DALĪBAS NOTEIKUMI INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU IZSTĀDĒ “RIGA COMM 2022”
1. Rīkotājs
SIA “BT 1”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003241394.

2. Dalībnieks
Jebkura persona, kas piesaka savu dalību Informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju izstādē „RIGA COMM 2022”
(turpmāk – izstāde) kā Eksponents vai Koeksponents,
noslēdzot ar Rīkotāju attiecīgu Līgumu-Pieteikumu.

3. Izstādes laiks un vieta
3.1. Izstādes norises vieta ir starptautiskais izstāžu centrs
Ķīpsalā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 8.
3.2. Izstādes darba laiks (apmeklētājiem):
06.10.2022.

plkst. 10.00–17.00

07.10.2022.

plkst. 10.00–17.00

3.3. Ekspozīcijas iekārtošana:
05.10.2022.

plkst. 10.00–20.00

06.10.2022.

plkst. 8.30–10.00

3.4. Ekspozīcijas demontāža un izvešana:
07.10.2022.

plkst. 17.30–20.00

08.10.2022.

plkst. 10.00–14.00

3.5. Lai turpinātu Ekspozīcijas iekārtošanas, demontāžas
un izvešanas darbus ārpus šo dalības noteikumu 3.3.
un 3.4.punktā norādītā laika, Dalībniekam tas
iepriekš rakstveidā jāsaskaņo ar Rīkotāju un
jāapmaksā saskaņotais laiks pēc likmes EUR 36,00
stundā plus PVN. Par saskaņotā laika pārkāpumu vai
darbu veikšanu bez saskaņojuma Dalībnieks maksā
Rīkotājam papildus atlīdzību EUR 285,00 stundā plus
PVN.
3.6. Ņemot vērā ar COVID-19 pandēmiju saistīto force
majeure apstākļu ietekmi uz Izstādes norisi, Rīkotājs,
vienpusējā kārtā par to paziņojot Dalībniekam un
sagatavojot Noteikumu precizētu redakciju, ir tiesīgs
ne vairāk kā divas reizes pārcelt Noteikumos
paredzēto Izstādes laiku līdz 31.10.2023., vai arī
pilnībā atcelt Izstādi. Pēc iespējamā Rīkotāja lēmuma
par Izstādes pilnīgu atcelšanu vai notekot Izstādes
rīkošanas gala termiņam, atbilstoši Dalībnieka izvēlei
un rakstveida paziņojumam Rīkotājs vai nu atmaksā
Dalībniekam visu tā Izstādes sakarā Rīkotājam
samaksāto naudas summu, vai arī ieskaita
maksājumos starp pusēm citu darījumu sakarā.

4. Dalība, Ekspozīcijas laukuma noma un
Papildpakalpojumi
4.1. Dalībnieks piesaka savu dalību izstādē, nogādājot
Rīkotājam Dalībnieka parakstītu attiecīgu LīgumuPieteikumu (turpmāk – Pieteikums) divos
eksemplāros, kā arī savas ekspozīcijas (turpmāk –
Ekspozīcija) raksturojumu;
4.2. Dalības maksa izstādes Eksponentam ir EUR 80,00
plus PVN. Šajā maksā ietverta arī iespēja
Eksponentam pašam ievietot savu pamatinformāciju
izstādes elektroniskajā katalogā, Dalībnieka kartes,
Ielūgumi un izstādes atklāšanas pasākuma izdevumi.
Dalības maksa nav jāmaksā Eksponentam, kas
izstādē
nomā
Ekspozīcijas
laukumu
ar
Standartaprīkojumu
(šo
dalības
noteikumu
4.7.punkts), vienlaikus saglabājot tiesības uz
iepriekšminētajiem Rīkotāja pakalpojumiem;
4.3. Dalības maksa izstādes Koeksponentam ir EUR 80,00
plus PVN. Šajā maksā ietverta arī iespēja
Koeksponentam
pašam
ievietot
savu
pamatinformāciju izstādes elektroniskajā katalogā,
Dalībnieka kartes un izstādes atklāšanas pasākuma
izdevumi;
4.4. Dalībnieku kartes Rīkotājs izsniedz Dalībniekam
Ekspozīcijas iekārtošanas laikā. Dalībnieka karti ir
aizliegts nodot citām personām;

