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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS 
 VERSLO IR SOCIALINĖS PARTNERYSTĖS CENTRO ORGANIZUOJAMŲ PARODŲ TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universitetas, Organizatorius) Žemės ūkio akademijos Verslo ir 
socialinės partnerystės centro  organizuojamų parodų taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja 
dalyvavimo parodose bendrąsias ir specialiąsias sąlygas bei parodų dalyvių (toliau – Parodos dalyviai) 
teises ir pareigas. 

1.2. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 
1.2.1. Ekspozicinė vieta – Parodos dalyvio stendo su ekspozicija vieta arba Smulkiojo prekiautojo 

prekybos vieta. 
1.2.2. Parodos dalyvis – fizinis arba juridinis asmuo, pasirašęs paslaugų (dalyvavimo parodoje) teikimo 

sutartį (toliau – Sutartis), parodoje pristatantis gaminius ir (arba) paslaugas arba Smulkusis 
prekiautojas, parodoje pristatantis prekes. 

1.2.3. Smulkusis prekiautojas – fizinis arba juridinis asmuo, parodos metu prekiaujantis amatų dirbiniais, 
augalais, maisto produktais ir (arba) kitomis panašaus pobūdžio prekėmis (toliau – prekės). 
Parodoje gali dalyvauti tik tautodailininkai, amatininkai, liaudies meistrai, kūrėjų ir meistrų 
organizacijos nariai, tautinio ir kulinarinio paveldo atstovai, ūkininkai, žolininkai, sodininkai, maisto 
produktų gamintojai ir jų atstovai, viešąjį maitinimą teikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys, ne 
masinės gamybos prekių atstovai. Prekiauti galima tautinio paveldo produktais, tautodailės, 
dailiųjų amatų ir rankų darbo gaminiais, žemės ūkio, maisto produktais, alkoholiniais gėrimais, 
kurių etilo alkoholio koncentracija neviršija Kauno rajono savivaldybės nustatytų reikalavimų; 

1.2.4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Universiteto vidaus 
dokumentai ir Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

II. BENDROSIOS DALYVAVIMO SĄLYGOS 

2.1. Parodoje gali dalyvauti kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, pageidaujantis demonstruoti parodos 
tematiką atitinkančius eksponatus arba Smulkusis prekiautojas, pageidaujantis parduoti atitinkamas 
prekes bei priklausantis bent vienai grupei asmenų nurodytų Taisyklių 1.2.3. punkte (toliau kartu – 
Pareiškėjas). 

2.2. Pareiškėjas įsipareigoja, internetu užpildytos paraiškos (toliau – Paraiška) pagrindu, parengtą ir pasirašytą 
paslaugų (dalyvavimo parodoje) teikimo sutartį (toliau – Sutartis) atsiųsti Organizatoriui bei Sutartyje 
nustatyta tvarka ir terminais sumokėti už Organizatoriaus teikiamas paslaugas, vadovaujantis 
Organizatoriaus išrašyta išankstine sąskaita-faktūra.  

2.2.1. Sutartis su Pareiškėju, kai jis priskiriamas Smulkiajam prekiautojui, pasirašoma tik jeigu jis teikia 
viešojo maitinimo paslaugas ir (arba) prekiauja tautinio paveldo alkoholiniais gėrimais, kitais atvejais 
yra pildoma tik Paraiška, kurios pagrindu išrašoma išankstinė sąskaita-faktūra. 

2.3. Pareiškėjas registruojamas Parodos dalyviu ir įgyja teisę dalyvauti parodoje tik pilnai apmokėjęs 
Organizatoriaus pateiktą išankstinę-sąskaitą. 

2.4. Paraiškos, gautos pasibaigus Paraiškų registracijos terminui, gali būti priimamos ir vėliau Organizatoriaus 
nuožiūra. 

2.5. Organizatorius turi teisę neregistruoti Pareiškėjo arba atšaukti Parodos dalyvio registraciją, nesilaikančio 
šių Taisyklių, kitų Universiteto vidaus dokumentų ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip 
pat jeigu Pareiškėjas būdamas ankstesnių Organizatoriaus parodų dalyviu buvo pažeidęs Taisykles ir (arba) 
netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus Organizatoriaus atžvilgiu. Šiame punkte nustatytu atveju iš 
Pareiškėjo gautas išankstinis apmokėjimas yra grąžinamas. 

