
                     

                                                                                                  
 
 

KAUNO PPA RŪMŲ KONKURSO 
„SUKURTA KĖDAINIŲ RAJONE” 

NUOSTATAI 
 

Patvirtinta 2018-10-12. Pakeista 2020-10-14. 
Nauja redakcija įsigalioja 2020-10-16 

 
I. Bendroji dalis 

 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, siekdami skatinti lietuviškų, aukštos kokybės, 

inovatyvių, išskirtinių, galinčių konkuruoti Lietuvos bei užsienio rinkose produktų gamybą ir vartojimą 
bei verslo plėtrą Kėdainių rajone, rengia konkursą “Sukurta Kėdainių rajone”. 

 
II. Konkurso organizatoriai 

 
Konkursą rengia Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Renginio ,,Verslo diena“ 

organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybė.  
 

III. Konkurso vykdymo laikas 
 

Konkursas rengiamas rugsėjo – lapkričio mėnesiais. Renkamos dalyvių paraiškos - anketos 
dalyvauti konkurse, atliekamas jų vertinimas ir nugalėtojo nustatymas. Lapkričio mėnesį, Kėdainių 
rajono verslininkų pagerbimo metu, nugalėtojas viešai paskelbiamas ir apdovanojamas. Atskirais 
atvejais Kauno PPA rūmų Kėdainių filialo Tarybos ir Kėdainių rajono savivaldybės sprendimu gali būti 
pasirinktas ir kitas nugalėtojų apdovanojimo laikas. 
 

IV. Konkurso dalyviai 
 

Konkurse gali dalyvauti visos Kėdainių rajone registruotos ir veikiančios įmonės, nepriklausomai 
nuo jų narystės Rūmuose, asociacijose, konfederacijose ar kituose susivienijimuose.  
 

V. Konkurso skelbimas 
 

Konkursą skelbia Kauno PPA rūmai, Kėdainių rajono savivaldybė ir  VšĮ Kėdainių turizmo ir 
verslo informacijos centras savo interneto svetainėse www.chamber.lt, www.kedainiai.lt, 
www.kedainiutvic.lt.  Papildomai Kėdainių rajono verslininkams siunčiami el. laiškai su kvietimu 
dalyvauti konkurse. Konkurso dalyvių paraiškas – anketas priima Kauno PPA rūmų Kėdainių filialo 
dirketorė. Ji taip pat konsultuoja dalyvių paraiškų – anketų pildymo klausimais. 
 

VI. Dalyvavimas konkurse 
 

Įmonė, norėdama dalyvauti konkurse, iki nurodytos datos turi pateikti dalyvio paraišką – anketą (1 
priedas). Kartu su dalyvio anketa pateikiamas gaminio pavyzdys. Jeigu nėra galimybių pateikti gaminio 
pavyzdį, teikiama jo nuotrauka ir laisvos formos aprašymas. Pasibaigus konkursui, nepanaudoti gaminiai 
įmonei grąžinami. 
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VII. Konkurso dalyvių vertinimas 
 

Paraiškas vertina komisija, sudaryta iš trijų Kauno PPA rūmų Kėdainių filialo atstovų, vieno 
Kėdainių rajono savivaldybės ir vieno VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro atstovo.  

 
VII.  Vertinimo kriterijai 

 
1. Gaminio (paslaugos) išskirtinumas, unikalumas. 
2. Gaminio (paslaugos) kokybė. 
3. Gaminio (paslaugos) gauti apdovanojimai nacionalinėse ir tarptautinėse parodose, mugėse ir kt. 
4. Vartotojų pasitenkinimas gaminiu (paslauga). 
5. Inovacijų panaudojimas kuriant, gaminant gaminį ar teikiant paslaugą. 
6. Gamybos, gaminio (paslaugos) ekologiškumas, „draugiškumas“ aplinkai ir gamtai. 
7. Gaminio (paslaugos) konkurenciniai pranašumai šalies ir užsienio rinkose. 

Vertinimo komisija išanalizuoja konkurso dalyvio pateiktą informaciją apie gaminį (paslaugą) ir pagal 
kiekvieną kriterijų skiria nuo 0 iki 3 balų. Susumavus balus nustatomas konkurso laimėtojas. 
 

IX. Apdovanojimai 
 

Nugalėtojui įteikiamas prizas „Pagaminta Kėdainių rajone“ ir diplomas – A4 lapo formato 
pažyma, kurioje nurodytas konkurso pavadinimas, laimėtojas, data. Jį pasirašo Kauno PPA rūmų 
prezidentas. Prizą steigia ir finansuoja Kauno PPA rūmai. 

 
IX. Konkurso simbolikos naudojimas. 

 
 Konkurso laimėtojai gali naudoti konkurso simboliką savo prekių žymėjimui, paslaugų 

pristatymui, savo veiklos reklamai, viešinimui. 
 

X. Baigiamosios nuostatos 
 

Konkurso nuostatus bei organizavimo tvarką tvirtina ir keičia Kauno PPA rūmų taryba.  
 

_______________________ 
 
 
 
 
 
Kėdainių rajono savivaldybės meras                                                                  Valentinas Tamulis  
 
 
 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų gen. direktorė           Olga Grigienė  

 
 

 
 
 

 
 
 
 


