AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS PAŠTAS
KONKURSO SUKURTI LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI SKIRTO
ATVIRLAIŠKIO PROJEKTĄ SĄLYGŲ
APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Lietuvos paštas) skelbia piešinių

konkursą sukurti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirto atvirlaiškio projektą.
2.

Apie atvirlaiškio projektų (piešinių) konkursą (toliau – konkursas) skelbiama

žiniasklaidos priemonėse, taip pat Lietuvos pašto internetiniame tinklalapyje www.lietuvospaštas.lt.
3.

Konkurse kviečiami dalyvauti vaikai ir mokiniai nuo 4 metų. Konkurse gali

dalyvauti visų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ne vyresni nei 20
metų (imtinai) mokiniai.
4.

Konkurse gali dalyvauti ir ne Lietuvos Respublikos piliečiai – jų paraiškos (1 ir 2

priedas) priimamos lietuvių arba anglų kalba, kiti dokumentai pateikiami originalo kalba.
II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

5.

Atvirlaiškio projektas (piešinys) turi atspindėti šią temą: „Susieti žmones, suburti

šalį“. Laimėjęs konkursą atvirlaiškio projektas (piešinys) bus atvaizduotas vieno atvirlaiškio averse,
kurio dydis – 148x106 mm, 4 CMYK spalvingumas.
5.1. Šiame atvirlaiškio projekte (piešinyje) rekomenduojama naudoti objektus,
susijusius su Lietuva ir Lietuvos valstybingumo simbolika, tautiniais atributais, paštu ir pašto
paslaugomis.
5.2.Atvirlaiškio projekto (piešinio) reikalavimai: turi būti A4 formato (vertikalus arba
horizontalus), gali būti atliktas įvairiomis technikomis.
6.

Autorius turi užpildytus kūrinio originalumo patvirtinimus ir privalo nepažeisti

tretiesiems asmenims priklausančių autorių teisių (1 priedas, prašomas pateikti tik laimėjimo
atveju).
7.

Autorius konkursui gali pateikti ne daugiau nei du atvirlaiškio projektus

(piešinius).
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8.

Jeigu atvirlaiškio projekte (piešinyje) naudojamos kitų autorių nuotraukos,

piešiniai, kiti dailės kūriniai ar jų dalys, būtina nurodyti autorių (ar jo teisių perėmėją) ir pateikti
autoriaus (ar jo teisių perėmėjo) rašytinį leidimą (2 priedas) pirmiau minėtus kūrinius naudoti
spausdintame atvirlaiškio projekte (piešinyje), jei dar nepasibaigęs autorių teisių galiojimo terminas
(prašomas pateikti tik laimėjimo atveju).
9.

