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PAGRINDINIAI DUOMENYS 
 

Įmonės pavadinimas:        Kontaktinio asmens duomenys 

   Adresas:        Vardas, pavardė:        

    Įmonės kodas:        Pareigos:        

    PVM mokėtojo kodas:        Telefonas:        

    Int. svetainės adresas: www.       El. pašto adresas:        
    

Subeksponento pavadinimas (kita stende dalyvaujanti įmonė):        

  

VEIKLOS SRITIS 
 

Veikla: 

 Gamyba  Prekyba  Paslaugos  Kita (apibūdinkite)       

 PARODA ENEGETIKA    PARODA STATYBA 

 Alternatyvi energetika 
 Geoterminė energija 

 Išmaniosios, automatinės sistemos 
 Oro kondicionavimo sistemos 

 Santechnika, santechnikos įranga 
 Saulės energijos sistemos 

 Šildymo, vėdinimo sistemos 
 Šildymas, šildymo įranga  

 Šildymo siurbliai 
 Šildymo katilai 

 Termofikacija 
 Vandens tiekimo ir valymo sistemos 

 Vandens šildytuvai 
 Vonios kambario įranga 

 Kita__________________________ 
 

 
 Apdailos medžiagos ir gaminiai 
 Apšvietimo sistemos  
 Dažai, glaistai, lakai, gruntai 
 Durys, vartai 

 Grindų, lubų, sienų dangos 
 Izoliacinės medžiagos 
 Laiptai, turėklai, pertvaros 

 Langai 
 

 Pastatų apšiltinimas 

 Inžineriniai tinklai 
 Rąstiniai ir kt. tipų pastatai 

 Statybinės medžiagos 
 Statybinė technika, įrengimai 
 Stogų dangos, lietaus sistemos 

 Kita _____________________ 

 

DALYVAVIMO MOKESTIS 

 Registracijos mokestis – 130 EUR (be PVM)  Subeksponento  mokestis – 130 EUR (be PVM) 
 

Nuomojamas parodinis  plotas: Kaina (be PVM) 
Parodinio ploto matmenys  

Gylis (m) Plotis (m) Bendras plotas (m2) 

 Neįrengtas plotas arenoje 85 EUR/m²                   

 Neįrengtas plotas arenoje II aukšte 70 EUR/m²                   

 Neįrengtas plotas paviljone 65 EUR/m²                   

 Neįrengtas plotas lauke (bėginis metras, gylis 2-4 m.) 30 EUR/m                   

 Neįrengtas plotas lauke (bėginis metras, gylis 5-8 m.) 60 EUR/m                   

 Ploto įrengimas 15 EUR/m²                   
 

Užrašas ant frizo (tik įrengtam plotui, iki 8 ženklų/m):        

Antkainiai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Atviras iš dviejų pusių - 10%  Atviras iš trijų pusių  - 20%  Atviras iš keturių pusių  – 30% 

Lojalumo programos    

 „Ankstyvasis paukštelis“         „Parodos startuolis“  „Išankstinis atsiskaitymas“  „Pastoviems klientams“                          
 

APMOKĖJIMO SĄLYGOS 
 

Registracijos mokestį bei 20% parodinio ploto nuomos ir įrengimo kainos (su PVM) Dalyvis įsipareigoja apmokėti per 10 dienų nuo Organizatoriaus 
išrašytos išankstinės sąskaitos datos.  Likusią sumą už parodinio ploto nuomą ir įrengimą bei visas kitas Organizatoriaus pateiktas išankstines sąskaitas 

už Dalyvio papildomai užsakytas paslaugas ar įrangą apmokėti ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 4 d. 
UAB „Expo Vakarai“, Baltijos pr. 123-5, LT-93224 Klaipėda, įmonės kodas 140932935, PVM mokėtojo kodas LT409329314, atsiskaitomoji sąskaita LT357230000005467567, 

UAB „Medicinos bankas“, banko kodas 72300 
10 

 

Vardas, pavardė, pareigos        

Ši paraiška yra teisinis įsipa-
reigojimas. Ji įsigalioja nuo 

jos pasirašymo dienos. Pa-
sirašęs paraišką, Dalyvis pa-
tvirtina dalyvavimą parodo-

je, bei įsipareigoja vykdyti 
parodos reikalavimus nuro-

dytus Dalyvavimo sąlygose. 

