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STUDENTŲ VERSLUMO UGDYMO PROJEKTAS  

“ Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų socialinio verslumo ir kūrybiškumo ugdymas gerinant jų 

kompetencijų atitiktį darbo rinkos ir visuomenės poreikiams”  

SOCIALINIO VERSLUMO IDĖJŲ KONKURSO NUOSTATAI 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA (toliau - Konkurso organizatorius) skelbia 

socialinio verslumo idėjų konkursą studentų verslumo ugdymo projekte “Lietuvos aukštųjų 

mokyklų studentų socialinio verslumo ir kūrybiškumo ugdymas gerinant jų kompetencijų 

atitiktį darbo rinkos ir visuomenės poreikiams ”. 

2. Konkurso metu projekte dirbusios komandos pristatys savo socialinio verslumo idėjų planus 

(toliau – Planas), kuriuos vertins projekto partnerių, verslo įmonių, socialinių projekto 

partnerių - miesto savivaldos ir verslo asociacijų atstovų komisija. 

3. Konkurso nugalėtojams skiriami prizai: 

1-a vieta: Kelionė į pažangiausią ES ekonomikos šalį lyderę - Vokietiją. Dalyvių skaičius - 6 

asm. (komanda su projekto pareiškėju). 

2-a vieta: Mokomasis vizitas į pažangią Lietuvos technologijų įmonę, kurioje komanda 

praleis pusę dienos su įmonės vadovu ir jo komanda. Dalyvių skaičius - 5 asm. (komanda). 

3-a vieta: Verslumo ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymo mokymų vaučeris. Dalyvių 

skaičius - 5 asm. (komanda).  

4. Asmenys teikdami savo socialinio verslumo idėjas patvirtina, kad yra susipažinę su Konkurso 

nuostatais ir sutinka su jų sąlygomis. 

5. Informacija apie Konkursą ir Konkurso nuostatai skelbiami Lietuvos inžinerinės pramonės 

asociacijos LINPRA tinklalapyje www.linpra.lt , studentų ir aukštųjų mokyklų žiniasklaidoje bei 

socialiniame tinklalapyje “Facebook”. 

 

II. KONKURSO SĄLYGOS 

 

6. Konkurse turi teisę dalyvauti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai ir jų grupės 

nepriklausomai nuo studijų krypties ar studijų pakopos, dalyvaujančios projekte “ Lietuvos 

aukštųjų mokyklų studentų socialinio verslumo ir kūrybiškumo ugdymas gerinant jų 

kompetencijų atitiktį darbo rinkos ir visuomenės poreikiams”.  

7. Konkurse dalyvaujantys aukštųjų mokyklų studentai ir jų grupės (toliau - Konkurso dalyviai) 

Konkurso organizatoriui pateikia savo sukurtą socialinio verslumo idėjų Planus. Reikalavimai 

socialinio verslumo idėjų Planui: 

http://www.linpra.lt/
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7.1. Plane pristatomos idėjos turi atliepti naujosios pramonės revoliucijos „Pramonė 4.0“ iššūkių 

sprendimus, orientuotis į socialines inovacijas (įstatymų, organizacijų, elgsenos pokyčiai, 

verslo modeliai, produktai, procesai ar technologijos). 

7.2. Plane pristatomos idėjos turi būti paremtos aukštosios mokyklos atstovaujamo miesto 

savivaldybės administracijos pateiktomis miesto ir regiono socialinėmis – ekonominėmis 

problemomis, kurioms reikalingi tvarūs ir inovatyvūs sprendimai. Konkursui turi būti pateikti 

sprendimai, pagrįsti ekonomine nauda miestui ir visuomenei.  

8. Konkurso dalyvių teikiami Planai turi būti originalūs, sukurti nepažeidžiant Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

9. Konkurso dalyvių teikiamų Planų skaičius neribojamas. 

10. Plano apimtis – iki 20 psl. Pateikiant Planą turi būti pateikiama jo SANTRAUKA, neviršijanti 

dviejų puslapių apimties (įskaitant tekstą, grafikus ir priedus).  

