
 
 

LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJOS  

NOMINACIJOS „PROFESIJOS RITERIS“ 

NUOSTATAI 

 

1. Bendroji dalis 

 

 Atkūrus Lietuvos valstybės nepriklausomybę, pagrindinė ir įtakingiausia jos 

raidos vertybė ir jėga yra aukšto profesionalumo žmonės, dirbantys visuose šalies 

gyvenimo lygiuose, įvairiose veiklos srityse. Jų profesionalumas, kvalifikacija, ištikimybė 

profesijai, išmintis ir gebėjimai, aukštos moralinės savybės turi būti labai vertinami ir 

gerbiami. 

 

 2. Nominacijos „Profesijos Riteris“ tikslai 

 

 Lietuvos pramonininkų konfederacijos įsteigta nominacija „Profesijos Riteris“ 

skiriama pagerbti iškiliausius žmones, pasižymėjusius savo profesinėje veikloje gerais 

rezultatais, nusipelniusius plataus pripažinimo ir pagarbos, turinčius savyje pasišventimą ir 

ištikimybę profesijai, aukštą profesionalumą bei profesinės garbės, etikos, supratimą, 

visuomeniškumą, keliančius sau aukštus asmeninės atsakomybės reikalavimus, 

sugebančius telkti bendram ir kilniam tikslui žmones, pasižyminčius novatorišku 

kūrybingumu ir tolerancija nuomonių įvairovei. 

 

 3. Pretendentai į nominaciją 

 

 Lietuvos pramonininkų konfederacijos nominacija „Profesijos Riteris“ gali būti 

suteikta įvairių profesijų asmenims, vadovams ir specialistams, kurių ilgametė profesinė 

veikla atitinka nominacijos ,,Profesijos riteris“ tikslus. 

 

 4. Siūlymų nominacijos suteikimui tvarka 

 

 4.1. Siūlymus nominacijai „Profesijos Riteris“ suteikimui gali teikti akivaizdų 

pripažinimą turinčios organizacijos, asociacijos, įmonės, viešosios institucijos. Motyvuotas 

pasiūlymas kartu su teikiamo nominacijai asmens gyvenimo ir veiklos aprašymu bei 

vertinimu pateikiamas Lietuvos pramonininkų konfederacijos vykdomajai direkcijai. 

 4.2. Kandidatą nominacijai siūlanti verslo įmonė atlieka tikslinius įnašus, 

remiančius LPK nominacijų tęstinumą, viešinimą ir propagavimą. Nominacijos „Profesijos 

Riteris“ organizavimo bei prizo gamybos išlaidos dengiamos LPK narių tiksliniais įnašais 

sumoje 29 eurai vienam teikiamam asmeniui. 
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 5. Siūlymų nominacijai „Profesijos Riteris“ nagrinėjimo ir tvirtinimo 

tvarka 

 Konfederacijos vykdomoji direkcija, gavusi ir išnagrinėjusi gautus 

dokumentus, esant reikalui informuoja Garbės ir etikos komitetą ir teikia Konfederacijos 

prezidiumui. 

 

 6. Nominacijos „Profesijos Riteris“ suteikimo tvarka 

 

 6.1. Sprendimą suteikti nominaciją „Profesijos Riteris“ priima Konfederacijos 

prezidiumas paprasta dalyvaujančių posėdyje balsų dauguma arba elektroniniu apklausos 

būdu. 

 6.2. Asmeniui, apdovanotam nominacija „Profesijos Riteris“ įteikiamas 

Profesijos Riterio sertifikatas ir ženklelis „Profesijos Riteris“. Nominacija įteikiama 

iškilmingoje aplinkoje  Lietuvos pramonininkų konfederacijos ar asociacijų renginiuose. 

 6.3. Nominacija „Profesijos Riteris“ įsteigta 2002 metais. Nominacijos 

„Profesijos Riteris“ patikslinti nuostatai patvirtinti Konfederacijos prezidiume 2011 m. 

sausio mėn. 25 d. 

 

 

KANDIDATO NOMINACIJAI „PROFESIJOS RITERIS“ 

PARAIŠKA 

 

1. Vardas, pavarė. 

2. Gimimo metai (metai, mėnuo, diena). 

3. Gyvenamosios vietos adresas. 

4. Telefonai, faksai, el. paštas. 

5. Išsilavinimas. 

6. Darbinės veiklos ir pasiekimų charakteristika. 

Organizacijos 

pavadinimas 

Dirba nuo (metai, mėn.) Pareigos  

   

Pareigų ir darbinės veiklos aprašymas 
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7. Kita. 

8. Charakteristika (pagal nuostatų 2 dalies tikslus), apibūdinanti siūlomo kandidato 

nominacijai gauti nuopelnus. 

 

 

Paraiška užpildžiusi organizacija _____________________________________________________ 

Organizacijos vadovo parašas __________________________ Data _________________________ 