Tvirtina parodos organizatoriai 
   

Data        

   

Parašas, antspaudas  

 
 
 
Parašas | Data: 
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DALYVAVIMO SĄLYGOS 

1. ORGANIZATORIUS  
UAB „Expo Vakarai”, Baltijos pr. 123-5, LT-93224 Klaipėda.  

Mob.: +370 615 93900 Daiva Čekaitė; +370 682 63059 Vitalija Gudauskytė 
El. paštas: daiva@expo-vakarai.lt; vitalija.g@expo-vakarai.lt  
http://www.expo-vakarai.lt 

2. PARODOS VIETA IR LAIKAS 
Vieta: „ŠVYTURIO ARENA“, Dubysos g. 10, LT-93231 Klaipėda 
Parodos darbo laikas:  

2019 04 04 - nuo 11 iki 19 val. 
2019 04 05 - 04 06 nuo 10 iki 19 val. 
Dalyvių akreditacija ir stendų įrengimas: 2019 04 03 nuo 8 iki 22 val. 

Ekspozicijų demontavimas: 2019 04 06 nuo 19 iki 22 val. ir 2019 04 07 nuo 8 iki 15 val. 
3. DALYVIAI IR SUBEKSPONENTAI 

Parodos Dalyviu gali būti visi ūkio subjektai, tame tarpe fiziniai asmenys, pateikę antspauduotą (jei 
Dalyvis turi antspaudą) Dalyvio arba Dalyvio įgalioto asmens pasirašytą Dalyvio paraišką ir 
dalyvavimo sąlygas bei įsipareigoję Organizatoriui Parodoje pristatyti Parodos tematiką atitinkančius 

eksponatus (prekes ar/ir paslaugas) arba pateikti reklaminę ir/ar informacinę medžiagą apie save. 
Dalyvis gali priimti į savo ekspozicinį stendą subeksponentą. Subeksponentai privalo sumokėti 
Organizatoriui arba už kiekvieną subeksponentą Dalyvis privalo sumokėti Organizatoriui registracijos 

mokestį ir pateikti Organizatoriui subeksponento užpildytą Dalyvio paraišką. Dalyvis atsako 
Organizatoriui už subeksponento veiksmus ir žalą, jei žala būtų padaryta Organizatoriui ar 
tretiesiems asmenims dėl subeksponento veiksmų ar neveikimo. 

4. DALYVIO PARAIŠKA 
Dalyvio paraiška yra teisinis ir Dalyvį saistantis įsipareigojimas. Visi ginčai, kilę dėl šiose sąlygose 
numatytų įsipareigojimų vykdymo, sprendžiami tarpusavio derybų keliu pagal Organizatoriaus 

buveinės vietą. 
Dalyvio paraišką Dalyvis turi pateikti Organizatoriui iki 2019 03 04. Dalyvio paraiška, pateikta 
Organizatoriui po 2019 03 04 yra registruojama ir plotas ekspoziciniam stendui suteikiamas tik esant 

galimybei.  
Organizatorius savo nuožiūra parenka vietą Dalyvio ekspoziciniam stendui Parodoje įrengti. 

