
PATVIRTINTA 

Pasvalio Mariaus Katiliškio  

viešosios bibliotekos direktoriaus 

2023 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-11 

 

PASVALIO MARIAUS KATILIŠKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  

PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Premijos, skirtos žymaus rašytojo, buvusio Pasvalio viešosios valstybinės bibliotekos vedėjo 

Mariaus Katiliškio atminimo įamžinimui, steigėja yra Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji 

biblioteka.  

2. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Premijos (toliau – Premija) nuostatai (toliau 

– Nuostatai) reglamentuoja konkurso organizavimo ir Premijos skyrimo tvarką. 

3. Premija konkurso būdu skiriama už   rašinius, skirtus Mariaus Katiliškio kūrybai nagrinėti, 

atspindinčius Lietuvos kaimo dvasią, jo gamtą, darbo prasmingumą, už originaliąją kūrybą 

(prozą, esė, dramą, poeziją), tautosakos darbus ir kitus kūrinius. 

4. Premijos fondą sudaro ne mažiau nei 500 eurų. 

5. Premija skiriama iš Pasvalio rajono savivaldybės Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai 

bibliotekai skiriamų lėšų ir (arba) bibliotekos rėmėjų lėšų. 

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMO IR PREMIJOS SKYRIMO TVARKA 

 

6. Konkursas premijai gauti organizuojamas kas treji metai. Informacija apie konkursą skelbiama 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos, Pasvalio rajono savivaldybės interneto 

svetainėse (www.psvb.lt, www.katiliskiokambarys.pasvalia.lt, www.pasvalys.lt) bei feisbuko 

paskyrose, rajono spaudos leidiniuose.  

7. Darbus Premijai gauti gali siūlyti visų amžiaus grupių kūrinių autoriai, bendruomenės, 

mokyklos, kitos organizacijos ir įstaigos iš visos Lietuvos Respublikos teritorijos bei užsienyje 

gyvenantys piliečiai. 

8. Pareiškėjai užpildytą anketą (1 priedas), sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas) ir 

konkurso sąlygas atitinkančius darbus siunčia Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai 

el. paštu toma.mikalajunaite@psvb.lt iki 2023 m. rugpjūčio 1 d. Viešosios bibliotekos 

administracija, atsižvelgdama į aplinkybes, gali numatyti kitą kūrinių pateikimo datą. 

9.  Darbai be dalyvio anketos ir sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo nevertinami. Jei darbas 

atliktas autorių grupės, šiuos dokumentus kiekvienas iš jų užpildo atskirai. 

10.  Rašoma lietuvių kalba ant balto A4 formato popieriaus, Times New Roman 12 punktų dydžio 

šriftu, paliekant tarp eilučių 1,5 intervalo tarpus. Tituliniame lape nurodomas darbo tipas,  

pavadinimas, autorius. Rašinio apimtis – ne daugiau kaip 10 puslapių, esė, novelių, apsakymų 

– bent 3, miniatiūrų, eilėraščių – 5–6 kūriniai (apysaka, drama gali būti 1, bet ne daugiau kaip 

10 puslapių).  

11.  Pateiktus dokumentus premijai gauti vertina Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 

direktoriaus įsakymu sudaryta Konkurso vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisijos 

sudėtis gali būti keičiama. 

http://www.psvb.lt/
http://www.katiliskiokambarys.pasvalia.lt/
http://www.pasvalys.lt/
mailto:toma.mikalajunaite@psvb.lt


12.  Konkurso vertinimo komisijos nariai negali dalyvauti Konkurse. 

13.  Buvę šios Premijos laureatai turi teisę pristatyti naujus kūrinius Premijai gauti. 

14.  Vertinant darbus atsižvelgiama į jų autentiškumą, pateiktos medžiagos originalumą ir 

komponavimą, kūrybiškumą, kalbos bei rašto kultūrą, stiliaus savitumą. 

15.  Premijų kiekį ir jų dydį nustato Konkurso vertinimo komisija. 

16.  Premijos įteikiamos Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje Mariaus Katiliškio 

skaitymų metu. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio datą. 

 

III. PATEIKTŲ DARBŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS 

 

17. Atsiųsti darbai autoriams negrąžinami. 

18.  Atsiųsti darbai saugomi Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Rankraštyne. 

19.  Geriausi kūriniai pristatomi Premijos įteikimo dieną, skelbiami rajono laikraštyje „Darbas“, 

žurnale „Šiaurietiški atsivėrimai“, interneto svetainėse. 

20.  Konkurso organizatoriai pasilieka teisę naudoti darbus, atsiųstus į konkursą: publikuoti 

spaudoje ar virtualioje erdvėje, rengti pristatymus, parodas. 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21.  Konkurso rezultatai skelbiami bibliotekos interneto svetainėje www.psvb.lt ir bibliotekos 

feisbuko paskyroje. 

22.  Visi šiuose nuostatuose neaptarti klausimai, susiję su Premijos skyrimu, sprendžiami 

vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

23.  Premijos nuostatai gali būti keičiami, papildomi ar naikinami Pasvalio Mariaus Katiliškio 

viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasvalio Mariaus Katiliškio 

viešosios bibliotekos premijos 

skyrimo nuostatų  

1 priedas 

 

 

PASVALIO MARIAUS KATILIŠKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2023 M. KONKURSO, 

SKIRTO MARIAUS KATILIŠKIO ATMINIMUI, DALYVIO ANKETA 

 

 

Nurodyti konkursui pateikto darbo formą (rašiniai susieti su M. Katiliškio kūryba, originalioji kūryba 

(proza, esė, drama, poezija), tautosakos darbai 

 

 Asmeninė informacija ir kontaktai: 

VARDAS, PAVARDĖ 

(didžiosiomis raidėmis, jei pildoma ranka) 

 

Gimimo data, amžius  

Mokykla, klasė 

(jei dalyvis – moksleivis) 

 

Mokytojas (-ai), vadovavęs (-ę) darbui (jei yra) 

Mokytojo telefono numeris, elektroninio pašto 

adresas 

 

Profesija 

(jei dalyvis – pilnametis) 

 

Adresas  

Elektroninio pašto adresas  

Telefono numeris  

Darbo pavadinimas  

Darbo puslapių skaičius   

Dalyvio parašas  

 

 

 

 

 



Pasvalio Mariaus Katiliškio 

viešosios bibliotekos premijos 

skyrimo nuostatų  

2 priedas 

 

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO 

 

 

_________________ 

(data) 

 

 

Užpildydamas šią anketą, patvirtinu, kad esu informuotas ir sutinku, jog mano asmens 

duomenys (vardas, pavardė, pareigos, gyvenamoji vieta, vaizdo ir garso duomenys), kaip pretendento 

į Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos premiją, bus naudojami tik šio konkurso 

administravimo tikslu, vykdant kandidatų atranką bei viešinant konkursą Pasvalio M. Katiliškio 

viešosios bibliotekos interneto svetainėse, Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje, rajono 

spaudoje, Bibliotekos ir Savivaldybės feisbuko paskyrose. 
 

 

 

___________             ________________ 

    (parašas)   (vardas, pavardė) 

 




