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PASĀKUMU EKSPO 2018
Pasākumu ekspo ir vienīgā pasākumu nozares izstāde - pla�orma pasākumu nozares
piegādātājiem. Pasākumu ekspo laikā nozares profesionāļi un interesen� var iegūt
informāciju par nozares aktualitātēm, savukārt nozares uzņēmumi un piegādātāji var
iepazīs�nāt auditoriju ar jaunumiem, demonstrēt savu aprīkojumu un stās�t par
pakalpojumiem un plānotajiem pasākumiem. Pasākumu ekspo 2018 no�ek kopā ar
Latvijas Pasākumu foruma rudens sesiju - 2018. gada 18. un 19. septembrī no plkst.
11.00 līdz 18.00 Arēnā Rīga, Skanstes ielā 21.
PASĀKUMU EKSPO 2018 DALĪBNIEKI:
Pasākumu rīkotāji un producen�
JAMP
SHINE EVENT
UNTITLED PASĀKUMS
LATVIJAS PASĀKUMU FORUMS
LATVIJAS PASĀKUMU PRODUCENTU ASOCIĀCIJAS PASĀKUMU GADA BALVA
Pasākumi un programmas
BALTIJAS MĀKSLINIEKU APVIENĪBA “MASTERS”
MELODIJU SERPENTĪNS
GAISMAS PARĀDE
Skatuvju un gaismu nodrošinājuma uzņēmumi
GACO
KOMPĀNIJA NA
RJK
Skaņas un gaismas aprīkojuma uzņēmumi
AML GROUP
MUZ PRO
SKANAGAISMA.LV
Video risinājumu nodrošinājuma uzņēmumi
PASĀKUMS.TV
PRO 1 STAGE
UNT STUDIOS
VPT GRUPA
Scenogrāﬁjas un speciālo efektu nodrošinājuma uzņēmumi
A�T TRADE MUSIC
AM DESIGN
DEKORĀCIJU DARBNĪCA
THOSE GUYS.LIGHTING
YES WE CAN
Pasākumu norises vietas
ARĒNA RĪGA
DAUGAVAS STADIONS
HANZAS PERONS
LIEPĀJAS PILSĒTA
Pasākumu ēdināšanas pakalpojumi
ALDARIS
LATVIAN CATERING COMPANY
Pasākumu drukas, suvenīru un citu pakalpojumu sniedzēji
AFIŠAS.LV
FOBO
TITLED
Pasākumu teritorijas iekārtojuma un servisa nodrošinājuma uzņēmumi
ARĒNA RĪGA
ELITE TENT
ENERGOLUKSS
EVENT MORE
MODUL
NKS EVENT
TOI TOI LATVIJA
UNTITLED SUPPLY
Pasākumu digitālie risinājumi,
biļešu, reģistrācijas sistēmu datu bāžu nodrošinātāji
BIĻEŠU SERVISS
CHECK ME IN
KASKURKAD.LV
MITTO.ME
TAVSPASĀKUMS.LV
T STUDIO

Pilna servisa pasākumu aģentūra „JamP”
www.jamp.lv
jamp@jamp.lv
+371 29484443
Seleksa iela 1, Kalnabeites, Siguldas novads, LV-2150

PAKALPOJUMU APRAKSTS.............................................................
Korpora�vie pasākumi; Sporta spēles un komandu saliedēšanas pasākumi;
Prezentācijas, akcijas, degustācijas; Semināri un konferences; Bērnu
pasākumi; Inventāru noma; Telpu noma līdz 20 personām.

Pilna servisa pasākumu aģentūra „Shine Event ”
www.shineevent.lv
info@shineevent.lv
+371 22849872
Ma�sa iela 46-2, Rīga, LV-1009
APRAKSTS........................................................................................
Pasākumu organizatoru komanda ar vairāku gadu pieredzi. Aģentūra realizē
jebkuras sarežģī�bas uzdevumu kā mazā restorānā, tā arī stadionā vai
pilsētas centrālajā laukumā.

PAKALPOJUMU APRAKSTS.............................................................
Chain Reac�on ir unikāls, Shine Event izstrādāts produkts: komandas
saliedēšanas ak�vitāte, lai ne �kai saliedētu, bet arī raisītu radošo
domāšanu, izpildot nestandarta uzdevumus. To iespējams īstenot kā daļu
no pasākuma - kā vienu no ak�vitātēm, vai arī kā pamatu pasākumā, no
kura izriet tālākas izklaides ak�vitātes. Pēdējā gada laikā īsteno� vairāki
Chain Reac�on saliedēšanas pasākumi uzņēmumiem, kuros piedalījās no
20 līdz 200 dalībnieku.

PASĀKUMU RĪKOTĀJI UN PRODUCENTI

APRAKSTS........................................................................................
Esam stabila, profesionāla un pieredzes bagāta komanda, kas mīl savu
darbu un zina kā to izdarīt vislabāk. Gadu gaitā esam apvienojuši zināšanas,
pieredzi, sapņus un radošu pieeju. Ar katru klientu strādājam individuāli,
veidojot katru pasākuma piedāvājumu unikālu, pielāgotu uzņēmuma
mērķiem un vīzijai.

untitled

pasakums

SIA “UNTITLED”
www.un�tled.lv
birojs@un�tled.lv
+371 67333784
Bruņinieku iela 34, Rīga, LV-1011

PAKALPOJUMU APRAKSTS.............................................................
Pasākumu menedžments
Pasākumu pilna apjoma realizācija
Pasākumu plānošana un administrēšana
Pasākumu tehniskais menedžments

Latvijas Pasākumu producentu asociācija
www.pasakumi.lv
info@pasakumi.lv
+371 67289496
Krišjāņa Barona iela 36 - 7, Rīga, Lv-1011

APRAKSTS........................................................................................
LaPPA ir biedrība, kas dibināta 2010.gada 21.aprīlī, apvienojo�es Latvijas
oriģinālpasākumu producen�em, kas darbojas gan publisko, gan
korpora�vo pasākumu jomā. Asociācijas mērķi ir veicināt pasākumu
nozares a�s�bu Latvijā, celt pasākumu kvalitā�, veicināt jauno
profesionāļu izglītošanu un producentu kvalitātes paaugs�nāšanu, kā arī
informēt sabiedrību par nozares procesiem.
Kopš 2010. gada LaPPA pasniedz vienīgo profesionālo pasākumu nozares
balvu - "LaPPA pasākumu gada balvu”, kopš 2014. gada LaPPA piešķir
“LaPPA Kvalitātes zīmi” - labākajiem nozares piegādātājiem - servisa
uzņēmumiem un kopš 2018. gada ir radījusi jaunu tradīciju - pasākumu
nozares profesionāļu izcilības balvu “Lauru LaPPA”.

