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KONKURSO SUKURTI
PAŠTO ŽENKLO ,,VAIKŲ PIEŠINIAI“ PROJEKTUS SĄLYGŲ
APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Lietuvos paštas) skelbia konkursą sukurti

pašto ženklo ,,Vaikų piešiniai. Mano augintinis“ projektą.
2. Konkursu bus atrinkti trys pašto ženklų projektai. Atrinktus pašto ženklų projektus
numatoma išleisti 2023, 2024 ir 2025 metais.
3. Apie
konkursą
skelbiama
Lietuvos
pašto
internetiniame
tinklalapyje
www.lietuvospaštas.lt.
4. Konkurse dalyvauti gali vaikai nuo 3 iki 16 metų, taip pat ugdymo įstaigos, teikdamos
vaikų nuo 3 iki 16 metų piešinius.
5. Konkurse negali dalyvauti Lietuvos pašto darbuotojų ir Pašto mokos ženklų leidybos
komisijos narių vaikai.
II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
6. Pašto ženklo projektas turi atspindėti šią temą:
5. 1. „Vaikų piešiniai. Mano augintinis“. 1 pašto ženklas, dydis – 30x37,5 mm
(horizontalus arba vertikalus).
Pašto ženklo projektas turi būti pieštas, vėliau paruoštas kompiuterinės grafikos
programomis. Projekto paruošimo reikalavimai: ofsetinė spauda, 4 CMYK, raiška – ne mažiau
kaip 300 tašk./colyje, PDF arba TIFF formatas.
Pašto ženklo projekte turi būti įrašyta – Mano augintinis.
Pašto ženklo projekte turi būti įkomponuoti privalomi užrašai:
a) LIETUVA;
b) nominali vertė – 0,00 €;
c) išleidimo metai – 202X;
d) numatyta vieta autoriaus pavardei, jei pateikiamas vieno autoriaus piešinys (pvz.: X.
Xxxxxxxx); jeigu pašto ženklo projektas – kolektyvinis kūrinys, autorių pavardės nenurodomos.
PASTABA. Autoriaus pavardė ir išleidimo metai turi būti rašomi apačioje po pašto
ženklo projekte esančiu grafiniu vaizdu. Grafinis vaizdas turi būti komponuojamas paliekant iš
viršutinės ir šoninių kraštinių po 2 mm ir 2,5 mm iš apatinės kraštinės (žr. 1 priedą).
III. PROJEKTO SUDĖTIS, PATEIKIMAS
7. Konkursui pateikiama:
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7.1. spalvotas natūralaus dydžio (1:1) pašto ženklo atspaudas ir du kartus padidintas tas
pats spalvotas atspaudas viename A4 formato (210x297 mm) popieriaus lape su užrašytu
slaptažodžiu (5-8 simbolių kombinacija) ir temos pavadinimu;
7.2. Konkursui pateikiami piešiniai gali būti atlikti bet kokia technika: akvarelė, guašas,
kreidelės, spalvoti pieštukai, tušas ir kt.
7.3. Konkurso dalyviais gali būti:
6.3.1. ugdymo įstaiga, kuri gali pateikti ne daugiau trijų pašto ženklo projektų;
6.3.2. pavieniai asmenys, kurie gali pateikti po vieną pašto ženklo projektą.
8. Projektas pateikiamas elektroniniu paštu manozenklas@post.lt .
9. Projektų pateikimo terminas – iki 2022 m. lapkričio 28 d.
El. paštas pasiteirauti expressinfo@post.lt, tel. +370 612 45813.
IV. PROJEKTŲ VERTINIMAS
10. Konkursui pateiktų projektų vertinimas atliekamas ne vėliau kaip po trijų savaičių
nuo projektų pateikimo konkursui termino pabaigos.
11. Konkursui pateiktus pašto mokos ženklų projektus nagrinėja ir vertina Pašto mokos
ženklų leidybos komisija (toliau – Leidybos komisija), sudaryta Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2014 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 3-119-(E) „Dėl Pašto mokos ženklų leidybos komisijos
sudarymo“.
12. Konkurse dalyvavę, bet nelaimėję, projektai saugomi iki 2023 m. gruodžio 31 d., o
vėliau – sunaikinami.
13. Su konkurso laimėtoju, kurio projektas bus atrinktas spausdinti, sudarysime autorinę
kūrinio užsakymo sutartį galutinai parengti pašto ženklo projekto originalą ir išmokėsime
nustatytą autorinį atlyginimą (honorarą) pagal įmonėje galiojančius įkainius.
14. Darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, per vėlai pristatyti ar plagijuoti, nebus
pateikiami vertinimo komisijai.
15. Pateikdami darbus Konkurso dalyviai sutinka ir patvirtina, kad visam autorių teisių
apsaugos laikotarpiui neatlygintinai ir be apribojimų suteiks Lietuvos paštui neišimtines teises
atgaminti, išleisti, adaptuoti, viešai skelbti, platinti Konkursui pateiktus kūrinius ar jų kopijas
Lietuvoje ir užsienyje. Jeigu Konkurso laimėtojas, su kuriuo bus sudaroma sutartis, yra ugdymo
įstaiga, ši ugdymo įstaiga rūpinasi visų ir bet kokių reikiamų sutikimų gavimu (ar sutarčių
sudarymu su autoriais) ir įsipareigoja užtikrinti teisėtą turtinių autorinių teisių perdavimą Lietuvos
paštui bei prisiima atsakomybę už tinkamą šios pareigos įvykdymą, įskaitant, atsako prieš
trečiuosius asmenis.
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Konkurso sąlygų
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Konkurso sąlygų
2 priedas
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Konkurso salygų
3 priedas
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Vardas pavardė arba ugdymo įstaigos
pavadinimas
Elektroninis paštas
Telefonas
Adresas
Pašto ženklo projekto slaptažodis

