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LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJOS
NOMINACIJOS „LIETUVOS METŲ EKSPORTUOTOJAS – 2020“
NUOSTATAI
Lietuva, siekdama ekonominio ir socialinio šalies suklestėjimo, ūkio plėtros ir modernizacijos, tapo
garbingu partneriu daugelyje Europos ir viso pasaulio šalių, Lietuvoje susiformavo naujos verslo struktūros, jų
savininkų, vadovų ir valdymo specialistų elitas. Nemažai Lietuvos įmonių yra pripažintos tarptautinėse rinkose.
Lietuvos įmonės, diegdamos pažangiausias technologijas, tobulindamos valdymo ir gamybos kokybės
sistemas, įsisavindamos aukštos kokybės produktų gamybą, kasmet didina eksporto apimtis, diversifikuoja savo
rinkas ir užtikrina plėtrą naujose rinkose.
NOMINACIJOS TIKSLAI
Šia nominacija siekiama parodyti Lietuvos ir pasaulio verslo bei plačiajai visuomenei progresyvias,
ženkliai veikiančias Lietuvos ūkio raidą, įmones, paskatinti Lietuvos gamintojus ir paslaugų tiekėjus diegti
pažangiausias technologijas, kokybės vadybos sistemas, plėsti gamybą ir didinti eksportą.
ORGANIZATORIUS
Nominaciją skelbia Lietuvos pramonininkų konfederacija. Vykdytojas yra Konfederacijos Vykdomoji
direkcija.
NOMINACIJOS SKELBIMAS
Nominacija skelbiama ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki jos rezultatų suvedimo. Nominacijos nuostatai
ir kita su nominacija susijusi informacija skelbiama Konfederacijos interneto svetainėje bei siunčiama
Lietuvos pramonininkų, verslininkų ir darbdavių organizacijoms elektroniniu paštu.
DALYVIAI
Į nominaciją gali pretenduoti visos Lietuvoje registruotos įmonės.

REGLAMENTAS IR VERTINIMO KRITERIJAI
Vertinamos įmonės, pateikusios Konfederacijos Vykdomajai direkcijai nustatytos formos paraišką
(Priedas Nr. 1) ir atsiuntusios sumokėto dalyvio mokesčio pavedimo kopiją iki 2021 m. kovo 5 d.
Nominacijos pagrindiniai kriterijai:
- eksporto apimtys;
Įmonės kodas: 110058241
PVM mokėtojo kodas: LT100002156611
A/s Nr.: LT05 7044 0600 0150 5642

- eksporto apimtys, lyginant su visos produkcijos ir paslaugų apimtimis;
- eksporto apimčių didėjimas, lyginant su ankstesniais metais.
Papildomi vertinimo kriterijai:
- investicijos;
- darbo našumas;
- kokybės, vadybos bei aplinkosaugos tarptautinių standartų diegimas;
- naujų technologijų savo veikloje diegimas.
NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
Rezultatus pagal vertinimo metodiką (pridedama) apibendrina komisija, kuri sudaroma darbo tvarka
ir kurią tvirtina LPK Užsienio prekybos ir ES reikalų komiteto pirmininkas. Nominacijos laureatus tvirtina ir
skelbia komisija.
Sąlyginai įmonės yra skirstomos į grupes pagal įmonės dydį, priklausomai nuo jose dirbančių žmonių
skaičiaus:
- maža įmonė: iki 49 dirbančiųjų;
- vidutinė įmonė: nuo 50 iki 249 dirbančiųjų;
- didelė įmonė : nuo 250 ir daugiau dirbančiųjų.
NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
Nugalėtojams įteikiami prizai, kuriuose įvardijamas įmonės statusas ir pavadinimas, nurodomas
nominacijos pavadinimas bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento parašas.
Nugalėtojai apdovanojami Lietuvos pramonininkų konfederacijos iškilmingame renginyje.
Informacija apie nugalėtojus skelbiama visuomenės informavimo priemonėse ir Konfederacijos
interneto svetainėje.
LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJOS
NOMINACIJOS „LIETUVOS METŲ EKSPORTUOTOJAS – 2020“
VERTINIMO METODIKA
1. Nominacijai pateiktas paraiškas svarsto Lietuvos pramonininkų konfederacijos sudaryta komisija.
Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Komisijos posėdžius
protokoluoja Lietuvos pramonininkų konfederacijos Vykdomoji direkcija. Posėdžio nutarimai priimami
paprasta dalyvaujančių posėdyje komisijos narių dauguma, o jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia
komisijos pirmininko balsas.
2. Komisija patikrina ir esant reikalui patikslina, kuriai įmonės grupei priklauso paraišką nominacijai gauti
pateikusi įmonė.
3. Pagrindinės rodiklių grupės (eksporto apimtys, eksporto apimčių santykis su visos pagamintos produkcijos
ir suteiktų paslaugų apimtimi bei eksporto apimčių vertinamais metais santykis su ankstesnių metų eksporto
apimtimis) vertinimo svoris bendrame vertinime yra 80 procentų (balų pataisos koeficientas yra 0.8).
4. Papildomų vertinimo kriterijų (investicijų apimčių santykis su visa įmonės gaminama produkcija ar
teikiamomis paslaugomis, darbo našumas, kokybės, vadybos ir aplinkosauginių tarptautinių standartų
diegimas) svoris bendrame vertinime yra 20 procentų (balų pataisos koeficientas yra 0.2).

