Nr.(1)…
PIETEIKUMS ‐ LĪGUMS Nr.(3)…
pašvaldības dalībai
“Vidzemes uzņēmēju dienās 2019”

Rīkotājs:
Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera,
Vidzemes nodaļa
Atbalsta:
Valmieras
pilsētas pašvaldība

17. un 18.maijā, 2019

Valmieras kultūras
kultūras centrs,
centrs, Rīgas
Rīgas iela
iela 10,
10, Valmiera
Valmiera
Valmieras

INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBU
Tālrunis:
Fakss:
E-pasts:
www:
Konta Nr:
Tālr:
E-pasts:

Nosaukums:
Reģ.Nr:
Adrese:
Banka:
SWIFT:

Kontaktpersona:

ĀRĀ

TELPĀS

IZVĒLĒTĀ PLATĪBA m2
CENA EUR (BEZ PVN) (1)

EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS
Stenda apbūve(min. platība 2x2m)
Mazumtirgotāju zona (bez stenda)
Salas stends
Banera izvietošana
Pārtikas tirgotāji
Cita veida tirgotāji
Tirdzniecība no autoveikala
Tehnikas/ekspozīcijas vienība

KOPĀ

43 eur
22 eur /m2
70 eur/m2
35 eur/ vien.
14 eur/m2
No 14 eur /m2
150 eur/ vienība
80 – 130 eur/vienība

PAPILDUS APRĪKOJUMS

CENA EUR (BEZ PVN)

SKAITS

No 13,00 līdz 70,00

jaudu)

Galds (80 x 80 cm vai apaļš, tikai iekštelpās)
Krēsls (tikai iekštelpās)

ĀŖĀ

Platums

/m2

Elektrības pieslēgums (norādīt arī nepieciešamo

Cenā ietilpst: vieta ekspozīcijai telpās vai ārā, izstādes reklāma
masu medijos, informācija izstādes dalībnieku katalogā,
iekštelpu stendam – standarta apbūve, 1 elektrības rozete
(220V), apgaismojums, galdi un krēsli, nosaukums uz karnīzes.
Āra ekspozīcijai elektrība, tiek nodrošināta par papildus
samaksu.
Cena par dalību izstādē 2 dienas!

Garums

0,00
0,00
AIZPILDA PASĀKUMA ORGANIZATORS
KOPĀ BEZ PVN
PVN (21%)
KOPĒJĀ SUMMA APMAKSAI (EUR)

PAPILDUS INFORMĀCIJA PAR ĀRA DALĪBNIEKIEM
Vai jūsu ekspozīcija tiks izvietota teltī (s)?
Jā
⃣
Lūdzam āra dalībniekiem norādīt telts (šu) skaitu un izmērus: (Garums x platums)

Nē
⃣

UZRAKSTS UZ KARNĪZES (tikai stendu apbūvei iekštelpās)
PAR NEPIECIEŠAMO INFORMĀCIJU DALĪBNIEKU KATALOGAM UN TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJĀM ,
SAZINĀSIMIES AR LĪGUMĀ‐PIETEIKUMĀ NORĀDĪTO KONTAKTPERSONU !
Apliecinu dalību izstādē un piekrītu tās dalības noteikumiem, kurus esmu saņēmis un ar tiem iepazinies:
Vārds, uzvārds: ………………………………………………….

Amats………………………………………………………………...

Paraksts: …………………………………………………………...

2019. gada ……..……………………………..............................

Aizpildītu pieteikumu nosūtīt elektroniski vidzemesizstade@gmail.com vai
iesniegt personīgi LTRK Vidzemes nodaļā, Stacijas ielā 26, līdz 29.martam.
LTRK Vidzemes nodaļa,
Stacijas iela 26, Valmiera, LV-4201
Mob.t. 27144007; 20264530
e-pasts: valmiera@chamber.lv, mājaslapa: vidzemesizstade.lv

.

