
 
 

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS LITERATŪRINĖS VLADO ŠLAITO 

PREMIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 
 

2020 m. lapkričio 26 d. Nr. 7-274 

Ukmergė 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

Ukmergės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Ukmergės rajono savivaldybės literatūrinės Vlado Šlaito premijos 

nuostatus (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 

25 d. sprendimą Nr. 7-191 „Dėl Literatūrinės Vlado Šlaito premijos nuostatų naujos redakcijos 

patvirtinimo“. 

 

 

 

Savivaldybės meras               Rolandas Janickas



PATVIRTINTA 

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos  

2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 7-274 

 

 

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

LITERATŪRINĖS VLADO ŠLAITO PREMIJOS 

NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.Literatūrinė Vlado Šlaito premija (toliau – Premija) įsteigta Ukmergės rajono 

savivaldybės tarybos, atsižvelgiant į nevyriausybinių kultūrinių organizacijų siūlymus, pratęsiant 

1938–1940 m. egzistavusios Ukmergės miesto literatūrinės premijos tradicijas. 

2. Premijos dydį, ne didesnį kaip 10 BMA, nustato Ukmergės rajono savivaldybės 

taryba, tvirtindama Savivaldybės metinį biudžetą. 

3. Premija teikiama kasmet už reikšmingus poezijos, prozos, dramos, publicistikos ir 

kitokio žanro kūrinius, išreiškiančius meilę gimtajam kraštui, tėviškei. Kūriniai turi būti publikuoti 

atskirame ar kolektyviniame leidinyje, arba internete, kultūriniuose ar literatūriniuose portaluose 

nuolat publikuojančiuose literatūrinius kūrinius, nuo praėjusių metų spalio 1 d. iki einamųjų metų 

rugsėjo 1 d. 

4. Premija skiriama Lietuvoje ir užsienyje gyvenantiems poetams, rašytojams, 

dramaturgams, publicistams ir kitiems literatūros kūrėjams.   

5. Premija gali būti įteikta autoriui arba jų kolektyvui. 

6. Nesant Premijai siūlomų kūrinių Premija tais metais gali būti neskiriama. 

7. Autoriui, kuriam paskirta Premija, jos atsisakius, Premija gali būti paskirta kitam į 

Premiją pretenduojančio kūrinio autoriui. 

8. Premiją gavęs asmuo ar kolektyvas gali būti vėl siūlomas Premijai gauti ne anksčiau, 

kaip po trejų metų.  

 

II SKYRIUS 

PARAIŠKŲ PREMIJAI PATEIKIMO TVARKA 

 

9. Kandidatus (kūrinių autorius) Premijai gali siūlyti visi juridiniai ir fiziniai asmenys. 

10. Informacija apie kandidatūrų Premijai teikimą yra paskelbiama Ukmergės rajono 

savivaldybės bei Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos internetiniuose 

tinklapiuose iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Kartu su šia informacija pateikiama ir paraiškos, kuri 

užpildoma pateikiant kūrinius Premijai, forma. 

11. Paraiškos formą nustato ir keičia Ukmergės rajono savivaldybės literatūrinės Vlado 

Šlaito premijos skyrimo komisija.  

12. Premijai siūlomi kūriniai (po 2 egz.), kartu su užpildyta paraiška, iki rugsėjo 1 d. 

pateikiami Vlado Šlaito viešajai bibliotekai. 

 

III SKYRIUS 

PREMIJOS SKYRIMO TVARKA 

 

13. Pateiktas Premijai paraiškas bei kūrinius nagrinėja Ukmergės rajono savivaldybės 

literatūrinės Vlado Šlaito premijos skyrimo komisija (toliau – Komisija). 

14. Komisiją sudaro 7 nuolatiniai jos nariai: Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 

deleguotas atstovas, kultūros sritį kuruojančio Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 

padalinio deleguotas atstovas, du Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos 
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deleguoti atstovai, du Lietuvos rašytojų sąjungos deleguoti atstovai, Ukmergės rajono 

nevyriausybinių literatų organizacijų deleguotas atstovas. 

15. Komisija yra kolegialus organas, sudaromas savivaldybės tarybos kadencijos 

laikotarpiui. 

16. Personalinę komisijos sudėtį tvirtina ir keičia savivaldybės administracijos 

direktorius. 

17. Pirmininką ir jo pavaduotoją Komisija išsirenka iš savo narių. 

18. Laikinai nesant Komisijos pirmininko, jį pavaduoja Komisijos pirmininko 

pavaduotojas. 

19. Komisijos posėdžiai ir sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 

5 Komisijos nariai. 

20. Komisijos posėdžiai rengiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per pusę metų. 

Komisijos posėdį šaukia Komisijos pirmininkas, taip pat jeigu to prašo ne mažiau kaip 3 Komisijos 

nariai. 

21. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.   

22. Premijai siūlomus kūrinius ir paraiškas einamųjų metų rugsėjo pradžioje Vlado 

Šlaito viešoji biblioteka pateikia Komisijos nariams, kurie iki spalio 1 d. susipažįsta su kūriniais bei 

paraiškomis. Esant dideliam pateiktų kūrinių kiekiui, terminas, skirtas susipažinti su pateiktais 

Premijai kūriniais, gali būti pratęstas Komisijos pirmininko sprendimu.  

23. Komisija iki lapkričio 1 d. surengia posėdį, kuriame nustato tų metų Premijos 

laureatą(-us). Posėdžio darbotvarkė ir medžiaga Komisijos nariams pateikiama ne vėliau kaip prieš 3 

darbo dienas iki posėdžio. Posėdžio darbotvarkę ir medžiagą Komisijai pateikia bei posėdžio 

protokolą parengia kultūros sritį kuruojantis Ukmergės rajono savivaldybės administracijos padalinys. 

24. Komisija priima sprendimus ir teikia rekomendacijas savivaldybės administracijos 

direktoriui dėl Premijos skyrimo. Komisijos sprendimai laikomi priimtais, jei už juos balsuoja 

dauguma posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemia pirmininko 

arba pavaduotojo balsas. Komisijos sprendimai fiksuojami Komisijos susirinkimo protokoluose, 

kuriuos pasirašo Komisijos pirmininkas arba pavaduotojas.  

25. Premija laureatui(-ams) yra skiriama savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu, atsižvelgiant į Komisijos rekomendacijas. 

26. Premiją, vadovaujantis savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, į 

laureato(-ų) nurodytą(-as) sąskaitą(-as) perveda Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji 

biblioteka iš savivaldybės biudžete tam numatytų lėšų. 

  

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. Šie nuostatai tvirtinami, keičiami ar naikinami Ukmergės rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu. 

______________________ 

 

 