4.5. Eksponents, izdarot atzīmes Pieteikumā, Ekspozīcijas
laukumu var nomāt ar vai bez aprīkojuma
(aprīkojums tiek nodrošināts tikai telpās);

5.3. Atlikusī Pamatmaksājuma summa un Nomas maksa
par Eksponenta līdz 06.09.2022. pieteikto
Papildaprīkojumu ir jānomaksā līdz 16.09.2022.;

4.6. Ekspozīcijas laukuma noma bez aprīkojuma ir
starptautiskā izstāžu centra Ķīpsalā, Rīgā, Ķīpsalas
ielā 8, telpu daļas noma un/vai ārējās teritorijas
noma uz izstādes laiku (bez apbūves);

5.4. Nomas maksa par Eksponenta pēc 06.09.2022. un
līdz 20.09.2022. pieteikto Papildaprīkojumu (ietverot 25% uzcenojumu) ir jānomaksā līdz 27.09.2022.;

4.7. Ekspozīcijas laukuma noma ar aprīkojumu ir
starptautiskā izstāžu centra Ķīpsala, Rīgā, Ķīpsalas
ielā 8, telpu daļas noma uz izstādes laiku ar
standartaprīkojumu, kas uzskaitīts Pieteikumā,
turpmāk – Standartaprīkojums;
4.8. Papildus Standartaprīkojumam Eksponents var
pasūtīt arī Papildaprīkojumu, par kuru norēķinās
saskaņā ar Papildaprīkojuma pieteikuma cenrādi.
Papildaprīkojuma pieteikumu Eksponents var nosūtīt
Rīkotājam līdz 06.09.2022., norēķinoties saskaņā ar
Papildaprīkojuma pieteikuma cenrādi, vai arī
iesniegt to pēc minētā termiņa līdz 20.09.2022.,
norēķinoties papildus Papildaprīkojuma pieteikuma
cenrādī noteiktajam ar 25% uzcenojumu, vai arī pēc
20.09.2022. norēķinoties papildus Papildaprīkojuma
pieteikuma cenrādī noteiktajam ar 50% uzcenojumu;
4.9. Eksponentam līdz 06.09.2022. ir jāiesniedz
Rīkotājam Ekspozīcijas laukuma plāns, kur, gadījumā
ja Eksponents pasūta Papildaprīkojumu no Rīkotāja,
norādīts pasūtītā Papildaprīkojuma izvietojums, bet
savādāk Eksponenta paša uzstādāmo iekārtu
elektrojaudas un citu komunikāciju pieslēguma
vietas (nepieciešamo elektrojaudas vietu un
patēriņu norādīt tikai vienā punktā);
4.10. Eksponents ir tiesīgs apbūvēt Ekspozīcijas laukumu
patstāvīgi
pilnībā
ievērojot
būvniecību
reglamentējošo normatīvo aktu prasības un šos
dalības
noteikumus,
vienlaicīgi
garantējot
konstrukciju
drošību,
izturību,
atbilstību
ugunsdrošības prasībām, ievērojot nosacījumu, ka
konstrukciju atbalsta elementi neskars citu
Eksponentu vai Rīkotāja konstrukcijas. Eksponents
nodrošina, ka Ekspozīcijas laukuma apbūvei
pieaicināmās trešās personas iepriekš noslēdz
atbilstošu līgumu ar Rīkotāju;
4.11. Ekspozīcijas konstrukcijas būvniecība augstāk par 2,5
m ir pieļaujama tikai ar Rīkotāja Servisa daļas
iepriekšēju rakstisku atļauju. Uz Ekspozīcijas
laukuma robežas esošie konstrukcijas elementi
virzienā uz citu izstādes dalībnieku ir nosedzami ar
baltu, necaurspīdīgu, vienlaidu paneli bez reklāmas
elementiem, bet Ekspozīcijas laukumā esošās
konstrukcijas ar citu noformējumu izvietojamas tā,
lai to augstums, kas pārsniedz 2,5 m, nav lielāks kā
atkāpe no Ekspozīcijas laukuma robežas. Rīkotāja
rakstisko atļauju ir iespējams iegūt, nosūtot
konstrukcijas skices saskaņošanai Rīkotājam līdz
06.09.2022. Par Ekspozīcijas konstrukcijas būvēšanu
augstāk par 3,5 m Eksponentam ir jāveic piemaksa
EUR 8,00 plus PVN par katru konstrukcijas laukuma
(plaknes) daļas m2, kas pārsniedz iepriekšminēto
augstumu;
4.12. Eksponents, izdarot atzīmes Pieteikumā, var
izmantot Rīkotāja starpniecību, lai apdrošinātu savu
civiltiesisko atbildību;
4.13. Dalības maksa, Ekspozīcijas laukuma nomas maksa
(ar vai bez Standartaprīkojuma nomas), maksa par
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un piemaksa
par Ekspozīcijas konstrukcijas augstumu ir
uzskatāmas par Pieteikuma Pamatmaksājumu.

