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Par pasākumu apmeklēšanas kārtību no 2021. gada 15. jūnija
NOTEIKT, ka organizētus pasākumus (t.sk. ekskursijas un koncertus) no 2021. gada 15.
jūnija iespējams apmeklēt tikai personām (t.sk. visu vecumu bērniem), kuri pie ieejas var
uzrādīt sadarbspējīgu COVID-19 sertifikātu, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta vai
pārslimojusi COVID-19 vīrusu. Tāpat personām jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
(pase vai personas apliecība) un pasākuma ieejas biļete.
•

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 redakcijai, kas stājas spēkā 2021.
gada 15. jūnijā, personas, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts, var piedalīties publiskos pasākumos, nelietojot mutes un deguna
aizsegus un neievērojot divu metru distanci.

•

Par sadarbspējīgu sertifikātu tiek uzskatīts sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir
vakcinēta pret Covid-19 infekciju un ir pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna
vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu
regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām
atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai no divdesmit divām līdz deviņdesmit
dienām pēc vakcīnas "Vaxzevria" (ražotājs Oxford, AstraZeneca) pirmās devas
saņemšanas un uzreiz pēc "Vaxzevria" otrās devas saņemšanas vai persona ir
pārslimojusi Covid-19 infekciju.

•

Pagaidām pasākumus koncertzālē “Lielais dzintars” nav iespējams apmeklēt,
uzrādot negatīvu COVID-19 testa rezultātu.

•

Ja persona neatbilst augstāk aprakstītajiem noteikumiem, ieeja pasākumā ir liegta.
Šajā gadījumā iepriekš iegādātās biļetes aicinām atgriezt koncertzāles

informācijas centrā un saņemt atpakaļ naudu. Ja biļetes iegādātas elektroniski,
aicinām rakstīt uz e-pasta adresi info@bilesuparadize.lv.
•

Visām iepriekš iegādātajām biļetēm jāveic vietu personalizācija vietnē
www.bilesuparadize.lv

•

Koncertzāles informācijas centru/biļešu kasi, iespējams apmeklēt visām
personām, lietojot mutes un deguna aizsegus un ievērojot 2 metru distanci.

•

Aktuālajām izmaiņām pasākumu apmeklēšanas nosacījumos aicinām sekot
Kultūras ministrijas mājas lapā www.km.gov.lv
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