PATVIRTINTA
UAB Lietuvos monetų kalyklos
direktoriaus 2019-05-08
įsakymu Nr. V-9
10 EURŲ KOLEKCINĖS SIDABRO MONETOS, SKIRTOS VILNIAUS GAONO (ELIJO
BEN SALIAMONO ZALMANO) 300-OSIOMS GIMIMO METINĖMS, AVERSO IR
REVERSO GRAFINIŲ PROJEKTŲ PIRKIMO
ATVIRO KONKURSO BŪDU SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. UAB Lietuvos monetų kalykla (toliau – Pirkėjas), kodas 110052936, adresas: Eigulių g. 4,
LT-03150 Vilnius, Lietuva, vykdo atvirą konkursą, kurio tikslas – išrinkti tinkamiausius 10 eurų
kolekcinės sidabro monetos, skirtos Vilniaus Gaono (Elijo ben Saliamono Zalmano) 300-osioms
gimimo metinėms, aversų ir reversų grafinius projektus (toliau – Projektai). Monetos techniniai
parametrai: metalas – sidabras (Ag925), masė (svoris) – 23,30 g, kokybė – proof.
2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis UAB Lietuvos monetų kalyklos 2011 m. lapkričio 24 d.
patvirtintomis Prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklėmis 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 10 eurų kolekcinės sidabro monetos, skirtos Vilniaus Gaono (Elijo ben Saliamono
Zalmano) 300-osioms gimimo metinėms, averso ir reverso grafinius projektus;
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 kiekvieno pateikiamo projekto lapo apačioje dešiniajame kampe.
Ant visų savo siūlomų projektų tiekėjas privalo rašyti tą patį kodą.
4. Visi pirkimo dokumentai yra paskelbti viešai UAB Lietuvos monetų kalyklos interneto
svetainėje www.kalykla.lt. Pirkimo dokumentus sudaro:
4.1. skelbimas apie pirkimą;
4.2. pirkimo sąlygos (kartu su priedais);
4.3. pirkimo sąlygų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu
bus).
5. Pirkėjo 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 Pirkėjo
kontaktinis asmuo – Laimius Giedraitis, tel. 8 650 57 290, el. paštas: l.giedraitis@lithuanian-mint.lt,
jam nesant, Laima Grin, tel. 8 643 23 007, el. paštas: laima@lithuanian-mint.lt arba lmk@lithuanianmint.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 priede.
Tiekėjas privalės parengti grafinius projektus pagal šių pirkimo sąlygų (kartu su priedais)
reikalavimus.
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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 Pirkėjas 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 Pirkėjui 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 Pirkėjas turėtų bendrauti projekto vertinimo metu kylančiais
klausimais ir teikti su projekto įvertinimu, prizo išmokėjimu susijusią informaciją).

