
 
 
 

 
 
 

 
TARPTAUTINĖ SPECIALIZUOTA BALDŲ, INTERJERO, APŠVIETIMO IR DIZAINO PARODA 

RYGOJE (LATVIJA) 

FURNITURE & DESIGN ISLE 2022 
(BALDAI IR DIZAINO SALA 2022) 

Paroda vyks LAPKRIČIO 04 - 06 dienomis  Tarptautiniuose Parodų Rūmuose “BT 1”, Kipsalos g. 8 

PARAIŠKA-SUTARTIS 
 

Užpildytą ir skenuotą paraiškos – sutarties formą siųskite el. paštu nida@autare.lt  
 

Įmonės pavadinimas:  
Įmonės adresas:  
Įmonės kodas:  PVM mok. kodas  
Įmonės atstovas  Pareigos  
Mobilus telefonas  Telefonas / Faks.:  
El. paštas:  http://:  
Eksponuojama produkcija:  
Užsakomas parodinis plotas:  ____     kv.m.  

□ Plotas su standartine įranga (reikalingą pabraukti - viena atvira siena; dvi atviros; trys atviros; keturios atviros) 
□ Tuščias plotas (reikalingą pabraukti - viena atvira siena;  dvi atviros; trys atviros; keturios atviros sienos) 
□ Užsakovui pageidaujant, įrengiame nestandartinį-individualų stendą (žymėti kartu su tuščiu plotu).  
□ Lauko aikštelė  
 
Užrašas ant stendo iki 16 ženklų ........................................................................................................................... 
(tik stendams su standartine įranga) 
 
Dalyvavimo sąlygos: 
 

Registracijos mokestis: 100 EUR 
Į kainą įskaičiuota: įrašas į parodos katalogą, dalyvio kortelės, kvietimai lankytojams, bendra parodos reklama. 
 

1 kv. m. neįrengto ploto: 
Viena atvira siena (min. 6m²)  35 EUR/kv.m. 
Dvi atviros sienos (min. 8m² )   40 EUR/kv.m. 
Trys atviros sienos(min. 12m²)  42 EUR/kv.m. 
Keturios atviros sienos (min. 20m²) 45 EUR/kv.m. 
 
 

1 kv. m. ploto su standartiniu stendu - aukščiau nurodyta kaina plius 16 EUR 
 

Į kainą įskaičiuota: konstrukcijų nuoma ir montažas, šviestuvai, užrašas ant stendo. 
 Kainos nurodytos be PVM 
 
Papildomai pageidaujame užsisakyti: 
  - apgyvendinimą;    
 

Pateikdama šią Paraišką – Sutartį, įmonė įsipareigoja dalyvauti parodoje tokiomis sąlygomis, kaip jos nurodytos šioje Paraiškoje ir 
Dalyvavimo Sąlygose, ir apmokėti už dalyvavimą pagal UAB „Autarės“ pateiktas sąskaitas jose nurodytais terminais. Neatskiriama šios 
Paraiškos – Sutarties dalis yra Dalyvavimo Sąlygos, kurios įmonei yra žinomos.  

 
 
......................................................... ............................... ................................... 
Vardas, pavardė, pareigos  Data  Parašas  A. V. 

  



 

PARODOS  "BALDAI IR DIZAINO SALA 2022"  DALYVAVIMO  SĄLYGOS 
Dalyvavimo Sąlygos yra Paraiškos-Sutarties sudėtinė dalis ir turi vienodą juridinę galią 

 
1. ORGANIZATORIUS Tarptautinis parodų centras BT 1, Latvija 
2. ORGANIZATORIAUS ATSTOVAS UAB "Autarė"; Subačiaus g. 8 – 14, 01302 Vilnius. Tel. / faks.: (8 5) 2627 845, 2627 401 

 
3. LAIKAS IR VIETA 
 Parodos darbo laikas: Lapkričio 04 - 06 d.     
 Vieta: Rygos Tarptautinis Parodų Centras "BT1"; Kipsalos g. 8; Ryga, Latvija 
 

4. DALYVAVIMAS PARODOJE 
Parodos eksponentu gali būti kiekviena įmonė ar organizacija, kurių parodiniai pavyzdžiai (gamyba ar prekyba, kuria jie užsiima) atitinka parodos tematiką. 
Užsiregistravusi įmonė ar organizacija eksponentu tampa tiktai pilnai apmokėjusi visą dalyvavimo parodoje kainą. Įmonei nebus leidžiama dalyvauti 
parodoje, kol ji nebus pilnai apmokėjusi visos dalyvavimo parodoje kainos pagal Atstovo pateiktas sąskaitas išankstiniam apmokėjimui. 