PASĀKUMU RĪKOTĀJI UN PRODUCENTI

APRAKSTS........................................................................................
Pasākumu operators "UNTITLED pasākums" ir masu, publisko un slēgto
pasākumu pilna apjoma producents. “UNTITLED pasākums” pilnā apjomā
izstrādā un realizē pasākumu koncepcijas, tehniskos projektus, sarežģītus
audiovizuālos risinājumus un veic pasākumu tehniskās producēšanas un
realizācijas darbus visa veida publiskajiem, masu, korpora�vajiem un
izklaides pasākumiem, koncer�em, fes�vāliem, sporta pasākumiem,
ceremonijām, konferencēm.

SIA “GaCo”
www.gaco.lv
gaco@gaco.lv
+371 67408260

SKATUVJU UN GAISMU NODROŠINĀJUMA UZŅĒMUMI

Ventspils iela 50, Rīga, LV-1002

APRAKSTS...................................................................................
"GaCo" ir pasākumu tehniskā nodrošinājuma pilna servisa uzņēmums, kurš
veic profesionālās skaņas, gaismas aparatūras un skatuves konstrukciju
nomu un apkalpošanu, ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi. Uzdrošināmies
apgalvot, ka varam nodrošināt savus pakalpojumus visur tur, kur var piekļūt
automobilis vai cilvēks, ja vien tas nav uz mēness. GaCo komanda strādā
gan telpās, gan brīvā dabā, saulē vai lietū, agri rītos vai vēlā vakarā, lai radītu
labu noskaņojumu ikvienā pasākumā.

PAKALPOJUMU APRAKSTS...........................................................
Skaņu aparatūras noma un apkalpošana
Gaismu aparatūras noma un apkalpošana
Skatuvju konstrukciju noma un apkalpošana
3D gaismu dizaina izstrāde

SIA “KOMPĀNIJA NA”
www.na.lv
na@na.lv
+371 67801111
Lambertu iela 9, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

APRAKSTS........................................................................................
Profesionalitāte, atbildība,visaugstākā līmeņa tehniskie līdzekļi un mūsu
komanda ļauj realizēt visus iecerētos projekus. Mūsu nodrošinātais
skatuves tehnoloģiju klāsts ietver gaismas aparatūru, gaismu sistēmu
kontroles un vadības aparatūru, digitālās gaismas un serveru sistēmas,
skatuvju grīdas, to segumus, podestu sistēmas, pacelšanas un piekares
iekārtas un sistēmas, alumīnija konstrukcijas, audumus, drapērijas,
dekorācijas.

PAKALPOJUMU APRAKSTS.............................................................
Dažāda izmēra skatuvju un konstrukciju nodrošinājums
Skatuvju grīdu, jumtu, torņu un mehanizācijas variantu nodrošinājums
"Slick Systems" un "Eurotruss" produktu nodrošinājums
"Ple�ac Systems" un "Bal�c Stage" grīdu konstrukciju nodrošinājums

rjk@rjk.lv
+371 20282477
K. Ulmaņa gatve 2A, Rīga, LV-1004

APRAKSTS........................................................................................
SIA RJK dibināta 1998. gadā ar mērķi sniegt kvalita�vus un katram klientam
individuāli pielāgotus pakalpojumus izklaides jomā. Šo gadu laikā ir
izveidota struktūra, kas ar savu tehnisko aprīkojumu un savu komandu ir
spējīga izveidot un apkalpot prak�ski jebkuras sarežģī�bas pasākumu.
Darbinieku vidū ir augsta līmeņa profesionāļi, skaņu režisori, gaismu
mākslinieki, kā arī skatuves sistēmu speciālis�.

PAKALPOJUMU APRAKSTS.............................................................
Pilns pasākumu tehniskais nodrošinājums
Gaismas, skaņas skatuves iekārtu un energo nodrošinājums
Gaismas, skaņas un skatuves iekārtu instalācija un noma
Gaismas, skaņas un skatuves iekārtu �rdzniecība

SKATUVJU UN GAISMU NODROŠINĀJUMA UZŅĒMUMI

SIA “RJK”
www.rjk.lv

SIA “MUZ PRO”
www.mprental.lv, www.muzpro.eu
info@muzpro.eu
+371 22107777 vai +371 20555522

APRAKSTS........................................................................................
Kompānija “MUZ PRO” kopš 2010. gada sniedz uz�camu un kvalita�vu pilnu
tehniskā nodrošinājuma servisu tādiem pasākumiem, kā koncer�em, teātra
izrādēm, sporta sacensībām, prezentācijām, korpora�vajiem, privātajiem
u.c. pasākumiem gan slēgtās, gan atklātās telpās. Mūsu komanda sastāv no
augsta līmeņa profesionāļiem, skaņu režisoriem, gaismu māksliniekiem,
video, gaismas un skaņas tehniķiem, kā arī skatuves sistēmu speciālis�em.

PAKALPOJUMU APRAKSTS.............................................................
Pilns pasākumu tehniskais nodrošinājums Skaņa - Akus�skās sistēmas visu mēroga
pasākumiem, muzikālo grupu tehnisko raideru izpilde, Gaisma - LED starmeši, LED
prožektori, Kus�gās galvas, Skatuve - Ar/bez jumta, dažāda augstuma skatuves
podes�, Video - LED Erāni, projektori, digital signage, Specefek� - Konfe�, CO2, putas,
dūmi, Piedāvājam arī izveidot 3D dizainu Jūsu projek�em, atsevišķu aprīkojumu īri un
nodrošināt Jūsu pasākumu ar tehnisko personālu.

SkanaGaisma.Lv
www.skanagaisma.lv
info@skanagaisma.lv
+371 29600561
Daugavpils iela 70, Rīga

APRAKSTS........................................................................................
Ritma Ins�tūts ir oﬁciāla DJ skola Rīgā, kur Jūs varat apgūt dažādas, ar mūsdienu
mūzikas veidošanu sais�tas izglītojošās programmas.