Autoriai privalo laikytis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių

įstatymo reikalavimų. Jie tiesiogiai atsakingi, kad nebūtų pažeidžiamos autorių teisės.
10. Nepilnamečių iki 18 metų atvirlaiškių projektų (piešinių) autorių vardu šių
konkurso sąlygų priedus pasirašo tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą.
III. ATVIRLAIŠKIO PROJEKTO SUDĖTIS, PATEIKIMAS
11. Konkursui pateikiama:
11.1. Atvirlaiškio projektas (piešinys) turi būti pavaizduotas A4 formato (210 x 297
mm) popieriaus lape.
11.2. Kitame atvirlaiškio projekto (piešinio) lape turi būti pateikiami atvirlaiškio
projekto (piešinio) autoriaus duomenys: vardas ir pavardė, adresas, telefonas, atvirlaiškio projekto
(piešinio) pavadinimas.
12. Atvirlaiškio projektų (piešinių) pateikimo terminai:
12.1. iki 2017 m. lapkričio 16 d. (imtinai).
Atvirlaiškio projektai (piešiniai) konkursui pateikiami iki šių konkurso sąlygų 12.1
punkte nurodyto termino adresu:
Akcinės bendrovės Lietuvos pašto
Atvirlaiškių konkursui
J. Jasinskio g. 16
03500 Vilnius
Kontaktai pasiteirauti: renginiai@post.lt, tel. (8 5) 274 4179.
IV. ATVIRLAIŠKIO PROJEKTŲ VERTINIMAS
13. Konkursui pateiktų atvirlaiškio projektų (piešinių) vertinimas atliekamas ne vėliau
kaip po dviejų savaičių nuo atvirlaiškio projektų (piešinių) pateikimo konkursui termino pabaigos.
14. Konkursui pateikti atvirlaiškių projektai (piešiniai) nagrinėjami ir vertinami dviem
etapais:
14.1. Pirminį (patariamąjį) konkursui pateiktų atvirlaiškio projektų (piešinių) vertinimą
atlieka sudaryta Lietuvos pašto atstovų grupė. Šiame etape įvertinama, ar sukurti atvirlaiškio
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projektai (piešiniai) atitinka konkurso temai keliamus reikalavimus, ir išrenkami atvirlaiškio
projektai (piešiniai), kurie patenka į antrąjį etapą. Vertinimo rezultatai fiksuojami protokolu.
14.2. Atvirlaiškio projektus (piešinius), patekusius į antrąjį etapą, vertina Lietuvos pašto
atstovų, meno atstovų ir ekspertų grupė, kuri teikia siūlymus dėl konkurso pirmosios, antrosios,
trečiosios, ketvirtosios ir penktosios vietos laimėtojų. Vertinimo rezultatai fiksuojami protokolu.
14.3. Pagrindiniai atvirlaiškio projektų (piešinių) vertinimo kriterijai:
 Temos atvaizdavimas;
 Piešiniuose naudojama simbolika, susijusi su Lietuva ir Lietuvos valstybingumu,
tautiniais atributais, paštu ir pašto paslaugomis;
 Atvirlaiškio projekto (piešinio) originalumas.
15. Konkursas laikomas neįvykusiu, jei buvo pristatyti mažiau nei trys konkurso
reikalavimus atitinkantys atvirlaiškio projektai (piešiniai) arba pateikti atvirlaiškio projektai
(piešiniai) neįtikinamai atspindi temą. Tokiu atveju temai skelbiamas pakartotinis konkursas.
16. Laimėjimo atveju autorius turi pateikti asmens dokumentą, mokinio statusą
įrodantį dokumentą, šių konkurso sąlygų 6 arba 6 ir 8 punktuose nurodytus tinkamai užpildytus šių
konkurso sąlygų 1, 2 ir 3 priedus.
17. Konkurse dalyvavę, bet nelaimėję atvirlaiškio projektai (piešiniai) saugomi iki
2018 gruodžio 31 d., o vėliau sunaikinami.
18. Visi konkurse dalyvavę atvirlaiškio projektai (piešiniai) eksponuojami 2018 m.
vasario – kovo mėn. Vilniaus centriniame pašte.
19. Lietuvos paštas autoriams, kurių atvirlaiškio projektai (piešiniai) geriausiai atspindi
temas ir pasižymi meninio sprendimo originalumu, išleidžia autorių kurtų atvirlaiškių rinkinius.
20. Konkurse dalyvavę ir laimėję atvirlaiškio projektai (piešiniai) Lietuvos pašto
nuožiūra bus išleisti valstybės švenčių proga ir nemokamai dalinami didžiuosiuose šalies paštuose.
21. Konkurso

sąlygos

ir

rezultatai

skelbiami

Lietuvos

pašto

svetainėje

www.lietuvospaštas.lt.
22. Lietuvos paštas įgyja teisę atvirlaiškio projektus (piešinius) (jų fragmentus)
neatlygintinai atgaminti, spausdinti, demonstruoti, viešai skelbti ir platinti nurodant darbų autorius.
Visos autoriaus išimtinės turtinės teisės neatlygintinai perduodamos Lietuvos paštui. Autorinis
atlyginimas už atvirlaiškio projektų (piešinių) naudojimą autoriui nėra mokamas jokiais atvejais.
Autoriaus sutikimu su konkurso sąlygomis laikomas atvirlaiškio projektų (piešinių) atsiuntimas į
konkursą.
23. Konkursui pateikti atvirlaiškio projektai (piešiniai) autoriams negrąžinami.