2.6. Organizatorius turi teisę neregistruoti Pareiškėjo, nesant galimybei patenkinti Paraiškoje užsakomų 
paslaugų pilna apimtimi ir (arba) kai Pareiškėjas yra nemokus arba galimai nemokus bei kai Pareiškėjo 
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vykdoma veikla neatitinka Organizatoriaus tikslų ir uždavinių. Šiame punkte nustatytu atveju iš Pareiškėjo 
gautas išankstinis apmokėjimas yra grąžinamas. 

2.7. Parodos dalyvis norėdamas užsisakyti papildomų paslaugų privalo Organizatoriui pateikti Paraiškos 
patikslinimus (toliau – Paraiškos patikslinimai), kurie turi būti pasirašyti Parodos dalyvio (t. y. juridinio 
asmens vadovo ar jo įgalioto asmens, arba Parodos dalyvio už Sutarties vykdymą atsakingo asmens). 
Parodos dalyviams, Paraiškos patikslinimais užsisakantiems papildomas paslaugas, (įskaitant, bet 
neapsiribojant Ekspozicinės vietos didinimą, pagal poreikį papildomos įrangos ir (arba) inventoriaus 
suteikimo paslaugas ar pan.) pilna apimtimi galioja šiose Taisyklėse nustatytos teisės ir pareigos.  

2.8. Organizatorius turi teisę uždaryti Parodos dalyvio Ekspozicinę vietą, jei Parodos dalyvis pažeidžia šių 
Taisyklių ir (arba) kitų Universiteto vidaus dokumentų ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas 
ir (arba) to reikalauja kompetentingos valstybinės institucijos. 

2.9. Parodos dalyvis Ekspozicinėje vietoje gali dalyvauti kartu su subeksponentu (kitas juridinis asmuo), tačiau 
subeksponentas privalo būti registruotas Parodos dalyvio Paraiškoje. Subeksponentui galioja tos pačios 
teisės ir pareigos, kaip ir Parodos dalyviui. Šis Taisyklių punktas nėra taikomas Smulkiesiems 
prekiautojams. 

2.10. Parodos dalyviui atsisakius dalyvauti parodoje arba jam neatvykus iki parodos pradžios, Organizatorius 
turi teisę naudoti Parodos dalyvio užsakytą Ekspozicinę vietą savo nuožiūra. 

2.11. Organizatoriaus atsakomybė, susijusi su parodoje teikiamomis paslaugomis yra apribota tiesioginiais 
nuostoliais; netiesioginiai nuostoliai (negautos pajamos) nėra atlyginami. 

III. APMOKĖJIMO IR ATSISAKYMO DALYVAUTI PARODOJE SĄLYGOS 

3.1. Parodos dalyvis, vadovaujantis Sutartimi ir (arba) Paraiška ir (arba) Paraiškos patikslinimais (jei tokie yra 
pateikiami), įsipareigoja atitinkamai sumokėti už pagal poreikį užsakytas paslaugas pagal Organizatoriaus 
pateiktą išankstinę(-es) sąskaitą(-as)-faktūrą(-as). Išankstinis apmokėjimas Paraiškos pagrindu yra būtina 
dalyvavimo parodoje sąlyga. Išankstinis apmokėjimas Paraiškos patikslinimų pagrindu nėra būtina 
dalyvavimo parodoje sąlyga. 

3.2. Kiekvieno Paraiškos patikslinimo pagrindu Organizatorius Parodos dalyviui pateikia atitinkamą papildomą 
išankstinę sąskaitą-faktūrą, kurią Parodos dalyvis įsipareigoja apmokėti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo 
kiekvienos išankstinės sąskaitos-faktūros gavimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Parodos pradžios, t. y. 
Paslaugų teikimo pradžios. Šiame punkte nustatyta tvarka Parodos dalyviui neatsiskaičius su 
Organizatoriumi, papildomos paslaugos (atitinkamos Paraiškos patikslinimo pagrindu) Užsakovui nėra 
teikiamos.  

3.3. Organizatorius galutinę(-es) sąskaitą(-as)-faktūrą(-as) už suteiktas paslaugas suformuoja ir pateikia 
Parodos dalyviui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paslaugų suteikimo dienos, t. y. nuo 
parodos pabaigos. Galutinė(-s) sąskaita(-os)-faktūra(-is) yra laikoma(-os) paslaugų perdavimo–priėmimo 
aktu(-ais). 

