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CIENĪJAMAIS IZSTĀDES DALĪBNIEK!
Vēlamies informēt, ka Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumi paredz, ka izstādes
dalībniekiem, ierodot ies Latvijā no ārvalstīm, pastāv iespēja neievērot 14 dienu pašizolāciju darba
pienākumu veikšanas laikā. Pašizolācijas izņēmums ir piemērojams, ja ierašanās Latvijā ir
nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei.
Ja jūs vēlaties piedalīties izstādē, jums ir jāaizpilda ANKETA un LĪGUMS, ko mēs iesniegsim Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA) ar lūgumu piemērot jums pašizolācijas izņēmumu uz
izstādes laiku (ieskaitot iekārtošanās un novākšanās laiku).
NOSLĒDZOT LĪGUMU, JŪS APLIECINĀT, KA:

1

Jums nav novērojamas akūtas
elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.

2

Jums nav apstiprināta COVID-19
infekcija, ko apliecinās mītnes zemē
veiktas COVID-19 analīzes ne agrāk
kā 3 dienas pirms ierašanās, kā arī
COVID-19 analīzes, kas jāveic,
ierodoties Latvijā, un mums
iesniegta dokumenta kopija par
negatīvu analīžu rezultātu.
Uzturoties Latvijā ilgāk par 5
dienām, jums būs jāveic atkārtotas
COVID-19 analīzes.

3

Jūs apzināties, ka pašizolācijas
izņēmums attiecas tikai uz laika
posmu, kamēr jūs atrodaties
izstādē (t. sk. izstādes iekārtošanās
un novākšanās laikā).

4

Ārpus izstādes darba laika jūs
ievērosiet līdz 14 dienu pašizolāciju
vispārējā kārtībā.

5

Jūsu izvēlētajā dzīvesvietā ir
iespējams ievērot pašizolāciju
(lūdzu, noskaidrojiet to, rezervējot
viesnīcu).

6

Jūs apzināties, ka Latvijā ir noteikti
epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai, tāpēc,
atrodoties izstādē, jums ir jāievēro
nosacījumi, kas saistīti ar
distancēšanos, higiēnu un sava
veselības stāvokļa uzraudzību.

7

Jūs lietosiet mūsu sagādātu vizieri
darbam izstādē, lai nodrošinātu
papildu drošību; savukārt mūsu
nodrošinātajā transportā – sejas
masku.

8

Jūs apmaksāsiet mūsu organizētā
transporta izdevumus no lidostas,
autoostas, prāmju termināla vai
dzelzceļa stacijas līdz viesnīcai un
Izstāžu centram, kā arī transfēru
starp šīm vietām, jo Jums ir
aizliegts izmantot sabiedrisko
transportu. Transporta
nodrošināšanas samaksa tiks
noteikta pēc vienošanās.

9

Jūs parūpēsieties par tādu sava
ceļojuma apdrošināšanu, kas sedz
izmaksas, kas būs saistītas ar
ārstniecības, t. sk. COVID-19
infekcijas, izdevumiem, un
nepieciešamības gadījumā
ārstniecības un izmitināšanas
izmaksas līdz izbraukšanai no
Latvijas segsiet personīgi.

10

Jūs zināt, ka saskaņā ar Latvijas
likumdošanu pašizolācijas
noteikumu neievērošanas
gadījumā sods ﬁziskai personai var
būt līdz 2000 eiro, kā arī var tikt
anulēta vīza.
UZMANĪBU!
Lai LIAA paspētu izskatīt pieteikumu un
sniegt atbildi, aicinām parakstītus
dokumentus iesniegt mums ne vēlāk kā
14 dienas pirms izstādes (līdz 9. oktobrim)!

Izmaksas par dokumentu sagatavošanu, individuālās aizsardzības līdzekļiem un
uzturēšanās laika koordinēšanu ir 96 EUR + PVN vienai personai.