5. Norēķinu kārtība
5.1. Ekspozīcijas laukums tiek uzskatīts par pieteiktu ar
Pieteikuma abpusējas parakstīšanas brīdi un tas tiek
atzīmēts Ekspozīciju izvietojuma plānā, kas ir
uzskatāms par Pieteikuma neatņemamu sastāvdaļu;
5.2. Ekspozīcijas laukums tiek uzskatīts par rezervētu ar
brīdi, kad Eksponents ir nomaksājis ne mazāk par
20% no Pieteikuma Pamatmaksājuma summas.
Iepriekšminētais maksājums ir jāveic 10 dienu laikā
pēc Pieteikuma parakstīšanas;

5.5. Nomas maksa par Eksponenta pēc 20.09.2022.
pieteikto
Papildaprīkojumu
(ietverot
50%
uzcenojumu) ir jānomaksā līdz 30.09.2022., bet pēc
30.09.2022. pieteiktā Papildaprīkojuma nomas
maksa (ietverot 50% uzcenojumu) ir jāapmaksā
vienlaikus
ar
Papildaprīkojuma
pieteikuma
iesniegšanu;
5.6. Norēķinoties ar pārskaitījumu, Dalībnieks sedz visas
izmaksas, kas saistītas ar naudas ieskaitīšanu
Rīkotāja kontā;
5.7. Pieteikuma sakarā Rīkotājs var sagatavot un nosūtīt
rēķinus Dalībniekam elektroniski bez paraksta uz
Pieteikumā norādīto epastu. Avansa rēķini tiek
automātiski anulēti, ja tie netiek apmaksāti
norādītajā termiņā! Pēc norēķinu veikšanas
maksājuma uzdevums nosūtāms Rīkotājam uz
Pieteikumā norādīto epastu!

