
Konkurso sukurti 2023 metų pašto mokos 

ženklų projektus 

nugalėtojai



22

„Vilniaus miestui – 700 metų“

✓ I vieta. Vladas Polikša (projektas surinko 24 balus);



33

„Vilniaus miestui – 700 metų“

✓ II vieta. Ugnė Žilytė (projektas surinko 13 balų);



44

,,Vilniaus miestui – 700 metų“

✓ III vieta. Tomas Dragūnas (projektas surinko 9 balus).



55

„Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-

metis“

✓ I vieta. Irma Balakauskaitė (projektas surinko 20 balų);

✓ II vieta. Irma Balakauskaitė (projektas surinko 19 balų);

✓ III vieta. Irma Balakauskaitė (projektas surinko 12 balų).

I vieta                                      II vieta                                        III vieta



66

„Jurgio Baltrušaičio 150-osios gimimo metinės“

✓ I vieta. Ugnė Žilytė (projektas surinko 16 balų);

✓ II vieta. Irma Balakauskaitė (projektas surinko 14 balų);

✓ III vieta. Irma Balakauskaitė (projektas surinko 13 balų).

I vieta                                     II vieta                                         

I vieta                                   II vieta                                III vieta



77

„Lietuvos raudonoji knyga“

✓ I vieta. Audronė Uzielaitė (projektas surinko 12 balų);

✓ II vieta. Tomas Dragūnas (projektas surinko 8 balus);

✓ Jeigu projektas laimi akivaizdžiu balų skirtumu, t. y., jeigu antrąją vietą laimėjęs

projektas įvertinamas dvigubai didesne balų suma už trečiąją vietą laimėjusį projektą,

trečioji vieta neskiriama.

I vieta II vieta



88

,,Lietuvos kurortai. Druskininkai‘‘

✓ I vieta. Laura Aleknavičiūtė (projektas surinko 18 balų);

✓ II vieta. Tomas Dragūnas (projektas surinko 13 balų);

✓ Jeigu projektas laimi akivaizdžiu balų skirtumu, t. y., jeigu antrąją vietą laimėjęs

projektas įvertinamas dvigubai didesne balų suma už trečiąją vietą laimėjusį projektą,

trečioji vieta neskiriama.

I vieta                                    II vieta



99

,,Lietuvos skalikas‘‘

✓ I vieta. Vladas Polikša (projektas surinko 12 balus);

✓ II vieta. Ugnė Žilytė (projektas surinko 7 balus);

✓ III vieta. Vladas Polikša (projektas surinko 6 balus).

I vieta II vieta                                        III vieta



1010

,,Edukacinei komisijai – 250 metų“

KONKURSAS NEĮVYKO! 

- Pagal Konkurso sąlygų 14 punktą konkursas laikomas neįvykusiu, jei buvo pristatyti

mažiau nei trys konkurso reikalavimus atitinkantys projektai arba pateikti projektai

neįtikinamai atspindi temą.



1111

,,Šiuolaikinis lietuvių menas. Šokis‘‘

✓ I vieta. Gintarė Kuznecovaitė (projektas surinko 11 balų);

✓ II vieta. Vytis Macijauskas (projektas surinko 10 balų);

✓ III vieta. Vytis Macijauskas (projektas surinko 9 balus).

I vieta                          II vieta III vieta



1212

,,Šv. Kalėdos ir Naujieji metai“

✓ I vieta. Justina Ivanauskaitė-Pečiulė (projektas surinko 12 balų);

✓ II vieta. Vytis Macijauskas (projektas surinko 11 balų);

✓ Jeigu projektas laimi akivaizdžiu balų skirtumu, t. y., jeigu antrąją vietą laimėjęs

projektas įvertinamas dvigubai didesne balų suma už trečiąją vietą laimėjusį projektą,

trečioji vieta neskiriama.

I vieta                                                              II vieta



Labai dėkojame visiems, kurie dalyvavo 

pašto mokos ženklų konkurse! 

Su konkurso laimėtojais artimiausiu metu 

susisieksime.
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