PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL EDUARDO MIEŽELAIČIO LITERATŪROS PREMIJOS ĮSTEIGIMO IR JOS
SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2014 m. gegužės 29 d. Nr. T–198
Pakruojis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 punktu ir
siekdama įamžinti poeto Eduardo Mieželaičio atminimą, Pakruojo rajono savivaldybės taryba
nus p r e nd ž ia :
1. Įsteigti Eduardo Mieželaičio literatūros premiją.
2. Patvirtinti Eduardo Mieželaičio literatūros premijos skyrimo nuostatus (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Merė

Asta Jasiūnienė

PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-198
EDUARDO MIEŽELAIČIO LITERATŪROS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Siekdama įamžinti poeto Eduardo Mieželaičio atminimą, Pakruojo rajono savivaldybės
taryba steigia Eduardo Mieželaičio literatūros premiją (toliau – Premija).
2. Eduardo Mieželaičio literatūros premijos skyrimo nuostatai (toliau – nuostatai)
reglamentuoja Premijos skyrimo ir įteikimo tvarką.
II. PREMIJOS SKYRIMO IR ĮTEIKIMO TVARKA
3. Premija teikiama spalio mėnesį kas penkeri metai pradedant nuo 2014 metų – poeto Eduardo
Mieželaičio jubiliejinių gimimo metinių proga.
4. Premijos dydis 5000,00 (penki tūkstančiai) litų. Premija skiriama iš Pakruojo rajono
savivaldybės administracijos (toliau – savivaldybės administracija) biudžeto asignavimų.
5. Premijos teikimą organizuoja savivaldybės administracijos Kultūros, paveldosaugos ir
viešųjų ryšių skyrius.
6. Premija skiriama už poezijos knygą, išleistą per penkerius kalendorinius metus po paskutinės
premijos įteikimo.
7. Knyga turi atitikti šiuos reikalavimus:
7.1. tematikos: kūriniuose kalbama apie Lietuvą, jos dabartį ir praeitį, gamtą ir kultūrą, žmogaus
egzistencines problemas;
7.2. meninės raiškos: kūriniuose turi būti laikomasi tradicinės lietuvių poetikos normų;
7.3. etikos: kūriniuose išlaikoma pagarba humanistinėms vertybėms.
8. Kandidatus į Premiją gali siūlyti kūrybinės sąjungos, kultūros, meno, mokslo ir studijų
institucijos, visuomeninės organizacijos, taip pat patys kūrinių autoriai. Jei siūlymą teikia pats autorius,
jis turi pridėti kompetentingo asmens ar kūrybinės sąjungos rekomendaciją.
9. Informacija apie kandidatų į premiją teikimą skelbiama interneto svetainėje
www.pakruojis.lt., vietinėje ir respublikinėje spaudoje likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki
numatomo premijos įteikimo.
10. Laureatą renka komisija, sudaryta iš penkių narių, kurioje ne mažiau kaip du jos nariai yra
lietuvių kalbos ir literatūros specialistai.
11. Komisijos sudėtis, savivaldybės administracijos Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių
skyriaus teikimu, tvirtinama savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
12. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 3/5 komisijos narių.
Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto
po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.
13. Siūlant kandidatą premijai gauti, jos įteikimo organizatoriui – savivaldybės administracijos
Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriui – ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki numatomo
premijos įteikimo turi būti pateikiama pretendentą siūlančio asmens ar institucijos raštiška
rekomendacija ir poezijos knyga.
14. Komisija, įvertinusi pasiūlytus kandidatus, išrenka Premijos laureatą ir teikia tvirtinti
savivaldybės administracijos direktoriui.
15. Premija negali būti teikiama tam pačiam asmeniui du kartus, taip pat po autoriaus mirties.

16. Premija skiriama neatsižvelgiant į kitas pretendento gautas premijas.
17. Laureatui kartu su premija įteikiamas premiją liudijantis dokumentas.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Šie nuostatai gali būti keičiami, pildomi ar naikinami Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
sprendimu.
________________________________________