5. DALYVIO PARAIŠKOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TVARKA   
Dalyvis arba Dalyvio įgaliotas atstovas, užpildęs Dalyvio paraišką, turi ją pasirašyti ir patvirtinti 
antspaudu (jei Dalyvis turi antspaudą) bei atsiųsti Organizatoriui paštu, el. paštu arba įteikti 

asmeniškai Organizatoriaus adresu. Organizatorius nepriima Dalyvio paraiškų, kurios yra netinkamai 
užpildytos, nepasirašytos ir nepatvirtintos Dalyvio antspaudu (jei Dalyvis turi antspaudą). Data, kurią 
Organizatorius gauna aukščiau nurodytas sąlygas atitinkančią Dalyvio paraišką, yra laikoma Dalyvio 

paraiškos gavimo data. 
6. DALYVAVIMO KAINOS (be PVM) 

6.1. Registracijos mokestis - 130 EUR  

Į registracijos mokestį įskaičiuota: ploto Dalyvio ekspoziciniam stendui įrengti rezervavimas, Dalyvio 
įtraukimas į dalyvių sąrašą Parodos reklamos kampanijoje, 20 elektroninių kvietimų į Parodą, 6 
Dalyvio akreditacinės kortelės, Parodos organizavimo ir koordinavimo paslaugos. 

6.2. Parodinio ploto nuomos ir įrengimo kainos: 
6.2.1. Neįrengto ploto nuomos kaina:  
6.2.1.1. Arenoje – 85 EUR/m² 

6.2.1.2. Arenoje 2 aukšte - 70 EUR/m² 
6.2.1.3. Paviljone – 65 EUR/m² 

6.2.1.4. Lauke  - 20 EUR/m²  
Į neįrengto ploto nuomos kainą įskaičiuotas grindinio plotas (be kiliminės dangos), bendro 
apšvietimo ir apsaugos paslaugos 

6.2.2. Ploto įrengimo kaina - 15 EUR/m2 .   
Už šią kainą Organizatorius įsipareigoja įrengti arenoje Dalyviui stendą, kurį sudaro 
parodinės konstrukcijos, 2,5m aukščio ir 1m pločio sienelės (baltos), kiliminė danga 

(mėlyna), 1 šviestuvas/3m², 1 stalas (80x80cm, juodas), 2 kėdės, užrašas ant frizo (iki 
8 ženklų/1m), 1KW 3-jų dalių šakutės lizdas, šiukšliadėžė. 
Dalyviai ekspoziciją Organizatoriaus įrengtame stende įsirengia savo jėgomis ir lėšomis. 

Minimalus Dalyvio užsakomas plotas ekspoziciniam stendui įrengti: arenoje - 6 m². Tikslus reikalingo 
ploto dydis nurodomas Dalyvio paraiškoje. 
Tiksli parodinio ploto nuomos ir įrengimo kaina apskaičiuojama pagal Dalyvio paraiškoje nurodytus 

parodinio ploto matmenis. 
Aukščiau nurodytos kainos papildomai apmokestinamos jų mokėjimo metu galiojančiu pridėtinės 
vertės mokesčiu (PVM) ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais mokesčiais, jei tokių 

būtų. 
7. LOJALUMO PROGRAMOS 

7.1. „Ankstyvasis paukštelis“: užsiregistravus į parodą iki 2018 12 03 taikoma 5% nuolaida 

tuščiam plotui. 
7.2. „Parodos startuolis“: įmonėms, įkurtoms nuo 2018 04 16 iki 2019 04 04, taikoma 10% 

nuolaida neįrengtam plotui. 
7.3. „Išankstinis atsiskaitymas“: per 14 dienų nuo išankstinės sąskaitos išrašymo dienos, 
apmokant ją 100% taikoma 5% nuolaida visai sąskaitos sumai (be PVM). Šia programa galima 

naudotis iki 2018 10 31. 
7.4. „Pastoviems klientams“: Dalyviui, mažiausiai 3 kartus dalyvavusiam parodoje suteikiama 
5% nuolaida tuščiam plotui. 