PAKALPOJUMU APRAKSTS.............................................................
Pasākumu apskaņošana,
DJ pakalpojumi,
Silent Disco,
Pasākumu inventāra noma

SKAŅAS UN GAISMAS APRĪKOJUMA UZŅĒMUMI

Brīvības gatve 224B, Rīga, Latvia,LV-1039

pasakums.tv
PASĀKUMS.TV
www.pasakums.tv
info@pasakums.tv
+371 67333784

VIDEO RISINĀJUMU NODROŠINĀJUMA UZŅĒMUMI

Bruņinieku iela 34, Rīga, LV-1011

APRAKSTS........................................................................................
PASĀKUMS.TV ir bezvadu LED TV monitoru sistēma, kas ļauj Jūsu pasākumā
demonstrēt video saturu, neizmantojot signāla komutāciju. Vadī� no
vienota servera, PASĀKUMS.TV monitori var �kt izvieto� jebkādā a�ālumā,
jebkurā vietā. Viss, kas jums ir nepieciešams ir elektrības pieslēgums.
PASĀKUMS.TV bezvadu LED TV monitoru sistēma atvieglo korpora�vo un
publisko pasākumu, konferenču, semināru uzbūvi, ļauj opera�vi mainīt
ekrānu saturu, nodrošina iespēju a�ālinā� kontrolēt video materiālu.

PAKALPOJUMU APRAKSTS.............................................................
LED TV monitori ar dažādām s�prinājuma sistēmām, monitoru vadības
sistēma, gaﬁskais noformējums, failu sagatavošana, a�ālinātā video satura
vadība

SIA “PRO 1 STAGE”
www.stage.lv
rent@stage.lv
+371 67441331
Mellužu iela 13-5, Rīga, LV-1067

APRAKSTS........................................................................................
Uzņēmums “PRO 1 STAGE” ir ar 20 gadu bagā�gu pieredzi tehnisko
risinājumu izklaides pasākumu nozarē. Veicam projektu izstrādi, dažādu
sarežģī�bu instalācijas profesionālu gaismas, skaņas, video un skatuves
iekārtu uzstādīšanu naktsklubos, kultūras namos un citos objektos. Latvijā,
esam oﬁciālie pārstāvji vairāku ražotāju profesionālajām iekārtām, kā arī
nodrošinām remonta servisu, apkalpošanu un personāla apmācību.

PAKALPOJUMU APRAKSTS...............................................................
Video LED ekrānu noma un apkalpošana / Pārvietojamās televīzijas
stacijas, kameru, dronu nomu, apkalpošanu un pasākumu ﬁlmēšana /
Televizoru, video mikšerpulšu, dažādu video konvertoru un kabeļu noma /
Video translēšana, montāžas / Lāzer šovu projekcijas zīmēšana, noma,
apkalpošana un programmatūras nodrošinājums.

studios
“UNTITLED STUDIOS”
www.studios.lv
studios@studios.lv
+371 29139640

APRAKSTS........................................................................................
"UNTITLED studios" ir HD satura video studija, kas plāno, izstrādā un realizē
pasākumu video saturu - ekrānu materiāla nodrošinājumu, video ierakstus,
klipu, ﬁlmu un graﬁskā materiāla sagatavošanu, video programmu un
raidījumu ražošanu. HD aprīkojums ļauj studijai darbo�es atbilstoši
jaunākajiem industrijas standar�em. Uzņēmums nodrošina pasākumu
video �ešraides un realizē video failu izvietošanu internetā.

PAKALPOJUMU APRAKSTS...............................................................
Daudzkameru pasākumu ieraks�, �ešraides (līdz 8 kamerām)
Signālu pārraide, �ešraide, bezvadu risinājumi
Ekrānu video un graﬁskā satura izveide
Kameru, PTS, �ešraižu tehnikas īre, apkalpošana

SIA “VPT Grupa”
www.vpt.lv
vptgrupa@inbox.lv
+371 28367987
Vēja iela 26, Rīga, LV-1004

APRAKSTS.............................................................................................
SIA "VPT Grupa" ir uzņēmums, kas nodarbojas ar video prezentāciju tehnikas
nomu, to uzstādīšanu un apkalpošanu dažāda mēroga pasākumos.

PAKALPOJUMU APRAKSTS....................................................................
Projektoru noma – no 2,000 lm līdz 30,000lm XGA, UXGA, HD izšķirtspējās
Monitoru noma – no 46" līdz 65"
LED diožu ekrānu noma,
Prezentāciju tehnika – Datori, programmas u.c.

VIDEO RISINĀJUMU NODROŠINĀJUMA UZŅĒMUMI

Bruņinieku iela 34, Rīga, LV-1011

SIA A-T Trade Music
www.a�rademusic.lv
info@a�rade.lv
Ma�sa iela 65-1, Rīga, LV-1009

SCENOGRĀFIJAS UN SPECIĀLO EFEKTU NODROŠINĀJUMA UZŅĒMUMI

+371 67310040

APRAKSTS..............................................................................................
SIA A-T Trade Music ir lielākais mūzikas instrumentu un šovbiznesa aprīkojuma
izpla�tājs Bal�jas un NVS vals�s. Firma no tās dibināšanas brīža 1990. gadā ir
pievērsusi uzmanību tam, lai piedāvātu visus pasaules tehnikas industrijas
sasniegumus un vadošos brendus. Uzņēmuma distribūcijas un
mazum�rdzniecības por�elis sevī ietver dažādus visā pasaulē atzītus brendus,
piemēram, Steinway & Sons, Shure, Mackie, Mar�n Audio, Chauvet, Korg,
Ibanez, Tama, Ampeg, Vox, Yamaha, Akai Professional un daudzus citus.

PAKALPOJUMU APRAKSTS.....................................................................
Uzņēmums strādā ar Bal�jas pasākumu tehniskā nodrošinājuma un
apskaņošanas kompānijam. Tāpēc A-T Trade Music piegādāto aprīkojumu
var redzēt un dzirdēt neskaitamā pasākumu daudzumā gan Latvijā, gan arī
citās Bal�jas vals�s.

SIA „AM Ziedi”
www.amdizains.lv
a.m@dizains.lv
+371 28212836
Ābeļu iela 25, Valmiermuiža, Valmieras pag.

APRAKSTS..............................................................................................
Jau vairāk kā astoņus gadus darbojamies pasākuma industrijā ar
dažnedažādāko konceptu, pavisam nesen uzsākām darbu Londonā, lai
paplašinātu savas iespējas un radītu krāšņus pasākumus arī citviet Eiropā.
Esam gājuši cauri ugunij, lai panāktu vēlamo - klienta vārds ir mūsu likums
un darām visu iespējamo, lai viņš ir un būtu apmierināts ar paveikto.

PAKALPOJUMU APRAKSTS....................................................................
A.M. dizains piedāvā Jums uzburt Jūsu dienu - sākot tās plāna līdz
grandiozam salūtam. Mēs mīlam skaistas un gaumīgas lietas, vietas,
sajūtas un garšas. Nav tādu lietu, kas mūsu radošo komandu spētu a�urēt
– mēs zinām, kas ir labākais jūsu pasākumam!
Jūsu vēlmes – mūsu izaicinājums tās piepildīt!

