
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 
2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-297

                                                                               (2010 m. gegužės 20 d. įsakymo ĮV-296 redakcija)

DALIOS TAMULEVIČIŪTĖS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Dalios  Tamulevičiūtės  premijos  skyrimo  nuostatai  reglamentuoja  iškilios  teatro 

meno  pedagogės  ir  režisierės  Dalios  Tamulevičiūtės  premijos  (toliau  –  premija)  pretendentų 

premijai  gauti  atrankos  kriterijus,  dokumentų  pateikimo  bendruosius  reikalavimus,  premijos 

skyrimo tvarką.

2.  Premiją  steigia  Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministerija  (toliau  –  Kultūros 

ministerija). Premija mokama iš Kultūros ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

3.  Premijos  tikslas  –  inicijuoti  scenos  meno  kūrinių  pagal  klasikinę  ir  šiuolaikinę 

lietuvių literatūrą eskizų/ištraukų sukūrimą (toliau – scenos kūrinys), skatinant scenos meno kūrėjų 

iniciatyvą  ir  meninę  saviraišką,  ugdyti  lietuvių  literatūros  ir  teatro  tarpusavio  ryšius.  Premija 

skiriama už einamaisiais metais sukurtą scenos kūrinį.

4.  Scenos  kūrinio  ištraukas  paruošusius  pretendentus  (toliau  –  pretendentas)  gali 

siūlyti juridiniai asmenys, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo (Žin., 2004, 

Nr. 96-3523) nustatyta tvarka pripažinti profesionaliais teatrais, teatro srities programas vykdančios 

Lietuvos aukštosios universitetinės mokyklos  (toliau – pareiškėjai).

5.  Laureatui  skiriama  10  000  litų  premija,  o  jį  pristačiusiam  pareiškėjui, 

įsipareigojančiam scenos kūrinį užbaigti, sukuriant spektaklį– 60 000 litų arba  monospektaklį – 30 

000 litų. 

6.  Laureatai  skelbiami  kiekvienais  metais  rugsėjo  30  d.,  Dalios  Tamulevičiūtės 

gimimo dieną, Varėnos kultūros centre.

II. PRETENDENTŲ PREMIJAI GAUTI ATRANKOS KRITERIJAI

7. Pretendentams premijai gauti taikomi šie atrankos vertinimo kriterijai: 

7.1. lietuvių literatūros kūrinio aktualumas;

7.2. lietuvių literatūros kūrinio interpretacijos originalumas;



7.3. režisūrinių priemonių novatoriškumas;

7.4. režisūrinio ir aktorinio meistriškumo dermė;

7.5. lietuvių kalbos grynumas ir taisyklingumas;

7. 6. scenos kūrinio išliekamoji, meninė ir edukacinė vertė;

7. 7. scenos kūrinio poveikis ugdant  pagarbą lietuvių kalbai ir nacionalinei literatūrai, 

puoselėjant bendražmogiškas etines ir estetines vertybes.

III. DOKUMENTŲ PATEIKIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

8. Pareiškėjų siūlymai Kultūros ministerijos Profesionalaus meno skyriui pateikiami 

raštu ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 10 d. 

9. Apie pareiškėjų siūlymų priėmimo laiką skelbiama Kultūros ministerijos interneto 

svetainėje www.lrkm.lt. 

10. Siūlyme būtina pateikti šią informaciją:

10.1.  siūlymą teikiančio  juridinio  asmens  pavadinimą  (išskyrus  valstybės  teatrus  ir 

koncertines įstaigas);

10.2. buveinės adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

10.3 juridinio asmens vadovo vardą ir pavardę, telefono, fakso numerį, elektroninio 

pašto adresą;

10.4.  scenos  kūrinio  peržiūrą  organizuojančio  asmens  vardą  ir  pavardę,  telefono 

numerį, elektroninio pašto adresą; 

10.5. lietuvių literatūros kūrinio(-ių) autoriaus(-ių) vardą(-us) ir pavardę(-es), kūrinio 

(-ių) pavadinimą(-us);

10.6. siūlomo vertinti scenos kūrinio:

10.6.1. kūrybinės grupės narių – režisieriaus, aktoriaus, kompozitoriaus, dailininko – 

vardus  ir  pavardes.  Jeigu  scenos  kūrinį  sukūrė  vienas  asmuo,  nurodoma  šio  asmens  vardas  ir 

pavardė;

10.6.2. žanrą;

10.6.3. atlikimo trukmę;

10.6.4. atlikimo vietą ir datą.