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS 
Registracijos mokestis ir 20% parodinio ploto nuomos ir įrengimo kainos (su PVM) turi būti sumokėta 
Organizatoriui ne vėliau kaip per 10 dienų po Organizatoriaus Dalyvio paraiškos pagrindu išrašytos 

išankstinės sąskaitos datos. Neįvykdžius šios sąlygos Organizatorius negarantuoja ploto 
ekspoziciniam stendui įrengti rezervacijos. 
Likusi suma už parodinio ploto nuomą ir įrengimą bei kitas papildomai Dalyvio užsakytas paslaugas, 

pagal Organizatoriaus išrašytas išankstines sąskaitas,  turi būti sumokėta Organizatoriui ne vėliau 
kaip iki 2019 03 04. 
Teisė užimti vietą Parodoje Dalyviui suteikiama tik įvykdžius visas aukščiau nurodytas apmokėjimo 

sąlygas. Neįvykdžius apmokėjimo sąlygų Organizatorius turi teisę išbraukti Dalyvį iš dalyvių sąrašo.  
Jei Dalyvis negali įvykdyti apmokėjimo sąlygų iki nurodytos datos, jis privalo informuoti apie tai 

Organizatorių ir derinti apmokėjimo sąlygas individualiai, rašant prašymą dėl mokėjimo atidėjimo. 
Dalyviui, tinkamai įvykdžiusiam apmokėjimo sąlygas Organizatoriaus suteikia atitinkamą kiekį 
elektroninių kvietimų į Parodą (žr. 6.1. punktą). 

9. ATSISAKYMAS DALYVAUTI PARODOJE 
Dalyvis, pateikęs Organizatoriui Dalyvio paraišką, neturi teisės be svarbios priežasties atsisakyti 
dalyvauti Parodoje. Esant svarbiai priežasčiai, Dalyvis apie tai turi raštu pranešti Organizatoriui, 

pateikdamas pranešimą apie atsisakymą dalyvauti Parodoje. Atsisakius Dalyvauti Parodoje dėl 
svarbių priežasčių, Dalyvis įsipareigoja įvykdyti žemiau nurodytus finansinius įsipareigojimus 
Organizatoriui: 

1. Dalyviui atsisakius dalyvauti Parodoje, iki jos pradžios likus 60 dienų ar daugiau, 
Dalyvio Organizatoriui mokama kompensacija yra registracijos mokesčio (be PVM) dydžio. 
2. Dalyviui atsisakius dalyvauti Parodoje, iki jos pradžios likus 20-59 dienoms, Dalyvio Organizatoriui 

mokama kompensacija yra registracijos mokesčio ir 20% Dalyvio užsakyto parodinio ploto nuomos 
ir įrengimo kainos (be PVM) dydžio. 
3. Dalyviui atsisakius dalyvauti Parodoje, iki jos pradžios likus mažiau kaip 20 dienų arba jei Dalyvio 

atsisakymo dalyvauti Parodoje priežastys nėra svarbios, Dalyvio Organizatoriui mokama  
kompensacija yra registracijos mokesčio ir 100% Dalyvio užsakyto parodinio ploto nuomos ir   
 

įrengimo kainos (be PVM) dydžio. 
Dalyviui atsisakius dalyvauti Parodoje, aukščiau nurodyta kompensacija Organizatoriui turi būti 

sumokėta ne vėliau kaip pranešimo apie atsisakymą dalyvauti Parodoje pateikimo Organizatoriui 
dieną. Dalyvis nesilaikantis kompensacijos mokėjimo termino, Organizatoriaus reikalavimu moka 
Organizatoriui 0,05% dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą 

termino dieną iki visiško skolos sumokėjimo. 
Vienašališku atsisakymu dalyvauti Parodoje be svarbios priežasties be kita ko laikoma, jei Dalyvis 
neužima jam skirtos ekspozicijos vietos likus 13 val. iki Parodos atidarymo lankytojams.  

10. DALYVIŲ AKREDITACIJA 
Atvykus į Parodą Dalyvio akreditacija vykdoma Dalyvių registracijos punkte. Parodoje 
akredituojamas tik visiškai įvykdęs apmokėjimo sąlygas (žr. 8 punktą) Dalyvis. 