SIA “Dekorāciju darbnīca”
www.dekoracijudarbnica.lv

SCENOGRĀFIJAS UN SPECIĀLO EFEKTU NODROŠINĀJUMA UZŅĒMUMI

dekoracijudarbnica@dekoracijudarbnica.lv
+371 29433117
Krustpils iela 15, Rīga, LV-1073

APRAKSTS..............................................................................................
Dekorāciju darbnīca nodarbojas ar teātru, izstāžu, koncertu, ﬁlmu, pasākumu
noformējumu, scenogrāﬁju tehnisko risinājumu izstrādi, to izgatavošanu un
montāžu.

PAKALPOJUMU APRAKSTS.....................................................................
Tehnisko risinājumu izstrādāšana
Metālapstrāde - tērauds, alumīnijs
Kokapstrāde, plas�kātu apstrāde
Montāža

THOSE GUYS LIGHTING
h�ps://www.instagram.com/thoseguys.ligh�ng/
thisismyworkshop@gmail.com
-

APRAKSTS...............................................................................................
Pavisam neilgā laikā ThoseGuys.Ligh�ng ir veiksmīgi izdevies sevi pieteikt
Latvijas pasākumu industrijā, realizējot vairākus eksperimentālās gaismu
scenogrāﬁjas projektus.

PAKALPOJUMU APRAKSTS......................................................................
Gaisma & Scenogrāﬁja

YES WE CAN
Yeswecan.lv
rolands@yeswecan.lv; janis@yeswecan.lv
+371 29431236; +371 29289359
Zaķumuiža, Vecozoli, Ropažu novads, Latvija, LV2133

APRAKSTS..............................................................................................
Mēs, “Yes, We Can!”, esam nestandarta un standarta reklāmas projektu
ražotne. Mums reklāma nenozīmē garlaicīgu paziņojumu kādā drukātā preses
izdevumā. Mums reklāma nozīmē pārliecību, ka informācijas sniegšanai
piemēro� ir visdažādākie risinājumi: vides objek�, gaismas kastes, TV studiju
iekārtojums, izstāžu un lielformātu stendi, skatuvju būvniecība, pasākumu
noformējums, pat interjera izveide un iekārtošana. Mēs varam apdrukāt gan
mašīnas, gan mājas. Mēs varam izveidot mākslas objektus, kas stās�s
funkcionālus stāstus. Mums reklāma ir idejas un to īstenošana dzīvē.

PAKALPOJUMU APRAKSTS......................................................................
Izstāžu stendi, scenogrāﬁjas, 3D objek�, nestandarta risinājumi,
pārdošanas atbalsts

SIA “Arēna Rīga”
www.arenariga.com
info@arenariga.com
+371 67388200
Skanstes iela 21, Rīga, LV 1013

APRAKSTS..............................................................................................
"Arēna Rīga" ir lielākā mul�funkcionālā pasākumu norises vieta Latvijā un
viena no nozīmīgākajām šāda veida būvēm visā Bal�jā. Arēnas tehniskās
iespējas ļauj tai uzņemt gan privātus un korpora�vus pasākumus ar nelielu
apmeklētāju skaitu, gan plaši apmeklētus un tehniski sarežģītus koncertus
un pasākumus. 12 gadu laikā kopš atvēršanas tajā ir no�kuši vairāk kā 1300
dažādi pasākumi un sporta spēles, kopējais apmeklētāju skaits tuvojas 6
miljonu atzīmei.

PAKALPOJUMU APRAKSTS....................................................................
Telpu noma
Pasākumu inventāra izīrēšana
Konsultāciju pakalpojumi

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"
www.daugavasstadions.lv

SCENOGRĀFIJAS UN SPECIĀLO EFEKTU NODROŠINĀJUMA UZŅĒMUMI

info@daugavasstadions.lv
+371 67844800
Augšiela 1, Rīga, LV-1009
APRAKSTS.............................................................................................
DAUGAVAS STADIONS ir nacionālā sporta bāze Rīgā, kur �ek nodrošināta iespēja
starptau�skā, reģionālā un vietējā līmenī organizēt augstas kvalitātes sporta,
kultūras pasākumus, brīvdabas koncertus un uzvedumus. No 2018. gada
atvērta centrālā tribīne ar dažāda veida infrastruktūras pieejamību sporta un
kultūras jomas pārstāvjiem. Esam atvēr� ilgtermiņa un īstermiņa sadarbībai,
piedāvājot mūsdienīgas telpas treniņiem, sacensībām un pasākumiem treniņzāles, VIP ložas, rekreācijas un bērnu nodarbību telpas.
Mums ir pieredze lielu pasākumu organizēšanā ar tuvu 30 000 cilvēku
piedalīšanos. Centrālā arēna piedāvā vairāk nekā 10 000 sēdvietu kapacitā�.

PAKALPOJUMU APRAKSTS....................................................................
Sporta infrstruktūras īre, 8 celiņu vieglatlē�kas stadions ar dabīgā seguma
futbola laukumu Kultūras pasākumu infrastruktūras īre, stadions ar 10 000
amﬁteātra �pa sēdvietām un 5000 ska�tāju vietām uz laukuma

Hanzas Perons
www.hanzasperons.lv
info@hanzasperons.lv
+371 670156666
Hanzas iela 16A, Rīga, LV-1045

APRAKSTS........................................................................................
Hanzas Perons, kas ir bijusī Rīgas Preču stacijas noliktavas ēka New Hanza teritorijā,
Pulkveža Brieža un Hanzas ielu stūrī, �ek rekonstruēts saskaņā ar Sudraba Arhitektūras
biroja arhitekta Reiņa Liepiņa piedāvāto projektu. Ēkas rekonstrukcijas vīzijā ie�lpst tās
vēsturiskā veidola saglabāšana un vietas industriālā rakstura atjaunošana.
Rekonstrukcijas ideja paredz, ka ēkas mērogs �ks vizuāli un emocionāli palielināts,
iekļaujot Rīgas centrā vēl vienu atsauci uz pilsētas bagāto pagātni.
Ar kopējo 4 396 m2 pla�bu un publiski pieejamo 2 800 m2 pla�bu, tai skaitā lielās zāles
1 230 m2 pla�bu, Hanzas Perons iecerēts kā daudzfunkcionāla kultūras un mākslas
telpa, kuru varēs izmantot gan kā koncertzāli ar plānoto maksimālo kapacitā� līdz 2300
cilvēkiem un iespēju izvietot līdz 1 100 sēdvietām, gan kā mākslas un izstāžu galeriju
vai korpora�vo pasākumu norises vietu.

