LIETUVOS BANKAS
PATVIRTINTA
Lietuvos banko monetų
kūrimo komisijos
2017-01-26 posėdžio
protokolu Nr.1.
PROGINĖS MONETOS, SKIRTOS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 100-MEČIUI,
NACIONALINĖS PUSĖS (AVERSO) GRAFINIO PROJEKTO KŪRIMO
SUPAPRASTINTO MAŽOS VERTĖS PROJEKTO KONKURSO SĄLYGOS
Proginę monetą Baltijos valstybių 100 metų sukaktims pažymėti (Lietuvos – valstybės
atkūrimo, Estijos ir Latvijos – valstybių įkūrimo) išleidžia drauge
Lietuvos, Latvijos ir Estijos centriniai bankai
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos bankas (toliau – pirkėjas, perkančioji organizacija), kodas 188607684, adresas:
Gedimino pr. 6, LT – 01103 Vilnius, Lietuva, vykdo supaprastintą mažos vertės projekto konkursą,
kurio tikslas – išrinkti tinkamiausią 2 eurų proginės monetos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui, nacionalinės pusės (averso) grafinį projektą (toliau – pirkimas arba konkursas). Proginę
monetą Baltijos valstybių 100 metų sukaktims pažymėti (Lietuvos – valstybės atkūrimo, Estijos ir
Latvijos – valstybių įkūrimo) išleidžia drauge Lietuvos, Latvijos ir Estijos centriniai bankai. 2 Eur
nominalo monetos techniniai parametrai: metalas – išorinė dalis: vario ir nikelio lydinys, centras
trisluoksnis: nikelis su žalvariu, nikelis, nikelis su žalvariu; masė (svoris) – 8,50 g, skersmuo –
25,75 mm.
2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau –
Viešųjų pirkimų įstatymas), Monetų kūrimo tvarkos Lietuvos banke aprašu, Lietuvos banko
supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklėmis (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir šiomis pirkimo
sąlygomis.
3. Vartojamos pagrindinės sąvokos:
3.1. tiekėjas – kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo (autorius), privatusis juridinis
asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis
pasiūlyti ar siūlantis 2 eurų proginės monetos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui,
nacionalinės pusės (averso) grafinį projektą (toliau – projektas);
3.2. grafinis projektas – monetos vaizdas, tiksliai parodantis monetos formą, meninį
sprendimą, kompoziciją ir reljefą, monetos medžiagiškumą: veidrodinį ir matinį paviršius,
medžiagų įvairovę, faktūrą ir kt.;
3.3. kūrinio kodas – konkurse dalyvaujančio tiekėjo pasirinkta šešiaženklė raidžių ir (arba)
skaičių kombinacija, užrašoma ant visų vokų, kiekvieno pateikiamo projekto kitoje lapo pusėje ir
tiekėjo leidimo dėl projekto panaudojimo. Ant visų savo siūlomų projektų tiekėjas privalo rašyti tą
patį kodą;
3.4. kitos pirkimo sąlygose vartojamos pagrindinės sąvokos yra nustatytos Viešųjų pirkimų
įstatyme ir Taisyklėse.
4.Visi pirkimo dokumentai yra paskelbti viešai Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje (toliau – CVP IS) https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ ir Lietuvos banko interneto
svetainėje www.lb.lt. Pirkimo dokumentus sudaro:
4.1. skelbimas apie pirkimą;
4.2. pirkimo sąlygos (kartu su priedais);
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4.3. pirkimo sąlygų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu
bus).
5. Tiekėjai turės patys savo iniciatyva sekti šių sąlygų 4 punkte nurodytose interneto
svetainėse skelbiamą informaciją, o perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susirašinėjimas bus
vykdomas tik tiekėjo el. paštu, iš kurio gauti klausimai ar prašymai patikslinti pirkimo sąlygas ir kt.
Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo –
Audronė Gruodytė, tel. (8 5) 268 0316, el. paštas: agruodyte@lb.lt, jai nesant, Danguolė
Liaugminienė, tel. (8 5) 268 0313, el. paštas: dliaugminienė@lb.lt.
6. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
II. PIRKIMO OBJEKTAS
7. Pirkimas į dalis neskirstomas.
8. Projektinė užduotis ir reikalavimai projektui yra nurodyti šių pirkimo sąlygų 1 ir 2
prieduose. Tiekėjas privalės parengti projektą pagal šių pirkimo sąlygų (kartu su priedais)
reikalavimus.
