBILDE 

11.05 – 12.00  

DISKUSIJA. KARSTAIS TEMATS – DZIESMU UN DEJU SVĒTKU BIĻEŠU TIRDZNIECĪBA. KAS NOTIKA? KĀ NOTIKA? KĀPEC 
NOTIKA? KĀ RĪKOTIES TURPMĀK?  
Diskusijas dalībnieki: Eva Juhņēviča (Dziesmu un Deju svētku izpilddirektore), Ģirts Slaviņš (“Mobilly”), Gatis Sprūds  (“Bez 
rindas”), Līga Rubine (“Biļešu Serviss”), Ieva Irbina (Festivāla “Positivus” direktore) 
 

12.00 – 13.30  

1. SESIJA: PASĀKUMU NORISES VIETU IEŅĒMUMI – 
VAI TIKAI NOMAS MAKSA?  
Lektors: Ģirts Krastiņš (Daudzfunkcionālās halles 
“Arēna Rīga” valdes priekšsēdētājs) 
 

2. SESIJA:  NOZARES FOKUSĀ – AUTORATLĪDZĪBAS 2018. GADĀ 
Lektori: Inese Kemzāne (Valsts ieņēmumu dienests), Linda 
Zommere (Kultūras ministrija) 
 

13.30 – 15.00 PUSDIENAS  / INDIVIDUĀLĀS TIKŠANĀS  

15.00 – 16.30 

3. SESIJA: NO CITA SKATU PUNKTA – PASĀKUMU 
RĪKOTĀJS PASĀKUMA DALĪBNIEKA ACĪM 
Lektors: Valters Krauze 
 

4. SESIJA: PASĀKUMI UN DROŠĪBA 2018 
Lektori: Kristaps Eklons (VUGD priekšnieka vietnieks), Valdis Voins 
(Rīgas Brīvostas pārvaldes Ostas policijas priekšnieks) 
 

16.30 - 17.00 KAFIJAS PAUZE / INDIVIDUĀLĀ TIKŠANĀS 

17.00 – 18.30 

5. SESIJA: VIŅPUS PRIEKŠKARAM: 
INTERESANTĀKO TOPOŠO PASĀKUMU 
PREZENTĀCIJAS 2018. GADĀ 
 

6. SESIJA: NOZARES IZGLĪTĪBA  
(SLĒGTA DISKUSIJA) 
 
 
  

19.30  LaPPA KVALITĀTES ZĪMES 2018 SVINĪGĀ PASNIEGŠANAS CEREMONIJA 

20.00 KONCERTSĒRIJAS “MELODIJU SERPENTĪNS” FRAGMENTI 

20.40  
LATVIJAS PASĀKUMU FORUMA MŪZIĶU SKATE SADARBĪBĀ AR LATVIJAS MŪZIKAS ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBU / LATVIJAS 
MŪZIKAS EKSPORTS 

22.45 BRĪVDABAS MUZIKĀLO STRŪKLAKU PRIEKŠNESUMS “ARTISTIC VAKARA NAGLA” 
 

TREŠDIENA, 14. MARTS 
 

9.00 – 10.00 DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA / RĪTA KAFIJA / INDIVIDUĀLĀS TIKŠANĀS 

10.00 – 11.30 

7. SESIJA: PĒTĪJUMS – PASĀKUMA EKONOMISKĀ 
IETEKME 
Lektori: Mārtiņš Priede (“Nords Event 
Communications”) 
 

8. SESIJA:  ZAĻIE PUBLISKIE PASĀKUMI – IZAICINĀJUMI UN 
IESPĒJAS 
Lektors: Artūrs Jansons (“Homo ecos” vadītājs) 
 
 

11.30 – 12.00 KAFIJAS PAUZE / INDIVIDUĀLĀ TIKŠANĀS 

12.00 – 13.30  

9. SESIJA: SADARBĪBA, ATBALSTS, SPONSORI. 
NĀKOTNE 
Lektore: Eva Juhņēviča (Dziesmu un deju svētku 
izpilddirektore) 
 

10. SESIJA: ES VISPĀRĒJĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULA 
Lektore: Agnese Boboviča (SIA “Datuaizsardziba.lv” valdes 
priekšsēdētāja)  
 