11. REKLAMA 
Dalyvis reklamos tikslams gali naudoti tik vidines įrengto ekspozicinio stendo sieneles, kurios po 

naudojimo privalo likti nepažeistos, švarios. 
Dalyvio stende naudojamos reklamos priemonės negali trukdyti kitų Dalyvių darbui. Skrajučių, 
lankstinukų ir kitokios reklaminės medžiagos platinimas bei apklausų vykdymas už Dalyvio stendo 

ribų yra DRAUDŽIAMAS. 
Dalyvis turi teisę užsakyti papildomas reklamos paslaugas. Šiuo atveju užpildytą ir pasirašytą bei 
antspauduotą (jei Dalyvis turi antspaudą) papildomos reklamos paraišką Dalyvis turi pateikti 

Organizatoriui ne vėliau kaip iki 2019 03 04. Vėliau pateikti užsakymai bus vykdomi tik esant 
galimybei. 

12. PAPILDOMOS PASLAUGOS 

Dalyvis turi teisę užsakyti papildomą įrangą ir paslaugas. Šiuo atveju užpildytas ir pasirašytas bei 
antspauduotas (jei Dalyvis turi antspaudą) papildomos įrangos ir paslaugų paraiškas Dalyvis turi 
pateikti Organizatoriui ne vėliau kaip iki 2019 03 04. Vėliau pateikti užsakymai vykdomi tik esant 

galimybei. Papildomą įrangą ar paslaugas užsakant akreditacijos ar parodos dienomis taikomas 50% 
antkainis. 
Elektros ir vandens tiekimo įrengimas turi būti užsakytas papildomų paslaugų paraiškoje. Tuo atveju, 

jei Dalyvis Parodoje viršija užsakytą elektros ir vandens kiekį, jis privalo sumokėti už faktiškai 
sunaudotą šių išteklių kiekį. 

13. EKSPOZICINIO STENDO ĮRENGIMAS IR DEMONTAVIMAS 
Dalyviui perduodamas Organizatoriaus sumontuotas ekspozicinis stendas, ne vėliau kaip likus 24 val. 
iki Parodos atidarymo lankytojams valandos. 

Jeigu Dalyvis montuoja stendą iš savo medžiagų, jis privalo pateikti Organizatoriui šio stendo planą, 
matmenis (aukštis, ilgis, gylis), priešgaisrinės apsaugos reikalavimų atitikimo patvirtinimą ne vėliau 
kaip iki 2019 03 04. 

Dalyvis privalo įrengti ekspoziciją iki Parodos atidarymo lankytojams valandos. Dalyviui neįrengus 
ekspozicijos laiku, Dalyvis Organizatoriaus reikalavimu moka Organizatoriui 30 EUR (be PVM) dydžio 
baudą už kiekvieną uždelstą valandą. 

Dalyvis neturi teisės demontuoti savo ekspozicijos iki Parodos uždarymo lankytojams, paskutinę 
parodos dieną. Dalyvis, pažeidęs šį įsipareigojimą, Organizatoriaus reikalavimu moka Organizatoriui 
30 EUR (be PVM)  dydžio baudą už kiekvieną valandą, likusią iki Parodos uždarymo. 

Dalyvis pavėlavęs demontuoti savo ekspoziciją ir sutvarkyti ekspozicinio stendo vietą iki ekspozicijų 
demontavimo termino pabaigos, Organizatoriaus reikalavimu moka Organizatoriui 30 EUR (be PVM) 
dydžio baudą už kiekvieną uždelstą valandą. Jei ekspoziciją demontuoja ir ją išsiveža ne pats Dalyvis, 

jis privalo apie tai informuoti Organizatorių. 
Dalyvis stendus įsirengia prieš parodą, nurodytomis akreditacijos valandomis (žr. 2 punktą), bet ne 

anksčiau 2 dienų nei numatyta Dalyvių akreditacijos diena. Papildomas stendų įrengimo laikas gali 
būti užsakomas pateikiant prašymą-garantinį raštą, kuriame ant įmonės firminio blanko nurodomas 
stendo pavadinimas, numeris, papildoma darbo laiko data ir trukmė, atvyksiančių asmenų sąrašas 

bei garantuojama už papildomo laiko apmokėjimą parodos organizatoriui. Papildomos valandos 
išsipirkimo kaina - 10 EUR+PVM. 

