
 

 

 

 
4.LATVIJAS PASĀKUMU FORUMA DALĪBAS MAKSA 

 

  
Maksa līdz 1. martam 

 

 
Maksa pēc 1. Marta 

 
Apraksts 

 Bez PVN Ar PVN Bez PVN 
 

Ar PVN  

BRONZAS 
DALĪBNIEKS 

105, 00 € 127, 05 € 120, 00 € 145, 20 € Dalībnieks Latvijas pasākumu forumā 
piedalījies vienu reizi vai piedalās 
pirmo reizi 

 
SUDRABA 

DALĪBNIEKS 

 
90, 00 € 

 
108, 90 € 

 
120, 00 € 

 
145, 20 € 

Dalībnieks ir apmeklējis vismaz 2 no 3 
pēdējiem Pasākumu foruma 
pasākumiem (Latvijas Pasākumu 
forumu vai Pasākuma foruma Rudens 
sesiju) 

 
ZELTA 

DALĪBNIEKS 

 
 

70, 00 € 

 
 

84,70 € 

 
 

120, 00 € 

 
 

145, 20 € 

Dalībnieks ir apmeklējis vismaz 4 no 5 
notikušajiem Pasākumu foruma 
pasākumiem (trīs Latvijas Pasākumu 
forumus un divas Pasākuma foruma 
Rudens sesijas) 

PLATĪNA 
DALĪBNIEKS 

0, 00 € 0, 00 € 0, 00 € 0, 00 € Dalībnieks ir Latvijas Pasākumu 
foruma lektors 

RĒĶINU 
KOREKCIJA 

27,00 € 32,67 € 27,00 € 32,67 € Pasākumu foruma rēķini tiek ģenerēti 
automātiski reģistrācijas sistēmā 
Beatris un tos nav iespējams iesniegt 
citādā veidā. 
Par atsevišķu samaksu iespējams 
pārveidot vai mainīt rēķinu saturu - ja 
tas nepieciešams, lūgums sazināties 
ar Jeļenu Zēmeci - jelena@untitled.lv 
 

 

Šeit noteiktā 4. Latvijas Pasākuma foruma dalības maksa ir spēkā tad, ja dalībnieks reģistrējies foruma rīkotāju 

noteiktajā kārtībā, termiņos un savlaicīgi veicis elektroniskā priekšapmaksas rēķina apmaksu.  

Dalībnieku atlaides automātiski nosaka reģistrācijas sistēma Beatris.  

Ja Jūs esat pamanījuši ko nepatiesu, gramatiski nepareizu vai nekorektu – lūdzu, ziņojiet mums!  

DALĪBAS MAKSĀ IEKĻAUTS:  

1) Dalība foruma paneļos un lekciju apmeklējums pēc izvēles (Pasākumu forums tradicionāli notiek divās 

paralēlās programmās); 

2) Identifikācijas karte, izdales materiāli un kafijas pauzes;  

3) Foruma programmā izziņoto ārpuslekciju aktivitāšu apmeklējums; 

4) Foruma reģionālās dienas apmeklējums; 

5) Standarta kontaktinformācijas (dalībnieka vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese, pārstāvētās 

mailto:jelena@untitled.lv


organizācijas nosaukums) publicēšana Pasākumu foruma oficiālajā katalogā, ja dalībnieks šādai darbībai devis 

rakstisku piekrišanu (dalībniekiem, kas saņēmuši dalības apstiprinājumu līdz 1. martam).  

DALĪBAS MAKSĀ NAV IEKĻAUTS: 

1) Nokļūšana uz/no Pasākuma foruma norises vietas; 

2) Nakšņošanas izdevumi; 

3) Pusdienas (pusdienu piedāvājums pieejams par atsevišķu samaksu reģistrācijas laikā); 

4) Papildus reklāmas un aktivizāciju izmaksas; 

5) Izvēles kultūras programmas izmaksas (ar forumu nesaistītu kultūras pasākumu apmeklējums).  