3.4. Parodos dalyviui atsisakius dalyvauti parodoje ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) darbo dienų iki parodos 
pradžios grąžinama 50 (penkiasdešimt) procentų išankstinio(-ų) apmokėjimo(-ų) (išskyrus registracijos 
mokestį, jei šis mokestis buvo mokamas). Atsisakius dalyvauti parodoje po šiame punkte nustatyto 
termino arba neatvykus į parodą, išankstinis(-iai) apmokėjimas(-ai) nėra grąžinamas(-i). Parodos dalyvio 
atsisakymas dalyvauti parodoje turi būti pateiktas raštu juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens.  

IV. PARODOS DALYVIO TEISĖS IR PAREIGOS 

4.1. Parodos dalyvis įsipareigoja: 
4.1.1. tinkamai ir laiku užpildyti dalyvavimo parodoje dokumentus bei juos perduoti Organizatoriui (t. y. 

Paraišką ir (arba) pasirašytą Sutartį, pagal poreikį Paraiškos patikslinimus, ir 
informaciją/dokumentus nustatytus Vytauto Didžiojo universiteto parodų stendų projektavimo ir 
įrengimo reglamente (toliau – Stendų reglamentas) bei kituose Organizatoriaus vidiniuose 
dokumentuose); 
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4.1.2. prieš pradėdamas įrenginėti savo Ekspozicinę vietą užsiregistruoti parodos informaciniame centre 
bei atsiimti Parodos dalyvio kortelę(-es) ir leidimą(-us) laikyti automobilį(-ius). Šis Taisyklių punktas 
nėra taikomas Smulkiesiems prekiautojams; 

4.1.3. Ekspozicinę vietą įrenginėti ir (iš)montuoti Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais. Šis Taisyklių punktas 
nėra taikomas Smulkiesiems prekiautojams; 

4.1.4. užtikrinti, kad jis ir jo atstovai, dirbdami Ekspozicinėje vietoje, segės Parodos dalyvio korteles; 
4.1.5. užtikrinti, kad automobilį(-ius) statys tik Organizatoriaus nustatytose stovėjimo aikštelėse ir parodos 

metu nevažinės parodos teritorijoje, automobilis(-iai) iš Ekspozicinių vietų bus pašalintas(-i) ne vėliau, 
kaip likus 30 min. iki parodos pradžios, o atitinkami leidimai bus užklijuoti ant automobilio (-ių) 
priekinio stiklo; 

4.1.6. kiekvieną Ekspozicinės vietos montavimo dieną ir parodos darbo dieną, pasibaigus parodos darbo 
laikui, priduoti Ekspozicinę vietą atitinkamai parodos saugos tarnybai, Sutartyje nustatyta tvarka ir 
terminais. Šis Taisyklių punktas nėra taikomas Smulkiesiems prekiautojams; 

4.1.7. saugoti parodos erdves ir jose esantį Universiteto ir trečiųjų asmenų turtą, turtą naudoti tik pagal jo 
tiesioginę paskirtį ir tik su paroda susijusiais tikslais, neišnešti turto iš parodos teritorijos, laikytis 
Lietuvos Respublikos teisės aktų darbuotojų saugos bei bendrųjų sveikatos ir higienos reikalavimų, o 
jų nesilaikius, atlyginti visus dėl to patirtus nuostolius Universitetui ir (arba) tretiesiems asmenims; 

4.1.8. parodos metu ir po jos laikytis švaros bei Ekspozicinę vietą palikti tvarkingą, tokios pat būklės, kokia 
ji buvo perduota Parodos dalyviui; 

4.1.9. neaptverti lauko ekspozicijos plotų ir kitaip nesuvaržyti laisvo judėjimo principo parodos metu bei 
neužimti didesnio ploto nei jam suteikta Ekspozicinėje vietoje; 

4.1.10. parodos metu prieš skraidinant droną (bepilotę skraidyklę), tokio pobūdžio skrydį raštu suderinti su 
Organizatoriumi ir laikytis bendrųjų civilinės aviacijos administracijos patvirtintų taisyklių bei kitų 
Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės norminių aktų, o jų nesilaikius, atlyginti visus dėl to 
patirtus nuostolius Universitetui ir (arba) tretiesiems asmenims; 

4.1.11. neperparduoti ir jokiais kitais būdais neperleisti savo Ekspozicinės vietos (ar jos dalies)  tretiesiems 
asmenims ir nesuteikti tretiesiems asmenims kokių nors kitų teisių naudotis Ekspozicine vieta (ar jos 
dalimi). Parodos dalyviui nesilaikius šio punkto įsipareigojimų, Organizatorius turi teisę savo nuožiūra 
pašalinti trečiuosius asmenis ir (arba) jų turtą iš parodos teritorijos, neužtikrindamas šio turto 
apsaugos bei nedelsiant vienašališkai nutraukti Sutartį su Parodos dalyviu (jei tokia pasirašyta). 
Parodos dalyvis įsipareigoja atlyginti visus Organizatoriui dėl šio punkto nesilaikymo atsiradusius 
nuostolius.; 