6. Rīkotāja tiesības un pienākumi
6.1. Rīkotājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs mainīt
Eksponenta atrašanās vietu izstādes norises vietā.
Šajā gadījumā iespēju robežās tiek ņemtas vērā
Eksponenta vēlmes;
6.2. Rīkotājs ir tiesīgs atteikt Dalībniekam dalību izstādē,
ja tā piedāvājums, pēc Rīkotāja uzskatiem, neatbilst
izstādes tematikai un pamatmērķiem, kā arī ja
Dalībnieks piedāvā nekvalitatīvu preci un
pakalpojumus vai novecojušu tehnoloģiju, kā arī
gadījumos, kad Dalībnieka dalība izstādē var
ietekmēt izstādes turpmāku sekmīgu norisi un
attīstību. Šādā gadījumā Rīkotājs ir tiesīgs
vienpersoniski uzteikt Pieteikumu un tam piecu
dienu laikā ir jāatmaksā Dalībniekam jau saņemtā
nauda Pieteikuma sakarā;
6.3. Rīkotājs ir tiesīgs izolēt Dalībnieka Ekspozīcijas
laukumu, arī atslēdzot elektroenerģijas padevi, vai
atteikt dalību izstādē līdz pārkāpumu novēršanai un
attiecīgo tiesisko pienākumu izpildei, ja Dalībnieks,
piedaloties izstādē, pārkāpj Latvijas Republikas
normatīvos aktus vai šos dalības noteikumus
(neatlīdzinot šajā sakarā radītos zaudējumus);
6.4. Rīkotājs ir tiesīgs jebkurā laikā kontrolēt šo dalības
noteikumu ievērošanu no Dalībnieka puses, kā arī
pieprasīt norēķinus tādā apmērā un termiņos, kādi ir
noteikti Pieteikumā un tā pielikumos;
6.5. Rīkotājs ir tiesīgs piešķirt atlaides Eksponentiem, kas
nomā lielas platības Ekspozīcijas laukumus;
6.6. Rīkotājs ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas
tam radušies Dalībnieka vainas dēļ;
6.7. Rīkotājs ir tiesīgs aizliegt visa veida reklāmu un
reklāmmateriālu izplatīšanu gadījumos, ja to saturs
ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem, izstādes tematiku vai var kaitēt Rīkotājam
vai izstādes apmeklētājiem;
6.8. Rīkotājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā grozīt Pieteikumā
un tā pielikumos minēto maksājumu kopējo apmēru
atbilstoši izmaiņām Latvijas Republikā spēkā
esošajos
Pievienotās
vērtības
nodokli
reglamentējošajos normatīvajos aktos;
6.9. Rīkotājs nodrošina izstādes norises vietas kopēju
apsardzību izstādes darba laika slēgtajā periodā un
uzņemas atbildību tikai par to lietu un eksponātu
saglabāšanu (ievērojot to dabiskās īpašības), kuri
Rīkotājam nodoti ar atsevišķu pieņemšanas –
nodošanas aktu;
6.10. Rīkotājs nodrošina vispārējo kārtību izstādē, tomēr
neuzņemas atbildību par nepārvaramas varas
apstākļu, Dalībnieku vai apmeklētāju vainas dēļ
radītiem zaudējumiem;

6.11. Rīkotājs nodrošina Dalībnieku ar civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanu izstādes norises laikā, ja tas
noteikts Pieteikumā;

7.14. Dalībnieks nav tiesīgs veikt iespieddarbu un preču
paraugu izplatīšanu ārpus nomātā Ekspozīcijas
laukuma bez Rīkotāja rakstveida piekrišanas;

6.12. Ja Dalībnieks līdz 26.09.2022. nav ievietojis savu
informāciju izstādes elektroniskajā katalogā, Rīkotājs
ir tiesīgs tur publicēt Pieteikumā ietvertās ziņas par
Dalībnieku (nosaukums, atrašanās vieta). Vienlaikus
Rīkotājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā dzēst Dalībnieka
paša ievietoto informāciju no izstādes elektroniskā
kataloga, ja tā neatbilst faktiskajiem apstākļiem vai ir
pretrunā ar normatīvo aktu prasībām;

7.15. Dalībnieks nav tiesīgs demontēt Ekspozīciju pirms
izstādes darba beigām;

6.13. Rīkotājs
negarantē
Dalībnieka
izvēlētā
Papildaprīkojuma piegādi, ja Papildaprīkojuma
pieteikums iesniegts pēc 06.09.2022., turklāt
Rīkotājs ir tiesīgs nepiegādāt Papildaprīkojumu, ja
līdz Rīkotāja paredzētajam Papildaprīkojuma
piegādes brīdim Dalībnieks nav pilnībā norēķinājies
ar Rīkotāju par piedalīšanos izstādē vai arī nav
pilnībā veicis Papildaprīkojuma nomas maksas
priekšapmaksu.