5. EKSPONENTŲ REGISTRACIJA IR PARODINIO PLOTO UŽSAKYMAS 
Eksponentų registracija vykdoma tinkamai pateiktos Paraiškos - Sutarties pagrindu, kuri turi būti antspauduota ir pasirašyta tam įgalioto asmens. 
Paraišką - Sutartį įmonė turi pateikti iki 2022 m. rugsėjo 04 d. Pateikus vėliau nurodytos datos, dalyvavimas parodoje negarantuojamas. Parodinių stendų 
išdėstymą vykdo Organizatorius, atsižvelgdamas į eksponento norus. Esant būtinybei, Organizatorius turi teisę keisti stendo išplanavimą ir/ar parodinio ploto 
vietą salėje. 
Eksponentas neturi teisės perduoti savo parodinio ploto arba jo dalies kitai įmonei be išankstinio Atstovo sutikimo. Kita įmonė (sub.eksponentas) įgauna 
teisę dalyvauti parodoje tiktai Atstovui sutikus ir tik apmokėjusi registracijos mokestį pagal Atstovo pateiktą sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. 
Eksponentas, kurio vardu rezervuotas plotas, pilnai atsako už sub.eksponento visų dalyvavimo sąlygų vykdymą. 

6. COVID-19 
Jei dėl COVID-19 pandemijos Latvijos Respublikos Vyriausybė nustatys apribojimus, dėl kurių bus neįmanoma organizuoti parodos įprastu formatu ir 
(arba) žymiai apriboti žmonių dalyvavimą parodoje, visi sumokėti mokesčiai bus perkelti į ateinančių metų parodą. Jei klientas nuspręs nedalyvauti 
nukeltoje parodoje, registracijos mokestis (100 Eur + PVM grąžinamas nebus). 

7. PAPILDOMOS PASLAUGOS. 
Užsakant papildomą įrangą: baldus, konstrukcijas bei kitas paslaugas, eksponentas iki 2022 m. lapkričio 04 d. turi pateikti užsakymo formas bei stendo 
planą - schemą. Laiku nepateikus užsakymų, stendas bus komplektuojamas standartine įranga, nurodyta Paraiškoje - sutartyje. Užsakant papildomą įrangą 
po 2022 m. lapkričio 04 d., taikomas 20 % antkainis nuo užsakymo kainos, parodos montažo ir parodos darbo laiku – 50 % antkainis. 
Parodai leidžiamas oficialus katalogas, kuriame talpinama informacija apie eksponentus. Tekstas, turi būti pateiktas iki nurodytos dienos. Nepateikus 
teksto iki nurodytos datos, kataloge bus išspausdinti tik pagrindiniai įmonės rekvizitai. 

8. APMOKĖJIMAS 
Sutartis - sąskaita (sąskaitos) išankstiniam apmokėjimui išrašoma, atsižvelgiant į įkainius, nurodytus Paraiškoje - Sutartyje ir papildomos įrangos ir 
paslaugų formose. Parodinio ploto rezervacija patvirtinama tik eksponentui apmokėjus ne mažiau kaip 30 % rezervuojamo parodinio ploto nuomos 
kainos, registracijos mokestį ir administravimo mokestį iki sąskaitoje  nurodytos datos. Laiku nesumokėjus, Atstovas turi teisę siūlyti eksponento 
rezervuotą parodinį plotą kitai įmonei. 
Visi mokėjimai vykdomi Sutarčių - sąskaitų -išankstiniam apmokėjimui, kurias išrašo Atstovas, pagrindu. Pateiktos Sutartys - sąskaitos turi būti pilnai 
apmokėtos iki jose nurodytos datos. Priešingu atveju, Atstovas turi teisę reikalauti 0,5 % delspinigių už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną. 

9. ATSAKOMYBĖ IR DRAUDIMAS 
Parodos montažo, demontažo ir parodos veikimo laiku eksponento atstovas privalo dalyvauti salės atidarymo ir salės pridavimo apsaugai procedūrose. 
Organizatorius atsakingas už bendrą tvarką parodos metu ir eksponatų saugumą po parodos darbo valandų. Organizatorius neatsako už žalą, padarytą kitų 
eksponentų ar lankytojų eksponatams, konstrukcijoms, kitiems įrankiams ir įrengimams, jeigu tai įvyko parodos metu ne dėl organizatoriaus kaltės. 
Organizatorius neatsako už žalą, kuri buvo padaryta dėl force majeure aplinkybių. Esant force majeure aplinkybėms, Organizatorius turi teisę perkelti parodos 
vykimo laiką. Visų eksponatų, įrangos, transportavimo ir kitų rūšių draudimą vykdo pats eksponentas. 