PAKALPOJUMU APRAKSTS....................................................................
Telpu īre

Liepājas pilsēta
www.liepaja.lv
info@liepaja.lv
Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
APRAKSTS.............................................................................................
Liepāja apvieno pasaules vērienu ar nelielas pilsētas ēr�bām - moderna,
mūsdienīga, 21. gadsimta pilsēta ar pasaules elpu, un to aps�prina ne �kai
plašais dažādu starptau�sku sacensību un ārvalstu un vietējo mākslinieku
piedāvājums, bet arī mūsdienīgi un inova�vi uzņēmumi un to snieg�e
pakalpojumi.

Liepāja ir visērtākā pilsēta vals�, jo tā vienviet piedāvā veselīgu un ak�vu
dzīvesveidu, efek�vu infrastruktūru, modernu izglī�bas sistēmu, plašas
interešu izglī�bas iespējas, klasisko kultūru, profesionālo sportu, populāro
izklaidi un arī senas tradīcijas. Liepāja ir vienīgā pilsēta Latvijā ārpus Rīgas
un Jūrmalas, kas spēj piedāvāt piemērotas telpas un servisu lielu
korpora�vo pasākumu, semināru un konferenču rīkošanai. Kopumā Liepājā
dažādu korpora�vo pasākumu rīkošanai ir paredzēta vieta vairāk nekā 6400
viesiem. Pilsētas viesnīcās un viesu namos var izmi�nāt vairāk nekā 1500
viesus, neieskaitot privātos apartamentus. 19 restorāni un 35 kafejnīcas
spēj nodrošināt ēdināšanu vienlaikus vairāk nekā 2600 viesiem.

Radisson Blu Daugava Hotel /
Park Inn by Radisson Rīga Valdemāra
h�ps://www.parkinn.lv/hotel-valdemara-riga
info.riga@radissonblu.com
info.valdemara.riga@rezidorparkinn.com
+371 6706 1111 , +371 6347 7777
Kuģu iela 24, Rīga, LV-1048, Latvija
Krogus iela 1, Rīga, LV-1048
PAKALPOJUMU APRAKSTS....................................................................
Park Inn by Radisson Riga Valdemāra un Radisson Blu Daugava viesnīcas
atrodas Daugavas kreisajā krastā, netālu no Vecrīgas, pilsētas biznesa
centra un kultūras apskates objek�em. Park Inn by Radisson Rīga
Valdemāra viesnīcā jūsu rīcībā būs 305 kvadrātmetrus plašā viesnīcas
konferenču zāle, ko vajadzības gadījumā iespējams sadalīt trīs atsevišķās
telpās. Konferenču centrs ar atsevišķu ieeju no viesnīcas var �kt izmantots
kā lieliem biznesa pasākumiem, tā vērienīgām svinībām. Radisson Blu
Daugava viesnīcā ir 13 profesionāli aprīkotas sanāksmju telpas, kurās var
pulcē�es līdz pat 320 viesu. Brīnišķīgā atrašanās vieta upes krastā
nodrošina atmiņā paliekošu norises vietu gan lie�šķām darījumu
sapulcēm, gan atpūtas pasākumiem.

PASĀKUMU NORISES VIETAS

PAKALPOJUMU APRAKSTS....................................................................
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AFISAS.LV
www.aﬁsas.lv
info@aﬁsas.lv

PASĀKUMU DRUKAS, SUVENĪRU UN CITU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI

+371 25736736
Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004

APRAKSTS...............................................................................................
Aﬁšas.lv ir vienkāršs un ērts veids kā izgatavot aﬁšas un plakātus Jūsu
pasākumam, produkta reklāmai, iedvesmai vai dizainam interjerā. Aﬁšas
varam iepakot un nosū�t uz Jūsu pilsētu, kā arī ārpus Latvijas.

PAKALPOJUMU APRAKSTS.......................................................................
Izgatavojam ne �kai aﬁšas, bet arī lielformāta foto izdrukas, canvas, uzlīmes, PVC
banerus un citu drukas produkciju.
Dizaineriem un pārdevējiem, kas drukas darbus pasūta tālākai realizācijai,
piedāvājam pasū�jumu iepakošanu, marķēšanu ar Jūsu dizainu un nosū�šanu gala
patērētājam

FOBO Momen�oto
www.fobo.lv
info@fobo.lv
+371 26437864
Šarlotes iela 18A, Rīga

APRAKSTS................................................................................................
Fobo ir gan jautrs process, kas izklaidē viesus, gan neaizmirstams rezultāts, kur izcilas
kvalitātes fotogrāﬁjā ﬁksētas pozi�vās emocijas.
Lietojot izcilu digitālo tehnoloģiju, Fobo nekavējo�es rada drukātas un kvalita�vas
fotogrāﬁjas.
Fobo ir mobils un iederas jebkāda veida pasākumos (korpora�va balle, kāzas, publiskie
pasākumi, dzimšanas dienas svinības, bērnu balles, sporta spēles, fes�vāli u.c)
Daram visu, lai sniegtu labu servisu klientam – Fobo komanda strādā tā, lai jūs varētu
bezrūpīgi atpūs�es un baudīt svētkus, priecīgi pozējot un bildējo�es.

PAKALPOJUMU APRAKSTS.......................................................................
Momen�oto pakalpojumi visa veida pasākumiem. Papildus jau ierastajām,
drukātajām bildēm, piedāvājam arī dažādus cita veida risinājumus: GIF kus�gās
bildes, anima�vas grāma�ņas un HashTag izdrukas.

TITLED
www.�tled.lv
info@�tled.lv
+371 25736736
Jelgavas 36, Rīga, LV-1004

APRAKSTS.............................................................................................
Korpora�vo klientu drukas serviss TITLED ir uzņēmums, kas piedāvā plašu
poligrāﬁjas un lielformāta drukas pakalpojumu klāstu.

PAKALPOJUMU APRAKSTS......................................................................

SIA Latvian Catering Company
www.cateringcompany.lv
rolands@vienigijums.lv
+371 29435189
Saulgriežu iela 3, Garkalnes novads, LV-1024

PASĀKUMU ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

Uzņēmums piedāvā izgatavot ielūgumus, pastkartes, galda kartes, uzlīmes, bukletus,
katalogus u.c. veida papīra produkciju, kā arī lielformāta darbus – rollup stendus,
kanvas, banerus, aﬁšas, izkārtnes, foto sienas, dekorācijas un dažāda veida
nestandarta drukas produktus.

