LĪGUMS – PIETEIKUMS Nr. _______

dalībai “Uzņēmēju dienās Kurzemē 2020”
3. un 4. aprīlis, 2020. gads
Olimpiskais centrs Ventspils, Sporta iela 7/9, Ventspils

IZVĒLĒTĀ
PLATĪBA

SUMMA
EUR
(BEZ PVN)

FOAJĒ/ĀRĀ

ZĀLĒ

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU
Nosaukums:
Tālrunis:
Reģ. Nr.:
Fakss:
PVN Reģ. Nr.:
E-pasts:
Adrese:
www:
Banka:
SWIFT:
Konta Nr.:
Kontaktpersona:
Tālr.:
E-pasts:
EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS
CENA EUR
ATLAI(CENA PAR DALĪBU VISU IZSTĀDES LAIKU)
(BEZ PVN)
DE**
PIESAKOTIES NO 16.01.2020.
50 €
Zilā zona – stendu apbūve* (cena par m2, min. platība 2x2m)
2
Zaļā zona – stendu apbūve* (cena par m , min. platība
45 €
2x2m)
90-180 €
Tehnikas/ekspozīcijas vienība
--------Foajē/ Āra laukums uzņēmumiem
15 €
(cena par m2, min. platība 2x2m)
--------Foajē/ Āra laukums amatniekiem/mājražotājiem
12 €
(cena par m2, min. platība 2x2m)
---------

SUMMA
EUR (BEZ
PVN)

PAPILDUS APRĪKOJUMS STENDU APBŪVEI
Aprīkojums pēc papildus aprīkojuma saraksta:
CENA EUR
(BEZ PVN)

PAPILDUS REKLĀMAS IESPĒJAS
Reklāmas ziņa soctīklos (cena par vienību)
Reklāmas ziņa www.uznemejudienas.lv (cena par vienību)
Bannera izvietošana zālē ārpus stenda (cena par vienību)
Aizmugure vakara pasākuma ielūgumiem (cena par vienību)

VIENĪBU
SKAITS

SUMMA
EUR (BEZ
PVN)

15 €
15 €
50 - 80 €
100 €

*Cenā ietilpst: Iekštelpu stendam – standarta apbūve, elektrības rozete (220V), apgaismojums,
nosaukums uz karnīzes. Pamatinformācija dalībnieku katalogā.

SUMMA BEZ PVN:

** TIKAI STENDU APBŪVEI: LTRK biedriem maksai par platību 10% atlaide !!!
„Uzņēmēju dienas Kurzemē 2019” dalībniekiem maksai par platību 5% atlaide!
PAMATINFORMĀCIJA IZSTĀDES KATALOGĀ – AIZPILDĪT PIEVIENOTO TABULU!
UZRAKSTS UZ KARNĪZES (stendu apbūvei)

PVN 21%:
KOPĀ:

IZSTĀDĒ PIEDALĪSIMIES AR SEKOJOŠIEM ĪPAŠIEM PIEDĀVĀJUMIEM, AKCIJĀM:
Piedāvājums:

Laika posms:

INFORMĀCIJA TIKS IEKĻAUTA REKLĀMAS MATERIĀLOS!

Apliecinu dalību izstādē un piekrītu tās dalības noteikumiem, kurus esmu saņēmis un ar tiem iepazinies.
DALĪBNIEKS:
ORGANIZATORS:
Vārds, uzvārds: …………………………………
Vārds, uzvārds: …………………………………
Amats: ……………………………………………...

Amats: ……………………………………………...

Paraksts: ……..……………………………………

Paraksts: ……..……………………………………

2020. gada ……..…………………………………

2020. gada ……..…………………………………

Aizpildītu Līgumu- pieteikumu nosūtīt elektroniski uz ilze.brice@chamber.lv.
“Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, biedrība, Kr.Valdemāra 35, Rīga, LV-1010, T.: 67225595, e-pasts: info@chamber.lv
PVN reģ. nr. : LV40003081501, banka: Swedbank, HABALV22; konts: LV08HABA0551000780141