10. ATSISAKYMAS DALYVAUTI PARODOJE (NETESYBOS) IR PLOTO MAŽINIMAS 
Jeigu eksponentas atsisako dalyvauti parodoje po Paraiškos – Sutarties pateikimo, jis privalo sumokėti Atstovui 35 % nuo visos dalyvavimo parodoje 
kainos. Atsisakius dalyvauti parodoje likus mažiau kaip 3 (trims) mėnesiams iki parodos pradžios, eksponentas privalo sumokėti 50 % nuo visos 
dalyvavimo parodoje kainos. Atsisakius dalyvauti likus mažiau kaip vienam mėnesiui iki parodos pradžios, eksponentas privalo sumokėti 100 % visos 
dalyvavimo parodoje kainos.  
Sumažinti rezervuotą parodinį plotą galima ne vėliau, kaip likus 3 (trims) mėnesiams iki parodos pradžios. Mažinant parodinį plotą vėliau, eksponentas 
privalo sumokėti pradinio rezervuoto parodinio ploto kainą. Atsisakymas dalyvauti parodoje ir/ar sumažinti parodinį plotą turi būti pateikiamas raštu. 

11. EKSPEDIJAVIMAS IR TRANSPORTAVIMAS 
Esant būtinybei, muitinės dokumentų paruošimą laikinam išvežimui (eksportui), o taip pat eksponatų gabenimą ir pristatymą į parodą vykdo ekspeditorius 
UAB PAN LIT Service (tel.: (5) 2445 677, mob. 8-682-57728 Mark Novoselskij). Dokumentų paruošimo, ekspedijavimo ir transportavimo išlaidos į 
dalyvavimo parodoje kainą neįskaičiuotos ir jas apmoka pats eksponentas.  
Jei eksponentas savarankiškai  vykdo muitinės procedūras, Atstovas už  iškilusius nesklandumus neatsako . 
Eksponentui draudžiama užsiimti mažmenine prekyba parodos metu, išstatyti eksponatus ir produkcijos reklamą už stendo ribų. Eksponatų pardavimai 
vykdomi tiktai parodos vietos valstybės teisės aktų nustatyta tvarka. Sandėliuoti įpakavimą ir tarą už parodinio ploto ribų draudžiama. Taros sandėliavimui 
galima nuomoti specialiai tam skirtas patalpas. Vežant maisto produktus, papildomai reikia turėti prekės kilmės ir veterinarijos (fitosanitarinius) 
sertifikatus. 

12. ATSAKOMYBĖ 
Eksponentas gali užimti parodinį plotą tiktai po registracijos pas Organizatorių. Eksponentas turi atvykti į parodą ne vėliau kaip likus 24 val. iki parodos 
atidarymo. Priešingu atveju Organizatorius ir/ar Atstovas turi teisę parodinį plotą perduoti kitai įmonei. Draudžiama išvežti eksponatus ir baigti dalyvavimą 
parodoje iki oficialaus jos uždarymo. 
Eksponentas pilnai atsako už jam išnuomotą parodinę įrangą. Eksponentas turi nuimti lipdukus ir kitą reklaminę produkciją po parodos uždarymo, 
nepažeidžiant įrangos paviršiaus. Jeigu parodinė įranga parodos metu buvo sugadinta arba dingo, eksponentas turi kompensuoti jos vertę Organizatoriui. 
Jeigu eksponentas pats stato parodinę įrangą, jos aukštis neturi viršyti 2,5 m. (jeigu nėra išankstinio susitarimo su Atstovu). 

13. GINČAI 
Pretenzijas Atstovui eksponentas gali pateikti raštu  iki parodos pabaigos. Pretenzijos, pateiktos po parodos pabaigos, nenagrinėjamos. Visus kylančius 
ginčus šalys stengiasi spręsti derybų būdų, o nepavykus ginčo išspręsti taikiai, jis sprendžiamas Lietuvos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisę.   

 
 
Su Dalyvavimo Sąlygomis susipažinome ir sutinkame: 
                                                                                                                                                                                                                                                 A.V 
......................................................             ...............................................................................................         ................................................................        
       (Įmonės pavadinimas)                                               (pareigos, vardas, pavardė)                                              (parašas) 
 

 


