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TEATRŲ VAIKAMS IR JAUNIMUI ASOCIACIJOS ASITEŽAS PREMIJŲ  

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŽAS premijų nuostatai (toliau – Nuostatai) 

nustato Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŽAS (toliau – Asociacija) premijų 

skyrimo tvarką.  

2. Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŽAS premijos (toliau – premijos) skiriamos 

Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŽAS nariui ir/arba fiziniam arba juridiniam 

asmeniui, kuris nėra asociacijos narys, už reikšmingą ir įsimintiną praėjusiais kalendoriniais 

metais įgyvendintą meninę/kūrybinę/edukacinę veiklą scenos meno vaikams ir jaunimui 

srityje.  

3. Pretendentų premijoms gauti atrankos kriterijai: 

3.1. Pretendento meninis/kūrybinis/edukacinis aktyvumas ir originalumas scenos meno 

vaikams ir jaunimui srityje. 

3.2. Pretendento veiklos scenos meno vaikams ir jaunimui srityje novatoriškumas ir 

reikšmingumas, išliekamoji vertė. 

4. Vienos premijos dydis – 1000 eurų (vienas tūkstantis eurų). Kiekvienais metais skiriama 

viena arba dvi premijos, priklausomai nuo einamųjų metų Asociacijos finansinių išteklių. 

Premijos dydis taip pat gali kisti, priklausomai nuo Asociacijos finansinių išteklių.  

5. Premijos mokamos iš Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŽAS lėšų. 

6. Premijos įteikiamos per Tarptautinę teatro vaikams dieną (einamųjų metų kovo 20 d.) arba 

Asociacijos valdybos nustatytą datą.  

 

II. PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA 

 

7. Pretendentus į premijas gali siūlyti visi Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŽAS 

nariai. Savo pasiūlymus nariai pateikia Asociacijos Valdybai raštu elektroniniu paštu  

užpildant  anketą (forma pridedama). Gali būti pridedamos kūrybinę veiklą liudijančių 

dokumentų kopijos, vaizdinė medžiaga, kūrybinių darbų sąrašas ar nuorodos. Anketos  

registruojamos bendra tvarka iki kiekvienų metų kovo 1 dienos arba Valdybos nustatytos 

datos. Iš pasiūlytų kandidatų Valdyba sudaro baigtinį pretendentų sąrašą, kurį teikia 

Asociacijos narių slaptam balsavimui nuotoliniu būdu. Vienas narys turi vieno balso teisę. 

8. Asociacijos narių balsavimo rezultatus analizuoja ir apibendrina Teatrų vaikams ir jaunimui 

asociacijos ASITEŽAS prezidento įsakymu patvirtinta 5 narių komisija (toliau – komisija), 

kurios sudėtį dvejiems metams nustato Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŽAS 

Valdyba. Į komisijos sudėtį įeina ASITEŽO narių atstovai. 

8.1. Komisijos narys nuo sprendimo priėmimo nusišalina, jeigu jis pats arba jo institucija yra 

nominuota premijai.  

8.2. Komisijos darbas neapmokamas. 
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8.3. Komisija, pradėdama darbą, narių balsų dauguma išsirenka pirmininką ir sekretorių. 

8.4. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas, o jam nesant – komisijos sekretorius. 

8.5. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. 

8.6. Komisijos sprendimai įforminami komisijos posėdžių protokolais. 

9. Komisijos pirmininkas: 

9.1. planuoja ir organizuoja komisijos darbą; 

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

darbotvarkę. 

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

veikla. 

10. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau, kaip 2/3 komisijos narių. 

Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. 

11. Premija laureatui įteikiama piniginė premija ir atminimo diplomas. 

12. Piniginės lėšos premijos laureatui į jo nurodytą sąskaitą pervedamos per vieną mėnesį nuo 

premijos skyrimo. 

13. Komisijos sprendimu premijos gali būti neteikiamos arba teikiama tik viena premija. 

14. Premija tam pačiam nariui gali būti skiriama kiekvienais metais.  

15. Premija skiriama neatsižvelgiant į kitas pretendento gautas premijas. 

16. Premijų skyrimo nuostatai, kandidato anketos forma ir premijų laureatai skelbiami  Teatrų 

vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŽAS interneto portale www.assitej.lt  

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assitej.lt/
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Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŽAS 

premijų skyrimo nuostatų  priedas 

 

Kandidato į  Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŽAS premiją anketos forma 

 

 
(anketą  teikiančios organizacijos pavadinimas / teikiančio asmens vardas, pavardė) 

 
(anketą teikiančios organizacijos arba asmens kontaktai – telefonas, el. paštas) 

 

 

 

KANDIDATO Į TEATRŲ VAIKAMS IR JAUNIMUI ASOCIACIJOS ASITEŽAS 

PREMIJĄ 

 

ANKETA 

 

_____________________________ 
(data) 

 

Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŽAS premijai teikiame. 

 

Kandidato vardas, 

pavardė / organizacijos 

pavadinimas 

 

Darbų, už kuriuos 

kandidatas teikiamas 

premijai gauti, 

aprašymas 

 

 

 

Teikiamo kandidato 

kontaktinė informacija 

(tel. nr., el. paštas) 

 

 

 
 

   

 


