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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS  

VERSLO IR SOCIALINĖS PARTNERYSTĖS CENTRO ORGANIZUOJAMŲ PARODŲ 

 STENDŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO REGLAMENTAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universitetas, Organizatorius) Žemės ūkio akademijos Verslo ir 

socialinės partnerystės centro (toliau – VSPC) organizuojamų parodų reglamentas (toliau – Reglamentas) 

reglamentuoja parodos dalyvio (išskyrus Smulkųjį prekiautoją) dalyvavimo parodose specialiąsias sąlygas, 

susijusias su savarankišku ekspozicinės vietos stendo vidaus ekspozicijose (toliau – Stendas) projektavimu ir 

įrengimu bei nustato papildomus parodos dalyvio ir (arba) su juo susijusių trečiųjų asmenų, įrenginėjančių 

parodos dalyvio stendą (toliau – Rangovai), teises ir pareigas. 

1.2. Šis Reglamentas yra taikomas tik tais atvejais, kai parodos dalyvio (toliau – Parodos dalyvis) Stendą projektuoja 

ir įrenginėja savarankiškai pats Parodos dalyvis ir (arba) Rangovas pagal Parodos dalyvio atskirą užsakymą. 

II. STENDO PROJEKTAVIMO IR DERINIMO SĄLYGOS 

2.1. Parodos dalyviui, vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Verslo ir socialinės 

partnerystės centro organizuojamų parodų taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais, užsisakius tuščią ekspozicinės 

vietos plotą ir savarankiškai įrenginėjant Stendą ir (arba) užsakius Rangovo paslaugas atitinkamam Stendui 

įrengti, Parodos dalyvis įsipareigoja Organizatoriui raštu pateikti Stendo projektą (el. paštu vspc.zua@vdu.lt). 

2.2. Galutinį su Organizatoriumi suderintą Stendo projektą Parodos dalyvis privalo pateikti VSPC ne vėliau kaip 

prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki parodos pradžios. 

2.3. Stendo projekte turi būti pateikta: 

2.3.1. titulinis lapas, kuriame įrašyta: Parodos pavadinimas ir data; Stendo plotą užsakęs Parodos dalyvis ir jo 

rekvizitai; Stendo Rangovas ir jo rekvizitai (jeigu yra); Stendo projekto pateikimo data; 

2.3.2. Stendo planas iš viršaus ir fasadinės pusės su pagrindiniais matmenimis, aksonometrinis arba 

perspektyvinis vaizdas bei elektros prietaisų schema; 

2.3.3. pagrindinių Stendo įrengimui naudojamų medžiagų aprašymas, prireikus – sertifikatai bei leidimai; 

2.3.4. Parodos dalyvio ir (arba) Rangovo galiojančio Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo poliso kopija;  

2.3.5. darbuotojų, dirbsiančių įrengiant ir (iš)montuojant Stendą, sąrašas bei Rangovo kontaktiniai duomenys. 

2.4. Stendo projekto suderinimo faktas fiksuojamas el. paštu. Suderinus projektą Parodos dalyvis turi teisę įrengti 

Stendą jam skirtame ekspozicinės vietos plote.  

2.5. Organizatorius turi teisę nederinti Stendo projekto, jei jis yra netinkamai parengtas arba pristatomas praleidus 

Reglamento 2.2 punkte nustatytą terminą. 

2.6. Parodos dalyviui nepateikus ir (arba) nesuderinus Stendo projekto, savo ekspozicinėje vietoje įrenginėti ir 

montuoti Stendą yra draudžiama. 

III. STENDO ĮRENGIMO IR (IŠ)MONTAVIMO SĄLYGOS 

3.1. Stendas negali viršyti Parodos dalyvio užsakyto ekspozicinės vietos ploto ribų. 

3.2. Maksimalus leistinas Stendo aukštis – 6 metrai. 

3.3. Parodos dalyvis ir (arba) Rangovas gali tvirtinti, kabinti ar atremti Stendo medžiagas ir (arba) kitus objektus tik 

ant Parodos dalyviui priklausančių Stendo konstrukcijų. 

3.4. Stendo įrengimo ir (iš)montavimo metu Parodos dalyviui ir (arba) Rangovui draudžiama: 

3.4.1. užstatyti parodos takus ir kitas bendro naudojimo erdves medžiagomis, kroviniais ar eksponatais, 

trukdančiais Organizatoriui ir (arba) kitiems parodos dalyviams; 

3.4.2. kalti, gręžti, dažyti, žymėti dažais, reklaminėmis plėvelėmis ar kitaip gadinti Organizatoriaus ir(ar) kitų 

Parodos dalyvių turtą; 

3.4.3. savavališkai naudoti Organizatoriui ir (arba) kitiems Parodos dalyviams priklausančias materialines 

vertybes ir turtą; 

3.4.4. savavališkai prisijungti prie elektros tinklų; 

3.4.5. parodos patalpų viduje atlikti obliavimo, suvirinimo, metalinių konstrukcijų pjaustymo, šlifavimo ar 

panašius darbus, kurių metu patalpų viduje sklistų dulkės ir kenksmingų cheminių medžiagų garai; 

3.4.6. užstatyti avarinius išėjimus, priėjimus prie elektros įvadinių ir priešgaisrinių skydų. 