IV. PROJEKTŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS
12. Pateikdamas projektus, tiekėjas garantuoja, kad susipažino su šiomis pirkimo sąlygomis ir
sutinka su visomis jų nuostatomis.
13. Tiekėjas gali pateikti Pirkėjui ne daugiau kaip po 3 (tris) monetos averso ir reverso projekto
variantus.
14. Projektai gali būti pateikiami šių konkurso sąlygų 5 punkte nurodytu el. paštu arba
užklijuotame voke adresu UAB Lietuvos monetų kalykla, Eigulių g. 4, LT-03150 Vilnius. Ant voko
turi būti užrašyta ,,10 eurų kolekcinės sidabro monetos, skirtos Vilniaus Gaono (Elijo ben
Saliamono Zalmano) 300-osioms gimimo metinėms, aversų ir reversų grafinių projektų
pirkimo konkursui“. Voke kartu su projektais turi būti įdėtas tiekėjo pasirašytas leidimas dėl kūrinio
panaudojimo (leidimo forma pateikta pirkimo sąlygų 2 priede) bei nurodyti tiekėjo duomenys (vardas,
pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris). El. paštu projektai turi būti pateikiami
skaitmeniniu pdf formatu kartu pridedant tiekėjo pasirašyto leidimo dėl kūrinio panaudojimo kopiją.
15. Projektai el. paštu (l.giedraitis@lithuanian-mint.lt; lmk@lithuanian-mint.lt) arba voke
adresu UAB Lietuvos monetų kalykla, Eigulių g. 4, LT-03150 Vilnius, turi būti pateikti ne vėliau
kaip iki 2019 m. birželio 7 d. 15 val. 00 min. Pavėluotai gauti projektai negalės dalyvauti konkurse.
Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių projektai nebuvo gauti
ar gauti pavėluotai.
16. Tiekėjas prisiima visas išlaidas, susijusias su projekto rengimu ir įteikimu. Pirkėjas neatsako
ir neprisiima šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi konkursas.
V. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
17. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, kai pirkimo
sąlygų 5 punkte nurodytu el. paštu kreipiamasi į Pirkėją. Prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas
pateikiami ne vėliau kaip likus 6 darbo dienoms iki projektų pateikimo termino.
18. Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas ne vėliau kaip likus
6 darbo dienoms iki projektų pateikimo termino.
19. Atsakydamas į kiekvieną el. paštu pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu jis
buvo pateiktas nepasibaigus šių pirkimo sąlygų 15 punkte nurodytam terminui, arba aiškindamas,
tikslindamas pirkimo sąlygas savo iniciatyva, Pirkėjas paaiškinimus, patikslinimus paskelbs interneto
svetainėje www.kalykla.lt. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas Pirkėjas atsakys
ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki projektų pateikimo dienos.
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VI. PROJEKTO KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA, PROJEKTŲ VERTINIMO EIGA
20. Pirkimo konkursui pateiktus projektus nagrinėja, aptaria ir vertina Pirkėjo dizaino kūrimo
komisija (toliau – Komisija).
21. Projektų nagrinėjimo, aptarimo ir vertinimo procedūros atliekamos tiekėjams arba jų
įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. Komisija atmeta tuos projektus, kurie:
21.1. gauti po nustatyto projektų pateikimo termino;
21.2. neatitinka pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų.
22. Komisija vertina tik tuos projektus, kurie atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.
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.
23. Komisija, įvertinusi projektus, sudaro preliminarią projektų eilę jų vertinimo mažėjimo
tvarka.
24. Komisijos aukščiausiai įvertinti projektai perduodami Lietuvos bankui galutiniam jų
įvertinimui. Kartu su šiais projektais perduodamas ir papildomas tiekėjo pasirašytas leidimas dėl
kūrinio panaudojimo, skirtas Lietuvos bankui (leidimo forma pateikta konkurso sąlygų 3 priede).
Pirkėjas, gavęs iš Lietuvos banko pranešimą apie projekto pasirinkimą ir suderinimą (patvirtinimą),
Komisijos protokolu patvirtina projekto laimėtoją, sudaro galutinę projektų eilę ir praneša apie tai
tiekėjams el. paštu.
VII. PROJEKTŲ TOBULINIMAS
25. Dviejų tinkamiausiais pripažintų aversų ir reversų grafinių projektų tiekėjams Komisijos
sprendimu gali būti leista patobulinti pateiktus projektus, nekeičiant jų iš esmės.
26. Pirmąją ir antrąją vietas pretenduojantys laimėti tiekėjai sutinka koreguoti aversų ir reversų
grafinius projektus tuo atveju, jeigu Komisija pateikia motyvuotas pastabas, įskaitant ir pastabas
gautas iš Lietuvos banko. Koregavimui skiriama ne daugiau kaip 10 darbo dienų. Tiekėjui,
nepateikus pakoreguoto projekto per 10 d.d., Pirkėjas turi teisę atmesti tiekėjo projektą.
IX. PINIGINIAI PRIZAI TIEKĖJAMS
27. Komisija, sudariusi galutinę projektų eilę, skiria prizinių vietų laimėtojams piniginius
prizus. Komisijos tinkamiausiais pripažintiems galutinėje projektų eilėje esantiems pirmiesiems trims
monetos averso ir reverso grafiniams projektams skiriamos, atitinkamai, pirmoji, antroji ir trečioji
vietos.
28. Skiriami tokio dydžio piniginiai prizai už projektą:
28.1. pirmoji vieta – po 1 450 Eur už aversą ir reversą atskirai neatskaičius mokesčių;
28.2. antroji vieta – po 700 Eur už aversą ir reversą atskirai neatskaičius mokesčių;
28.3. trečioji vieta – po 350 Eur už aversą ir reversą atskirai neatskaičius mokesčių.
29. Vienam tiekėjui gali būti skirta tik viena prizinė vieta, neatsižvelgiant į tai, kiek projektų
konkursui tiekėjas pateikė.
30. Piniginiai prizai, kaip numatyta šių pirkimo sąlygų 28.1-28.3 punktuose, išmokami
Lietuvos bankui pasirinkus (patvirtinus) grafinius projektus ir sudarius galutinę projektų eilę.
Piniginiai prizai išmokami per 10 darbo dienų nuo tiekėjo pasirašyto prašymo išmokėti piniginį prizą
gavimo dienos (prašymo forma pateikta konkurso sąlygų 4 priede).
31. Jei komisija priima sprendimą neskirti pirmosios vietos, konkursas skelbiamas neįvykusiu
ir piniginiai prizai neskiriami ir neišmokami.
32. Projektai, kurių tiekėjams buvo išmokėti piniginiai prizai, tampa Pirkėjo nuosavybe.
Pirmosios vietos projektas tampa Pirkėjo ir Lietuvos banko nuosavybe. Šiomis nuosavybėmis
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Pirkėjas bei Lietuvos bankas disponuoja savo nuožiūra. Tiekėjai leidžia Pirkėjui ir Lietuvos bankui
panaudoti jų projektus taip, kaip nurodyta šių pirkimo sąlygų 2 ir 3 prieduose.
33. 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. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
34. Pirkėjas turi teisę nutraukti pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima
numatyti iš anksto.
PRIEDAI:
1 priedas. Projektinė užduotis.
2 priedas. Leidimas panaudoti kūrinį su tiekėjo duomenimis.
3 priedas. Leidimas panaudoti kūrinį su tiekėjo duomenimis, skirtas Lietuvos bankui.
4 priedas. Prašymas išmokėti piniginį prizą.
__________________
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Pirkimo sąlygų
1 priedas

