
BŪVNIECĪBAS IZSTĀDES „MĀJA I 2020” DARBA REGLAMENTS 
 
IZSTĀDES DARBA LAIKI 

IEKĀRTOŠANAS LAIKS 
 

NORISES LAIKS 
 

DEMONTĀŽAS LAIKS 
 

11.06.2020 9:00 – 21:00 

12.06.2020 8:30 – 10:00 
 

12.06.2020 10:00 – 18:00 

13.06.2020 10:00 – 18:00 
14.06.2020 10:00 – 17:00 

14.06.2020       17:00 – 21:00 

15.06.2020 8:00 – 18:00 
16.06.2020 9:00 – 17:00 

 

PAR KO JĀRŪPĒJAS IZSTĀDES DALĪBNIEKIEM 
 Jūs nedrīkstat pieļaut, ka izstādes stendā strādā darbinieki, kuriem ir noteikta pašizolācija, mājas karantīna 

vai stingrā izolācija, vai kuriem ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes; 

 Ievērojiet roku un respiratoro higiēnu; 

 Regulāri veiciet stenda virsmu tīrīšanu un dezinficēšanu; 

 Sarūpējiet saviem stenda darbiniekiem dezinfekcijas līdzekļus vai citus personīgās higiēnas līdzekļus roku 

tīrībai un/vai vienreizējos cimdus; 
 Rekomendējam katram stenda darbiniekam lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (sejas aizsegus, vairogus, 

maskas), kurus varēs iegādāties arī izstāžu centrā; 

 Esiet atbildīgi un aiciniet sava stenda apmeklētājus ievērot 2 metru distanci; 

 Lūdzam jūs izmantot sanitāros mezglus abās hallēs, lai lieki neveidotu drūzmēšanos foajē pie centrālā sanitārā 

mezgla.  
 

BT 1 NODROŠINĀS:  

 Vismaz 3 metrus platas ejas starp izstāžu stendu rindām, kas ļauj nodrošināt cilvēku pārvietošanos 2 virzienos 

ar savstarpējo attālumu vismaz 2 m; 
 Atsevišķas (nodalītas) apmeklētāju ieejas un izejas plūsmas; 

 Cilvēku skaita un plūsmas kontroli, nodrošinot, ka: 

- zālēs vienlaicīgi neatrodas vairāk kā 1 apmeklētājs uz 4 m² no publiski pieejamās telpu platības; 

- telpās atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj izstāžu centra platība 
un infrastruktūra; 

 Publiski pieejamu informāciju par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu izstāžu centrā; 

 Pastiprinātu telpu un virsmu tīrīšanu un dezinfekciju; 

 Skaidri salasāmus brīdinājumus būt sociāli atbildīgiem, ievērot divu metru distanci un pareizu roku un 

respiratoro higiēnu; 
 Audio paziņojumus ar aicinājumu lieki neuzkavēties izstāžu centrā, ievērot pareizu roku un respiratoro higiēnu, 

sekot izvietotajiem norādījumiem par distances ievērošanu; 

 Automātiskos roku dezinfekcijas punktus pie ieejas izstāžu centrā, katrā hallē, kā arī pie katra sanitārā mezgla. 

 Vērienīgu reklāmas un PR kampaņu.  

 

PREČU IEVEŠANA UN IZVEŠANA 
 Izstādes iekārtošanas un demontāžas laikā var izmantot jūsu ekspozīcijas laukumam vistuvākos, izstāžu 

rīkotāja norādītos, vārtus. Izstādes iekārtošanas, demontāžas un arī izstādes darba laikā atbildību par savu 

īpašumu uzņemas pats dalībnieks.  
 Ārpus izstādes darbalaika, slēgtajā periodā, Izstāžu centra teritorijā drīkst atrasties tikai ar speciālu atļauju 

saskaņotu ar izstādes rīkotāju. Šajā laikā tiek nodrošināta apsardze, un visi vārti ir slēgti, izņemot galveno 

ieeju. 

 
DALĪBNIEKU KARTES UN AUTOCAURLAIDES 

 Lūdzam izmantot iepriekš piešķirtās dalībnieku kartes un auto caurlaides.  

 Visus ar caurlaidēm saistītos jautājumus varēs atrisināt Informācijas centrā, 11.06. un 12.06. 

 Pazaudētās vai iztrūkstošās dalībnieku kartes būs iespēja atjaunot, anulējot visas iepriekš piešķirtās caurlaides 

un izsniedzot jaunu caurlaižu komplektu.  
 

IELŪGUMI UN IEPRIEKŠ NOPIRKTĀS BIĻETES 
 Lai apmeklētu izstādi, visi iepriekš neizmantotie ielūgumi būs derīgi.  

 Iepriekšpārdošanā nopirktās un neizmantotās ieejas biļetes būs derīgas izstādes apmeklējumam. 

 Ja nepieciešams pārsūtīt pa jaunu e-pastu ar iepriekšējiem ielūgumu linkiem – sūtiet pieprasījumu uz e-pastu 

juris.auzins@bt1.lv. 

 

KONTAKTI 

“Māja I” www.izstademaja.lv 

 

“BT1” www.bt1.lv 
Projekta vadītājs: Roberts Brēde +371 26525243 

Juris Auziņš  +371 28665877 

 

Informācijas centra tālr.: +371 67067518 
               

Apsardzes tālr.: +371 67067505 
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