11.  Konkursui Planas pateikiamas elektroniniu paštu info@linpra.lt, el. laiško temos skiltyje 

nurodant „Socialinio verslumo idėjų konkursui".  

12. Konkurso dalyviai, pateikdami Planą, turi nurodyti: savo vardą, pavardę, aukštąją mokyklą, 

kursą, telefono numerį, el. pašto adresą. Konkurso dalyvio telefono numeris ir el. pašto 

adresas yra konfidenciali informacija ir ji nebus atskleidžiama tretiesiems asmenims be 

Konkurso dalyvio sutikimo. Konkurso dalyvių vardai ir pavardės bei aukštosios mokyklos 

pavadinimai, pasibaigus Planų priėmimui, bus paskelbti viešai. 

13. Konkurso dalyvis, pateikęs Planą šių Nuostatų nustatyta tvarka, el. paštu gauna Komisijos 

sekretoriaus patvirtinimą dėl Plano priėmimo Konkursui. 

14. Darbų pateikimo Konkursui terminas – ne ilgiau nei 3 mėnesiai nuo Konkurso nuostatų 

paskelbimo LINPRA svetainėje www.linpra.lt. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę 

pavėluotai pateiktų Planų nevertinti. 

 

III. PLANŲ VERTINIMAS IR ATRANKA 

 

15. Konkurso laimėtojus išrenka Konkurso organizatoriaus sudaryta vertinimo komisija (toliau – 

Komisija). Komisijos sudarymo tvarka ir jos funkcijos yra pateikiamos šių nuostatų IV dalyje.  

16. Komisija, vertindama Planus , vadovausis šiais bendrais vertinimo kriterijais: 

16.1. atitikimas Konkurso reikalavimams; 

16.2. tinkamumas – kaip pateiktas Planas siejasi su projekto “ Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų 

socialinio verslumo ir kūrybiškumo ugdymas gerinant jų kompetencijų atitiktį darbo rinkos ir 

visuomenės poreikiams” pagrindiniais tikslais ir veiklomis, socialinių partnerių pateiktomis 

konkrečiomis socialinėmis miesto ir regiono problemomis; 

16.3. prognozuojamas socialinis poveikis - jo reikšmė, poreikis;  

17. Vertinant Planus bus atsižvelgta ir į šiuos kriterijus: 

17.1. Sprendžiama problema; galimybės, pateikiamas sprendimas, Idėjos tvarumas, originalumas 

ir unikalumas; 

17.2. Konkurencinė aplinka; 

17.3. Rizikų analizė 

17.4. Vadovavimas: Idėjų įgyvendinimo komanda ir dalyviai; 

17.5. Pajamų modelis (pradinė ir ilgalaikė finansinė informacija, galimi finansavimo būdai, 

modeliai). 

18. Komisijos sprendimu geriausiais pripažintų trijų Planų autoriams – Konkurso nugalėtojams –  

skiriami piniginiai prizai, nurodyti I.3 punkte. 

19. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti renginyje „Idėjų mugė“, po to skelbiami Lietuvos 

inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA tinklalapyje ir socialiniame tinklalapyje Facebook, 

taip pat informuoti el. paštu asmeniškai. Nugalėtojų paskelbimo laikas gali keistis, 

priklausomai nuo Konkurso dalyvių skaičiaus. 

 

IV. KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMAS IR JOS FUNKCIJOS 

 

20. Konkurso organizatorius iš projekto partnerių, verslo įmonių, socialinių projekto partnerių - 

miesto savivaldos ir verslo asociacijų atstovų sudaro Konkurso vertinimo komisiją (toliau - 

mailto:info@linpra.lt
http://www.linpra.lt/
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Komisija), kurią sudaro pirmininkas, nariai ir sekretorius. Komisijos pirmininkas atstovauja 

Komisiją santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis visais klausimais, išskyrus 

Konkurso nugalėtojų nustatymą. 

