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PROGRAMOS „LTeam START UP GOES GREEN“ TAISYKLĖS 

„LTeam START UP GOES GREEN“ – tai Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Lietuvos 
olimpinio fondo programa, skirta stiprinti tvarių, aplinkosauginių inovacijų, žaliųjų išteklių 
naudojimą sporte.  

Projektai gali būti pilnai ar dalinai finansuojami skiriant jiems piniginę paramą. 

Programa skirta visiems, kurie įgyvendina įvairių rūšių laisvalaikio veiklas, masinius renginius, 
susijusius su fiziniu aktyvumu. Programos metu išrinktiems projektams bus suteikta parama, 
skirta pradėti, plėsti, gerinti ar tęsti jų veiklą įtraukiant tvarumą ir aplinkos apsaugos aspektą. 
Projektus gali registruoti visų tipų juridiniai asmenys, turintys paramos gavėjo statusą. 
Projektai be aiškiai išreikštos tvarumo ir/ar aplinkosaugos aspekto nebus svarstomi. 

I. PROGRAMOS TIKSLAI 

1. Skatinti fizinį aktyvumą kaip geriausią sveikos gyvensenos formavimo ir laisvalaikio 
praleidimo būdą tausojant aplinką. 

2. Gerinti fizinio aktyvumo projektų aplinkosauginius, kokybinius bei kiekybinius aspektus.  
3. Viešinti pasižymėjusius draugiškus aplinkai fizinio aktyvumo projektus visos Lietuvos 

mastu.  
4. Skatinti organizacijų pastangas ir ugdyti organizacijų komandinio darbo įgūdžius, kuriant 

tvaraus ir aplinkai draugiško fizinio aktyvumo projektus.  
5. Skatinti rengti ir įgyvendinti fizinio aktyvumo projektus, pritaikytus bendruomenių 

poreikiams ir vietos tradicijoms.  
 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas – savarankiška, ne pelno siekianti, visuomeninė, 
pasaulio olimpiniam judėjimui priklausanti organizacija, esanti Olimpiečių g. 15, Vilniuje, 
įmonės kodas 191368237 yra programos „LTeam START UP GOES GREEN“ organizatorius.  

2. Lietuvos olimpinis fondas savarankiška, ne pelno siekianti, visuomeninė organizacija, 
esanti Olimpiečių g. 15, Vilniuje, įmonės kodas 190725412 yra programos „LTeam START 
UP GOES GREEN“ vykdytojas.  

3. Organizatorius ir vykdytojas yra atsakingas už programos organizavimą bei valdymą.  
4. Šios Taisyklės galioja nuo jų paskelbimo dienos iki jų pabaigos dienos, nusakant programos 

principus.  
5. Programa vyks nuo 2021 m. Sausio 01 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. 
6. Projektus galima teikti nuo 2020 m. kovo 05 d. iki 2020 m. spalio 30 d. 

III. SĄVOKOS 

1. Programa – šiose Taisyklėse aprašyta programa pavadinimu „LTeam START UP GOES 
GREEN“, kurią rengia organizatorius remdamasis šiose Taisyklėse išreikštomis 
nuostatomis. 

2. Taisyklės – šios programos Taisyklės, privalomos programos organizatoriui ir dalyviams, 
nustatančios programos principus, terminus ir sąlygas, organizatoriaus teises ir 
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įsipareigojimus, taip pat dalyvių teises ir įsipareigojimus, susijusius su jų dalyvavimu 
programoje.  

3. Dalyvis –organizacija, kuri atitinka Taisyklių IV skyriuje nurodytas sąlygas ir yra pateikęs 
tinkamą ir galiojančią paraišką dalyvauti programoje.  

4. Programos laimėtojai – dalyviai, kuriuos atrinks Programos komitetas jų atsiųstos 
paraiškos pagrindu.  

5. Programos komitetas – organizatoriaus paskirtas komitetas, prižiūrintis tinkamą 
programos eigą, įgyvendinantis visas organizatoriaus jam pavestas užduotis, kurios 
aprašytos šiose Taisyklėse ir susijusios su programos organizavimu, ypač įskaitant 
programos nugalėtojų atranką, remiantis Taisyklėse nurodytais principais. Komiteto 
kompetencijai taip pat priklauso programos dalyvių visų pateiktų skundų svarstymas.  