APRAKSTS........................................................................................
Izbraukuma restorāns „Vienīgi Jums”- Mašīna izveidota kā virtuve, darbam jebkuros
apstākļos. Virtuve aprīkota ar klimata kontroles sistēmu, �rā un ne�rā ūdens �lpnēm,
gāzes padevi, autonomo strāvas ģeneratoru, nepieciešamajām tehnoloģiskajām
iekārtām un inventāru kvalita�vai ēdienu sagatavošanai un pasniegšanai jebkurā vietā.
Izbraukuma pasākumos- piedāvājam arī ēdienu gatavošanu uz atklātas uguns, tai
skaitā, cepta vesela cūka, cepts jērs, cepta laša ﬁleja uz uguns u.c.

PAKALPOJUMU APRAKSTS................................................................
Izbraukuma ēdināšanas pakalpojumi līdz 2000 personām
„Priedes krogā” uzņemam viesus līdz 120 personām
Pasākumu organizēšana no A līdz Z – idejas izstrāde, noformējums, ēdināšanas
pakalpojumi, tehnikais nodrošinājums, fotogrāfa un video operatora pakalpojumi u.c

SIA Elite Tent
www.elitetent.lv
elitetent@inbox.lv
+371 25252525
Krustabaznīcas iela 15, Rīga, LV-1006

APRAKSTS...............................................................................................
„Elite tent” nodrošina laicīgu pasū�to telšu, mēbeļu un svētku aprīkojumu
piegādi, raitu un apkārtējiem netraucējošu uzstādīšanu un novākšanu visā
Latvijas teritorijā.

PAKALPOJUMU APRAKSTS.....................................................................
Mēs izīrējam ne �kai tel�s un mēbeles lietošanai brīvdabas apstākļos, bet
arī mēbeles un aprīkojumu iekštelpās rīko�em saie�em. Esam
parūpējušies par klientu labsajūtu arī Latvijas mainīgajos klima�skajos
apstākļos un šim nolūkam piedāvājam nomāt āra sildītājus.

PASĀKUMU ZIŅOJUMU DĒLIS

groups/zinojumudelis

PASĀKUMU TERITORIJAS IEKĀRTOJUMA UN SERVISA NODROŠINĀJUMA UZŅĒMUMI

SIA "Energolukss"
www.energolukss.lv
info@energolukss.lv
+371 67542223
Ulbrokas iela 46 k-2, Rīga, LV-1021

APRAKSTS........................................................................................
Pamatojo�es uz mūsu darbinieku pieredzi un zināšanām, sniedzam
klien�em pilnīgu drošības sajūtu, garantējot ekonomiski un tehnoloģiski
piemērotākos
risinājumus
nepārtrauktas
elektroapgādes
un
elektroenerģijas taupīšanas jomā, kā arī palīdzam izprast šo risinājumu
nepieciešamību.

PAKALPOJUMU APRAKSTS................................................................
Nodrošinām jebkādas jaudas elektroenerģijas padevi ar elektroģeneratoriem
Plašs nomas iekārtu parks
Iekārtu piegāde visā Latvijas teritorijā 24/7 - arī brīvdienās un svētku dienās
Iekārtu drošu pieslēgšanu un atslēgšanu veic kvaliﬁcē� elektriķi
Iekārtu uzraudzība un apkalpošana 24 stundas diennak�!

EVENT MORE SIA
www.eventmore.lv
info@eventmore.lv
+371 26116011
Patversmes iela 19, Rīga, LV 1005

APRAKSTS........................................................................................
TIRDZNIECĪBAS SERVISS PASĀKUMOS
Augstākajā kvalitātē organizējam pasākumu alkholisko dzērienu
�rdzniecības operēšanu, kas ietver A-Z sadarbību ar pasākumu
organiztoriem un alkohola ražotājiem.
Mums ir visi resursi, lai apkalpotu jebkuru pasākumu Latvijā – vairāk kā 150
bāru un tehniskie darbinieki, 80 kases aparā�, kā arī viss tehniskais
aprīkojums.
2018.g. lielākie apkalpo�e pasākumi: Dziesmu svētku noslēgums
Mežaparka lielajā estrādē, fes�vāli POSITIVUS un SUMMERSOUND, grupu
ARCADE FIRE un INSTRUMENTI koncer�.
IZSTĀŽU STENDU RAŽOŠANA UN MONTĀŽA
Izgatavojam un uzstādam jebkura lieluma un sarežģī�bas izstādes stendus
un reklāmas objektus.
2018.g. realizē� stendi Singapūrā, Japānā, Honkongā, Eiropā.

nauris@nomagaldu.eu
+371 29998392;
Pērnavas iela 62, Rīga

PASĀKUMU TERITORIJAS IEKĀRTOJUMA UN SERVISA NODROŠINĀJUMA UZŅĒMUMI

SIA NKS EVENT
www.nomagaldu.eu

APRAKSTS........................................................................................
Nomagaldu ir strauji augošs pasākumu inventāra nomas uzņēmums, kas apkalpo gan
privātpersonas, gan juridiskas personas visā Bal�jas teritorijā. Nomagaldu nodrošina
profesionālu un kvalita�vu nomas inventāru par viselas�gākajām cenām ar piegādi,
montāžu un demontāžu klienta norādītajā vietā un laikā.

PAKALPOJUMU APRAKSTS.................................................................
Dažādu izmēru lielo telšu/angāru noma; Dažādu izmēru ātri saliekamo telšu noma;
Koka grīdas noma; Koka galdu un koka solu noma; Dažāda izmēra apaļo galdu noma;
Dažāda veidu krēslu noma; Stāvgaldu noma; Norobežojošo stabiņu noma;
Infrasarkano un gāzes sildītāju noma; LED gaismas kolonnu noma; LED gaismas
stāvgaldu noma; LED gaismas kubu noma; Dažāda izmēra LED gaismas bumbu noma;
Transportēšnas pakalpojumi.

SIA TOI TOI Latvija
www.toitoi.lv
toitoi@toitoi.lv
+371 67577777
Matrožu iela 7a, Rīga, LV-1048

APRAKSTS........................................................................................
Viena no svarīgākajām SIA „TOI TOI Latvija” priekšrocībām ir spēja
nodrošināt un profesionāli apkalpot jebkura mēroga pasākumus atbilstoši
visaugstākajiem standar�em sanitāro pakalpojumu sniegšanas jomā. Esam
starptau�sks uzņēmums ar uzņēmumu �klu Eiropā, kas mums ļauj opera�vi
piedāvāt neierobežotus tehniskos un cilvēku resursus.

