
23.02.-25.02.2024.

Norises vieta: Rīkotājs: Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība SIA BT 1
Starptautiskais izstāžu centrs Juridiskā un biroja adrese: Ķīpsalas iela 8, Rīga LV-1048, Latvija. 
Ķīpsalas ielā 8, Rīga, LV-1048 Reģistrācijas Nr. 40003241394, PVN Nr. LV40003241394
Tālr.: +371 67065053 Banka: "Swedbank" AS, kods HABALV22 
Mob. Tālr.: +371 29135170 IBAN Nr.: LV23HABA0001408034350
e-pasts: sanita.blomniece@bt1.lv
www.bt1.lv/skola
##

Eksponents:
Uzņēmuma/iestādes nosaukums:
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese (ja atšķiras):
Vienotais reģ. Nr.:  Banka:
PVN maksātāja Nr.: IBAN Nr.:
Eksponenta pilnvarotā persona Līguma-Pieteikuma izpildes sakarā (vārds, uzvārds, amats):
E-pasts: Tālr. Nr.:

Eksponenta nosaukums uz stenda (ja apbūvēts laukums!)

Ekspozīcijas laukuma izmērs
m X m = m²

Ekspozīcijas laukuma veids
1 Vienpusēja atvēruma - min. 6 m² ##
2 Divpusēja atvēruma - min. 6 m² ##
3 Trīspusēja atvēruma - min. 12 m² ##
4 "Salas" stends - min. 20 m² ##
5 Ārējās Ekspozīcijas laukums - min. 12 m² ##

7

8 ##

9 Civiltiesiskā apdrošināšana (14 EUR par katriem 100 m2 no Ekspozīcijas laukuma platības)
Dalības maksa
Norēķinu summa (EUR bez PVN)   (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)

Jā Nē

Eksponenta paraksttiesīgā persona: Rīkotāja paraksttiesīgā persona:
Vārds uzvārds: * Vārds Uzvārds
Amats: * Projekta vadītājs
Paraksts: * Paraksts: *
Datums: * Datums: *
* Neaizpilda, ja paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu

10
110,00

Turpmāk visu Līguma-Pieteikuma sakarā esošo jautājumu risināšanai tiek pieļauta savstarpēja elektronisko dokumentu parakstīšana ar elektronisko parakstu, 
turklāt elektronisko dokumentu un informācijas bez elektroniskā paraksta aprite starp Pusēm veicama tikai uz šajā Līgumā - Pieteikumā minētajām e-pasta 
adresēm.

11
12
13 Norēķinu summa (EUR ieskaitot PVN)   (11)+(12)

PVN 21% no Norēķinu summas  (11)x21%

Pamataprīkojums (Octanorm stenda moduļi, apgaismojums 1000 lm uz katriem 3m, 
nosaukums uz karnīzes (16 zīmes). Cena tiek palielināta par 22 EUR/m²

22,00

Ekspozīcijas laukumā paredzēta Koeksponenta klātbūtne - atzīmēt 

Eksponents apliecina, ka uz šī Līguma-Pieteikuma parakstīšanas dienu ne Eksponentam, ne tā uzņēmumu grupas locekļiem, ne  pārvaldes institūciju 
locekļiem vai patiesajiem labuma guvējiem nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 
likuma izpratnē, kā arī Izstādē eksponētās preces vai sniegtie pakalpojumi neskar sektorāli ierobežojumi.

23,10
133,10

Apliecinu dalību IZSTĀDĒ un piekrītu tās Dalības noteikumiem, kas ir šī Līguma–Pieteikuma neatņemama sastāvdaļa, kurus esmu saņēmis un ar tiem 
iepazinies.

110,00

2 3
Neapbūvēta Ekspozīcijas 
laukuma cena EUR/m2 
(neieskaitot PVN 21%) 

m²

72,00
77,00
33,00

LĪGUMS–PIETEIKUMS DALĪBAI 
Starptautiskajā izglītības izstādē "SKOLA 2024"

Redakcija un ietvertās cenas spēkā no 15.01.2023.,  spēkā 
darījumiem, kas noformēti līdz 01.04.2023. Pēc šī termiņa 

cenas var tikt paaugstinātas.

57,00
67,00

6 6,00
Papildus piemaksa par Ekspozīcijas laukuma daļu, kurā ekspozīcija un konstrukcijas 
pārsniedz 3,5 m augstumu vertikālā plaknē EUR 6,- par m² (saskaņojot ar Rīkotāju)

Rīkotājs iznomā Eksponentam Ekspozīcijas laukumu Starptautiskajā izglītības izstādē "SKOLA 2024", turpmāk - IZSTĀDE.

Summa     
EUR

6
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