
Pateikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai ir gautas finansavimas. 

2021 METAIS ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS 

Meniniai ženklai akmenyje tęsiant tautodailės tradicijas 

Projekto tikslai: 

Bendrasis projekto tikslas: 

Etninės tapatybės išsaugojimas skatinantis kūrybiškos raiškos įvairovę siekiant stiprinti 

gyvenamosios vietos kultūrinį išskirtinumą ir meninę raišką, kurie skatintų bendradarbiavimą bei 

kultūros sklaidą. 

Specialusis projekto tikslas: 

1. Padidinti miestelio patrauklumą suteikiant meninę išraišką ir sukuriant akmens riedulių 

skulptūras, skirtas įmažinti šio krašto asmenybes ir įkurdinti Atminimo alėjoje. 

2. Susipažinti su profesionalia skulptūros  meno ir kitų šakų  kūrybą nuvykstant į VDA Telšių 

fakultetą. 

3. Organizuojant tradicinę šventę akcentuoti tautodailę, skatinančią kūrybinę veiklą ir tradicinio 

meno įvairovę, remiantis etninės kultūros pagrindais.  

4. Užtikrinti vietos tradicijų tęstinumą ir išsaugojimą.  

     Projekto uždaviniai: 

1. Organizuoti šventę akcentuojant tautodailę, tradicijų išsaugojimą ir tęstinumą. 

2. Skatinti kūrybinę veiklą pravedant edukacines programas. 

3. Pakvieti etnografinius ansamblius susipažįstant su kitų Lietuvos regionų išskirtinumu. 

4. Susipažinti su profesionalia meno kūrybą nuvykstant į VDA Telšių filialą. 

5. Pamatyti įvairių meno šakų studentų darbus ir pajusti meno kalvės atmosferą. 

6. Skatinti gyventojus, o ypač jaunimą domėtis menu. 

7. Tęsti pradėtą tradiciją įkurdinant akmens riedulių skulptūras Atminimo alėjoje. 

8. Sukurti Pikelių miestelio išskirtinumą ir patrauklumą. 

9. Pritraukti kultūrinio turizmo dalyvius, kurie lankytų Pikelius, susipažintų su istorija bei kultūros 

objektais. 

10. Palaikyti bendradarbiavimą su profesionaliais meno kūrėjais ir organizacijomis. 

11. Užtikrinti vietos tradicijų tęstinumą ir išsaugojimą. 

12. Viešinti apie vykdomą projektą, naudojant logotipą.  

        

             2020 metų  Tautodailės metams skirtos tematikos idėja pratęsta ir 2021 metų šventės metu. 

Pristatytos edukacinės programos. Paminėta Jono Karolio Chodkevičiaus 400 mirties metinėms skirta 

data, įvertinant Jono Karolio Chodkevičiaus indėlį į krikščionybės plėtrą, švietimą, mokslą ir kultūrą. Ši 

asmenybė Pikeliams artima, nes jis čia paveldėjo žemes iš savo tėvo. Paminėtos  iškilios Pikelių 

asmenybės, kurių indėlis yra didelis šalies istorijoje, kultūros raidoje ir jų nuveiktų darbų atspindys atėjo 

iš praeities į dabartį,  kurias turime perduoti ateities kartoms. Gimęs Pikeliuose Kryžiaus ordino 

kavalierius, generolas Edvardas Adamkavičius ir Valstybinio teatro solistė Morta Grikštaitė – Vaičkienė, 

kuriems atminti įkurdintos skulptūros Atminimo alėjoje (aut. profesorius Osvaldas Neniškis). Pristatytos 

šių iškilių asmenybių biografijos ir nuveikti darbai.  Ir ateityje Atminimo alėja pildysis skulptūromis 

pagerbiant žmones, kurie įnešė svarų indėlį ir paliko pėdsaką savo nuveiktais darbais.  

2021 metų skulptūrų sukūrimui finansavimą skyrė Lietuvos kultūros taryba, prisidėjo 

Mažeikių rajono savivaldybė.  

 

Projekto finansavimas:    Prisidėjo   
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