PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-273
ŽEMAITĖS LITERATŪRINĖS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė, 1845–1921) – viena žymiausių XIX–XX a.
Lietuvos rašytojų, realizmo srovės lietuvių prozoje pradininkė, visuomenės veikėja. Yra parašiusi
apie 150 apsakymų, apysakų, apybraižų, keliolika pjesių. Visa jos kūryba susijusi su realiais to
meto kaimo vaizdais. Žymi kūrėja yra gyvenusi ir Kelmės r., Ušnėnuose, todėl rašytojos gyvenimo
ir veiklos panorama, kūrybinis palikimas – aktualus kultūrinis, literatūrinis, istorinis Kelmės krašto
paveldas.
2. Įamžinant kraštietės rašytojos Žemaitės atminimą, įsteigta jos vardo literatūrinė premija.
3. Žemaitės literatūrinės premijos (toliau – Premija) steigėja – Kelmės rajono savivaldybės
taryba.
4. Lėšos Premijai finansuoti numatomos kas antri metai Kelmės rajono savivaldybės
kultūros ir sporto programos (kodas – 3) priemonėje „Literatūrinių premijų finansavimas“ (kodas –
3.1.3.7).
5. Premiją, atsižvelgdamas į Literatūrinėms premijoms skirti, leidžiamiems literatūros
kūriniams vertinti ir jų leidimo eilės tvarkai nustatyti komisijos (toliau – Komisija) protokolo
nutarimą, įsakymu skiria Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius.
II SKYRIUS
PREMIJOS SKYRIMO TVARKA
6. Premija skiriama už dvejus praėjusius kalendorinius metus atskira knyga išleistą:
6.1. prozą ar eseistiką kaimo tema;
6.2. literatūrą, puoselėjančią nacionalinį savitumą, ugdančią lietuvių kalbos turtingumą
bei grožį;
6.3. monografiją apie žymius kraštiečius ar istorines asmenybes (šiam papunkčiui
negalioja reikalavimas, nurodytas 6 punkte „už dvejus praėjusius kalendorinius metus“).
7. Kelmės rajono savivaldybės administracija kas antri metai skelbia konkursą premijai
gauti. Informacija apie konkursą skelbiama savivaldybės interneto svetainėje (www.kelme.lt).
8. Kandidatus premijai gauti turi teisę siūlyti kūrybinės ir visuomeninės kultūrinės
organizacijos, leidyklos, kultūros įstaigos, patys autoriai. Kandidatai premijai gauti pristatomi
Komisijai iki balandžio 1 d.
9. Pasiūlymai dėl kandidatų Komisijai kartu su publikuotais kūriniais (3 knygų
egzemplioriais) ir užpildyta paraiška (1 priedas) pateikiami adresu: Vytauto Didžiojo g. 58, 86143
Kelmė.
10. Buvęs šios Premijos laureatas turi teisę pristatyti naujus kūrinius premijai gauti ir vėl
tapti laureatu.
11. Premija gali būti skiriama ir autoriui mirus.
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12. Nesant kandidatų, kurių darbai atitiktų Premijos skyrimo nuostatus, Premija tais metais
neteikiama.
III SKYRIUS
KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA
13. Komisijos sudėtį, jos pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir sekretorių ketveriems
metams potvarkiu tvirtina Kelmės rajono savivaldybės meras.
14. Komisija sprendimus priima posėdyje balsų dauguma.
15. Komisijos posėdis teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių.
16. Komisija, įvertinusi pasiūlytus kandidatus, išrenka Premijos laureatą ir teikia tvirtinti
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
17. Komisijos veiklą ir jos posėdžius organizuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.
18. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Komisijos
pirmininkas ir sekretorius.
19. Su Premijai pateiktais kandidatų kūriniais Komisija susipažįsta ir juos apsvarsto iki
gegužės 15 dienos.
IV SKYRIUS
APDOVANOJIMAS
20. Premija teikiama kas dveji metai Kelmės rajone birželio mėnesį, pažymint rašytojos
Žemaitės gimimo metines, oficialaus renginio metu.
21. Premija – 2 000 (du tūkstančiai) eurų.
22. Laureatas apdovanojamas ir vardine tautine juosta bei Premiją liudijančiu dokumentu.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Nuostatus keičia ir papildo Kelmės rajono savivaldybės taryba.
24. Patvirtinti nuostatai viešai paskelbiami teisės aktų nustatyta tvarka.
_______________