IV. DALYVAVIMO PROGRAMOJE PRINCIPAI 

1. Dalyvavimo programoje sąlygos: 
a) I atrankos etape užregistruoti projektą užpildant formą 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwUr8oZ3Re4pjiTWis2YBLOTK99lo5Cno0dVD
xOzjiBJwRkA/viewform  

b) paskirti asmenį, kuris bus atsakingas už projekto pristatymą bei valdymą; 
c) II atrankos etape parašyti projektą ir parengti jo pristatymą (laisva forma); 
d) Įsipareigoti pristatyti įvykdyto projekto ataskaitą per 30 kalendorinių dienų po 

įvykdymo, bet nevėliau kaip 2022 m. sausio 30 d. 

2. Projektus gali pateikti juridiniai asmenys turintys paramos gavėjo statusą; 
3. Po galutinio termino įregistruoti ar Taisyklių neatitinkantys projektai nedalyvauja 

programoje. 
4. Vienas Dalyvis gali teikti daugiau nei vieną paraišką. 
5. Pateikdamas projekto paraišką, dalyvis pareiškia, kad jis ar ji turi visas intelektinės 

nuosavybės teises į savo projektą. Projektas nepažeidžia jokių bendrai galiojančių teisės 
nuostatų ar trečiųjų šalių teisių, kurios apsaugotos įstatymais. Trečiųjų šalių ieškinių, ypač 
dėl projekto autoriaus teisių, atveju programos dalyvis privalo organizatoriui atlyginti 
visas sumas, kurias iš organizatoriaus reikalaujama sumokėti, taip pat visas patirtas 
bylinėjimosi ir mokesčių teisininkams išlaidas ir, kiek leidžia Lietuvos įstatymai, pakeisti 
organizatorių visose galimose bylose, ypač įskaitant dalyvavimą bylos nagrinėjime kaip 
šalis.  

6. Projekte negali dalyvauti organizacijos nepateikusios ataskaitų už anksčiau gautą paramą 
pagal „LTeam start up“ programą.  

V. PROGRAMOS PRIORITETAI IR PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJAI  

Programos komitetas atrenka geriausius projektus pagal šiuos kriterijus (ne svarbos tvarka):  
• Projektas skirtas tausoti aplinką ar kitaip atkreipti dėmesį į aplinkosaugines 

problemas ir tvarumą. 
• Projektas skirtas tobulinti jau vykstančia veiklą aplinkosauginiais ir tvariais 

elementais. 
• Dalyvių ir žiūrovų skaičius, amžiaus grupių įvairovė (nemažiau nei 500 dalyvių ir 

žiūrovų). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwUr8oZ3Re4pjiTWis2YBLOTK99lo5Cno0dVDxOzjiBJwRkA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwUr8oZ3Re4pjiTWis2YBLOTK99lo5Cno0dVDxOzjiBJwRkA/viewform
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• Projektas skirtas skatinti fizinį aktyvumą ir populiarinti mažiau žinomas, 
netipines ar naujoviškas fizinio aktyvumo formas. 

• Projekto metu įtraukiama vietos bendruomenė.  
• Racionalus lėšų panaudojimas, kofinansavimas (sąmatos realumas, 

ekonomiškumas, tvarumas). 
• Sukaupta anksčiau įgyvendintų projektų patirtis.  
• Yra numatoma galimybė projekto plėtrai, tęstinumui ateityje. 

VI. PROGRAMOS EIGA 

1. Projektai teikiami nuo 2020 m. kovo 05 d. iki 2020 m. spalio 30 d. 
2. Remdamasis gautomis paraiškomis, Programos komitetas atrenka geriausius projektus. 
3. Geriausių projektų autoriai apie rezultatą informuojami el. paštu ir telefonu.  
4. Į paskutinį projektų patvirtinimo etapą bus kviečiami geriausių projektų autoriai, kurie 

turės pristatyti savo projektus Programos komitetui. Atvykti į pristatymą yra privaloma, 
numatoma pristatymo data – 2020 m. lapkričio 20 d. 14:00, data gali būti koreguojama. 

