
Pielikums Nr.1 Uzņēmumu pteikuma anketai dalībai vizītē Īrijā, 2022.gada 08.-15. jūnijs.

DALĪBAS NOTEIKUMI
dalībai Latvijas būvinženieru delegācijas sastāvā 2022.gada 08. – 15. jūnijāĪrijā

Īrijas Latvijas Tirdzniecības kamera (ILCC) nosaka sekojošu kārtību, kādā Latvijas uzņēmumi pārstāvji
(turpmāk tekstā – Delegāts) delegācijas sastāvā piedalās vizītē Īrijā, kas norisinās 2022.gada 08. – 15.jūnijā
(turpmāk tekstā Vizīte):

1. Delegāts piedalās Vizītē un īsteno sava uzņēmuma/izglītības iestādes intereses Īrijā, saskaņā ar ILCC
izstrādāto LR delegācijas darba programmu. Delegāta dalība Vizītes noteiktajos ekonomiskajos pasākumos
(t.i., Starptautiskais forums, nozaru darba grupu programmas, vizītes pie Īrijas uzņēmumiem, formu ietvaros
noteiktie pasākumi) ir obligātas, neatkarīgi no tā, vai šo pasākumu ietvaros Delegātam ir iepriekš
apstiprinātas individuālās tikšanās ar potenciālajiem ārvalsts biznesa partneriem. Delegāta atrašanās
ārpus ekonomiskā pasākuma ir pieļaujama tikai un vienīgi saskaņojot ar ILCC atbildīgo darbinieku. Ja Vizītes
norises laikā Delegāta plāni mainās, un tas skar darba programmas norisi, Delegāta pienākums ir
nekavējoties informēt ILCC.

2. Pirms došanās uz Vizītes norises valsti, katram Delegātam tiek izsniegta informatīvā mape, kas ietver
detalizētu darba programmu, pasākumu norises vietu adreses, laikus, par Vizītes darba programmas
sagatavošanu un norisi atbildīgo ILCC darbinieku kontaktinformāciju, u.c. informāciju saistībā ar Vizīti.
Informācijas mapēs iekļautā darba programmas versija Delegātam ir saistoša visā Vizītes norises laikā.

3. Katram Delegātam, kas piedalās Vizītē, tiek izsniegta identifikācijas karte (piespraude) ar dalībnieka vārdu,
ieņemamo amatu un pārstāvētā uzņēmuma nosaukumu. Identifikācijas kartei ir jābūt piespraustai visos
vizītes oficiālajos pasākumos.

4. Par loģistiku vizītes laikā ILCC atbildīgais darbinieks informē Delegātu pēc viņa iekļaušanas delegācijas
sastāvā.

5. Delegāta pienākums ir apmaksāt ILCC izrakstīto rēķinu par dalību Vizītē līdz rēķinā norādītajam termiņam.
ILCC izrakstītais rēķins par dalību Vizītē ietver delegācijas kopējos organizatoriskos un tehniskos izdevumus.

6. Delegāta pienākums ir savlaicīgi un pilnā apmērā segt arī visus pārējos savus ar Vizīti saistītos izdevumus,
kuri nav iekļauti ILCC rēķinā. Ja vizītes norises laikā Delegāta plāni attiecībā uz ceļojuma maršrutu un/vai
naktsmītņu izmantošanu mainās, Delegāta pienākums ir izmaiņas saskaņot ar ILCC atbildīgo darbinieku un
segt zaudējumus, ja tādi rodas.

7. Ja Delegāta plāni mainās neparedzētu apstākļu dēļ un dalība Vizītē nav iespējama, tad Delegāts par to
nekavējoties rakstiski informē ILCC atbildīgo darbinieku. Ja ILCC Vizītes sagatavošanas laikā ir uzņēmusies
finansiālās saistības, bet Delegāts dalību Vizītē atsaka, tad Delegāta pienākums ir segt ILCC radītos
zaudējumus (piemēram, viesnīcu rezervācija, avio pārlidojumu izmaksas u.c.) vai pieteikt Vizītei citu sava
uzņēmuma Delegātu, papildus apmaksājot izdevumus par Delegāta vārda maiņu, ja tādi izdevumi rodas no
trešās puses - pakalpojuma sniedzēja (viesnīcas, avio pārlidojuma nodrošinātāja utml).

8. Delegāta pienākums ir iesaistīties Vizītes norisē ar augstu atbildības sajūtu, precīzi sekojot darba
programmai un Vizītes organizatoru norādījumiem. Delegāta rīcībai visā Vizītes norises laikā ir jāatbilst
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vispārpieņemtajām normām, lai tā nebūtu pretrunā ar pārstāvētā uzņēmuma reputāciju un nekaitētu
Latvijas tēlam ārvalstīs.

9. Šie dalības noteikumi Delegātam ir saistoši. Gadījumā ja kāds no punktiem netiek pildīts, ILCC patur
tiesības liegt Delegātam turpmāk piedalīties ILCC organizētajos pasākumos.

10. Dalībnieks, reģistrējoties Sistēmā, apliecina savu brīvu gribu dalībai pasākumā, kā arī izsaka piekrišanu
savu personas datu apstrādei ievērojot šajos noteikumos noteikto apjomu, mērķi un termiņu. Bez
Dalībnieka personas datu nodošanasILCC nevar nodrošināt Dalībnieka dalību vizītē. Ja Dalībnieks atsauc
savu piekrišanu personas datu apstrādei, tad tiek dzēsti visi Dalībnieka iesniegtie personas dati, izņemot tos
gadījumus, kuros nav iespējams personas datus dzēst tehnisku iemeslu dēļ vai rada nesamērīgi lielas pūles
(piemēram, jau nodrukātu materiālu gadījumā).

11. Piesakoties Vizītē, Dalībnieks piekrīt, ka pasākumu norises laikā Dalībnieks var tikt fotografēts. ILCC ir
tiesīga fotofiksācijas rezultātā radīto materiālu kopumā vai pa daļām izmantot jebkāda veida informēšanai
par pasākuma norisi. Dalībnieks ir informēts, ka ILCC izmantos šīs tiesības brīvi pēc saviem ieskatiem, tajā
skaitā ir tiesīga nodot tās tālāk trešajām personām. Dalībniekam ir tiesības pieprasīt no ILCC informāciju
par trešajām personām, kurām nodotas tiesības izmantot fotofiksācijas rezultātā radītais materiāls.
Dalībnieks var iebilst pret šajā sadaļā noteiktajām darbībām un pieprasīt pārtraukt tās tikai gadījumā, ja
konkrētajā fotogrāfijā Dalībnieks ir tieši identificējams, un ILCC ir tehniski iespējams dzēst konkrēto
Dalībnieku un/vai neizmantot konkrēto fotogrāfiju.
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