3.5. Parodos dalyvis papildomai įsipareigoja: 

3.5.1. raštu supažindinti Rangovą su šiuo Reglamentu bei ir kitais Organizatoriaus vidaus dokumentais, bei 

Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais dalyvavimą parodoje; 
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3.5.2. prižiūrėti Parodos dalyvio ir (arba) Rangovo įrengtas elektros linijas įrenginėjimo ir (iš)montavimo bei 

parodos metu ir prisiimti visą atsakomybę už jas ir jų saugumą; 

3.5.3. užtikrinti, kad Parodos dalyvio ir (arba) Rangovo įrengtos elektros linijos ir įrenginiai būtų tinkamai 

įžeminti, o esant būtinybei, suteikti teisę Organizatoriui atlikti izoliacijos ir įžeminimo matavimus; 

3.5.4. užtikrinti, kad įrenginėjant ir (iš)montuojant Stendą Parodos dalyvis ir (arba) Rangovas laikytųsi visų 

bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų, o jų nesilaikius, atlyginti visus dėl to patirtus 

nuostolius Organizatoriui ir (arba) kitiems tretiesiems asmenims; 

3.5.5. užtikrinti, kad įrenginėjant ir (iš)montuojant Stendą Parodos dalyvis ir (arba) Rangovas būtų su 

skiriamaisiais ženklais ant darbuotojo(-ų) aprangos viso įrenginėjimo ir (iš)montavimo metu; 

3.5.6. užtikrinti, kad Parodos dalyviui ir (arba) Rangovui įrenginėjant ir (iš)montuojant Stendą būtų laikomasi 

Lietuvos Respublikos teisės aktų, darbuotojų saugos bei bendrųjų sveikatos ir higienos reikalavimų, o jų 

nesilaikius, atlyginti visus dėl to patirtus nuostolius Organizatoriui ir (arba) kitiems tretiesiems asmenims; 

3.5.7. užsisakęs Stendo projektavimo ir įrenginėjimo paslaugas iš kitų trečiųjų asmenų, nedelsiant apie tokias 

aplinkybes raštu informuoti VSPC, pateikiant visą reikiamą informaciją nepažeidžiant šio Reglamento 

nuostatų. 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; 

3.5.8. užtikrinti, kad Parodos dalyviui ir (arba) Rangovui pabaigus Stendo įrengimo ir (iš)montavimo darbus 

ekspozicinė vieta būtų palikta tvarkinga ir tokios pat būklės, kokia ji buvo perduota Parodos dalyviui ir 

(arba) Rangovui. 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

4.1. Visą atsakomybę už Stendo įrengimo ir (iš)montavimo metu tyčia ir (arba) dėl neatsargumo Parodos dalyvio ir 

(arba) Rangovo sugadintą Organizatoriaus ir (arba) kitų trečiųjų asmenų turtą prisiima Parodos dalyvis, kuris 

privalo atlyginti visus dėl to kilusius nuostolius. 

4.2. Visa atsakomybę už savo Stendo ir jame paliktų ekspozicijų/prekių saugumą, nelaimingus atsitikimus, Stendo 

pažeidimus, vagystes, stichines arba technines nelaimes, vandens ar elektros techninius pertrūkius (įvykusius 

ne dėl Organizatoriaus kaltės) Stendo įrengimo ir (iš)montavimo metu prisiima Parodos dalyvis. 

4.3. Parodos dalyvis įsipareigoja atlyginti visus nuostolius Organizatoriui ir (arba) tretiesiems asmenims (įskaitant, 

bet neapsiribojant kitais parodos dalyviais ar lankytojais, taip pat Organizatoriaus, Parodos dalyvio ir (arba) 

Rangovo darbuotojais), susijusius su sveikatos sutrikimais, sužalojimais ir nelaimingais atsitikimais, 

atsiradusiais Stendo įrenginėjimo ir (iš)montavimo metu dėl Parodos dalyvio ir (arba) Rangovo kaltės.  

4.4. Už Lietuvos Respublikos teisės aktų darbuotojų saugos bei bendrųjų sveikatos ir higienos reikalavimų ir 

bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi įrenginėjant ir (iš)montuojant Stendą atsako 

Parodos dalyvis.  

4.5. Parodos dalyvis įsipareigoja atlyginti kitus, šiame Reglamente ir (arba) Sutartyje neaptartus, nuostolius 

Organizatoriui ir (arba) tretiesiems asmenims, kurie kyla dėl Parodos dalyvio ir (arba) Rangovo kaltės. 

4.6. Parodos dalyviui ir (arba) Rangovui pažeidus šio Reglamento nuostatas Organizatorius turi teisę skirti Parodos 

dalyviui baudą – 363,00 Eur (tris šimtus šešiasdešimt tris eurus ir nulį centų) (suma nurodyta su PVM) bei 

pareikalauti padengti faktiškai Organizatoriaus ir (ar) kitų Parodos dalyvių patirtus nuostolius. Šiame punkte 

numatytu atveju Organizatorius pasilieka teisę nedelsiant vienašališkai nutraukti paslaugų (dalyvavimo 

parodoje) teikimo sutartį su Parodos dalyviu, o Rangovui gali būti uždrausta vykdyti veiklą Organizatoriaus 

organizuojamose parodose. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

5.1. Šis Reglamentas, jo pakeitimai ir (arba) papildymai tvirtinami Universiteto rektoriaus įsakymu. 

____________________  