J. Jasinskio g. 16
03500 Vilnius

Tel. 8 700 55 400
Faks. (8 5) 216 3204
El. p. info@post.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 121215587
PVM mokėtojo kodas LT212155811

24. Su konkurso laimėtojais, kurių atvirlaiškio projektai (piešiniai) atrinkti spausdinti,
sudaromos autorinės sutartys (3 priedas).
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Konkurso sąlygų
1 priedas

_______________________________________________________
(autoriaus vardas ir pavardė)
______________________________________________________
(adresas, telefono nr., elektroninis paštas)
__________________________
(data)
Akcinei bendrovei Lietuvos paštui
J. Jasinskio g. 16
03500 Vilnius

PATVIRTINIMAS
Patvirtinu, kad konkursui pateiktas atvirlaiškio projektas (piešinys) tema „Susieti žmones,
suburti šalį“ (toliau – Kūrinys). yra mano sukurtas originalus kūrybinės veiklos rezultatas.
Garantuoju, kad pateiktame Kūrinyje nepanaudojau kitų autorių kūrinių ar jų atskirų dalių ir
Kūrinys ar jo atskiros dalys nepažeis jokių tretiesiems asmenims priklausančių autorių teisių.
Patvirtinu, kad esu vienintelis turtinių teisių į Kūrinį turėtojas, kad turtinės teisės į Kūrinį
nėra suteiktos naudotis tretiesiems asmenims.
Patvirtinu, kad turtinės teisės į Kūrinį nėra niekaip suvaržytos ar apribotos; nei šios teisės,
nei bet kuri jų dalis nėra perleistos, areštuotos ar įkeistos, autoriaus disponavimo turtinėmis teisėmis
teisės nėra niekaip suvaržytos ar atimtos; nei turtinės teisės, nei bet kuri jų dalis nėra jokių
teisminių, arbitražinių ar kitokių ginčų objektas.
Patvirtinu, kad nėra jokių kitų aplinkybių, kurios galėtų sudaryti kliūtis akcinei bendrovei
Lietuvos paštui naudotis turtinėmis teisėmis visa įstatymų numatyta apimtimi ir teisės aktų nustatyta
tvarka.

_____________________
(parašas)

J. Jasinskio g. 16
03500 Vilnius

__________________________________
(vardas ir pavardė)
autoriaus vardas ir pavardė / atstovas pagal
įstatymą tėvas / motina / kita ir atstovo
vardas, pavardė (kas reikalinga, pabraukti /
įrašyti)
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Konkurso sąlygų
2 priedas

_____________________________________________________
(autoriaus vardas ir pavardė)
_____________________________________________________
(adresas)
_____________________
(data)

Akcinei bendrovei Lietuvos paštui
J. Jasinskio g. 16
03500 Vilnius

LEIDIMAS
Leidžiu kūrinį _________________________________________________________
(kūrinio pavadinimas)
_____________________________________________________________________________
nemokamai atgaminti ir naudoti jį akcinei bendrovei Lietuvos paštui leidžiant atvirlaiškius.

