
                         

 

„Mažieji socialiai atsakingo verslo apdovanojimai“ konkurso nuostatai 

Kvietimas. Lietuvos verslo konfederacija kviečia įmonės teikti paraiškas konkursui „Mažieji socialiai atsakingo 

verslo apdovanojimai", pristatant savo socialiai atsakingo verslo iniciatyvas. Konkurso nugalėtojai bus 

įvertinti visos Lietuvos mastu. Apdovanojimai planuojami renginių ciklo metu, kuriuose būtų apdovanojamos 

įmonės atskirose veiklos srityse. 

I skyrius. Bendrieji nuostatai 

1. Įmonių socialinė atsakomybė – yra organizacijos atsakingas požiūris į vykdomos veiklos poveikį 

aplinkai ir visuomenei, taip pat veiksmai, kuriais įmonės kartu su viešojo, privataus ir (ar) 

nevyriausybinio sektoriaus atstovais ieško naujoviškų sisteminių socialinių, aplinkosaugos ir platesnių 

ekonominės gerovės problemų sprendimų.  

II skyrius. Nominacijos ir jų kategorijos 

2. Nominacija – apdovanojimas, teikiamas įmonei už jos nuopelnus tam tikroje veiklos srityje. 

3. Įmonės gali pretenduoti ir būti nominuotos šiose šešiose veiklos srityse: 

 Darbos santykiai 

 Aplinkosauga 

 Sąžininga ir skaidri veikla 

 Bendruomeniškumas 

 Vartotojų teisės 

 Socialinės investicijos 

III skyrius. Konkurso skelbimas 

4. LVK kvietimas teikti paraiškas skelbiamas interneto svetainėje ar/ir kitose žiniasklaidos priemonėse. 

IV skyrius. Pareiškėjai/kandidatai 

5. Konkurse dalyvaujančios organizacijos ir įmonės turi būti įregistruotos Lietuvos Respublikoje 

teritorijoje ir pilnai, arba dalinai joje vykdyti savo veiklą.   

6. Konkurse dalyvaujančios įmonės turi nuosekliai vystyti socialiai atsakingas veiklas. Nuoseklumas 

apibrėžiamas bent dviejų metų socialinių iniciatyvų vykdymu, nepaisant to, ar veiklos sritys skiriasi. 

V skyrius. Paraiškos ir jų teikimas 

7. Įmonė gali kandidatuoti į vieną, kelias ar visas nominacijas. Pildoma viena paraiška vienai nominacijai.  

8. Konkursui pateikta socialiai atsakinga veikla turi atitikti bent vieną nominacijos kategoriją, pagal 

kurias yra renkamos įmonės.  Organizacijų vykdoma socialiai atsakinga veikla gali apimti tiek viešą 

veiklą, tiek vidinę įmonės veiklą.  

9. Paraiškoje nurodoma: 

a. paraiškos užpildymo data; 

b. įmonės, kuri teikiama nominacijai, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, tinklalapio adresas 

ir kontaktiniai duomenys (kontaktinio asmens, atsakingo už paraiškos pateikimą, vardas 

pavardė, telefono nr.). Šiais kontaktais bus susisiekiama su įmone laimėjimo atveju.  

c. nurodoma socialiai atsakingo verslo  veiklos sritis, į kurią kandidatuojama; 

d. informacija apie pretendento veiklas ir (ar) iniciatyvas, susijusias su nominacija, 

argumentuotai pateikiama informacija apie aktyvų socialinės problemos išryškinimą ir 

efektyvų jos sprendimą, originalumas sprendžiant socialines srities problemas, reali pagalba 



                         

 

Lietuvos bendruomenėms ar socialinėms grupėms, atviros, bendruomeniškos visuomenės 

propagavimas Lietuvoje., pasiektų nuopelnų pagrindimas ir jų svarba (kartu pateikiami tai 

patvirtinantys dokumentai); 

e. kita informacija, esanti paraiškoje. 

10. Kartu su paraiška pretendentai savo nuožiūra gali pateikti ir papildomus dokumentus, kurie 

pagrindžia organizacijos socialinės atsakomybės veiklą.  Dokumentai gali būti patiekiami straipsnių 

formatu, nuorodomis į įmonės ar kitus tinklapius, socialinių medijų ar kitų kanalų ekranvaizdžiai, 

tvarkingai sudėti į vieną PDF dokumentą, ar kitų formų dokumentai.   

