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IEVADAM. IDEĀLU MEKLĒJOT..
Tepat vēl jūtamas Raiņa gada atskaņas, bet nu jau 2016.gadu aizvadām 
vēl vienas izcilas personības 150 gadu jubilejas gaisotnē. Mākslinieka Jaņa 
Rozentāla jubileja ne vien iekļauta UNESCO svinamo dienu sarakstā, bet 
tā arī rosinājusi atraisīties daudzveidīgu radošu pasākumu ķēdei. Bet kur 
slēpjas Jaņa Rozentāla burvība, noslēpums? 

Pirmkārt –  radošums. Radošums, domas plašums, kas aptver plašu mākslas 
parādību spektru, radošums, kas iedvesmo savu laikmetu un stāv tam 
pāri. Otrkārt – enerģija.  Enerģija, kas realizējusies visdaudzveidīgākajos 
mākslas projektos,  tā nav saplakusi brīžos, kad nākas saskarties ar publikas 
neizpratni. Treškārt – ticība ideālam. Rozentāls ir meklētājs. Skaistuma, 
laimes, jā, lielo ideālu meklētājs. Atklājot visdažādākās ideālās vietas, 
ideālos tēlus,  sākot ar diplomdarbā redzamajām sārtvaidzēm baltajās 
blūzēs dzimtajā Saldū, ar gavilējošajiem bērniem, līdz Arkādijā mītošajām 
būtnēm, pamanāms, ka mākslinieks nav melīgs. Tieši godīgums, mīlestība 
pret savu darbu un skatītāju ir tā, kas raksturo Rozentāla daiļradi. Spēja 
būt aktuālam savā laikmetā un vienlaikus pāri laikmetam stāvošam un 
absolūti godīgam. 

Rozentāls ir ne tikai romantiķis, bet arī praktiķis. Atslēgas vārdi: radošums 
– enerģija – ticība ideālam, atbilst mūsdienās tik pieprasītajai kreativitātei, 
fleksibilitātei un godīgumam.

Latvijas Kultūras akadēmijas
Mākslas vēstures lektore

Zane Grigoroviča
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J. Rozentāls. “Arkādija” (1916)



3

Godātie foruma dalībnieki un rīkotāji!

Ceļā uz Latvijas simtgadi veidojas daudzas jaunas un vērtīgas 
iniciatīvas. Līdz ar Latvijas Pasākumu foruma iedibināšanu 2015. 
gadā nozare ir nepārprotami nostājusies uz sadarbības un pieredzes 
apmaiņas ceļa.

Līdzšinējā pieredze rāda, ka mēs Latvijā pamatoti varam lepoties ar 
attīstītu pasākumu rīkošanas prasmi. Tā ir joma, par ko mūs apbrīno 
starptautiskā kontekstā, un kurā, lieki nekautrējoties, varam būt 
paraugs citiem. To pēdējos gados spilgti apliecinājuši gan apjomīgi 
starptautiski pasākumi, kādi bija „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 
2014” un Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē, gan 
daudzie un daudzveidīgie pasākumi visā Latvijā.

Šāgada foruma vadmotīvs – Ideālu meklējot – ir gana ambiciozs 
uzstādījums celt augstāk jau gana augsto kvalitātes un profesionālisma 
latiņu, apliecinot, cik nopietni un atbildīgi pasākumu nozares 
profesionāļi izturas pret savu darbu, neapstājas pie sasniegtā, bet 
tiecas to izvērtēt un pilnveidot. Domājams, ka rezultātā ieguvēji 
būsim mēs visi – speciālisti būs apmainījušies ar pieredzi, pilnveidojuši 
zināšanas, izveidojuši jaunas sadarbības saites, un šīs tikšanās augļus 
baudīs sabiedrība visā Latvijā.

Novēlu forumam kļūt par spēcīgu radošo platformu jaunām Latvijas 
valsts simtgades pasākumu idejām un to īstenojumam, sekojot 
vadmotīvam: „Es daru Latviju, es radu Latviju!” Darīsim un radīsim 
kopā! Daloties pieredzē un sadarbojoties, veidosim mūsu ideālo 
Latviju!

Patiesā cieņā,
Dace Melbārde

kultūras ministre

Foto: Gatis Rozenfelds
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Cienījamie foruma dalībnieki!

Ar gandarījumu uzņemam Ventspilī Otro Latvijas Pasākumu forumu, 
kas pulcē Latvijas pasākumu nozares speciālistus.

Rūpējoties par ventspilniekiem un viesiem, pilsētā rīkojam dažāda 
līmeņa kultūras un sporta pasākumus - pērn vien Ventspilī notika teju 
3 tūkstoši pasākumu. 

Īpašs lepnums ir par Ventspils pilsētas svētkiem, kas bagāti ar 
tradīcijām un ik gadu pulcē ap 130 000 apmeklētāju. Tieši Ventspils 
ir pirmā pilsēta Latvijā, kas 1990. gadā aizsāka šo tradīciju – svinēt 
pilsētas dzimšanas dienu.

Tāpat par ikgadēju tradīciju Ventspilī kļuvuši Jūras svētki, Muzikālās 
bankas fināls, Šlāgeraptauja, Ghetto Games festivāls, Latvijas 
nūjošanas festivāls un daudzi citi. Rūpējamies, lai sagādātu arvien 
jaunas emocijas, tādēļ jau divas reizes Ventspilī notikusi Govju parāde 
un 2010. gadā visi kopā izveidojām pasaulē garāko ziedu paklāju.

Šie un daudzi citi pasākumi, kuru organizēšanā iesaistīts liels skaits 
attiecīgās jomas profesionāļu un entuziastu, Ventspili padarījuši 
par aizraujošu dzīves telpu ventspilniekiem un pievilcīgu tūrisma 
galamērķi un vienlaikus uzliek par pienākumu arvien pilnveidoties, 
piedāvāt ko jaunu, nebijušu un galvenais – kvalitatīvu.

Pateicos foruma organizatoriem par iespēju Ventspilī uzņemt Latvijas 
pasākumu nozares speciālistus un arī ārvalstu viesus! Dalībniekiem 
novēlu gūt jaunus iespaidus un iedvesmu pasākumu rīkošanā.

Aivars Lembergs
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs
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Pavasarīgs sveiciens visiem kolēģiem!

Sveicu visus nozares profesionāļus Latvijas Pasākumu forumā. 
Sveicu ikvienu, kas savā darbā meklē ideālu, kas domā par to, kā ar 
katru pasākumu sasniegt jaunas virsotnes, attīstīt spējas un mainīt 
pasauli! No pirmā gada satikšanās mēs esam izauguši līdz ikgadējam 
pasākumam, kas šogad, pateicoties atbalstītājiem, notiek Ventspilī. 
Es gaidu, ka foruma laikā mēs uzzināsim daudz ko jaunu, varēsim 
apmainīties ar domām un idejām, varēsim kopīgi runāt par nozares 
attīstību.

Plānojot foruma programmu, atskārtām, ka jautājumu loks, par 
ko kopīgi runāt ir tik plašs, ka salikt to vienā pasākumā nemaz nav 
iespējams. Tieši tādēļ jau šoruden tiksimies Latvijas Pasākumu foruma 
rudens sesijā, lai runātu par pasākumu aprīkojuma jautājumiem un 
turpinātu nozares izglītošanos.

Bet šobrīd ir pavasaris, mūs sveic saulainā Ventspils un es novēlu 
ikvienam foruma dalībniekam neaizmirstamas un pozitīvas emocijas!

Foruma rīkotāju vārdā,
Mārcis Gulbis

“UNTITLED pasākums” producents
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Vēlos sveikt visus 2.Pasākumu foruma 
dalībniekus!

Latvijas Pasākumu forums ir brīdis, kad nozares profesionāļi, 
sanākot kopā, ar gandarījumu var atskatīties ne tikai uz padarīto, 
bet arī gūt daudz jauna, lai turpmāk savā darbā spētu izmantot arī 
citu kolēģu pieredzi un zināšanas. Šī zināšanu akumulācija foruma 
norises laikā ļaus ikvienam radīt un realizēt aizvien aizraujošākus un 
daudz precīzāk izstrādātus pasākumus.

“Arēna Rīga” kā savas jomas līderis uzskata par savu pienākumu 
atbalstīt 2.Pasākumu forumu, kurā pulcējas lielākā daļa Latvijas 
pasākumu industrijas profesionāļu. “Arēna Rīga” kopš tās 
uzbūvēšanas 2006.gadā ir bijusi nozīmīgākā Latvijas pasākumu 
norises vieta un vienmēr ir centusies nodrošināt tādus apstākļus 
pasākumu rīkotājiem, lai viņu vienīgā rūpe būtu pats pasākums. Šo 
10 gadu laikā “Arēnā Rīga” ir notikuši vairāk kā 1000 pasākumi un 
to ir apmeklējuši vairāk kā 5,5 miljoni apmeklētāju. Šādus skaitļus 
nebūtu bijis iespējams sasniegt bez pasākumu rīkotājiem, kas, 
dažbrīd par spīti grūtībām un cīņai par apmeklētājiem, ir turpinājuši 
rīkot pasākumus ne tikai lai gūtu peļņu, bet lai sniegtu prieku un 
gandarījumu Latvijas iedzīvotājiem.
 
Pasākumu foruma dalībniekiem novēlu vienmēr atcerēties, ka 
galvenais mūsu  darba vadmotīvs ir sagādāt prieku un svētkus 
citiem!

Patiesā cieņā,
Ģirts Krastiņš

Daudzfunkcionālās halles “Arēna Rīga”  
valdes priekšsēdētājs
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Sveicu visus pasākumu rīkotājus Ventspilī!