III. TIEKĖJŲ DALYVAVIMAS KONKURSE
9. Konkurse turi teisę dalyvauti fiziniai, juridiniai asmenys ar tokių asmenų grupės.
10. Tiekėjų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu (ūkio subjektų
grupė), privalo kartu su projektu pateikti jungtinės veiklos sutarties tinkamai patvirtintą kopiją*.
Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai. Taip
pat sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupę (su kuo perkančioji
organizacija turėtų bendrauti projekto vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su projekto
įvertinimu, prizo išmokėjimu susijusią informaciją). Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti
solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą.
Projektui pateikti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens.
11. Autorių grupė, teikianti bendrą projektą bendraautorystės sutarties pagrindu, privalo kartu
su projektu pateikti tinkamai pasirašytą bendraautorystės sutartį. Sutartyje turi būti numatyta, kuris
asmuo atstovauja autorių grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti projekto
vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su projekto įvertinimu, prizo išmokėjimu susijusią
informaciją).
IV. PROJEKTŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS
12. Pateikdamas projektą, tiekėjas garantuoja, kad susipažino su šiomis pirkimo sąlygomis ir
sutinka su visomis jų nuostatomis.
13. Tiekėjas gali pateikti perkančiajai organizacijai ne daugiau kaip 5 (penkis) projektus –
monetos nacionalinės pusės (averso) grafinio projekto variantus.
14. Projektas (-i) turi būti parengtas ir pateiktas užklijuotame voke (toliau – 1 vokas) taip, kad
šio voko nepažeidus nebūtų galima jo atidaryti ir kad nebūtų galimybės identifikuoti tiekėją, todėl ir
ant 1 voko neturi būti bet kokios informacijos, kurios pagrindu būtų galima identifikuoti tiekėją.
Ant 1 voko turi būti užrašyta ,,Proginės monetos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100mečiui, nacionalinės pusės (averso) grafinio projekto kūrimo konkursui“. Projekto (kūrinio)
kodas:____________. Neatplėšti iki Komisijos posėdžio“. Šiame 1 voke turi būti įdėtas kitas
užklijuotas vokas (toliau – 2 vokas arba vokas su tiekėjo duomenimis), kuriame būtų autoriaus
pasirašytas leidimas dėl kūrinio panaudojimo (leidimo forma pateikta pirkimo sąlygų 3 priede) bei
nurodyti tiekėjo duomenys (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris). Ant
abiejų vokų, taip pat projekto kitos lapo pusės bei ant tiekėjo pasirašyto leidimo turi būti užrašytas
kodas kaip nurodyta pirkimo sąlygų 3.3 papunktyje.
15. Vokai (1 ir 2) turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 6 d. 15 val. 00 min.
adresu: Lietuvos banko raštinė, Totorių g. 4, Vilnius. Pavėluotai gauti vokai arba vokai, ant kurių
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užrašyta tiekėją identifikuojanti informacija, bus užregistruoti, tačiau jie negalės dalyvauti
konkurse. Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl
kurių projektai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai.
16. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti projektų pateikimo terminą. Apie naują projektų
pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša CVP IS ir perkančiosios organizacijos interneto
svetainėje.
17. Tiekėjas prisiima visas išlaidas, susijusias su projekto rengimu ir įteikimu. Perkančioji
organizacija neatsako ir neprisiima šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi
konkursas.
18. Tiekėjo pasiūlymą sudaro dokumentų, pateiktų 1 voke ir 2 voke, visuma:
18.1. 1 voke (pakete): monetos nacionalinės pusės (averso) grafinis projektas (-ai) (projektas
(-ai));
18.2. 2 voke: tiekėjo pasirašytas leidimas dėl kūrinio panaudojimo kartu su tiekėjo
duomenimis, kaip nurodyta šių sąlygų 14 punkte. Taip pat jungtinės veiklos sutarties tinkamai
patvirtinta kopija*, jeigu projektą teikia tiekėjų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos
pagrindu (ūkio subjektų grupė), arba bendraautorystės sutarties tinkamai patvirtinta kopija*, jeigu
projektą teikia autorių grupė, teikianti bendrą projektą bendraautorystės sutarties pagrindu.
V. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
19. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, kai pirkimo
sąlygų 5 punkte nurodytu el. paštu kreipiamasi į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti
pirkimo sąlygas pateikiami perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip likus 6 darbo dienoms iki
projektų pateikimo termino.
20. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva, nesibaigus pasiūlymų pateikimo
terminui, paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas.
21. Atsakydama į kiekvieną el. paštu pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu jis
buvo pateiktas nepasibaigus šių pirkimo sąlygų 19 punkte nurodytam terminui, arba aiškindama,
tikslindama pirkimo sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija paaiškinimus, patikslinimus
paskelbs CVP IS ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje. Į laiku gautą tiekėjo prašymą
paaiškinti pirkimo sąlygas perkančioji organizacija atsakys ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki
projektų pateikimo dienos.
VI. PROJEKTO KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA, PROJEKTŲ VERTINIMO EIGA
22. Projekto konkursui pateiktus projektus nagrinėja, aptaria ir vertina Lietuvos banko
Monetų kūrimo komisija (toliau – Komisija).
23. Vokai su projektais (1 vokas) ir vokai su tiekėjų duomenimis (2 vokas) bus atplėšiami
dviejuose atskiruose Komisijos posėdžiuose. Vokai su projektais (1 vokas) bus atplėšiami viename
Komisijos posėdyje. Vokai su tiekėjų duomenimis (2 vokas) – kitame Komisijos posėdyje, sudarius
projektų eilę. Projektų nagrinėjimo, aptarimo ir vertinimo procedūros atliekamos tiekėjams arba jų
įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. Komisija atmeta tuos projektus, kurie:
23.1. gauti po nustatyto projektų pateikimo termino;
23.2. neatitinka projekto konkurso dokumentuose išdėstytų reikalavimų;
23.3. projekto pasiūlymas pateiktas pažeidžiant anonimiškumą.
24. Komisija vertina tik tuos projektus, kurie atitinka konkurso sąlygose nustatytus
reikalavimus. Vertinami tik anonimiškai pateikti projektai. Komisijos nariai gali sužinoti, kas
pateikė projektus, tik Komisijai priėmus sprendimą dėl tinkamiausių projektų.
25. Konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus atitinkančius projektus (neatmestus projektus)
komisija vertina pagal pirkimo sąlygų 26 punkte nustatytus vertinimo kriterijus. Projektams
analizuoti Komisija gali savo nuožiūra pasikviesti ekspertus, atitinkamos srities žinovus (toliau –
konsultantai), galinčius nustatyti pateiktų projektų atitikimą projektinėje užduotyje nurodytiems
reikalavimams. Konsultantai pateikia Komisijai projektų vertinimą, kuris yra rekomendacinio
pobūdžio.
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26. Tinkami (neatmesti) nacionalinės pusės (averso) grafiniai projektai (projektai) vertinami
balais remiantis šiais vertinimo kriterijais:
Eil. nr.
1.

Projekto originalumas (K1)

Kriterijus

2.

Projekto atitikimas temai (K2)
Maksimalus bendras balų skaičius

Balai
0-10
0-10
20

27. Kiekvienas Komisijos narys įvertina averso grafinius projektus pagal nurodytus kriterijus,
suteikdamas balus. Bet kurio kriterijaus 0 balų yra žemiausias įvertinimas, o 10 balų – aukščiausias
įvertinimas; maksimalus balų skaičius suteikiamas, jei, Komisijos nario nuomone, projektas
visiškai atitinka projektinėje užduotyje keliamus reikalavimus ir yra tinkamiausias. Visų komisijos
narių suteikti balai yra susumuojami ir apskaičiuojamas balų vidurkis.
28. Komisija, įvertinusi projektus, sudaro projektų eilę suteiktų vertinimo balų vidurkio
mažėjimo tvarka. Jeigu projektų konkursui pateiktas tik vienas monetos nacionalinės pusės (averso)
grafinis projektas (projektas), projektų eilė nesudaroma. Tinkamiausiu laikomas didžiausią balų
vidurkį surinkęs projektas.
29. Komisija turi teisę atplėšti vokus su šių konkurso sąlygų 18.2 papunktyje nurodyta
informacija (2 vokas) tik sudariusi projektų eilę. Vokai su projektais ir vokai su tiekėjų duomenimis
negali būti atplėšiami tame pačiame Komisijos posėdyje.
