6. Latvijas Pasākumu foruma norises vieta – viesnīca “Lielupe”, Bulduru prospekts 64/68, Jūrmala, LV-2010
23. marts

no plkst. 19.00

Pirmo foruma viesu kopā sanākšanas vakars

24. marts

no plkst. 11.00

Pasākumu industrijas konference
“Kad pasākums kļūst par Notikumu. Nākamais līmenis”
plkst. 11.00

Kad pasākums kļūst par Notikumu? (Mārcis Gulbis)
Kur ir - tur rodas! (Jolanta Borīte)
Tikt līdz prātam: kā atgādināt par pasākumu? (Andris Saulītis)

plkst. 12.00

Pasākumu scenogrāfija vs arhitektūra (Didzis Jaunzems)
Kad visa pasaule pulcējas Latvijā (Raimonds Strokšs)
Ideju radīšana: ja vajag, tad var! (Zane Gargažina)

plkst. 13.00

pusdienu pauze

plkst. 14.00

Bērni - visprasīgākā auditorija (Marta Selecka)
No a līdz A (Aija Auškāpa)

plkst. 15.00

Pasākums sākas ar scenāriju (Kārlis Anitens)
Pasākumu reklāma. Jauns gadu desmits (Ieva Irbina)
Nākotnes ģenerālmēģinājums (Jānis Bukovskis)

Plkst. 16.00

Par pasākumiem Latvijā un pasaulē (Valdis Melderis)
Galdiņ, klājies! (Māris Jansons)
Dienas loms pasākumu nozares izcilības konferencē (Edgars Bāliņš)

plkst. 17.00
no plkst. 19.00

vīna glāze un sarunas

Latvijas pasākumu mūziķu skate 2020
norises vieta – Jūrmalas kultūras centrs (Jomas iela 35, Jūrmala)

25. marts

no plkst. 10.00

6. Latvijas Pasākumu foruma sesiju programma
plkst. 10.00

Latvijas Pasākumu foruma atklāšana, kopbilde

plkst. 10.00

1. sesija – Nozares karstais temats

plkst. 11.30

2. sesija – Pasākumu nozares pētījumi 2019 / 2020
Atmiņā paliekoši un uzmanību piesaistoši pasākumi Latvija ̄ (Inta Priedola, Kantar)
Latvijas pasākumu nozares kartēšana projektā “Kas ir kas?” (Mārcis Gulbis, Latvijas Pasākumu forums)
Inovatīva pasākumu nozares datu izmantošana statistikā (Dita Zemīte, Centrālā statistikas pārvalde)

plkst. 13.00

pusdienu pauze

plkst. 14.00

3. sesija – Pasākumu norises vietu sesija
Jaunās Latvijas Pasākumu norises vietu asociācijas (LPNVA) prezentācija
Jauno un topošo Latvijas pasākumu norišu vietu prezentācijas

plkst. 15.30

4. sesija – Pasākumu drošības sesija
Grozījumi Publisko pasākumu drošības likumā, Pasākumu drošības plāns
Dronu izmantošana publiskos pasākumos, normatīvais regulējums

plkst. 17.00

5. sesija – Viņpus priekškaram – topošie pasākumi 2020 (pecha kucha)
“Apglezno arī Tu savu pastkastīti”, “Satiec savu Meistaru”

no plkst. 19.00

LaPPA kvalitātes zīmes 2020 pasniegšanas ceremonija
“Prāta Spēles” izaicina Latvijas pasākumu industriju. Lielā Pasākumu foruma spēle.

26. marts

no plkst. 10.00

6. Latvijas Pasākumu foruma sesiju programma
plkst. 10.00

6. sesija – Nozares jaunumu sesija (pecha kucha)
Lāzeru izmantošana publiskos pasākumos (Jānis Pētersons, Artistic)

plkst. 11.30

7. sesija – Zaļā sesija
Kā samazināt atkritumu daudzumu pasākumā? (Elīna Kolāte (Sustainable Tips))

plkst. 13.00

pusdienu pauze

plkst. 14.00

8. sesija – Autordarbi un pasākumi

plkst. 15.30

9. sesija – Juridisko jautājumu sesija
Labas prakses ieteikumi iepirkumiem pasākumu nozarē (Baiba Erdmane)

plkst. 17.00

ieeja no plkst. 19.30

10. sesija – LaPPA balvu gaidot. Labākie pasākumi 2019 (pecha kucha)

Pasākumu gada balvas 2019 pasniegšanas ceremonija

pasākuma sākums 20.00 norises vieta - sporta centrs "Concept"
* - programmā iespējamas izmaiņas – lūdzu sekojiet līdzi jaunākajām izmaiņām programmas saturā!

