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PARODOS EKSPONATŲ KONKURSO NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Parodos eksponatų konkurso (toliau – Konkursas) metu varžomasi dėl 10 vnt. vienodos vertės 
medalių, kuriais apdovanojami geriausi parodos „Ką pasėsi... 2021“ eksponatai. Konkursui gali būti 
teikiami visų parodos veiklos krypčių eksponatai, kurių kokybei įrodyti ir (ar) įvertinti nereikia 
specialios ekspertizės ar papildomų laboratorinių arba kitokių tyrimų. 

II. VERTINIMO KRITERIJAI 

2. Konkursui pateikti eksponatai vertinami pagal šiuos pagrindinius kriterijus: 
2.1. eksponato išskirtinumas, inovatyvumas;gamybos novatoriškumas, modernumo lygis; 
2.3. paklausa, konkurencingumas, eksporto mastas ir perspektyvos; 
2.4. eksponato išvaizda ir dizainas; 
2.5. gauti apdovanojimai Lietuvos, tarptautinėse parodose ir mugėse, vartotojų atsiliepimai. 

III. EKSPONATŲ TEIKIMO KONKURSUI SĄLYGOS 

3. Konkursui gali būti teikiami tik parodos „Ką pasėsi... 2021“ eksponatai. 
4. Parodos dalyvis, siekiantis tapti pretendentu į Parodos eksponatų konkurso laureatus, turi apie tai 

nurodyti dalyvio paraiškoje, sumokėti nustatytą pretendento į laureato vardą registracijos mokestį. 
5. Konkurso dalyviai pateikia Parodos eksponatų konkurso vertinimo komisijai (toliau – Komisija) šiuos 

dokumentus: 
5.1. paraišką dalyvauti Konkurse (pagal parengtą formą); 
5.2. trumpą eksponato aprašymą (iki 2 psl.), akcentuojant jo atitiktį vertinimo kriterijams; 
5.3. eksponato nuotrauką ar intelektinės veiklos aprašą (bukletą, interneto svetainę ir  kt.); 
5.4. informaciją, kada ir kokioje populiarioje spaudoje buvo skelbta apie eksponatą;  
5.5.  jei eksponatas buvo apdovanotas kitose parodose, pateikiamos apdovanojimo dokumentų 

kopijos; 
5.6. segtuve susegta paraiška kartu su papildoma informacija (lietuvių kalba) pateikiama parodos „Ką 

pasėsi... 2021“ Organizatoriams iki  2021 m. liepos 9 d. adresu: VDU ŽŪA Žemės ūkio mokslo ir 
technologijų parkas, Universiteto g. 8A-206, LT-53341 Akademija, Kauno r. Konkursui pateikti 
dokumentai negrąžinami. 

IV. EKSPONATŲ VERTINIMAS 

6. Eksponatas gali būti apdovanotas „Ką pasėsi...“ parodos medaliu tik vieną kartą. Jau įvertintas 
medaliu produktas Konkursui gali būti pakartotinai teikiamas tik tuo atveju, jei produkto savybės 
(išvaizda, techniniai, technologiniai, ekonominiai, aplinkosauginiai arba darbo saugos rodikliai) buvo 
iš esmės pagerintos. Tokiu atveju turi būti pateikta išsami informacija apie atliktus pakeitimus.  

7. Konkursui pateiktus eksponatus vertina Komisija. Komisijos sudėtį, sudarytą iš skirtingų sričių 
ekspertų, tvirtina Vytauto Didžiojo universiteto rektorius. Komisija vertina tik tuos eksponatus, kurie 
pateikiami iki nustatyto termino su visais pagal šiuos nuostatus privalomais dokumentais. 

8. Komisija, vertindama eksponatus: 
8.1. aptaria bendrą informaciją apie Konkursui pateiktus eksponatus; 
8.2. išnagrinėja su paraiška pateiktą informaciją ir dokumentus; 
8.3. nusprendžia, kuriems Konkurso eksponatams skiriami parodos „Ką pasėsi... 2021“ medaliai. 

9. Komisija eksponatus vertina uždaruose posėdžiuose, Konkurso rezultatus įformina protokolu. Jos 
sprendimas yra galutinis. 

 
 

V. KONKURSO REZULTATŲ SKELBIMAS 
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10. Komisija medalių laimėtojus paskelbia ne vėliau kaip 7 kalendorinės dienos iki parodos „Ką pasėsi... 
2021“ pradžios. 

11. Laureatų sąrašas skelbiamas per visuomenės informavimo priemones. 
12. „Ką pasėsi... 2021“ parodos medalių atvaizdai gali būti naudojami produktų reklamoje. 
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