10 EURŲ KOLEKCINĖS SIDABRO MONETOS, SKIRTOS VILNIAUS GAONO
(ELIJO BEN SALIAMONO ZALMANO) 300-OSIOMS GIMIMO METINĖMS, AVERSO
IR REVERSO GRAFINIŲ PROJEKTŲ KŪRIMO
PROJEKTINĖ UŽDUOTIS

1. Tiekėjas pateikia sukurtus 10 eurų kolekcinės sidabro monetos, skirtos Vilniaus Gaono
(Elijo ben Saliamono Zalmano) 300-osioms gimimo metinėms, averso ir reverso grafinius projektus
(toliau – projektas).
2. Projekto reverse meninėmis priemonėmis turi būti atskleista monetos, skirtos Vilniaus
Gaono (Elijo ben Saliamono Zalmano) 300-osioms gimimo metinėms, tema. Monetos formą
(apskritimo, kvadrato, stačiakampio ir kt.) pasirenka tiekėjas, atsižvelgdamas į nurodytus monetos
techninius parametrus. Privalomi užrašai: „Vilniaus Gaonas” (papildomai gali būti užrašyta „Elijas
Ben Saliamonas Zalmanas”), „300’’ , „Lietuva“, „2020“, nominalas „10 €“, paviršių modeliavimas
turi būti atpažįstamas pagal spalvų žymėjimo principus. Galimi reljefiniai sprendimai. Monetos formą
paslaugos teikėjas pasirenka pats.
3. Projekto averse meninėmis priemonėmis turi būti pavaizduoti kiti tiekėjo pasirinkti
vyraujantys kompozicijos elementai, papildantys monetos temą. Rekomenduojamas šrifto stilius,
susiejantis monetos aversą ir reversą.
4. Taip pat averse turi būti numatyta vieta Lietuvos monetų kalyklos logotipui, reverse –
tiekėjo inicialams, jeigu tiekėjas pageidauja.
5. Galimas bet neprivalomas Vyčio figūros nedominuojantis komponavimas projekto averse.
6. Projektas turi būti sukurtas, laikantis spalvų žymėjimo principų: monetos plokštuma
ir/arba veidrodiniai paviršiai žymima juoda spalva su tamsiais atspalviais, o reljefiniai elementai
modeliuojami baltai-pilkais atspalviais. Galimos papildomos spalvinės projektų 3D simuliacijos.
7. Projektas pateikiamas skaitmeniniu pdf formatu arba A4 formato lapuose. Pateikiamo
projekto (apvalios formos) padidintas skersmuo − 180 mm, o žemiau – natūralaus monetos dydžio –
34,00 mm. Laisvai pasirinktos monetos formos kiekvienos pusės (averso, reverso) natūralaus dydžio
plotas neturi viršyti 950 mm2, o dizainas (grafinis projektas) pateikiamas laisva forma
8. Lietuvos monetų kalyklos dizaino kūrimo komisija pasilieka teisę nurodyti koreguoti
grafinį projektą dėl atskirų dizaino elementų, įskaitant užrašus, nominalą, metus, išdėstymo vietą.

_______________________
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Pirkimo sąlygų
2 priedas
________________________________________________________________________
(tiekėjo vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________
(adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