PAKALPOJUMU APRAKSTS................................................................
Biotualešu, porta�vo izlietņu, dažāda veida sanitāro un sociālo iestāžu
konteineru, nožogojuma, ūdens rezervuāru, pamatnes aizsardzības
sistēmas noma un apkalpošana visā Latvijā.

info@bilesuserviss.lv
+371 66100335
Rūpniecības iela 34a-3a, Rīga, LV-1045

PASĀKUMU DIGITĀLIE RISINĀJUMI, BIĻEŠU, REĢISTRĀCIJAS SISTĒMU DATU BĀŽU NODROŠINĀTĀJI

SIA "BIĻEŠU SERVISS"
www.bilesuserviss.lv

APRAKSTS........................................................................................
SIA BIĻEŠU SERVISS ir viens no lielākajiem biļešu izpla�šanas un kontroles
uzņēmumiem, kas darbojas kopš 2000. gada un spēj nodrošināt �ešsaistē
drošu un stabilu pārdošanu ne �kai interneta veikalā, bet arī 161
�rdzniecības vietās Latvijā, 190 Igaunijā, 145 Lietuvā un 350 Baltkrievijā. Jau
vairāk kā 1000 pasākumu organizatoru, kas rīko gan privātos gan publiskos
pasākumus, regulāri izmanto Biļešu Serviss sniegtos pakalpojumus.

PAKALPOJUMU APRAKSTS.............................................................
Personalizētu biļešu izgatavošana, mārke�nga rīki papildu auditorijas
sasniegšanai, iepriekšpārdošana izmantojot slēpto sai� ierobežotai klientu
grupai, interneta veikala integrēšana pasū�tāja mājas lapā, biļešu
kontrole, biļešu pārdošanas un kontroles sistēmu noma un kases tehniskā
aprīkojuma noma.

Check Me In.events

CheckMeIn.events
CheckMeIn.events
info@CheckMeIn.lv
+371 67333784
Bruņinieku iela 34, Rīga, LV-1011

APRAKSTS........................................................................................
Check Me In! top katru reizi no jauna �eši jūsu pasākumam! Check Me In!
ir pasākumu jomas prak�ķu radīta �ešsaistes reģistrācijas sistēma, kas
individualizētā veidā nodrošina datu apstrādi un izmantošanu pasākumu
norises nodrošinai. Check Me In! katram pasākumam veido personalizētu
ievadformu, kuru iespējams izvietot teju jebkurā interneta lapā. Check Me
In! katra pasākuma datus glabā atstatus un pēc projekta beigām ir viegli
izdzēšami. Check Me In! sistēmas risinājumi ir piemēro� gan nelieliem, gan
liela mēroga pasākumiem.

PAKALPOJUMU APRAKSTS................................................................

- dalībnieku reģistrācijas sistēmas, ēdināšanas uzskaites sistēmas
- automā�ska personalizētu ID karšu druka no datu bāzes
- automā�ska personalizētu diplomu / ser�ﬁkātu druka no datu bāzes
- automā�ska personalizētu talonu / auto caurlaižu druka

PASĀKUMU DIGITĀLIE RISINĀJUMI, BIĻEŠU, REĢISTRĀCIJAS SISTĒMU DATU BĀŽU NODROŠINĀTĀJI

KAS KUR KAD
www.kaskurkad.lv
info@kaskurkad.lv
+371 67333784
Bruņinieku iela 34, Rīga, LV-1011

APRAKSTS.........................................................................................
Kaskurkad.lv ir lielākais kultūras un izklaides pasākumu kalendārs Latvijā.
Tas ļauj ikvienam interesentam sameklēt pasākumu pēc 3 pamatkritērijiem
- KAS? (pasākuma veids), KUR? (norises vieta, reģions), KAD? (norises laiks).
Kalendāra saturu veido pasākumu rīkotāji, kuri informāciju pievieno
�ešsaistē, sniedzot iespēju par jaunāko nepastarpinā� uzzināt uzreiz no
pirmavota.

PAKALPOJUMU APRAKSTS.................................................................
Pēdejā gada laikā kaskurkad.lv skai�ts vairāk nekā 900 000 reižu un
kaskurkad.lv 230 ak�vie lietotāji pasākumu kalendāram pievienojuši 2150
pasākumus.

Mi�o.me
www.mi�o.me
mi�o@mi�o.me
+371 20777714
Āraišu iela 34-218, Rīga, LV-1039, Latvija

APRAKSTS.........................................................................................
Mi�o.me komanda ir savas jomas speciālis� ar vairāk ,kā 10 gadu pieredzi
industrijā. Kompānija specializējās individuālu risinājumu izstrādē
pasākumu organizatoriem, izstrādājot konferenču mājaslapas, pasākumu
aplikācijas, dalībnieku skenēšanas aplikācijas un individuālus reģistrācijas
risinājumus. Mi�o.me ir SaaS (So�ware as a service) �pa risinājums ar
plašām pielāgošanas un integrācijas iespējām.

PAKALPOJUMU APRAKSTS................................................................
Mi�o.me ir vienotas vadības reģistrācijas pla�orma, kas sniedz iespēju
organizatoriem: Uzbūvēt un pārvaldīt reģistrācijas formas, pasākuma
mājaslapas un aplikācijas; Pārvaldīt dalībnieku loģis�ku un saziņas procesu;
Komandai dalī�es ar da�em savā starpā; Samazināt Excel failu skaitu un
cilvēciskās kļūdas; Tirgot biļetes un drukāt vārdu kartes; Skenēt dalībnieku
biļetes vai vārdu kartes pasākuma laikā.

rikotajiem@tavspaskums.lv
-

PASĀKUMU DIGITĀLIE RISINĀJUMI, BIĻEŠU, REĢISTRĀCIJAS SISTĒMU DATU BĀŽU NODROŠINĀTĀJI

TAVSPASĀKUMS.lv
www.tavspasakums.lv

APRAKSTS..........................................................................................
Pirmā Latvijas digitālā pasākumu pārdošanas pla�orma Tavspasakums.lv aicina uz
sadarbību pasākumu ideju autorus un realizētājus.

PAKALPOJUMU APRAKSTS.................................................................
Digitālā pasākumu pārdošanas pla�orma Tavspasakums.lv - jauna veida pasākumu
pārdošana!

T-STUDIO
www.tstudio.lv / www.trent.lv / www.dzirdesaizsardziba.lv
info@tstudio.lv
+371 24115191
Lutriņu iela 7, Rīga, LV-1002

APRAKSTS..........................................................................................
T Studio ir ekskluzīva studijas un DJ aprīkojuma veikals jeb radošā darbnīca.
Ikvienam apmeklētājam ir iespēja izmēģināt jebkuru no skatlogā
izvietotajām ierīcēm, saņemt konsultāciju par tām un pieņemt pareizo
lēmumu par produktu iegādi.
Šī ir vieta, kur nozares pārstāvji sa�ekas, sadarbojas, un kur rodas jaunas
idejas.
Mūsu mērķis atbals�t ikvienu jaunpienācēju un palīdzēt nozarei a�s��es.