5. Kiekvienas dalyvis privalo parengti pristatymą Programos komitetui ir kitiems dalyviams, 
kuriame būtų:  
a) projekto pristatymas, aplinkosauginiai ir tvarumo aspektai;  
b) projekto įgyvendinimui suplanuotų išlaidų biudžeto projektas; 
c) „LTeam“ prekės ženklo ir LTOK logotipo pateikimas savo projekte;  
d) projekto komunikacijos pristatymas, įvardijant programą „LTeam“ ir LTOK kaip 

partnerį. 
6. Jei autorius atsisakys atvykti į projektų pristatymą, jį pakeis kito projekto autorius iš 

Programos komiteto parengto sąrašo.  
7. Galutiniai programos nugalėtojai bus paviešinti iki 2020 m. lapkričio 27 d. 
8. Su kiekvienu laimėtoju individualiai bus pasirašoma sutartis. 
9. Projektų vykdymo laikotarpis: 2021 m. sausio 01 d.  – 2021 gruodžio 31 d. 

VII. PARAMA  

1. Programos komitetas skirs piniginę paramą geriausiems atrinktiems projektams.  
2. Mažiausia piniginė parama yra 1000 Eur, o didžiausia – 5000 Eur. Minėtoji piniginė parama 

skirti įgyvendinti, plėsti ar tęsti naujas iniciatyvas ir veiklas, susijusias su pateiktais 
projektais.  

3. Programos komitetas nustatys konkrečią paramą įvertinęs projekto planuojamas išlaidas.   
4. Programos rezultatai bus skelbiami jo internetinėje svetainėje (www.lteam.lt). 
5. Programos organizatorius skirs paramą projekto autoriui po to, kai patikrins ir patvirtins 

projekto biudžetą.  
6. Kiekvienas paramos gavėjas turės atsiskaityti už gautą dotaciją ir pateikti ataskaitą po 

projekto įgyvendinimo per 30 kalendorių dienų, tačiau ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 
30 d. 

7. Programos komiteto darbas yra konfidencialus.  
8. Programos komiteto sprendimas yra galutinis ir negali būti skundžiamas.  
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VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

1. Lietuvos olimpinis fondas, kurio registruota buveinė yra Vilniuje – asmens duomenų 
tvarkytojas.  

2. Tvarkytojo duomenų bazėje saugomi šie dalyvio duomenys: vardas ir pavardė, el. pašto 
adresas ir telefono numeris. Šie duomenys naudojami išimtinai su konkursu susijusios 
veiklos įgyvendinimo tikslais ir bus saugomi 2 metus. 

3. Dalyvaudamas programoje, dalyvis sutinka, kad Lietuvos olimpinis fondas tvarkytų jo 
asmens duomenis tam, kad būtų įgyvendinti pagrįsti tikslai, susiję su programos dalyvio 
įsipareigojimų įvykdymu.  

4. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo yra savanoriškas. Nepateikus asmens 
duomenų, negalima dalyvauti programoje. Dalyvis turi teisę šalinti ar taisyti savo 
duomenis bet kuriuo metu.  

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

1. Šios Taisyklės yra vienintelis dokumentas, nustatantis dalyvavimo programoje principus, 
taip pat programos dalyvio ir organizatoriaus teises ir įsipareigojimus.  

2. Organizatorius pasilieka teisę keisti galutinį programos rezultatų pateikimo terminą.  
3. Organizatorius pasilieka teisę iš dalies keisti programos Taisykles, nekeisdamas jo misijos 

ir tikslų.  
4. Informacija apie visus dalinius Taisyklių ir programos rezultatų pateikimo galutinio 

termino pakeitimus skelbiama programos internetinėje svetainėje www.lteam.lt.  
5. Programos dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi su programos 

įgyvendinimu susijusiais tikslais.  
6. Programos dalyvis sutinka, kad projektas ir jo įgyvendinimo aprašymas būtų skelbiami 

internetinėje svetainėje www.lteam.lt.  
7. Dalyvaudami programoje, dalyviai sutinka, kad būtų platinamos visos programos eigoje 

paskelbtos fotografijos ir vaizdo įrašai, ir pareiškia, kad jie turi visas intelektinės 
nuosavybės teises į šias fotografijas ir vaizdo įrašus.  