Ir pagājis gads un atkal tiekamies - šoreiz 2. Latvijas Pasākumu 
forumā. Latvijas Pasākumu producentu asociācijas (LaPPA) vārdā 
esmu priecīgs sveikt divus simtus delegātu, kas sapulcējušies, lai 
atkal kopīgi dalītos pieredzē, runātu par nozares attīstību un uzzinātu 
ko jaunu. Mums katram ir sava darbības joma - korporatīvi pasākumi, 
publiski pasākumi, pilsētu svētki, festivāli, pasākumi ar ieejas biļetēm 
vai, piemēram, B2B pasākumi - katrs no šiem pasākumu veidiem 
prasa specifiskas prasmes un zināšanas un tieši Pasākumu forums ir 
tas, kur varam sanākt kopā un ar savām zināšanām dalīties.

Īpašs prieks man ir par to, ka šogad Latvijas Pasākumu foruma ietvaros 
notiek arī LaPPA “Pasākumu gada balvas” un “LaPPA Kvalitātes 
zīmes” pasniegšanas ceremonija. Prieks par to, ka šogad “Pasākumu 
gada balvai” tika iesniegts rekordliels pieteikumu skaits un prieks par 
to, ka varēsim visi satikties pasākumā un sumināt 2015. gada labāko 
pasākumu rīkotājus.

Domāju, ka Latvijas Pasākumu forums ir arī laba platforma, kas ļaus 
tālāk virzīt arī mūsu biedrības plānus - diskutēt par nozares izglītību, 
sertifikāciju un arī kvalitātes kritērijiem, tādēļ šīgada tēma - ideālu 
meklējot, man liekas īsti vietā.

Daudz jaunas informācijas un iedvesmas darbam!

Ar koleģiāliem sveicieniem,
Guntis Ērglis

Latvijas Pasākumu producentu asociācijas 
valdes priekšsēdētājs



8

KAS?

KUR?

KAD?

LAIKMETĪGĀ DEJA

GALERIJU EKSPOZĪCIJASKLASISKĀ MŪZIKA

LIMBAŽI

RĪGAS KONGRESU NAMS

SALACGRĪVA
ESPLANĀDE
ARĒNA RĪGAROJA
LIEPĀJA

RUNDĀLES PILS

TĒRVETES DABAS PARKS

ŠODIEN
NEDĒĻAS NOGALĒ

NEDĒĻAS NOGALĒ

NĀKAMNEDĒĻ

NĀKAMNEDĒĻ

TEĀTRIS
GADATIRGI

PILSĒTAS SVĒTKI

MŪZIKLI

KINO NOTIKUMI
GALERIJU EKSPOZĪCIJAS

MĀKSLA

ĀRVALSTU TEĀTRIS

ĀRVALSTU TEĀTRIS

MODERNĀ DEJA

MODERNĀ DEJA
GADATIRGI

GADATIRGI

KLUBIKLUBI

BALETS

RĪGAS MĀKSLAS TELPA

18. NOVEMBRĪ 12. - 14. AUGUSTĀ

12. - 14. AUGUSTĀ

30. MAIJĀ
4. - 5. JŪNIJĀ

ŠONEDĒĻ

RĪT

RĪT

ĀRVALSTU POPULĀRĀ MŪZIKA

Sveiciens visiem Latvijas Pasākumu foruma 
dalībniekiem! 

Mūsu atkalsatikšanos 2. Latvijas Pasākumu forumā uzskatu par labu 
zīmi. Ar to apliecinām, ka esam gatavi būt viens otram līdzās, lai iegūtu 
jaunus impulsus turpmākam darbam, kā arī stiprinātu savstarpējo 
sadarbību un profesionalitāti nozarē. 

Šogad pieredzes un viedokļu apmaiņa notiek ideāla meklējumu 
kontekstā. Un tieši tāpēc ir labi, ka tiekamies Ventspilī - ārpus Latvijas 
galvaspilsētas. Sabiedrībai saistoši un kvalitatīvi pasākumi ir nozīmīgs 
Latvijas reģionu potenciāls, kuru panākumu atslēga ir saliedēta un, uz 
izaugsmi orientēta profesionāļu komanda.
 

Signe Pujāte
Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore
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PAR LATVIJAS PASĀKUMU FORUMU

Latvijas Pasākumu forums ir Latvijas pasākumu nozares speciālistu 
tikšanās, pieredzes apmaiņas un zināšanu pilnveides platforma, 
kas savos pasākumos pulcē nozares speciālistus - teorētiķus un 
praktiķus, privātā un publiskā sektora pārstāvjus, valsts un pašvaldību 
kultūras iestāžu darbiniekus, pasākumu organizētājus, producentus, 
pasākumu norišu vietu pārstāvjus, nozares pakalpojumu sniedzējus un 
piegādātājus, tehniskā aprīkojuma nodrošinātājus, kā arī citus nozares 
uzņēmumus un iestādes.

Latvijas Pasākumu forums ir vienīgais visus pasākumu nozares 
profesionāļus apvienojošais notikums, kas kalpo ne tikai kā platforma 
zināšanu papildināšanai, bet arī sniedz iespēju nodibināt jaunus 
kontaktus un rast sadarbības iespējas.

Latvijas Pasākumu forums nu jau tradicionāli notiek pavasarī, tas 
ilgst trīs dienas. Pirmās divas dienas  atvēlētas lekcijām, semināriem, 
paneļdiskusijām, neformālām sarunām. Foruma trešā diena ir reģiona 
diena, kurā dalībnieki iepazīst pasākumu industrijas norises un 
infrastruktūru kādā no Latvijas reģioniem.

Sākot ar 2016. gadu notiks arī Latvijas Pasākumu foruma rudens sesijas, 
kas veltītas pasākumu tehniskā aprīkojuma jautājumiem, savukārt sākot 
ar 2017. gadu Pasākumu forums organizēs konferenci, kuras auditorija 
būs pasākumu nozares klienti - ieinteresētās puses un publiskā un 
privātā sektora iestādes un uzņēmumi.

2016. gadā Latvijā atzīmē Jaņa Rozentāla 150 gadu jubileju. Latviskais 
romantiķis savā daiļradē meklējis ideālo pasauli - harmoniju, iedomāto 
Arkādiju, ētisko un estētisko ideālu, laimes zemi. Arī Latvijas 
Pasākumu forums tiecas pēc jauniem ideāliem un tā mērķis ir pacelt 
kvalitātes un profesionalitātes latiņu Latvijas pasākumu nozarē, 
tādēļ 2016. gada Latvijas Pasākumu forums savā noformējumā 
ir aizguvis Jaņa Rozentāla gleznas “Arkādija” (1916) krāsas.
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ABOUT THE LATVIA EVENTS FORUM

2016 marks the 150th birthday of the great Latvian artist, Janis Rozentāls. 
In his artworks the romantic Latvian was always striving for his ideal 
world - harmony, imaginary Arcadia, ethical and aesthetic ideals, the 
happy world. The Latvia Events Forum is also seeking for new ideals. 
It aims to raise the bar in the Latvian events industry, which is why 
the Latvian Event Forum has adopted the colours of Janis Rozentāls 
painting “Arcadia” (1916) for its visual identity.

Latvia Events Forum is a platform for an annual gathering of experts 
from the Latvian events industry, exchanging experiences and perfecting 
existing knowledge. The Forum is attended by industry professionals, 
theorists and practitioners, private and public sector representatives, 
state and local authorities, cultural workers, organisers, producers, 
venue representatives as well industry service providers and suppliers 
plus other industry companies and institutions.

The first Latvia Events Forum took place in spring of 2015 in Riga. 
Thanks to support from the city of Ventspils, the city is hosting the 
second Latvia Events Forum, taking place from 30th March till 1st April.

PROGRAM

Latvia Events Forum is being held over three days. Over the first two 
days lectures, seminars, panel discussions, informal meetings and a 
show case of events from 2015 are being held. The delegates of the 
Forum will be able to attend 12 different working panels, divided in two 
parallel programs. Each of the working panels is dedicated to different 
subjects, that are directly related to interests and suggestions of the 
members of the industry. On the third regional day, the delegates will 
be introduced to the events and latest news in Ventspils. During a 
formal ceremony on the evening of the 30th March, the recipients of 
“LaPPA Event of The Year Award 2015” and “LaPPA Quality Mark” will 
be awarded.
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FORUMA PASĀKUMI 2015     

1. LATVIJAS PASĀKUMU FORUMS
DATUMS: 2015. gada 28.  – 30. marts
VIETA: Viesnīca “Mercure Riga Centre Hotel” un Cēsis

Latvijas Pasākumu forums notiek kopš 2015. gada, kad  SIA “UNTITLED”, 
LaPPA (Latvijas Pasākumu producentu asociācija), LKCA (Latvijas 
Kultūras centru asociācija), LPCA (Latvijas Pasākumu centra asociācija) 
un LNKC (Latvijas Nacionālais kultūras centrs) aizsāka iniciatīvu rīkot 
ikgadēju nozares profesionāļu tikšanos. 1. Latvijas Pasākumu forums 
notika 2015. gada pavasarī, Rīgā, Mercure Riga Centre hotel telpās 
un Cēsīs ar Tūrisma attīstības valsts aģentūras un nodibinājuma 
“Rīga 2014” atbalstu. 2015. gada Latvijas Pasākumu forumu kopumā 
apmeklēja 206 dalībnieki, no tiem 40% bija valsts un pašvaldības, 60% 
- privāto struktūru pārstāvji gan no Rīgas, gan reģioniem.
Foruma pirmajās divās dienās dalībnieki apmeklēja trīs dažādas 
programmas – konferenci pasākumu izstrādes speciālistiem, 
semināru pasākumu rīkotājiem, kā arī semināru, kas veltīts pasākumu 
komunikācijas jautājumiem. Foruma ietvaros notika 35 lekcijas, kuras 
vadīja gan Latvijas gan ārvalstu vadošie nozares speciālisti.
Foruma reģionālā diena Cēsīs sniedza iespēju foruma dalībniekiem 
detalizēti iepazīties ar pilsētas piedāvātajām iespējām pasākumu 
rīkošanā, apmeklēt pasākumu norises vietas, iepazīties ar pasākumu 
tehniskā nodrošinājuma iespējām, viesnīcām un ēdināšanas 
pakalpojumiem, kā arī apspriest potenciālās sadarbības iespējas.
Pasākumu forumu 2015 līdzorganizēja - LaPPA (Latvijas Pasākumu 
producentu asociācija), LNKC (Latvijas Nacionālais kultūras centrs), 
LPCA (Latvijas Pasākumu centru asociācija), LKCA (Latvijas Kultūras 
centru asociācija).

