
 

 

KONKURSO ,,IŠRINKIME MIESTO SIMBOLĮ DRAUGE“ 

TAISYKLĖS 
 
1. Organizatorius – akcinė bendrovė Lietuvos paštas, įmonės kodas 121215587, buveinės 

adresas J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius. 

2. Konkurso tikslas 

2.1. Konkurso tikslas – išrinkti 10 Lietuvos miestų simbolius. Daugiausia balsų surinkę simboliai 

papuoš pasirinktus LP EXPRESS paštomatus. 

2.2. Konkurse dalyvaujantys Lietuvos  miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, 

Alytus, Marijampolė, Mažeikiai, Jonava, Utena 

3. Konkurso sąlygos 

3.1. Pasiūlymo pateikimo laikotarpis - raktinius žodžius siūlyti galima  iki 2022 m. gegužės 31 

d. (imtinai) adresu https://www.post.lt/miesto-simbolis  

3.2. Siūlomiems raktiniams žodžiams keliami reikalavimai: 

3.2.1. Siūlomas raktinis žodis turi būti formuluojamas ir pateikiamas daiktavardžio forma. 

3.2.2. Raktinis žodis gali būti pateikiamas tik lietuvių kalba ir lietuviškais rašmenimis. Kita kalba 

pateikti žodžiai, kitų klaviatūros simbolių ar skaitmenų rinkiniai nebus įtraukiami į 

konkursų.  

3.2.3. Negalima siūlyti žmonių vardų, pavardžių, įmonių ar prekių ženklų pavadinimų. Raktinis 

žodis negali būti neetiškas, prieštarauti viešai tvarkai ir moralei, teisės aktams.  

3.2.4. Siūlant savo raktinį žodį, negalima vartoti keiksmažodžių ir kitų įžeidžiančių žodžių arba 

žodžių, kurie galimai turi neigiamą ir su miesto simboliu nesusijusią reikšmę. 

3.2.5. Siūlomą raktinį žodį gali sudaryti daugiau nei vienas žodis, junginys negali turėti 

įžeidžiančios ar nemandagios reikšmės. 

3.3. Balsavimo eiga ir sąlygos: 

3.3.1. Miestų žemėlapyje pasirinkite miestą, už kurį norite balsuoti. 

3.3.2. Balsuoti galima dviems būdais: 

3.3.2.1. Balsuoti už jau pateiktą raktinį žodį ant jo spaudžiant du kartus. 

3.3.2.2. Įvesti siūlomą raktinį žodį tam skirtame informacijos pateikimo laukelyje. 

3.3.3. Kasdien galite pasiūlyti iki 10 miesto simbolių arba 10 kartų balsuoti už jau pasiūlytą. 

3.3.4. Balsavimui negali būti naudojamos papildomos priemonės, tokios kaip 

internetiniai BOT'ai. 

3.4. Raktinių žodžių vertinimas ir atranka: 

3.4.1. Organizatorius pasilieka teisę neįtraukti pasiūlytų raktinių žodžių be papildomo 

paaiškinimo. 

3.4.2. Daugiausia balsų surinkę raktiniai žodžiai bus paskelbti laimėtojais.  
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3.4.3. Konkurso rezultatai (raktiniai žodžiai)  iki 2022 m. birželio 03 d. bus paskelbti interneto 

tinklalapyje, adresu https://www.post.lt/miesto-simbolis bei Organizatoriaus socialinių 

tinklų paskyrose.  

4. Baigiamosios nuostatos 

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

konkursą apie tai informavęs interneto tinklalapyje https://www.post.lt/miesto-simbolis  

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

esant prieštaravimui – taikomos konkurso sąlygų nuostatos.  
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