VII. VOKŲ SU TIEKĖJO DUOMENIMIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS
30. Perkančioji organizacija apie Komisijos posėdį, kuriame bus atplėšiami vokai su tiekėjų
duomenimis (2 vokas, kaip numatyta šių pirkimo sąlygų 18.2 papunktyje), praneša publikuodama
informaciją CVP IS ir savo interneto svetainėje. Šiame pranešime nurodoma vokų atplėšimo vieta,
diena, valanda ir minutė (pranešimas patalpinamas ne vėliau kaip likus 3 kalendorinėms dienoms iki
numatyto posėdžio dienos).
31. Vokų su tiekėjų duomenimis atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi projektus
pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat konsultantai.
32. Prieš atplėšiant vokus su tiekėjų duomenimis, Komisija posėdžio dalyviams paskelbia
projektų eilę. Vokus su tiekėjų duomenimis atplėšia vienas iš Komisijos narių projektus pateikusių
ir dalyvaujančių tiekėjų ar jų įgaliotų atstovų akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei tiekėjai
ar jų įgalioti asmenys neatvyksta. Atplėšus vokus su tiekėjų duomenimis, Komisija paskelbia
tiekėjų pavadinimus arba vardus ir pavardes. Vokų su tiekėjų duomenimis atplėšimo procedūrą
Komisija įformina atskiru protokolu.
33. Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vokų su tiekėjų duomenimis atplėšimo
procedūros įforminimo dienos raštu praneša kiekvienam tiekėjui apie projektų eilę. Jeigu projektas
neįrašytas į eilę, nurodomos projekto atmetimo priežastys.
VIII. PROJEKTŲ TOBULINIMAS
34. Dviejų tinkamiausiais pripažintų nacionalinės pusės (averso) grafinių projektų tiekėjams
Komisijos sprendimu gali būti leista patobulinti pateiktus projektus, nekeičiant jų iš esmės.
Autorius sutinka koreguoti nacionalinės pusės (averso) grafinį projektą tuo atveju, jeigu Komisija
pateikia motyvuotas pastabas. Tam skiriama ne daugiau kaip 15 darbo dienų.
XI. PINIGINIAI PRIZAI TIEKĖJAMS
35. Komisija, priėmusi sprendimą dėl projekto prizinių vietų laimėtojų, skiria jiems piniginius
prizus. Komisijos tinkamiausiais pripažintiems projektų eilėje esantiems pirmiesiems dviem
monetos nacionalinės pusės (averso) grafiniams projektams skiriami skatinamieji piniginiai prizai
po 235 Eur už kiekvieną grafinį projektą.
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36. Vienam tiekėjui gali būti skirtas tik vienas prizas, neatsižvelgiant į tai, kiek projektų
konkursui tiekėjas pateikė. Jeigu tarp dviejų tinkamiausiais pripažintų yra keli to paties tiekėjo
kūriniai, tokiu atveju piniginis prizas išmokamas po jo einančiam į eilę įrašyto projekto tiekėjui.
37. Jeigu iš Lietuvos banko organizuotam projekto konkursui pateiktų grafinių projektų
Komisija neatrenka tinkamų, gali būti skelbiamas naujas projekto konkursas tai pačiai monetai
sukurti.
38. Jeigu tiekėjas projekte pavaizdavo jau anksčiau monetoje panaudotą savo paties arba kito
autoriaus sukurtą vaizdą arba perkėlė į projektą kitą meno kūrinį jo iš esmės nekeisdamas,
Komisijos sprendimu piniginiai prizai gali būti mažinami, atitinkamai, iki pusės nurodyto dydžio.
39. Komisijai priėmus sprendimą dėl piniginių prizų skyrimo, piniginiai prizai, kaip numatyta
šių konkurso sąlygų 35, 36 ir 38 punktuose, išmokami per 10 darbo dienų po vokų su tiekėjų
duomenimis atplėšimo, Komisijai patvirtinus grafinį projektą (įskaitant ir grafinio projekto
koregavimą, jeigu toks koregavimas Komisijos sprendimu yra būtinas).
40. Projektai, kurių tiekėjams išmokėti piniginiai prizai, tampa Lietuvos banko nuosavybe ir
ja Lietuvos bankas disponuoja savo nuožiūra. Tiekėjai leidžia Lietuvos bankui panaudoti jų
projektus taip, kaip nurodyta šių pirkimo sąlygų 3 priede.
41. Tiekėjai, projektuose panaudoję kitų autorių sukurtus kūrinius arba jų fragmentus, privalo
nepažeisti kitų autorių teisių ir gauti visus reikalingus autoriaus arba jo teisių perėmėjo, arba jo
tinkamai įgalioto asmens leidimus. Už neteisėtą kitų autorių kūrinių panaudojimą tiekėjai
asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.
X. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
42. Jeigu tiekėjas mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo
reikalavimų ir taip pažeidė arba pažeis jo teisėtus interesus, Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje
nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą.
43. Tiekėjas, norėdamas ginčyti pirkėjo sprendimus arba veiksmus, pirmiausia turi pateikti
pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti
skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
44. Tiekėjai, kurių projektams neskirti piniginiai prizai, turi teisę po pranešimo apie projektų
eilę arba projektų atmetimo iš perkančiosios organizacijos atsiimti savo projektus, raštu
kreipdamiesi į pirkėją.
45. Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti konkursą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių
nebuvo galima numatyti iš anksto.
PRIEDAI:
1. 1 priedas. Projektinė užduotis.
2. 2 priedas. Proginės monetos nacionalinės pusės (averso) šablonas.
3. 3 priedas. Leidimas panaudoti kūrinį su tiekėjo duomenimis.
__________________
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Pirkimo sąlygų
1 priedas
PROGINĖS MONETOS, SKIRTOS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 100-MEČIUI,
NACIONALINĖS PUSĖS (AVERSO) GRAFINIO PROJEKTO KŪRIMO PROJEKTINĖ
UŽDUOTIS
Proginę monetą Baltijos valstybių 100 metų sukaktims pažymėti (Lietuvos – valstybės
atkūrimo, Estijos ir Latvijos – valstybių įkūrimo) išleidžia drauge
Lietuvos, Latvijos ir Estijos centriniai bankai
1. Tiekėjas pateikia sukurtą 2 eurų proginės monetos nacionalinės pusės (averso) grafinį
projektą (toliau – projektas), kurį naudos visų trijų šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – centriniai
bankai išleisdami savo šalyje proginę monetą, skirtą 100 metų sukakčiai: Lietuvos – valstybės
atkūrimo, Estijos ir Latvijos – valstybių įkūrimo. Tiekėjo pateiktas projektas bus vienodas visų trijų
šalių išleidžiamų monetų nacionalinėse pusėse. Ši 2 eurų proginė moneta, kuri bus naudojama ir
kaip atsiskaitymo priemonė, turi priminti Baltijos ir euro zonos šalių gyventojams apie Baltijos
tautų pasiryžimą ginti savo valstybingumą, sukurtą ar atkurtą prieš 100 metų. Kartu ši moneta turi
liudyti Lietuvos, Latvijos ir Estijos vienybę ir pasirengimą bendradarbiauti dėl savo
Nepriklausomybės ir laisvės.
2. Projekte meninėmis priemonėmis turi būti visapusiškai atskleista monetos tema –
Baltijos valstybių 100 metų sukaktis. Pasirinkti dizaino elementai arba simboliai turi būti būdingi,
universalūs visoms trims Baltijos šalims, lengvai atpažįstami, vienijantys. Neturi būti elementų arba
simbolių, būdingų tik vienai Baltijos valstybei. Tiekėjo pasirinkta monetos kompozicija turi
neabejotinai perteikti kiekvienos iš trijų Baltijos valstybių šimtmetį: Lietuvos – valstybės atkūrimo,
Estijos ir Latvijos – valstybių įkūrimo.
3. Projekte numatytoje vietoje valstybės pavadinimui (iki 7 simbolių) turi būti įrašytas
žodis „BALTICS“, kurį vėliau kiekviena valstybė pakeis savo pavadinimu, taip pat metai „2018“.
Rekomenduojamas Myriad Pro Regular šriftas.
4. Projekte turi būti numatyta vieta monetų kalyklos logotipui.
5. Projektas turi būti sukurtas laikantis spalvų žymėjimo principų, paviršiai modeliuojami
pilka (išorinė dalis) ir geltona (vidinė dalis) spalvomis. Pasirenkamos geltonos spalvos kodas –
RGB:254/210/62 arba CMYK:1/16/86/0.4.
6. A4 formato lape pateikiamo projekto skersmuo − 170,00 ir 25,75 mm (sumažintas).
Kūrinio išorinėje dalyje 12 žvaigždučių turi būti įkomponuotos taip, kaip jos išdėstytos Europos
Sąjungos vėliavoje pagal šabloną (pridedama).