_______________
(data)

UAB Lietuvos monetų kalyklai
Eigulių g. 4
LT-03150 Vilnius
LEIDIMAS
DĖL AUTORIŲ TEISIŲ PANAUDOJIMO
Suteikiu Lietuvos monetų kalyklai leidimą savo nuožiūra naudoti mano sukurtus 10 eurų
kolekcinės sidabro monetos, skirtos Vilniaus Gaono (Elijo ben Saliamono Zalmano) 300-osioms
gimimo metinėms, averso ir reverso grafinių projektų (toliau – kūrinys) pirkimo konkursui pateiktus
kūrinius (ar jų dalį) bei nemokamai naudotis mano kūriniu (-iais) šiais būdais:
- atgaminti bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis, įskaitant laidos metų, nominalo
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 monetų kalyklai ir visas nuosavybės ir (arba) turtines teises
į kūrinį (-ius), be kita ko, teisę imtis paminėtų veiksmų. Aš suteikiu Lietuvos monetų kalyklai savo
turtines teises su galimybe jas perleisti trečiosioms šalims pardavimo, nuomos, paskolos ar bet kokiu
kitu būdu.
Sutinku įvairiuose monetų kūrimo etapuose, kuriuos Lietuvos monetų kalykla organizuos, už
savo sukurtą kūrinį (-ius) (arba jo (jų) dalį) negauti atlyginimo ar atlygio, išskyrus atlyginimą,
nurodytą grafinio projekto kūrimo konkurso teikimo dokumentuose.
Leidžiu Lietuvos monetų kalyklai neribotą skaičių kartų naudoti mano kūrinį (-ius) Lietuvos
teritorijoje bei užsienyje visą autoriaus teisių galiojimo laikotarpį.
Lietuvos monetų kalykla turi teisę:
- perduoti šį leidimą 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 leidime nurodytas teises
Lietuvos monetų kalyklai. Aš patvirtinu, kad esu gavęs atitinkamas teises iš visų autoriaus teises
turinčių autorių į kūrinius, sukurtus arba panaudotus kūrinyje (-iuose). Jeigu trečioji šalis imsis
veiksmų prieš Lietuvos monetų kalyklą dėl autorių teisių pažeidimo mano pateikto kūrinio (-ių)
atžvilgiu, aš prisiimu visą atsakomybę už trečiosios šalies pretenzijas Lietuvos monetų kalyklai ir
padengsiu visus jos patirtus nuostolius.

________________________(tiekėjas)

________________________ (parašas)
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Pirkimo sąlygų
3 priedas

LEIDIMAS DĖL AUTORIŲ TEISIŲ PANAUDOJIMO
________________________________________________
(autoriaus vardas ir pavardė)

____________________________________________________________
(adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

_______________
(data)

LEIDIMAS
Suteikiu Lietuvos bankui leidimą savo nuožiūra naudoti mano sukurtus 10 eurų kolekcinės
sidabro monetos, skirtos Vilniaus Gaono (Elijo ben Saliamono Zalmano) 300-osioms gimimo
metinėms, dizaino grafinių projektų (toliau – kūrinys) kūrinius (ar jų dalį), taip pat nemokamai
naudotis mano kūriniu (-iais) šiais būdais:
- atgaminti bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis, įskaitant laidos metų, nominalo
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 ir visas nuosavybės ir (arba) turtines teises į kūrinį (ius), be kita ko, teisę imtis paminėtų veiksmų. Aš suteikiu Lietuvos bankui savo turtines teises su
galimybe jas perleisti trečiosioms šalims pardavimo, nuomos ar bet kokiu kitu būdu.
Leidžiu Lietuvos bankui neribotą skaičių kartų naudoti mano kūrinį (-ius) Lietuvos teritorijoje
bei užsienyje visą autoriaus teisių galiojimo laikotarpį.
Lietuvos bankas turi teisę:
- perduoti šį leidimą 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 leidime nurodytas teises
Lietuvos bankui. Aš patvirtinu, kad esu gavęs atitinkamas teises iš visų autoriaus teises turinčių
autorių į kūrinius, sukurtus arba panaudotus kūrinyje (-iuose). Jeigu trečioji šalis imsis veiksmų prieš
Lietuvos banką dėl autorių teisių pažeidimo mano pateikto kūrinio (-ių) atžvilgiu, aš prisiimu visą
atsakomybę už trečiosios šalies pretenzijas Lietuvos bankui ir padengsiu visus jo patirtus nuostolius.

_______________________ (autorius)

_______________________ (parašas)
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________________________________________________
(autoriaus vardas ir pavardė)

_______________
(data)

UAB Lietuvos monetų kalykla
Administracijai

PRAŠYMAS IŠMOKĖTI PINIGINĮ PRIZĄ
Prašau man, ____________________________________________, ________________,
(vardas, pavardė)
(asmens kodas)
išmokėti piniginį prizą1, pervedant į mano atsiskaitomąją sąskaitą Nr. _______________________
___________________________________________, esančią _______________________ banke.
(banko sąskaitos Nr.)
(banko pavadinimas)
Sutinku, kad UAB „Lietuvos monetų kalykla“ naudotų mano aukščiau pateiktus asmens
duomenis GPM mokesčio už fizinius asmenis priskaičiavimui, sumokėjimui bei deklaravimui
pateikiant mėnesinę pajamų mokesčio deklaraciją (GPM313 forma) bei metinę gyventojams
išmokėtų išmokų deklaraciją (GPM312 forma).

____________________________________________
(autorius)

1

Prizas išmokamas atskaičius gyventojų pajamų mokestį (GPM, 15 proc.)

_____________
(parašas)