1.Latvijas Pasākumu foruma dalībnieku kopbilde
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FORUMA PASĀKUMI 2016      

2. LATVIJAS PASĀKUMU FORUMS  
DATUMS: 2016. gada 30. marts – 1. aprīlis
VIETA: Ventspils

2. Latvijas Pasākumu forums notiek Ventspilī no 30. marta līdz 1. aprīlim 
ar Ventspils pilsētas un “Arēna Rīga” atbalstu. 
2. Latvijas Pasākumu forums ilgst trīs dienas. Pirmajās divās foruma 
dienās notiek lekcijas, semināri, paneļdiskusijas, neformālas tikšanās 
un 2015. gada pasākumu “show-case”. Foruma delegāti iespējams 
izvēlēties nodarbības no divām paralēlām programmām. Foruma 
trešajā – reģionālajā dienā – dalībnieki iepazīs pasākumu industrijas 
norises un aktualitātes Ventspilī. 30. marta vakarā Latvijas Pasākumu 
foruma ietvaros notiks “LaPPA gada balvas 2015” un “LaPPA kvalitātes 
zīmes” pasniegšanas ceremonija.

Latvijas Pasākumu foruma ietvaros 12 dažādi darba paneļi sakārtoti 
2 paralēlās programmās. Foruma paneļi tiek veltīti dažādām tēmām, 
ņemot vērā Pasākumu nozares pārstāvju intereses un ieteikumus. 
Nozares pārstāvji runās par finansējuma piesaisti pasākumu jomai, 
par pasākumu drošības un nozares izglītības jautājumiem, nozari 
regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Atsevišķā seminārā plānots 
runāt par novadu kultūras zāļu attīstību, jaunums foruma programmā 
būs Latvijas festivāliem veltīts panelis. Pasākumu jomas praktiķiem būs 
iespēja uzzināt par sadarbības iespējām ar Latvijas lielākajiem 2017. - 
2018. gada pasākumiem.

Forumā ietvaros Ventspilī pirmo reizi iekļauta arī “Pasākumu gada 
balva” -  nozares profesionālo novērtējumu izciliem sasniegumiem 
publisko vai korporatīvo pasākumu jomā kuru kopš 2010. gada pasniedz 
Latvijas Pasākumu producentu asociācija (LaPPA). “Pasākumu gada 
balva” ir apbalvojums labākajiem Latvijas gada oriģinālpasākumiem 
un notikumiem, augstvērtīgām radošām idejām un oriģināliem 
tehniskajiem risinājumiem. “Pasākumu gada balvai” pieteikto pasākumu 
vidū atrodami koncerti, festivāli, turnejas, kā arī uzņēmumu balles, 
motivējošie, bērnu un publiskie pasākumi, sporta notikumi un arī dažādi 
nestandarta pasākumi, kas norisinājušies gan Rīgā, gan citur Latvijā.
Pasākumu foruma ietvaros tiks paziņoti arī labākie pasākumu nozares 
piegādātāji. Kopš 2011. gada LaPPA apkopo biedru ziņas par labākajiem 
nozares piegādātājiem. Biedrība LaPPA sākot ar 2014. gadu piešķir 
“LaPPA Kvalitātes zīmi” tiem uzņēmumiem, kas LaPPA biedru balsojumā 
atzīti par kvalitatīviem un uzticamiem. Kopā ar “LaPPA Kvalitātes 
zīmi” nozares piegādātāji saņem LaPPA sertifikātu, kas uzskatāms par 
nozares atzinību un apliecinājumu par kvalitatīvu un izcilu darbu. 
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1. LATVIJAS PASĀKUMU FORUMA RUDENS SESIJA 
DATUMS: 2016. gada rudens
VIETA: “Arēna Rīga”

Sākot ar 2016. gadu, Latvijas Pasākumu forums plāno pulcēt pasākumu 
tehniskos nodrošinātājus un pasākumu rīkotājus rudens sesijā – vienas 
dienas pasākumā, kurš tiks veltīts pasākumu tehniskā nodrošinājuma 
jautājumiem. Lekcijās un praktiskās demonstrācijās iecerēts aplūkot 
pasākumu tehniskā nodrošinājuma teorētiskos un praktiskos jautājumus. 
Latvijas Pasākumu foruma 1. rudens sesija notiks divās paralēlās 
programmās – pamata un ekspertu līmeņos. Abu līmeņu programmās 
tiks runāts par pasākumu gaismas, skaņas, skatuvju, video, teritorijas, 
aizskatuves, palīgaprīkojuma nodrošinājumu, risināti nozarei aktuāli 
jautājumi, demonstrēts jaunākais tehniskais nodrošinājums un tā iespējas.
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FORUMA PASĀKUMI 2017
3. LATVIJAS PASĀKUMU FORUMS    
DATUMS: 28.03.2017 – 30.03.2017
VIETA: Rīga

3. Latvijas Pasākumu foruma norise plānota Rīgā,  28. un 29. martā. 
Foruma reģionālajā dienā plānots apskatīt Rīgas kultūras piedāvājumu, 
infrastruktūras objektus, pasākumu rīkošanas iespējas. Latvijas 
Pasākumu foruma programma tiks organizēta divās paralēlās lekciju 
un diskusiju sesijās. 3. Latvijas Pasākumu foruma ietvaros, 29. martā 
plānota Latvijas Pasākumu producentu asociācijas (LaPPA) “Pasākumu 
gada balvas” pasniegšanas ceremonija. “Pasākumu gada balva” ir 
apbalvojums labākajiem Latvijas oriģinālpasākumiem un notikumiem 
aizvadītajā gadā.

1. LATVIJAS PASĀKUMU KONFERENCE   
DATUMS: 2017. gada 30. marts
VIETA: Rīga

2017. gada pavasarī pirmo reizi notiks Latvijas Pasākumu konference, 
kuras auditorija būs Latvijas uzņēmumu un iestāžu vidējā un augstākā 
līmeņa vadītāji. Konferencē lektori no Latvijas un ārvalstīm stāstīs par 
pasākumu rīkošanas nepieciešamību, atgriezenisko saiti, pasākuma 
efektivitātes mērīšanu, pasākumu dažādību, nozares specifiku un 
ieguvumiem. Konferencē tiks vērtēta pasākuma kā komunikācijas rīka 
nozīmība uzņēmuma kopējā mārketinga / komunikācijas struktūrā. 
Atsevišķi plānots skatīt iekšējās komunikācijas un ārējās komunikācijas 
pasākumus, pasākumus kā reklāmas kampaņas sastāvdaļas.

PAR ORGANIZATORU

Latvijas Pasākumu forumu organizē uzņēmums „UNTITLED” - 
masu, publisko un korporatīvo pasākumu pilna apjoma izstrādātājs, 
producents un tehnisko risinājumu koordinators visa veida izklaides 
pasākumiem, koncertiem un notikumiem Latvijā.
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Otrdiena, 29. marts 
Restorāns “Zītari”
Tirgus iela 11, Ventspils

No 18:00        

Foruma delegātu atkalsatikšanās pasākums 

1. Latvijas Pasākumu forumā pirmo reizi sapulcējās liela daļa Latvijas 
pasākumu nozares profesionāļu. Nemanot ir pagājis gads un 2016. 
gadā pasākumu rīkotāji tiekas Ventspilī, lai turpinātu apmainīties 
ar idejām, runātu par nozares kopīgajām problēmām, meklētu tām 
risinājumu, gūtu jaunu pieredzi un iedvesmu jaunajam 2016. gada 
vasaras darba cēlienam. Pasākumu foruma rīkotāji aicina visus 
foruma delegātus uz nelielu atkalsatikšanās pasākumu.

STRŪKLAKAS UN PILNS PASĀKUMA
TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS
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Trešdiena, 30. marts
Ventspils kultūras centrs
Kuldīgas iela 18, Ventspils

No 10:00        
Rīta kafija         
 
Sveicināti 2. Latvijas Pasākumu forumā Ventspilī! Jūs gaidīs reģistrācija, 
ko šogad organizējam kopā ar “Luna Park” un “Registration.lv” un rīta 
kafija. Pēc reģistrācijas aicinām foruma delegātus saņemt delegātu 
somas un iepazīties ar foruma norises vietu – Ventspils kultūras 
centru. Foruma norise Ventspils kultūras centrā notiks sešās zonās – 
divās zālēs, pasākumu show-case studijā, ekspo zonā un ēdināšanas 
teltī.

11:00         

Latvijas 2. Pasākumu foruma atklāšana   
   
2. Latvijas Pasākumu foruma atklāšanā aicinām visus uz tradicionālo 
pasākuma kopbildi, lai kopīgi sajustu, cik liela ir pasākumu nozare 
Latvijā. Atklāšanā būs iespējams noklausīties nelielu apskatu par 
nozari un tās vietu Latvijas ekonomikā.

