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Atsižvelgdamas į ilgalaikes Tarptautinės vaikų knygos dienos minėjimo tradicijas
Lietuvoje ir užsienyje ir poreikį skatinti vaikų literatūros darbų kūrimą bei jų populiarinimą,
t v i r t i n u Vaikų literatūros premijos skyrimo nuostatus.

Švietimo ir mokslo ministras

Algirdas Monkevičius

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2004 m.
lapkričio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-1724
VAIKŲ LITERATŪROS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaikų literatūros premiją (toliau – premija) steigia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija.
2. Premija skiriama rašytojams už ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų literatūros kūrinius;
kultūros, švietimo darbuotojams ar asmenims už reikšmingiausius darbus populiarinant vaikų literatūrą ir
skaitymą, ugdant estetinės kultūros, bendražmogiškąsias ir pilietines vertybes.
3. Premija skiriama: 1) už nuopelnus vaikų literatūros srityje (už literatūros kūrinį/kūrinius) ir 2) už
nuopelnus vaikų literatūros ir skaitymo populiarinimo srityje (už projektus, literatūrines-kūrybines akcijas,
literatūros kritiką ir kt.).
4. Premijos tikslas – skatinti Lietuvos rašytojus kurti vaikams skirtas knygas, įvertinti švietimo,
visuomeninių ar privačių įstaigų bei asmenų indėlį populiarinant vaikų literatūrą ir knygų skaitymą, ugdant
vaikų estetines, žmogiškąsias ir pilietines vertybes, skleidžiant naujas, originalias kūrybos iniciatyvas.
5. 100 minimalių gyvenimo lygių dydžio premija mokama iš valstybės biudžeto lėšų. Iš jų 60 MGL –
už nuopelnus vaikų literatūros srityje (už literatūros kūrinį/kūrinius) ir 40 MGL – už nuopelnus vaikų
literatūros ir skaitymo populiarinimo srityje (už projektus, literatūrines-kūrybines akcijas, literatūros kritiką
ir kt.).
6. Premija teikiama kiekvienų metų balandžio 2 dieną – Tarptautinę vaikų knygos dieną.
II. KANDIDATŲ PREMIJAI GAUTI ATRANKOS KRITERIJAI
7. Kandidatams premijai už nuopelnus vaikų literatūros srityje gauti taikomi atrankos kriterijai:
7.1. pastarųjų 3 metų autoriaus darbai vaikų literatūros srityje;
7.2. meninė ir pedagoginė kūrinio (kūrinių) vertė;
7.3. kūrinio (kūrinių) naujumas, originalumas, reikšmė lietuvių literatūrai.
8. Kandidatams premijai už nuopelnus vaikų literatūros ir skaitymo populiarinimo srityje gauti taikomi
atrankos kriterijai:
8.1. pastarųjų trejų metų nominanto darbai, projektai populiarinant vaikų literatūrą ir skaitymą, ugdant
vaikų estetines, bendražmogiškąsias ir pilietines vertybes;
8.2. veiklos naujumas, originalumas, poveikis tikslinei auditorijai;
8.3. nuolatinis, aktyvus ir kūrybiškas darbas;
8.4. aktyvus dalyvavimas visuomeninėje, tiriamojoje, draugijų veikloje, parodose, konferencijose,
straipsniai leidiniuose ir periodinėje spaudoje.

III. PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA
9. Kandidatūras premijai gauti turi teisę siūlyti asociacijos, švietimo įstaigos, švietimo įstaigų steigėjai,
kiti juridiniai asmenys.
10. Siūlyme nurodoma:
10.1. kandidato vardas, pavardė, gimimo metai;
10.2. darbovietė ir pareigos;
10.3. kandidato pastarųjų trejų metų kūrybinės veiklos aprašas;
10.4. nominuojamų darbų pavyzdžiai;
10.5. kita iliustruojanti ar vertinanti medžiaga.
11. Siūlymai pateikiami ministerijos Komunikacijos skyriui iki kiekvienų metų gruodžio 31 dienos.
12. Kandidatūras premijai gauti atrenka atrankos komisija (toliau – komisija).
13. Komisiją sudaro ne mažiau kaip 7 nariai. Komisijoje dalyvauti negali tų metų nominantai.
14. Komisiją ir jos pirmininką skiria švietimo ir mokslo ministras.
15. Komisija darbą organizuoja pagal savo patvirtintą reglamentą.
16. Komisija svarsto kandidatų veiklą, jų darbo rezultatus ir pagal šių nuostatų 7–8 punktuose
nurodytus atrankos kriterijus atrenka kandidatus.
17. Komisijos teikimu premija skiriama švietimo ir mokslo ministro įsakymu. Kartu su premija
įteikiamas diplomas.
18. Premijuotas asmuo pakartotinai gali būti nominuojamas premijai ne anksčiau kaip po trejų metų.
19. Pasiūlyti kandidatai premijai gauti, svarstyti atrankos komisijos, bet nepremijuoti, gali būti
pakartotinai siūlomi premijai.

Daugiau informacijos: Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyr. specialistė Liucija Jasiukevičienė
tel. (8 5) 2191257