7. Lietuvos banko monetų kūrimo komisija pasilieka teisę nurodyti koreguoti grafinį
projektą dėl atskirų dizaino elementų, įskaitant įrašus, pasirinktas spalvas (geltoną ir pilką), metus
arba išdėstymo vietą.
_______________________________
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Pirkimo sąlygų
2 priedas
Proginės monetos nacionalinės pusės (averso) šablonas
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Pirkimo sąlygų
3 priedas

___________________________________________________________________
Tiekėjo (ar tiekėjų grupės) pavadinimas arba vardas (-ai) ir pavardė (-ės)
_________________________________________________
Adresas (-ai), el.p., tel. nr.
_______________
Data
LEIDIMAS
LIETUVOS BANKUI
Gedimino pr. 6
LT-01103 Vilnius
Suteikiu Lietuvos bankui, Latvijas banka ir Eesti pank išskirtinį leidimą 100 metų (vieną
šimtą) savo nuožiūra naudoti mano sukurtą 2 eurų proginės monetos, skirtos Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui, taip pat ir Estijos ir Latvijos valstybių įkūrimo 100-mečiui, nacionalinės
pusės (averso) grafinį projektą (toliau – kūrinys), kurį aš pateikiau konkursui, ir naudotis mano
kūriniu (-iais) šiais būdais:
- atgaminti bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis, įskaitant laidos metų pakeitimą
arba kitus nereikšmingus kūrinio pakeitimus, kurių poreikis nustatytas monetos gamybos proceso
metu, iš anksto manęs apie tai neinformuojant ir neprašant atskiro sutikimo;
- skelbti, rodyti, eksponuoti kūrinio (-ių) originalą arba kopijas bet kokiu būdu ar
priemonėmis;
- tiražuoti, platinti kūrinio (-ių) originalą arba kopijas, juos parduodant, nuomojant,
skolinant ar kitaip perduodant nuosavybę arba kontrolę, taip pat importuojant, eksportuojant;
- naudoti kūrinį (-ius) ar jo (-ų) dalį monetų ir susijusios vaizdinės medžiagos (pvz., bukletų,
įvairių rūšių pakavimo, informacinės medžiagos, knygų, leidinių ir kt.) gamybai.
Be to, sutinku perduoti Lietuvos bankui, Latvijas banka ir Eesti pank ir visas nuosavybės ir
(arba) turtines teises į kūrinį (-ius), be kita ko, teisę imtis paminėtų veiksmų. Aš suteikiu Lietuvos
bankui, Latvijas banka ir Eesti pank savo turtines ir (arba) ekonomines teises su galimybe jas
perleisti trečiosioms šalims pardavimo, nuomos, paskolos ar bet kokiu kitu būdu.
Sutinku įvairiuose monetų kūrimo etapuose, kuriuos Lietuvos bankui, Latvijas banka ir Eesti
pank organizuos, už savo sukurtą kūrinį (-ius) (arba jo (jų) dalį) negauti atlyginimo ar atlygio, jeigu
nesukursiu gipsinio modelio, išskyrus atlyginimą, nurodytą grafinio projekto kūrimo konkurso arba
pasiūlymų teikimo dokumentuose.
Sutinku, kad gipsinį modelį, kuris reikalingas monetai sukurti, sukurs kitas autorius, o aš už
tai negausiu jokio atlygio.
Leidžiu Lietuvos bankui, Latvijas banka ir Eesti pank neribotą skaičių kartų naudoti mano
kūrinį (-ius) Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijose bei užsienyje visą autoriaus teisių galiojimo
laikotarpį.
Sutinku koreguoti kūrinį (-ius) negaudamas papildomo atlyginimo, jeigu, vadovaujantis
Tarybos Reglamento (EB) Nr. 729/2014 dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių
duomenų (nauja redakcija) nustatyta tvarka, valstybė narė arba Europos Komisija pateiks pagrįstą
nuomonę, kodėl ji prieštarauja siūlomam grafiniam projektui, jeigu tas projektas galėtų sukelti
neigiamą jos piliečių reakciją arba jeigu Europos Komisija manys, kad šis dizaino projektas
neatitinka techninių reikalavimų.
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Lietuvos bankas, Latvijas banka ir Eesti pank turi teisę:
- perduoti šį išimtinį leidimą (licenciją), visa apimtimi ar iš dalies trečiosioms šalims;
- imtis visų būtinų veiksmų apsaugoti kūrinį (-ius) nuo neteisėto ir neleistino trečiųjų šalių
naudojimo.
