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STENDŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO 
REGLAMENTAS 

 

I. REGLAMENTO TAIKYMO SRITIS 

1. Stendų projektavimo ir įrengimo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio 
mokslo ir technologijų parko (toliau – Organizatorius) organizuojamose parodose reglamentas (toliau 
– Reglamentas) yra sudėtinė Dalyvavimo parodoje taisyklių dalis. Reglamentas nustato Parodos 
dalyvio ar jo Įgalioto stendo įrengimo rangovo ir Organizatoriaus tarpusavio teises ir pareigas. 
Reglamentas taikomas tik tais atvejais, kai Parodos dalyvio stendą (toliau – Stendas) projektuoja ir 
įrengia pats Parodos dalyvis ar trečiasis asmuo pagal Parodos dalyvio užsakymą. 

II. STENDO PROJEKTO DERINIMO SU ORGANIZATORIUMI SĄLYGOS IR TERMINAI 

2. Parodos dalyviui užsisakius tuščią parodos plotą ir samdant kitą įmonę ar asmenį Stendui įrengti, 
Įgaliotas stendo įrengimo rangovas pateikia Organizatoriui laisvos formos Parodos dalyvio įgaliojimą, 
kuriame būtų nurodyti už Stendo įrengimą atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys. 

3. Stendo projektą Parodos dalyvis ar Įgaliotas stendo įrengimo rangovas privalo suderinti su 
Organizatoriumi ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki parodos pradžios. 

4. Įrengiamas Stendas negali viršyti Parodos dalyvio užsakyto ploto ribų. 
5. Maksimalus Stendo aukštis – 6 m. 
6. Parodos dalyvis ar Įgaliotas stendo įrengimo rangovas gali tvirtinti, kabinti ar atremti Stendo 

medžiagas ar konstrukcijas tik ant jam priklausančių Stendo konstrukcijų.  

III. STENDO PROJEKTO DERINIMO MEDŽIAGA 

7. Stendo projektas turi būti pristatytas Organizatoriui. Projekte turi būti: 
7.1. Titulinis lapas, kuriame įrašyta: Parodos pavadinimas, data; Stendo plotą išpirkusi įmonė, jos 

rekvizitai, Stendo įrengimo rangovas, jo rekvizitai, Stendo projekto pateikimo data. 
7.2. Įgaliojimas Stendo įrengimo rangovui. 
7.3. Stendo planas iš viršaus ir fasadinės pusės su pagrindiniais matmenimis, aksonometrinis arba 

perspektyvinis vaizdas, elektros prietaisų schema. 
7.4. Pagrindinių Stendo įrengimui naudojamų medžiagų aprašymas, prireikus – sertifikatai. 
7.5. Galiojančio įmonės veiklos Civilinės atsakomybės poliso kopija, išduota Stendo rangovui. 

Darbuotojų, dirbsiančių įrengiant ir išmontuojant Stendą, sąrašas. 

IV. REIKALAVIMAI STENDO MONTAVIMO IR IŠMONTAVIMO DARBAMS 

8. Stendo montavimo ir išmontavimo rangovui draudžiama: 
8.1. Užstatyti takus medžiagomis, kroviniais ar eksponatais, trukdančius kitiems Parodos dalyviams 

ar Įgaliotiems stendo įrengimo rangovams atlikti savo darbą. 
8.2. Gadinti (kalti, gręžti, dažyti ar žymėti dažais, reklaminėmis plėvelėmis ir t. t.) sienas ir grindis, 

taip pat kitų Stendų konstrukcijas. 
8.3. Savavališkai naudoti Vytauto Didžiojo universitetui priklausančias materialines vertybes. 
8.4. Parodos patalpų viduje atlikti obliavimo, suvirinimo, metalinių konstrukcijų pjaustymo, šlifavimo 

darbus. Privaloma imtis priemonių, kad parodos patalpų viduje nesklistų dulkės ir kenksmingų 
cheminių medžiagų garai.  

8.5. Užstatyti priėjimus prie elektros įvadinių spintų ir priešgaisrinių čiaupų. 
8.6. Rūkyti parodos patalpose arba tam neskirtose patalpose. 

9. Parodos dalyvis ar Įgaliotas stendo įrengimo rangovas, pasibaigus parodai, privalo palikti savo 
parodos plotą be šiukšlių, tvarkingą. Priešingu atveju Organizatorius gali skirti Parodos dalyviui baudą 
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– 150 Eur su PVM, o Įgalioto stendo įrengimo rangovui gali būti uždrausta vykdyti veiklą 
Organizatoriaus organizuojamose parodose. 

V. REIKALAVIMAI ELEKTROS INSTALIACIJAI 

10. Elektros energija tiekiama pagal nustatytus elektros energijos kokybės parametrus. 
11. Visus prijungimus prie jėgos linijų (paskirstymo spintų) atlieka tik Organizatoriaus paskirti 

darbuotojai. Parodos dalyviams ar Įgaliotiems stendo įrengimo rangovams savavališkai prisijungti 
prie jėgos linijų draudžiama. 

12. Parodos dalyvio ar Įgalioto stendo įrengimo rangovo įrengtas elektros linijas prižiūri dalyvio ar 
Įgalioto stendo įrengimo rangovo darbuotojai ir montavimo, ir parodos metu. Visą atsakomybę už jas 
ir jų saugumą prisiima Parodos dalyvis ar Įgaliotas stendo įrengimo rangovas 

13. Elektros linijos ir įrenginiai privalo būti įžeminti. Esant būtinybei, Organizatorius gali reikalauti 
Parodos dalyvių ar Įgaliotų stendo įrengimo rangovų atlikti izoliacijos ir įžeminimo matavimus. 

VI. PRIEŠGAISRINIAI REIKALAVIMAI 

14. Įrengti Stendai turi atitikti bendrųjų  priešgaisrinės saugos taisyklių (BPST) reikalavimus. 
15. Už priešgaisrinių priemonių įgyvendinimą montuojant ir išmontuojant Stendą atsako Parodos dalyvis 

ar Įgaliotas stendo įrengimo rangovas. 
16. Draudžiama sandėliuoti tarą, pakavimo medžiagas, prekes, eksponatus ir kitas medžiagas bei 

konstrukcijas tarp Stendų ir kituose parodos plotuose. 

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

17. Organizatorius draudžia įrengti Stendą nesuderinus projekto. Organizatorius turi teisę nederinti 
Stendo projekto, jei jis yra netinkamai paruoštas arba pristatomas per vėlai. 

18. Pažeidus šį Reglamentą, visą atsakomybę prisiima Parodos dalyvis ar Įgaliotas stendo įrengimo 
rangovas. Už darbo saugos pažeidimus įrengiant Stendą atsako Parodos dalyvis ar Įgaliotas stendo 
įrengimo rangovas. 

19. Suderinus Stendo projektą, Organizatorius suteikia leidimus įrengti Stendą Parodos dalyviui skirtame 
parodos plote. Stendo įrengimo metu Parodos dalyvis ar jo Įgaliotas stendo įrengimo rangovas turi 
būti su skiriamaisiais ženklais ant darbuotojo aprangos viso montavimo ir išmontavimo metu. 

20. Organizatorius neprisiima atsakomybės už Įgalioto stendo įrengimo rangovo konstrukcijų ir 
eksponatų saugumą montavimo ir išmontavimo metu. 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21. Visi iškilę ginčai sprendžiami Organizatoriaus ir Parodos dalyvio geranorišku tarpusavio susitarimu. 
Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
Teismingumas nustatomas pagal Vytauto Didžiojo universiteto buveinės vietą.  

 
________________________ 


