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INFORMACIJA PARODOS DALYVIUI 

 
Dalyvių registracija  
Dalyviai registruojami 5 salės Informacijos ir paslaugų centre:  
 
Vasario 21 d., 12.00 – 19.00 
Vasario 22 d., 9.00 – 21.00 
Vasario 23 d., 8.00 – 10.00 

 
Registracijos metu bus suteikiama: 

• Dalyvio kortelės – kiekis priklauso nuo parodinio ploto dydžio (1 dalyvio kortelė - 3 kv. m.); 
• Papildomos dalyvio kortelės (jei dalyvis užsisakė); 
• 1 leidimas automobiliui parkuoti dalyviams skirtoje parkavimo aikštelėje  (kiekvieno papildomo 

automobilio parkavimo vietos  kaina 3 EUR /para) . 
 
Dalyvis registruojamas, jei yra apmokėjęs visas iš Litexpo gautas sąskaitas (registracijos mokesčio, 
parodinio ploto nuomos, standartinės ir papildomos įrangos, reklamos pozicijų, papildomų dalyvio 
kortelių). 
 
PVM sąskaitos faktūros Dalyviams išsiunčiamos elektroniniu paštu per 5 darbo dienas parodai 
pasibaigus dalyvių elektroninėje registracijos sistemoje nurodytu el. pašto adresu. Parodų dalyviams, 
kurie pageidaus gauti PVM sąskaitą-faktūrą Dalyvių registracijos dieną, sąskaitos bus atspausdinamos 
Informacijos ir paslaugų centre. 
 
Stendų įrengimas 
Įrengti stendą ir paruošti jį eksponavimui parodos dalyviai galės: 
 
Vasario 20 d., 8.00 –17.00 
Vasario 21 d., 8.00 –22.00 
Vasario 22 d., 8.00 – 22.00 
 
Pageidaujant stendą įrengti vasario 17 – 19 dienomis, taikomas mokestis nuo užimamo ploto dydžio – 
10 Eur/1 kv. m. Sumokėjus nurodyto dydžio mokestį leidžiama vykdyti įrengimo darbus vieną darbo 
dieną LITEXPO nuo 8.00 iki 18.00 val., nuo 18 val. iki 6 ryto mokamas papildomas valandinis mokestis – 
30 eur/val. vienam stendui. Esant poreikiui vykdyti įrengimo darbus daugiau nei vieną papildomą 
dieną, įkainis dauginamas iš papildomai skiriamų dienų skaičiaus. 
 
SVARBU: Jei spaudą užsiklijuojate patys ar Jūsų samdoma agentūra, ji turi būti taip pat ir 
nuklijuojama. Jei spaudą paliekate ir spaudą nuklijuoja Litexpo, bus išrašoma sąskaita už 
nuklijavimo darbus.   
 
 

 
 
  

  

2023 m.  VASARIO 23–26 d. 
 
23 – oji tarptautinė VILNIAUS KNYGŲ MUGĖ  
 
Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO 
Laisvės pr.5, LT-04215 Vilnius, Lietuva  
 
 



2 
 

Informacijos ir paslaugų centras parodos dienomis 
Informacijos ir paslaugų centro 5 ir 3 salių foje darbo laikas: 
 
Vasario 23 d. 08:00–19:00 

Vasario 24 d. 09:00 – 21:00  

Vasario 25 d. 09:00–21:00  

Vasario 26 d. 09:00 –17:00  
 
Čia galima iškviesti budintį personalą: elektriką, santechniką, valytoją, montuotoją, taip pat pateikti 
užsakymą papildomai įrangai, papildomai interneto prieigai, pasinaudoti mokama dokumentų 
kopijavimo paslauga.  
 
Papildomi užsakymai parodos dienomis 
Dėl papildomos įrangos (kiliminė danga, valymas, įranga) ir komunikacijų (elektra, vanduo, 
internetas, pakabinimo darbai) užsakymo kreiptis į  informacijos centrą (5 ir 3 salės fojė). 

 
Eksponatų apsauga 
Dalyvis pats atsako už savo eksponatus jų atvežimo, išvežimo metu, jų apsaugą prieš parodą ar mugę, jos 
darbo metu ir parodai ar mugei pasibaigus. LITEXPO rekomenduoja Dalyviui apdrausti savo eksponatus 
parodos ar mugės darbo ir montavimo bei išmontavimo laikotarpiu arba užsisakyti papildomą fizinę 
apsaugą. Dalyvis atsako už jo eksponatų padarytą žalą LITEXPO ir tretiesiems asmenims. Dalyvis taip pat 
atsako už savo ir trečiųjų asmenų veiksmus (neveikimą), kuriais pažeidžiamos Dalyvavimą 
reglamentuojančių teisės aktų nuostatos. LITEXPO užtikrina bendrą patalpų apsaugą nuo atviro plėšimo 
parodos ar mugės nedarbo metu. LITEXPO neatsako už Dalyvio stenduose paliktus asmeninius daiktus, 
įrangą ir kt. tiek parodos ar mugės veikimo, tiek parodos ar mugės nedarbo metu, taip pat Stendų 
montavimo bei demontavimo metu. LITEXPO užtikrina bendrą viešąją tvarką parodos ar mugės metu. 
 
