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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS 

 

TĘSTINIO PROJEKTO ,,STANISLOVAS RIAUBA – ŽEMAITIJOS ANDERSENAS“ – 

JAUNŲJŲ MENININKŲ SĄJŪDIS ŽEMAITIJOJE“ 

NUOSTATAI 

 

 

I. PROJEKTO TIKSLAI 

 

1. Įamžinti unikalaus žemaičių skulptoriaus Stanislovo Riaubos atminimą. 

2. Aktyvinti vaikų ir jaunimo kūrybinę veiklą, ieškoti naujų talentų. 

3. Tautodailės tradicijų puoselėjimas, sklaida vaikų ir jaunimo tarpe. 

 

II. PROJEKTO DALYVIAI 

 

4. Dalyvauja įvairių Lietuvos regionų vaikai ir jaunimas nuo 10 iki 19 metų. 

 

III. PROJEKTO PAGRINDINIO ETAPO – PARODOS-KONKURSO  

KŪRYBOS ŽANRAI 

 

5. Skulptūra, tapyba, grafika, taikomieji darbai. 

 

IV. DALYVAVIMO PARODOJE-KONKURSE IR DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA 

 

6. Regionų bendrojo lavinimo ir meno mokyklos organizuoja kūrybinių darbų peržiūras, 

atrankas, pristatymą ir užtikrina jaunųjų menininkų dalyvavimą projekto uždaryme. 

7. Dalyvių darbai (1 autoriaus – 4 kūriniai) pristatomi projekto organizatoriui – Plungės rajono 

savivaldybės kultūros centrui (Senamiesčio a. 3, Plungė). Projekto koordinatorius – Kultūros centro 

vyr. specialistas tautodailei, tel. (8 448) 51361.  

 

V. PARODOS-KONKURSO LAIKAS IR VIETA 

 

8. Paroda-konkursas pradeda veikti kasmet, balandžio – birželio mėn. Plungės rajono 

savivaldybės kultūros centre (Senamiesčio a. 3, Plungė). Tikslią parodos-konkurso pradžios datą 

nustato projekto organizatorius ir vykdytojas Plungės rajono savivaldybės kultūros centras. 

9. Iškilmingas projekto uždarymas vyksta kasmet projekto organizatoriaus ir vykdytojo 

nurodytais terminais. 

 

VI. PROJEKTO KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS  

IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 
 

10. Kūrybiniai darbai vertinami vertinimo komisijos, kurią sudaro profesionalūs dailininkai, 

meno specialistai.  

11. Vertinimo komisijos sprendimu nugalėtojams įteikiamos 4 piniginės premijos:  

Geriausiam skulptoriui,  

Geriausiam tapytojui,  



Geriausiam grafikui, 

Geriausiam amatininkui. 

Piniginių premijų dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto vykdymui turimas lėšas. 

12. Kiti projekto dalyviai apdovanojimi rėmėjų prizais, diplomais. 

13. Plungės rajono savivaldybės kultūros centro tarybos pasiūlymu ir vertinimo komisijos 

pritarimu, buvę ankstesnių projektų nugalėtojai teisę gauti pinigines premijas gali turėti tik kas trys 

metai. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Nuo 2003 metų Plungės rajono savivaldybės kultūros centro tautodailės kabinete kaupiama 

projekto laureatų kūrinių kolekcija. Kiekvienais metais tikimasi, kad jaunieji menininkai savo 

darbais papildys šią kolekciją. 
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