
 
 

 
 

 
 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

 

SPRENDIMAS 

DĖL RAŠYTOJO JUOZO PAUKŠTELIO LITERATŪROS PREMIJOS SKYRIMO 

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 

 

2017 m. rugpjūčio 24 d. Nr. T-239 

Pakruojis 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 

punktu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Rašytojo Juozo Paukštelio literatūros premijos skyrimo nuostatus (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. 

sprendimą Nr. T-53 „Dėl rašytojo Juozo Paukštelio literatūrinės premijos skyrimo nuostatų 

patvirtinimo“.   

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės meras              

       Saulius Gegieckas 
 

 
PATVIRTINTA   

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos   

2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. T-239 

 

 
RAŠYTOJO JUOZO PAUKŠTELIO LITERATŪROS PREMIJOS SKYRIMO 

NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 
1. Rašytojo Juozo Paukštelio literatūros premija (toliau – Premija) įsteigta siekiant įamžinti 

rašytojo Juozo Paukštelio atminimą. 

2. Rašytojo Juozo Paukštelio literatūros premijos skyrimo nuostatai (toliau – nuostatai) 

reglamentuoja Premijos skyrimo ir įteikimo tvarką. 
 
 

II SKYRIUS 



PREMIJOS SKYRIMO IR ĮTEIKIMO TVARKA 
 

3. Premija skiriama už grožinės literatūros kūrinį, išleistą per trejus kalendorinius metus 

po paskutinės Premijos įteikimo.  

4. Premija, kurios dydis 30 BSI (bazinė socialinė išmoka), skiriama iš Pakruojo rajono 

savivaldybės administracijos (toliau – savivaldybės administracija) biudžeto asignavimų. 

5. Premijos teikimą organizuoja savivaldybės administracijos Kultūros, paveldosaugos ir 

viešųjų ryšių skyrius. 

6. Grožinės literatūros kūrinio vertinimo kriterijai:  

6.1. grožinės literatūros kūrinys meniškai ir įtaigiai atspindi Lietuvos kaimo socialinius 

pokyčius ir žmonių gyvenimą; 

6.2. kūrinyje puoselėjamas nacionalinis lietuvių tautos savitumas (kalba, kultūra, 

tradicijos); 

6.3. meniškai vaizduojama Lietuvos kaimo praeitis ir (ar) dabartis. 

7. Kandidatus Premijai gauti 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.  

8. 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. 

9. Laureatą renka komisija, sudaryta iš penkių narių, kurioje ne mažiau kaip du jos nariai 

yra lietuvių kalbos ir literatūros specialistai.  

10. Komisijos sudėtį trejiems metams tvirtina Pakruojo rajono savivaldybės taryba 

savivaldybės administracijos teikimu. 

11. 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.  

12. 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 grožinės literatūros kūrinys.  

13. Premiją, atsižvelgdama į komisijos siūlymą, skiria Pakruojo rajono savivaldybės 

taryba.  

14. Premija negali būti teikiama tam pačiam asmeniui du kartus.  

15. Laureatui kartu su Premija įteikiamas Premiją liudijantis dokumentas ir vardinė tautinė 

juosta.  

 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

16. Šie nuostatai gali būti keičiami, pildomi ar naikinami Pakruojo rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu. 
____________________ 

 

 