8. Dalyvaudami programoje, dalyviai sutinka su jo taisyklių nuostatomis ir sąlygomis.  
9. Dalyvaudami programoje, dalyviai turi raštiškai suderinti visus naudojamus prekės ženklus 

su programos organizatoriais ir vykdytojais. 
10. Programa gali būti vykdomas tik pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir šių 

Taisyklių nuostatas.  
11. Organizatorius deda visas pagrįstas pastangas, kad užtikrintų tinkamą programos 

vykdymą.  
12. Organizatoriai nėra atsakingi:  

a) už žalą, kuri atsirado dėl to, kad dalyvis netinkamai naudojosi paslaugomis, 
leidžiančiomis dalyvauti programoje;  

b) už programos vykdymo problemas, jei jos įvyko dėl aplinkybių, kurių organizatorius ir 
partneris, nors ir elgdamiesi apdairiai, negalėjo numatyti ar kurių nebuvo galima 
išvengti, ypač jei programos vykdymo problemos susijusios su paslaugų, kurias teikia 
dalyvio interneto paslaugų teikėjas, kokybe ir nenumatytais įvykiais, kurie yra 
nenugalimos jėgos aplinkybės;  

c) už tai, kad dalyviai dalyvavo programoje būdu, kuris neatitinka šių Taisyklių nuostatų.  

http://www.lteam.lt/
http://www.lteam.lt/
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13. Dalyvis pareiškia, kad organizatoriui atsiųstose fotografijose ir vaizdo įrašuose esantis 
atvaizdas yra jo nuosavybė. Įsiregistruodamas konkursui, dalyvis sutinka, kad 
organizatorius ar jo įgalioti subjektai naudotų ir platintų dalyvio atvaizdą tikslais, kurie 
susiję su programos įgyvendinimu ar reklamavimu, taikydami visas ryšių priemones, 
kurios buvo dalyviui įsiregistruojant konkursui, ypač įskaitant tradicinę spaudą, televiziją, 
internetą, jų socialinių tinklų svetaines ar mobiliųjų telekomunikacijų prietaisus. Jei dalyvis 
atsiima savo sutikimą, kad jo atvaizdas būtų platinamas ankstesniame sakinyje aprašytu 
mastu, jis įsipareigoja padengti organizatoriaus ar jo įgaliotų subjektų patirtas išlaidas dėl 
to, kad dalyvis atsiėmė savo sutikimą.  

14. Jei organizatoriui atsiųstose fotografijose ir vaizdo įrašuose esantis atvaizdas yra ne 
dalyvio atvaizdas, dalyvis pareiškia ir įsipareigoja atleisti organizatorių ar jo įgaliotus 
subjektus nuo visų reikalavimų, pareikštų šiems subjektams dėl dalyvio atsiųsto atvaizdo 
naudojimo.  

15. Šis sutikimas neturi laiko ar teritorijos apribojimų.  
16. Šis sutikimas apima skelbimą visomis formomis, ypač reklaminius plakatus, lankstinukus, 

spausdintą reklaminę medžiagą, televizijos reklamas, reklamas laikraščiuose, žurnaluose 
ir internete bei kt. Dalyvio atvaizdą galima naudoti įvairių formų elektriniam vaizdo 
apdorojimui, karpymui ir kompiliavimui be įsipareigojimo priimti galutinį produktą, bet ne 
įžeidžiančiomis formomis ar tokiomis formomis, kurios bendrai laikomos neetiškos.  

17. Visiems klausimams, kurių nereglamentuoja šio Taisyklės, galioja LR įstatymai. 
18. Vykdytojų kontaktinis asmuo yra Ignas Gibas, Lietuvos olimpinio fondo Renginių ir 

projektų vadovas, el.p. ignas@ltok.lt, tel. 852780654. 

 

mailto:ignas@ltok.lt