Paneļa moderatore: 
Latvijas Pasākumu foruma projekta vadītāja 
Jana Kalniņa

Paneļa viesi: 
2. Latvijas Pasākumu foruma rīkotāji un 
atbalstītāji

12:00          

2. Panelis
“Latvijas reģionālās koncertzāles: no idejas līdz 
jaunām iespējām” 

Informācija par Latvijas reģionālo koncertzāļu piedāvājumu, diskusija

Jaunatklātās koncertzāles ir ierakstījušas jaunu lappusi ne tikai 
nacionālajā kutūrainavā, bet arī reģionālā un starptautiskā kontekstā. 
Kādas konsekvences izriet no līdzšinējās darbības pieredzes? Vai 
tas ir ietekmējis sākotnēji iecerētās stratēģijas? Kāds nākotnes 

STRŪKLAKAS UN PILNS PASĀKUMA
TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS
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redzējums un attīstības scenāriji ir katrai no koncertzālēm? Vai kopīgi 
plānotas programmas un projekti ir realitāte vai izaicinājums? Ar labās 
prakses piemēriem un sadarbības piedāvājumiem aicināti dalīties Latvijas 
koncertzāļu vadītāji.

Paneļa moderatore: 
Rīgas tūrisma attīstības biroja , Eiropas koru 
olimpiādes un Nāciju Grand Prix projektu vadītāja 
Diāna Čivle

Paneļa viesi: 
Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” valdes 
locekle Baiba Bože
Latgales koncertzāles “Gors” vadītāja
Diāna Zirniņa
Ventspils domes izpilddirektors Aldis Ābele
Vidzemes koncertzāle “Cēsis” programmu 
direktore Inese Zagorska

12:00         

3. Lekcija
Prezentācija “Jaunās tehnoloģijas pasākumu jomā”  
  
Digitālo pasākumu risinājumu prezentācijas, pasākumu nozares jaunās 
tehnoloģijas

Digitālie risinājumi straujiem soļiem iekaro ikviena ikdienas dzīvi. 
Pasākumu jomā digitālā pasaule paver fantastiskas iespējas, kuras, pareizi 
izmantotas, spēj radīt pasākuma apmeklētājiem nebijušas sajūtas. Jau 
šobrīd Latvijā pieejami dažādi risinājumi, kas agrāk, šķita, bija iespējami 
tikai fantastikas filmās. Panelī plānots prezentēt Latvijā jau pieejamus 
risinājumus gan pasākumu reģistrācijai, gan atpakaļsaites saziņai ar 
pasākuma apmeklētāju, gan līdz šim neredzētas iekārtas un risinājumus 
ar ko apburt ikviena pasākuma apmeklētājus.

Paneļa moderators:
“UNTITLED pasākums” vadītājs Mārcis Gulbis

Paneļa viesi:
“Gluk Media” producents Ignas Buitkus (Lietuva)
“Luna Park” vadītājs Iļja Rižkovs
“registration.lv” valdes priekšsēdētājs
Gints Kronbergs
“registration.lv” vadītājs Lauris Morics
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13:30         
Pusdienas
Individuālās tikšanās
Ekspo prezentācijas       
  
15:00         

4. Panelis
“Festivāli Latvijā”       
 
Informācija par Latvijas festivālu piedāvājumu, diskusija par 
problēmjautājumiem

Latvijā notiekošo festivālu saraksts ir iespaidīgs un ar katru gadu 
festivālu piedāvājums palielinās. Pirmo reizi Latvijas Pasākumu forumā 
atsevišķs panelis tiek veltīts Latvijas festivāliem – būs iespējams 
iepazīties ar festivālu piedāvājumu, uzzināt par aktualitātēm, kopā tiks 
aicināti Latvijas festivālu rīkotāji, lai iepazītos, apmainītos ar pieredzi un 
identificētu kopīgi nozarē risināmus problēmjautājumus un apspriestu 
aktualitātes. 

Paneļa moderatore: 
aģentūras “Pareizā Ķīmija” direktore, festivāla 
LABA DABA komandas pārstāve 
Gundega Turnele 

15:00         

5. Panelis
“Pilsētas svētki – to plānošana un realizācija”  
   
Informācija par Latvijas pilsētu svētku piedāvājumu, diskusija par svētku 
plānošanas un realizācijas aspektiem

Kultūras produkts - Pilsētas svētki - radās pagājušā gadsimta 90-to 
gadu vidū. 

Nu jau šķiet pašsaprotami, ka  teju katrā Latvijas pilsētā, pagastā vai 
novadā tiek rīkoti/svinēti īpaši svētki. Kā tie attīstījušies šo 20 gadu 
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laikā? Par uzdevumiem, pamatiezīmēm, kopīgo un atšķirīgo, īpašajām 
kvalitātēm, izaicinājumiem un iespējām, par to, vai svētki palīdz 
veidot pilsētas tēlu, sekmē pilsētas piesaistes spēju, rosina jaunradi 
un iedzīvotāju līdzdalību. Kam tie domāti - vietējiem iedzīvotājiem vai 
tūristiem? Tradīcija vai inerce? Kā svētkus noorganizēt droši, profesionāli 
un aizraujoši gadu no gada? 

Paneļa moderatore:
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras 
“Kuldīgas kultūras centrs” direktore Inta 
Burnevica

16:30        
Kafijas pauze     
Individuālās tikšanās
Ekspo prezentācijas       
  
17:00         

6. Panelis
Prezentācija – diskusija “Latvijas lielie pasākumi 
2017. - 2018.”  

Informācija par 2017. un 2018. gada lielākajiem pasākumiem, iespējamo 
pasākumu rīkotāju iesaisti

Latvijas svētku svinēšanas tradīcijas ir ļoti bagātas – Dziesmu svētku 
tradīcija, Rīgas 800-gades svinības, pilsētu lielās jubilejas, Pasaules koru 
olimpiāde, Rīgas, Eiropas kultūras galvaspilsētas 400 pasākumi, Hokeja 
un Basketbola čempionāti, lieluzvedumi. Pēc Rīgas 2014. gada norisēm 

un Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības 
Padomē Latvijā uzsākta gatavošanās 
nākamajiem lielajiem pasākumiem, kas 
izskanēs visā pasaulē. Panelī “Latvijas lielie 
pasākumi 2017. - 2018.” būs iespēja dzirdēt 
aktualitātes par tuvāko gadu lielākajiem 
pasākumiem, uzzināt par sadarbības iespējām 
ar šiem pasākumiem.

Paneļa moderatore:
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Latvijas Institūta direktore Aiva Rozenberga

Paneļa viesi:
Kultūras ministrijas LV100 biroja starptautisko projektu vadītāja 
Leonarda Ķestere

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte

Rīgas tūrisma attīstības biroja , Eiropas koru olimpiādes un Nāciju 
Grand Prix projektu vadītāja Diāna Čivle

Nodibinājuma “Rīgas Tūrisma Attīstības Biedrība” projektu koordinatore 
Gundega Cekule
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Trešdiena, 30. marts
Ventspils Jaunrades nams,
Maiznieku iela 11, Ventspils

20:00

“Pasākumu gada balvas 2015” svinīgā 
pasniegšanas ceremonija 

“Piegādātāju kvalitātes zīmes” svinīgā 
pasniegšanas ceremonija      
  

Latvijas Pasākumu producentu asociācija (LaPPA)  jau sesto gadu 
organizē “Pasākumu gada balvu”, kas ir vienīgais nozares profesionālais 
apbalvojums, kurā tiek godināti labākie pasākumi 15 nominācijās, kā 
arī kvalitatīvākie nozares piegādātāji. Šogad šis īpašais notikumus 
norisinās Latvijas Pasākuma foruma ietvaros. 

Viesu ierašanās no plkst. 19:00, 
pasākuma apmeklējumam nepieciešams atsevišķi reģistrēties

Pasākuma rīkotājs:
Sponsorēšanas aģentūra “SponsorKing”
Pasākumu nozares uzvaras kopīgi svinēsim līdz pusnaktij. 
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Ceturtdiena, 31. marts 
Ventspils kultūras centrs
Kuldīgas iela 18, Ventspils

09:00         
Rīta kafija        
Individuālās tikšanās
Ekspo prezentācijas       
  
Labrīt Pasākumu foruma trešajā dienā! Kopā ar rīta kafiju jūs gaida 
“ONE4EVENT” pārsteigums. Foruma trešajā dienā aicinām delegātus 
nenokavēt un paspēt apskatīties Pasākumu ekspo piedāvājumus. Ja 
nepieciešams, varat sarunāt individuālas tikšanās.

10:00       

7. Panelis
“Privātā finansējuma piesaiste pasākumiem”  
   
Līdzekļu piesaiste pasākumiem no privātā sektora

Turpinot pagājušā gada tēmu par līdzekļu piesaisti pasākumu norisei, 
esam aicinājuši nozares profesionāļus dalīties ar veiksmes stāstiem par 
to, kā iespējams piesaistīt finansējumu pasākumiem no privātā sektora. 
Lekcijā būs iespēja dzirdēt kā naudu pasākumiem ir piesaistījuši dažādi 
pasākumi, uzzināt ko darīt un ko nedarīt piesaistot privātos līdzekļus un 
sadarbojoties ar uzņēmumiem. Panelī būs iespēja arī uzzināt pasākuma, 
kas notiek visā Latvijā - “ZZ čempionāta” (tagad “ZZ festivāla”) 
sadarbības pieredzi.

Paneļa moderatore:
Sponsorēšanas aģentūras “SponsorKing” 
vadītāja Ļena Ferstere

Paneļa viesi:
SIA “Nords Event Communications” valdes 
priekšsēdētājs Aigars Nords

SIA “Avantis Promo” producente Ilona Bičevska

10:00         

8. Lekcija 
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“Normatīvie regulējumi. Jaunumi” 
  
Jaunumi normatīvajos aktos. Vasaras sezonai aktuālie regulējumi. 
 