13.30 – 15.00 PUSDIENAS / INDIVIDUĀLĀS TIKŠANĀS 

15.00 – 16.30 

11. SESIJA: VIENA PASĀKUMA STĀSTS: RIGA 
STREET FOOD FESTIVAL 
Lektores: Ļena Ferstere (“Sponsorking”) un Sandija 
Martinsone (“Ideju Institūts”) 
 

12. SESIJA: PASĀKUMU TEHNISKAIS PRODUCENTS – KAS TAS 
IR? 
Lektore: Ieva Irbina (festivāla “Positivus” direktore) 
 
 

16.30 – 17.00 KAFIJAS PAUZE / INDIVIDUĀLĀ TIKŠANĀS 

17.00 - 18.30 
13. SESIJA: LABĀKO UN INTERESANTĀKO 2017. 
GADA PASĀKUMU PREZENTĀCIJAS 
 

14. SESIJA: NOZARES STANDARTI  
(SLĒGTA DISKUSIJA) 
 

20.00 LATVIJAS PASĀKUMU GADA BALVAS 2017 PASNIEGŠANAS CEREMONIJA VALMIERAS BIZNESA INKUBATORĀ 
 

CETURTDIENA, 15. MARTS 
 

10.00 REĢIONĀLĀ DIENA – VALMIERAS KULTŪRAS INFRASTRUKTŪRAS APSKATS – EKSKURSIJA 
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LATVIJAS PASĀKUMU GADA BALVAS 2017 FINĀLISTU SARAKSTS

LaPPA (Latvijas Pasākumu producentu asociācija) ir biedrība, 
kas dibināta 2010. gada 21.aprīlī, apvienojoties 13 Latvijas 
oriģinālpasākumu producentiem, kas darbojas gan publisko, 
gan korporatīvo pasākumu jomā. Latvijas Pasākumu producentu 
asociācija jau astoto gadu pasniedz “Pasākumu gada balvu” – nozares 
profesionālo novērtējumu izciliem sasniegumiem publisko vai 
korporatīvo pasākumu jomā. “Pasākumu gada balva” ir apbalvojums 
labākajiem Latvijas gada oriģinālpasākumiem un notikumiem, 
augstvērtīgām radošām idejām un oriģināliem tehniskajiem 
risinājumiem, kurus balsojumā nosaka nozares profesionāļu žūrija. 
Balvai savus pasākumus var pieteikt jebkurš Latvijas pasākumu 
producents. Balvas pasniegšana šogad notiks 14. martā plkst. 20.00 
Valmieras Biznesa inkubatorā.  

LABĀKĀ PASĀKUMA IDEJA (REŽIJA, KONCEPCIJA)
publiskais pasākums
Skudras Metropole:  gastronomiskā performance “Provokācija, erotika dejā un 
gastronomijā”
Ideju nams: “Strops. Mobilas, pārvietojamas kultūrtelpas Rīgā”
Story Hub un Gig Service: metālopera “Kurbads. Ķēves dēls”

LABĀKĀ PASĀKUMA IDEJA (REŽIJA, KONCEPCIJA)
slēgtais/korporatīvais pasākums
Skudras Metropole: gastronomiskā performance “Latvian senses”
3K management: “Accelerate to Celebrate”
Luka: “Brīnumzeme”

LABĀKAIS PUBLISKAIS PASĀKUMS
lielais (no 1000 personām)
SponsorKing un Ideju Institūts: “Riga Street Food Festival”
NECom:  “Lattelecom Rīgas Maratons”
Untitled: “Eirovīzijas gada koris 2017”

LABĀKAIS PUBLISKAIS PASĀKUMS 
mazais (līdz 1500 personām)
Skudras Metropole: pop-up “Kafejnīca ar noteikumiem”
Pop up Sense: “L’elegante Pop-Up Picnic”:
Untitled: “Melodiju serpentīns”

LABĀKAIS SLĒGTAIS ĀRĒJĀS KOMUNIKĀCIJAS PASĀKUMS
Ideju Institūts: “LMT 25 gadu jubilejas pasākums”
Skudras Metropole: “Dona koncerta pre-party”
Skudras Metropole: “Mālpils muižas klēts atdzimšanas pasākums” 