Aš patvirtinu ir garantuoju, kad turiu visas galias perduoti šiame išskirtiniame leidime
(licencijoje) nurodytas teises Lietuvos bankui, Latvijas banka ir Eesti pank. Aš patvirtinu, kad esu
gavęs atitinkamas teises iš visų autoriaus teises turinčių autorių į kūrinius, sukurtus arba panaudotus
kurinyje (-iuose). Jeigu trečioji šalis imsis veiksmų prieš Lietuvos banką, Latvijas banka ir Eesti
pank dėl autorių teisių pažeidimo mano pateikto kūrinio (-ių) atžvilgiu, aš prisiimu visą atsakomybę
už trečiosios šalies pretenzijas Lietuvos bankui, Latvijas banka ir Eesti pank ir padengsiu visus jų
patirtus nuostolius.

_____________
Kūrinio kodas

_____________
Parašas (-ai)

Skelbiamos proginės monetos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui,
nacionalinės pusės (averso) grafinio projekto kūrimo supaprastinto mažos vertės projekto
konkurso sąlygos. Proginę monetą Baltijos valstybių 100 metų sukaktims pažymėti (Lietuvos
– valstybės atkūrimo, Estijos ir Latvijos – valstybių įkūrimo) išleidžia drauge Lietuvos,
Latvijos ir Estijos centriniai bankai.
Ši 2 eurų proginė moneta, kuri bus naudojama ir kaip atsiskaitymo priemonė, turi priminti
Baltijos ir euro zonos šalių gyventojams apie Baltijos tautų pasiryžimą ginti savo valstybingumą,
sukurtą ar atkurtą prieš 100 metų. Kartu ši moneta turi liudyti Lietuvos, Latvijos ir Estijos vienybę
ir pasirengimą bendradarbiauti dėl savo Nepriklausomybės ir laisvės.
Konkurso metu Lietuvos banko monetų kūrimo komisija atrinks du grafinius projektus,
kurie kartu su taip pat po du Latvijos ir Estijos centrinių bankų atrinktais grafiniais projektais bus
teikiami balsuoti visų trijų šalių visuomenei tam bankų bendrai įdiegtoje internetinėje balsavimo
sistemoje. Geriausią galutinį grafinį projektą išrinks visuomenė balsuodama.
Balsavimo metu visuomenei neskelbiami nei grafinių projektų autoriai, nei iš kokios jie
šalies. Grafinių projektų autoriai taip pat negali viešinti, kuris darbas yra jų.
Bankai bendrai už balsavimo metu daugiausiai balsų surinkusio ir geriausiu pripažinto
grafinio projekto autoriui skiria piniginį 1 500 Eur prizą. Šį piniginį prizą laimėtojui perveda, taip
pat savo šalies teisės aktų nustatytus mokesčius apskaičiuoja ir sumoka tos šalies bankas, kuris
organizavo grafinio projekto kūrimą ir atrinkęs grafinį projektą pateikė visuomenei balsuoti.
Piniginis prizas balsavimo metu daugiausiai balsų surinkusio ir geriausiu pripažinto grafinio
projekto autoriui išmokamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų įgaliotiems bankų asmenims
pasirašius grafinio projekto priėmimo aktą ir daugiausiai balsų surinkusio grafinio projekto autoriui
pateikus visą informaciją, reikalingą piniginiam prizui išmokėti (sąskaitos banke numeris,
pranešimas apie gyvenamąją vietą ir pan.) ir išmokėtam prizui deklaruoti.
Lietuvos banko monetų kūrimo komisijai nusprendus dėl gipsinio modelio reikalingumo, su
geriausiai pripažinto grafinio projekto autoriumi bus sudaryta gipsinio modelio sukūrimo sutartis.
Jeigu autorius negali sukurti gipsinio modelio, Komisijos sprendimu, jeigu tam pritaria ne mažiau
kaip du trečdaliai posėdyje dalyvaujančių konsultantų, bus siūloma pasirinkti kitą autorių.
Jeigu iškiltų klausimų ar būtų reikalinga papildoma informacija, prašome kreiptis į tiesioginį
ryšį su autoriais įgaliotomis palaikyti Lietuvos banko tarnautojomis – Audrone Gruodyte, tel. (8 5)
268 0316, el. paštas: agruodyte@lb.lt, jai nesant, Danguole Liaugminiene, tel. (8 5) 268 0313, el.
paštas: dliaugminienė@lb.lt.

