PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės tarybos
2005 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. T-7
(su 2009 m. vasario 19 d. Nr. T-15 pakeitimais)
RESPUBLIKINĖS TAUTODAILININKŲ TAPYBOS DARBŲ PARODOS
ADOMO VARNO PREMIJAI LAIMĖTI ORGANIZAVIMO
NUOSTATAI

I. PARODOS TIKSLAS
1. Pagerbti dailininko Adomo Varno atminimą.
2. Supažindinti rajono bendruomenę su geriausiais respublikos tautodailininkų tapybos
darbais, įvertinti juos, pasidalinti darbo patirtimi.
3. Ugdyti dabartinę lietuvių tautodailę.
II. PARODOS LAIKAS IR VIETA
4. Paroda respublikinei Adomo Varno premijai laimėti vyksta kas treji metai. Konkrečią
parodos datą nustato parodos organizatoriai.
5. Konkreti parodos data paskelbiama, likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki parodos
atidarymo.
III. PARODOS ORGANIZATORIAI IR RĖMĖJAI
6. Premijos steigėjas – Joniškio rajono savivaldybė.
7. Premijos dydis – 15 bazinių socialinių išmokų.
8. Parodą organizuoja Joniškio kultūros centras.
9. Parodos organizavimą finansuoja Joniškio rajono savivaldybė.
10. Papildomus prizus gali steigti įvairios įstaigos, organizacijos, pavieniai asmenys.
IV. PARODOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO
TVARKA
11. Parodoje gali dalyvauti Lietuvos tautodailininkai – tapytojai, įvykdę parodos
organizavimo nuostatų IV skyriaus reikalavimus.
12. Parodoje taip pat gali dalyvauti neprofesionalūs užsienio dailininkai. Jiems
suteikiamas garbės dalyvių statusas, ir į pagrindinę premiją jie nepretenduoja.
13. Apie norą dalyvauti parodoje autoriai informuoja organizatorius (raštu, telefonu,
asmeniškai ar kitais būdais) likus ne mažiau kaip 15 dienų iki parodos atidarymo.
14. Tautodailininkai parodos rengėjams ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki parodos
atidarymo pristato po 4 savo kūrinius, autobiografiją ir kūrybinės sąjungos, muziejaus, savivaldybės
kultūros skyriaus ar kultūros centro rekomendaciją.
15. Vėliau negu nurodytu terminu pristatyti darbus autoriai gali tik dėl ypač svarbių
aplinkybių, dėl dalyvavimo iš anksto susitarę su organizatoriais.
16. Po parodos uždarymo visi tapybos darbai grąžinami savininkams.
17. Adomo Varno premijos laureatas vieną parodoje eksponuotą savo kūrinį dovanoja
premijos steigėjui (parodos organizatoriui).
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18. Tautodailininkai, kartą jau apdovanoti Adomo Varno premija, vėliau rengiamose
parodose turi garbės dalyvio statusą. Jų darbai eksponuojami, bet konkurse premijai laimėti
nedalyvauja.
V. PARODOS DALYVIŲ VERTINIMAS
19. Parodos eksponatams įvertinti ir Adomo Varno premijos bei rėmėjų prizų laimėtojams
nustatyti sudaroma vertinimo komisija.
20. Komisijos sudėtį tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius kultūros
centro direktoriaus teikimu.
21. Komisijos pirmininkas ir du jos nariai privalo būti tautodailės specialistai.
VI. PARODOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
22. Vertinimo komisija nustato geriausią parodos dalyvį ir skiria jam Adomo Varno
premiją.
23. Premiją įteikia rajono meras arba jo įgaliotas asmuo.
24. Papildomų prizų steigėjai savo prizus skiria atsižvelgdami į komisijos rekomendacijas.
25. Papildomais prizais gali būti apdovanoti garbės dalyvių darbai.
26. Joniškio kultūros centras teikia žiūrovų prizą daugiausiai žiūrovų balsų surinkusiam
autoriui.
27. Rėmėjai prizus įteikia patys arba paprašo tai padaryti vertinimo komisijos arba
organizatorių.

____________________

