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1959 metais Rašytojui skirta „Komjaunimo tiesos“ premija už geriausią apsakymą („Stipriau už
dinamitą“),

1964 metais – žurnalo „Tarybinis mokytojas“ premija už geriausią apsakymą („Motina“),

1965 metais suteikta Respublikinė komjaunimo premija už knygą vaikams „Gilės nuotykiai ydų
šalyje“,

1965 metais Rašytojas apdovanotas medaliu „Už našų darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą“,

1970 metais – medaliu „Už našų darbą“,

1970 metais Rašytojui skirta Valstybinė respublikinė premija už vaikų literatūrą, knygas
„Didysis medžiotojas Mikas Pupkus“, „Sieksnis Sprindžio vaikas“, „Gilės nuotykiai ydų šalyje“,
„Ko klykia gervės“,

1971 metais – Sąjunginė premija už knygą vaikams „Sieksnis Sprindžio vaikas“,

1971 metais – Lietuvos komjaunimo komiteto, Rašytojų sąjungos ir laikraščio „Lietuvos
pionierius“ premija už geriausius metų literatūros kūrinius (apsakymus „Kampas“, „Gobšumas“),

1975 metais Rašytojui skirta Lietuvos gamtosaugos komiteto ir žurnalo „Mūsų gamta“ įsteigta
premija už geriausius kūrinius tema „Gamta ir žmogus“,

1975 metais – žurnalo „Kultūros barai“ premija už geriausią apybraižą („Mėlynos ugnys“),
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1980 metais Rašytojui suteiktas nusipelniusio Lietuvos kultūros veikėjo vardas,

1980 metais – Prano Ziberto šilko kombinato premija už darbo žmogaus paveikslą literatūros
kūriniuose (romanuose „Priemiesčio žmonės“, „Šermukšnių lietus“, „Grupė draugų“ ir kituose),

1980 metais Rašytojui skirta Paežerio kolūkio literatūrinė premija už apybraižą apie kolūkio
pirmininką A. Giedraitį („Savo vietoj“),

1982 metais – laikraščio „Lietuvos pionierius“ premija už geriausią apsakymą („Laurynas“),

1986 metais už nuopelnus Lietuvos kultūrai Rašytojas buvo apdovanotas „Raudonosios
vėliavos“ ordinu,

1986 metais žurnalas „Naujos knygos“ Vytauto Petkevičiaus romaną „Paskutinis atgailos
amžius“ paskelbė skaitomiausia metų knyga,

1987 metais Rašytojas pelnė Prano Ziberto šilko kombinato ypatingąjį apdovanojimą už romaną
„Paskutinis atgailos amžius“,

1995 metais – aplinkos apsaugos ministerijos premiją už ilgametį ir svarų aplinkosaugos idėjų
skleidimą literatūros kūriniuose,

2003 metais Birštono savivaldybė Rašytoją apdovanojo medaliu „Už nuopelnus Birštonui“,

2010 metais, jau po mirties, Rašytojas apdovanotas Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės
atminimo medaliu Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečio proga.
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