Pēc veiksmīgā 2015. gada Pasākumu foruma juridisko jautājumu 
paneļa, nozares speciālisti aicināti uzzināt par jaunumiem un pasākumu 
nozarei aktuāliem regulējumiem, uzsākot vasaras pasākumu sezonu. 
Panelī tiks aplūkota brīvprātīgā darba organizēšana, sniegti ieteikumi 
pasākumu organizatoriem, izstrādājot noteikumus apmeklētājiem, 
apskatīts jautājums par preču zīmes reģistrēšanu un tās aizstāvēšanu. 
Atsevišķi tiks apskatītas Pārtikas un veterinārā dienesta prasības 
izbraukumu ēdināšanai. Īpaša uzmanība tiks pievērsta jautājumam 
par nepilngadīgajām personām publiskos pasākumos un normatīvajos 
aktos paredzēto pasākuma organizatora atbildību.

Paneļa moderatore: 
SIA “Positivus” juriste Baiba Erdmane

Paneļa viesis:
Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas 
izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte 
Svetlana Aļminoviča – Miļjanoviča

11:30
Rīta kafija        
Individuālās tikšanās
Ekspo prezentācijas       
  
12:00

9. Lekcija
“Pasākumu līdzekļu piesaiste no fondiem, 
mērķprogrammām un publiskā finansējuma”  
        
Pasākumu līdzfinansējums no publiskā sektora fondiem, 
mērķprogrammām

Šķiet, galvenā problēma, ar ko saskāries ikviens pasākumu rīkotājs, 
ir nauda. Taču nereti izrādās, ka īstā problēma ir nevis finansējums, 
bet informācijas trūkums, no kādiem avotiem finansējumu iespējams 
piesaistīt. Latvijā darbojas virkne dažādu fondu un mērķprogrammu, 
kur iespējams pieteikt projektus un gūt atbalstu saviem pasākumiem. 
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Diskusijā paredzēts runāt par dažādiem 
fondiem un publiskā finansējuma piesaistes 
iespējām, diskutējot par problēmām un 
iespējām. 

Paneļa moderatore:
Valsts akadēmiskā kora “Latvija” producente 
Ieva Vītiņa

Paneļa viesis:
Radošās Eiropas biroja Kultūras programmas 

koordinatore Latvijā Zanda Aveniņa

12:00         

10. Lekcija
“Autortiesības un pasākumi digitālajā vidē”  
   
Autortiesību regulējums digitālajā vidē – prakses piemēri un 
diskusija 

Autordarbu izmantojumu un licencēšanas kārtību publiskajā izpildījumā 
Latvijas Pasākumu foruma dalībnieki apskatīja pagājušajā gadā. Šogad 
autortiesību panelī pieskarsimies pasākumu rīkotājiem mazāk zināmam 
un svešākam autordarbu izmantojumam - autordarbu izmantošanas 
kārtībai pasākuma reklāmās, pirmspasākuma un pēcpasākuma 
audiovizuālajos materiālos un jo īpaši - digitālajā vidē. Panelī runāsim 
par pasākumu rīkotājiem aktuāliem, bet specifiskiem autordarbu 
izmantošanas gadījumiem - pasākumu reklāmas rullīšiem, tiešraidēm 
internetā, televīzijas ierakstiem, youtube klipu embedēšanu mājas lapās 
vai, piemēram, DVD izdošanu un pasākuma fiksāciju.

Paneļa moderatore: 
SIA “Positivus” juriste Baiba Erdmane
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13:30
Pusdienas
Individuālās tikšanās
Ekspo prezentācijas       
 
 
15:00 

11. panelis
Drošības panelis       
  
Normatīvais regulējums, pasākumu atcelšana, dienestu sadarbības 
sinerģija

Pēdējo notikumu kontekstā pasākumu nozarē īpaši aktuāls ir drošības 
jautājums. Globālā situācija nosaka jaunus standartus, ar kuriem jau 
saskaras ārvalstu mūziķu koncertu organizatori. Latvijas pasākumu 
rīkotājiem ir svarīgi zināt savas, Valsts policijas, Drošības policijas, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta pienākumus un funkcijas. Atsevišķa uzmanība 
panelī tiks veltīta nozares normatīvajam regulējumam.

Paneļa moderators:
tiesību doktors Valdis Voins

Paneļa viesis: 
drošības eksperts Konstantīns Rubīns

15:00         
12. Diskusija       
“Pasākumu nozares izglītība Latvijā”    
  
Augstākās izglītības programmu prezentācijas, diskusija

Latvijas Pasākumu forums pirmo reizi ir aicinājis sanākt kopā visas 
mācību iestādes, kurās šobrīd pieejamas programmas, kas sagatavo 
pasākumu nozares profesionāļus. Panelī valsts un privātās mācību 
iestādes stāstīs par savām vidējās un augstākās izglītības mācību 
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programmām, radot pilnīgu priekšstatu par 
nozares izglītības iespējām Latvijā. Diskusijā 
plānots runāt par mācību iestāžu un pasākumu 
nozares sinerģijas iespējam un praktisko 
sadarbību, nodrošinot nozares valsts un privātā 
sektora pasākumu nozares uzņēmumiem 
jaunos darbiniekus.

Paneļa moderators: 
SIA “3K Management” radošais direktors, 
pasākumu arhitekts Edgars Kuzmans

Paneļa viesi:
Pasākumu nozares mācību iestāžu pārstāvji 

16:30         
Kafijas pauze       
Individuālās tikšanās      
Ekspo prezentācijas       
  
17:00         

Ārvalstu lektora vieslekcija
Toms Čīzraits (Lielbritānija) 
Pasākumu industrijas nākotne 
      
Latvijas Pasākumu foruma darba dienu noslēgumā plānojam ieskatīties 
nākotnē ar futurologa Toma Čīzraita (Tom Cheesewright) acīm. Kas 
sagaida pasākumu industriju? Kā attīstīsies pasaule un kā tas ietekmēs 
pasākumu jomu nākotnē? Kādi būs koncerti, festivāli, biznesa pasākumi? 
Kāda nākotne sagaida konferences, atpūtas pasākumus? Kādi nākotnē 
būs zīmolu komunikācijas pasākumi?

Lektors:
Toms Čīzraits (Tom Cheesewright), 
Lielbritānija
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Ceturtdiena, 31. marts 
Teātra nams “Jūras vārti”
Karlīnes iela 40, Ventspils

19:00         

Ventspils bigbenda, Daniela Čačijas un Gerharda 
Orniga koncerts   

Piektdiena, 1. aprīlis 
Visa Ventspils
Izbraukšana no Ventspils Kultūras centra, Kuldīgas iela 18

10:00 – 14:30        

Latvijas 2. Pasākumu foruma reģionālā programma
    
Ventspils kultūras piedāvājums.      
 
Ventspils pilsētas kultūras infrastruktūras apskate, prezentācijas, 
lekcijas, diskusijas
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Otrdiena, 29. marts

No 18:00  Foruma delegātu atkalsatikšanās pasākums  

Trešdiena, 30. marts

10:00 Rīta kafija / individuālās tikšanās / ekspo prezentācijas  

11:00 1. Latvijas 2. Pasākumu foruma atklāšana  

 Uzrunas, nozares apskats, foruma kopbildes fotografēšana  

12:00 2. Panelis “Latvijas reģionālās koncertzāles: no idejas līdz jaunām iespējām”   

Informācija par Latvijas reģionālo koncertzāļu piedāvājumu, diskusija

12:00 3. Lekcija – prezentācija “Jaunās tehnoloģijas pasākumu jomā”

  Digitālo pasākumu risinājumu prezentācijas, pasākumu nozares jaunās tehnoloģijas

13:30 Pusdienas / individuālās tikšanās / ekspo prezentācijas  

15:00 4. Panelis “Festivāli Latvijā”

 Informācija par Latvijas festivālu piedāvājumu, diskusija par problēmjautājumiem 

15:00 5. Panelis “Pilsētas svētki – to plānošana un realizācija”

  Informācija par dažādiem pilsētu svētkiem, diskusija par to plānošanas un realizācijas aspektiem

16:30 Kafijas pauze  / individuālās tikšanās / ekspo prezentācijas  

17:00 6. Prezentācija – diskusija “Latvijas lielie pasākumi 2017. - 2018.”  

 Informācija par 2017. un 2018. gada lielākajiem pasākumiem, iespējamo pasākumu rīkotāju iesaisti 

20:00 LaPPA “Pasākumu gada balvas” un “Piegādātāju kvalitātes zīmes” svinīgā pasniegšanas ceremonija* 

Ceturtdiena, 31. marts

09:00 Rīta kafija / individuālās tikšanās / ekspo prezentācijas  

10:00 7. Lekcija “Privātā finansējuma piesaiste pasākumiem” 

 Līdzekļu piesaiste pasākumiem no privātā sektora

10:00 8. Lekcija “Normatīvie regulējumi. Jaunumi”

 Jaunumi normatīvajos aktos. Vasaras sezonai aktuālie regulējumi.

