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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2007 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-665

PREMIJŲ UŽ NUOPELNUS SKATINANT SKAITYMĄ SKYRIMO
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Premijų už nuopelnus skatinant skaitymą skyrimo nuostatai (toliau – nuostatai)
reglamentuoja premijų už nuopelnus skatinant skaitymą (toliau – premijos) skyrimo tikslą, dydį,
siūlomų kandidatų šioms premijoms gauti dokumentų pateikimo bendruosius reikalavimus,
premijų skyrimo tvarką.
2. Premijas steigia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros
ministerija). Premijos mokamos iš Kultūros ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.
3. Kasmet skiriamos 3 premijos už aktyvią ir kompleksišką veiklą skatinant skaitymą.
Premijos dydis - 40 bazinių socialinių išmokų.
4. Premijos skiriamos fiziniams asmenims už: reikšmingiausius darbus populiarinant
skaitymą, projektus, literatūrines-kūrybines akcijas skaitymo skatinimo srityje.
5. Premijomis siekiama įvertinti reikšmingiausius darbus kultūros, socialinėje, švietimo
srityse populiarinant skaitymą ir gerinant skaitymo įgūdžius tarp įvairaus amžiaus, socialinių,
tautinių grupių gyventojų, šiuolaikiškai ir originaliai įgyvendinant skaitymo skatinimo
sumanymus ir projektus, turinčius įtakos visuomenės skaitymo įgūdžių pažangai bei keliančius
skaitymo prestižą visuomenėje.
II. DOKUMENTŲ PATEIKIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI
6. Apie kandidatų siūlymų premijoms gauti priėmimo laiką ir vietą skelbiama Kultūros
ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt.
7. Kandidatus premijoms gauti turi teisę siūlyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka įregistruoti juridiniai asmenys, veikiantys kultūros ir švietimo srityje.
8. Siūlant kandidatą premijai gauti, Kultūros ministerijai reikia pateikti:
8.1. kandidatą siūlančios organizacijos rekomendaciją;
8.2. kandidato gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;
8.3. kandidato skaitymo skatinimo veiklos, už kurią siūloma premijuoti, aprašymas.
9. Siūlymai Kultūros ministerijai turi būti pateikti raštu ne vėliau kaip iki skelbime
nurodyto termino.
III. PREMIJOS SKYRIMO TVARKA
10. Kultūros ministerijai pateiktus dokumentus vertina Skaitymo skatinimo ekspertų
komisija (toliau – komisija), kuri dirba vadovaudamasi Kultūros ministerijos ekspertų komisijų
nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. gegužės 21 d. įsakymu
Nr. ĮV-121 (Žin., 2004, Nr. 87-3186).
11. Komisijos narys negali būti siūlomas premijai gauti.
12. Komisija turi teisę prašyti juridinių asmenų papildomos informacijos apie premijoms
pasiūlytus kandidatus ir jų veiklą skatinant skaitymą.
13. Premijas skiria kultūros ministras komisijos teikimu.
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14. Premijų teikimą organizuoja Kultūros ministerija. Premijos skiriamos ir diplomai
įteikiami sekančių metų tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Kandidatai, kuriems nepaskirtos premijos, gali būti pakartotinai siūlomi premijoms
gauti kitais metais.
16. Premija už nuopelnus skatinant skaitymą tam pačiam asmeniui gali būti skiriama ne
anksčiau kaip po 3 metų.
17. Premijos skiriamos nepriklausomai nuo kitų gautų premijų.
___________________________

