
 

KONKURSO ,,NEPRIKLAUSOMI“ SĄLYGOS 
 
1. Organizatorius – akcinė bendrovė Lietuvos paštas, įmonės kodas 121215587, buveinės 

adresas J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius. 

2. Konkurso tema, tikslai ir uždaviniai 

2.1. Konkurso tema – Lietuvos valstybės laisvė ir nepriklausomybė. 

2.2. Konkurso tikslai – skatinti po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo gimusių 

Lietuvos menininkų kūrybą Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės tema ir atrinktais darbais 

papuošti Organizatoriaus siuntų savitarnos terminalus. 

2.3. Konkurso uždaviniai – skatinti pilietinį visuomenės auklėjimą, istorinės savimonės ugdymą; 

kuriant kūrybinius darbus, skatinti ieškoti netradicinių meninės raiškos priemonių, ugdyti 

kūrybinius ir meninius sugebėjimus, puoselėti vertybines nuostatas. 

3. Konkurso laikotarpis 

3.1. Darbus konkursui galima siųsti nuo 2020 m. kovo 3 d. iki 2020 m. balandžio 10 d. (imtinai). 

Konkurso laikotarpiu 4.1. punkte nurodyta tvarka pateikti darbai yra ne vėliau kaip per vieną 

darbo dieną paskelbiami interneto tinklalapyje, adresu www.lietuvospastas.lt/nepriklausomi. 

4. Konkursiniams darbams ir dalyviams keliami reikalavimai 

4.1. Konkurso dalyvio sukurtas konkursinis darbas pateikiamas interneto tinklalapyje, adresu 

www.lietuvospastas.lt/nepriklausomi – pridedant .jpg arba .png (1740x930 px) formatu 

išsaugotą LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalo makete elektroninėmis priemonėmis 

sukurtą kūrinį. Pateikdamas konkursinį darbą autorius patvirtina, jog jo darbas atitinka 

konkurso sąlygas ir sutinka, kad jo pateiktas darbas būtų naudojamas konkurso reklamai bei 

susijusios informacijos sklaidai. 

4.2. Konkurso paraiškoje autorius gali pateikti vieną konkursinį darbą arba kelias to paties 

konkursinio darbo versijas. Konkurse dalyvauja tik konkurso temą ir sąlygas atitinkantys, 

originalūs ir pačių autorių sukurti konkursiniai darbai. Kitų autorių kūrinių (nuotraukų, 

piešinių ar kt.) perpiešimas, kopijavimas ar kitoks atgaminimas konkursiniame darbe yra 

draudžiamas. 

4.3. Konkursinio darbo turinys turi atitikti Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytus 

bendruosius reikalavimus reklamai, neskleisti neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios 

informacijos, kaip ji suprantama Lietuvos Respublikos Nepilnamečių apsaugos nuo 

neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme ir atitikti kitų galiojančių teisės aktų 

reikalavimus.  

4.4. Atsižvelgiant į šių sąlygų 2.2. p. nurodytus Konkurso tikslus, konkurse gali dalyvauti po 

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo dienos – 1990 m. kovo 11 d., gimę 

fiziniai asmenys. 

5. Konkursinių darbų vertinimas ir laimėtojų atranka 

5.1. Konkursinių darbų vertinimas: 

5.1.1. Viešas balsavimas už konkursinius darbus vyksta interneto tinklalapyje, adresu 

www.lietuvospastas.lt/nepriklausomi, nuo 2020 m. kovo 3 d. (arba pirmojo darbo įkėlimo 
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dienos) iki 2020 m. balandžio 17 d. (imtinai). Konkursiniai darbai priimami iki 2020 m. 

balandžio 10 d. (imtinai). 

5.1.2. Konkursinių darbų vertinime dalyvaujantys nepriklausomi komisijos nariai turi po vieną 

balsą, kurį savo nuožiūra skirs labiausiai patikusiam konkursiniam darbui. Komisijos nario 

skirtas balsas padvigubina viešo balsavimo metu konkursinio darbo surinktą balsų kiekį. 

Komisiją sudaro menininkai Algis Kriščiūnas, Jolita Vaitkutė, Artur Shirin ir 

Organizatoriaus atstovas. Komisijos narių balsavimo rezultatai bus paskelbti viešai.  

5.2. Konkurso rezultatai, geriausiai įvertinti konkursiniai darbai ir jų autoriai iki 2020 m. 

balandžio 22 d. bus paskelbti interneto tinklalapyje, adresu 

www.lietuvospastas.lt/nepriklausomi bei Organizatoriaus socialinių tinklų paskyrose. 

Keturi, geriausiai įvertintų konkursinių darbų, autoriai bus informuojami telefonu ir (arba) 

el. paštu. 

6. Konkurso prizai 

6.1. Keturi, geriausiai įvertintų konkursinių darbų, autoriai (toliau – Autoriai) bus apdovanoti 

piniginiais prizais po 500 EUR, kurie išmokami pagal autorines sutartis arba 6.2. p. nustatyta 

tvarka. 