11:30 Kafijas pauze  / individuālās tikšanās / ekspo prezentācijas 

12:00 9. Lekcija “Pasākumu līdzekļu piesaiste no fondiem, mērķprogrammām un publiskā finansējuma”

 Pasākumu līdzfinansējums no publiskā sektora fondiem, mērķprogrammām  

12:00 10. Lekcija “Autortiesības un pasākumi digitālajā vidē”

  Autortiesību regulējums digitālajā vidē – prakses piemēri un diskusija

13:30 Pusdienas / individuālās tikšanās / ekspo prezentācijas  

15:00 11. Drošības panelis

 Normatīvais regulējums, pasākumu atcelšana, dienestu sadarbības sinerģija  

15:00 12. Diskusija “Pasākumu nozares izglītība Latvijā”

  Augstākās izglītības programmu prezentācijas, diskusija

16:30 Kafijas pauze  / individuālās tikšanās / ekspo prezentācijas  

17:00 Ārvalstu lektora vieslekcija (tiks izziņota martā)  

19:00 Ventspils bigbenda, Daniela Čačijas un Gerharda Orniga koncerts Teātra namā “Jūras vārti” 

Piektdiena, 1. aprīlis

10:00 – 14:30 Latvijas 2. Pasākumu foruma reģionālā programma – Ventspils kultūras piedāvājums  

Ventspils pilsētas kultūras infrastruktūras apskate, prezentācijas, lekcijas, diskusijas

2.LATVIJAS PASĀKUMU FORUMA LAIKA PLĀNS
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A 
ALEKSANDRS 
ABRAMOVS

29330453 alex@lunapark.
space

LUNA PARK BALTIC

EDGARS 
ANDERSONS

29134269 edgars.
andersons@riga.
lv

SIA "RĪGAS NAMI"

MAIJA ANIĶE 26226911 maija.anike@
inbox.lv

PIKC VENTSPILS 
MŪZIKAS 
VIDUSSKOLA

LIENE 
ANTONOVIČA

20004661 lienea@
sponsorking.lv

SIA "SPONSORKING"

EDŽUS ARUMS 29357341 edzus.arums@
necom.lv

SIA "NORDS EVENT 
COMMUNICATIONS"

ZANDA AVENIŅA 67330229 Zanda.Avenina@
km.gov.lv

LATVIJAS 
REPUBLIKAS 
KULTŪRAS 
MINISTRIJA

Ā 
LAUMA ĀBOLIŅA 29325556 lauma@untitled.

lv
SIA "UNTITLED"

IVETA ĀRGALE 26443662 iveta.argale@
sigulda.lv

SIGULDAS NOVADA 
KULTŪRAS PĀRVALDE

B 
DACE BAHMANE 27750785 dace@untitled.lv SIA "UNTITLED"

ELVĪRA BĀLIŅA 26545557 elvirabalina@
inbox.lv

LIMBAŽU NOVADA 
PAŠVALDĪBA, 
LIMBAŽU KULTŪRAS 
NAMS

RAITIS BEĶERIS 26453667 raitis@pasakums.
lv

SIA "UNTITLED"

ELVIJS BĒRTULIS 26537434 elvijs.bertulis@
toitoi.lv

SIA"TOI TOI LATVIJA"

ADELE BĒRZIŅA 28377770 adeleberzina@
inbox.lv

VIDZEMES 
AUGSTSKOLA

AGRA BĒRZIŅA 26524013 agra.berzina@
visc.gov.lv

VALSTS IZGLĪTĪBAS 
SATURA CENTRS

SANTA BĒRZIŅA 26869966 santa.berzina@
necom.lv

SIA "NORDS EVENT 
COMMUNICATIONS"

GUNTARS 
BĒRZIŅŠ

28776377 gunttars@gmail.
com

SIA "A-SOUND"

ILONA BICEVSKA 29495959 ilona@avantis.lv SIA "AVANTIS PROMO"

ILVIJA 
BORMEISTERE

26609288 bormeistere_
ilvija@inbox.lv

BIZNESA 
AUGSTSKOLA 
"TURIBA"

PASĀKUMU FORUMA DALĪBNIEKI
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BAIBA BOŽE 29865238 baiba.bozhe@
greatamber.lv

SIA "LIELAIS 
DZINTARS"

KRISTĪNE BREIZE 26992005 breizechristina@
gmail.com

BALTIJAS 
STARPTAUTISKĀ 
AKADĒMIJA

LINDA BRŪDERE 20228860 linda.brudere@
greatamber.lv

SIA "LIELAIS 
DZINTARS"

IGNAS BUITKUS +370 
61402880

ignas@gluk.lt GLUK MEDIA

GUNDEGA 
BUĶELE

25450399 gundega.
bukele@
ventspils.lv

VENTSPILS PILSĒTAS 
DOMES KULTŪRAS 
CENTRS

KRISTAPS BUNGA 20282477 kristaps@rjk.lv SIA "RJK"

MARGARITA 
BUNKSE

20130281 eurosoul@gmail.
com

BIEDRIBA "STARO100"

INTA BURNEVICA 29538651 inta@
kulturascentrs.lv

KULDĪGAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS 
AĢENTŪRA 
"KULDĪGAS KULTŪRAS 
CENTRS"

MINTAUTS 
BUŠKEVICS

29233789 Mintauts.
Buskevics@
kultura.jelgava.lv

JELGAVAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBAS 
IESTĀDE "KULTŪRA"

C 
INETA CAUNE 28339942 ineta.caune@

cleanr.lv
SIA “CLEAN R”

GUNDEGA 
CEKULE

27897346 gundega.
cekule@riga.lv

NODIBINĀJUMS 
"RĪGAS TŪRISMA 
ATTĪSTĪBAS 
BIEDRĪBA"

JĀNIS CELMS 26615588 janis@
one4event.lv

SIA "TENT FOR EVENT 
BALTIC"

TOM 
CHEESEWRIGHT

VIESLEKTORS

KASPARS 
CIMERMANIS

26435515 kaspars@
one4event.lv

SIA "TENT FOR EVENT 
BALTIC"

Č 
ELĪNA ČĒMA 26383682 elina@staro100.lv BIEDRĪBA "STARO100"

DIĀNA ČIVLE 26496644 diana.civle@riga.
lv

RĪGAS TŪRISMA 
ATTĪSTĪBAS BIROJS

D 
BAIBA DRONKA 29475005 baibadronka@

inbox.lv
SKRĪVERU KULTŪRAS 
CENTRS



35

IRA DŪDUMA 26416648 ira.krauja@inbox.
lv

MĀRUPES NOVADA 
DOME, KULTŪRAS 
NAMS

DAIGA DŪMA 28664261 daiga@
ocventspils.lv

SIA “OLIMPISKAIS 
CENTRS “VENTSPILS””

IEVA DZALBE 28348712 ieva@3k.lv SIA "3K 
MANAGEMENT"

E 
IEVA EGLE 
VĪTOLA

26444766 ieva.vitola@riga.
lv

RĪGAS PAŠVALDĪBAS 
KULTŪRAS IESTĀŽU 
APVIENĪBAS 

IEVA EGLĪTE 26466025 ieva@lunapark.
space

LUNA PARK BALTIC

EVA EGLĪTE 26422411 eva.eglite@
kocenunovads.lv

KOCĒNU NOVADA 
DOME

EDGARS EGLĪTIS 26100150 pasakums@
pasakums.lv

SIA "UNTITLED"

BAIBA ERDMANE 26425503 baiba.erdmane@
gmail.com

SIA "POSITIVUS"

Ē 
GUNTIS ĒRGLIS 29262186 guntis@

idejuinstituts.lv
SIA "IDEJU INSTITŪTS"

IVETA ĒRKŠĶE 29238276 iveta.erkske@
ventspils.lv

SIA "KURZEMES 
FILHARMONIJA"

F 
ILZE 
FEDOSEJEVA

26410939 ilze.fedosejeva@
gmail.com

BALTIJAS 
STARPTAUTISKĀ 
AKADĒMIJA

ZANE FELDMANE 26673055 zane@untitled.lv SIA "UNTITLED"

ĻENA FERSTERE 29127166 lena@
sponsorking.lv

SIA "SPONSORKING"

G 
VIKTORS GAILĪTIS 29399817 viktorsgailitis@

gmail.com
LATVIJAS KULTŪRAS 
KOLEDŽA

ELĪNA GILNERE 26810885 elina@
idejuinstituts.lv

SIA "IDEJU INSTITŪTS"

ROEBRTS 
GRINBERGS

26562114 roberts.
grinbergs@
ventspils.lv

VENTSPILS PILSĒTAS 
DOMES KULTŪRAS 
CENTRS

KASPARS 
GRĪNFELDS

29184737 kaspars@loc.lv LIEPĀJAS 
OLIMPISKAIS CENTRS

ANDRIS 
GRĪNVALDS

29726260 andris@
kulturascentrs.lv

P/A " KULDĪGAS 
KULTŪRAS CENTRS"
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SARMĪTE GROSA 29479000 videocentrs@
gmail.com

SIA “VIDEO CENTRS”

GUNTIS GROSS 29253352 videocentrs@
gmail.com

SIA “VIDEO CENTRS”

IVETA GRUNTE 29157360 ivetagrunte@
inbox.lv

LATVIJAS KULTŪRAS 
DARBINIEKU 
ASOCIĀCIJA

VALDA GULBE 29450662 valda.gulbe@
ventspils.lv

VENTSPILS PILSĒTAS 
DOMES KULTŪRAS 
CENTRS

MĀRCIS GULBIS 67333784 marcis@untitled.
lv

SIA "UNTITLED"

ALISE GURENKO 26300576 alise.gurenko@
riga.lv

SIA "RĪGAS NAMI"

MAYA GUSEVA +791 
61506510

maya@lunapark.
space

LUNA PARK BALTIC

H 
ELIZABETE 
HARTMANE

25993399 elizabete.
hartmane@
greatamber.lv

SIA "LIELAIS 
DZINTARS"

AGATE 
HROLOVIČA

29581848 agate@asapasap.
lv

!ASAP

I 
ILZE IEVIŅA - 
MOČE

29227849 ilze@avantis.lv SIA "AVANTIS PROMO"