4.1.12. maksimaliai laikytis visų bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų (o jų nesilaikius, atlyginti 
visus dėl to patirtus nuostolius Universitetui ir (arba) tretiesiems asmenims) (įskaitant, bet 
neapsiribojant šiais): 

4.1.12.1. nenaudoti bet kokių sprogstamųjų ir gaisro atžvilgiu pavojingų medžiagų; 
4.1.12.2. Ekspozicinėje vietoje nenaudoti atviros ugnies, ypač degių ir labai degių medžiagų; 
4.1.12.3. pasibaigus parodos darbo laikui, kasdien patikrinti, ar išjungti visi elektros energijos imtuvai, 

ar neliko rusenančių gaisro židinių šiukšlių dėžėse ir kitose vietose; 
4.1.12.4. Ekspozicinės vietos šviestuvus įrengti ne mažesniu nei 0,5 m. atstumu iki degiųjų paviršių 

(Ekspozicinėje vietoje esantys šviestuvai taip pat turi atitikti priešgaisrinius reikalavimus); 
4.1.12.5. nesandėliuoti taros, pakavimo medžiagų, prekių, eksponatų ir (arba) kitų konstrukcijų ir 

medžiagų už Parodos dalyvio Ekspozicinės vietos ribų; 
4.1.12.6. kilus gaisrui imtis visų įmanomų priemonių gaisrui gesinti ir nedelsiant apie tokias aplinkybes 

informuoti Organizatorių (t. y. informacinį parodos centrą). 
4.1.13. įvežant eksponatus/prekes iš užsienio valstybių, laikytis visų tokio pobūdžio eksponatams/prekėms 

nustatytų muitinės, ir mokesčių bei kitų Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimų, o jų 
nesilaikius, atlyginti visus dėl to patirtus nuostolius; 

4.1.14. atlyginti visus nuostolius dėl patentų, prekės ženklų ar kitokių nuosavybės teisių pažeidimų, susijusių 
su Parodos dalyvio eksponuojamomis prekėmis ir (arba) paslaugomis; 

4.1.15. atlyginti visus nuostolius Universitetui ir (arba) tretiesiems asmenims dėl Parodos dalyvio, jo atstovų 
ir su Parodos dalyvio veikla (paslaugomis) susijusių trečiųjų asmenų (įskaitant, bet neapsiribojant kitų 
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parodos lankytojų ir dalyvių, taip pat Universiteto darbuotojų) sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir 
nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Parodoje;  

4.1.16. parodos metu prisiimti pilną atsakomybę už nelaimingus atsitikimus, savo eksponatų/prekių 
pažeidimus, vagystes, stichines arba technines nelaimes, vandens ar elektros techninius pertrūkius, 
įvykusius ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės; 

4.1.17. prisiimti pilną atsakomybę už parodos metu tyčia ir (arba) dėl neatsargumo Parodos dalyvio ir (arba) 
su juo susijusių trečiųjų asmenų sugadintą Organizatoriaus ir (arba) kitų trečiųjų asmenų turtą bei 
atlyginti visus dėl to kilusius nuostolius; 

4.1.18. prisiimti pilną atsakomybę už po parodos paliktas ekspozicijas/prekes ir (arba) neišmontuotas 
Ekspozicines vietas; 

4.1.19. atlyginti kitus, šiose Taisyklėse ir (arba) Sutartyje neaptartus, nuostolius Universitetui ir (arba) 
tretiesiems asmenims, kurie kyla dėl Parodos dalyvio kaltės; 

4.1.20. laikytis kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų, Stendų reglamento ir kitų Organizatoriaus vidaus 
dokumentų, bei Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių dalyvavimą parodoje. 

