
Pasākuma „Ezīšfests 2020” noteikumi 
Festivāla norises laiks ir divas dienas - 29.un 30.08.2020. no plkst. 13:00 līdz 02:00.  

FESTIVĀLA teritorijā  aizliegts: 

- lietot atklātu uguni (tai skaitā sveces, grilus, eļļas lampas, lāpas u.tml.); 
- lietot, pārdot un uzglabāt narkotiskās vielas; 
- veikt komercdarbību FESTIVĀLA teritorijā, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar FESTIVĀLA 

organizatoriem; 
- veikt jebkādu preču vai pakalpojumu reklamēšanu, piedāvāšanu vai izplatīšanu, iepriekš to rakstiski 

nesaskaņojot ar FESTIVĀLA organizatoriem; 
- FESTIVĀLA apmeklētājiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, iegādāties alkoholu un cigaretes; 
- FESTIVĀLA apmeklētājiem, kuri jaunāki par 16 gadiem (un ieskaitot), laikā no plkst. 22:00 uzturēties 

FESTIVĀLA teritorijā bez vecāku vai likumīgu aizbildņu uzraudzības; 
- ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību un veselību; 
- ienest narkotiskās un psihotropās vielas; 
- ienest pārtikas produktus, alkoholiskus un bezalkoholiskus dzērienus; 
- ienest lielgabarīta priekšmetus un citus priekšmetus, kas var apdraudēt citu apmeklētāju ērtības vai drošību 

(piemēram, ieročus, sprāgstvielas, nažus, gāzes baloniņus, stikla priekšmetus u.tml.) 
-  

FESTIVĀLA organizatori neuzņemas atbildību par: 

- traumām, kuras apmeklētāji guvuši FESTIVĀLA laikā; 
- personīgo mantu bojājumiem, kā arī pazudušām vai nozagtām mantām; 
- FESTIVĀLA teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti – par to pilnu 

atbildību uzņemas pakalpojuma sniedzējs; 
- FESTIVĀLA organizatoriem ir tiesības: 
- bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt FESTIVĀLA programmu un mākslinieku uzstāšanās laikus; 
- neielaist FESTIVĀLA teritorijā vai bez paskaidrojumiem izraidīt no teritorijas apmeklētājus, kuru uzvedība 

varētu traucēt FESTIVĀLA norisei un/vai apdraudēt citu apmeklētāju drošību; 
- FESTIVĀLA organizatoriem ir tiesības atteikt pārdot alkoholiskus dzērienus personām, kuras atrodas 

alkoholisko vielu reibumā un var apdraudēt sevi vai citus FESTIVĀLA apmeklētājus; 

CITI NOTEIKUMI 

Pasākumā tiks fotografēts un filmēts. Video un fotogrāfijas no pasākuma, tai skaitā ar apmeklētājiem 
tajos, var tikt publicēti pēc pasākuma. 

Ieeja FESTIVĀLA teritorijā iespējama divas reizes. Lai  iekļūtu un uzturētos FESTIVĀLA teritorijā, 
apmeklētājiem jābūt derīgai festivāla aprocei, kuras var iegādāties portālā bezrindas.lv.  FESTIVĀLA  ieejas aproci 
var saņemt pie ieejas festivāla teritorijā. Bērniem, vecāku pavadībā, līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot) ieeja 
bezmaksas. Jauniešiem no 15 gadiem ieejas biļete nopērkama pa pilnu cenu. Visiem pasākuma apmeklētājiem jābūt 
līdzi vecumu apliecinošam dokumentam. Festivāla teritoriju būs iespējams pamest VIENU REIZI, un, 
atgriežoties atpakaļ, atkārtoti jāuzrāda izdrukāta vai elektroniska biļete, kā arī jau esošā aproce.  
Apmeklētājiem jāievēro distancēšanās un sanitārie protokoli atbilstoši MK izdotajiem Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikumiem, tai skaitā ārpus sēdvietām pie skatuvēm 
jāievēro 2 metru distancēšanās, vai, ja tas nav iespējams jālieto sejas maska, regulāri jāmazgā vai jādezinficē rokas. 
Organizatori aicina uz festivālu ierasties ar personīgajām sejas maskām, kā arī nedrūzmēties pasākuma laikā, lai 
sargātu savu un citu veselību. Teritorijā kategoriski aizliegts atrasties personām, kurām noteikta pašizolācija, 
mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes, paaugstināta temperatūra. 

FESTIVĀLA teritorijās esošiem cilvēkiem ir pienākums ievērot visus FESTIVĀLA organizatoru 
norādījumus un rīkojumus, kas saistīti ar FESTIVĀLA norisi un kārtības nodrošināšanu, arī tādus, kas nav 
minēti šajos noteikumos, bet ir darīti zināmi Festivāla norises laikā. Ja netiek ievēroti FESTIVĀLA noteikumi vai 
jebkuri citi FESTIVĀLA organizatoru norādījumi un rīkojumi, Organizatoram ir tiesības cilvēku izraidīt no 
FESTIVĀLA teritorijas. 

Ieejot  pasākumā  teritorijā  visi  apmeklētāji  un  darbinieki  piekrīt  visiem  iepriekšminētajiem  
noteikumiem. 