7. Dalībnieka tiesības un pienākumi
7.1. Dalībnieks piesaka savu dalību izstādē vismaz 24
stundas pirms izstādes atklāšanas izstādes
Informācijas centrā (izņemot gadījumus, kad puses
rakstiski ir vienojušās savādāk);
7.2. Dalībnieks pats atbild par izstādes elektroniskā
katalogā savas ievietotās informācijas saturu un
atbilstību normatīvo aktu prasībām;
7.3. Dalībnieks ir tiesīgs izmantot nomāto Ekspozīcijas
laukumu atbilstoši savām vajadzībām, ja tās nav
pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem, šiem dalības noteikumiem un izstādes darba
reglamentu (turpmāk – Reglaments) kuru
Eksponentiem ir iespējams saņemt pirms izstādes
sākuma izstādes Informācijas centrā;
7.4. Dalībnieks ir tiesīgs bez maksas saņemt trīs
Dalībnieku kartes, ja tā Ekspozīcijas laukums ir līdz 6
m2, bet par katriem nākamajiem 6 m2 papildus vēl
vienu
Dalībnieku
karti
(neattiecas
uz
Koeksponentiem). Katrs Koeksponents bez maksas
saņem vienu Dalībnieka karti;
7.5. Dalībnieks ir tiesīgs izstādes laikā nodarboties ar
tirdzniecību, patstāvīgi pilnībā uzņemoties atbildību
par reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu;
7.6. Dalībnieks ir tiesīgs izstādes laikā veidot īpašu
akustisko reklāmu (tajā skaitā arī iekārtu skaņa) tikai
ar Rīkotāja rakstisku atļauju (pēc akustisko reklāmu
norises grafika), turklāt tā nedrīkst pārsniegt 80 dB
uz Ekspozīcijas laukuma perimetra līnijas, bet pārējā
akustiskā reklāma (tajā skaitā arī iekārtu skaņa)
izstādes laikā nedrīkst pārsniegt 40 dB;
7.7. Dalībnieks ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību,
kas tam radušies Rīkotāja rupjas neuzmanības vai
ļaunprātības dēļ;
7.8. Dalībnieks ir tiesīgs atsaukt Pieteikumu, par to
rakstiski informējot Rīkotāju. Par Dalībnieka
atsaukumu
tiek
uzskatīta
arī
Dalībnieka
nepiedalīšanās izstādē;
7.9. Dalībnieks nodrošina, lai tiktu izmantotas iekārtas ar
putekļu nosūcējiem, gadījumā ja, būvējot un
iekārtojot Ekspozīcijas laukumu vai izstādes darba
laikā demonstrējot iekārtas, veidojas putekļi;
7.10. Dalībnieks atlīdzina zaudējumus, kas Rīkotājam
radušies Dalībnieka vainas dēļ, pēc Rīkotāja izrakstīta
rēķina;
7.11. Dalībnieks patstāvīgi ievēro Latvijas Republikas
normatīvos aktus, šos dalības noteikumus,
Pieteikuma nosacījumus un Reglamentu;
7.12. Dalībnieks nav tiesīgs nodot apakšnomā Ekspozīcijas
laukumu vai kādu tā daļu bez Rīkotāja rakstveida
piekrišanas;
7.13. Dalībnieks ne izstādes darba laikā, ne arī Ekspozīcijas
iekārtošanas, demontāžas vai izvešanas darbu laikā
nav tiesīgs izvietot jebkādus priekšmetus vai tā daļas
ārpus nomātā Ekspozīcijas laukuma;

7.16. Dalībnieks nomājot Ekspozīcijas laukumu bez
aprīkojuma (bez apbūves), nav tiesīgs veikt
Ekspozīcijas materiālu stiprināšanu, atbalstīšanu,
atsaiti vai savādāku sasaisti ar blakus esošo
Ekspozīcijas laukumu konstrukcijām;
7.17. Dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par izmaksām, kas
Rīkotājam radušās sakarā ar iznomāto Ekspozīcijas
laukumu un aprīkojumu;
7.18. Dalībnieks veic visus maksājumus, kas paredzēti
Pieteikumā un tā pielikumos;
7.19. Dalībnieks rūpējas par nomāto Standartaprīkojumu,
Papildaprīkojumu un Ekspozīcijas laukumu un līdz šo
dalības noteikumu 3.4.punktā noteiktajam gala
termiņam nodod to Rīkotājam pilnīgā kārtībā –
attiecīgi nebojātu, nepiegružotu un attīrītu no visa
veida
pašlīmējošiem
elementiem.
Jebkāda
Dalībnieka manta, kas pēc dalības noteikumu
3.4.punktā noteiktā gala termiņa atrodas izstāžu
centrā
uzskatāma
par
nodotu
Rīkotājam
iznīcināšanai un nodošanai atkritumos par
Dalībnieka līdzekļiem;
7.20. Dalībnieks patstāvīgi kārto muitas jautājumus un
pilnībā atbild par to reglamentējošo normatīvo aktu
ievērošanu, tajā skaitā, bet ne tikai, izved uz laiku
ievestās
Ekspozīcijas
vai
reklāmmateriālus
atbilstošajos termiņos.