LABĀKAIS SLĒGTAIS IEKŠĒJĀS KOMUNIKĀCIJAS PASĀKUMS
lielais (no 300 personām)
SponsorKing un Ideju Institūts: “Rimi 20 gadu jubileja”
Ideju Institūts: “ABLV Bank bērnu Ziemassvētku pasākums 2017”
Labdako Events: “LMT izrāviens”

LABĀKAIS SLĒGTAIS IEKŠĒJĀS KOMUNIKĀCIJAS PASĀKUMS
mazais (līdz 500 personām)
Skudras Metropole: MTG gada balle “Night in hotel”
Shine Event: “Values Day”
Labdako Events: “Planet Norvik”

LABĀKAIS REĢIONĀLAIS PASĀKUMS 
Story Hub un Gig Service: metālopera “Kurbads. Ķēves dēls”
Skudras Metropole:  Cēsu pilsētas svētku ietvaros radītā gastronomijas zona “Parks 
uz paplātes”
Prospero: “Retro velo tūrisma brauciens”

LABĀKAIS ZĪMOLU AKTIVIZĀCIJAS PASĀKUMS
Skudras Metropole: “Mālpils muižas klēts atdzimšanas pasākums”
Ideju Institūts: “TET enerģijas aleja Lattelecom Rīga Maratonā”
SponsorKing un Ideju Institūts: “Riga Street Food Festival”

LABĀKAIS PASĀKUMS JAUNA PRODUKTA IEVIEŠANAI TIRGŪ
Skudras Metropole: “Jaunās Porsche Cayanne prezentācijas pasākums”
Komunikācijas aģentūra : “Samsung GALAXY S8IS8+ pirmizrāde Latvijā”
Labdako Events: “VW Crafter jaunā modeļa prezentācija Baltijas valstīs”

LABĀKĀ SCENOGRĀFIJA/NOFORMĒJUMS
Skudras Metropole: pop-up “Kafejnīca ar noteikumiem”
Skudras Metropole: gastronomiskā performance “Latvian senses”
Meduza: “Latvijas Finieris 25”

LABĀKĀ PASĀKUMA REALIZĀCIJA / TEHNISKAIS IZPILDĪJUMS
Skudras Metropole: “Jaunās Porsche Cayanne prezentācijas pasākums”
Untitled: “Pikseļu mākonis”
Untitled: “Mēness muzejs”

LABĀKAIS BĒRNU PASĀKUMS 
Ideju Institūts: “ABLV Bank bērnu Ziemassvētku pasākums 2017”
Untitled: “Lielo leļļu un talismanu svētki 2017”
Pasaku nams: “Drošības skoliņa Jēkabpils pilsētas bērnu svētkos”

LABĀKAIS ORĢINĀLPASĀKUMS - SEMINĀRS / KONFERENCE 
Meduza: “Moller Group Management Meeting 2017”
NECom: “ADWARDS - Art Directors’ Club apbalvošanas ceremonija”
NECom: “Mīlētāko Zīmolu Tops”

LABĀKAIS JAUNDARBS
Meduza: “Pasaka ziemā”
NECom:  “Latvijas Sabrage Rekords”
Ideju Institūts: “LMT 25 gadu jubilejas pasākums”

LABĀKAIS NESTANDARTA PASĀKUMS – STARPKATEGORIJA
Skudras Metropole: gastronomiskā performance “Provokācija, erotika dejā un 
gastronomijā”
Meduza: “ELLEX 25”
Ideju Nams: “Strops. Mobilas, pārvietojamas kultūrtelpas Rīgā”



 jauna virtuālā platforma pasākumu nozares sludinājumiem. 
Latvijas Pasākumu foruma dalībnieki aicināti reģistrēties - 

 groups/zinojumudelis

PASĀKUMU ZIŅOJUMU DĒLIS

INTERNETA RESURSS UN BROŠŪRA

PASĀKUMU NOZARĒ

www.kasirkas.lv 

Ērts palīgrīks visiem nozares profesionāļiem, kurā apkopota 
informācija par nozari. Datu bāzē un brošūrā atrodami 

labākie pasākumu jomas uzņēmumi, kas sadalīti tematiski 
pēc nodarbības veida.
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KVALITATĪVAS SKATUVJU / SKAŅAS 
GAISMU TEHNIKAS KOMPĀNIJAS:
SIA “3S”
SIA “A SOUND”
SIA “ARTISTIC”
SIA “ASL”
SIA “EUROSHOW”
SIA “GACO”
SIA “KM SOUND”
SIA “PROSOUND”
SIA “RJK”
SIA “UBS”