Dalības noteikumi izstādē
22. Vidzemes Uzņēmēju dienas 2019

Pielikums
PIETEIKUMAM – LĪGUMAM NR.1

! NOTEIKUMI, KAS ATTIECAS UZ VISIEM DALĪBNIEKIEM
1. Līguma priekšmets
1.1. Līguma – pieteikuma (turpmāk tekstā – Līgums) priekšmets ir Eksponenta dalības organizēšana izstādē
„Vidzemes Uzņēmēju dienas 2019”, kas norisināsies 17. un 18.maijā Valmierā (turpmāk tekstā –Izstāde).
2. Organizatori.
2.1. Izstādes galvenais Organizators ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vidzemes nodaļa (turpmāk
tekstā - LTRK), Stacijas ielā 26, Valmierā, LV - 4201, mobilais tel.: 27144007; 20264530.
3. Eksponents
3.1. Izstādes Eksponents ir fiziska vai juridiska persona, kas parakstīja un izpildīja visus šī Līguma un tā pielikumu
noteikumus ar mērķi piedalīties Izstādē.
3.2. Eksponents ir tiesīgs izstādīt tikai kvalitatīvus eksponātus, tie nedrīkst būt aizliegti ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem, pretējā gadījumā Organizatoram ir tiesības dalību Izstādē atteikt.
4. Maksājumi
4.1. Potenciālais Izstādes dalībnieks iegūst Eksponenta tiesības tikai pēc nepieciešamo Līguma nosacījumu
izpildes, tajā skaitā, rēķina par dalību Izstādē, apmaksas.
4.1.1. Eksponenta ekspozīcijas laukums tiek pilnībā apstiprināts TIKAI pēc 100% rēķinu apmaksas.
4.2. Rēķins par piedalīšanos Izstādē pēc Līguma saņemšanas tiks izsūtīts uz pieteikuma sadaļā norādīto e-pastu.
4.3. Rēķins tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu.
4.4. Visi maksājumi veicami ar pārskaitījumu uz Organizatora norādīto norēķinu kontu, rēķinā noteiktajā termiņā.
4.5. Maksā par piedalīšanos Izstādē ietilpst:
4.5.1. Izstādes reklāma masu medijos un internetā, Eksponentu iesniegtā un katalogā ievietotā informācija par
novadu un tā stendā pārstāvētajiem uzņēmējiem.
4.5.2. Īrējot Izstādes stendu iekštelpās, maksā ietilpst pašvaldības nosaukums uz karnīzes, galds un krēsli, viena
elektrības rozete (220 V), lokālais apgaismojums;
5. Izstādes darba laiks
5.1. 17.maijā no plkst.10:00 – 18:00
5.2. 18.maijā no plkst. 8:30 – 16:00
5.2.1. Eksponentiem 18.maijā savās ekspozīcijās jābūt no plkst.08:00
5.3. Izstādes atklāšana 17. maijā plkst. 11:00
6. Ekspozīcijas montāža
6.1. Izstādes ekspozīcija iekštelpās jāiekārto 16.05.2019. no plkst. 16.00-20.00.
6.2. Izstādes ekspozīcija iekštelpās un ārā jāiekārto 17.05.2019. no plkst. 07.00-09.00
6.3. Montāžas darbi jāveic laukumā, kas nepārsniedz 1m attālumu no ekspozīcijas.
7. Ekspozīcijas demontāža.
7.1. Eksponents nedrīkst novākt vai iznest no Izstādes eksponātus pirms Izstādes oficiālās slēgšanas, t.i., 18.05.2019.
plkst. 16.00.
8. Par tirdzniecības noteikumu ievērošanu.
8.1. Tirdzniecība var notikt tikai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iepriekš par to informējot
Organizatoru.
8.2. Izstādes laikā Organizators nodrošina tirdzniecības atļauju saskaņotajam preču sortimentam.
8.3. Eksponents ir atbildīgs par jebkurām tirdzniecības darbībām, kas veiktas pretēji Līguma un normatīvo
aktu prasībām, vai kuras iepriekš netika saskaņotas ar Organizatoru.
9. Kārtība
9.1. Par izīrētās platības (gan iekštelpu, gan āra) uzkopšanu Izstādes darba laikā atbild Eksponents.
9.2. Eksponents ir atbildīgs par savas izīrētās platības tīrību pēc montāžas un demontāžas, kā arī teritorijā 1 m
attālumā ap izīrēto platību.
10. Reklāmas materiāli un Eksponenta darbība ekspozīcijā.
10.1. Izstādes laikā Eksponentiem jāuzturas savos stendos, un šajā laikā Eksponents uzņemas atbildību par savu
ekspozīciju.
10.2. Bez saskaņošanas ar Organizatoru, iespieddarbu un preču paraugu izplatīšana ārpus izīrētās ekspozīcijas ir
aizliegta.
11. Līguma izbeigšana un atbildība
11.1. Eksponents:
11.1.1. Eksponentam ir tiesības izbeigt Līgumu un atteikt dalību Izstādē, par to rakstveidā paziņojot
Organizatoram un saņemot Organizatora rakstveida apstiprinājumu par Līguma izbeigšanas pieprasījuma
saņemšanu, ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms Izstādes norises dienas. Ja Eksponents mazāk kā 10 darba
dienas pirms Izstādes norises dienas, vai neievērojot iepriekš minētos nosacījumus, paziņo par dalības
atteikumu Izstādē, tā pienākums ir 10 dienu laikā pēc Izstādes norises, samaksāt Organizatoram soda naudu
par Līguma laušanu 50% apmērā no Līgumā minētās summas. Soda naudas apmaksas kavējuma gadījumā
Eksponents maksā Organizatoram par katru kavējuma dienu soda naudu 0,1% apmērā no parāda summas.
11.1.2. Ja Eksponents atsaka dalību Izstādē 10 vai mazāk darba dienas pirms Izstādes, samaksātā dalības maksa
Eksponentam netiek atmaksāta.

