
Konkurso sukurti 2020 metų
pašto ženklų ir ženklinto
atviruko projektus
nugalėtojai



22

„Lietuvos valstybės simboliai. Istoriniai popieriniai 
pinigai“

- I vieta. Roma Auškalnytė (projektas surinko 8 balus)

- II vieta. Eglė Kulbytė (projektas surinko 7 balus)

- III vieta. Gustė Mergiūnaitė (projektas surinko 6 balus)

I vieta II vieta

III vieta
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„Lietuvos raudonoji knyga. Pelėdos“

- I vieta. Laura Aleknavičiūtė (projektas surinko 11 balų)

- II vieta. Ugnė Žilytė (projektas surinko 10 balų)

- III vieta. Aušrelė Ratkevičienė (projektas surinko 6 balus)

I vieta                                        II vieta III vieta



44

„Vilniaus Gaono 300-osios gimimo metinės“

- I vieta. Viktorija Sideraitė Alon (projektas surinko 21 balą)

- Kadangi pirmosios vietos laimėtojas laimėjo akivaizdžiu balų skirtumu, t. y. pirmąją vietą laimėjęs
pašto ženklo projektas įvertintas daugiau nei dvigubai didesne balų suma už antrąją vietą laimėjusį
pašto ženklo projektą, todėl vadovaujantis Konkurso sąlygų aprašo 18 punktu antrosios ir trečiosios
vietos neskirtos.

I vieta



55

„Europa. Senieji pašto keliai“

- I vieta. Antanas Gudynas (projektas surinko 20 balų),

- Kadangi pirmosios vietos laimėtojas laimėjo akivaizdžiu balų skirtumu, t. y. pirmąją vietą laimėjęs
pašto ženklo projektas įvertintas daugiau nei dvigubai didesne balų suma už antrąją vietą laimėjusį
pašto ženklo projektą, todėl vadovaujantis Konkurso sąlygų aprašo 18 punktu antrosios ir trečiosios
vietos neskirtos.

I vieta                                        



66

,,Kulinarinis paveldas. Šaltibarščiai‘‘

- I vieta. Ugnė Žilytė (projektas surinko 21 balą)

- Kadangi pirmosios vietos laimėtojas laimėjo akivaizdžiu balų skirtumu, t. y. pirmąją vietą laimėjęs pašto
ženklo projektas įvertintas daugiau nei dvigubai didesne balų suma už antrąją vietą laimėjusį pašto ženklo
projektą, todėl vadovaujantis Konkurso sąlygų aprašo 18 punktu antrosios ir trečiosios vietos neskirtos.

I vieta



77

,,Kryžių kalnas‘‘

KONKURSAS NEĮVYKO! 

- Pagal Konkurso sąlygų 15 punktą konkursas laikomas neįvykusiu, jei buvo pristatyti mažiau nei trys
konkurso reikalavimus atitinkantys projektai arba pateikti projektai neįtikinamai atspindi temą.



88

,,XXXII olimpinės žaidynės‘‘

- I vieta. Tomas Dragūnas (projektas surinko 15 balų)

- Kadangi pirmosios vietos laimėtojas laimėjo akivaizdžiu balų skirtumu, t. y. pirmąją vietą laimėjęs pašto
ženklo projektas įvertintas daugiau nei dvigubai didesne balų suma už antrąją vietą laimėjusį pašto ženklo
projektą, todėl vadovaujantis Konkurso sąlygų aprašo 18 punktu antrosios ir trečiosios vietos neskirtos.

- I vieta



99

,,Šiuolaikinis lietuvių menas. Fotografija‘‘

- I vieta. Liudvikas Selmistraitis (projektas surinko 9 balus)

- II vieta. Ieva Krikštaponytė (projektas surinko 8 balus)

- III vieta. Julija Račiūnaitė (projektas surinko 5 balus)

I vieta                                                             II vieta                   III vieta



1010

,,Lietuvos tautinės mažumos ir bendrijos. Baltarusiai‘‘

KONKURSAS NEĮVYKO!

- Pagal Konkurso sąlygų 15 punktą konkursas laikomas neįvykusiu, jei buvo pristatyti mažiau nei trys
konkurso reikalavimus atitinkantys projektai arba pateikti projektai neįtikinamai atspindi temą.



1111

,,Šv. Kalėdos ir Naujieji metai‘‘

- I vieta. Ugnė Žilytė (projektas surinko 15 balų)

- Kadangi pirmosios vietos laimėtojas laimėjo akivaizdžiu balų skirtumu, t. y. pirmąją vietą laimėjęs pašto
ženklo projektas įvertintas daugiau nei dvigubai didesne balų suma už antrąją vietą laimėjusį pašto ženklo
projektą, todėl vadovaujantis Konkurso sąlygų aprašo 18 punktu antrosios ir trečiosios vietos neskirtos.

I vieta



Ačiū už dėmesį!


