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Akmenės rajono savivaldybės 

Akmenės krašto muziejaus direktoriaus 

2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V - 3 

 

 

RESPUBLIKINIO DAILININKŲ PLENERO „NIKODEMO IVANAUSKO KELIAIS“ 

NIKODEMO IVANAUSKO VARDO PREMIJAI LAIMĖTI ORGANIZAVIMO 

NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Respublikinio dailininkų plenero „Nikodemo Ivanausko keliais“ Nikodemo Ivanausko vardo 

premijai laimėti organizavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja renginio tikslus, uždavinius, 

plenero vietą ir laiką, organizatorius, dalyvavimo sąlygas. 

2. Nikodemas Ivanauskas – dailininkas tapytojas, rašytojų Sofijos Ivanauskaitės - Pšibiliauskienės 

(1867-1926) ir Marijos Ivanauskaitės - Lastauskienės (1872-1957), rašiusių bendru Lazdynų Pelėdos 

slapyvardžiu, tėvas, savo kūryba paliko pėdsaką ne tik Lietuvos, bet ir Lenkijos kultūroje. Rašytojų tėvas 

mėgo tapyti, jų namų sienos buvo papuoštos įvairiais paveikslais. Daug N. Ivanausko tapytų paveikslų 

yra saugoma Lenkijoje, kur jis gyveno ir kūrė. 

 

 
II SKYRIUS 

PLENERO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Plenero tikslas – gyvosios tradicijos, kurią kūrė rašytojų tėvas N. Ivanauskas – tapybos – 

atgaivinimas, surengiant  tapybos plenerą „Nikodemo Ivanausko keliais“ dailininko gimtinėje – Paragių 

dvare. Pleneras skirtas dailininko  N. Ivanausko atminimo puoselėjimui. 

4. Šiandien daugeliui N. Ivanausko vardas nekelia jokių asociacijų. N. Ivanauskas be skambios 

Lazdynų Pelėdos pravardės dukroms turėjo ir kitų gabumų, už kuriuos jį verta minėti ir prisiminti. Dar 

jaunystėje išryškėjo jo neeiliniai dailininko gabumai, kuriuos vėliau sėkmingai tobulino Peterburgo ir 

Miuncheno akademijose, tačiau, nors ir įgijęs pripažinimą užsienio šalyse, grįžęs į tėvynę buvo užguitas 

buities rūpesčių ir pamirštas. 

5. Į N. Ivanausko tėviškę Paragius susirinkę menininkai galėtų prikelti jo vardą tęsdami čia 

puoselėtas meno tradicijas. Siekiant nepamiršti ir kitų žymių dvaro gyventojų plenero metu būtų piešiama 

N. Ivanausko dukterų kūrinių motyvais, kurie, kaip ir jo paties darbai, persunkti tamsiais motyvais 

(Ivanausko piešiniuose vyrauja tamsios spalvos, Lazdynų Pelėdos kūriniuose dažniausiai sutinkami 

gyvenimo sunkumų iškamuoti veikėjai, bei tragiški jų likimai).  

6. Kiekvieno menininko teptuku „perpasakota" istorija pasiektų vis kitą „klausytoją". Tokiu būdu 

plenero metu N. Ivanausko dukterų darbai būtų „išversti" į daugybę kalbų, taip suteikdami galimybę juos 

pasiekti platesnei auditorijai, kuri iki tol galbūt buvo ribojama skirtingo požiūrio, kultūros ar laikmečio 

barjerų. Naujam gyvenimui būtų prikeltas ne tik tėvo N. Ivanausko, bet ir visos kūrybingos šeimos 

atminimas bei jų darbai.  

 

 
III SKYRIUS 

PLENERO LAIKAS IR VIETA 

 

7. Pleneras organizuojamas liepos 11 - 18 dienomis Lazdynų Pelėdos memorialiniame muziejuje 



(Paragių kaimas, Papilės seniūnija, Akmenės rajonas). 

 
 

IV SKYRIUS 

PLENERO ORGANIZATORIAI IR RĖMĖJAI 

 

8. Plenerą, įgyvendinant Akmenės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir 

sporto paslaugų teikimo programą, organizuoja Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus. 

9. Plenerą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 

10. Konkurso iniciatorius ir koordinatorius – Akmenės rajono savivaldybės administracijos 

švietimo, kultūros ir sporto skyrius. 

11. Papildomus prizus gali steigti fiziniai ir juridiniai asmenys. 

12. Bendras premijų dydis – 600 eurų. 

13. Pleneras organizuojamas ir Nikodemo Ivanausko vardo premijos skiriama kas dveji metai. 

 
V SKYRIUS 

PLENERO DALYVIAI IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

14. Plenere kviečiami dalyvauti profesionalūs ir mėgėjai Lietuvos dailininkai tapytojai (toliau – 

dalyviai). 