11.1.3. Eksponents ir atbildīgs, lai ekspozīcija netiktu novākta pirms Izstādes slēgšanas.
11.2. Organizators:
11.2.1. Gadījumā, ja Izstāde, Organizatora vainas dēļ, nenotiek, Eksponentam tiek atmaksāta iemaksātā naudas
summa 100% apmērā.
11.2.2. 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.
11.2.3. Organizators nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs mainīt Eksponenta atrašanās vietu Izstādes norises
vietā. Šajā gadījumā iespēju robežās tiek ņemtas vērā Eksponenta vēlmes un Organizators nodrošina
Eksponenta savlaicīgu brīdināšanu.
12. Ugunsdrošība
12.1. Organizators atbild par ugunsdrošības stāvokli Izstādē kopumā, kā arī nodrošina ugunsdrošības noteikumiem
atbilstošas telpas, bet ekspozīcijas izvietošanas vietā/ sava stenda teritorijā par ugunsdrošību atbild Eksponents.
12.2. Eksponentiem Izstādes teritorijā aizliegts:
12.2.1. atstāt bez uzraudzības ieslēgtas elektroiekārtas un tehnoloģisko aparatūru;
12.2.2. elektrotīklu aizsardzībai izmantot nekalibrētus drošinātāju kūstošus ieliktņus;
12.2.3. ekspluatēt bojātu tehnoloģisko elektroiekārtu, izmantot vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju;
12.2.4. uzkopt stendus izmantojot VUŠ (viegli uzliesmojošs šķidrums) un DŠ (degošs šķidrums);
12.2.5. ātri uzliesmojošus materiālus novietot līdz 0,5m attālumam no apgaismes ķermeņiem;
12.2.6. izmantot bojātu aparatūru, kas varētu izsaukt dzirksteļošanu, īssavienojumu, sakaršanu;
12.3. 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.
13. Apsardze un apdrošināšana
13.1. Eksponents ir atbildīgs par savas ekspozīcijas drošību.
13.2. 17.maijā, pēc pirmās Izstādes dienas slēgšanas, darbojas vispārējās apsardzes režīms, kas uzrauga kārtību
Izstādes teritorijā. Organizators neuzņemas atbildību par Eksponentu un/vai trešo personu īpašumā esošo mantu.
13.3. Organizators neapdrošina Eksponenta eksponātus Izstādes ietvaros, bet, ja Eksponents vēlas, tad ekspozīcijas
apdrošināšanu veic patstāvīgi.
II PAPILDUS NOTEIKUMI IEKŠTELPU DALĪBNIEKIEM
14. Ekspozīcijas ievešana, izvešana.
14.1. Ekspozīcijas ievešana un izvešana notiek pa norādītajām ieejām.
14.2. Ekspozīcijas pārvietošana pa zāli notiek ar roku vai rokas ratiņu palīdzību, nebojājot zāli, tās grīdu, paklāju,
elektrības instalācijas, sienas, durvis utt.
14.3. Stendi tiek demontēti 18.05.2019. no plkst. 16:00. – 20:00.
14.4. Stendu un to apbūves elementus nav iespējams atstāt Izstādes teritorijā ilgāk par 18.05.2019. plkst. 20:00.
14.5. Stendu demontēšana pirms 18.05.2019. plkst. 16:00 ir aizliegta.
15. Informācija.
15.1. Īrējot izstādes stendu iekštelpās (min. laukums 2 x 2m), stenda standarta platums 2 m.
15.1.1. Piemērs: 3 x 2 = 6 m2
Platums
2m
Garums 3 m

