25. augusts
no plkst. 10.00

Pārceltā Latvijas Pasākumu foruma reģistrācija un LPF vloga tiešraide

plkst. 11.30

1. sesija – Pasākumu nozares atkalsatikšanās

Pēc ilgāka laika mēs atkal tiekamies! Šis gads ir bijis pavisam citādāks,tas ir aplauzis spārnus, bet
devis visai pasākumu nozarei kopā būšanas sajūtu un tādēļ arī Pārceltajā Latvijas Pasākumu forumā
mēs pārejam uz Tu. Pasākumu foruma 1. sesijā uzzināsim, kā šis laiks ir pagājis pasākumu nozares
profesionāļiem. Uzzināsim Latvijas Pasākumu foruma jaunumus, Guntis Ērglis – Lācis pastāstīs, kas
jauns biedrībā ”Latvijas Pasākumu producentu asociācija”, valdes loceklis Edgars Kuzmans informēs
par aktuālo Latvijas Kongresu birojā, par Latvijas pasākumu nozares tehniskā nodrošinājuma
uzņēmumu apvienību un tās darbību stāstīs tās vadītājs Normunds Eilands, Ģirts Krastiņš dalīsies
ar informāciju par Latvijas Pasākumu norišu vietu asociāciju, bet Juris Millers ziņos par jaundibināto
biedrību “Latvijas Pasākumu producentu savienība”.

plkst. 13.00

Pusdienas

plkst. 14.00

2. sesija – Karstais temats – C19
Šī gada 13. jūlijā pasākumu nozarē strādājošās organizācijas un profesionāļus apvienojušās
organizācijas sanāca kopā uz sarunu "Latvijas pasākumu nozare vs. Covid", apzinot esošo situāciju
pasākumu jomā un domājot par risinājumiem industrijā, kas ļautu turpināt eksistenci un nepieļaut tās
iznīcību. Sarunas rezultātā tapa nozares vēstule, uz kuru 13. augustā Latvijas Kultūras ministrija
sniedza atbildi, kuru iespējams skatīt šajā saitē: https://pasakums.lv/p/33. Kas šobrīd notiek nozarē un
kā nozarei dzīvot tālāk - aicinām uz diskusijas "Latvijas pasākumu nozare vs. Covid” turpinājumu
klātienē Latvijas Pasākumu forumā. Sarunā piedalās Guntis Ērglis – Lācis (Latvijas Pasākumu
producentu asociācija), Edgars Kuzmans (Latvijas Kongresu birojs), Normunds Eilands (Latvijas
pasākumu nozares tehniskā nodrošinājuma uzņēmumu apvienība), Ieva Irbina (Latvijas Pasākumu
norišu vietu asociācija), Liene Kubiļus (Latvijas Kultūras centru asociācija).

plkst. 15.30

3. sesija – PechaKucha - 2019. gada labākie pasākumi

no plkst. 17.00

Pasākumu foruma atkalsatikšanās vakars
Pasākumi ir unikāla socializēšanās forma un arī pasākumu producentiem un organizatoriem
nepieciešama satikšanās! Atkalsatikšanās vakarā pasākumu rīkotāji varēs neformālā atmosfērā
pārrunāt pēdējo mēnešu notikumus un - ievērojot ierobežojumus - būt kopā pēc ilgāka laika! Ņemot
vērā Latvijas Pasākumu foruma dalībnieku ieteikumus atkalsatikšanās vakarā dosim vārdu arī
Pasākumu foruma dalībniekiem.

plkst. 20.00

LaPPA gada balva 2019

no plkst. 22.00

LaPPA gada balvas 2019 ballīte

26. augusts
plkst. 10.00

4. sesija – Latvijas Pasākumu foruma slinkās brokastis ar sarunām

plkst. 11.30

5. sesija – Juridisko jautājumu sesija
Pasākumu jomas juridisko jautājumu eksperte Baiba Erdmane stāstīs par iepirkumiem pasākumu
jomā. Kā saprast, kāds iepirkums veicams, kā izvēlēties pareizo procedūru, kā pareizi sagatavot
tehnisko specifikāciju? Sesijā tiks apskatīti arī konkrēti piemēri un Baiba aicina Latvijas Pasākumu
foruma dalībniekus uzdot jautājumus lekcijas jautājumu un atbilžu blokam rakstot uz
info@pasakumuforums.lv līdz 20. augustam.

plkst. 13.00

Pusdienas

plkst. 14.00

6. sesija – Autordarbi un pasākumi
AKKA / LAA (Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība)
muzikālo darbu nodaļas vadītāja Ināra Dombrovska stāstīs par autoru darbiem un to izmantojuma
veidiem pasākumos. Pasākumu rīkotāji varēs uzzināt, kā saprast, kādas darbu izmantošanas atļaujas
jāsaņem, kādas atļaujas izsniedz paši autori un kādas jāsaņem kolektīvā pārvaldījuma organizācijā.
LaIPA (Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība) izpilddirektore Liena Grīna sesijā stāstīs par
mūzikas ierakstu izmantošanu klātienes un tiešsaistes pasākumos un to, kurā brīdī pasākumā
producents kļūst par mūzikas ierakstu producentu un kāpēc pasākumu organizatoriem vajadzētu
reģistrēties LaIPA.

