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KĖDAINIŲ KRAŠTO GARBĖS PILIEČIO ČESLOVO MILOŠO
PREMIJOS KONKURSO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo premijos konkurso (toliau – Konkurso)
nuostatai nustato Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo premijos tikslą, apdovanojimo
skyrimo ir teikimo tvarką, pretendentų vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo tvarką.
2. Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo premijos (toliau – Premijos) steigėja
yra Kėdainių rajono savivaldybės taryba.
3. Premija įsteigta pagerbiant iškilią Kėdainių krašto garbės piliečio, Nobelio premijos
laureato Česlovo Milošo (Czesław Miłosz, 1911–2004) asmenybę ir skiriama siekiant skatinti
gilintis į Česlovo Milošo asmenybės bei kūrėjo vertybes ir idėjas, tyrinėti bei puoselėti jo kūrybą,
Lietuvoje bei užsienyje garsinti Kėdainių krašto kultūros, paveldo išsaugojimo, švietimo bei kitų
sričių pasiekimus.
4. Premija skiriama už pastarųjų 5 metų veiklą ir kūrybą.
5. Premijos laureatas apdovanojamas 5 000 Eur (penkių tūkstančių eurų) pinigine
premija. Jam įteikiamas konkurso laureato diplomas, kurį pasirašo Kėdainių rajono savivaldybės
meras.
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6. Premijos laureatas ir/ar kiti pretendentai gali būti apdovanojami konkurso rėmėjų
dovanomis.
7. Premija tam pačiam asmeniui gali būti skiriama tik vieną kartą.
II SKYRIUS
KONKURSO KRITERIJAI
8. Pretendentu Premijai gauti gali būti Lietuvos Respublikos, o už ypatingus nuopelnus ir
užsienio šalies asmuo ar asmenų grupė (kūrybinis kolektyvas) (toliau – pretendentas).
9. Premija skiriama už:
9.1. Kėdainių krašto istorijos tyrinėjimą bei jos populiarinimą visuomenėje, mokslinėje
literatūroje bei žiniasklaidoje;
9.2. Kėdainių krašto etninės kultūros, kultūros paveldo istorinės ir tiriamosios medžiagos
kaupimą, informacinę sklaidą visuomenėje, mokslinėje literatūroje bei žiniasklaidoje;
9.3. profesionalių kūrėjų/autorių grožinės literatūros ar eseistikos kūrinius (knygas),
humanitarinius kūrinius, skirtus Česlovo Milošo kūrybai, ir jo kūrybos vertimus;
9.4. vaizduojamojo meno bei muzikos kūrinius, sukurtus ir viešai pristatytus Česlovo
Milošo kūrinių motyvais ar paremtus kūrybos/filosofijos idėjomis, parengtas autorines parodas,
skirtas jo kūrybai ar asmenybei, Kėdainių kraštui;
9.5. straipsnių ciklą, pristatantį Kėdainių miesto ir/ar rajono kultūros, paveldo
išsaugojimo, švietimo bei kitų sričių pasiekimus Lietuvos ar užsienio spaudoje;
9.6. nuopelnus, tyrinėjant Lietuvos ir kitų istorinės Abiejų Tautų Respublikos šalių
(Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos) istoriją, plėtojant santykius ir bendradarbiavimą.

III SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMAS
10. Pretendentus Premijai gauti gali pristatyti visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir
Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys.
11. Pretendentai pristatomi raštu, nurodant jų vardus, pavardes ir kontaktinius duomenis.
Rašte-rekomendacijoje, atsižvelgiant į 9 punkto nuostatas, aprašoma pretendento veikla bei
pasiekimai, pridedamos darbų kopijos ar aprašai, vaizdo ir/ar garso įrašai.
12. Raštas-rekomendacija, pristatantis pretendentą, pateikiamas tiesiogiai ar siunčiami
paštu Kėdainių rajono savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, 101 kab.)
kasmet iki birželio 30 d. Siunčiant raštą paštu, ant voko turi būti užrašyta: Kėdainių krašto garbės
piliečio Česlovo Milošo premijos konkursas.
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13. Jeigu Konkursui pateikiami raštai-rekomendacijos, pristatantys mažiau kaip tris
pretendentus, jie nesvarstomi ir konkursas laikomas neįvykusiu.
14. Premijos laureatą renka Kėdainių rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta 7
asmenų komisija. Komisija savo darbe turi teisę pasitelkti įvairių sričių ekspertus.
15. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos
narių.
16. Komisija, išnagrinėjusi raštus-rekomendacijas ir atsižvelgusi į 9 punkto reikalavimus,
turi teisę pripažinti pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso nuostatų, ir jo nevertinti.
17. Premijos laureatas renkamas komisijos posėdyje slapto balsavimo būdu.
18. Balsavimo metu kiekvienam komisijos nariui suteikiamas balsų skaičius, lygus
pretendentų į laureatus skaičiui. Balsus kiekvienas komisijos narys naudoja savo nuožiūra (visus
balsus skirdamas vienam pretendentui ar paskirstydamas balsus keliems pretendentams).
19. Konkurso premijos laureatu pripažįstamas pretendentas, gavęs daugiausia balsų.
20. Tuo atveju, kai vienodą balsų skaičių gauna du ir daugiau pretendentų, skelbiamas
antrasis slapto balsavimo turas. Komisijos nariams suteikiant balsų skaičių, lygų pretendentų, už
kuriuos bus balsuojama, skaičiui.
21. Jei laureatas neišrenkamas slaptu balsavimu, skelbiamas atviras balsavimas, kurio
metu balsuojama už didžiausią vienodą balsų skaičių gavusius pretendentus, kiekvienam
komisijos nariui suteikiant tik po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, komisijos
pirmininkas turi sprendžiamojo balso teisę.
22. Komisijos sprendimai įforminami protokolu.
IV SKYRIUS
KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMAS
23. Apie Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo premijos laureatą komisijos
pirmininkas informuoja Kėdainių rajono savivaldybės svetainėje ir žiniasklaidos priemonėse.
24. Premijos laureatas apdovanojamas Kėdainių miesto šventės metu Kėdainių rotušėje.
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