11. Kartu su paraiška kandidatas turi pateikti įmonės logotipą, skaidriu fonu (vektorinį failą). 

12. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba. Pateikiama patvirtinta paraiška. Patvirtinimas 

galimas pasirašant paraišką arba teikiant ją el. paštu nurodant: „Įmonė X teikia patvirtintą paraišką 

Lietuvos verslo konfederacijos konkursui „Mažieji socialiai atsakingo verslo apdovanojimai“ . Paraiška 

galutinė, patikslinimai galimi tik gavus LVK užklausimą.“ 

13. Atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių, kvietime nurodytas paraiškų pateikimo terminas gali būti 

pratęstas motyvuotu organizatorių sprendimu. Apie termino paraiškoms pateikimo pratęsimą LVK 

paraiškas teikusiems pretendentams organizatoriai praneša jų paraiškose nurodytais elektroninio 

pašto ar kitais adresais, o skelbimas apie termino pratęsimą nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo 

dieną nuo jo priėmimo, pateikiamas LVK svetainėje (www.lvk.lt).  

14. Paraiška atmetama, nevertinama, jeigu: 

a. paraišką pateikė ar nominacijai teikiamas subjektas neturi teisių būti pretendentas; 

b. paraiška pateikta suėjus paraiškų pateikimo terminui; 

c. įmonė likviduojama ar jai iškelta bankroto byla; 

d. įmonei skirta bauda už Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56, 57 ir (ar) 58 

straipsniuose nustatytus pažeidimus per pastaruosius vienus metus iki paraiškos pateikimo 

Komisijai dienos; 

e. įmonė neįvykdžiusi mokestinių įsipareigojimų ir (ar) prievolių valstybės ir (ar) savivaldybių 

biudžetui (-ams); 

f. paraiškoje ir (ar) jos prieduose pateikta melaginga, tikrovės neatitinkanti informacija; 

 

VI skyrius. Nominacijų laimėtojų atranka 
 

15. Kandidatai sutinka, jog jų konkursui pateikta informacija bus vertinama sudarytos kompetentingos 

komisijos, kurią paskirs LVK. LVK prireikus ar kilus neaiškumams kontaktuos su asmenimis, kurių 

kontaktai bus nurodomi pateikiant paraišką. 

16. Paraiška tam tikroje kategorijoje gali būti įvertinama nuo 1 iki 10 balų. 10 balų apibrėžia pilnai 

(puikiai) įgyvendinamas socialines atsakomybes iniciatyvas, 9 – labai gerai, 8 – gerai ir t.t. 

17. Vertinant paraiškas yra atsižvelgiama į: 

 Aktyvius veiksmus siekiant išryškinti socialinę problemą ir efektyvų problemos sprendimą;  

 originalumą sprendžiant socialinę problemą;  

 realią pagalbą Lietuvos bendruomenėms ar socialinėms grupėms, sprendžiant aktualią problemą;  

 atviros, bendruomeniškos visuomenės propagavimą Lietuvoje; 

 įmonės socialinės atsakomybės patirtį. 
18. Komisija gali skirti papildomai pusę balo, jeigu įmonė ar organizacija atitinka vieną iš pateiktų 

kriterijų: 

 Įmonė turi socialinės atsakomybės rekomendacijų standartą ISO 26000.    

 Įmonė socialinės atsakomybės iniciatyvas vysto daugiau nei dvejus metus ir turi tai 

įrodančių dokumentų. 

 Įmonė priklauso bent vienai socialiai atsakingo verslo grupei, organizacijai ir kt. 

http://www.lvk.lt/


                         

 

 Įmonėje yra paskirtas  darbuotojas ar jų grupė, atsakingi už socialinės atsakomybės 

įgyvendinimą. 

19. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos. 

 

VII skyrius. Apdovanojimų įteikimas 
 

20. Apdovanojimai nominacijų laimėtojams bus įteikiami LVK organizuojamame renginių ciklo metu 

kontaktiniu būdu arba nuotoliniu būdu dėl susidariusios COVID-19 pandeminės situacijos. 

21. Atsiimti Apdovanojimą kviečiami nominacijų laimėtojai ir (ar) jiems atstovaujantys asmenys. 

22. Nugalėtojas paskelbiamas specialiame pranešime žiniasklaidai;  
23. Apdovanojimo ženklą laimėtojas gali naudoti savo veikloje, komunikacijoje. 

 

Organizatorius – Lietuvos verslo konfederacija – pasilieka teisę konkurso metu keisti ir papildyti nuostatus, 

tačiau apie bet kokius pakeitimus privalo informuoti Socialiai atsakingo verslo konkurso dalyvius.  

„Mažieji socialiai atsakingos verslo apdovanojimai“ konkursą inicijuoja ir organizuoja Lietuvos verslo 

konfederacija (toliau – LVK), įgyvendindama projektą Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001 „Įmonių socialinės 

atsakomybės skatinimas“ yra finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.  


