
Konkurso sukurti 2022 metų 

pašto mokos ženklų projektus 

II turo nugalėtojai



22

„Europa. Padavimai ir mitai“

✓ I vieta. Greta Gruzdaitytė (projektas surinko 18 balų)

✓ II vieta. Natalija Vaišnorienė (projektas surinko 11 balų, jam buvo skirta daugiau

pirmų vietų, nei III vietos projektui)

✓ III vieta. Kristina Kuodienė (projektas surinko 11 balų)

I vieta                                                                   II vieta

III vieta



33

„Pirmajai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 

spausdintai knygai – 500 metų“

✓ I vieta. Jolanta Mikulskytė (projektas surinko 12 balų)

✓ II vieta. Eglė Kulbytė (projektas surinko 11 balų)

✓ III vieta. Paulina Austėja Jokūbaitytė (projektas surinko 9 balus)

I vieta                                         II vieta                                  III vieta



44

„Pasaulinė aplinkos diena“

✓ I vieta. Dovilė Vilimavičiūtė (projektas surinko 10 balų, jam buvo skirta daugiau pirmų

vietų, nei II vietos projektui)

✓ II vieta. Antanas Gudynas (projektas surinko 10 balų)

✓ III vieta. UAB Astos dizainas (projektas surinko 7 balus)

I vieta                                     II vieta                                         III vieta



55

,,Lietuvos jūrinė istorija‘‘

✓ I vieta. Natalija Vaišnorienė (projektas surinko 15 balų)

✓ II vieta. Eglė Kulbytė (projektas surinko 14 balų)

✓ III vieta. Eglė Kulbytė (projektas surinko 9 balus)

I vieta                                      II vieta                                      III vieta



66

,,Kulinarinis paveldas. Šakotis‘‘

✓ I vieta. Ugnė Žilytė (projektas surinko 24 balus)

✓ Jeigu projektas laimi akivaizdžiu balų skirtumu, t. y., jeigu pirmąją vietą laimėjęs

projektas įvertinamas dvigubai didesne balų suma už antrąją vietą laimėjusį projektą,

kitos vietos (antroji ir trečioji) neskiriamos.



77

,,Lietuvos raudonoji knyga‘‘

✓ I vieta. Tomas Dragūnas (projektas surinko 10 balų)

✓ II vieta. Laura Aleknavičiūtė (projektas surinko 8 balus)

✓ III vieta. Dovydas Bakšys (projektas surinko 7 balus)

I vieta                                          II vieta                                      III vieta



88

,,Iš pašto istorijos‘‘

KONKURSAS NEĮVYKO! 

- Pagal Konkurso sąlygų 14 punktą konkursas laikomas neįvykusiu, jei buvo pristatyti

mažiau nei trys konkurso reikalavimus atitinkantys projektai arba pateikti projektai

neįtikinamai atspindi temą.



99

,,Šv. Kalėdos ir Naujieji metai“

✓ I vieta. Dovydas Bakšys (projektas surinko 16 balų)

✓ II vieta. Živilė Žilinskaitė (projektas surinko 10 balų)

✓ Jeigu projektas laimi akivaizdžiu balų skirtumu, t. y., jeigu antrąją vietą laimėjęs

projektas įvertinamas dvigubai didesne balų suma už trečiąją vietą laimėjusį projektą,

trečioji vieta neskiriama

I vieta                                                              II vieta



1010

,,Šiuolaikinis lietuvių menas. Kinas“

✓ I vieta. Eglė Kulbytė (projektas surinko 13 balų)

✓ II vieta. Monika Puzauskaitė (projektas surinko 8 balus, jam buvo skirta daugiau pirmų 

vietų, nei III vietos projektui)

✓ III vieta. Saulenė Taurosevičiūtė (projektas surinko 8 balus)

I vieta                                     II vieta                                  III vieta



Labai dėkojame visiems, kurie 

dalyvavo! 

Su konkurso laimėtojais artimiausiu 

metu susisieksime.