KRISTĪNE 
IGNATJEVA

26393112 kristine.
ignatjeva@
aldaris.lv

AS "ALDARIS"

AĻONA IVANOVA 29828199 alona.ivanova@
tele2.com

TELE 2

DAGNIJA 
IZAŠARE

26459989 dagnija.izasare@
ventspils.lv

SIA "KURZEMES 
FILHARMONIJA"

J 
ILZE 
JAKUBOVSKA

26555609 jercite@inbox.lv SIGULDAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS 
IESTĀDE "KULTŪRAS 
PĀRVALDE"

ALDIS JANEVICS 29462381 aldisj@na.lv SIA "KOMPĀNIJA NA"

IEVA JANIŠEVA 28222157 ieva.janiseva@
gmail.com

EKONOMIKAS 
UN KULTŪRAS 
AUGSTSKOLA

ANDRIS 
JĒKABSONS

29234776 andris@
idejunams.lv

SIA "BALTIJAS 
IZKLAIDES 
AĢENTŪRA"

ARNIS JURGEVICS 29390181 1juran@inbox.lv SIA "AVANTIS PROMO"
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DACE JURKA 29179179 dacejurka@
inbox.lv

LATVIJAS KULTŪRAS 
CENTRA ASOCIĀCIJA

K 
MARTA KALNAVA 28652146 marta.kalnava@

ventspils.lv
VENTSPILS PILSĒTAS 
DOMES KULTŪRAS 
CENTRS

JANA KALNINA 29353929 jana@pasakums.
lv

SIA "UNTITLED"

INTA KALNIŅA 28642344 kulturaulbroka@
inbox.lv

ULBROKAS KULTŪRAS 
NAMS (STOPIŅU 
NOVADS)

RENĀTE 
KANSONE

25925524 reanate-kasone@
inbox.lv

VENTSPILS PILSĒTAS 
DOMES KULTŪRAS 
CENTRS

AIGARS 
KĀRKLIŅŠ

28357043 aigars@loc.lv LIEPĀJAS 
OLIMPISKAIS CENTRS

INESE KEIŠA 27799777 inese.keisa@riga.
lv

SIA "RĪGAS NAMI"

GATIS KIDALS 29405567 gatis@gaco.lv SIA "GACO"

ANCE KOLIBERE 27443370 ance.kolibere@
greatamber.lv

SIA "LIELAIS 
DZINTARS"

ANDREJS 
KONDRATJUKS

26446660 andrejs.
kondratjuks@
riga.lv

SIA "RĪGAS NAMI"

ĢIRTS 
KONSTANTS

29535676 videocentrs@
gmail.com

SIA “VIDEO CENTRS”

MARTA KONTIŅA 29343143 martakontina@
hotmail.com

ALBERTA KOLEDŽA

KRISTĪNA 
KORŅEJEVA

29676348 kri.kor.1992@
gmail.com

BALTIJAS 
STARPTAUTISKĀ 
AKADĒMIJA

ĢIRTS KRASTIŅŠ 29434779 girts.krastins@
arenariga.com

SIA „ARĒNA RĪGA”

GINTS 
KRONBERGS

29243478 gints@3k.lv SIA "3K 
MANAGEMENT"

IVETA KRŪMIŅA 25486066 iveta.krumina@
riga.lv

SIA "RĪGAS NAMI"

KASPARS 
KUBECKIS

22356116 kashuks2@gmail.
com

UNTITLED STUDIOS

EDGARS 
KUZMANS

27818065 edgars@3k.lv SIA "3K 
MANAGEMENT"

Ķ 
LEONARDA 
ĶESTERE

29489150 leonarda.
kestere@km.gov.
lv

KULTŪRAS MINISTRIJA
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L 
LIENE LAMBA 29534870 liene.lamba@

jkp.lv
JĒKABPILS KULTŪRAS 
PĀRVALDE

KĀRLIS LAPIŅŠ 28308457 karlis@pasakums.
lv

SIA "UNTITLED"

RAIVITA LAUCIŅA 
- VEINERE

20282146 raivita144@inbox.
lv

EKONOMIKAS 
UN KULTŪRAS 
AUGSTSKOLA

NAURIS LAZDĀNS 29473584 nauris.lazdans@
greatamber.lv

SIA "LIELAIS 
DZINTARS"

IEVA LĀCE 25479582 ieva@asapasap.lv !ASAP

ARMANDS 
LEIMANIS

29113456 armands.
leimanis@
limbazi.lv

LIMBAŽU NOVADS, 
UMURGAS KULTŪRAS 
NAMS

RUTA LEVINA 29953695 rutalev@inbox.lv BALTIJAS 
STARPTAUTISKĀ 
AKADĒMIJA

IEVA LIEPA 29446678 ieva@brainstorm.
lv

SIA "PRĀTA VĒTRAS 
SKAŅU IERAKSTU 
KOMPĀNIJA"

DACE LIEPIŅA 26787796 dace.liepina@jpd.
gov.lv

JŪRMALAS PILSĒTAS 
DOME

KĀRLIS LIPSNIS 28374883 karlis.lipsnis@
gmail.com

BIZNESA 
AUGSTSKOLA 
"TURĪBA"

HARALDS 
LĪDZEKSTS

27607027 haralds.
lidzeksts@inbox.
lv

LKA LATVIJAS 
KULTŪRAS KOLEDŽA

INESE 
LUKAŠEVSKA

29536344 inese@luka.lv SIA “LUKA GROUP”

M 
VALĒRIJS 
MAKREKOVS

28667755 valerijs@stcrew.
eu

SIA "FREELANCER"/
STAGE CREW

ELITA MEDNE 26425716 medne.elita@
gmail.com

LIEPĀJAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBAS 
IESTĀDE "KULTŪRAS 
PĀRVALDE"

MAIJA MEĻĶE 28319616 maija.melke@
toitoi.lv

SIA “TOI TOI LATVIJA”

KRISTAPS 
MENNIKS

26132172 kristaps.
menniks@necom.
lv

SIA "NORDS EVENT 
COMMUNICATIONS"

DACE MIČE 22834414 dace.mice@
greatamber.lv

SIA "LIELAIS 
DZINTARS"
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SANDRA MIEZE 28633595 imbazu_kn@
limbazi.lv

LIMBAŽU NOVADA 
PAŠVALDĪBA, 
LIMBAŽU KULTŪRAS 
NAMS

SIGITA MIGOĻA 26483182 sigita.migola@
ventspils.lv

VENTSPILS PILSĒTAS 
DOMES KULTŪRAS 
CENTRS

MĀRTIŅŠ 
MIHAILOVS

26134903 martins@
lunapark.space

LUNA PARK BALTIC

ARNIS MILTIŅŠ 25498080 arnis.miltins@
riga.lv

RĪGAS DOMES 
IZGLĪTĪBAS, 
KULTŪRAS 
UN SPORTA 
DEPARTAMENTS

LAURIS MORICS 22087610 lauris@
registration.lv

SIA "REGISTRATION.
LV"

N 
FĒLIKSS 
NEIMANIS

29445836 felikss@
kliversala.lv

GAISMAS PILS 
RESTORĀNS 
"KLĪVERSALA"

AIGARS NORDS 67504931 aigars.nords@
necom.lv

SIA "NORDS EVENT 
COMMUNICATIONS"

O 
DACE 
OBODOVSKA

20262109 dace.
obodovska@
ventspils.lv

VENTSPILS PILSĒTAS 
DOMES KULTŪRAS 
CENTRS

ANNA ORNIŅA 26178343 anna.ornina@
ventspils.lv

SIA "KURZEMES 
FILHARMONIJA"

IEVA OZOLIŅA 26354152 ieva.ozolina@li.lv LATVIJAS INSTITŪTS

RITVARS OZOLIŅŠ 28698425 ritvars@rjk.lv SIA "RJK"

P 
KRISTĪNE 
PAISUMA

25456024 k.paisuma@
gmail.com

LKA LATVIJAS 
KULTŪRAS KOLEDŽA

EVIJA 
PASLAUSKA

22363330 evijapaslauska@
yahoo.com

LKA LATVIJAS 
KULTŪRAS KOLEDŽA

ANNA PAUKŠA 26468772 anna@3k.lv SIA "3K 
MANAGEMENT"

IEVA PAULIŅA 26453126 ieva.paulina@
gmail.com

LKA LATVIJAS 
KULTŪRAS KOLEDŽA

GUNA 
PAVLOVSKA

26326243 guna.pavlovska@
inbox.lv

BLANKENFELDES 
MUIŽA

DĀRTA PELŠE 22015192 darta@3k.lv SIA "3K 
MANAGEMENT"

JĀNIS 
PĒTERSONS

29166171 janis@artistic.lv SIA "ARTISTIC"
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REINIS 
PĒTERSONS

29203596 reinis@
one4event.lv

SIA "TENT FOR EVENT 
BALTIC"

BAIBA PIEKUSA 27722649 baiba@3k.lv SIA "3K 
MANAGEMENT"

KRISTĪNE 
PINKULE

22483858 kristine@kimija.lv SIA ''PAREIZĀ 
ĶĪMIJA'' PILNA 
SERVISA PASĀKUMU 
AĢENTŪRA

KRISTĪNE 
PINKULE

22483858 kristine@kimija.lv SIA "PAREIZĀ 
ĶĪMIJA" PILNA 
SERVISA PASĀKUMU 
AĢENTŪRA

INESE PITKEVIČA 29229079 inese.pitkevica@
inbox.lv

RĪGAS KULTŪRU 
VIDUSSKOLA

DACE PLEŠA 29548365 dace.plesa@
sigulda.lv

SIGULDAS NOVADA 
KULTŪRAS CENTRS

ANCE PRIEDE koksnora@gmail.
com

P/A " KULDĪGAS 
KULTŪRAS CENTRS"