Pielikums LĪGUMAM – PIETEIKUMAM

Dalības noteikumi izstādē
Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020
I NOTEIKUMI, kas attiecas uz visiem dalībniekiem
1. Organizators
1.1. Izstādes Organizators ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Kurzemes reģiona nodaļa
sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldību.
2. Eksponents
2.1. Izstādes Eksponents ir fiziska vai juridiska persona, kas parakstījusi izstādes Līgumu-pieteikumu ar mērķi
piedalīties izstādē.
2.2. Eksponents ir tiesīgs izstādīt tikai kvalitatīvus eksponātus, tie nedrīkst būt aizliegti LR likumdošanā. Pretējā
gadījumā organizatoram ir tiesības dalību izstādē atteikt.
3. Maksājumi
3.1. Eksponents iegūst izstādes dalībnieka tiesības tikai pēc pieteikuma iesniegšanas un rēķina par dalību
izstādē apmaksas.
3.1.1. Eksponenta laukums tiek pilnībā apstiprināts TIKAI pēc 100% rēķinu apmaksas.
3.2. Rēķins par piedalīšanos izstādē pēc Līguma–pieteikuma saņemšanas tiks izsūtīts uz pieteikumā norādīto e-pastu.
3.3. Rēķins tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu.
3.4. Visi maksājumi veicami EUR ar pārskaitījumu uz Organizatora norādīto norēķinu kontu.
3.5. Maksā par piedalīšanos izstādē ietilpst:
3.5.1. Izstādes reklāma masu medijos un internetā, dalībnieku katalogā ievietota pamata informācija par
uzņēmumu;
3.5.2. Īrējot izstādes platību iekštelpās (min. laukums 2x2m), maksā ietilpst standarta apbūve, uzņēmuma
nosaukums uz karnīzes, viena elektrības rozete (220 V), lokālais apgaismojums;
3.5.3. Īrējot izstādes platību iekštelpās bez apbūves, maksa par kvadrātmetru tiek samazināta par 8 EUR no
pieteikumā norādītās.
3.5.4. Par papildus samaksu iespējams izvietot uzņēmuma reklāmu www.uznemejudienas.lv dalībnieku ziņu
sadaļā un soctīklos.
4. Izstādes darba laiks
4.1. 03.04.2020. no 10:00 – 18:00.
4.2. 04.04.2020. no 10:00 – 17:00.
4.3. Dalībniekiem 3. aprīlī savās ekspozīcijās jābūt no plkst. 09:30.
5. Ekspozīcijas montāža.
5.1. Izstādes ekspozīcijas montāžas laiki: 02.04.2020. no plkst. 16:00-22:00, 03.04.2020. no plkst. 7:00-9:00.
5.2. Montāžas darbi jāveic laukumā, kas nepārsniedz 1m attālumu no ekspozīcijas.
5.3. Eksponents nav tiesīgs pieslēgties elektrības padeves ligzdām patstāvīgi. Tas iespējams tikai ar Organizatora
elektriķa palīdzību, kurš noteiks precīzās izvadu ligzdas un jaudas pieļaujamību. Par elektrības jaudas
palielināšanas nepieciešamību norādīt papildus aprīkojuma veidlapā.
6. Ekspozīcijas demontāža.
6.1. Izstādes dalībnieks nedrīkst novākt vai iznest no izstādes eksponātus pirms izstādes oficiālās slēgšanas, t.i.,
04.04.2020. plkst. 17:00 (līgumsods – 500 EUR).
7. Par tirdzniecības noteikumu ievērošanu.
7.1. Tirdzniecība var notikt tikai Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā, iepriekš to saskaņojot ar
Organizatoru.
8. Kārtība
8.1. Par izīrētās platības (gan iekštelpu, gan āra) uzkopšanu izstādes darba laikā atbild eksponents.
8.2. Eksponents ir atbildīgs par savas izīrētās platības tīrību pēc montāžas un demontāžas, kā arī teritorijā 1m
attālumā ap izīrēto platību.
9. Reklāmas materiāli un eksponenta darbība ekspozīcijā.
9.1. Izstādes laikā eksponentiem jāuzturas savos stendos, un šajā laikā eksponents uzņemas atbildību par savu
ekspozīciju.
9.2. Bez saskaņošanas ar Organizatoru iespieddarbu un preču paraugu izplatīšana ārpus izīrētās ekspozīcijas ir
aizliegta.
10. Atbildība
10.1. Eksponents:
10.1.1. Ja Eksponents 10 dienas pirms izstādes lauž līgumu, nepaziņojot Organizatoram par to ierakstītā vēstulē,
tā pienākums ir 10 dienu laikā pēc izstādes norises samaksāt Organizatoram soda naudu par līguma laušanu
50% apmērā no līgumā minētās summas. Par katru iepriekš minētā termiņa kavējuma dienu Eksponents
apņemas maksāt kavējuma naudu 0,1% apmērā no parāda summas.
10.1.2. Eksponents ir atbildīgs, lai ekspozīcija netiktu novākta pirms izstādes slēgšana
10.2. Organizators:
10.2.1. Gadījumā, ja izstāde Organizatora vainas dēļ nenotiek, Eksponentam tiek atmaksāta iemaksātā naudas
summa 100% apmērā.