4.2. Parodos dalyvis turi teisę: 
4.2.1. gauti tinkamas parodos vietos, pagal poreikį joje esančios įrangos ir (arba) inventoriaus bei 

koordinavimo ir konsultavimo paslaugas; 
4.2.2. dekoruoti Organizatoriaus suteiktą įrangą ir (arba) inventorių, įsipareigodamas jų nesugadinti bei 

parodos pabaigoje palikti įrangą ir (arba) inventorių tvarkingą, tokios pat būklės, kokios jis buvo 
perduotas Parodos dalyviui; 

4.2.3. gauti leidimą Parodos dalyvio automobiliui(-iams) parkuotis atitinkamoje stovėjimo aikštelėje (šis 
leidimas suteikiamas proporcingai užsakytam parodos plotui); 

4.2.4. pasinaudoti Parodos dalyvio kortele, kuri suteikia teisę pasilikti atitinkamo Parodos dalyvio 
Ekspozicinėje vietoje 1 val. po parodos kiekvienos darbo dienos pabaigos ir atvykti į savo Ekspozicinę 
vietą 1 val. iki parodos kiekvienos darbo dienos pradžios; 

4.2.5. visas pretenzijas Organizatoriui pateikti el. paštu: vspc.zua@vdu.lt iki parodos darbo laiko pabaigos; 
4.2.6. naudotis Sutartyje, kituose Organizatoriaus vidaus dokumentuose bei Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose dalyvavimą parodoje, nustatytomis teisėmis. 

V. SPECIALIOSIOS DALYVAVIMO SĄLYGOS SMULKIESIEMS PREKIAUTOJAMS 

5.1. Smulkieji prekiautojai, prekiaujantys maistu ir alkoholiniais gėrimais, privalo kartu su Paraiška 
Organizatoriui pateikti galiojančius Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto tvarkymo subjekto 
patvirtinimo pažymėjimą, licencijas ir parodos metu turėti visus veiklos teisėtumą įrodančius dokumentus. 
Smulkieji prekiautojai patys rūpinasi vienkartine alkoholio licencija, kurią išduoda Kauno rajono 
savivaldybė. 

5.2. Smulkieji prekiautojai, prekiaujantys augalais, sodinukais, privalo užtikrinti, kad būtų atliekama reguliari 
augalų ir augalinių produktų fitosanitarinė kontrolė ir parodos metu turėti visus veiklos teisėtumą 
įrodančius dokumentus. 

5.3. Organizatorius pasilieka teisę vykdyti Smulkiųjų prekiautojų atranką, teikiant pirmenybę turintiems 
tautodailininko pažymėjimą, tautinio, kulinarinio paveldo sertifikatą, prekiaujantiems savos gamybos 
prekėmis ir produktais. Jeigu Organizatorius vykdo atitinkamą atranką ir Parodos dalyvis neatitinka 
atrankos kriterijų, tačiau jau yra apmokėjęs sąskaitą (-as) faktūrą (-as), iš Pareiškėjo gautas išankstinis 
apmokėjimas yra grąžinamas.   

5.4. Ekspozicinės vietos Smulkiesiems prekiautojams teritorijoje yra sužymėtos, išskyrus atvejus, kai to 
padaryti neleidžia oro sąlygos ar kiti nuo Organizatoriaus nepriklausantys veiksniai. 

5.5. Organizatorius pasilieka teisę dėl nenumatytų aplinkybių vienašališkai keisti Smulkiojo prekiautojo 
Ekspozicinę vietą į kitą tokio pat dydžio Ekspozicinę vietą. 

5.6. Smulkieji prekiautojai įsipareigoja Ekspozicinę vietą (t. y. palapinė, prekystaliai, maisto laikymo, šaldymo 
įranga ir pan.) įsirengti ne anksčiau, kaip viena kalendorinė diena prieš parodą nuo 13:00 val. iki 18:00 val. 
arba parodos pirmąją dieną nuo 6:30 val. iki 9:00 val., t. y. iki parodos pradžios. 
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5.7. Smulkieji prekiautojai, atvykę į parodą, turi kreiptis į atitinkamo sektoriaus apsaugos darbuotoją, kuris 
patikslina Ekspozicijos vietą ir įteikia Parodos dalyvio kortelę(-es) ir leidimą(-us) laikyti automobilį(-ius). 

5.8. Smulkieji prekiautojai prisiima pilną atsakomybę už galimus Ekspozicinės vietos, prekių pažeidimus ir jų 
apsaugą prieš parodą, parodos metu ir jai pasibaigus. Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės už 
Ekspozicinės vietos ir (arba) prekių apsaugą, jų pažeidimus ir (arba) vagystes. 

5.9. Smulkiesiems prekiautojams netaikomi šių Taisyklių 2.9, 4.1.2, 4.1.3. ir 4.1.6. punktai. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

6.1. Šios Taisyklės, jų pakeitimai ir (arba) papildymai tvirtinami Universiteto rektoriaus įsakymu. 