plkst. 15.30

7. sesija – PechaKucha – C19 risinājumi Latvijas pasākumu industrijā
SIA “BIĻEŠU SEVISS” projektu vadītājs Rihards Feldmanis stāstīs par sēdvietu biļešu tirdzniecību pie
mainīgajiem ierobežojumiem – kādi risinājumi iespējami šobrīd un kas vēl ir tapšanas stadijā. SIA
Biļešu paradīze valdes priekšsēdētājs Jānis Ķuzulis stāstīs un diskutēs par biļešu personalizāciju,
ieejas kontroli, personas datu aizsardzību un citiem Covid-19 izaicinājumiem pasākumu rīkotājiem.
Nauris Reiters (TOI TOI Latvija pasākumu projektu vadītājs) runās par uzņēmuma jauno piedāvājumu
un risinājumiem dezinfekcijai pasākumos un stāstīs par uzņēmuma plānotajiem jaunumiem 2021.
gadā. Saraksts tiks papildināts

no plkst. 17.00

Latvijas pasākumu piegādātāju tikšanās vakars
Latvijas pasākumu nozare nav iedomājam bez pasākumu piegādātājiem - tehniskajām kompānijām un
pakalpojumu sniedzējiem, kuri palīdz pasākumiem kļūt par neaizmirstamiem Notikumiem. Latvijas
Pasākumu forums, neskatoties uz C19, aicina kopā labākos pasākumu piegādātājus, lai sajustu kolēģa
plecu un būtu kopā ar pasākumu organizatoriem, tiekoties klātienē vai virtuāli.

plkst. 20.00

LaPPA kvalitātes zīmes 2020 pasniegšanas ceremonija
Biedrība Latvijas Pasākumu producentu asociācija (LaPPA) kopš 2014. gadu piešķir “LaPPA Kvalitātes
zīmi” tiem uzņēmumiem, kas LaPPA biedru balsojumā atzīti par kvalitatīviem un uzticamiem pasākumu
nozarē. Šobrīd "LaPPA Kvalitātes zīme” tiek pasniegta šādās kategorijās - skatuve/skaņa/gaisma,
video, scenogrāfija, ēdināšana, pasākumu norises vietas, mūziķu menedžments, pasākumu teritorijas
serviss, druka un poligrāfija, transports un loģistika, biļešu tirdzniecības un digitālo risinājumu
uzņēmumi, citi pasākumu piegādātāji.

27. augusts
plkst. 10.00

8. sesija – Pasākumu nākotnes sesija
Latvijas Pasākumu forumā mēs bieži esam runājuši pa jaunām pasākumu formām, taču C19 ir
piespiedis nevis par tādām runāt, bet tādas radīt. Pasākumu foruma nākotnes panelī runāsim par to,
kā nākotne jau ir klāt šodien un tas notiek Latvijā! Aģentūras MEDUZA© vadītāja Dace Ozola Slaidiņa stāstīs par savas aģentūras realizēto pilna servisa risinājumu ONLINE STUDIO / HYBRID /
EXTENDED REALITY pasāmumiem no idejas izstrādes, līdz pat datu apkopošanai pēc pasākuma
Latvijas vai starptautiska mēroga projektiem. Saraksts tiks papildināts

plkst. 11.30

9. sesija – Pasākumu drošības sesija

Mūsdienās video vai foto kadrs no drona ir katra sevi cienoša brīvdabas pasākumu rīkotāja must-have.
Taču realizējot dronu lidojumus pasākumos jāņem vērā gan normatīvie akti, gan praktiskie aspekti, gan
jāatcerās, ka nepieciešami saskaņojumi. Kāds ir tiesiskais regulējums dronu izmantošanai pasākumos,
kādos gadījumos to drīkst un kādos - nedrīkst darīt, kādi saskaņojumi nepieciešami, kas jāievēro,
plānojot un veicot dronu lidojumus un kāda ir pasākuma rīkotāja un drona pilota atbildība? Visu
svarīgāko par dronu izmantošanu pasākumā pastāsīs V/A “Civilās aviācijas aģentūra” Bezpilota gaisa
kuģu lidojumu drošuma nodaļas vecākais inspektors Eižens Jēkabsons.

Pasākumu nozari regulējošais dokuments likums "Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības
likums” šogad jūnijā ir sagaidījis grozījumus atsevišķos punktos un arī nākotnē nozares likums varētu
tikt mainīts. Kāpēc un kādi grozījumi likumā nepieciešami, kas varētu mainīties un uzlaboties
pasākumu nozarē, kā arī par to, ar kādiem drošības izaicinājumiem jāsaskaras pasākumu jomai gan
pasaulē, gan Latvijā runāsim ar Valsts drošības dienesta ekspertiem.
plkst. 13.00

Pudienas

plkst. 14.00

10. sesija – Pasākumu norišu vietu sesija
Konferenču un pasākumu centrs Fantadroms (Fēlikss Neimanis, Fantadroms pārstāvis)
Rojas brīvdabas estrāde (Maija Aizgrāve, Rojas brīvdabas estrādes mākslinieciskā vadītāja)
Pasākumu foruma norišu vietu sesijā Latvijas Pasākumu norišu vietu asociācijas (LPNVA) pārstāvji
Ģirts Krastiņš (Arēna Rīga) un Ilze Ķirkuma (Fantadroms) pastāstīs ko praksē šobrīd nozīmē
pasākums ar 1000 cilvēkiem iekštelpās - kādi ir spēkā esošie kritēriji, kā jāveido plūsmas,
savukārt Līga Rubine (SIA “BIĻEŠU SEVISS” valdes locekle) runās par dinamiskās biļešu cenas
noteikšanu – kā veidot biļešu cenu politiku pie ierobežota vietu skaita, balstoties uz biļešu pircēju
pirkšanas paradumiem.

plkst. 15.30

11. sesija – PechaKucha - Viņpus priekškaram: 2020./2021. gada pasākumi
Satiec savu meistaru (Linda Rubena, LNKC)

no plkst. 17.00

Pasākumu foruma atvadu vakars un lielā spēle ar Prāta Spēlēm