IV. PREMIJOS SKYRIMO TVARKA
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11. Pareiškėjų pasiūlymus  vertina Lietuvos  Respublikos  kultūros ministro  įsakymu 

patvirtinta ekspertų komisija (toliau – komisija), kurios sudėtį trejiems metams tvirtina Lietuvos 

Respublikos kultūros ministras (toliau – kultūros ministras) įsakymu.

12. Komisija sudaroma iš 5 narių, iš kurių po vieną narį į komisiją deleguoja Lietuvos 

teatro sąjunga, Scenos meno kūrėjų asociacija ir Valstybės teatrų asociacija, o kitus du narius skiria 

kultūros ministras.

13. Komisijos darbas neapmokamas.

14.  Komisija,  pradėdama  darbą,  narių  balsų  dauguma  išsirenka  pirmininką  ir 

pavaduotoją. 

15.  Komisijai  vadovauja  pirmininkas,  o  jo  nesant  –  komisijos  pirmininko 

pavaduotojas. 

16. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. 

17. Komisijos sprendimai įforminami komisijos posėdžių protokolais. 

18. Komisijos pirmininkas: 

18.1. planuoja ir organizuoja komisijos darbą; 

18.2. šaukia komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja,  sudaro komisijos posėdžių 

darbotvarkę; 

18.3.  pasirašo  komisijos  posėdžių  protokolus,  kitus  dokumentus,  susijusius  su 

komisijos veikla. 

19. Kultūros ministerija techniškai aptarnauja komisijos veiklą. Komisijos posėdžiams 

rengti, dokumentams tvarkyti ir protokolams rašyti Kultūros ministerija skiria sekretorių, kuris nėra 

komisijos narys. 

20.  Komisijos  posėdžiai  yra  teisėti,  jeigu  juose  dalyvauja  ne  mažiau  kaip  2/3 

komisijos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. 

21. Komisija turi teisę: 

21.1. vertinant scenos kūrinius, pasitelkti lietuvių klabos specialistus. 

22. Komisija iki einamųjų metų rugsėjo 20 d. peržiūri pareiškėjų pasiūlytus scenos 

kūrinius pagal komisijos pirmininko ir pareiškėjo suderintą laiką ir vietą (toliau – peržiūrų grafikas).

23. Komisijos sekretorius:

23.1.  organizuoja  komisijos  scenos  kūrinių  peržiūras  ir  posėdžius  paraiškoms 

svarstyti, protokoluoja juos;

23.2. atlieka paraiškų patikrinimą ir  nustato,  ar  jos atitinka šių nuostatų trečiajame 

skyriuje nustatus reikalavimus.
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24.  Pareiškėjų  pasiūlymai  pateikti  nesilaikant  šių  nuostatų  trečiajame  skyriuje 

nustatytos tvarkos yra atmetami. Apie tai pareiškėjai yra informuojami raštu per 10 darbo dienų nuo 

pasiūlymo gavimo dienos.

25. Pagal peržiūrų grafiką Kultūros ministerija organizuoja komisijos išvykas į scenos 

kūrinių peržiūras.

26. Komisijos sprendimas priimamas balsuojant visiems komisijos nariams. Komisijos 

posėdyje  negalintis  dalyvauti  komisijos  narys  savo  sprendimą  iki  posėdžio  pateikia  komisijos 

pirmininkui užklijuotame voke. Vokas atplėšiamas  komisijos posėdžio metu.

27.  Jeigu  premija  skiriama  kūrybinei  grupei,  ji  lygiomis  dalimis  paskirstoma 

kiekvienam kūrybinės grupės nariui. 

28. Premijos laureatui įteikiamas atminimo ženklas.

29. Komisijos sprendimu premija gali būti neskiriama.

30. Pretendentai premijai gauti scenos kūrinius kviečiami atlikti rugsėjo 30 d. Varėnos 

kultūros centre.

31.  Dalios  Tamulevičiūtės  atminimo  vakarą  ir  premijos  laureatų  pristatymą 

organizuoja Varėnos kultūros centras.

________________________________
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