5. Kiekvienoje įmonių grupėje pagal kiekvieną pagrindinį rodiklį yra nustatoma dalyvio užimta vieta.
Paskutinę vietą pagal rodiklį užėmęs dalyvis gauna 1 tašką, priešpaskutinę vietą užėmęs dalyvis gauna du
taškus ir t. t. Didžiausią taškų, t. y. grupės konkurso dalyvių skaičių, gauna dalyvis turintis geriausią rezultatą.
Tokiu pat būdu yra skaičiuojami dalyvių taškai ir pagal papildomus vertinimo kriterijus.
6. Dalyvio gauti taškai pagal kiekvieną vertinimo kriterijų yra dauginami iš rodiklio svarbos koeficientų, kurie
yra tokie:
Pagrindinių vertinimo kriterijų grupėje:
- eksporto apimtys – 0.2;
- eksporto apimčių santykis su visos produkcijos ir paslaugų apimtimi – 0.4;
- eksporto apimčių didėjimo santykis lyginant su ankstesniais metais – 0.4.
Papildomų vertinimo kriterijų grupėje:
- kokybės ir vadybos tarptautinių standartų diegimas, jų kiekis – 0.2;
- darbo našumas – 0.4;
- investicijos – 0.4.
7. Susumavus pagrindinių vertinimo kriterijų grupės balus, jie tikslinami dauginant iš svorio koeficiento, kuris
pagal vertinimo metodikos punktą 3 yra lygus 0.8.
8. Susumavus papildomų vertinimo kriterijų grupės balus, jie tikslinami dauginant iš svorio koeficiento , kuris
pagal vertinimo metodikos punktą 4 yra lygus 0.2.
9. Susumavus pagrindinių vertinimo kriterijų grupės balus, nustatytus pagal vertinimo metodikos 7 punktą,
ir papildomų vertinimo kriterijų balus, nustatytus pagal vertinimo metodikos 8 punktą, nustatoma dalyvių
kiekvienoje įmonių grupėje užimta vieta. Skiriant nominaciją turi būti atsižvelgta į tai, ar įmonės,
pretenduojančios į nominaciją, apibendrinantys rodikliai nėra blogesni nei praėjusiais metais. Nugalėtojų
skaičius nėra ribojamas.
10. Vertais apdovanojimų pripažįstami daugiausiai balų pagal pagrindinius ir papildomus rodiklius surinkę
pretendentai į nominaciją.
11. Komisijos nutarimas yra įforminamas protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos posėdžio
sekretorius.

DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Įmonė, pageidaujanti dalyvauti konkurse, iki 2021 m. kovo 5 d. privalo:
1.1.
Pateikti
Lietuvos
pramonininkų
konfederacijos
Vykdomajai
paštu organizacinis@lpk.lt konkurso dalyvio paraišką (Priedas Nr.1);

direkcijai

elektroniniu

1.2. Sumokėti konkurso dalyvio registracijos mokestį į Lietuvos pramonininkų konfederacijos (įmonės
kodas 110058241, PVM mokėtojo kodas LT 1000 0215 6611) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT05 7044 0600
0150 5642, AB SEB bankas, banko kodas 70440) ir atsiųsti sumokėto mokesčio pavedimo kopiją.

2. Lietuvos pramonininkų konfederacija įsipareigoja:
2.1. Prieš 7 kalendorines dienas informuoti konkurso dalyvius apie konkurso nominacijų įteikimo vietą ir
laiką;
2.2. Organizuoti nominacijos įteikimą Lietuvos pramonininkų konfederacijos iškilmingame renginyje;
2.3. Apie nominacijos nugalėtojus ir dalyvius paskelbti nacionalinėje bei regioninėje žiniasklaidoje;
2.4. Informaciją apie nominacijos nugalėtojus paskelbti Lietuvos pramonininkų konfederacijos interneto
puslapyje;
2.5. Informacijos apie įmones – nugalėtojas platinimas Lietuvos pramonininkų konfederacijos naujienlaiškyje
ir organizuojamose tarptautinėse misijose.
3.Bendros pastabos:
3.1. Konkurso dalyvis atsako už paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą;
3.2. Konkurso dalyvio registracinis mokestis, pasibaigus registracijos konkurse dalyvavimo terminui, yra
neginčijamas ir negrąžinamas.
Dėl papildomos informacijos kreiptis elektroniniu paštu: organizacinis@lpk.lt.

PRIEDAS Nr. 1
PARAIŠKA
NOMINACIJAI „LIETUVOS METŲ EKSPORTUOTOJAS – 2020“
1.

Įmonės (organizacijos) pavadinimas:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adresas:
Vadovo pareigos, vardas, pavardė:
Telefonas:
El. paštas:
Įmonės kodas:
PVM kodas:
Asmuo, atsakingas už medžiagos pateikimą (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas):

9.

Pagrindiniai veiklos rodikliai:

Rodiklio pavadinimas:
Eksportas (tūkst. Eur)
Produkcija ir paslaugos (tūkst. Eur)
10.

2019 m.

2020 m.

2019 m.

2020 m.

Papildomi veiklos kriterijai:

Kriterijaus pavadinimas:
Investicijos (tūkst. Eur)
Vidutinis nuolatinių darbuotojų skaičius:
Įdiegti tarptautiniai standartai:
Naujos technologijos ir nauja produkcija:
11. Kiti aktualūs duomenys:

12. Paraišką pasirašo ir už joje pateiktus duomenis garantuoja:
Įmonės (organizacijos) vadovas
_________________________________
(parašas)
A.V.

