
 

 

 

Visas 6. Latvijas Pasākumu 
foruma aktivitātes Jūrmalā 

Tikai Pasākumu industrijas 
konference  

“Kad pasākums kļūst par 
Notikumu.  

Nākamais līmenis” 

Tikai LaPPA kvalitātes zīmes 
2020 pasniegšanas 

ceremonija 

Norises dienu skaits 3 dienas 1 diena 1 diena 

Norises datums 24. līdz 26. marts 24. marts 25. marts 

  no plkst. 10.00 plkst. 19.00 

    

LĪDZ 1. MARTAM     

Jauns dalībnieks 130,00 € 80,00 € 25,00 € 

Līdz šim apmeklēti 
1 – 2 LPF pasākumi 

110,00 € 80,00 € 25,00 € 

Līdz šim apmeklēti 
3 – 5 LPF pasākumi 

90,00 € 80,00 € 25,00 € 

Līdz šim apmeklēti 
6 – 8 LPF pasākumi 

70,00 € 80,00 € 25,00 € 

    

PĒC 1. MARTA       

Jauns dalībnieks 150,00 € 120,00 € 25,00 € 

Līdz šim apmeklēti 
1 – 2 LPF pasākumi 

130,00 € 120,00 € 25,00 € 

Līdz šim apmeklēti 
3 – 5 LPF pasākumi 

110,00 € 120,00 € 25,00 € 

Līdz šim apmeklēti 
6 – 8 LPF pasākumi 

90,00 € 120,00 € 25,00 € 

 

CITS: 

Rēķinu manuāla korekcija, serviss, datu apstrāde (viens LPF dalībnieks)     27,00 € 

Pusdienas pasākuma norises vietā*     10,00 € 

  Norādītajās cenās neietilpst PVN 
 

Šeit noteiktā 6. Latvijas Pasākumu foruma dalības maksa ir spēkā tad, ja dalībnieks reģistrējies foruma rīkotāju noteiktajā kārtībā, termiņos 
un savlaicīgi veicis elektroniskā priekšapmaksas rēķina apmaksu. Pasākumu foruma rēķini tiek ģenerēti automātiski reģistrācijas sistēmā 
Beatris un tos nav iespējams iesniegt citādā veidā. Par atsevišķu samaksu iespējams pārveidot vai mainīt rēķinu saturu – ja tas 
nepieciešams, lūgums rakstīt info@pasakumuforums.lv 

 

DALĪBAS MAKSĀ IEKĻAUTS: 
1) Dalība foruma paneļos un lekciju apmeklējums pēc izvēles; 
2) Identifikācijas karte, izdales materiāli un kafijas pauzes; 
3) Foruma programmā izziņoto ārpuslekciju aktivitāšu apmeklējums; 
4) Sertifikāts par pasākuma apmeklējumu, ko iespējams izdrukāt pēc pasākuma no sistēmas Beatris. 
 

DALĪBAS MAKSĀ NAV IEKĻAUTS: 
1) Nokļūšana uz/no Pasākuma foruma norises vietas; 
2) Nakšņošanas izdevumi**; 
3) Pusdienas (pusdienu piedāvājums pieejams par atsevišķu samaksu reģistrācijas laikā); 
4) Papildus reklāmas un aktivizāciju izmaksas; 
5) Izvēles kultūras programmas izmaksas (ar forumu nesaistītu kultūras pasākumu apmeklējums). 
 

*6. Latvijas Pasākumu forumā pusdienas nodrošina viesnīca "SemeraH" hotel Lielupe. Bufetes galda cena - 12 eiro (t.sk.pvn 21%), bufetes 
galdu iespējams pasūtīt reģistrācijas laikā vai veikt apmaksu pasākuma laikā individuāli (Samaksu par ēdienu iekasēs "SemeraH" hotel 
Lielupe restorāns). Pasākuma laikā būs iespējams arī pasūtīt ēdienu individuāli viesnīcas restorānā vai uzkodas lobby bārā no ēdienkartes. 
 
**Pasākumu foruma dalībniekiem iespējams pieteikt nakšņošanas pakalpojumu reģistrācijas laikā (kamēr viesnīcas numuriņi ir pieejami) 
par īpašu Pasākumu foruma cenu. Numuriņa cena reģistrācijas laikā (Ar brokastīm un baseina izmantošanu 2h) vienai personai (single) - 
54 eiro (t.sk.pvn 12%), divām personām (double vai twin) = 64 eiro t.sk.pvn 12%. Pasākuma dalībnieki var veikt arī individuālas rezervācijas 
jebkurā reģistrēšanas sistēmā. 
 


