
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

14.oktobris  

No plkst. 9:00 Latvijas Pasākumu foruma reģistrācija 

  

Plkst. 10:00 Latvijas Pasākumu foruma 5. rudens sesijas lekciju programma “Jauns skatījums uz 
pasākumu. Pasākumi C19 ēnā” 
 

 Mārcis Gulbis - virtuāli un hibrīdpasākumi - jauns komunikācijas mikss - stiprās un vājās 
puses, iespējas un draudi 
 
Visa pasaulē pasākumu jomas eksperti mēģina prognozēt kā C19 mainīs pasākumu 
formas, pasākumu apmeklētāja pieredzi un pārveidos priekšstatu par pulcēšanos. 
Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas vieslektors un multimediālo 
pasākumu producents, Latvijas Pasākumu foruma direktors Mārcis Gulbis stāstīs par 
virtuālajiem un hibrīdpasākumiem un dalīsies redzējumā par jauno pasākumu formu 
attīstības perspektīvām. 
 

  

Plkst. 10:30 Kārlis Anitens - pulcēties distancējoties - multmediāli pasākumi - pastaigas pilsētvidē 
 
Laikā, kad tradicionālās lielo pasākumu formas nav atļautas, ir iespējams rīkot notikumus, 
kuros ievērojot C19 noteiktos 2m ierobežojumus iespējams sanākt kopā, lai baudītu 
emocionālu piedzīvojumu. Dramaturgs, režisors un scenārists Kārlis Anitens dalīsies 
pieredzē par savu 2020. gada vasaras lielāko projektu - Smiltenes 100gades pasākumu - 
pastaigu taku "Teiksma par gaismas bruņinieku". Kārlis dalīsies pieredzē, kādas ir 
priekšrocības, organizējot pasākumus plašākā teritorijā un kādi ir pasākuma ieinteresēto 
pušu (steakholder) ieguvumi. 
 

  

Plkst. 11:00 Ģirts Kastiņš - iespējamā telpu izmantošana mainoties apmeklētāju skaitam Arēnā Rīga 
2021. 
Pasākumu nozarē gan Latvijā,  gan pasaulē pilnīgu aizliegumu darboties visvairāk izjūt 
lielās pasākumu norises vietas. Arēnas Rīga valdes priekšsēdētājs Ģirts Krastiņš dalīsies 
pieredzē, kādu plānu Arēna Rīga ir izstrādājusi, lai organizētu apmeklētāju plūsmu 
atbilstoši C19 ierobežojumiem, nodrošinot distancēšanos gan sēdvietās, gan dodoties uz 
pasākumu norises vietu. 
 



  

Plkst. 11:30 Edgars Buncis - starptautiski pasākumi - iespējamie risinājumi hokeja čempionāta 
norisei 
 
Līdz šim plānotais vērienīgākais pasākums Latvijā 2021. gadā ir Pasaules Čempionāts 
Hokejā, kuram startu plānots dot 21.maijā. Kā pasākuma sagatavošanās gaitu ietekmē 
C19 un kādus iespējamos scenārijus drošai čempionāta norisei izskata hokeja čempionāta 
orgkomiteja Latvijā, stāstīs tās vadītājs Edgars Buncis.  
 

 
 

 

Plkst. 12:00 Konstantīns Rubīns - dzīve burbulī - FIFA vadlīnijas un pasākumi 2020 / 2021 
Latvijas futbola federācijas drošības virsnieks Konstantīns Rubīns stāstīs par to kā, 
pamatojoties uz UEFA vadlīnijām, notiek dzīve burbulī - par spēļu rīkošanu un izbraukuma 
spēlēm C19 laikā, par drošu distancēšanos futbola spēļu norises vietās, par kolektivo 
pašizolāciju un 2021. gada futbola pasākumu norises prognozēm. 
 
 

  

Plkst. 12:30 Agra Bērziņa - Skolēnu dziesmu un deju svētki 2020 … 2021 … ? 
C19 ir izjaucis vienu no svarīgākajām Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma 
sastāvdaļām - Skolēnu dziesmu un deju svētkus. VISC Neformālās izglītības 
departamenta direktore, Skolēnu dziesmu un deju svētku izpilddirektore Agra Bērziņa 
dalīsies pārdomās par iespējamajiem scenārijiem svētku norisei 2021. gadā un stāstīs, 
kā C19 laikā tiek meklēts risinājums svētku norisei. 
 

  

Plkst. 13:00  Pusdienu pauze 

  

Plkst. 14:00 Lekciju programma sektora speciālistiem “Audiovizuālā diena 2020” atklāšana. 

 Latvijas skatuvju, konstrukciju un gaismu uzņēmumi 

  

Plkst. 14:30  Latvijas skaņu uzņēmumi  

  

Plkst. 15:00  Latvijas video uzņēmumi  

  

Plkst. 15:30  Latvijas pasākumu teritorijas iekārtojumu uzņēmumi 

  

Plkst. 16:00 Latvijas speciālo efektu un pirotehnikas uzņēmumi 

  

Plkst. 16:30  Latvijas pasākumu aprīkojuma tirdzniecības uzņēmumi  

  

Plkst. 17:00 Lekciju programma sektora speciālistiem “Audiovizuālā diena 2020” noslēgums. 

  



No plkst. 
18:00  

Latvijas Pasākumu tehniķu balle 

  

 
 