6.2. Organizatorius sumoka Autoriui šios sutarties 6.1. punkte nurodyto dydžio autorinį 

atlyginimą, išskaičiavęs Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyto dydžio mokesčius, 

per vieną mėnesį nuo projektų galutinių darbų pateikimo datos. Tuo atveju, kai teisės aktų 

nustatyta tvarka Autorius vykdo individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą 

(verslo liudijimą), šio punkto pirma dalis netaikoma, o 6.1. punkte nurodyto dydžio autorinį 

atlyginimą Organizatorius sumoka Autoriui pagal Autoriaus pateiktą sąskaitą. Autorius apie 

tai, kad veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą ir išrašys sąskaitą, Organizatorių 

informuoja ir pateikia individualios veiklos pažymos kopiją ir sąskaitą ne vėliau kaip per 

penkias darbo dienas po originalių projektų perdavimo el. paštu. Individualios veiklos 

pažymoje nurodyta Autoriaus vykdoma veikla turi būti susijusi su suteiktomis paslaugomis. 

6.3. Konkurso laimėjimo atveju Autorius įsipareigoja Organizatoriui pateikti laimėjusį kūrinį bei 

pritaikyti jį Organizatoriaus nurodyto siuntų savitarnos terminalo dydį atitinkančiu bei 

spaudai pritaikytu formatu. Autorius darbą turės pateikti didelės raiškos versijomis (100 x 18 

cm, M 1:1, nemažiau kaip 300 dpi raiškos, CMYK spalvų skalėje). 

6.4. Konkurse nedalyvauja Organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimų nariai, taip pat kiti asmenys, 

susiję su konkurso organizavimu ir jų šeimų nariai.  

6.5. Jei Konkurso dalyvis mano, kad Organizatorius pažeidė jo teises ar teisės aktų saugomus 

interesus, jis turi teisę, ne vėliau kaip per vieną kalendorinį mėnesį po Konkurso laikotarpio 

pabaigos, pateikti rašytinę pretenziją Organizatoriaus buveinės adresu. Pretenzijoje 

privaloma nurodyti pretenzijos pagrindą ir ginčijamas aplinkybes, Konkurso dalyvio vardą, 

pavardę, adresą, telefono numerį ar elektroninio pašto adresą (jei tokių esama), pašto siuntos 

duomenis (numerį), informacinio SMS pranešimo arba el. laiško gavimo datą ir laiką, 

pretenzijos pateikimo datą bei Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens parašą (įgaliotas 

asmuo turi pateikti jo įgaliojimus patvirtinančio dokumento kopiją). Pretenzija 

išnagrinėjama ir atsakymas (sprendimas) pateikiamas raštu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo Konkurso dalyvio pretenzijos gavimo dienos. Konkurso dalyvis, 
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nesutinkantis su Organizatoriaus atsakymu (sprendimu) į pretenziją, turi teisę jį skųsti 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. 

6.6. Jei Konkurso dalyvis nesilaiko arba jo pateiktas konkursinis darbas neatitinka šių sąlygų 

arba jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli, Organizatorius neatsako už savo 

įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. 

7. Asmens duomenų tvarkymas 

7.1. Šių sąlygų 4.1. p. nurodytus veiksmus įvykdęs Konkurso dalyvis sutinka, kad Organizatorius 

tvarkytų jo identifikacinius duomenis (vardą, pavardę, slapyvardį), juos skelbiant socialinių 

tinklų paskyrose ir interneto tinklalapyje, adresu www.lietuvospastas.lt/nepriklausomi, 

Konkurso dalyvio autoriaus teisių užtikrinimo tikslu. 

7.2. Šių sąlygų 4.1. p. nurodytus veiksmus įvykdęs Konkurso dalyvis sutinka, kad Organizatorius 

tvarkytų jo kontaktinius duomenis (telefono numeris ir (ar) el. pašto adresas) asmens 

identifikacijos ir komunikacijos tikslais. Šiais tikslais asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, 

nei tai būtina tinkamai įvykdyti šiose sąlygose numatytus įsipareigojimus.  

7.3. Su piniginio prizo išmokėjimu, mokesčių deklaravimu ir sumokėjimu susiję Autorių asmens 

duomenys bus tvarkomi atitinkamuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir laikotarpį. 

7.4. Konkurso dalyvis, pateikęs Organizatoriui raštišką prašymą, turi teisę bet kada prašyti 

atšaukti sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, susipažinti su Organizatoriaus tvarkomais jo 

asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti, ištrinti, 

perkelti duomenis, apriboti jų tvarkymą arba nesutikti, kad šie duomenys būtų tvarkomi.  

7.5. Bet kokiu su asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu galima kreiptis tiesiogiai į 

Organizatoriaus duomenų apsaugos pareigūną – el. pašto adresu duomenusauga@post.lt 

8. Baigiamosios nuostatos 

8.1. Organizatorius pasilieka teisę bet kada vienašališkai keisti šias sąlygas arba nutraukti 

konkursą apie tai informavęs interneto tinklalapyje www.lietuvospastas.lt/nepriklausomi.   

8.2. Reklaminėje medžiagoje pateikiama konkurso informacija yra informacinio pobūdžio, todėl 

esant prieštaravimui – taikomos konkurso sąlygų nuostatos.  

8.3. Organizatorius neatsako už su Konkurso prizo atsiėmimu ar konkursu susijusias Konkurso 

dalyvio patirtas papildomas išlaidas, kurių atlyginimas tiesiogiai nenumatytas konkurso 

sąlygose, pavyzdžiui, transporto ar telefoninių pokalbių išlaidas. 
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