MĀRTIŅŠ PRIEDE 26529107 martins.priede@
necom.lv

SIA "NORDS EVENT 
COMMUNICATIONS"

SIGNE PUJĀTE 29134042 signe.pujate@
lnkc.gov.lv

LATVIJAS 
NACIONĀLAIS 
KULTŪRAS CENTRS

PAULS PUZAKS 29405519 pauls.puzaks@
gmail.com

VALSTS POLICIJA

R 
LIENE RAČEVSKA 26037953 liene.racevska@

riga.lv
RĪGAS DOMES 
IZGLĪTĪBAS, 
KULTŪRAS 
UN SPORTA 
DEPARTAMENTS

ĒRIKS RADŽELIS 26648416 eriksradzelis@
gmail.com

BIZNESA 
AUGSTSKOLA 
"TURĪBA"

SABĪNE 
RANCĀNE

29748727 sabinerancane@
inbox.lv

ALBERTA KOLEDŽA

IVARS RAUDZEPS 28314309 ivars@pasakums.
lv

SIA "UNTITLED"

RŪTA REINIKA 20205891 ruta.reinika@ka.lv SIA "KOMUNIKĀCIJAS 
AĢENTŪRA"

DACE REINKOPA 29110981 dace.reinkopa@
kuldiga.lv

KULDĪGAS NOVADA 
PAŠVALDĪBA

LĪGA RIBICKA 29253654 liga.ribicka@lnkc.
gov.lv

LATVIJAS 
NACIONĀLAIS 
KULTŪRAS CENTRS

KITIJA RIEKSTIŅA 29298560 kitija.riekstina@
riga.lv

RĪGAS PAŠVALDĪBAS 
KULTŪRAS IESTĀŽU 
APVIENĪBA
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INGA RIEMERE 29108131 inga.riemere@
gmail.com

RĪGAS KULTŪRU 
VIDUSSKOLA

AINARS RONIS 22843265 ainars.ronis@
dome.liepaja.lv

LIEPĀJAS PPI 
KULTŪRAS PĀRVALDE

AIVA 
ROZENBERGA

29462451 aiva.
rozenberga@li.lv

LATVIJAS INSTITŪTS

KONSTANTĪNS 
RUBĪNS

29240123 konstantins.
rubins@gmail.
com

VIESIS

NELLIJA RUDZĪTE 20439848 RNellija@gmail.
com

LKA LATVIJAS 
KULTŪRAS KOLEDŽA

EVIJA RUŽĀNE 26215608 evijaruzane@live.
com

BIZNESA 
AUGSTSKOLA 
"TURĪBA"

KASPARS RŪKLIS 29405048 kaspars.ruklis@
li.lv

LATVIJAS INSTITŪTS

ILYA RYZHKOV Ilya@lunapark.
space

LUNA PARK BALTIC

S 
AGNIJA 
SAPROVSKA

29541105 agnija.
saprovska@
carnikava.lv

CARNIKAVAS TAUTAS 
NAMS "OZOLAINE"

MĀRĪTE SAULĪTE 26417161 marite.saulite@
limbazi.lv

LIMBAŽU NOVADA 
PAŠVALDĪBA

AUSTRA SAVICKA 26588618 austra@kimija.lv SIA "PAREIZĀ ĶĪMIJA" 
PILNA SERVISA 
PASĀKUMU FORUMS

INESE SĒRDIENE 26131435 inese.serdiene@
dome.liepaja.lv

P.I."LIEPĀJAS 
KULTŪRAS 
PĀRVALDE" TAUTAS 
MĀKSLAS UN 
KULTŪRAS CENTRS

ASNATE SILIŅA-
JURKA

26828969 asnate.silina@
opera.lv

VSIA "LATVIJAS 
NACIONĀLĀ OPERA 
UN BALETS"

MĀRTIŅŠ SĪLIS 29233001 martins.silis@
loc.lv

LIEPĀJAS 
OLIMPISKAIS CENTRS

IVO SKRIBIS 29559565 ivo@asapasap.lv !ASAP

GUNTIS 
SKRIMBLIS

29418395 gs2@inbox.lv PREIĻU NOVADA 
KULTŪRAS CENTRS

ARTA SKUDRĒNA 27861239 arta.skudrena@
gmail.com

RĪGAS PAŠVALDĪBAS 
KULTŪRAS IESTĀŽU 
APVIENĪBA KULTŪRAS 
PILS „ZIEMEĻBLĀZMA”

GUNDEGA 
SKUDRIŅA

29275944 gundega.
skudrina@gmail.
com

SIA "SKUDRAS 
METROPOLE"
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RENĀRS SMONS 29173291 renars@
prosound.lv

SIA “PROSOUND”

JĀNIS SNIĶERS 26390124 janissn@na.lv SIA "KOMPĀNIJA NA"

ELĪNA 
SOKOLOVA-LUCA

28698121 elina.sokolova@
va.lv

VIDZEMES 
AUGSTSKOLA

BAIBA 
STALIDZĀNE

29519148 baiba.
stalidzane@jkp.lv

JĒKABPILS KULTŪRAS 
PĀRVALDE

ILZE STEBERA 29494228 ilze.stebera@
bt1.lv

SIA "BT 1"

JĀNIS STRAUME 28831686 janis.straume@
greatamber.lv

SIA "LIELAIS 
DZINTARS"

LINDA 
STRAZDIŅA

29111809 SIA "NORLAT", 
KONCERTZĀLE 
"VALMIERA"

Š 
ALDARS 
ŠAGŽIJEVS

29132939 aldars.sagzijevs@
gmail.com

VENTSPILS MŪZIKAS 
VIDUSSKOLA

EVA MAREKA 
ŠAKNERE

26940845 mareka2@inbox.
lv

EKONOMIKAS 
UN KULTŪRAS 
AUGSTSKOLA

KASPARS 
ŠTEINBERGS

22073143 kaspars.
steinbergs@eka.
edu.lv

EKONOMIKAS 
UN KULTŪRAS 
AUGSTSKOLA

KRISTINA 
ŠUMELOVA

27405084 kristina.
sumelova@va.lv

VIDZEMES 
AUGSTSKOLA/
STUDIJA

T 
RAIVIS TEMNOVS 22014970 raivis.temnovs@

toitoi.lv
SIA "TOI TOI LATVIJA"

ARNOLDS 
TREIMANIS

29240189 arnolds@
prosound.lv

SIA “PROSOUND”

GUNDEGA 
TURNELE

FESTIVĀLS "LABA 
DABA"

Ū 
INTA ŪBELE 29209982 inta.ubele@jkp.lv JĒKABPILS KULTŪRAS 

PĀRVALDE

NORA ŪPE 26586428 upe.nora@gmail.
com

SIA "SKUDRAS 
METROPOLE"

V 
AIGA 
VASIĻEVSKA

26564149 aiga.vasilevska@
lnkc.gov.lv

LATVIJAS 
NACIONĀLAIS 
KULTŪRAS CENTRS
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SELĒNA 
VASIĻJEVA

26374920 seleeena@inbox.
lv

P.I."LIEPĀJAS 
KULTŪRAS 
PĀRVALDE" TAUTAS 
MĀKSLAS UN 
KULTŪRAS CENTRS

LINDA 
VAŠKEVICA-VEITA

28660809 linda266@inbox.
lv

LKA LATVIJAS 
KULTŪRAS KOLEDŽA

MATĪSS 
VILKAPLĀTERS

28398267 matiss@studios.
lv

SIA "UNTITLED"

JĀNIS 
VILKAPLĀTERS

27806079 janis@untitled.lv SIA "UNTITLED"

ARTIS VILKS 26652185 artis@untitled.lv SIA "UNTITLED"

DACE VILSONE 26173388 Dace.Vilsone@
km.gov.lv

KULTŪRAS MINISTRIJA

DAINA VINKLERE 26544250 Daina.Vinklere@
turiba.lv

BIZNESA 
AUGSTSKOLA 
"TURĪBA"

VINETA VINTERE 29226028 vineta.vintere@
kocenunovads.lv

KOCĒNU NOVADA 
DOME

IEVA VĪTIŅA 26166265 ieva.vitina@koris.
lv

VALSTS 
AKADĒMISKAIS KORIS 
"LATVIJA"

ARTA VĪTOLIŅA 26027050 vitolina.arta@
gmail.com

EKONOMIKAS 
UN KULTŪRAS 
AUGSTSKOLA

ALĪSE VOROBEJA 27097812 alise.vorobeja@
gmail.com

CARNIKAVAS TAUTAS 
NAMS "OZOLAINE"

Z 
INESE ZAGORSKA 25623345 inese.zagorska@

gmail.com
VIDZEMES 
KONCERTZĀLE 
“CĒSIS” 

KITIJA 
ZANDBERGA

28369291 kitijazandberga@
gmail.com

EKONOMIKAS 
UN KULTŪRAS 
AUGSTSKOLA

KRISTĪNE 
ZELICKA

27841547 kristine.zelicka@
jpd.gov.lv

JŪRMALAS PILSĒTAS 
DOME

EVITA 
ZILBEREIZENA

26791317 evita.zilb@gmail.
com

BIZNESA 
AUGSTSKOLA 
"TURĪBA"

SINTIJA ZĪRIŅA 29419656 sintija.zirina@
ka.lv

SIA "KOMUNIKĀCIJAS 
AĢENTŪRA"

Ž 
ILGVARS 
ŽILINSKIS

29768201 ilgvars.zilinskis@
dome.liepaja.lv

P.I."LIEPĀJAS 
KULTŪRAS 
PĀRVALDE" TAUTAS 
MĀKSLAS UN 
KULTŪRAS CENTRS