KVALITATĪVI VIDEO / FOTO 
NODROŠINĀJUMA UZŅĒMUMI:
SIA “ANIMALS.LV”
SIA “COLORTIME”
SIA “KASTEKUST”
SIA “Overly”
PEPE FX
PICTURE AGENCY
ROBYWORKS
SIA “FOBO PRINTS”
SIA “KT SERVISS”
SIA “VIDEO CENTRS”
SIA “SidusNet”
SIA “Tiesraides.lv”
UNTITLED STUDIOS
SIA “VPT GRUPA”

KVALITATĪVI SCENOGRĀFIJAS 
UN NOFORMĒJUMA UN TĒRPU 
NODROŠINĀJUMA UZŅĒMUMI:
Vizuālās noformēšanas studija “AUGU MĀJA”
CHERRY PICKING
SIA “Kašera sapņu fabrika”
SIA “D.FAB”
SIA “DEKORĀCIJU DARBNĪCA”
SIA “FLORISTIC STUDIO”
STAGE ART

KVALITATĪVI PASĀKUMU ĒDINĀTĀJI:
SIA “ENTRESOL”
KEST
Klubs “Piens”
SIA “LAURIS RESTAURANT SERVICE”

LaPPA KVALITĀTES ZĪME
Katru gadu “Latvijas Pasākumu producentu asociācija” (LaPPA) 
apkopo biedru ziņas par labākajiem nozares piegādātājiem 
– servisa uzņēmumiem, kuri bieži vien ir laba pasākuma 
panākumu atslēga un kuri LaPPA biedru balsojumā atzīti par 
kvalitatīviem un uzticamiem. Kopā ar “LaPPA Kvalitātes zīmi” 
nozares piegādātāji saņem LaPPA sertifikātu, kas uzskatāms 
par nozares atzinību un apliecinājumu par kvalitatīvu un 
izcilu darbu. “LaPPA Kvalitātes zīmes” saņēmēju skaits nav 
ierobežots.
Šeit redzami LaPPA biedru izvēlētie piegādātāji, kuriem 
piešķirta “LaPPA kvalitātes zīme 2018”:

SIA “MĀKONIS”
MARTANDI BĀRI
SIA “32. MAIJS” (3 PAVĀRU RESTORĀNS)
SIA “ADEMONE” (KAĻĶU VĀRTI)
SIA “ANNO 2012” (OSIRIS)
SIA “Kartupeļu ēdāji”
SIA “TŪRISMA INFRASTRUKTŪRAS UN ATTĪSTĪBAS 
FONDS” (BIBLIOTĒKA NR 1)
SIA “VĒL VAIRĀK SAULES”
VEST

KVALITATĪVAS PASĀKUMU NORISES VIETAS:
A/S VIESNĪCA LATVIJA (RADISSON BLU LATVIJA
ALDARA MUZEJS
BALTIC BEACH HOTEL
DIKĻU PILS
DZINTARU KONCERTZĀLE
GRAND PALACE
KOKA RĪGA
KULTŪRAS PILS “ZIEMEĻBLĀZMA”
LATGALES VĒSTNIECĪBA “GORS”
LATVIJAS DZELZCEĻA VĒSTURES MUZEJS
LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA
LATVIJAS NACIONĀLĀS MĀKSLAS MUZEJS
LIELAIS DZINTARS
LIEPĀJAS OLIMPISKAIS CENTRS
MĀLPILS MUIŽA
MELNGALVJU NAMS
MŪZIKAS NAMS “DAILE”
KONCERTZĀLE PALLADIUM
PARK INN BY RADISSON VALDEMĀRA
RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS
RĪGAS MĀKSLAS TELPA
SAPŅU FABRIKA / ZUZEUM
SIA “ARĒNA RĪGA”
SIA “DFAB”
SIA “VIDZEMES KONCERTZĀLE”
SPLENDID PALACE
VEF KAMERZĀLE
VEF KULTŪRAS PILS