8. Atbildība
8.1. Ja Pieteikums tiek atsaukts no Dalībnieka puses līdz
08.07.2022., tad Dalībnieks par labu Rīkotājam
maksā atlīdzību 50 % apmērā no Pamatmaksājuma
summas un Rīkotājam ir tiesības izmantot pieteikto
vai rezervēto Ekspozīcijas laukumu pēc saviem
ieskatiem;
8.2. Ja Pieteikums tiek atsaukts no Dalībnieka puses laikā
no 08.07.2022. līdz 06.09.2022., tad Dalībnieks par
labu Rīkotājam maksā atlīdzību 70 % apmērā no
Pamatmaksājuma summas un Rīkotājam ir tiesības
izmantot pieteikto vai rezervēto Ekspozīcijas
laukumu pēc saviem ieskatiem;
8.3. Ja Pieteikums tiek atsaukts no Dalībnieka puses pēc
06.09.2022., tad Dalībnieks maksā par labu
Rīkotājam atlīdzību pilna Pamatmaksājuma un visas
Papildaprīkojuma nomas maksas apmērā, kā arī
Rīkotājam ir tiesības izmantot pieteikto vai rezervēto
Ekspozīcijas laukumu pēc saviem ieskatiem;
8.4. Dalības izstādē atsaukšanas gadījumā Rīkotājs atdod
Dalībniekam paredzētos maksājumus viena mēneša
laikā no pēdējās izstādes norises dienas, iepriekš
vienpersoniski veicot ieskaitu par summām, kas
paredzētas šajos dalības noteikumos;
8.5. Ja Eksponents ierīko vai demontē Ekspozīciju
izstādes darba laikā, Eksponents maksā Rīkotājam
atlīdzību 20% apmērā no Pamatmaksājuma summas;
8.6. Ja Eksponents patvaļīgi ir pieslēdzies elektrotīklam
vai pārsniedzis Ekspozīcijas laukuma plānā norādīto
jaudu, kā arī par katru ar Rīkotāju nesaskaņoto
Ekspozīcijas materiālu sasaisti ar blakus esošā
Ekspozīcijas laukuma konstrukcijām vai izstāžu
kompleksa
konstruktīvajiem
elementiem,
Eksponents maksā Rīkotājam atlīdzību EUR 143,00
apmērā un papildus tam atlīdzina visus izdevumus
iepriekšējā stāvokļa atjaunošanai;
8.7. Ja Eksponents uzbūvē Ekspozīciju, kuras augstums
pārsniedz 2,50 m, bez Rīkotāja rakstiskas atļaujas,
Eksponents maksā Rīkotājam atlīdzību EUR 285,00
apmērā, novērš pārkāpumu un veic papildus
samaksu atbilstoši šo dalības noteikumu 4.11.
punktam;
8.8. Ja Eksponents ierīko Ekspozīciju, kuras platība
pārsniedz Pieteikumā noteikto nomājamo platību,
vai izstādes darba laikā, Ekspozīcijas iekārtošanas,
demontāžas vai izvešanas darbu laikā izvieto

