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VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI 

 

Konkurso  „Už pasiekimus X metais“ Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų mokymo 

institucijoms  

 

NUOSTATAI 

I.   Bendroji dalis. 

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Vilniaus PPAR), bendradarbiaudami su 

mokymo institucijomis - Vilniaus PPAR narėmis, ir vertindami jų indėlį į kvalifikuotų 

specialistų rengimą, naujų inovacijų diegimą ir  norėdami paskatinti dar aktyvesnei ir 

rezultatyvesnei veiklai rengia konkursą „Už pasiekimus X metais“. Konkursas vykdomas 

Vilniaus ir Alytaus apskrityse.  

II.  Konkurso laikas ir organizatoriai. 

  Vilniaus PPAR  konkursą rengia kasmet, spalio - lapkričio mėnesiais. 

III. Konkurso dalyviai 

  Konkurse gali dalyvauti visos mokymo institucijos  – Vilniaus PPAR narės: Vilniaus ir 

Alytaus apskrityse veikiančios aukštosios mokyklos (universitetai ir kolegijos); profesinio 

mokymo įstaigos ir suaugusiųjų mokymo institucijos (darbo rinkos mokymo centrai). Kartą 

apdovanota mokymo institucija gali vėl dalyvauti konkurse, t.y. pretenduoti į apdovanojimus, tik po 

ketverių metų. 

IV. Konkurso eiga ir vykdytojai. 

 - Konkurso paskelbimas (atsakingi Vilniaus PPAR); 

 - Kvietimas dalyvauti konkurse (atsakingi Vilniaus PPAR ); 

 - Duomenų pateikimas (atsakingos mokymo institucijos); 

- Vertinimo komisijos funkcijas atlieka Vilniaus PPAR profesinio mokymo komisija, kurios 

sprendimą tvirtina Vilniaus PPAR Taryba; 

            - Konkurso „Už pasiekimus X metais“ prizų įteikimas (atsakingi Vilniaus PPAR); 

 - Laimėtojų viešinimas (atsakingi Vilniaus PPAR). 

V. Vertinimo prioritetai ir kriterijai. 

 Vilniaus PPAR prizas skiriamas remiantis žemiau išdėstytais kriterijais: 

- Planavimas (skiriant iki 10 taškų) 

- Rezultatai, inovacijos ir kiti institucijos pasiekimai X metais (skiriant iki 30 taškų) 

- Aktyvumas (skiriant iki 10 taškų) 

VI. Kandidatų teikimo konkursui  ir vertinimo tvarka. 

 Vilniaus PPAR narės, mokymo institucijos iki spalio vidurio pateikia informaciją, pagal 

pateiktą klausimyną.  

Vilniaus PPAR profesinio mokymo komisija posėdžio metu įvertina mokymo institucijų 

pateiktą informaciją. Jos sprendimą tvirtina Vilniaus PPAR Taryba.  

VII. Konkurso laimėtojų apdovanojimas. 

Vilniaus PPAR taryba konkurso laimėtojui įteikia prizą ir diplomą. Antros ir trečios vietos 

laimėtojams įteikiami diplomai. Diplomas: A4 formato liudijimas, kuriame nurodytas konkurso 

pavadinimas, laimėtojas, data. Jį pasirašo Vilniaus PPAR prezidentas. 

Konkurso laimėtojai gali naudoti laimėjimą savo veiklos reklamai, viešinimui. 

 