KVALITATĪVI MŪZIĶU MENEDŽMENTA 
UZŅĒMUMI:
DENISS PASKEVICH MUSIC
EVERY LITTLE THING
GREEN RIVER MUSIC

NEW GENERATION MUSIC 
MANAGEMENT
RAFAELS BALKINS
SIA “DE BUSUL MUSIC”
SIA “LTIPS AGENCY”
SIA “PRĀTA VĒTRAS SKAŅU IERAKSTU 
KOMPĀNIJA”

KVALITATĪVI PASĀKUMU TERITORIJAS 
SERVISA UZŅĒMUMI:
ELITE TENT
SIA “AKURATS”
SIA “ART EKSPO”
SIA “FREELANCER” (“STAGE CREW”)
SIA “PRO 1 SERVICE”
SIA “TENT FOR EVENT BALTIC” (ZĪMOLS 
“ONE4EVENT”)
SIA “TOI TOI LATVIJA”
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KVALITATĪVI BIĻEŠU TIRGOTĀJI / DIGITĀLO 
RISINĀJUMU UZŅĒMUMI:
BIĻEŠU SERVISS
BIĻEŠU PARADĪZE
E KASE
LUNA PARK
REGISTRATION.LV
YES WE CAN

KVALIATĪVI PASĀKUMU DRUKAS UZŅĒMUMI:
ABI2
MASTERPRINT
PARROT
SIA “AP-PRINT”
SIA “ORIGAMI MARKETINGS”
SIA “TITLED”
SKAISTAK.LV
VAJAG VAKAR
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Kokteiļi! Kokteiļi! Kokteiļi! 
Uzņēmums “ONE 4 EVENT” aicina 
visus uz rīta kokteiļiem 14. martā 

jau no 9.00 rītā Valmieras kultūras 
centra foajē. Izvēlieties savu kok-
teili un rīkojot pasākumu atceri-
eties - “ONE 4 EVENT” pasākuma 

aprīkojums jums noderēs!
www.oneforevent.lv

Lielākā Baltijas pasākumu 
gaismas un skatuvju uzņēmums 
“Kompānija NA” turpina garšīgo 
saldējuma tradīciju - meklējiet 
saldējuma stendu Valmieras 

kultūras centra pirmajā stāvā. 
www.na.lv

Uzticīgajiem 115 pasākumu 
kalendāra KASKURKAD 

lietotājiem uzsaucam glāzi vīna 
pie pusdienām. Lūdzu meklējiet 

vīna stendu pusdienu laikā 
un tiekamies vienā no 2682 
KASKURKAD.lv ievietotajiem 

pasākumiem
www.kaskurkad.lv

Pateicoties izcilai digitālai 
tehnoloģijai, “Fobo” rada ātras, 

drukātas fotogrāfijas, kas apžilbina 
viesus ar savu kvalitāti. “Fobo” bildes 
komplimentē un ļauj pasmaidīt, bet 
pats galvenais – pozitīvās sajūtas no 
pasākuma ir līdzi ņemama piemiņa.

www.fobo.lv

Šogad foruma laikā jautājumus 
ērti iespējams uzdot, izmantojot 
“Catch box” mikrofonus - pasaulē 
pirmo mētājamo mikrofonu, kura 
izgudrošanā piedalījies arī Latvijas 

inženieris. 
www.catchbox.lv

Vācijas uzņēmuma „TOI TOI & Dixi 
Sanitarsysteme” Latvijas filiāle SIA „TOI 

TOI Latvija” ir viens no vadošajiem 
uzņēmumiem biotualešu un sanitāro 

konteineru pakalpojumu jomā. SIA 
“TOI TOI Latvija” aicina savus klentus 

un Latvijas Pasākumu foruma 
dalībiekus uz rīta kafijas krūzi.

www.toitoi.lv

www.vpt.lv
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