
 

 

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS VERSLO IR 

SOCIALINĖS PARTNERYSTĖS CENTRO ORGANIZUOJAMOS PARODOS 

EKSPONATŲ KONKURSO NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universitetas, Organizatorius) Žemės ūkio akademijos Verslo ir 

socialinės partnerystės centro (toliau – VSPC) organizuojamos parodos eksponatų konkurso nuostatai 

(toliau – Nuostatai) reglamentuoja „Ką pasėsi... 2023“ (toliau – Paroda) parodos dalyvių (išskyrus 

Smulkiuosius prekiautojus) eksponatų (toliau – Eksponatai) dalyvavimo konkurse (toliau – Konkursas) 

sąlygas ir eksponatų Konkurso vertinimo komisijos (toliau – Komisija) sudarymo ir darbo organizavimo 

tvarką. 

1.2. Komisija vertindama Eksponatus vadovaujasi šiais Nuostatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais 

bei Organizatoriaus vidaus dokumentais. 

II. EKSPONATŲ TEIKIMO KONKURSUI SĄLYGOS 

2.1. Konkurso metu varžomasi dėl 10 vnt. vienodos vertės medalių, kuriais apdovanojami geriausi Parodos 

Eksponatai (toliau – Laureatai). 

2.2.  Konkursui gali būti teikiami tik Parodoje pristatomi Eksponatai (gaminiai ir (arba) paslaugos), kurių 

kokybei įrodyti ir (arba) įvertinti nereikia specialios ekspertizės ar papildomų laboratorinių ir (arba) kitokių 

tyrimų. 

2.3. Parodos dalyvis pageidaujantis dalyvauti Konkurse privalo tai nurodyti Parodos dalyvio paraiškoje (toliau 

– Paraiška) bei sumokėti nustatytą dalyvavimo Konkurse registracijos mokestį. 

2.4. Parodos dalyvis tampa Konkurso dalyviu (toliau – Konkurso dalyvis) ir įgyja teisę dalyvauti Konkurse tik 

pilnai apmokėjęs Organizatoriaus pateiktą išankstinę sąskaitą faktūrą. 

2.5. Organizatorius turi teisę neregistruoti Parodos dalyvio arba atšaukti Konkurso dalyvio registraciją, 

nesilaikančio šių Nuostatų, kitų Organizatoriaus vidaus dokumentų ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nuostatų, taip pat jeigu Parodos dalyvis būdamas ankstesnių Organizatoriaus konkursų dalyviu buvo 

pažeidęs Nuostatus ir (arba) netinkamai vykdė kitus sutartinius įsipareigojimus Organizatoriaus atžvilgiu. 

Šiame punkte nustatytu atveju iš Parodos dalyvio už dalyvavimo Konkurse registracijos mokestį gautas 

išankstinis apmokėjimas yra grąžinamas. 

2.6. Konkurso dalyviai VSPC privalo pateikti šią informaciją/dokumentus: 

2.6.1. Parodos eksponatų konkurso paraišką (toliau – Konkurso paraiška) (Nuostatų 1 priedas); 

2.6.2. trumpą laisvos formos Eksponato aprašymą (iki 2 psl. (lietuvių kalba)), akcentuojant jo atitiktį 

Konkurso vertinimo kriterijams; 

2.6.3. Eksponato nuotraukas (ne mažiau nei 3 (tris)); 

2.6.4. pagal poreikį kitą informaciją (pvz. vaizdo medžiagą, papildomas nuotraukas, spaudos leidinius, 

kuriuose buvo viešinama informacija apie Eksponatą ir pan.); 

2.6.5. jei Eksponatas buvo apdovanotas kitose parodose, pateikiamos apdovanojimo faktą pagrindžiančių 

dokumentų kopijos; 

2.7. Šių Nuostatų 2.6. punkte numatyta informacija turi būti pateikta VSPC ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) 

darbo dienų iki Parodos pradžios (fiziškai pateikiama segtuve VSPC, buveinės adresu: Universiteto g. 

8A-206, LT-53341 Akademija, Kauno r. ir el. paštu: vspc@vdu.lt). 