PAKALPOJUMU APRAKSTS..................................................................
T Studio, paralēli �rdzniecībai arī nodarbojās ar bāru, klubu un citu telpu
apskaņošanas konsultāciju un instalāciju. Darbojo�es zem zīmola T Rent piedāvājam
skaņas un gaismu aprīkojuma nomu neliela izmēra publiskiem pasākumiem. Nomā
piedāvājam arī jaunākās paaudzes DJ aprīkojumu un specefektus. Sadarbība ar citām
nomas kompānijām apkalpojam arī lielāka mēroga pasākumus.

PA SĀ KUMU
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Izcilības balva “Lauru LaPPA”
Pasākumu nozares profesionāļu izcilības balva “Lauru
LaPPA” ir Latvijas Pasākumu producentu asociācijas
(LaPPA) 2018. gadā radīta jauna tradīcija. Izcilības
balvas mērķis ir izcelt un godināt pasākumu nozares
profesionāļus - pasākumu nozares radošās personības
- izcilus pasākumu vadītājus, režisorus, scenogrāfus,
noformētājus un floristus, tehniskos ideju autorus,
gaismu, skaņas un video profesionāļus, tērpu māksliniekus, stilistus, DJus un muzikālo programmu
autorus, pavārus un fotogrāfus.
Balva “Lauru LaPPA” tiks pasniegta katru gadu rudenī. Balvai nominantus iesniedz pasākumu organizatori - LaPPA biedri un balvas tiek piešķirtas
atklāti balsojot. Ja kaut viens no LaPPA biedriem
balso pret balvas piešķiršanu kādam no nominantiem,
tad izcilības balva piešķirta netiek - tādēļ var uzskatīt,ka “Lauru LaPPA” ir nozares vienbalsīgs vērtējums
teicamam darbam pasākumu nozarē.
“Lauru LaPPA” uzvarētāju saraksts:
www.laurulappa.lv

LATVIJAS
PASĀKUMU
TEHNIĶU
BALLE
2018

“Latvijas Pasākumu tehniķu balle"
Visi Latvijas tehnisko kompāniju pārstāvji
aicināti pulcēties jaunā notikumā - Latvijas
pasākumu tehniķu ballē. Atstājiet mašīnas
mājās un mēs gaidām jūs 18. septembrī
plkst. 18.00 uz satikšanos, lai kopā parunātu
par to, kā gājis šajā vasaras sezonā un kas
sagaidāms jaunajā - rudens / ziemas darba
cēlienā.
ieeja ballē tikai ar ielūgumiem.
vairāk informācijas:
info@pasakumuforums.lv

ĪPAŠS NOTIKUMS!
Liels PALDIES no
“Ideju Institūta” un “UNTITLED pasākums” komandām
visiem mūsu draugiem,
ar ko kopā bijām pasākumos šajā vasarā!
Priekā!
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Pasākumu ekspo 2018. Labāko pasākumu
risinājumu prezentācijas no plkst. 12.00 līdz 18.00
Prezentāciju cikls "Pasākumu ekspo 2018. gada labāko pasākumu
risinājumu prezentācijas” no�ks 18. septembrī no plkst. 12.00 līdz
18.00. Prezentācijās stās�t par saviem pasākumiem ir aicinā�
pēdējā gada ietvaros tapušo pasākumu rīkotāji un tehniskie
nodrošinātāji.
12:00 Lielākie Latvijas pasākumi 2018:
BRAINSTORM MANAGEMENT: PRĀTA VĒTRA / SKĀRDA BUNGU
TŪRE
LNKC: XXVI VISPĀRĒJIE LATVIEŠU DZIESMU UN XVI DEJU SVĒTKI /
ATKLĀŠANAS DIENA
13:00 Pasākumu uzbūve un tehniskais menedžments:
GACO: LĪGOSIM KRASTMALĀ 2018
GIG SERVICE: XXVI VISPĀRĒJIE LATVIEŠU DZIESMU UN XVI DEJU
SVĒTKI / ESPLANĀDE
14:00 Pasākumu noformējums un iekārtojums 2018:
SKUDRAS METROPOLE: UZŅĒMUMA OŠUKALNS 25 GADU
JUBILEJAS PASĀKUMS
GIG SERVICE: SARUNU FESTIVĀLS LAMPA
15:00 Citādi pasākumi 2018:
STARO100: LATVIJAS GODA APLIS. GAISMAS OBJEKTS "SKRĪVERU
MUIŽAS PILS STĀSTI”
UNTITLED PASĀKUMS: GAISMAS PARĀDE
16:00 Korpora�vie pasākumi:
EVENTHUB: ELKO MEET-UP 2018
KOMUNIKĀCIJAS AĢENTŪRA: SAMSUNG
PREZENTĀCIJAS PASĀKUMS

GALAXY

S9/S9+

17:00 Pasākumu norises vietas 2018:
GIG SERVICE: ARCAD FIRE / ZAĻAIS TEĀTRIS
BIEDRĪBA "TDA KATVARI": NO ZOBENA SAULE LĒCA / VECĀĶU
PLUDMALE

plkst. 09.45
Atklāšana un nozares kopbilde
plkst. 10.00
Lekcija - Pasākumu skaņas nodrošinājums

Jaunākās tendences lielformāta masu pasākumu apskaņošanas
tehnoloģijā.

plkst. 11.00
Lekcija - Pasākumu video risinājumi

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku video ﬁksācija.

plkst. 12.00
Lekcija - Pasākumu teritorijas aprīkojums Sētas un sanitārie
mezgli - kā aprēķināt apjomus pasākuma nodrošinājumam?
Hanzas Perons - 21. gadsimta pasākumu norises vieta
Elektrības nodrošinājums brīvdabas pasākumos.

plkst. 13.00
Pusdienu pauze
plkst. 14.00
Lekcija - Pasākumu tehniskā drošība

Tas jāzin ikvienam: valdlīnijas pasākumu tehniskās drošības
uzraudzībā.

plkst. 15.00
Lekcija - Bezvadu risinājumi pasākumos

Radiosakaru lietošana publisku liela mēroga pasākumu laikā Latvijā
RFID risinājumi un bezskaidras naudas norēķinu sistēma publisko.

plkst. 16.00
Diskusija - Ko no pasākuma rīkotāja sagaida gaismotājs?
piedalās Latvijas vadošie pasākumu gaismotāji.

plkst. 17.00
Rudens sesijas noslēgums
plkst. 18.00
Nozares profesionāļu izcilības balvas “Lauru LaPPA”
pasniegšana

#pasakumuforums
#speleturpinas
info@pasakumuforums.lv
www.pasakumuforums.lv
pasakumuforums

