
 

 
 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGSĖJO 27 D. 

SPRENDIMO NR. T2-281 „DĖL LIDIJOS MEŠKAITYTĖS VARDO PREMIJOS 

ĮSTEIGIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m. rugsėjo 29 d. Nr. T2-204 

Jurbarkas 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

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

1. Pakeisti Jurbarko rajono savivaldybės Lidijos Meškaitytės vardo premijos nuostatus, 

patvirtintus Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-281 „Dėl 

Lidijos Meškaitytės vardo premijos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ ir juos išdėstyti nauja 

redakcija (pridedama). 

2. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto 

svetainėje. 

 

 

 

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius 

 

 



PATVIRTINTA 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 

2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-281  

(Jurbarko rajono savivaldybės tarybos  

2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-204 

redakcija) 

 

 

LIDIJOS MEŠKAITYTĖS VARDO PREMIJOS NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie Lidijos Meškaitytės vardo premijos (toliau – Premija) nuostatai reglamentuoja tapytojų 

– dailininkų, kuriančių tapybos miniatiūras Mažosios Lietuvos tema, premijavimą. 

2. Premijos steigėja yra Jurbarko rajono savivaldybė. 

3. Premija teikiama kas penkeri metai. 

4. Premijos dydis yra 1500 (vienas tūkstantis penki šimtai) eurų. Atsiradus rėmėjams, 

premijinis fondas gali būti didinamas, taip pat steigiamos tikslinės ir paskatinamosios premijos. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSINĖS PARODOS ORGANIZAVIMAS 

 

5. Konkursinę parodą premijai gauti organizuoja Jurbarko rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius (toliau – Švietimo, kultūros ir sporto skyrius), 

įgyvendina Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras (toliau – Kultūros centras). 

6. Jurbarko rajono savivaldybė turi teisę apibrėžti kiekvienos konkursinės parodos pobūdį, t. 

y. nustatyti konkursinės parodos žanrą (teminė kompozicija, portretas ir t. t.), apriboti parodos-

konkurso temą kuria nors itin svarbia Mažosios Lietuvos problematika ir kt. 

7. Autorius parodai-konkursui pateikia 3 savo darbus, atliktus per paskutiniuosius penkerius 

metus. Kūriniai pristatomi į Kultūros centrą ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki parodos atidarymo. 

8. Į parodą-konkursą priimami tik tinkamai įforminti kūriniai, atlikti visomis tapybos 

technikomis, atspindintys Mažosios Lietuvos istorinius įvykius, etnografiją, dabarties realijas, 

žmones, gamtą, papročius ir t. t. 

9. Autorius pateikia dalyvio paraišką laisva forma, prie kurios būtina pridėti trumpą kūrybinę 

autobiografiją, konkursinėje parodoje eksponuojamų darbų sąrašą bei nuotraukas ir ekspozicijai 

paruoštus kūrinius (būtina nurodyti autoriaus vardą ir pavardę, kūrinio pavadinimą, sukūrimo datą, 

atlikimo techniką bei matmenis). Dokumentai ir nuotraukos autoriui negrąžinamos ir lieka Kultūros 

centre. 

 

III SKYRIUS 

PREMIJOS LAUREATO (-Ų) IŠRINKIMAS 

 

10. Premijos laureatą (-us) siūlo Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta 

7 asmenų vertinimo komisija. Vertinimo komisijos narius siūlo Kultūros centras.  

11. Premijos laureatas (-ai) nustatomas (-i) atviru balsavimu. 

12. Premijos laureatu (-ais) pripažįstamas pretendentas, gavęs daugiausia balsų. Jeigu du 

pretendentai surenka vienodai balsų, sprendžiamojo balso teisę turi vertinimo komisijos 

pirmininkas. 

13. Laureato (-ų) išrinkimas įforminamas vertinimo komisijos posėdžio protokolu, kurį 

pasirašo vertinimo komisijos pirmininkas ir sekretorius.  



  

 

IV SKYRIUS 

PREMIJOS SKYRIMAS 

 

14. Premiją (-as) potvarkiu skiria Jurbarko rajono savivaldybės meras, atsižvelgdamas į 

vertinimo komisijos siūlymus. 

15. Premija gali būti skiriama autoriui už visus parodai-konkursui pateiktus darbus arba už 

vieną ypatingai reikšmingą kūrinį, vienam tapytojui. 

16. Pagrindinis vertinimo kriterijus – kūrinio meninis lygis. 

17. Nesant konkursinėje parodoje pakankamai brandžių kūrinių, vertinimo komisija turi teisę 

neskirti premijos, jos piniginį fondą perkelti kitam konkursui arba premiją padalinti keliems 

geriausiems parodos dalyviams. 

18. Premijos įteikimo laikas ir vieta iš anksto nurodomi konkurso skelbime. Premiją įteikia 

Jurbarko rajono savivaldybės meras.  

 

_______________________ 

 

 

 