15.2. Iekštelpu dalībniekiem nepieciešamo bezmaksas galdu un krēslu skaitu, jānorāda šī Līguma pieteikuma sadaļā.
16. Stendu apbūve.
16.1. 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.
16.2. Uzstādot individuāla projekta stendu, tas iepriekš jāsaskaņo ar Izstādes Organizatoriem, kā arī ir jāievēro, lai
stenda atbalsta elementi nebalstītos uz blakus esošajiem stendiem.
16.3. Reklāmas materiāli nedrīkst tikt līmēti, atbalstīti, atsaitēti vai kā savādāk stiprināti pie blakus esošo stendu
sienām (ja Eksponenta īrētā platība ir bez apbūves).
16.4. Eksponentam aizliegts veikt jebkāda veida bojājumus sienu paneļos un Izstādes izīrētajos eksponātos.
16.5. Pēc Organizatora veiktās apsekošanas bojāto elementu un bojāto telpu elementu (durvju, sienu, paklāju, utt.)
atjaunošanas izdevumus sedz Eksponents, Organizators 5 darba dienu laikā pēc pasākuma norises un zaudējumu
aprēķināšanas sagatavo rēķinu un nosūta uz Līgumā norādītās kontaktpersonas e-pastu.
16.6. Eksponentam jānodod stends tādā pašā kārtībā, kā tas tika pieņemts pirms stendu iekārtošanas. Nedrīkst
atstāt nolīmētas stendu sienas, stendā atstātus reklāmas materiālus utt.
17. Piekrītu Līgumā sniegto datu apstrādei un uzglabāšanai Organizatora datu apstrādes sistēmā. Datu apstrādes mērķis ir
Eksponenta dalības organizēšana Izstādē.
18. Pasākums tiks fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un/vai video materiāli var tikt izmantoti publicitātes vajadzībām un
izvietoti Valmieras pilsētas pašvaldības, LTRK mājaslapā, sociālo tīklu platformās, kā arī citās saistītajās interneta
vietnēs un medijos.

Vārds, uzvārds: ………………………………… ……………….

Amats………………………………………………………………...

Paraksts: …………………………………………………………...

2019. gada ……..……………………………..............................

‘’

