
Pasākuma mērķis ir sniegt iespēju Latvijas uzņēmējiem iepazīstināt Nacionālos bruņotos spēkus, kā arī citu Ādažu militārajā bāzē izvietoto spēku 
pārstāvjus ar saviem Latvijā ražotajiem produktiem vai pakalpojumiem, kas jau atraduši pielietojumu bruņoto spēku nodrošinājuma un apgādes 
sistēmā vai ir ar šādu potenciālu. 
	  

12.09.2021.	 	 Laiks tiks precizēts 
Uzņēmumu stendu iekārtošana (lielgabarīta stendu izvietošana; telšu uzstādīšana 

13.09.2021. 
07:30 - 08:30	 Uzņēmumu ierašanās, Covid-19 sertifikātu pārbaude, dokumentu pārbaude, reģistrācija, stendu sagatavošana 
08:30 - 09:00	 	 Viesu ierašanās, Covid-19 sertifikātu pārbaude, dokumentu pārbaude 

09:00 - 09:30 	 INDUSTRIJAS DIENA NBS – UZŅĒMUMU SPĒJU DEMONSTRĀCIJAS DIENAS ATKLĀŠANA 
09:00 - 09:10	 	 Aizsardzības ministra Dr. Arta Pabrika uzruna  
09:10 - 09:20	 	 NBS pulkveža Kaspara Zdanovskia, Apvienotā štāba priekšnieka vietnieka atbalsta jautājumos uzruna 
09:20 - 09:30	 Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas pārstāves Elīnas Egles -Ločmeles uzruna  

09:30 - 12:00	 	 STENDU APSKATE, DEMONSTRĀCIJAS 
12:00 - 12:30	 	 KAFIJAS PAUZE 
12:30 - 13:30	 	 STENDU NOVĀKŠANA 
14:00 -  ... 	 		 IERINDAS LAUKUMA ATBRĪVOŠANA  

Papildu informācija 

▪ Norises vietā obligāti jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu. 

▪ Dalība pasākumā pieejama tikai apstiprinātiem dalībniekiem, kuriem ir   sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir 
pārslimojusi Covid-19 infekciju, vai sadarbspējīgs  vakcinācijas sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju ar 
Eiropas Zāļu aģentūras, vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši 
Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas 38.27 punktam. 

▪ Privātā autotransporta novietošana Ādažu bāzes teritorijā nav iespējama, dalībniekiem tiks ierādītas vietas teritorijā pie iebraukšanas bāzē. 
Ņemot vērā to ierobežoto skaitu, lūdzam viena uzņēmuma/organizācijas pārstāvjus pēc iespējas ierasties ar vienu transportlīdzekli. 

▪ Pasākuma vietā aizliegts veikt privātas fotografēšanas un filmēšanas. Uz vietas būs pieejami attiecīgi AM/NBS speciālisti, kas veiks 
pasākuma fotografēšanu un filmēšanu. Materiāli var tikt izmantoti publicitātes mērķiem. 

▪ Pasākuma organizatori patur tiesības precizēt programmu.

INDUSTRIJAS DIENA NBS 
UZŅĒMUMU SPĒJU DEMONSTRĀCIJAS 

2021.gada 13.septembris, Ādažu miltārā bāze

Publisks pasākums zaļajā jeb drošajā līmenī – tikai vakcinētajiem vai pārslimojušajiem

Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu projekta „Latvijas Drošības un aizsardzības klastera izveide” (projekta Nr.3.2.1.1/16/A/001) ietvaros

Informācija: 
E-pasts: id@federacija.lv 		 Facebook: Federācija.lv 	 	 Twitter: DAIF_Latvija 	 	 LinkedIn: FSDI Latvia


