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ALGIMANTO  MACKAUS  PREMIJOS  SKYRIMO NUOSTATAI 

 
I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Nuostatai reglamentuoja Algimanto Mackaus premijos atrankos kriterijus ir jos skyrimo tvarką. 

2. Idėja įsteigti Algimanto Mackaus premiją kilo minint poeto 90-ąsias gimimo metines 2022 m.  

 3. Premijos steigėja - Jūratė Caspersen, buvusi mūsų gimnazijos (Pagėgių vidurinės mokyklos)  

moksleivė;  kandidatų atrankos ir premijos skyrimo kuratorė – Algimanto Mackaus gimnazijos muziejaus vadovė Vilma 

Vaivadienė. 

 4. Premijos tikslai: įprasminti išeivijos poeto ir visuomenės veikėjo Algimanto Mackaus veiklą; skatinti 

gimnazijos mokinius domėtis krašto, regiono istorija, kultūra, paveldu; ugdyti jų kūrybinius gebėjimus; stiprinti 

bendruomenės visuomeninę, kraštotyrinę ir kultūrinę veiklą. 

 5. Premija skiriama I–IV gimnazijos klasių mokiniams už kūrybinę, visuomeninę veiklą. 

 6. Premijos dydis – 200 Eur. Kiekvienais metais skiriama viena premija; tam pačiam mokiniui antrą 

kartą ji neskiriama. 

 

II. KANDIDATŲ ATRANKOS KRITERIJAI 

 

 7. Kandidatams premijai gauti taikomi šie atrankos kriterijai: 

 7.1.Algimanto Mackaus veiklos ir kūrybos idėjų puoselėjimas ir propagavimas; 

 7.2.domėjimasis regiono, krašto istorija, kultūra bei paveldu; 

                          7.3.aktyvus ir sėkmingas dalyvavimas įvairiuose gimnazijos, regiono, krašto projektuose; 

 7.4. pilietiškai ir tautiškai aktyvi bei kūrybinga veikla gimnazijoje ir už jos ribų, garsinant gimnazijos, 

krašto vardą; 

 7.5. sėkmingi mokymosi rezultatai; 

 7.6. palankios mokytojų ir gimnazijos vadovų rekomendacijos; 

 7.7. tolimesnė veiklos perspektyva, orientuota į mokinio brandumą kultūrai, menui, mokslui ir krašto 

bei Lietuvos ateičiai. 

 

III. PREMIJOS SKYRIMO TVARKA IR ĮTEIKIMAS 

 

 8. Pretendentus premijai gauti turi teisę siūlyti gimnazijos vadovai, mokytojai, klasių auklėtojai, 

mokinių tarybos nariai. 

 9. Kandidatų atranką ir premijos skyrimą svarsto gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta 3-5 narių 

komisija iš gimnazijos vadovų, pedagogų bei mokinių tarybos atstovų.  

 10.Siūlantys kandidatus premijos skyrimo kuratorei nuo sausio 1 d. iki sausio 25 d. turi pateikti 

trumpą kandidato veiklos aprašą ir rekomendaciją (laisva forma), o komisijai paprašius – kandidato veiklą ir pasiekimus 

įrodančius dokumentus. 

 11. Premijos skyrimo komisija nutarimo protokolą iki vasario 1  dienos pateikia premijos steigėjai. 

                          12. Premija įteikiama  kasmet, vasario 11 dieną, minint Algimanto Mackaus gimimo metines. 

 13. Kartu su Algimanto Mackaus premija moksleiviui įteikiamas tai patvirtinantis pažymėjimas. 

                          14. Premijos skyrimo komisijos sprendimas galutinis ir neskundžiamas. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 15. Šie nuostatai gali būti keičiami ir papildomi Algimanto Mackaus premijos steigėjos  ar gimnazijos 

siūlymu. 

 16. Nuostatai viešai skelbiami interneto svetainėje https://gimnazija.pagegiai.lm.lt/ bei kitose 

gimnazijos fizinėse ir socialinėse erdvėse. 

                          17. Informacija apie Algimanto Mackaus premijos laureatą skelbiama gimnazijos interneto svetainėje 

bei Facebook puslapyje. 
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