 

15. Dalyviai turės nutapyti bent vieną darbą, susijusį su Lazdynų Pelėdos kūrinių 

personažais, kuris (ar kurie, priklausomai nuo šia tema atliktų darbų skaičiaus) ir bus vertinamas įteikiant 

Nikodemo Ivanausko vardinę premiją.  

16. Dalyviai turės unikalią galimybę gyventi ir kurti toje pačioje autentiškoje aplinkoje, iš kurios 

įkvėpimo sėmėsi dvaro šeimininkas N. Ivanauskas ir rašytoja Lazdynų Pelėda, o, atsižvelgiant į nūdienos 

intensyvų gyvenimo ritmą, tai ir tikra ramybės oazė, supama šimtamečio parko.  

17. Plenero metu dalyviai bus apgyvendinti ir maitinami nemokamai.  

18. Dalyviai turi turėti savo tapybos  priemones.  

19. Laureatas bent vieną plenere nutapytą ir plenero pristatymo parodoje eksponuotą savo tapybos 

darbą dovanoja Lazdynų Pelėdos muziejui, visus kitus darbus pasilieka jų autorius. 

20. Dalyviai, kartą jau apdovanoti premija, vėliau rengiamuose pleneruose turi garbės dalyvio 

statusą. Jų tapybos darbai eksponuojami parodoje, bet konkurse premijai laimėti jie nedalyvauja. 

21. Užpildytą dalyvio anketą (kuri yra šių nuostatų pabaigoje), vieną savo fotonuotrauką  ir 2 

tapybos darbų nuotraukas  atsiųsti iki birželio 20 dienos adresu lazdynupeleda@hotmail.com 

22. Dalyvio anketoje pateiktos darbų nuotraukos gali būti panaudotos pristatant plenerą bei jo 

dalyvius. 

 
VI SKYRIUS 

PLENERO DALYVIŲ TAPYBOS DARBŲ VERTINIMAS 

 

23. Pasibaigus plenerui organizuojama plenero tapybos darbų paroda, kurios metu Akmenės 

krašto muziejaus direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija išrenka tris, jų nuomone, geriausius 

tapybos darbus, kurių autoriai plenero uždarymo renginyje apdovanojami premijomis. 

  

Skiriamos trys premijos:  

I premija – 300 eurų 

II premija – 200 eurų  

III premija – 100 eurų  

mailto:lazdynupeleda@hotmail.com?subject=Pleneras


24. Vertinimo komisija sudaro trys vertintojai: pirmininkas, bei su Lazdynų Pelėdos kūriniais, kurie 

buvo atvaizduoti meninkų darbuose, susipažinę tapybos specialistai.  

25. Vertinimo kriterijai:  

25.1. kūrybiškumas išpildant pasirinktą temą; 

25.2. idėjos originalumas; 

25.3. atlikimo technikos sudėtingumas 
 

VII SKYRIUS 

PREMIJOS SKYRIMO LAIKAS IR VIETA 

 

26. Premija skiriama kas dveji metai pavieniams tapytojams arba tapytojų grupei už 

reikšmingiausius tapybos darbus, susijusius su tapybos meno tradicijų puoselėjimu, ugdymu, ir nutapytus 

respublikinio dailininkų plenero „Dailininko Nikodemo Ivanausko keliais“ organizuojamo Paragiuose 

liepos mėnesį,  metu. Jeigu premija skiriama grupei, ji padalijama po lygiai kiekvienam tapytojui. 

27. Visi plenere dalyvavę dailininkai bus apdovanoti atminimo dovanėlėmis, o Vertinimo 

komisijos geriausiai įvertinti meninkai bus apdovanoti Nikodemo Ivanausko vardo premijomis, šventės, 

kuri vyks Lazdynų Pelėdos muziejuje liepos 18 dieną, metu. 

28. Papildomų prizų steigėjai savo prizus skiria savo nuožiūra. 

 

Daugiau informacijos galite rasti: 

http://www.akmenesmuziejus.lt/    

https://www.facebook.com/paragiudvaras/  

 

Taip pat galite kreiptis mob. 8 659 80747 bei el.paštu lazdynupeleda@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUBLIKINIO DAILININKŲ PLENERO „NIKODEMO IVANAUSKO KELIAIS“ 

DALYVIO ANKETA 

 

http://www.akmenesmuziejus.lt/
https://www.facebook.com/paragiudvaras/
mailto:lazdynupeleda@hotmail.com


Vardas, pavardė, amžius  

 

Adresas  

 

Kontaktinis telefonas, el. 

pašto adresas  

 

 

Trumpas  prisistatymas  

 

 

SUTIKIMO DALYVAUTI BEI LAIKYTIS KONKURSO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMAS 

 

Konkurso nuostatus skaičiau, su sąlygomis susipažinau ir su jomis sutinku. 

Dalyvio vardas, pavardė, parašas 

 

Data 

  

 