Dalyvis gali papildomai užsisakyti fizinę apsaugą (objekto, teritorijos, asmens apsaugos ar 
renginio). Pageidaujant užsakyti papildomą apsaugą konkrečiam stendui/parodiniam plotui ir 
jame parodos nedarbo metu paliekamiems eksponatams ir įrangai, prašome kreiptis į  Klientų 
aptarnavimo grupės vadovą Renatą Gudeliūną (tel. 8 615 65008, el. paštas 
r.gudeliunas@litexpo.lt). 
 
SVARBU: UAB LPKC „Litexpo“ neatsako už mūsų teritorijoje po renginio pabaigos arba nustatyto 
demontažo   laikotarpio paliktus daiktus. 
 
Parodos darbo laikas  
Vasario 23 d., ketvirtadienis 10.00–19.00 
Vasario 24 d., penktadienis 10.00 – 21.00 
Vasario 25 d., šeštadienis 10.00–21.00 
Vasario 26 d., sekmadienis 10.00 –17.00 
 
Vasario 23 d. dalyviai į salę ir parodos teritoriją įleidžiami nuo 8:00 val. 
Vasario 24, 25, 26d.  dalyviai į salę ir parodos teritoriją įleidžiami nuo 9:00 val.  
 
3, 4 ir 5  salėse montažiniai vartai mugės metu bus atidaromi kasdien tik nurodytomis 
valandomis: vasario 23 dieną nuo 8 iki 10, vasario 24, 25 ir 26 nuo 9 iki 10 val. , bei  vasario 23, 24 ir 25 
dienomis nuo 15 iki 16 val. 
 
Ekspozicijos išmontavimas 
Vasario 26 d. 17:00 – 22:00 

Vasario 27 d. 8:00 – 17:00 
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Dalyviai negali išvykti, palikti tuščią stendą arba demontuoti savo ekspozicijos nesibaigus 
parodos paskutinės dienos lankymo valandoms.  
 
 
Maitinimo paslaugos 
 

Buffet by Chef the Viking veiks kiekvieną parodos dieną nuo 23 iki 26 dienos parodos darbo laiku.  

Dalyviai turi galimybę iš anksto užsisakyti pietus, taip išvengdami bendrų eilių parodos metu. Dalyviai 
gali užsisakyti maisto kuponus iš anksto iki 22 d. (su išankstiniu apmokėjimu). Užsisakant iš anksto 
dalyviams bus taikoma 10 % nuolaida. Kontaktai: reikalai@vikingthechef.com, tel.: +37065394966. 
 
Taip pat, išvengiant eilių prie kasos dalyviams bus išskirta atskira eilė. 

Specialų kiekvienos dienos meniu rasite čia: Facebook paskyroje Buffet by Chef the Viking | Vilnius | 
Facebook.  

 
Kontaktai                 
 
Buhalterija  
Jurgita Leonickienė, tel. 8 652 76526, el. paštas  j.leonickiene@litexpo.lt    
                                                          
Stendų montavimas/išmontavimas 
Kazimieras Arlauskas , tel. 8 699 41624, el. paštas  k.arlauskas@litexpo.lt  
 
Klientų aptarnavimo grupės vadovas (įvažiavimas į teritoriją, apsauga) 
Renatas Gudeliūnas, tel. 8 615 65008, el. paštas  r.gudeliunas@litexpo.lt 
  
Projekto vadovė 
Eglė Majausniekė, tel. 8 630 09428, el. paštas  e.majausnieke@litexpo.lt  
 
Pardavimų vadybininkė (stendai ir įranga) 
Olga Marčionienė, tel. 8 615 20106, el. paštas  o.marcioniene@litexpo.lt  
 
Projekto vadovės asistentė 
Aušrinė Kvietkauskaitė, tel. 8 650 82361, el. paštas a.kvietkauskaite@litexpo.lt.  
 
 

Iškilus neaiškumams parodos  metu,  prašome kreiptis į Informacijos ir paslaugų centrą. 
 

IKI SUSITIKIMO PARODOJE! 
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