10.2.2. Gadījumā, ja izstādi traucē vai padara par neiespējamu force majeure vai tam pielīdzināmi apstākļi (dabas
stihijas, ugunsgrēki, valsts iestāžu aizliedzošie lēmumi vai rīkojumi, u.c. apstākļi, ko Organizators nevarēja
ne paredzēt, ne novērst ar tā rīcībā esošiem resursiem), Līgumā norādītā Organizatora atbildība nestājas
spēkā.
10.2.3. Organizators nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs mainīt Eksponenta atrašanās vietu izstādes norises
vietā. Šajā gadījumā iespēju robežās tiek ņemtas vērā Eksponenta vēlmes un garantējam Eksponenta
savlaicīgu brīdināšanu.
11. Ugunsdrošība
11.1. Izstādes organizators par ugunsdrošības stāvokli izstādē kopumā, kā arī nodrošina ugunsdrošības noteikumos
atbilstošas telpas, bet ekspozīcijas izvietošanas vietās par ugunsdrošību atbild izstādes dalībnieki.
11.2. Dalībniekiem izstādes teritorijā aizliegts:
11.2.1. atstāt bez uzraudzības ieslēgtas elektroiekārtas un tehnoloģisko aparatūru;
11.2.2. elektrotīklu aizsardzībai izmantot nekalibrētus drošinātāju kūstošus ieliktņus;
11.2.3. ekspluatēt bojātu tehnoloģisko elektroiekārtu, izmantot vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju;
11.2.4. uzkopt stendus izmantojot viegli uzliesmojošus šķidrumus un degošus šķidrumus);
11.2.5. ātri uzliesmojošus materiālus novietot līdz 0.5m attālumam no apgaismes ķermeņiem;
11.2.6. izmantot bojātu aparatūru, kas varētu izsaukt dzirksteļošanu, īssavienojumu, sakaršanu;
11.3. Eksponents nav tiesīgs pieslēgties elektrības padeves ligzdām patstāvīgi. Tas iespējams tikai ar Organizatora
elektriķa palīdzību, kurš noteiks precīzās izvadu ligzdas un jaudas pieļaujamību. Par elektrības jaudas
palielināšanas nepieciešamību norādīt Līgumā-pieteikumā.
12. Apsardze un apdrošināšana
12.1. Dalībnieks pats atbild par savas ekspozīcijas drošību.
12.2. 3. aprīlī pēc izstādes slēgšanas darbojas vispārējās apsardzes režīms, kas uzrauga kārtību izstādes teritorijā.
Organizators neuzņemas atbildību par izstādes dalībnieku vērtībām. Izstādes dalībnieks var slēgt līgumu ar
apsardzes uzņēmumu par sava stenda apsardzi.
12.3. Organizators neapdrošina izstādes dalībnieku eksponātus izstādes darba laikā, bet, ja izstādes dalībnieks vēlas,
tad ekspozīcijas apdrošināšanu veic patstāvīgi.
II PAPILDUS NOTEIKUMI IEKŠTELPU DALĪBNIEKIEM
13. Ekspozīcijas ievešana, izvešana.
13.1. Ekspozīcijas ievešana un izvešana notiek pa norādītajām ieejām.
13.2. Ekspozīcijas pārvietošana pa zāli notiek ar roku vai rokas ratiņu palīdzību, nebojājot zāli, tās grīdu, paklāju,
elektrības instalācijas, sienas, durvis utt.
13.3. Ekspozīcijas demontāža 04.04.2020. no plkst. 17:00 līdz 20:00.
13.4. Ekspozīcijas demontēšana pirms 04.04.2020. plkst. 17:00 ir stingri aizliegta (līgumsods – 500 EUR).
13.5. Eksponents apņemas demontēt un izvest no zāles savu ekspozīciju līdz 04.04.2020. plkst. 20:00.
14. Stendu apbūve.
14.1. Lai garantētu apmeklētāju un Eksponentu drošību, vairākstāvu stendiem ir nepieciešams stenda izgatavotāja
sertifikāts, kas garantē stenda drošību un izturību, kā arī atbilstību ugunsdrošības prasībām. Obligāta prasība ir
garantijas vēstule, kas garantē stenda drošību no Eksponenta puses, ja nav izgatavotāja sertifikāta.
14.2. Uzstādot individuāla projekta stendu, ir jāievēro, lai stenda atbalsta elementi neatbalstītos uz blakus esošajiem
stendiem.
14.3. Reklāmas materiāli nedrīkst tikt līmēti, atbalstīti, atsaitēti vai kā savādāk stiprināti pie blakus esošo stendu
sienām (ja Eksponenta īrētā platība ir bez apbūves).
14.4. Izstādes dalībniekiem aizliegts veikt jebkāda veida bojājumus sienu paneļos un izstādes izīrētajos eksponātos.
14.5. Bojāto elementu un bojāto telpu elementu (durvju, sienu, paklāju, utt.) atjaunošanas izdevumus sedz izstādes
dalībnieks.
14.6. Eksponentam jānodod stends tādā pašā kārtībā, kā tas tika pieņemts pirms stendu iekārtošanas. Nedrīkst atstāt
nolīmētas stendu sienas, stendā atstātus reklāmas materiālus u.tml.

DALĪBNIEKS:

ORGANIZATORS:

Vārds, uzvārds: …………………………………

Vārds, uzvārds: …………………………………

Amats: ……………………………………………...

Amats: ……………………………………………...

Paraksts: ……..……………………………………

Paraksts: ……..……………………………………

2020. gada ……..…………………………………

2020. gada ……..…………………………………

“Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, biedrība, Kr.Valdemāra 35, Rīga, LV-1010, T.: 67225595, e-pasts: info@chamber.lv
PVN reģ. nr. : LV40003081501, banka: Swedbank, HABALV22; konts: LV08HABA0551000780141