14. APSAUGA 

Organizatorius garantuoja bendrą stendų apsaugą: 
- Dalyvių akreditacijos ir stendų įrengimo dieną t.y. 2019 04 03 nuo 22 val. iki 2019 04 04 8 val. 
- Parodos dienomis, t.y. 2019 04 04 - 06 nuo 19.30 val. iki 9 val. 

- Ekspozicijų demontavimo dienomis, t.y. 2019 04 06 nuo 22 val. iki 2019 04 07 8 val. 
Organizatorius neprisiima atsakomybės už Dalyvio ekspozicinį stendą ir Dalyvio eksponatus ar kitus 
daiktus, jeigu Dalyvis raštiškai ir nurodytu laiku jų neperdavė (ar nepriėmė) Parodos apsaugos 

tarnybai ar kitaip pažeidė Parodos darbo tvarką. 
15. PARODOS ATŠAUKIMAS 

Organizatorius pasilieka teisę atšaukti ar atidėti Parodą, apie tai raštu prieš 10 dienų pranešus 

Dalyviams. 
16. ŽALOS ATLYGINIMAS 

Dalyviui, sugadinus ekspozicinį stendą, sieneles, jis privalo atlyginti Organizatoriui 100% stendo 

vertės. Dalyvis taip pat įsipareigoja atlyginti Organizatoriui ir/ar tretiesiems asmenims bet kokią žalą, 
kuri būtų padaryta pasirengimo Parodai metu, Parodos metu, ar demontuojant ekspoziciją dėl 

Dalyvio ar su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. 
17. BENDROSIOS SĄLYGOS 

Parodos Dalyvis atsako už Parodoje vykdomų darbų saugą, priešgaisrinę saugą, civilinę saugą; tiria 

nelaimingus atsitikimus, susijusius su Dalyvio darbuotojais, instruktuoja darbo vietoje visais saugos 
ir kitais klausimais. Paroda yra viešas renginys, todėl už viešosios tvarkos pažeidimus ir kitų teisės 
aktų reikalavimų nesilaikymą Dalyvis atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Organizatorius jokiomis aplinkybėmis nėra atsakingas už Dalyvių veiklą Parodos ir stendų įrengimo 
bei ekspozicijų demontavimo metu. 
Dalyvis privalo vykdyti visus teisėtus Organizatoriaus ir jo įgaliotų asmenų nurodymus. 

18. PRETENZIJOS PATEIKIMAS 
Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją Organizatoriui. Organizatorius nagrinėja tik raštu pateiktą 
Dalyvio pretenziją, gautą dalyvių akreditacijos ir Parodos dienomis. Vėliau pateiktos pretenzijos nėra 

nagrinėjamos. Organizatorius laiku pateiktą pretenziją išnagrinėja ir priima motyvuotą sprendimą ne 
vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą ne vėliau 
kaip kitą darbo dieną raštu praneša pretenziją pateikusiam Dalyviui. 

19. BAIGIAMOSIOS SĄLYGOS 
Šios Dalyvavimo parodoje sąlygos ir Dalyvio Organizatoriui pateikta paraiška yra dvišalis 

Organizatoriaus ir Dalyvio susitarimas su visomis juridinėmis pasekmėmis. Dalyvis, pateikęs 
Organizatoriui Dalyvio paraišką, patvirtina savo įsipareigojimą laikytis šių Dalyvavimo sąlygų. 
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pareigos  

      

  Data        

  

Parašas, 
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