______________________
(parašas)

J. Jasinskio g. 16
03500 Vilnius

___________________________________________
(vardas ir pavardė)
autoriaus vardas ir pavardė / atstovas pagal įstatymą tėvas
/ motina / kita ir atstovo vardas, pavardė(kas reikalinga,
pabraukti / įrašyti)
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Konkurso sąlygų
3 priedas
SUTARTIS Nr. ..........
Vilnius, 2017 m…………………….diena.
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas, toliau vadinama Bendrove, atstovaujama laikinai
einančios generalinio direktoriaus pareigas Ingos Visockytės, ir _____________, toliau vadinamas
Autoriumi,
atstovaujamas
atstovo
pagal
įstatymą
tėvo
/
motinos
/
kita
_______________________________, toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi,
sudarėme šią sutartį (toliau – sutartis).
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Šia sutartimi Autorius neatlygintinai perduoda, o Bendrovė priima išimtines autoriaus
turtines teises į ________________________, pateiktą 2017 m. Bendrovės organizuotam piešinių
konkursui „Susieti žmones, suburti šalį“ (toliau – piešinys).
II. KAINA IR ATSISKAITYMAS
2.. Autoriui jokiais atvejais nepriklauso autorinis atlyginimas už piešinio
panaudojimą.
III. AUTORIAUS PAREIGOS
3.1. Šia sutartimi Autorius neatlygintinai perduoda Bendrovei visam Lietuvos
Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 34 str. nustatytam terminui šias išimtines
turtines teises:
3.1.1. teisę atgaminti piešinį ar jo fragmentus bet kokia forma ar būdu;
3.1.2. teisę išleisti pašto ženklą, pirmosios dienos voką, pirmosios dienos datos spaudą,
atvirlaiškį ar jų rinkinius panaudojant piešinį ar jo fragmentus;
3.1.3. teisę platinti piešinio originalą ir kopijas komerciniais ar kitais tikslais;
3.1.4. teisę viešai rodyti piešinio originalą ir kopijas;
3.1.5. viešai skelbti piešinio originalus ir kopijas, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu
kompiuterių tinklais (internete).
3.2. Autorius perduoda minėtas turtines teises Bendrovei naudoti Lietuvos Respublikoje ir
užsienyje.
3.3. Šios sutarties 3.1 punkte nurodytos išimtinės turtinės teisės į projektą pereina Bendrovei
nuo sutarties pasirašymo dienos. Atskiras piešinio priėmimo–perdavimo aktas nėra pasirašomas.
Šalys aiškiai susitaria, kad Autorius neturi teisės gauti autorinio atlyginimo už kiekvieną piešinio
originalo ir / ar kopijos naudojimo būdą, susijusį su Autoriaus turtinėmis teisėmis, nurodytomis
sutarties 3.1 punkte.
3.4. Autorius patvirtina, kad tuo atveju, kai šios sutarties objektui sukurti naudojami (bet
kokia forma) kitų autorių sukurti kūriniai ir / ar jų dalys, kurių naudojimas reglamentuojamas
Lietuvos Respublikos autorių teisų ir gretutinių teisių įstatymo, Autorius, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos teisės aktais, įgijo teisę naudoti kitų autorių kūrinius.
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IV. BENDROVĖS PAREIGOS
4. Bendrovė įsipareigoja:
4.1. pateikti Autoriui visą reikalingą informaciją sutarties sąlygoms įvykdyti.
V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5. Už šios sutarties pažeidimą šalys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
VI. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
6.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių
įsipareigojimų įvykdymo.
6.2. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu šalių susitarimu.
6.3. Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami tarpusavio susitarimu. Jeigu
ginčų nepavyksta išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme taikant
Lietuvos Respublikos teisę.
6.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po
vieną Bendrovei ir Autoriui.
VII. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

Bendrovė

Autorius

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
J. Jasinskio g. 16, LT-03500 Vilnius
A/s LT717044060000187388
AB SEB bankas
Įmonės kodas 121215587

______________________
(parašas)

J. Jasinskio g. 16
03500 Vilnius

xxxxxxxxxxxxxx
(Gyvenamosios vietos adresas)

___________________________________________
(vardas ir pavardė)
autoriaus vardas ir pavardė / atstovas pagal įstatymą tėvas
/ motina / kita ir atstovo vardas, pavardė (kas reikalinga,
pabraukti / įrašyti)
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