2.8. Konkurso dalyvio pateikti dokumentai nėra grąžinami. 

2.9. Eksponatas, kuris yra bent vienos Universiteto organizuojamos parodos konkurso Laureatas negali 

dalyvauti Konkurse ir būti apdovanotas pakartotinai. 

III. EKSPONATŲ VERTINIMAS IR KONKURSO REZULTATŲ SKELBIMAS 

3.1. Konkursui pateiktus Eksponatus vertina Komisija. Komisija vertina tik tuos Eksponatus, apie kuriuos būtina 

informacija/dokumentai pateikiami iki Nuostatų 2.7. punkte nustatyto termino. 

3.2.  Konkursui pateikti Eksponatai vertinami pagal šiuos kriterijus: 

3.2.1. išskirtinumas ir inovatyvumas; 

3.2.2. poveikis žmogui ir aplinkai; 

3.2.3. išvaizda, dizainas ir ženklinimas; 



 

 

 

3.2.4. gauti apdovanojimai nacionalinėse ir užsienio parodose, vartotojų atsiliepimai; 

3.2.5. rinkos dydis ir plėtros potencialas. 

3.3. Komisija Konkurso Laureatus paskelbia ne vėliau kaip iki Parodos pradžios likus 5 (penkioms) darbo 

dienoms. 

3.4. Parodos Laureatų sąrašas skelbiamas per visuomenės informavimo priemones. 

3.5. Parodos medalių atvaizdai gali būti naudojami Eksponatų reklamoje. 

IV. KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA 

4.1. Komisijos sudėtį, VSPC direktoriaus teikimu, sudarytą iš 5 (penkių) skirtingų sričių ekspertų, tvirtina 

Universiteto rektorius. 

4.2. Komisijos nariais gali būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. 

4.3. Paskirti Komisijos nariais asmenys turi pasirašyti nustatytos formos Komisijos nario nešališkumo ir 

konfidencialumo deklaraciją (Nuostatų 2 priedas). 

4.4. Komisija Eksponatus vertina uždaruose posėdžiuose. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu, 

paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, balsavimo rezultatą lemia Komisijos pirmininko 

balsas. 

4.5. Komisijos sprendimas įrašomas į Komisijos posėdžio protokolą, kurį rengia Komisijos pirmininkas. 

Protokolą pasirašo visi Komisijos nariai. 

4.6. Komisijos sprendimas dėl Konkurso Laureatų yra galutinis ir neskundžiamas. 

4.7. Komisija, vertindama Eksponatus turi teisę: 

4.7.1. gauti visą informaciją, būtiną įvertinti Eksponatus; 

4.7.2. Komisijos posėdyje laisvai reikšti savo nuomonę bei pateikti komentarus. 

4.8. Komisija, vertindama Eksponatus turi pareigą: 

4.8.1. dalyvauti Komisijos posėdžiuose; 

4.8.2. objektyviai ir nešališkai įvertinti visus Konkurse dalyvaujančius Eksponatus; 

4.8.3. neatskleisti informacijos, susijusios su Konkurso dalyvių konfidencialia informacija, taip pat su 

Komisijos narių pozicijomis; 

4.8.4. nuspręsti, kuriems Konkurso Eksponatams skiriami Parodos medaliai. 

4.9. Komisijos narys turi pareigą nusišalinti esant nors vienai iš šių aplinkybių: 

4.9.1. Konkurso dalyvis yra tiesiogiai susijęs su Komisijos nariu; 

4.9.2. bent vienas iš Konkurso Eksponatų yra susijęs su asmenimis, su kuriais Komisijos narys yra susijęs 

santuokos, partnerystės, artimos giminystės, rūpybos ar bičiulystės ryšiais; 

4.9.3. Komisijos narys, jo sutuoktinis (sugyventinis), jo artimieji giminaičiai ir (arba) artimi draugai yra 

tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai suinteresuoti dėl konkretaus Eksponato laimėjimo; 

4.9.4. yra kitų aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl Komisijos nario nešališkumo. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

5.1. Šios Nuostatos, jų pakeitimai ir (arba) papildymai tvirtinami Universiteto rektoriaus įsakymu. 
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