21. Komisijos sekretoriumi skiriamas Konkurso organizatoriaus darbuotojas. Komisijos 

sekretorius neturi balsavimo teisės. Konkurso procedūros klausimais su Konkurso dalyviais 

bendrauja Komisijos sekretorius. Komisijos pirmininkas, nariai ir sekretorius pasirašo 

Konkurso nešališkumo pasižadėjimą. 

22. Komisija atlieka tokias funkcijas: 

22.1. aprobuoja Konkurso nuostatus; 

22.2. įvertina Idėjas pagal 16 ir 17 punktuose pateiktus vertinimo kriterijus, išrenka ir paskelbia 

Konkurso nugalėtojus; 

22.3. apdovanoja Konkurso nugalėtojus; 

22.4. Konkurso organizatoriaus pavedimu sprendžia kitus su Konkurso organizavimu susijusius 

klausimus.  

23. Komisija savo sprendimą dėl Konkurso nugalėtojų nustatymo priima uždarame posėdyje, į 

kurį, esant poreikiui, Komisijos nutarimu gali būti pakviesti papildomi ekspertai. 

24. Komisijos sprendimas dėl nugalėtojų nustatymo yra teisėtas, jei posėdyje dalyvauja ne 

mažiau kaip du trečdaliai balsavimo teisę turinčių Komisijos narių. Tuo atveju, jei Komisijos 

narys negali dalyvauti posėdyje, savo nuomonę posėdyje svarstomais klausimais jis gali 

pranešti Komisijos sekretoriui prieš posėdį el. paštu, ir tada šis balsas yra įskaitomas į 

balsavimo rezultatus. Sprendimas yra priimamas, kai už jį balsuoja ne mažiau kaip pusė 

Komisijos narių. Tuo atveju, kai priimant sprendimą balsai “už” ir “prieš” pasiskirsto po lygiai, 

lemia Komisijos pirmininko balsas.  

25. Komisija savo sprendimus Konkurso procedūriniais bei kitais neesminiais klausimais gali 

priimti ir apklausos būdu. Sprendimas priimamas, jei už jį el. paštu balsuoja ne mažiau kaip 

pusė balsavimo teisę turinčių Komisijos narių. Tuo atveju, kai priimant sprendimą balsai “už” 

ir “prieš” pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. 

26. Konkurso Komisijos sprendimas dėl nugalėtojų nustatymo yra galutinis ir neskundžiamas. 

 

V. DALYVIŲ TEISĖS, ATSAKOMYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

27. Konkurso nugalėtojai su Konkurso organizatoriumi pasirašo sutartį dėl Darbų turtinių teisių 

perdavimo. Laimėjusių Planų autorių turtinės teisės tampa Konkurso organizatoriaus 

nuosavybe.  

28. Jei paskelbus nugalėtojus ir prizininkus išaiškėja, kad jų Planas pažeidžia Lietuvos 

Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimus, laimėtojai privalo grąžinti prizus, o 

sprendimai dėl jų Plano atšaukiamos. Idėjų autoriai visiškai atsako už galimus pažeidimus ir 

jų pasekmes. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

29. Konkurso komisija Konkurso organizatoriaus pavedimu aiškina ir sprendžia Konkurso 

klausimus, kurie yra neaptarti šiuose nuostatuose. 

30. Konkurso organizatorius pasilieka teisę, esant būtinybei, tikslinti Konkurso sąlygas. Apie 

Konkurso sąlygų pasikeitimą informuojama Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA 

tinklalapyje www.linpra.lt. Be to, Konkurso dalyviai, pateikę savo Planus Konkursui, 

informuojami asmeniškai el. paštu. 

31. Klausimai ir pasiūlymai dėl Konkurso organizavimo siunčiami el. paštu Komisijos sekretoriui 

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA el. paštu: info@linpra.lt . 
 

http://www.linpra.lt/
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