jebkādus priekšmetus vai tā daļas ārpus nomātā
Ekspozīcijas laukuma, vai arī bez īpašas Rīkotāja
atļaujas veic iespieddarbu vai preču paraugu
izplatīšanu ārpus nomātā Ekspozīcijas laukuma,
Eksponents maksā Rīkotājam atlīdzību EUR 285,00
apmērā attiecīgi par katru pārsniegto kvadrātmetru
vai izplatīšanas gadījumu;
8.9. Ja Eksponentam, būvējot un iekārtojot Ekspozīcijas
laukumu vai izstādes darba laikā demonstrējot
iekārtas, veidojas putekļi vai citi gruži un Eksponents
nenodrošina iekārtas ar putekļu nosūcējiem vai
attiecīgi nenovāc gružus, tas maksā Rīkotājam
atlīdzību EUR 570,00 apmērā;
8.10. Ja Eksponents neievēro akustisko reklāmu (tajā
skaitā arī iekārtu skaņa) norises noteikumus, tas
maksā Rīkotājam atlīdzību EUR 143,00 apmērā un
nekavējoties novērš pārkāpumu. Par atkārtotu
akustisko reklāmu norises noteikumu neievērošanu
Eksponents maksā Rīkotājam atlīdzību EUR 854,00
apmērā un nekavējoties novērš pārkāpumu;
8.11. Ja Eksponents neievēro Reglamentā noteiktās
tehniskajām vajadzībām paredzētās tīrā ūdens
ņemšanas un netīrā izliešanas vietas vai šīm
vajadzībām lieto sabiedriskās tualetes, tas maksā
Rīkotājam atlīdzību EUR 72,00 apmērā, bet par
atkārtotu neievērošanu atlīdzību EUR 143,00
apmērā;
8.12. Ja Eksponents pēc izstādes darba laika nodod
Ekspozīcijas laukumu Rīkotājam piegružotā veidā, tas
maksā Rīkotājam atlīdzību EUR 570,00;
8.13. Pieteikumā un tā pielikumos noteikto maksājumu
kavējumu gadījumā Dalībnieks maksā Rīkotājam
nokavējuma
procentus
0,3%
apmērā
no
neapmaksātās summas dienā. Rīkotājs, pēc saviem
ieskatiem, ir tiesīgs neaprēķināt nokavējuma
procentus vai papildus aprēķināto uzcenojumu par
Papildaprīkojuma pieteikumu pēc 06.09.2022., ja
Dalībnieks ir iesniedzis īpašu rakstveida lūgumu ar
ietvertu pamatojumu;
8.14. Ja Pieteikumā un šajos noteikumos paredzēto
maksājumu termiņu pārkāpums no Dalībnieka puses
pārsniedz desmit dienas vai Eksponents vismaz 24
stundas pirms izstādes atklāšanas nav pieteicies
izstādes Informācijas centrā (izņemot gadījumus, kad
puses ir rakstiski vienojušās savādāk), Rīkotājam ir
tiesības vienpusējā kārtā lauzt Pieteikumu,
neatlīdzinot nekādus Dalībnieka zaudējumus un
izmantojot pieteikto vai rezervēto Ekspozīcijas
laukumu pēc saviem ieskatiem, un kā atlīdzību
paturot visus maksājumus, ko Dalībnieks līdz šim jau
veicis Pieteikuma sakarā;
8.15. Ja Dalībnieks neievēro Reglamentā noteikto,
Dalībnieks maksā Rīkotājam atlīdzību EUR 72,00
apmērā. Par atkārtotu Reglamenta neievērošanu
Dalībnieks maksā Rīkotājam atlīdzību EUR 143,00
apmērā par katru gadījumu.

9. Nobeiguma noteikumi
9.1. Šie noteikumi, kuru oriģināls glabājas pie Rīkotāja
(Dalībnieks iegūst kopiju vai norakstu elektroniskā
dokumenta veidā), ir Pieteikuma neatņemama
sastāvdaļa un tie attiecināmi uz Dalībnieku, kad
abpusēji ir parakstīts Pieteikums, un darbojas līdz
pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei;
9.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi šajos
Noteikumos, Pieteikumā un visos pielikumos stāsies
spēkā tikai tad, kad tie tiks noformēti rakstiski un būs
abpusēji parakstīti (tajā skaitā elektroniskā veidā
ievērojot Pieteikuma noteikumus);
9.3. Visi strīdi, kuri rodas šo noteikumu, Pieteikuma vai
pielikumu sakarā un kurus Rīkotājs ar Dalībnieku
nevar atrisināt savstarpējās sarunās, tiks nodoti
izskatīšanai Latvijas Republikas tiesu iestādēs pēc
piekritības, izskatot lietu pēc Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Rīkotāja vārdā SIA „BT1” valdes priekšsēdētājs:

______________________________________
(Viesturs Tīle)

25.10.2021.

